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INHOUD : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Examens der Maatschappij. 
1912. — Reis- en Verblijfkosten H . Bestuur en Commissiën. 1911. 
— Contributie Buitenl. Leden. Technische onderwerpen in 
het Bouwk. Weekblad. Tentoonstelling Utiliteitswerken.— 
Prijsvraag Gedenkraam Groningen. Hoofdbestuursvergade
ring 10 Januari. Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven 
in Nederland. R E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . Driedubbele wo
ning in het Haarlemmerhoutpark Bouwm J. B . Loghem B. I. 
Het afgeloopen jaar. door J. Gratama. Arnh . Bouwk. door 
G. Versteeg, De Conferentie over het Bouwk. Element van 
Heemschut. Prijsvragen. Ingez. Berichten Personalia. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 
EXAMENS DER MAATSCHAPPIJ T O T B E V O R D E 
RING DER BOUWKUNST IN H E T JAAR 1912. Op 
Maandag 26 Februari en volgende dagen zal worden afgenomen 
het examen voor het Diploma van Bouwkundig Opzichter, inge
steld door de Maatschappij volgens besluit van de Algemeene 
Vergadering van 28 Mei 1891, herzien op de Algemeene Verga
dering van 27 September 1907 en goedgekeurd bij ministerieele 
beschikking. 
Op Maandag 18 Maart en volgende dagen zal worden afgenomen 
het examen voor het Diploma van Bouwkundig Teekenaar. inge
steld door de Maatschappij volgens besluit van de Algemeene 
Vergadering van 27 September 1907, en^oedgekeurd bij minis
terieele beschikking. 
Op Maandag 25 Maart en volgende dagen zal worden afgenomen 
het examen voor het Diploma van Uitvoerder van Bouwwerken 
(Onderbaas), ingesteld door de Maatschappij volgens besluit van 
de Algemeene Vergadering van 23 September 1909 en goedge
keurd bij ministerieele beschikking. 
De examens worden afgenomen in het gebouw van genoemde 
Maatschappij, Marnixstraat 402 te Amsterdam en moeten zij, die 
deze. of een dezer examens wenschen af te leggen daarvan 
schriftelijk inededeeling doen vóór 15 Januari 1912ann het bu
reau der Maatschappij, Marnixstraat 402 te Amsterdam. 
De candidaten zullen in groepen worden ingedeeld en zal aan 
hen, die zich hebben aangemeld, tijdig alle vereischte inlichtin
gen worden verstrekt. Eerst na afloop van alle examens wordt 
de uitslag bekend gemaakt. 

Namens het Hoofdbestuur der Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst. 

J. G R A T A M A , Secretaris. 

REIS- E N VERBLIJFKOSTEN HOOFDBESTUUR 
EN COMMISSIELEDEN OVER 1911. Met het oog op het 
afsluiten van de boeken worden heeren Hoofdbestuursleden en 
leden der verschillende Commissiën, welke hunne declarat iën 
nog niet hebben ingediend, beleefd verzocht dit alsnog ten spoe
digste te wil len doen aan het bureau der Maatschappij, Marnix
straat 402, Amsterdam. 

CONTRIBUTIE BUITENLANDSCHE L E D E N . Deleden 
der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, buitenslands 
gevestigd, worden er aan herinnerd, dat zij, volgens art. 2 van 
het Algemeen Huishoudelijk Reglement, de contributie van een 
geheel jaar vooruit moeten betalen; zij worden dus verzocht hun 
postwissel ten spoedigste op te zenden aan het bureau der Maat
schappij. Marnixstraat 402, Amsterdam. 
Pro Memorie diene. dat de contributie bedraagt voor Architect-
L i d f20. , voor Buitengewoon L i d f 15. of f 7.50 en voor Dona
teurs f 15. of f5.- . 

TECHNISCHE ONDERWERPEN IN H E T BOUW
KUNDIG W E E K B L A D . Het zal ook den lezers van het 
Bouwkundig Weekblad zijn opgevallen, dat onder de onderwer
pen, die in het Weekblad behandeld worden, de technische wei
nig voorkomen; te weinig naar het oordeel der redactie, die 
gaarne deze rubriek meer overeenkomstig haar belangrijke be-
teekenis vertegenwoordigd zag. 
Daar soms gemeend wordt, dat deze technische bijdragen, aan
gezien zij minder vaak voorkomen dan andere, ook door de 
Redactie minder gewenscht worden, haast de Redactie zich te 
verklaren dat dit op een misverstand berust, en dat integendeel 
de technische artikelen op hoogen prijs worden gesteld en steeds 
gaarne worden opgenomen. 
Van de zijde der Commissi van Onderwijs zullen o^k pogingen 
gedaan worden om te bevorderen, dat de techniek over het 
bouwvak meer regelmatig i : i ' et Weekblad behandeld zal wor
den. Hiertoe is echter de medewerking der leden noodig, en in 
de eerste plaats van hen, die in hun werk met interessante con
structies in aanraking komen. Juist de bijzondere gevallen, min 
of meer gaande buiten de dagelijks voorkomende gevallen, zijn 
voor de collega's vaak belangwekkend, maar loopen kans in het 
vergeetboek te raken, of vrijwel geheel verborgen te blijven, 
daar niet iedere architect lust gevoelt of den tijd heeft de 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 



door hem toegepaste constructies in een -werk te verzamelen. 
Daarenboven zijn er vele gevallen in de techniek, die zich niet 
leenen tot uitvoerige beschrijving en bespiegelingen, maar die 
toch in alle opzichten waard zijn, meer bekend te worden of aan 
de vergetelheid te worden onttrokken. Ook deze zijn uitstekend 
in het Bouwkundig Weekblad op hun plaats. Het Weekblad is 
het Orgaan der Maatschappij, en biedt dus den leden eene gele
genheid, van hunne gedachten enhunne werken op bouwkundig 
gebied mededeeling te doen. 
In verband hiermede richt de Redactie tot allen die van hunne 
technische ervaring iets willen mededeelen. het beleefd verzoek 
het Weekblad in deze te willen steunen. 
Mocht tij d tot volledig uitwerken of opstellen van een technische 
bijdrage ontbreken, dan zal de Redactie gaarne behulpzaam zijn. 
om haar voor de pers gereed te maken. 
Vertrouwend op de medewerking der leden te mogen rekenen, 

D E R E D A C T I E V A N H E T 

B O U W K U N D I G W E E K B L A D . 

TENTOONSTELLING V A N UTILITEITSWERKEN. 
Bij gelegenheid van de Conferentie over het Bouwkunstig Ele
ment bij de bescherming der Schoonheid van Nederland. 28 en 
29 Dec. j . l . gehouden, is in de tentoonstellingszaal en in de ver
gaderzaal van het Maatschappelijk gebouw opgesteld een ten
toonstelling van afbeeldingen van Utiliteitswerken. door Neder
landsche en door Duitsche architecten gebouwd. De Duitsche 
inzending, de Wanderausstellung van het Deutsche Museum für 
Kunst in Handel und Gewerbe, Hagen i . W. kon helaas niet langer 
gehouden worden, daar zij den lsten Januari in Keulen moest 
zijn. Deze collectie waarbij interessante werken vanP . Behrens, 
de architect van de A. E . G. te Berlijn, van Er lwein enz. trok zeer 
de aandacht. 
Waarschijnlijk zal de collectie spoedig vervangen worden door 
eene van den Bund Heimatschutz. die de meeste der geëxposeerde 
Duitsche photo's ook in een Wanderausstellung bezit, terwijl de 
heer Fritz Koch, de Geschaftsführer des Bundes Heimatschutz. 
reeds nu eenige afbeeldingen van typische voorbeelden en tegen
voorbeelden van kleine utiliteitswerken (Transformatorenhau-
ser) heeft ter leen gegeven. 
De Nederlandsche inzendingen blijven nog geëxposeerd; de 
toegang is vrij en de tentoonstelling is dagelijks geopend van 
10—5 uur, Zondags van 10—1 uur. 
De tentoonstelling bevat hoofdzakelijk afbeeldingen van fabrie
ken (electrische centrales, gas-fabrieken, e. d.; groote kantoren 
en pakhuizen, silo's e. d.; kazerne, stations, modelboerderijen 
enz., benevens bruggen). 
E r is werk van de Gemeentewerken van Amsterdam, idem van 
Arnhem, van 's Gravenhage, van Utrecht en Leiden, verder werk 
van de architecten Dr. Cuypers, Jos Cuypers, Limburg. Weiss-
man. E d . Cuypers. v. Arkel , Joling, Hartkamp, Hamer, Inge-
nohl. v. Loghem, Elte. J. P. Stok Wzn.. de Bazel. Klinkhamer, 
Jansen. Reus, Gosschalk en een groote inzending van de Ned. 
Heide-Maatschappij. 
Getracht zal worden nog meerdere werken aan deze tentoon
stelling toe te voegen. 

PRIJSVRAAG G E D E N K R A A M IN H E T UNIVERSI
TEITSGEBOUW T E GRONINGEN. De ontwerpen, inge
komen op de prijsvraag voor een gedenkraam in het Universi
teitsgebouw te Groningen, worden van 7 21 Januari a. s. ten
toongesteld in het gebouw der Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst. Marnixstraat 402, Amsterdam. De tentoonstel
ling is dagelijks open van 10-5 uur, Zondags van 10—1 uur. 
Toegang vrij . 

HOOFDBESTUURSVERGADERING OP WOENS
DAG 10 JANUARI TEN 10 Va URE V.M. IN HET G E 
BOUW DER MAATSCHAPPIJ. 
Op de Agenda komt voor o.a.: 
Ingekomen stukken. 

Mededeelingen van den Voorzitter. 
70-jarig bestaan der Maatschappij. 
Opknappen Maatschappelijk gebouw en inrichting bibliotheek. 
Herziening ledenlijst. 
Indeeling Nederland in Correspondentschappen. 
Rapport der Commissie inzake voorbereiding examens Hoofd
opzichter. 
Benoeming Commissie Rechtspositie van den Architect. 
Maatregelen tot handhaving der Nationale Prijsvraag Regelen. 
Rapport Bouwbedrijven. 
Verbond van Kunstenaarsvcreenigingen. 
Bouwkunstige medewerking in de dagbladen. 

RAAD VAN ARBITRAGE VOOR D E BOUWBE
DRIJVEN IN NEDERLAND. 
Het Bestuur van den Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrij
ven in Nederland maakt hierdoor bekend, dat in den loop van 
het jaar 1911 de gewijzigde statuten van den Raad zijn in wer
king getreden. 
De voornaamste wijzigingen van de statuten liggen opgesloten 
in de drie volgende artikelen, die in hunne nieuwe redactie lui
den als volgt: 

Ar t ike l 3 (nieuw). De Raad bestaat uit een Voorzitter benevens 
45 Leden. 
Ingenieurs, architecten en aannemers, die nog als zoodanig in de 
practijk werkzaam zijn, kunnen niet tot Voorzitter van den Raad 
benoemd worden. 
E r zijn 15 leden-ingenieur, 15 leden-architect en 15 leden-aan
nemer. 

Ar t ike l 8 (nieuw). De berechting der in art. 2 genoemde geschil
len geschiedt door een scheidsgerecht, bestaande uit drie leden, 
door de beide geschil hebbende partijen in gemeen overleg uit 
de leden van den Raad gekozen. 
Echter za l : 
a. wanneer de eisch strekt uitsluitend tot betaling van eene geld
som, in hoofdsom groot duizend gulden of daar beneden; 
b. wanneer beide partijen dat wenschen; 
het geschil beslist worden door één scheidsman in plaats van 
door drie. 
Indien beide partijen intusschen in het geval sub. a. vermeld 
den wensch daartoe te kennen geven, zal de berechting door 
drie scheidslieden plaats hebben. 
De Voorzitter van den Raad is niet tot l id van een scheidsrecht 
benoembaar. 
Indien de benoeming van scheidsrechters door partijen niet is 
geschied en bij aangeteekend schrijven ter kennis van den Voor
zitter van den Raad is gebracht binnen tien dagen na de dag-
teekening der aanschrijving tot benoeming (door den Voorzitter 
aan partijen gericht), geschiedt zij door den Voorzitter ten aan
zien van elk aan het scheidsgerecht ontbrekend l id . Indien beide 
partijen dit wenschen. is de Voorzitter bevoegd de scheidslieden 
te benoemen, zonder het verloop van den termijn van tien dagen 
af te wachten. 

Ar t ike l 22 (nieuw). Bij geschillen uitsluitend loopend over de 
vraag of door de Directie afgekeurde bouwstoffen al of niet vol
doen aan de in het bestek gestelde eischen, zijn de artikelen 
8—21 toepasselijk, behoudens de volgende wijzigingen. 
De termijn genoemd in alinea 4 van art. 8 is vijf dagen. 
Indiening van schriftelijke memoriën heeft slechts plaats, wan
neer de keurmeesters-scheidsrechters dit noodig achten. 
Partijen worden in elk geval in de gelegenheid gesteld monde
ling het geschil uiteen te zetten. 

Toelichting tot artikel 3. Vroeger bestond de Raad uitóingenieurs, 
6 architecten en 12 aannemers. Het aantal ingenieurs en archi
tecten was toen te beperkt. Het was moeilijk, speciaal onder de 
6 ingenieurs een voldoend aantal deskundigen te vinden, voor 
de geschillen, die aan het oordeel van den Raad werden onder
worpen en die van den meest verschillenden aard waren. 

Bij de tegenwoordige samenstel
ling zal dusdanige moeilijkheid 
zich niet langer voordoen. 

Toelichting tot artikel 8. E r zijn 
dikwijls kleinegeschillen, die eene 
vlugge en goedkoope procedure 
noodig hebben. Deze te doen be
rechten door een college van 3 
scheidslieden, aan wien nog een 
juridischen secretaris is toege
voegd, eischt als regel te veel tijd 
en geld. Voor het doen beslissen 
van kleine geschillen door één 
rechter van grootere door drie, 
vinden wij een voorbeeld in de 
inrichting der Nederlandsche 
Rechtsspraak: de kantonrechter 
beslist de eerste de uit drie leden 
samengestelde rechtbank de 
tweede soort; beiden hebben hun 
griffier, die als secretaris optre edt. 
Alleen-rechtsspraak, is in Enge
land regel en werkt daar uitne
mend, terwijl ook hier te lande 
het streven merkbaar is, om de 
behandeling van grootere zaken 
aan slechts één rechter op te 
dragen. 

Vlugheid en besparing van kos
ten, worden bij kleine geschillen 
verkregen door de beslissing door 
één arbiter, die eveneens in ge
schillen boven de ƒ 1000. kan 
optreden, als beide partijen dit wenschen. Zijn er volgens het 
oordeel van beide partijen echter redenen om de eerstgenoemde 
geschillen toch door drie personen te doen beslissen, dan wordt 
de mogelijkheid daartoe opengelaten. 
De benoeming van de leden van het scheidsgerecht geschiedt, 
zoowel wanneer het uit drie leden, als wanneer het uit één l id 
bestaat, door de beide geschilhebbende partijen in gemeen over
leg en de scheidslieden kunnen alleen worden gekozen uit de 
leden van den Raad. Kunnen beide partijen het over de keus 
niet eens worden, dan geschiedt de benoeming door den Voor
zitter van den Raad, die zelf niet tot l i d van een scheidsgerecht 
benoembaar is. 
Door deze wijze van benoeming, die in hoofdzaak ook reeds in 
de oude statuten voorkwam, heeft men zich gevleid een zoo 
groot mogelijke onpartijdigheid bij de scheidslieden te bereiken. 

D R I E D U B B E L E WONING 
Plan Begane grond; schaal 

Toelichting tot artikel 22. Geschillen over de vraag of afgekeur
de bouwstoffen al dan niet voldoen aan de in het bestek gestelde 
eischen, behooren steeds met zoo groot mogelijken spoed behan
deld te worden. De wijze van behandeling, die in het algemeen 
overeenstemt met die, welke bij andere geschillen wordt ge
volgd, wordt in dit geval vereenvoudigd door verkorting van 
een termijn en door als regel geen schriftelijke uiteenzetting in 
memories te doen plaats hebben. Wel blijft noodig een schrifte
lijk aanhangig maken van het geschil, terwijl partijen in de gele
genheid moeten worden gesteld, het geschil mondeling uiteen 
te zetten. 
Hieronder volgt een overzicht van de tegenwoordige samenstel
ling van den Raad van Arbitrage. 

Lijst van leden van den Raad van Arbitrage voorde Bouw
bedrijven in Nederland. 

A . Déking Dura, Oud-Hoofdingenieur v. d. Prov. Waterstaat van 
Overijsel, Voorzitter, 's Gravenhage. 
Mr. M . A . van Booven, Advocaat en Procureur, Secretaris-Pen
ningmeester, Amsterdam, Keizersgracht 349, Int. tel. 5223. 
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Leden 
Aangewezen door de Vereeniging van Delftsche Ingenieurs : 
H . F . W. Becking, Gep. Generaal-Majoor der Genie,'s Graven
hage. 
W. K . du Croix, c. i . , Hoofdingenieur-Directeur v. d. Rijkswater
staat, Maastricht. 
N . W. v. Doesburgh, c. i . . Dir der Sted. fabrieken van gas en 
electriciteit, Leiden. 
L . H . N . Dufour, w. i . , Ing. in Alg. Dienst b/d Mij. tot Exp l . v. 
Staatsspoorw., Utrecht. 
B. M . Gratama, c. i . , Hoofdingenieur der Ned. lnd . Spoorweg Mij. , 
's Gravenhage. 
J. van Hasselt, c. i . , Oud-Direct, v. P. W. der Gemeente Amster
dam, Haarlem. 
G. W. v. Heukelom, c. i . , Ing. b d dienst van Weg en Werken b/d 
Mij. tot E x p l . v. Staatsspoorwegen, Roermond. 
J. J. 's Jacob, c. i . , L i d v. d. Raad v. Administratie der H . IJ. S. M. , 
Amsterdam. 
P. H . Kemper, c. i . , Hoofdinspecteur-Generaal v. d.Rijkswater
staat, 's Gravenhage. 
J. Nelemans, c. i . , Hoogleeraar a d Technische Hoogeschool, Delft. 
W. S. G. T. Post, c. i . . L i d v. d. Fi rma van Hasselt & de Koning, 
Nijmegen. 
K . Pringle, c. i . , Hoofdingenieur v. d. Prov. Waterstaat, Arnhem. 
J. W. C. Tellegen, c. i . , Directeur v. h. Bouw- en Woningtoezicht. 
Amsterdam. 
P. J. v. Voorst Vader, c. i . , Secretaris der Vereeniging v. Delft
sche Ingenieurs, 's Gravenhage. 
J. W. Welcker, c. i . , Oud Hoofdinspecteur-Generaal v. d. Rijks
waterstaat, Oosterbeek. 
Aangewezen door de Maatschappij tot Bevord. der Bouwkunst : 

A. D. N . v. Gendt Lzn. , Architect-Lid Mij. Bouwk., Amsterdam. 
M . A . C. Hartman c. b. i . , Dir . Gem. Werken, Architect-Lid Mij. 
Bouwk., Delft. 
P. J. Houtzagers, Dir . v. h. Kunstnijverheid Museum, Architect-
L i d Mij . Bouwk., Utrecht. 
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D. E . C. Knuttel c. b. i . . Rijksbouwmeester. Architect-Lid Mij . 
Bouwk., 's-Gravenhage. 
J. Limburg b. i . , Architect-Lid Mij. Bouwk., 's-Gravenhage. 
W. C. Metzelaar c. b. i . , Hoofdingenieur v. d. gevangenissen en 
rechtsgeb., Architect-Lid Mij . Bouwk., 's-Gravenhage. 
J. A . Mulock Houwer c. b. i . , Dir . Gem. Werken, Architect L i d 
Mij . Bouwk., Groningen. 
C. Muijsken, Architect-Lid Mij . Bouwk.. Baarn. 
Alb . Otten, Architect-Lid Mij . Bouwk., Rotterdam. 
B. J. Ouëndag, Architect-Lid Mij. Bouwk., Amsterdam. 
C. B . Posthumus Meijes, Architect-Lid Mij. Bouwk., Amsterdam. 
A. SalmG. Bzn., Architect-Lid Mij. Bouwk.. en Voorzitter v. d. Mij. 
tot Bevordering der Bouwkunst, Amsterdam. 
Jan Stuijt, Architect-Lid Mij . Bouwk., Amsterdam, 
J. Verheul Dzn., Architect-Lid Mij. Bouwk., Rotterdam. 
G. Versteeg, Adj.-Dir. Gem. Werken, Architect-Lid Mij . Bouwk., 
Arnhem. 

Aangewezen door den Nederlandschen Aannemersboud : 

H . Brandt Lzn. . Aannemer v. publ. werken, Baarn. 
H . J. Geijl J. Czn., Aannemer v. publ. werken, Haarlem. 
B. Groenewegen. Aannemer v. publ. werken, Haarlem. 
T. van Haaften, Aannemer v. publ. werken. Zalt-Bommel. 
A . J. de Haan, Aannemer v. publ. werken. Amsterdam. 
J. N . Hendrix, Aannemer v. publ. werken en Voorzitter v. d. Ned. 
Aannemersbond, Amsterdam. 
F . de Herder, Aannemer v. publ. werken, Zwolle. 
W. F . Hoyinck, Aannemer v. publ. werken. Westervoort. 
H . Ibelings, Aannemer v. publ. werken, Groningen. 
W. van Leeuwen Jr.. Aannemer v. publ. werken, Rotterdam. 
J. Lindenbergh Czn., Aannemer v. publ. werken. Wemeldinge. 
J. van Noordenne, Aannemer v. publ. werken, Utrecht. 
G. J. Ooiman, Aannemer v. publ. werken, Leeuwarden. 
W. de Vlugt, Aannemer v. publ. werken en Seer. v. d. Ned. Aan
nemersbond. Amsterdam. 
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A . H . Weijers. Aannemer v. publ. werken, Tilburg. 
De nieuwe statuten, ledenlijsten en formulieren tot het aanhan
gig maken van geschillen, zijn op aanvraag gratis bij den secre
taris verkrijgbaar. 
Namens het Bestuur van den Raad van Arbitrage voorde Bouw
bedrijven in Nederland. 

A. DÉKING D U R A , 
Voorzitter. 

Mr. M . A. V A N B O V E N , 
Secr. Penmr. 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

DRIEDUBBELE WONING IN H E T 
H A A R L E M M E R H O U T P A R K . 

BOUWMEESTER: J . B. V A N LOGHEM B. I. 

j e woningen zijn gebouwd voor rekening van 
Jde aannemers A. Byland en P. Creemers, die 
laan den bouwmeester geheel de vrije hand 
'gelaten en deze in geen enkel opzicht belem

merd hebben. 
De uitvoering is eenvoudig, doch alles is met zorg be
handeld. De gevels zijn gemetseld van Utrechtsche 
steen van frisch-roode kleur, platvol gevoegd. De pan
nen zijn dof zwart verglaasd. Het houtwerk is geschil
derd in gebroken wit met helder groen. Alle beneden
vertrekken, alsook de traphallen zijn in blanke hout
soorten met paneelwerk betimmerd; de eetkamers tot 

• 

2.50 M. hoogte, sommige kamers tot 1.60 M. hoogte, 
andere zijn in vakwerk verdeeld en met bespanningsstof 
uit de fabriek van Ramaer bekleed. 
Alle vertrekken hebben open stookplaatsen, terwijl 
elke woning centraal verwarmd wordt met radiatoren. 
Een der woningen heeft warmwatervoorziening. 
In Januari 1911 waren de huizen voltooid en verhuurd. 

• KRONIEK xxx 
D O O R J . G R A T A M A . 

1 ~ f ) J J ~ KT A F G E L O O P E N J A A R . Het jaar 1912 is al re ;ds inge-
; luid. de dagelijksche werkzaamheden zijn na de vie-

Iwj T ing van de jaarwisseling wederom begonnen en 
j p r l i J ^ ' a l l e s gaat weer zijn ouden gang. Maar toch denken 

wij in dezen tijd onwillekeurig aan de toekomst. Wat zal 1912 
ons brengen op ons gebied? E n deze vraag is slechts te beant
woorden, als wij den ontwikkelingsgang in 1911 nagaan, die in 
1912 zich zal doorzetten. 
Welke was die ontwikkelingsgang ? 
In het algemeen was 1911 voor de architecten een gunstig jaar ; 
de groote malaise in het bouwvak van eenige jaren geleden is nu 
vrij wel geheel overwonnen ; een normale toestand is reeds 
sedert eenigen tijd meer heerschende. Een heugelijk feit valt 
hierbij op te merken, namelijk dat de architect meer en meer 
naar waarde wordt geschat en geleidelijk aan een betere plaats 
gaat innemen in de samenleving. 
Dit kan alleen een gevolg daarvan zijn. dat het publiek zich 
bouwkunstig gaat ontwikkelen, dat het inderdaad , voor bouw
kunst gaat voelen. Het valt niet te ontkennen, dat algemeen een 
schoonheidsverlangen ontwaakt, en dat de tijd rijp is geworden 
voor een grooten centralen bond voor de bescherming der 
schoonheid van Nederland, den bond Heemschut, die in het af
geloopen jaar tot stand is gekomen. 
Uit zeer verschillende kringen werd deze bond met vreugde 
begroet, en zijn herhaaldelijk optreden, meermalen met succes, 
bewijst wel, dat er belangstelling heerscht voor het schoone. 
Deze belangstelling kwam duidelijk naar voren in de zoo juist 
gehouden Conferentie ter bescherming van het Bouwkunstig 
Schoon; en het lijdt geen twijfel of deze schoonheidsbeweging 
zal spoedig een belangrijke plaats innemen in de samenleving. 
Schoonheidscommissiën worden in de steden ingesteld, de mo
numenten van geschiedenis en kunst worden zorgvuldig be
waard; de aandacht is gevallen op het Paleis op den Dam, dat 
men wederom als Raadhuis w i l gebruiken, ook omdat het daar
door als kunstwerk beter voor het publiek toegankelijk zal zijn; 
over de Haagsche Raadhuiskwestie is en wordt levendig van 
gedachten gewisseld; het Park Zorgvliet zal worden bebouwd, 
maar aan de bebouwing zullen aesthetische eischen worden ge
steld, terwijl de aanleg zelf door zeer bevoegde handen is ont
worpen. 
Rotterdam heeft in het afgeloopen jaar in beginsel besloten een 
reusachtig terrein bij de Kralingschc plassen voor bosch- en 
parkaanleg te bestemmen, en heeft, door het houden eener be
sloten prijsvraag, de voorbereiding van den bouw van het nieuwe 
en groote Raadhuis in goede banen geleid; Amsterdam heeft een 
fraai terrein beschikbaar gesteld voor den bouw van het Kolo
niaal Instituut ziedaar eenige feiten, die, al mogen enkele 
tot gewettigde kritiek aanleiding geven, toch duidelijk laten zien, 
dat de vroegere onverschilligheid in zake kunstkwesties, nu 
plaats maakt voor een heugelijke opgewektheid. E r zijn ook 
minder goede dingen te vermelden ; zoo de eenzijdige leiding en 
daardoor het incomplete van de a.s. Vierjaarlijksche te Amster
dam, waardoor deze tentoonstelling, die hare hooge waarde 
eerst verkrijgt als zij geeft een goed cultuurbeeld van de beel
dende kunsten in het huidig Europa, nu de decoratieve schilder-
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kunst (welke de toekomst in zich heeft) en de bouwkunst moeten 
missen ; de voorbereiding van den bouw van den nieuwen 
schouwburg te 's Gravenhage, waarbij de Nederlandsche archi
tecten werden gepasseerd, en ten slotte een niet deskundige 
jury de ingekomen ontwerpen bedisselde. 
Echter zijn dit uitzonderingen; de belangstelling voor de bouw
kunst groeit, en hiermede de beteekenis en de positie van den 
architect. 
Ook voor de organisatie der architecten en hun streven tot ver
heffing van hnn vak en stand was het afgeloopen jaar vrucht
baar. E r was goede samenwerking tusschen de bouwkundige 
vereenigingen bij het herzien der Nat. Prijsvraag Regelen, 
die nu beter aan de eischen van de praktijk aansluiten en een 
gezonde ontwikkeling van het prijsvragenstelsel bevorderen; 
er was goede samen werking bij het indienen van een adres aan 
den Gemeenteraad van Amsterdam inzake de onrechtmatige be
handeling der bouwkunst op de Vierjaarlijksche; er wasgoede 
samenwerking bij de Conferentie over het bouwkunstig ele
ment van Heemschut. Gevoeld wordt, dat de vakbelangen ge
meenschappelijk moeten worden behandeld. In verschillende 
commissiën werken Bond en Maatschappij samen, zoo is de Com
missie ter bestudeering van de nieuwe A. V.. idem tot herziening 
der Honorarium tabel, zoodat ten slotte de gecombineerde com
missie tot onderzoek der mogelijkheid van een nauwer samen
gaan van Bond en Maatschappij een. naar wij hopen en vertrou
wen vruchtbaar resultaat zal opleveren. Het jaar 1911 heeft doen 
gevoelen, wat door eendracht is te bereiken. 
De tijd, dat de architect geheel op zich zelf stond, zich niet ge
bonden voelde door zijn vak aan zijne collega's en het vak hoog 



hield, of naar beneden haalde door minder-waardige praktijken, 
al naar zijn persoonlijken aard, die anarchistische tijd is voorbij. 
De vakvcreeniging treedt op met hare democratische beginselen, 
met haar streven naar algemeene verheffing van vak en beoefe
naren, met haar controle, haar dwang en hare verplichtingen, 
maar ook met haar macht, den architecten-stand'een juiste en 
waardige plaats te geven inde samenleving. Het dualisme: archi
tect-aannemer, het provisie-nemen door sommige architecten 
wordt bestreden. E n al geschiedt deze bestrijding nog niet tot in 
alle consequenties, en door den Bond misschen anders dan door 
de Maatschappij, het beginsel en het streven zijn dezelfde. 
E n dan wil ik in dit verband nog wijzen op een belangrijke ge
beurtenis in 1911, de oprichting van het Verbond van kunste-
naarsvereenigingen. Zijn de sociale groepen: werklieden, aan
nemers, vaklieden voorgegaan in hunne vakvereenigingen, de 
kunstenaars moesten in den strijd der sociale verhoudingen 
noodzakelijk volgen. De architecten, meer maatschappelijk dan 
eenige andere kunstenaarsgroep, hebben zich reeds vereenigd; 
nu, naar aanleiding van de bescherming van het auteursrecht, 
hebben de letterkundigen alle kunstenaarsgroepen bijeenge
bracht. Ook dit moet door de architecten met groote vreugde 
worden begroet. De hoogstaande architect is de cultuur-mensch 
bij uitnemendheid; en de zoo gewenschte en vruchtbare samen
werking met de andere beeldende kunsten, en het begrijpen van 
zijn tijd zal door een dergelijk Verbond niet anders dan krachtig 
kunnen worden bevorderd. Nog heerscht er te veel animositeit 
tusschen kunstenaars en groepen, nog ontbreekt te zeer een 
goede leiding bij de aanwijzing van de plaats, die elk der beel
dende kunsten in de samenleving moet innemen, nog geschiedt 
de samenstelling van tentoonstellingscomité's en van jury's te 
veel toevallig en willekeurig, buiten de macht en de uitspraak 
van de vakbeoefenaars zelf. Het Verbond moet die leiding geven 
en zou nu ook het Verbond gekend moeten worden in de voor
bereiding van een Vierjaarlijksche. 

Waar noodig, sprongen de architecten in de bres voor het be
houd van oude of bevordering van goede nieuwe architectuur; 
zoo voor de Berckepoort te Dordt, de kerk en toren te Schoon
hoven, het voormalig beursgebouw te Vlissingen, de kapel te 
Veere; het Hoofdbestuur der Maatschappij diende een verbeterd 
ontwerp in voor de bebouwing van den Dam te Zaandam, ter
wijl ook van meerdere zijden de meeningen inzake uitbreiding 
Regeeringsgebouwen te 's Gravenhage en den herbouw van kerk 
en toren te Vlissingen werden geuit. 
Het bouwkundig onderwijs werd behartigd Het M . T. O. mag 
zich in een bijzondere belangstelling verheugen, en in meerdere 
plaatsen werden dergelijke leergangen voorbereid. Gelijk in de 
voorafgaande jaren werden voor de Maatschappij de examens 
voor Bouwkundig Opzichter en Teekenaar afgenomen, terwijl 
voor het eerst het examen voor Onderbaas plaats vond. Deze 
examens vinden steeds meerdere erkenning, getuige de waarde, 
die ook de overheid er aan schenkt. In 1911 is voorbereid het 
examen voor Hoofdopzichter en wordt door dit examen de taak 
der Maatschappij meer volledig volbracht. Wij zouden hierbij 
kunnen besluiten met den wensch, dat de Rijksacademie van 
Beeldende Kunsten nu spoedig in een beter gebouw zal zijn ge
huisvest om haar onmisbaar vak: bouwkunst naar behooren te 
kunnen behartigen, maar willen wij met een enkel woord de ge
beurtenissen in onze Maatschappij herdenken. 
Tot de belangrijkste feiten behooren de besluiten der Alg . Mei
vergadering en de Alg . Sept.vergadering, waarbij de reorgani
satie der Maatij tot vakvereeniging van architecten werd door
gezet, besluiten van ingrijpenden aard voor de Maatij., maar ook 
voor den architectenstand in Nederland. Opgewekt was het 
Maatschappelijk leven in 1911; al de bemoeienissen van de Maat
schappij in het afgeloopen jaar zullen wij nu niet memoreeren, 
daar dit uitvoerig geschiedt in het jaarverslag; wij wijzen slechts 
op de vele werkzaamheden van het hoofdbestuur enop den arbeid 
der vaste coinmissiën, als die van Onderzoek, van Financiën, van 
Arbitrage, enz. en die tijdelijke Commissiën als: die voor de bouw
verordeningen, die voor de landelijke uitbreidingsplannen, ter

wijl o. a. de Commissie van Onderwijs, met haar uitgebreid ar
beidsveld, en de Commissie voorde Bibliotheek werdeningesteld. 
Belangrijke onderwerpen werden op de A l g . Meivergadering 
besproken, terwijl het B . Weekblad en „Bouwkunst", dank zij 
den steun der medewerkers, van een opgewekt bouwkundig 
leven getuigden. 
1 Januari 1912 is de nieuwe Wet der Maatschappij in werking ge
treden. Daarmede is officieel een nieuwe periode geopend. 
Maar wie het afgeloopen jaar goed kent, weet, dat niet alleen 
officieel, maar ook inderdaad de architecten en onze Maatschap
pij 1912 met vertrouwen tegemoet kunnen gaan. 

ARNHEMSCHE BOUWKUNST. 
Voordracht gehouden door G. Versteeg, in de Vereeniging Ar t i -
bus Sacrum te Arnhem. 

INLEIDING. 
Het Bestuur van Artibus verdient dank voor de gelegenheid 
hier gegeven om het ontwikkeld publiek iets nader in te leiden 
in de kennis van de bouwkunst. 
De Lezingen, georganiseerd door het Genootschap Architectura 
en de oprichting van Heemschut, wijzen op meerdere belang
stelling voor de Bouwkunst; in couranten en tijdschriften ziet 
men in de rubriek Kunst niet meer uitsluitend verhandelingen 
over muziek en letterkunde. Het bouwend publiek, getuige ook 
de villabouw van den allerlaatsten tijd hier ter stede, wendt zich 
meer en meer tot architecten; zoo zijn de arbeiderswoningen, 
door de Vereeniging Volkshuisvesting gebouwd, met veel smaak 
ontworpen. Verder duidt de instelling eener Schoonheidscom
missie op belangstelling van de stedelijke overheid, die ook geen 
scholen meer wi l , gelijkend op kisten met gaten zooals er vroeger 
gebouwd werden. 
De uitleg van Arnhem in drie groote fazen indeelend, kan men 
onderscheiden: die van 1860 1880 (1845 aansluiting aan het 
spoorwegnet, toen telde Arnhem 18000 inwoners, tegen 33000 
in 1870), van 1880 1900 en de uitbreiding na 1900. De eerste 
uitleg wordt beheerscht door ontwikkelde mannen met een 
architectonische ontwikkeling, Nicola, Fromberg, van Gent, 
Heuvelink, Eberson e.a. die in hun werk een academische op
leiding verraden en den invloed van buitenlandsche studie. In dit 
verband zij gewezen op den vroegeren bouwkundigen cursus van 
het Genootschap Kunstoefening, waarbij aan verdienstelijke 
leerlingen medailles werden toegekend. Traansboer en Boer
booms hebben zoo'n onderscheiding verdiend. 
De tweede uitleg 1880 1900, waarbij de Boulevardwijk tot stand 
kwam, geschiedde o.a. door den timmermanspatroon die, dege
lijke vakkennis bezittend, daardoor behoed werd voor excessen; 
de bouwwerken van architecten waren in deze periode uitzon
dering. 
Na 1900 - de architect uitgeschakeld — wordt door bouwonder
nemers, meerendeels zonder timmermanszaak, de stadsuitbrei
ding benoorden den spoorweg ten uitvoer gebracht; voor de tee-
keningen, die men volgens de gemeentelijke verordening moet 
inzenden, geholpen door leerlingen van de Ambachtsschool. 
De groote meerderheid der huurhuizen wordt thans gebouwd 
door volkomen agnostici, kleurenblind en zonder constructief 
geweten, ambachtslieden, meestal niet van de beste soort, met 
veel durf en uiterst weinig kapitaal. 
Hiertegen zal iets gedaan moeten worden. 
De met veel zorg samengestelde uitbreidingsplannen toch zul
len niet tot hun recht komen, indien de bebouwing grootendeels 
door onbevoegden geschiedt. 
Het verschijnsel is niet plaatselijk; dezelfde wantoestand treft 
men bijna overal aan, de oprichting van den bond Heemschut is 
ook voor een deel geschied ter bestrijding van dit kwaad. 
Dat het resultaat op vele plaatsen in onze stad nochtans wel 
dragelijk is,dankt men aan beplanting en de voortuinen, die veel 
leelijks verbergen. 
Zoodra de particuliere gronden volgebouwd zijn, zal de uitbrei

ding geschieden op gemeentegrond; de Schoonheidscommissie 
zal dan kunnen ingrijpen. 
Het werk van de Schoonheidscommissie zal echter niet aan 
de verwachting kunnen beantwoorden, indien de ontwerpen ge
maakt worden door onbevoegden, want geen dirigent kan met 
ongeschoolde krachten een concert geven. 
In Amsterdam, waar de Schoonheidscommissie reeds eenige 
jaren gewerkt heeft, ziet men dan ook de bouwers hun toevlucht 
nemen tot jonge bouwkundigen en ook wel tot architecten, die 
danhun arbeid beperken tot het uiterlijk der gebouwen. E r is een 
bepaald tarief voor de honoreering van dien arbeid, zoodat voor 
betrekkelijk weinig geld men een beter uiterlijk kan bekomen. 
Dien kant zal het hier in Arnhem ook uit moeten en in dit verband 
blijkt de noodzakelijkheid van een opleiding voor bouwkundigen, 
van de oprichting eener Middelbare Technische School. 
Ook zal naar het voorbeeld van onze Duitsche naburen veel ver
wacht kunnen worden van een toezicht van Overheidswege om 
te waken tegen de ontsiering der steden. 
De voorstellen van den heer Mr. Roelfsema aan de Provinciale 
Staten van Noord Holland is het eerste geluid, dat op dit gebied 
heeft geklonken. 
Bureau's naar het voorbeeld van de Deutsche „Beratungsstellen" 
zouden ook hier te lande veel nut kunnen stichten. 
De toekomst zal dus allicht verbetering brengen; wat reeds be
dorven is, zal op den duur wel verdwijnen. De slechte uitvoering 
en weinig degelijke samenstelling der meeste nieuwe gebouwen 
geeft hoop. 
Intusschen kunnen de bewoners er veel tegen doen; door middel 
van begroeiing der gevels kan veel van het kakelbonte en van 
de slechte verhoudingen aan het oog onttrokken worden. Daar 
bijna alle huizen van den nieuwen uitleg van Arnhem door voor
tuinen gescheiden zijn van de openbare straat, kan van beplan
ting goede resultaten verwacht worden. 
Een bezwaar is wel het tijdelijk karakter van de bewoning. De 
meeste huurders hebben daardoor geen hart voor het uiterlijk 
van hun huis, en besteden daarom niet gaarne kosten aan hun 
voortuin; toch kan men voor slechts enkele guldens reeds een 
aardige gevelbeplanting doen aanbrengen. 
Het wordt wel tijd, dat ook de Middenstand zich wat voor het 
uiterlijk van zijne woningen gaat interesseeren. E r moet vooral 
verbetering komen voor de woningen van den middenstand. De 
wijken met huurprijzen van f300. tot f700. worden thans 
aesthetisch minder verzorgd dan de nieuwe arbeiderswijken. 
De gefortuneerde inwoners gaan zich, zooals reeds is opgemerkt, 
meer en meer tot architecten wenden; misschien is het niet 
zoozeer uit behoefte aan een aesthetisch wel verzorgd huis als 
wel een modegril. Hoe dit ook zij, het feit op zichzelf geeft ver
wachting, dat betere tijden komende zijn en dat men iu deze 
kringen gaat inzien, dat een timmermanspatroon en een archi
tect niet precies hetzelfde beteekenen. Voor beiden is plaats, 
maar elk blijve op zijn terrein. 
A l is het bouwen op deze wijze duurder, men bekomt dan ook 
goed werk. De patroons zullen er vrede bij hebben, dat zij in het 
vervolg weer naar de teekeningen van architecten zullen werken, 
mits deze in de keuze der aannemers zich beperken tot de be
kwame vaklieden en niet, zooals voor korten tijd, door middel 
van publieke aanbesteding, het werk aan den allerlaagsten in
schrijver opdragen; want dan gaan in den regel de minst soliede 
ambachtslieden met het werk heen en moet de soliede patroon 
wel trachten den architect te weren, opdat hijzelf het hoofd 
boven water zal kunnen houden. 
Waar wij leven in een tijd van toenemende welvaart, met auto's 
van duizenden guldens en in verschillend opzicht een verhoogd 
kunstleven met concerten, kostbare muziekfeesten, tooneeluit-
voeringen, enz., kan het niet anders of ook de architectuur gaat 
beter tijden tegemoet. 
Meer dan een der andere kunsten weerspiegelt zij den geeste
lijken en socialen toestand. De geest der tijden spreekt uit het 
uiterlijk der steden. De toenemende belangstelling van het pu
blieke leven maakt, dat men aan het stadsbeeld hoogere eischen 
gaat stellen. 

W i l men echter iets bereiken, dan zullen de ontwerpers der 
woonhuisgevels hun kracht moeten zoeken niet in een zoo groot 
mogelijk contrast met hunne omgeving, maar in een zoo groot 
mogelijke harmonie. Men zal meer oog moeten krijgen voor het 
beeld, dat de heele straat oplevert en trachten in het algemeen 
karakter te blijven en niet, zooals thans te veel geschiedt, door 
allerlei verkeerde hulpmiddelen de aandacht te trekken. 
De oude stadsgedeelten zijn in dit opzicht zeer leerzaam en 
daarom zal de lichtbeelden vertooning aangevangen worden met 
een vertooning van gevels en stadsgezichten uit de binnenstad. 
De lichtbeelden zullen de navolgende perioden in de bouwkun
stige ontwikkeling van Arnhem vertoonen : 
le groep. 18 afbeeldingen van gebouwen en stadsgezichten van af 
de Gothiek tot het eindpunt der historische bouwkunst. 
De Empire tijd, met een gebouw uit 1800 tot slot. 
2e groep. 9 lichtbeelden na 1800 tot aan het midden van de vorige 
eeuw, toen het stadje Arnhem een 18000 inwoners telde, vóór den 
aanleg van de lijn Amsterdam Keulen. In dien tijd bleef men 
nog zoon beetje voortteeren op de Empirestijl, de z. g. Bieder-
meijertijd. 
3e groep. 22 lichtbeelden, bevattend gebouwen tot 1900, de 2e 
helft van de 19e Eeuw. Deze is in te deelen in de navolgende tijd
vakken. 
a. De tijd van de groote bouwbedrijvigheid, vestiging van ver
mogende Indische families, het slechten der wallen, het bouwen 
van de singels, Utrechtsche straat met de omgeving van het sta
tion, de tijd van Nicola, Fromberg, Eberson, Heuvelink, van Gent 
e. a. vertoonend een meer of minder klassiek karakter. 
/>. De tijd waarin de Boulevardwijk gebouwd is. Boulevardwijk. 
Het tijdperk van vervlakking, de periode van den gevel met 
gaten. 
c. De tijd van de Delftsche renaissance, die tot 1900 duurde. 
d. De tijd van de moderne bouwkunst met gebouwen, zich tooi
end met de vormen van Hankar, van der Velde, Berlage e. a. 
Men versta dit wel, met de vormen van die meesters wordt be
doeld het noodige voorbehoud, het zijn er slechts verwaterde 
toepassingen van. De navolgers maken het altijd bonter, over
drijven meerdan de meesters. 
Dit verschijnsel treft men steeds aan op elk gebied. 
Intusschen is omstreeks 1910 ook dit modernisme aan het luwen 
en ziet men hier en daar verschijnselen, die wijzen op een beza
digde toepassing van historische vormen in een moderne con
ceptie; ook hiervan zullen U eenige beelden getoond worden. E r 
zij echter op gewezen, dat de z. g revolutiebouwers taai zijn en 
dat het zeer goed mogelijk is, dat nog jaren nadat de architectuur 
in een andere faze is getreden, de revolutiebouw zich blijft 
tooien met de door architecten verlaten vormen. 
Aan het slot zal U vertoond worden eenig werk van den archi
tect Boerbooms, in het laatst der vorige eeuw hier ter stede wer
kend. 
Boerbooms was een architect van den allereersten rang, dit be
wijst zijn werk. Was hij niet gestorven in de volle kracht van zijn 
kunnen, dan zou het thans moeilijk zijn hem een plaats onder de 
eerste architecten van ons land te onthouden. 
Hij bewoog zich in een genre, dat zeer exclusief was, uitsluitend 
moderne Gothiseerende architectuur laat zijn werk zien. maar 
dit is zóó buitengewoon goed. dat ook niet voorstanders van deze 
richting gaarne van een groote bewondering voor dezen meester 
doen blijken. 
Arnhem neemt onder de Nederlandsche steden, wat de moderne 
architectuur betreft, geen eerste plaats in en van het oude A r n 
hem is heel weinig overgebleven. Een architectonische wande
ling in en om Haarlem geeft b. v. meer genoegen; mooie oude 
zoowel als nieuwe mooie gebouwen treft men daar meer aan. 
Moge hetgeen hier vanavond vertoond zal worden, bij U be
langstelling aanbrengen voor de bouwkunst; dat het nieuwe ook 
door Uw medewerking zoo goed mogelijk gebouwd worde en 
dat het weinige oude, dat overbleef, zooveel mogelijk gespaard 
moge worden. 



CONFERENTIE OVER H E T BOUWKUNDIG 
E L E M E N T BIJ D E B E S C H E R M I N G D E R 

SCHOONHEID VAN NEDERLAND. 

eze Conferentie, georganiseerd door de lichamen: 
Bond Heemschut, Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, Genootschap Architectura et Amicitia, 

| Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap en Bond 
van Nederlandsche Architecten, en die 28 en 29 December j . 1. 
heeft plaats gehad, mag een succes genoemd worden. Het aantal 
deelnemers, uit vele verschillende kringen van belangstellenden, 
overtrof de verwachting der Commissie van Voorbereiding, zoo
dat de Conferenties zelf niet in de vergaderzaal der Maatschappij 
gehouden konden worden, en de Commissie, aangenaam ver
rast door deze belangstelling, maar minder aangenaam ter elfder 
ure geplaatst voor dezen kink in den kabel harer voorbereiding, 
besloot de bijeenkomsten te doen houden in de groote zaal van 
het American-Hotel. 
Donderdag 28 December, tegen twee uur vereenigden zich de 
deelnemers in het gebouw van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst in de Marnixstraat. 
Ongeveer 200 personen namen aan de Conferentie deel; hierbij 
waren verscheidene afgevaardigden van deelnemende vereeni-
gingen, college's enz., zoo o. a. van Academie Minerva, Kon. M i l . 
Academie, Rotterd. Academie, Bond v. Dir. van Ambachtsscho
len, Afd. Voortgezet en Hooger Bouwk. Onderricht van A . et A. . 
Kunstnijv. School Quellinus, M . T. School te Utrecht, Mus. v. 
Kunstnijverheid te Haarlem en idem School, Haagsche Acade
mie, Landbouwschool Wageningen, Ver. Vakopleiding Hand
werkslieden, Technische Hoogeschool; — de 6 afdeelingen der 
Mij t. bev. d. Bouwkunst, Haagsche Kunstkring, Friesche Bouw-
kring, Ver. Ambachts- en Nijverh. Kunst, Ar t i et Industriae, Kon . 
Instituut van Ingenieurs, Ned. Heide Mij., Kon . Ned. Landbouw-
vereeniging, Gem. Delft. Gem. Amsterdam, Gem. Utrecht, Gein. 
Haarlem, Gem. Zutphen, Gem. Arnhem, Ver. v. Ned. Bak
steenfabrikanten, Ned. Hotelhoudersbond. Kon. Oudh. Gen., 
Prov. Geld. Archeol. Comm.. Ver. Koggeschip, Ver. Haerlem, 
Ver. Amstelodanum, Ned. Bond v. Vreemd. Verkeer, 2de N . Hol l . 
Tramweg, Mij. , enz. 
Onder de aanwezigen merkten wij op: de nestor der Ned. Archi 
tecten, Dr. P. J. H . Cuypers en den architect H . P. Berlage Nzn.; 
juist uit Amerika teruggekeerd. Van de eereleden was Minister 
Heemskerk verhinderd te komen; de Comm. der Koningin voor 
N . Holland, Mr. Dr. W. F . van Leeuwen, en de Burgemeester van 
Amsterdam, Jhr. Mr. A . Roèll woonden de conferenties gedeel
telijk bij. 

Ter gelegenheid van deze conferentie was de traphal met groen 
en tapijten gesierd ; evenzoo de expositiezaal, waarbij de heer 
N. Ie Grand zijn gewaardeerde en welwillende medewerking 
had verleend. 
Nadat de gasten door de Commissie van Voorbereiding waren 
ontvangen, van de tentoonstelling der Nederlandsche en Duit
sche utiliteitswerken kennis hadden genomen (op welke ten
toonstelling wij later terug komen) en de uitgebreide collectie 
boeken, betrekking hebbende op bouwkunst en Heimatschutz 
en bijeengebracht door den heer Allert de Lange, boekhande
laar en uitgever, hadden bekeken, begaven allen zich naar de 
groote zaal van het American Hotel. 
Hier opende de Voorzitter der Comm. v. Voorbereiding, de heer 
J. H. W. Leliman de bijeenkomsten. 
Hij betuigde, vanwege de vijf vereenigingen. zijne erkentelijk
heid voor de groote belangstelling, blijkend uit de opkomst van 
zoovelen. en begroette het als een gunstig voorteeken dat drie 
bewindsmannen, minister Heemskerk, de commissaris der 
Koningin in de provincie Noord-Holland : mr. van Leeuwen, en 
de burgemeester van Amsterdam, mr. Röell, met sympathie 
staan tegenover een streven, zooals dat in het programma der 
conferentie werd saamgevat: ..op populaire wijze in de breede 
kringen van hen, die bouwen, die bouwkundig onderwijs geven, 
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of die in het algemeen bij de bouwkunst betrokken zijn, propa
ganda te maken voor de beweging tegen de ontsiering van ons 
land, in het bijzonder wat de architectuur betreft." 
Aan de collega's die door inzending op de tentoonstelling deden 
uitkomen, dat de Nederlandsche architect niet de mindere is, 
wanneer hem slechts de gelegenheid wordt geboden in den uti
liteitsbouw werkzaam te zijn, bracht spr. den dank der ver
gadering. 
Spr. moet de verzoeking weerstaan uit te weiden over een 
onderwerp dat hem sinds jaren bezighoudt, en waarover straks 
verschillende sprekers het woord zullen voeren. 
Het geldt hier zegt hij eene uiting der universeele en inter
nationale beweging, welke zich ten doel stelt om in een door te 
eenzijdige wereldbeschouwing ongunstig beïnvloeden kuituur-
staat het evenwicht te herstellen door opnieuw op den voorgrond 
te brengen het ideëele bezit der menschheid, daarbij in de eerste 
plaats kunst en schoonheid als hoogste uitingen van het sociale 
leven. Dat is geen fantasie van onpraktische droomers. ..Goed 
idealisme zal reëel zijn en goed realisme ideaal". 
Deze stelling zij het uitgangspunt. 
De architect weet in die kuituurbeweging tot eene belangrijke 
functie geroepen te zijn. Dat besef kan hem echter slechts ge
deeltelijk met trots vervullen, want veeleer berust het op een tot 
bescheidenheid stemmend bewustzijn, dat hij ook veel heeft goed 
te maken. Dat bewustzijn van plicht en verantwoordelijkheid 
was de krachtige prikkel tot actie. 
Daardoor hebben aan den anderen kant de architecten een 
streepje voor. In hun kring getuige o.a. hunne vakbladen is 
ontstaan het denkbeeld eener georganiseerde „Heimatschutz." 
Daar is ook voor het eerst de beteekenis van het in Duitschland 
gegeven voorbeeld begrepen en voor zijne navolging geijverd, 
naar het schijnt net bijtijds om het restant van ons nationaal 
schoonheidskapitaal te bewaren voor de ergste uitwassen der 
merkantilistische exploitatie. „De aard van de Hollanders is zóó
danig, gelijk allen ten beste bekend is, dat als hun de nood en de 
periculen niet zéér klaar voor oogen komen, zij geenszins gedis
poneerd kunnen worden om naar behooren te vigileeren voor 
hun eigen securiteit". Die ervaring deelden met Jan de Witt zij 
die, vroeger wellicht dan anderen, overtuigd waren van de 
dreigende aesthetische perikels. De leuze zou heeten: „Door 
ergenis tot schoonheid". Ten leste heeft het denkbeeld ingeslagen 
en is tot stand gekomen de centralisatie van Heemschut, met be
houd van de zelfstandigheid op eigen terrein der verschillende 
aangesloten groepen. 
Blijft dientengevolge ons arbeidsveld beperkt tot een onder
deel, het bouwkunstig element, dit is echter een zeer belangrijk, 
zoo niet het belangrijkste en in ieder geval meest omvattend 
onderdeel in de groote en veelzijdige eenheid der Heemschut. 
Immers het is doorgaans juist de architect, die zich gesteld 
ziet voor de moeilijkheid om de oplossing te geven aan meer of 
minder bestemde verlangens, schoonheid parend aan nuttigheid, 
oude kunstwaarde ontziend, en daarnaast gelijkwaardige nieuwe 
scheppend. Wat al wordt van hem verwacht! De veredeling van 
den utiliteitsbouw boven het peil eener zuiver merkantiele op
vatting; de aesthetische uitbeelding van den uitleg onzer groei
ende steden en dorpen; het scheppen eener nieuwe woningkui
tuur voor de uiteenloopende kringen onzer samenleving. Van 
hem vraagt men het karakter van tijd en volk vast te leggen in 
onvergankelijke dokumenten. Spr. deed nog slechts een losse 
greep. Waar veler taak afloopt, zoo zij slechts hun kritisch ver
nuft lieten spelen, begint die der bouwmeesters en onwillekeurig 
zal menig hunner neiging ge voelen om ook voor Hollandsche toe
standen toepasselijk te verklaren Bismarck's drastische verzuch
ting, dat ieder Duitscher alles,van oorlogvoeren tot hondevlooien, 
beter meent te weten dan de deskundige vaklieden. In dit ver
band neemt spr. eenige zinsneden over uit een door de heeren 
de Clercq, Gratama, Meijberg en hemzelf als leden der Heimat-
schutz-commissie van de Mij . tot Bev. der Bouwkunst in Nov. 
1910 uitgebracht rapport, 't welk de directe aanleiding tot deze 
samenkomst is geworden. 

Het bouwkunstig element is een der belangrijkste factoren voor 

het welslagen van „Heemschut", en zij die op dat gebied de aan
gewezen deskundigen zijn, moeten daarom een krachtige en 
veelzijdige propaganda voeren. Immers de taak van den architect 
geeft aanleiding tot vraagpunten waarover men in den breede 
kan spreken mits — en daaraan faalt het juist nog te dikwijls 
mits een ruim begrip voor de beginsels bestaat als grondslag 
voor den wensch, elkander te verstaan. Men kan moeilijk van 
gedachte wisselen met wie geen meening bezit en zelfs met breed 
bedoeld gebaar zijne onverschilligheid onderstreept. E n zoolang 
nog niet gevonden is de tooverroede, die met één aanraking 
wansmaak doet verkeeren in kunstzin of ongevoeligheid tot 
fijner inzicht, moeten wij geduld oefenen. In ieder geval staan wij 
voor een werk van langen adem. ja, schier eindeloos, waar 
immers gelijk op met succes, het ideaal zal stijgen. 
W i l zijn stem doordringen, dan is voorwaarde, dat de architect 
niet, gelijk zulks te vaak voorkomt, zich opsluit in den engeren 
kring der vakgenooten. Wat immers baat het, of daar onderlinge 
eensgezindheid heerscht ? 

Het is dan ook een heuglijk verschijnsel, dat aan de veelzijdig
heid der betrokken belangen beantwoordt de veelzijdigheid der 
deelnemers aan deze conferentie. Spr. noemde een bestuurscol
lege als bijv. de Gedeputeerde Staten van Friesland, en tal van 
gemeentebesturen, de Mij . tot Exploitatie der Staatsspoorwegen, 
de Noord-Brabantsche Duitsche spoorweg Mij. en de Noord-
Hollandsche Tramweg Mij., de bijna volledige reeks der plaatse
lijke zustervereenigingen, het Kon.InstituutvanIngenieurs.de 
Kon. Nederlandsche Landbouwvereeniging. de Nederlandsche 
Heide Mij . en de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouw-
school. Steun werd ook ontvangen van archaeologische commis
sies, het Kon. Oudheidk. Genootschap, verfraaiingsvereenigin-
gen, den Nederlandschen Journalistenkring, den Nationalen 
Bond voor Vreemdelingenverkeer en den Alg. Ned. Wielrijders 
Bond. 
Spr. deelde ten slotte mede. dat de hier gehouden voordrachten 
niet door gedachtenwisselingen zullen worden gevolgd. Deze 
conferentie is niet meer en anders dan eene inleiding, een samen
vattend voorwoord, waarop meerdere hoofdstukken met detail
beschouwing kunnen volgen. 

Als spreker trad daarna op de heer A. W. Weissman, architect, 
secretaris van den Bond Heemschut, die een voordracht met 
lichtbeelden hield over: „Oorsprong en overzicht van de Hei-
matschutz-beweging in het buitenland en in ons land, en hetgeen 
reeds tot stand is gebracht. 
Spr. ving zijn beschouwingen aan met te constateeren, dat de 19e 
eeuw geen cultuur in den ouden zin van het woord heeft 
teweeggebracht, die wetenschap en kunst verbond tot een even
redig en schoon geheel. 
Veranderingen, die dorpen en steden vóór 1800 ondergingen, 
gaven nooit tot ontsiering aanleiding. Moker en bijl werden in 
de 19e eeuw zonder mededoogen gehanteerd. De oude afbeel
dingen van dorps- en stadsgezichten geven geen reden tot erger
nis, zooals de nieuwe bebouwingsaanblik doet. 
Na den ondergang der gilden, daalde het handwerk, en de bouw
kunst moest wijken voor de surrogaten. In het bijzonder op het 
platteland, waar reeds de lange overlevering een eigen bouw
kunst had doen ontstaan, die in haar karakteristieken eenvoud 
met de omgeving overeenstemde, is door de meest onbegrepen 
nabootsing van wat de steden te zien gaven en daar wellicht na 
kort gebruik reeds had afgedaan, veel kwaad gesticht. De schoon
heid wordt niet gezocht in de kostbaarheid en deugdelijkheid 
van de materialen, noch in overdaad van goedkoope versierse
len. Overal in Europa waar de 19e eeuw welvaart bracht, heb
ben de dorpsbewoners hun woningen doen vernieuwen en met 
belachelijke en smaaklooze versierselen doen optooien. 
De behoefte aan nieuwe bebouwingen deed bosschen vellen, 
landgoederen als bouwgronden exploiteeren, watervallen wer
den in dienst der nijverheid gesteld. Zelfs de steden, die voor de 
vreemdelingen aantrekkelijk waren om hare schoonheid, wer
den niet ontzien. Vandaar dan ook, dat niemand minder dan 

Rodin constateerde, dat de menschen van thans geen belang 
meer in de kunst en in de schoonheidstellen ; dat onze tijd die 
der ingenieurs en fabrikanten is. dat het hedendaagsche leven 
slechts de nuttigheid waardeert, die in stoffelijken zin het men-
schelijk bestaan verbetert 
E r is een minderheid, die het gebrek aan cultuur betreurt en als 
leed gevoelt dat aan de stoffelijke belangen de schoonheid 
wordt opgeofferd. E n een deel dier minderheid wi l althans van 
het bestaande schoon redden wat er nog te redden valt. 
De beginnende 20ste eeuw was getuige van de eerste pogingen 
in die richting. In 1901 werd opgericht de „Société pour la pro
tection des paysages de France". Haar optreden leidde in 1906 
tot de wet tot bescherming der natuurmonumenten, waardoor 
de Staat schoone landschappen en „na tuurmonumenten" kan 
aankoopen en die bij weigering der eigenaars tot medewerking 
onteigenen. Ook bereikte deze vereeniging, dat in 1910 een wet 
tegen de reclames in de geclasseerde landschappen werd ge
maakt. Wat deze vereeniging overigens deed, werd door spr. 
uitvoerig toegelicht. 
In Duitschland werd in 1904 het verbond „Heimatschutz" te 
Dresden gesticht; in België waren het de „Société Nationale pour 
la Protection des Sites et des Monuments" en de ..Touring Club 
de Belgique", die menigmaal voor het bedreigd natuurschoon in 
de bres sprongen ; ook de particulieren en de openbare besturen 
doen in België veel tot het behoud van oude schoonheid. 
In Engeland deed men tot dusver weinig op dit gebied ; wel be
staan daar wetten en maatregelen tegen ontsierde reclames. In 
Oostenrijk is de beweging nog zeer jong; zij heeft den steun van 
den troonopvolger, aartshertog Frans Ferdinand, en ook dien 
van het ministerie van openbare werken. Italië bracht in 1905 en 
in 1909 wetten tegen het vernielen der natuurmonumenten en 
voor het behoud van tuinen en onroerende goederen die bijzon
dere schoonheid of historische waarde bezitten. 
Vooral in Zwitserland is de schoonheid-bescherming van groote 
beteekenis. Daar werken drie groote bonden in de goede rich
ting. 
In ons land is de beweging jong. Sinds 1905 kwam in de pers het 
vraagstuk der Heimatschutz aan de orde. 
De Vereeniging tot behoud van natuurmonumenten verrees, en 
aan haar krachtig optreden is het behoud van Naardermeer en 
Leuvenumsche bosschen te danken. 
Den 27en A p r i l 1909 kwamen op spr.'s uitnoodiging eenige be
langstellenden in het Muntgebouw te Amsterdam bijeen, om te 
beraadslagen over wat gedaan zou kunnen worden om de schoon
heid van Nederland te behouden. In de openingsrede, die spr. 
breedvoerig memoreert, heeft spr. toen in groote trekken het 
programma ontwikkeld, dat hij zich voor de te stichten nieuwe 
vereeniging had gedacht. 
De Bond „Heemschut" kwam tot stand en de naam van dien 
bond heeft reeds burgerrecht bij ons volk verkregen. 
Spr. gaat de geschiedenis van den bond „Heemschut" uitvoerig 
na en releveert de verschillende gevallen waarin reeds Heem
schut kon optreden. 
Ten slotte zegt spr.: Men behoeft aan den architect niet als eisch 
te stellen, dat hij, in de 20e eeuw levend, bij het bouwen de vor
men van langvervlogen tijden zal nabootsen, doch hij heeft er 
voor te zorgen, dat geen wanklank wordt gewekt met wat zijn 
voorgangers lieten hooren. Een architect behoort een kunstenaar 
te zijn, dus iemand die fijn gevoelt. 
Vooral in een schoone landelijke omgeving heeft wie bouwt geen 
gemakkelijke taak. Hij dient er voor te zorgen, dat zijn werk in 
harmonie blijft met de omgeving. Daartoe zal hij buitenissighe
den dienen te vermijden en zijn werk volkomen ondergeschikt 
aan de omgeving moeten maken. „Heemschut" wi l ook bevorde
ren dat nieuw te stichten bouwwerken aan de eischen der 
schoonheid voldoen en zal daartoe een schoonheidsraad instel
len, die zijn diensten overal waar dit in Nederland noodig is zal 
verleenen. Ook zet spr. uiteen wat „Heemschut" verder wi l na
streven en instellen; hiervoor zal veel geld noodig zijn. 
Ook andere vereenigingen, die op het gebied van bescherming 
van monumenten, landelijk schoon en bevordering van schoon-
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heid vaak zeer nuttig werkzaam zijn, werden door spr. gememo
reerd. 
Spr. besloot zijn rede met de opwekking, te zamen ter bescher
ming van de schoonheid op te trekken. Wordt vervolgd. 

PRYSVRAGEN 
P R I J S V R A A G voor een reclamebiljet voor de door de Vereeniging 
..Tentoonstelling Dordrecht en Omstreken", gevestigd te Dor
drecht, te houden tentoonstelling, gedurende de maanden Juli, 
Augustus en September 1912. 

Verlangd wordt een pakkende reclameplaat, zoo mogelijk in 
overeenstemming met het doel der Vereeniging, dat in Art. 3 der 
Statuten is omschreven als volgt: 
..De Vereeniging stelt zich ten doel te Dordrecht eene Tentoon
stelling te organiseeren, waarop voornamelijk zullen worden 
tentoongesteld of in beeld gebracht de Handel, Industrie, Scheep
vaart. Land- en Tuinbouw. Nering en Bedrijf, Scheepsbouw, 
Schilderkunst, Muziek, Architectuur, Verkeerswegen, Onderwijs, 
Sport en al datgene, wat op eenig gebied werd of wordt voort
gebracht, geschiedt of geschiedt is in de Gemeenten Dordrecht, 
Dubbeldam, 's-Gravendeel, Puttershoek. Zwijndrecht, H . -I .-Am-
bacht, Ridderkerk, Sliedrecht, Papendrecht, Alblasserdam en 
Nieuw-Lekkerland." 
De teekening moet zijn op ware grootte, geschikt voor litografi-
sche reproductie in twee kleuren : de kleuren naast elkaar. Ge-
wenscht is, dat de ontwerper bij eventueele bekroning zelf de 
teekening voor den druk gereed maakt. 
De papiermaat van het reclamebiljet moet zijn 67 bij 88 c .M. 
De keuze der papierkleur is vrij . 
Op het biljet moet in flinke, duidelijke letters het volgende te 
lezen zijn: „Tentoonstelling Dordrecht en Omstreken6Juli — 
15 September 1912." 
Het ontwerp moet geschikt zijn om, verkleind, als sluitzegel ge
bruikt te kunnen worden. 
De mededinging is opengesteld voor alle Nederlanders. 
De ontwerpen blijven het eigendom van de inzenders, echter 
behoudt de Vereeniging ..Tentoonstelling Dordrecht en Omstre
ken" zich het recht voor deze desgewenscht gedurende onge
veer 14 dagen te Dordrecht tentoon te stellen. Gedurende den 
tijd, dat de ontwerpen onder berusting der Vereeniging zijn, 
zullen zij tegen brandschade verzekerd zijn. 
Als eerste prijs wordt uitgeloofd een bedrag van f 125. en als 
tweede prijs een bedrag van f 50. - toe te kennen aan die ont
werpen, welke daarvoor door de jury worden aangewezen. De 
jury is gerechtigd om, indien naar haar oordeel geen der inge
komen ontwerpen voor den eersten prijs voldoet, het totaal be
drag der prijzen onder de inzenders van eenige der beste ont
werpen te verdeelen. 
De Jury is gerechtigd ondergeschikte wijzigingen in het ontwerp 
aan het toekennen van den eersten prij s te verbinden. 
Tevens kan de jury voorstellen doen tot gedeeltelijke prijs-toe-
kenning indien de hoeveelheid en de hoedanigheid der inzen
dingen daartoe aanleiding geven. 
De ontwerpen moeten vrachtvrij vóór of op 15 Februari 1912 aan 
het adres van den Alg . Secretaris der Vereeniging: Wolwevers-
haven 55, te Dordrecht, ingekomen zijn. Zij moeten plat ver
pakt zijn en voorzoover niet op carton geteekend, op stevig, 
carton zijn opgezet. 
De ontwerpen moeten voorzien zijn van een motto en vergezeld 
gaan van een correspondentie-adres en van een vergezelde 
envelop, voorzien met hetzelfde motto, en inhoudende naam. be
roep en adres van den ontwerper. 
De ontwerpen zullen binnen twee maanden na de uitspraak der 
jury, franco aan het opgegeven correspondentie-adres worden 
teruggezonden. 

Vereeniging „Tentoonstelling Dordrecht en Omstreken", 
H . D E G R A A F , Voorzitter. 
M R . J. H . M U L O C K H O U W E R , Alg . Secretaris. 

J u r y : 
B. V A N B I L D E R B E E K , Architect te Dordrecht. 
P. J. Bos, Kunstschilder te Dordrecht. 
W. K R O M H O U T C Z N . , Architect, Hoofdleeraar a.d. Academie van 
Beeldende Kunsten en Techn. Wetenschappen, te Rotterdam. 
R. L A R Y , Kunstschilder te Dordrecht. 
H U I B L U N S , Kunstschilder, Hoofdleeraar a. d. Academie van 
Beeldende Kunsten en Tech. Wetenschappen te Rotterdam. 

Plaatsvervangend Jury-l id: 

H . D E G R A A F , Voorzitter Vereeniging „Tentoonstelling Dor
drecht en Omstreken". 

P R O G R A M M A ' S worden op aanvraag franco toegezonden door 
den Secretaris der Vereeniging: W o l w e v e r s h a v e n 55, te 
Dordrecht. 

"XBYï 

iriGEZOMDEM 

D E AMSTERDAM.SCHE POORT TE HAARLEM. 
Naar aanleiding van de plannen tot verbetering van het verkeer 
bij de Amsterdamsche Poort te Haarlem heeft de afdeeling 
Haarlem van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
aan den Raad een adres gericht, waarin zij verzoekt om, welk 
ontwerp ook gekozen mocht worden, in geen geval de poort bui
ten gebruik te stellen. 
Blijkens zijn negenentwintigste Kroniek in het laatste nummer 
van het Bouwkundig Weekblad kan de heer Gratama zich 
met de strekking van dit adres niet vereenigen, daar hem van de 
vier denkbeelden juist dat het meeste aantrekt, wat de poort aan 
haar eeuwenoude bestemming niet langer w i l doen beantwoor
den, welk denkbeeld zelfs bij de bewoners van Kampen, die van 
ouds met hun poorten rare dingen deden, toen zij in de negen
tiende eeuw die poorten in stand lieten blijven geen genade vond. 
De Amsterdammers echter haalden een Kamper streek uit toen 
zij omstreeks 1880 de brug voor hun Haarlemmerpoort afbraken 
en haar, een heel eind naar de zuidzijde, weder breeder opbouw
den. Zoo werd Alewijns zegepoort, waardoor Wil lem II als ko
ning der Nederlanden voor het eerst de Amstelstad binnen
kwam, iets zóó overtolligs, dat het veel moeite heeft gekost, haar 
slooping te voorkomen. De heer Gratama ga maar eens kijken, 
welk een pover figuur zij maakt! 
Ouderen van dagen herinneren zich de Muiderpoort te Amster
dam met de brug daarvoor en de breede brug, die het moderne 
verkeer noodig maakte, daarnaast. Zulk een toestand zou men 
ook te Haarlem verkrijgen, indien het plan-Dumont werd uitge
voerd. 
Te Amsterdam leverden de smalle poortbrug en de breede ver-
keersbrug, vlak naast elkander, zooveel misstand op en zij vol
deden zóó slecht, dat zij al gauw werden vervangen door het 
tegenwoordig brugplein, waarop de fraaie Muiderpoort, die 
Rauws in 1770 bouwde, goed uitkomt. 
De heer Dumont deelde mij onlangs mede, dat hij zulk een op
lossing reeds in 1904 te Haarlem heeft voorgesteld, doch dat hij 
dit plan heeft moeten laten varen. 
In gewijzigden vorm vatte nu de heer Lasschuit, l i d van den 
Haarlemschen Raad, het weder op. Hij wilde althans aan de 
zuidzijde de poort behouden zooals zij was en vereenigde de 
twee bruggen tot een plein, aan welks zuidwestelijken hoek het 
gebouw oprijst. Bij uitvoering zou dit plan medevallen. De heer 
Gratama heeft zeker gelijk als hij zegt, dat de poort „met het eene 
torenbeen op de brug en met het andere torenbeen in zijn ouden 
historischen toestand" staat. Maar men moet bedenken, dat dit 
bezwaar door het voor de vogelperspectief noodzakelijke hooge 
gezichtspunt zich veel meer laat gevoelen dan het in werkelijk
heid zou doen. 

Dat ik nu weder een bruggepleintje ontwierp geschiedde uit de 
volgende overwegingen. 
In 1488 werd te Amsterdam, terzelfder tijd als te Haarlem een 
poort gesticht om de stad aan de oostzijde te verdedigen. 
Buiten deze St. Antonies-poort was in het laatst der zestiende 
eeuw reeds zooveel gebouwd dat besloten werd, de stad naar 
de oostzijde uit te breiden. In 1616 was die uitlegging voltooid, 
zoodat men de poort had kunnen afbreken. Men liet haar even-

. wel staan en overwelfde den singel aan beide zijden, waardoor 
de Nieuwmarkt ontstond, die ruimte voor het verkeer bood. 
Hendrik de Keijzer plaatste een verdieping op de voorpoort, en 
terwijl de ruimte gelijkstraats als Waag werd gebruikt, waartoe 
de groote poortdeuren haar zeer geschikt maakten, richtte men 
de bovenvertrekken als gildekamers in, 
In 1616 had men dus geen bezwaar tegen het plaatsen van een 
poort op een plein. Nog altijd behoort de Nieuwmarkt tot de 
meest schilderachtige punten van Amsterdam. Wat te Amster
dam voldoet zal zeker te Haarlem niet misstaan. 
Daarenboven heeft het bruggeplein nog een voordeel. Immers 
het vergunt, de tramlijnen de flauw.e bochten te laten behouden, 
waarmede zij nu ten zuiden der poort de Heerenvest bereiken. 
Zoowel bij het plan van Burgemeester en Wethouders als bij de 
plannen Dumont en Lasschuit daarentegen moeten die lijnen 
noordwaarts van de poort gelegd worden, wat een gevaarlijke 
korte bocht noodzakelijk maakt. 

31 December 1911. A . W. W E I S S M A N . 

eigenlijk maar schijn is en de illusie toch wordt verstoord (zooals 
bij de Amsterdamsche Poort door den breeden verkeersweg er 
naast) is het zuiverder, en ook poëtischer, het monument volop, 
als antiquiteit te bewaren. 

J. G R A T A M A . 

De motiveering van den heer Weissman, waarom hij een brug-
pleintje ontwierp, lijkt mij niet overtuigend. Immers, omdat in 
1616 de St. Antonies-poort op een plein is geplaatst, en men toen 
geen bezwaar hiertegen had, daarom is er ook geen bezwaar 
tegen de Amsterdamsche Poort te Haarlem op een plein. Afge
zien nog van het feit, dat de omstandigheden der beide poorten 
verschillend zijn, blijkt wel ten duidelijkste, dat men in 1616 
andere denkbeelden had omtrent het bewaren van oude monu
menten, dan heden ten dage, daar Hendrik de Keyzer, volgens 
mededeeling van den heer W. een verdieping op de voorpoort 
der St. Antoniespoort plaatste. Niemand tegenwoordig, en zeker 
de heer W. ook niet, zou het goedkeuren, dat een dergelijke 
daad geschiedde aan de Amsterdamsche Poort. Vermoedelijk 
heeft men in 1616 niet zoozeer uit een aesthetisch, maar meer uit 
een praktisch oogmerk — het doelmatig gebruik, na verbouwing, 
van het gebouw de poort behouden. Dergelijke oude voorbeel
den hebben daarom voor ons in zooverre geen waarde, omdat 
wij andere redenen, namelijk zuiver historische en aesthetische 
hebben, die het behoud van de Amsterdamsche Poort voor
schrijven. Wij moeten dit geval op zichzelf beoordeelen. E n dan 
acht ik de oplossing van den heer Weissman, die de Middel-
eeuwsche Poort aan het water gelegen, midden op een plein in 
het moderne verkeer zet, gedeeltelijk van zijn onderbeenen af
gesneden, radicaal onjuist. 
De Poort moet historisch en aesthetisch, ook wat het verband met 
zijn omgeving betreft, zoo zuiver mogelijk bewaard blijven. 
Maar men moet daarbij niet in „gezochtheden" vervallen, en 
hem een middeneeuwsche functie van doorgang doen behouden, 
welke duidelijk overbodig blijkt te zijn door den breeden ver
keersweg er naast. Waar deze wegvlak naast de Poort moer komen 
(verkeerseisch) is de smalle brug in het plan-Dumont te zeer 
„gewild". Ziet men niet op tegen het noodwendig „gezochte" van 
het behouden van de poort-functie, dan is zeer zeker het plan-
Dumont het beste en het zuiverst. 

E r is aan deze kwestie een meer algemeene kant, namelijk het 
gevaar, dat het behouden van onze oude monumenten kan wor
den min of meer archeologisch en aesthetisch over-gevoelig en 
daardoor onjuist-gevoelig', wat niet waardig voor onzen tijd, 
maar wat erger is, ook niet waardig voor het te behouden monu
ment zal zijn. Wanneer de oude monumenten nog gezond weg 
een functie kunnen verrichten in het moderne leven, is het na
tuurlijk uitstekend dat zij dit doen ; maar wanneer die functie 

Zwolle 22/12 '11. 
Geachte Redactie.' 

Mij werd toegezonden No. 49 van het „Bouwkundig Weekblad ", 
waarin mijn aandacht werd gevestigd op het artikel van Observer 
onder het opschrift: K1 e i n-w o n i n g b o u w i n v e r k e e r d e 
b a n e n . 
Het bewuste artikel lezende, ontving ik den indruk dat bij den 
schrijver niet in hoofdzaak het waarachtig volksbelang op den 
voorgrond heeft gestaan. 
Ware dit wel zoo, dan was de geachte schrijver in zijn optreden 
tegenover coöp. Bouwvereenigingen niet zoo negatief geweest, 
maar had integendeel getracht positief betere banen aan te 
wijzen. 
Wat mij echter het meest hinderde bij het lezen van het bewuste 
artikel, was wel de geheel verkeerde wijze van voorstelling, als 
zou bij deze manier van woningbouw, de betrokken architect uit 
winstbejag handelen, en in meer of mindere mate als speculant 
ten koste der arbeiders optreden. 
Opmerkelijk is het dat de teekeningen door hem overgelegd 200 
nauwkeurig beantwoorden aan een tweetal bouwvereenigingen 
in mijn onmiddellijke omgeving, dat ik tot de overtuiging ben 
gekomen, dat met die provinciale hoofdstad. Zwolle bedoeld is. 
De architect nu belast met het bouwen van dat stadsgedeelte 
waar ook bedoelde woningen staan, kan geenszins het verwijt 
treffen dat hij uit winstbejag heeft gehandeld. 
Integendeel, hij heeft toen er meer dan 10. ja zelfs 22 perceelen 
tegelijk aan den slag kwamen, voor zijn bouwers gekocht, en 
voor hetzelfde geld overgedaan. 
Later, toen hij met eenige perceelen bleef zitten, heeft hij dien 
met geen noemenswaardige winst verkocht; zoodat door zijn 
belangeloos optreden een aantal bouwvereenigingen op zeer 
billijke voorwaarden bouwterrein voor de te bouwen woningen 
verkregen. 
E n wat nu het type der woningen betreft, daarover kan men 
natuurlijk verschillend oordeelen. 
E r zijn nu eenmaal menschen, die het alcoofsysteem beslist af
keuren. Toch zijn er onder de arbeiders (vooral met groote ge
zinnen) overwegend veel voorstanders van dit type. Men moet 
zich eenigszins kunnen verplaatsen in een arbeidersgezin om 
dit te begrijpen. Door nog hoogere eischen te stellen voert men 
de bouwkosten zoo hoog op. dat het absoluut onmogelijk wordt 
op deze manier voort te gaan, en de eenige weg voor den arbei
der om goed en geriefelijk te wonen, en in de naaste toekomst 
een eigen woning te verkrijgen wordt zoodoende afgesneden. 
Waarde Heer Observer, langs de door u genoemde verkeerde ba
nen, is het hier terstede reeds aan honderden arbeiders gelukt 
uit de vangarmen van gewetenlooze huiseigenaren te geraken, 
welke zich niet ontzagen de woningen zoo speculatief mogelijk te 
bouwen, en krachtens hun speculatiegeest voor abnormaal 
hooge prijzen te verhuren. De banen door ons Coöp. bouwon
dernemers tot nu toe bewandeld, hebben de stad onzer inwo
ning gelukkig voor een groot deel van deze bouwspeculanten 
verlost. 
Daartoe zijn wij in de eerste plaats geholpen door een aantal ge
goede ingezetenen, welke zoo welwillend waren de noodige aan
deden te plaatsen ; en voor een groot ook aan onze archit-
tecten, welke op enkele uitzonderingen na hun kennis zeer ten 
voordeele der respectievelijke bouw-vereenigingen ten dienste 
stelden. 
Langs deze volgens U verkeerde banen, waarde Heer Observer, 
woon ik nu als Voorzitter der Bouwver. „de Tijdgeest" in een 
perceel hetwelk, was het door een speculant gebouwd, ƒ 3.75 
ad ƒ 4 00 per week huur moest doen voor ƒ 3.20, zegge drie 
gulden twintig cents per week. 
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In deze som is begrepen: rente van te en 2e hypotheek, jaarlijk-
sche aflossing ad ƒ 25.00, plus waterleiding, grond en polder-
lasten, onderhoud enz. 
Alleen aan het optreden van onzen architect, dezelfde die ook 
den bouw der huizen waarvan door u meer in bijzonderheden 
wordt gesproken, heeft uitgevoerd, hebben wij het te danken 
dat in dit stadsgedeelte een groot aantal arbeiderswoningen zijn 
verrezen, welke met recht paleisjes voor de arbeiders mogen 
heeten. Mocht Observer zich persoonlijk willen overtuigen, zoo 
noodig ik hem bij deze beleefd uit tot een bezoek ten mijnent.Het 
geheele betoog te weerleggen zou ons te ver voeren. Mogelijk 
dat door een mondeling onderhoud, en persoonlijk waarnemen, 
Observer wel genegen zal zijn den weg door hem in zijn artikel 
bewandeld, als een weg des verderfs te erkennen, en met mij 
de door hem genoemde verkeerde banen te bewandelen. U ge
achte Redactie beleefd dankend voor de verleende plaatsruimte. 

D. W. T U Y T E N , Zwolle. Bloemstr. 10. 

Men schijnt te Zwolle veel te doen aan schoenen passen en aan
trekken. Voor eenige weken geleden meende de Inspecteur van 
het Bouwtoezicht aldaar de overeenstemming te ontdekken tus-
schen wat wij schreven en de toestanden in zijn standplaats en 
nu komt weer de Heer D. W. Tuyten, voorzitter der bouwver-
eeniging ..de Tijdgeest" ons zijne ontstemming mededeelen. 
Hoewel mij vreemd wetend aan die ontstemming, is het geval te 
merkwaardig om het zonder een paar opmerkingen mijnerzijds 
te laten passeeren. 
Als wij alle het „waarachtig volksbelang" opdezelfde wijze inter
preteerden, dan had in de daardoor ontstane wrijvingslooze 
samenleving alle ontwikkeling allang haar einde bereikt. 
Ons bepalend tot het meer algemeene in het schijnbaar tegen ons 
gericht betoog.moetenwij beginnenonzenopponentopmerkzaam 
te maken, dat hij dingen leest als: handelen uit winstbejag en 
speculatie ten koste der arbeiders, als gewraakte handelingen 
van een architect, die in ons betoog niet voorkwamen. 
Dat dit in de stad zijner inwoning evenmin het geval is heeft de 
Heer Tuyten ons al duidelijk weersproken. Weliswaar schrijft 
hij. dat zijn architect perceelen (bouwgrond) kocht en voor het
zelfde geld overdeed, dat hij later met eenige perceelen bleef 
zitten, welke hij met geen noemenswaardige winst verkocht, 
maar zoo iets zullen ook wij niet noemen speculatie ten koste 
der arbeiders. 
Ons dunkt, als de Directeur van de bouwvereeniging „de Tijd
geest", ook eens mededeelde, hoe zijne vereeniging (en die in 
zijne nabijheid) tot stand is gekomen, waaraan hij toch zeker als 
bestuurslid een werkzaam aandeel heeft gehad, dan zal wel 
blijken, dat wat wij schreven niet op zijn geval van toepassing is, 
maar dan zal het ook noodig zijn. dat hij dit niet te beknopt make. 
De ondervinding in dit geval opgedaan, doet zien hoe verkeerde 
vergelijkingen niet uitblijven. 
Noch op de sociale waarde van het instituut arbeider-huis
eigenaar, noch op de hygiënische van alkoven gaan wij in. 
Misschien zijn er te Zwolle geen arbeiders, die, later hunne wo
ning verhuren, in welke omstandigheid de vangarmen zoo 
licht van zelf komen. Misschien, dat de alkoof in zijne woning 
goede, frissche slaapplaatsenaanbiedt ? 
Nog een ding echter tot besluit: bij uitvoering van sociale wetten 
moet men vaak de belanghebbenden tegen zich zelf in bescher
ming nemen ; zou zoo iets bij gewone Coöperatie ook niet voor
komen? O B S E R V E R . 

BERICHTEN 
Oud Heidelberg. Een belangstellende vraagt om litteratuur ? 
't zij in het Nederlandsch of in een der andere talen, betreffende 
Oud-Heidelberg. Zij, die hiermede ons van dienst kunnen en 
willen zijn, worden beleefd verzocht, hun mededeelingen te 
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richten aan het bureau der Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst. Marnixstraat 402, Amsterdam. 
Internationale tentoonstelling te Rome 1911. De „Jury du 
Concours Internationale d'Architecture" op bovengenoemde 
tentoonstelling heeft toegekend aan H. P. Berlage Nzn., gouden 
medaille ; W. van Boven, bronzen medaille; P. G. Buskens, bron
zen medaille. 
De Haagsche schonwburgqnaestie. De bladen melden: 
De Gemeenteraad heeft met 25 tegen 1 stem de schouwburg
commissie gemachtigd om in onderhandeling te treden met de 
firma Fellner en Helmer te Weenen over het opmaken van een 
definitief ontwerp van een nieuwen schouwburg, zonder zich 
evenwel tot iets te binden. Wethouder Lely verklaarde, dat de 
gemeente-architect Gort eventueel het plan zal uitvoeren. 

M. D A U M E T . f 
Zooals wij reeds hebben medegedeeld, is dezer dagen overleden 
het bekende l id van de Afdeeling Architectuur der Academie 
des Beaux-Arts, Pierze Jéröme Honoré Daumet, oud-president 
van de Société Centrale des Architectes (de France), president 
van het Comité Permanent International des Architectes. 
In 1826 te Parijs geboren, behaalde Daumet in 1855 de Pr ix de 
Rome met een ontwerp voor een Conservatoire de musique et de 
declamation. Uitvoerige studiën maakte hij in Rome, vervolgens 
in Griekenland,waar hij met de wetenschappelijke zending Hen-
rey de gebouwen der oudheid en der Middeleeuwen in Mace
donië, Thracië en Thessalië onderzocht. 
In Parijs terug, werd hij al spoedig aldaar als architect van de 
Departementale en Staatsgebouwen toegevoegd aan Due. dienhij 
in 1879 opvolgde als architect voor de restauratie en de voltooiing 
van het Palais de Justice. 
Het hoofdwerk van Daumet is echter de herstelling van het 
Chateau de Chanttilly, die van 1876 1887 plaats vond. De kapel, 
die hij in den stijl van het gebouw met veel talent heeft ontwor
pen en het voorstuk van den grooten trap zijn de twee belang
rijkste deelen van zijn werk en behooren tot het beste der 19de 
eeuwsche Fransche architectuur. 
Tot zijn verdere scheppingen behooren, de restauraties van het 
Palais de Justice te Grenoble, van de Sint Pieterskerk te Vienne 
en van het kasteel van St. Germain-en-Laye. 
Op de tentoonstellingen ontbrak zijn werk zelden; het werd her
haaldelijk bekroond. 
Vele belangrijke bijdragen leverde hij voor de „Encyclopédie de 
l'architecture et de la construction" van Planat. 
Begrijpelijk is, dat een dergelijk talent vele leerlingen heeft 
gehad, die genoemd mogen worden, zoo de volgende Pr ix de 
Rome's: Girault, Bernier, Blaudel, Esquié, d'Espong, Chifflot, 
Bonnet. 
In 1885 werd Daumet l i d van de Académie des Beaux-Arts, 
waarin hij Ballu opvolgde. 
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INHOUD : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Examens der Maatschappij. 
1912. Studie-Tentoonstelling van Bouwmaterialen.- Voor-
dracht-Berlage over Amerika. — Tentoonstelling Utiliteits
werken. — Prijsvraag Gedenkraam Universiteit te Groningen. 
- Adres Schouwburgbouw. R E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . 

Landhuis te Zandvoort, arch. J. H . W. Leliman, B. I. - The A f r i 
can Architect, door J. C. Meischke. Winddruk, door W. J. M . 
van de Wijnpersse. Kle in Pflasterwegen, door B. J. Kerkhof. 
— De Conferentie Bouwk. Element Heemschut. - Prijsvragen. 
— Berichten. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

E X A M E N S DER MAATSCHAPPIJ T O T B E V O R D E 
RING DER BOUWKUNST IN H E T JAAR 1912. Op 
Maandag 26 Februari en volgende dagen zal worden afgenomen 
het examen voor het Diploma van Bouwkundig Opzichter, inge
steld door de Maatschappij volgens besluit van de Algemeene 
Vergadering van 28 Mei 1891, herzien op de Algemeene Verga
dering van 27 September 1907 en goedgekeurd bij ministerieele 
beschikking. 
Op Maandag 18 Maart en volgende dagen zal worden afgenomen 
het examen voor het Diploma van Bouwkundig Teekenaar, inge
steld door de Maatschappij volgens besluit van de Algemeene 
Vergadering van 27 September 1907, en goedgekeurd bij minis
terieele beschikking. 
Op Maandag 25 Maart en volgende dagen zal worden afgenomen 
het examen voor het Diploma van Uitvoerder van Bouwwerken 
(Onderbaas), ingesteld door de Maatschappij volgens besluit van 
de Algemeene Vergadering van 23 September 1909 en goedge
keurd bij ministerieele beschikking. 
De examens worden afgenomen in het gebouw van genoemde 
Maatschappij, Marnixstraat 402 te Amsterdam, zij, die deze, of 
een dezer examens wenschen af te leggen, moeten daarvan 
schriftelijk mededeeling doen vóór 15 Januari 1912aan het bu
reau der Maatschappij, Marnixstraat 402 te Amsterdam. 
De candidaten zullen in groepen worden ingedeeld; aan hen, 
die zich hebben aangemeld, zullen tijdig alle vereischte inlichtin
gen worden verstrekt. Eerst na afloop van alle examens wordt 
de uitslag bekend gemaakt. 

Namens het Hoofdbestuur der Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst. 

J . G R A T A M A , Secretaris. 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

STUDIE-TENTOONSTELLING V A N B O U W M A T E 
RIALEN. Door de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst is in het Maatschappelijk gebouw, Marnixstraat 402, A m 
sterdam, een verzameling van bouwmaterialen permanent ter 
bezichtiging gesteld, speciaal niet het oog op de examens, door 
genoemde Maatschappij ingesteld. Van deze tentoonstelling kan 
dagelijks kosteloos gebruik worden gemaakt, behalve tijdens 
den duur der examens en op Zon- en feestdagen. 

V O O R D R A C H T - B E R L A G E OVER AMERIKA. Zooals 
bekend is, is de heer H . P. Berlage Nzn. dezer dagen van zijn 
Amerikaansche reis teruggekeerd. Natuurlijk zullen velen, en in 
de eerste plaats de collega's, gaarne vernemen welke indrukken 
de heer Berlage van Amerika en zijn bouwkunst heeft gekregen. 
In verband hiermede laat het zich aanzien, dat de heer Berlage 
door de verschillende bouwkundige vereenigingen aangezocht 
zal worden, een voordracht over Amerika te wil len houden. 
Het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst meende, dat hier een gereede aanleiding is voor de 
bouwkundige vereenigingen om zich te vereenigen, ten einde de 
heer Berlage door de gezamenlijke vak-beoefenaars te doen ver
welkomen en hem te verzoeken in hun midden zijne Amerikaan-
indrukken te vertellen. 
Het Hoofdbestuur heeft hiertoe het initiatief genomen, en het 
mocht zoowel de vereenigingen als de heer Berlage bereid vin
den tot medewerking. 
In het laatst van Januari zal deze bijeenkomst plaats vinden te 
Amsterdam, welke bijeenkomst door een eenvoudig gezamenlijk 
souper (plm. f 1. per persoon I zal worden besloten. 
Nadere bijzonderheden zullen spoedig worden medegedeeld. 

TENTOONSTELLING V A N UTILITEITSWERKEN. 
Deze tentoonstelling van afbeeldingen van Utiliteitswerken. ge
bouwd door Nederlandsche architecten bevat hoofdzakelijk 
fabrieken (electrische centrales, gas-fabrieken. e. d.) groote kan
toren en pakhuizen, silo's e. d.; kazerne, stations, modelboerde
rijen enz., benevens bruggen. 
E r is werk van de Gemeentewerken van Amsterdam, idem van 
Arnhem, van 's Gravenhage, van Utrecht en Leiden, verder werk 
van de architecten Dr . Cuypers, Jos Cuypers, Limburg. Weiss-
man, E d . Cuypers, v. Arke l , Joling, Hartkamp. Hamer, Inge-
nohl, v. Loghem, Elte, J. P. Stok Wzn., de Bazel, Klinkhamer, 
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ging geeft, alsnog over de ingekomen 
ontwerpen het oordeel van deskundigen 
in te roepen, en het zeer op prijs ge
steld zal worden, indien U tot publica
tie der ontwerpen zoudt willen over
gaan. 
In verband hiermede zal het Hoofdbe
stuur gaarne deze publicatie opnemen 
in het Bouwkundig Weekblad, orgaan 
der Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst. 

't Welk doende, enz. 

Voor het Hoofdbestuur voornoemd 

A. S A L M G.Bzn.. 
Voorzitter. 

J. G R A T A M A . 
Secretaris. 

L A N D H U I S T E Z A N D V O O R T . Plattegronden. Schaal 1 op 200. 
Arch. J. H . W. L E L I M A N , B . I. 

Jansen, Reus. Gosschalk en een groote inzending van de Ned. 
Heide-Maatschappij. 
De tentoonstelling, welke gehouden wordt in het gebouw der 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Marnixstraat 
402. Amsterdam, blijft geopend tot 21 Januari a. s.; zij is dage
lijks te bezichtigen van 10 — 5 uur. Zondags van 10 1 uur. 
Toegang vrij. 

PRIJSVRAAG G E D E N K R A A M IN H E T UNIVERSI
TEITSGEBOUW T E GRONINGEN. De ontwerpen, inge
komen op de prijsvraag voor een gedenkraam in het Universi
teitsgebouw te Groningen, zijn van 7-21 Januari a. s. ten
toongesteld in het gebouw der Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst. Marnixstraat 402, Amsterdam. De tentoonstel
ling is dagelijks open van 10—5 uur; Zondags is zij gesloten. 
Toegang vrij. 

ADRES SCHOUWBURGBOUW. Door het Hoofdbestuur 
is het volgende adres ingediend: 

3 Januari 1912. 

Aan den Raad der Gemeente 's-Gravenhage, 
te 's-Gravenhage. 

Geeft met verschuldigde eerbied te kennen, het Hoofdbestuur 
van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
dat het. waar de bouw van een nieuwen schouwburg te's Graven
hage een hoogst belangrijk onderwerp van bouwkunstigen aard 
is, zoowel practisch als aesthetisch. met verwondering heeft ken
nis genomen van de samenstelling der Jury, die de door de Firma 
Fellner & Helmcr, de Firma Frank Matcham & Co. en den Archi 
tect J. J. Gort Jr. ingezonden ontwerpen hebben beoordeeld, in 
welke Jury geen enkele deskundige op bouwkunstig gebied zit
ting heeft; 
dat het een dergelijke wijze van beoordeelen ten zeerste be
treurt, daar hierdoor èn de ontwerpers geen waarborg hebben, 
dat hun arbeid ter zake kundig wordt beoordeeld, èn Uwe Ge
meente geen waarborg verkrijgt, dat het door de Jury aange
wezen project inderdaad het beste is ; 
dat uit het Rapport der Schouwburg-Commissie, voor zoover het 
publiek is geworden, te meer blijkt, dat de Jury niet op deskun
dige wijze heeft geoordeeld. 
Redenen, waarom het Hoofdbestuur U met nadruk in overwe-

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

LANDHUIS T E Z A N D V O O R T 

i ü ö l 

Architect: J. H. W. L E L I M A N B . I. 

et bijgaand afgebeelde landhuis, in aanbouw 
te Zandvoort, is bijzonder fraai en schilder
achtig gelegen op een hoog duin, dat naar 
alle zijden steil naar duinkommen af helt, zoo

dat aan de eene zijde een hoogteverschil van ongeveer 
12 M. ontstaat. De duintop is met den op ongeveer 40 M. 
afstand gelegen weg verbonden door een smal pad. 
Ook met het oog op de zeer blootgestelde ligging, vlak 
aan zee, is de architektuur zoo stoer mogelijk gehou
den, zonder eenig ornament, en is de uitwendige vorm 
tot de eenvoudigste gedaante teruggebracht: een mas
sief blok van kleurig-klinker metselwerk, bekroond 
door een wijd overstekend roodpannen dak. 
Het inwendige wordt geheel in architektonischen geest 
doorwerkt. Eetkamer en hall, die beide zware balken-
zolderingen hebben, zijn met ruime toepassing van vast 
meubilair, banken, buffet, boekenkasten enz., geheel 
betimmerd. De eetkamer heeft een groote gemetselde 
schouw en tegelvloer, de hall parketvloer. 
De slaapkamers — ook die der dienstboden, welke aan 
de achterzijde boven de logeerkamers in de kap zijn ge
timmerd zijn evenzeer geheel met vast meubilair inge
richt en voorzien van vaste waschtaf els, te wier behoeve 
een warmwater-installatie wordt aangebracht. 
Het huis beantwoordt aan den gestelden eisch, dat het 
in een zoo beknopt mogelijken vorm, alle gerief eener 
comfortabele zomerwoning bezit. 
Opzichter is de heer H. E . Boddé. 
Aannemer de heer A. Koper te Zandvoort. 
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T H E AFRICAN ARCHITECT. 
DOOR J. COENRAAD MEISCHKE 

M E T SCHETSJES V A N D E N SCHRIJVER. 

nder bovenstaanden titel is hier te Pretoria 
eenige maanden geleden het eerste nummer 
van een nieuw maandschrift verschenen. 
Dit maandblad is het orgaan van "the Asso

ciation of Transvaal architects" en is waarlijk geen 
overbodige weelde in de technische litteratuur van 
Zuid-Afrika. De meeste van de technische bladen zijn 
de ook bij u welbekende weeklies en monthlies. 
Reeds vroeger is getracht om een eigen Afrikaansch 
technisch blad uitte geven, doch door gebrek aan vol
doende kopy heeft dit blad, dat zoowel voor architect 
als aannemer bedoeld was, slechts zeer kort bestaan. 
Tot heden was er slechts één Afrikaansch bouwkundig 
blad, n.m. het orgaan van «the National Federation of 
Building Trade Employers in South-Africa", datuitden 
aard der zaak meer een praktisch karakter heeft, hoe
wel ook architektonische bizonderheden meermalen 
vermeld worden, daar de N. F. B. T. E . streeft naar een 
nauwere samenwerking van den aannemer met den 
architekt ter bevordering van de vakbelangen. 
De Afrikaansche architekten hebben de leemte die er 
bestond, aangevuld door de uitgave van een eigen blad, 
dat uitsluitend vakbelangen en aestetische zaken be
handelt. 

Alvorens nu wat over het blad en zijn inhoud te schrij
ven, diene eerst iets vermeld van de vereeniging waar
van dit nieuwe, frissche levensteeken uitgaat. 
The Association of Transvaal Architects is nog jong; 
eerst sedert 1909 wettelijk erkend in een -private act." 
Vóór dien tijd toch was iedereen vrij zich architekt te 
noemen, waarvan gretig gebruik of beter gezegd mis
bruik gemaakt werd. Velen, die een weinig van bouwen 
afwisten, noemden zich aannemer, erger nog ook archi
tekt . . . en. . . „plans free". Vooral dit laatste kenmerkt 
geheel den standaard van die architekten. Waar dit toe 
leidde in een land, waar gegolfd plaatijzer het eenig 
gebruikte materiaal was, is lichter te denken dan te 
schrijven. 

In den lateren tijd is er een kentering ten goede ont
staan, vooral ook door toedoen van Engelsche architek
ten. Deze mannen, die de goede kunstproducten van de 
oude nederzetters in de Kaap waardeerden en daar
door bestudeerden; die een open oog hadden voor den 
enormen rijkdom van den bodem (aan bouwmaterialen) 
onderscheidden zich in hunne werken, waardoor het 
peil van de architektuur rees. Die architekten hebben 
om hun vak te beschermen en vooruit te brengen, zich 
vereenigd en een bond gevormd, die nu wettelijke rech
ten heeft. 
Bij de oprichting was een van de grootste moeilijkheden 
de toelating van leden. Het doel was een bond te ver
krijgen van slecht geschoolde architekten, doch men had 
geen recht iemand uit te sluiten. Er werd daarom een 
termijn gesteld, waarin alle toen praktiseerende archi

ll*?" 
• V I L L A D S J A C O S i l O N • 19 H • 

L A N D H U I S T E Z A N D V O O R T . Schets van den architect. 
J. H . W. L E L I M A N . B. I. 

tekten en degenen, die zeven jaren als assistent bij een 
architekt werkzaam waren geweest, lid konden worden. 
Na dien tijd kan niemand toetreden tenzij hij lid is van 
gelijke, erkende vereenigingen, door het bestuur verko
zen wordt of door zich aan het vastgestelde examen te 
onderwerpen. 
De .Association" heeft een bestuur van 9 leden, behalve 
de voorzitter en twee ondervoorzitters. Er is een ..prac
tice council" van zes leden, een onderwijs- en examen
commissie van drie leden en voorts nog een commissie 
voor uitgave en litteratuur, die zes leden telt. Deze 
laatste commissie heeft het toezicht op de uitgave van 
het blad, waaraan zeer velen hunne medewerking ver-
leenen en dat ook algemeen een zeer goeden indruk 
maakt. 
Het eerste nummer wordt geopend met een korte, op
wekkende inleiding van den voorzitter. Een hoofdartikel 
is er gewijd aan -South-African Architecture", waar
van iets meer vermeld mag worden dan slechts het 
opschrift. 
De geschiedenis van de Zuid Afrikaansche architectuur 
begint met die van land en volk in het Zuiden en reeds 
zeer vroeg. 
In de 17de eeuw landden onder de Hottentotten van 
Kaap de Goede Hoop de eerste nederzetters onder 
Johan van Riebeek, die als gouverneur door de V. O.C. 
gezonden was voor de te stichten stapelplaatsen aan 
Tafelbaai. 
Aan hem en zijne opvolgers, de van der Stels, is het 
land veel verplicht in wat ze nalieten, aan mooi werk 
in kasteel, huis en schuur, die met hunne toegangs
poorten en deuren, fijn ijzer- en koperwerk, prachtig 
houtsnijwerk en eigenaardig versierden topgevel den 
grondslag vormen van een aan het klimaat eigen kolo
niale stijl. Ook is aan deze mannen de prachtige ligging 
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van Kaapstad te 
danken aan den voet 
van den majestueu-
zen,wonderschoonen 
Tafelberg, die zich 
nu eens zoo kleuren-
rijk, dan weer eento
nig, somber, nooit 
tweemaal eender aan 
't oog vertoont. En in 
die heerlijke omge
ving bouwden ze 
hunne woonhuizen 
met de prachtige op
rijlanen, tuinen en 
wijngaarden. 
Ofschoon midden op 
den destijds eenigen 
weg tucschen West 
en Oost, hebben deze 
huizen een eigen ka
rakter en hebben 
de ontwerpers zich 
weten vrij te houden 
van invloeden zoo
wel van het Westen 
als van het Oosten. 
Als prototype van 
alle Kaapsche land
huizen wordt Groot 

Constantia besproken. Het was het eerste groote land
huis door gouverneur Simon van der Stel in 1685 ge
bouwd. Van kleine baksteen opgetrokken en gepleis
terd, heeft het een rieten dak, dat door topgevels 
afgesloten wordt. 
Ook boven den grooten, statigen ingang is een topgevel, 
die versierd is met een figuur, Constantia voorstellend, 
dat toegeschreven wordt aan den beeldhouwer Anton 
Anrijts, evenals de tympanvulling boven den wijnkelder, 
die een bacchanten tooneeltje voorstelt. 
De ramen, die de groote, luchtige kamers verlichten, zijn 
van teakhout in zware kozijnen gevat, die bijna gelijk 
met het witte gevelvlak geplaats zijn. De onderramen 
worden door luiken beschermd. Boven de groote toe
gangsdeuren is nog het eenvoudige bovenlicht van de 
vroegperiode. 
De charme van dit landhuis te midden van hooge eiken 
is groot. De tegenstelling, eerst algemeen gezien van de 
witte gevels tegen 't groen van de boomen en het blauw 
grijs van de machtigebergen, en dan dichterbij de warme 
toon van teakhouten ramen, luiken en deuren tegen het 
zonbeschenen, helderwitte muurvlak waarboven het 
donkere rieten dak rust, geeft, de meer naar voren 
komende vormen van bijhuizen en schuren, elk in zich
zelf reeds interessant, het geheel een eigenaardige 
bekoring, waartoe zeer zeker de altijd schijnende zon 
meewerkt. 
Verschillend van het landhuis is het stadshuis, zoowel 
in plan als uiterlijk. De open stoep is gewoonlijk hoog 
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endoor treden te bereiken. Aan ieder eind ervan is een 
bank, waar de zwarte bedienden wachtten tot zij door 
hunne meesters en meesteressen geroepen werden. De 
gevels van deze meestal twee verdieping-huizen zijn 
nog eenvoudiger dan die van de landhuizen. Door het 
platte dak verdwijnt natuurlijk de topgevel en inplaats 
daarvan loopt een goed geprofileerde kroonlijst rond 
het geheele gebouw. In enkele gevallen is de gevel ver
sierd met dorische pilasters, soms gecanneleerd. 
Overigens zijn de details als die van het landhuis; de 
statige hoofddeur, het gesneden bovenlicht en de goed 
verdeelde ramen. 

Een zeer onderscheidend detail van het landhuis is de 
afzonderlijke klokketoren, die gebruikt werd om het 
werkvolk naar de velden te zenden en het er van terug 
te roepen voor den middagmaaltijd en rust in den avond. 
Het beroemdste werk van dien tijd der oude Hollan
ders was de bouw van het kasteel met z'n gracht. Het 
mooiste gedeelte ervan is de toegangspoort, die van 
kleine, ingevoerde Hollandsche baksteen gebouwd is. 
Het geheel is eenvoudig van teekening en doet met het 
aardige klokketorentje aangenaam aan. Het fries boven 
den ingang draagt de wapenschilden van eenige Hol
landsche steden en het monogram van de compagnie. 
Aan de binnenplaats zijn de kantoren en de kamers, die 
oorspronkelijk als residentie voor dengouverneurdienst 
deden. 

Het toegangsportaal tot deze vertrekken is wellicht het 
mooiste van de bouwkundige fragmenten, in de oude 
Kaapkolonie nog aanwezig. Boven de deuren is een van 
die meesterlijk gesneden bovenlichten, bijna eenig in het 
geheele Kaapschiereiland. 
De belangrijkheid van dit gebouw in de geschiedenis 
van 's lands bouwkunst laat zich gemakkelijker begrij
pen, als men bedenkt dat het gebouwd werd op onbe
schaafde, wilde stranden, 6000 mijlen van Europeesche 
beschaving verwijderd; gebouwd met de beste materia
len en met architekturale versieringen, die van zulk een 
meesterschap getuigen, dat het tot heden nog niet door 
later werk is overtroffen. 
Over het werk van de middenperiode is weinig goeds 
te zeggen. 

Door eensnel toenemende bevolking warenhuizenspoe-
dig in groot getal noodig en ongeschoolde lieden voor
zagen in die behoefte op een wijze, waarvan nu nog 
menig wanstaltig product getuigt. 
Gedurende vele jaren vierden de kroonlijst en gegoten 
ijzeren kolom in handelsformaat hoogtij, waaraan dan 
de meest opzichtige en smaaklooze versieringen werden 
toegevoegd. 
De kerkelijke bouwkunst van dien tijd staat zelfs nog 
achter bij de woningarchitektuur. Hebben de oude Hol
landsche kolonisten zeer weinige, doch schoone voor
beelden van kerkbouw nagelaten, zich kenmerkend door 
hoogen eenvoud in ontwerp en materiaal, niet veel van 
deze gulden eigenschappen is er te vinden in de latere 
kerkgebouwen, en het is te betreuren, dat de bedehuizen, 
nu jaarlijks door de Hollandsche kerken opgericht, 
steeds, niet geheel ten onrechte, onder de -monuments 
of ugliness" gerangschikt worden. 
Tot diezelfde klas kunnen ook de gebouwen van deAn-
glikaansche kerk teruggebracht worden, welke alle min 
of meer in een soort Gothiek ontworpen, niet in steen 
maar in met voegen versierd cement zijn uitgevoerd. 
Afgezien van de wijze waarop de Gothiek aan deze ge
bouwen verwerkt is, wordt de vraag gesteld of Gothiek 
toegepast kan worden voor den kerkdijken stijl van 
Zuid-Afrika. 
De schrijver zegt dat degenen, die het vraagstuk gron
dig bestudeerd hebben, erkennen dat ..the land cries 
out for domes, big, detached and far seen against the 
clear, blue sky". Vandaar dat de voorkeur wordt ge
geven aan de Byzanthijnsche bouwwerken en sommige 
aan de Arabische. 
In verband hiermee dient nog vernield het in 't zelfde 
nummer voorkomend schrijven van een -loyal Britis
her", die niet in Z. Africa gepractiseerd heeft en pleit 
voor Engelsche Gothiek, the one really national style, 
als zijnde de toekomstig stijl voor alle gebied onder 
Britsche vlag dus ook Z.-Afrika ondanks het 
leenen en copieeren van motieven van de klassieken en 
de Italiaansche Renaissance en de voorliefde van de 
architecten daarvoor. 
In een ander artikel: -Expression in architectional 
style" wordt naar aanleiding van de verklaring van een 
bekend kunstkritikus gedurende zijn verblijf in Zuid-
Afrika : dat de Gothische stijl ongeschikt is voor dit 
klimaat, dit toegeschreven niet aan den stijl zelf, maar 
aan de toepassing ervan, de aansluiting aan klimaat en 
licht. Verwezen wordt naar een kerk te Johannesburg, 
welke in Engeland ontworpen is door een architect, 
die onbekend was met de eischen van dit land en ook 
niet voldoende ingelicht was. De behandeling is onge
schikt voor hier; goed voor een noordelijk klimaat met 
effen licht, zonder sterke schaduwwerking. Doch dit 
veroordeelt geenszins den stijl. Aangestipt wordt wat bij 
een kerk te Durban hierin door de architecten bereikt 
was, door de noordelijke vormen om te werken voor de 
eischen van het hier heerschend half-tropisch klimaat. 
Het moderne werk toont in alle opzichten verbetering. 
Zoowel huizen als kerken en openbare gebouwen wijzen 
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op de goede richting in de nieuwere architektuur.Meer 
algemeen worden inlandsche materialen gebruikt, ook 
die welke de industrie aflevert als kalk, cement, bak
steen, pannen en tegels enz. 
Gewezen wordt op de groote factoren, die de basis van 
de jongere bouwkunst inZuid-Afrika vormen: deimmer-
schijnende zon en de schaduw, de klare atmosfeer en 
de heldere luchten. 
Wanneer Zuid-Afrikaansche architektuur zich hierop 
baseert, dan is er niet veel versiering meer noodig om 
iets werkelijk mooi te maken. Wordt in deze richting 
gewerkt, dan zal Zuid-Afrikaansche architektuur iets 
bijzonders zijn ; een architektuur van zon en schaduw, 
van helder licht en diepen toon. 
Belangrijk is ook het verslag van een lezing over -Town-
planning" door den president van het Kaapsche Insti
tuut van architekten gehouden, waarin gezegd wordt 
wat er gedaan kan en moet worden ter verbetering van 
Zuid-Afrikaansche steden en dorpen en hun schoonheid, 
die in vele gevallen te wenschen overlaat. 
In dit eerste nummer is ook de wet voor de Assiocation 
of Transvaal Architects in haar geheel afgedrukt. De 
voorkomende illustraties zijn schetsen ter verluchting 
van het artikel -South African Architecture" en de 
perspectiefteekening van de Transvaal University Col
lege te Johannesburg (arch. Nowden en Stewart), waar
van tot heden slechts een gedeelte is uitgevoerd. 
Het nummer sluit met het verslag van de jaarvergade
ring der architecten en de voorwaarden van de Baker
studiebeurs. Deze beurs is ingesteld door Herbert Ba
ker F. R. I. B. A. voor jonge Afrikaansche architekten, 
om hen in staat te stellen in Italië en Griekenland te 
studeeren onder leiding van de Britsche scholen te 
Rome en Athene. 
Pretoria, November 1911. 
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B 
WINDDRUK. B 

DOOR W . J. M. VAN DE WlJNPERSSE. 

j e storm van 30 September 1911 heeft in ons 
land zich gekenmerkt door een buitengewone 
hevigheid; allerwege waren de aangebrachte 

I verwoestingen van zoodanigen omvang, dat 
het geen twijfel lijdt of deze storm heeft de overkappin
gen, schoorsteenen of vrijstaande constructiën aan 
een beproeving onderworpen als waaraan zij zelden 
vóór dezen waren blootgesteld. Enkele dagen later ver
scheen in de bladen een weerbericht van het Koninklijk 
Nederlandsch Meteorologisch Instituut, waaruit bleek, 
dat de geconstateerde winddruk aanmerkelijk beneden 
het bedrag was gebleven, dat als grondslag der statis
tische berekeningen wordt aangenomen. 
Wie zich in den loop der jaren heeft bezig gehouden 
met berekeningen van kapconstructiën en heeft waar
genomen, dat velerlei overkappingen, schoorsteenen, 
enz., de theorie ten spijt, in de praktijk voldoende stabiel 
zijn gebleken, moet tot het vermoeden zijn gekomen, dat 
hier de theorie wel wat ver van de praktijk afstaat. 
Hierin vond ondergeteekende aanleiding na te gaan of 
de nieuwere gezichtspunten nog strooken met de ge
bruikelijke theorie. Dank zij de welwillende voorlich
ting van den Heer Hoofddirecteur van het Koninklijk 
Nederlandsch Meteorologisch Instituut was ik in staat 
de hierna vermelde gegevens te verzamelen. 

Wanneer een vlak door den wind wordt getroffen, be
staat de waargenomen druk uit twee gedeelten: een 
vermeerderde luchtdrukking aan de voorzijde en een 
verminderde aan de achterzijde. 
Vóór het vlak vormt zich als het ware een luchtkussen 
van verhoogde spanning, dat door den luchtstroom 
wordt in stand gehouden. Deze buigt zijdelings af, voegt 
zich nabij den rand van het drukvlak bij de voorbijsnel
lende lucht en veroorzaakt daar warrelingen. De met re
gelmatige snelheid voortbewegende luchtdeeltjes ver
oorzaken luchtverdunning aan den achterkant van het 
vlak, terwijl de warrelingen deze werking kunnen te niet 
doen en nabij den rand der plaat aan den lijkant zelfs 
lucht verdichting kunnen te weeg brengen. Luchtverdun
ning aan den lijkant verhoogt het waargenomen druk-
cijfer; luchtverdichting vermindert den totalen druk. 
Nopens het verschijnsel van depressie aan den lijkant 
zijn in 1903 proeven genomen door DR. T. E . STANTON, 
(Collected Researches of the National Physical Labora
tory, vol. I). Daarbij werden kleine oppervlakken, ter 
grootte van 6 tot 81 cM1'. blootgesteld aan een lucht
stroom van gelijkmatige bekende snelheid. De proef-
vlakken waren, normaal op de windrichting, in het 
midden van een buis wijd 0,6 M. opgesteld. 
Daarbij bleek: 
1". de grootte van den druk in het midden van den wind
kant was voor alle platen uitsluitend af hankelijk van 
de snelheid en dichtheid der lucht; niet van de 
grootte en den vorm van het oppervlak; 

2". de grootte van de zuiging aan den lijkant was vrijwel 
over het geheele oppervlak dezelfde, maar afhankelijk 
van den vorm der plaat; zoo was bij een ronde plaat de 
verhouding tusschen den druk aan den windkant en den 
negatieven druk aan den lijkant als 2, 1 : 1, bij een 
vierkante plaat als 1,5:1. Deze verhouding was echter 
slechts constant zoolang de platen niet te groot werden; 
3". de invloed van den afstand tot den wand der buis 
deed zich gevoelen in eene toename van den negatieven 
druk aan den lijkant. 

Werden de proefvlakken uiet normaal, maar schuin op 
de windrichting gesteld, dan ontstonden er aan den lij -
kant aanzienlijke depressies, zooals figuur 1 aanwijst. 
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Fig . 1. Druk op den windkant en depressie aan de van den 
wind afgekeerde zijde. 

De meting van den luchtdruk geschiedde met behulp 
van een zeer gevoeligen watermanometer, zijnde een 
U-vormige buis, in wier eene been tengevolge van de 
veranderingen in luchtdruk het water op en neer be
woog. De variaties werden microscopisch afgelezen. 
Sterker sprekend waren de proeven met gesloten doo-
zen in den vorm van daken met steunmuren. De waar
genomen spanningsveranderingen zijn in figuur 2 voor
gesteld; daarin is vermeerdering van druk (in de 
richting van den luchtstroom) als -f, vermindering als 
— aangegeven. Langs de nok ontstond bij de 3 modellen 
steeds een depressie; bij het dakvlak onder 30° ontstond 
zelfs aan den windkant bij de aansluiting van het verti-
kale aan het hellende gedeelte eene belangrijke de
pressie. Inplaats van een omlaag gerichten druk onder
vond het dakvlak aldaar eene opwaartsche werking. 
De uitkomsten zijn echter niet geschikt om gegenerali
seerd te worden, want de plaatsing binnen in een — zij 
het ook wijde buis, is eene omstandigheid, die met 
de praktijk wel wat veel verschilt. Zoo is het zeer de 
vraag of in de praktijk de druk aan de nok ongeveer 0 
bedraagt en zelfs in negatieven druk overgaat. Zooals 
sub. 3 werd opgemerkt, is wellicht de nabijheid van 
den wand der buis oorzaak der depressie. Overigens 
zal het wel geen tegenspraak uitlokken, dat de physieke 
werking van een luchtstroom aan geen afmetingen is 
gebonden en dat als zoodanig de warreling ter plaatse 
van de kanten en de depressie aan den lijkant door deze 
proeven zijn aangetoond. Daaruit valt af te leiden, dat 
bij een kapberekening niet alleen de druk aan den wind
kant, maar ook de depressie aan den lijkant zoo mogelijk 
in rekening moet morden gebracht. 
Naar aanleiding van eene discussie over deze proeven 
in de .Institution of Civil Engineers" werden zijlater 
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Fig. 2. Modellen van alle zijden gesloten kappen, druk ( j ) en depressie ( ). 

voortgezet met oppervlakken van grootere afmetingen 
in de open lucht (Collected Researches vol V). Vlakken 
groot 1,5 1,5 M ; 1,5 , 3 M., en 3 3 M. werden nor
maal op de windrichting gesteld, terwijl bovendien 
hellende dakvlakken groot 2,1 2,4 M. werden onder
zocht. De spanning der lucht en de windsnelheid ter 
plaatse, waar de spanning werd gemeten, werden be
paald op nagenoeg dezelfde wijze als vroeger, namelijk 
met behulp van een watermanometer; de druk op 
het bord werd rechtstreeks gemeten, doordat het 
bord bij doorbuiging een dunne stalen plaat (dik 
0,8 mM.) indrukte. Deze indrukking werd door middel 
van opgesloten lucht overgebracht op een watermano
meter. Zoodoende werd het merkwaardige resultaat 
verkregen, dat de coëfficiënt 0,13 in de formule van den 
winddruk: 
winddruk (K.G. per M-.) — 0.13 X vierkant der snel
heid "(M. per sec.) 
+ 70 °;0 te hoog is. 
STANTON vond bij de 3 bovengenoemde drukvlakken 
voor de waarde van den coëfficiënt resp. 0,0782, 0,078 
en 0,0784. Deze cijfers zijn vrijwel in overeenstemming 
met die, welke 3 andere onderzoekers onafhankelijk 
van elkaar vonden, n.l. DlNES 0.071, FROUDE 0.088 en 
LANGLEY 0.078. Als gemiddelde zou derhalve 0.075 
moeten worden aangehouden, zoodat de formule wordt 

W = 0.075 V 2 

waarin W is uitgedrukt in K.G. per M-'. en V in M. 
per sec. 
Dit is de formule, welke door het Koninklijk Neder
landsch Meteorologisch Instituut wordt toegepast. 
Bij een windsnelheid van 30,5 M. per sec. zou dan niet een 
winddruk van 120 K.G. maar een van slechts 70 K.G. 
per M~. moeten behoor en. 
De kappen zouden dus aanmerkelijk lichter kunnen 
worden geconstrueerd. Het zou niet te verwonderen 
zijn, indien het feit, dat in Düitschland van overheids
wege de toe te laten spanning bij ijzeren kappen reeds 
tot 1600 K.G. / c .M 2 is verhoogd, hiermede verband 
hield. 

Het groote verschil met de oude formule is in hoofd

zaak een gevolg van de gebrekkige inrichting der oude
re toestellen. Hierbij drukte de wind op een zware druk
plaat, verbonden aan rollen en tegengewicht; de wind 
bracht dit samenstel in vrij snelle beweging, waarbij 
het een zekere hoeveelheid levende kracht ontving. 
Deze was oorzaak, dat de plaat verder doorsloeg dan 
de nieuwe stand, overeenkomende met het veranderde 
bedrag van den winddruk. Zoodoende kwam zij in 
schommeling, die eerst na eenige heen- en weerbewe-
gingen ophield, zoodat het toestel een te hoogeri druk, 
gevolgd door een te lagen druk aanwees. Bij de moder
ne toestellen, o.a. bij het hierna vermeld toestel van 
DlNES, komen deze schommelingen niet voor; het in
strument is zoodanig ingericht, dat de demping nage
noeg volkomen is. 

De waargenomen druk is de resultante van een druk op 
den windkant en een zuiging op den lijkant; het is jam
mer, dat niet evenals bij de kleine modellen werd nage
gaan, hoeveel elk bedroeg,want het diukvlak, opgesteld 
in het vrije, verkeert niet in den zelfden toestand als de 
wand van een gesloten gebouw, omdat hierbij de zui
ging aan den achterkant van den wand, die naar den 
wind gekeerd is, niet aanwezig is. Zooveel is echter 
zeker, dat bij zoodanig gebouw voor den druk op de 
windzijde der kap een geringer bedrag dan bovenge
noemd kan worden aangehouden. 
Het onderzoek nopens winddruk geschiedde aanvanke
lijk op een proefobject, aangegeven in fig. 3. De dak-
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Fig. 3 en 4. Modellen van open kappen. 
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helling bedroeg achtereenvolgens 60°, 45° en 30 . De 
metingen werden uitsluitend aan het bord BC verricht: 
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doordat het toestel draaibaar was om een vertikale as, 
kon men aan het bord BC naar verkiezing de plaats van 
het door wind aangevallen dakvlak of die van het andere 
dakvlak geven. AB en BC waren evengroote, onder de 
zelfde helling gestelde borden 2,1 X 2,8 M., AD en C E 
waren vertikale borden 0.75 2.8 M. De naden bij A, 
B en C, zoomede de staande eindvlakken waren met 
zeil gedicht; van onder was het toestel open. 
Bij een windsnelheid van 9 M. per sec. vond men druk
ken als volgt: 

Helling 
Druk in K.G. per M 2 . 

Helling 
richting I richting II 

60° -f 6.6 + 0.73 
45° + 6.5 0 
30° + 3 0.78 

De druk als aangegeven was opwaarts gericht. Bij 
een volgende reeks proeven werd het blad A D wegge
nomen en verkreeg het blad C E de hoogte van 1,8 M. 
fig. 4. Nu werden belangrijke opwaartsche drukken 
waargenomen, zooals te verwachten was; de 
windsnelheid was wederom 9 M. per sec. 

Helling Druk in K.G. per M 2 . 

64° -1.73 
48° 3.32 
36 -4 . 

(Wordt vervolgd). 

K L E I N P F L A S T E R W E G E N 
D O O R B. J. K E R K H O F . 

II. 

looals in een vorig artikel over dit onderwerp 
l(No. 46 van den vorigen jaargang van dit 
Weekblad) werd opgemerkt, schijnt Grauw-

laefcersteen het aangewezen materiaal voor 
Kleinpflasterwegen te zijn. In ons land worden ze 
althans evenals in Duitschland hoofdzakelijk van 
dit materiaal gemaakt en waar in den laatsten tijd ook 
Grauwackerstraatkeien bij groote hoeveelheden op de 
markt komen, mogen hieronder eenige mededeelingen 
omtrent deze zandsteensoort volgen. 
De vindplaatsen van Grauwackersteen liggen in het be
kende Bergische Land ten noorden van de Sieg. De 
bergen, uitloopers van het Zevengebergte, liggen daar 
200 tot 500 M. boven den zeespiegel en houden een 
zandsteenformatie in met kiezelachtig bindmiddel. De 
Agger en haar zijrivier de Wiehl vormen er schilder
achtige dalen en met deze riviertjes kronkelt zich, on
geveer evenwijdig er mede, een spoorlijn tusschen de 
bergen door. 

Men bereikt deze streek vanuit Keulen via Kalk, waar 
men den trein naar Overath neemt, heteerste station in 
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het Aggerthal; vandaar kan men verder per trein of als 
men daartoe de gelegenheid heeft nog veel beter per 
auto de voornaamste centra der Grauwackerindustrie 
bezoeken. Deze liggen althans wat betreft de steen, 
die in ons land verwerkt wordt — hoofdzakelijk in den 
vierhoek Ründeroth -Gummersbach Bergneustadt 
Wiehl. 

De reis erheen is bizonder mooi, tot Overath gaat men, 
vaak onderbroken door lange tunnels, langs hooge berg
toppen en steile rotshellingen. En verder loopt de 
spoorlijn, evenals de groote kunstweg, door het Agger
thal dicht langs het riviertje. Bij Wiehlmünden, waar 
de Wiehl in de Agger komt, splitst zich de spoorlijn 
zoowel als de steenslagweg. 
Rechtdoorgaande komt men in de omgeving van Gum
mersbach en Bergneustadt, rechts afslaande in het 
Wiehlthal. 
Overal ziet men hier in de berghellingen groeven ge
ëxploiteerd. Sommige, waar geen goed materiaal ge
vonden werd, zijn verlaten, andere zijn in ontginning 
en men ziet daar soms een drukke nijverheid in deze 
overigens zoo afgelegen streek. Een streek, die, hoe rijk 
ook aan natuurschoon, nog niet bovenmatig den trek 
heeft van „Sommerfrischler". 
In Ründeroth aan de Agger beginnen de eerste Grauw-
ackerbreuken en verderop vindt men ze overal langs 
de Agger, van Osberghausen tot Dümmlinghausen en 
langs de Wiehl tot Oberwiehl. 
Omdat de steen meestal zijdelings uit den berg wordt 
gehakt, heeft de vindplaats over het algemeen niet den 
groefvorm, daarom spreekt men ter plaatse ook meer 
van breuken (Brüche) dan van groeven. Bij verdere 
exploitatie van den berg ontstaat op den duur natuur
lijk wèl de kuilvorm en ook heeft men deze, als een 
helling aangebroken wordt, die aan een der zijden van 
een komvormig dal gelegen is. 
Grauwackersteen — als alle zandsteen ligt in onge
veer horizontale lagen. Dikwijls is ze bedekt met een 
dikke laag aarde en wilden steen en ook wordt ze vaak 
met minderwaardig materiaal samen aangetroffen. Een 
strenge schifting aan de groeven is daarom noodzake
lijk en het verbaasde ons daar te zien, hoeveel materiaal 
ongeschikt bevonden wordt en hoeveel verwerkt moet 
worden, om de producten aan de markt te brengen, zoo
als wij verwerkers die kennen. En als we dan zien de 
groote kosten aan de winning (waarbij dikwijls spring
middelen te pas komen) verbonden; aan de verwerking 
en behakking ter plaatse, het vervoer per kleinspoor 
van de vindplaats in den berg naar het naastbijliggende 
spoorstation, het vervoer per trein van dit station naar 
den Rijn en daarna de verscheping en overbrenging 
naar Holland, waar ze weer langs velerlei wegen naar 
alle uithoeken vervoerd worden dan kunnen we ons 
haast niet voorstellen dat dit materiaal nog zoo goed
koop geleverd kan worden als werkelijk het geval is. 
Welk een aantal menschen hebben er dan al aan moe
ten verdienen! 
Maar, ter zake. 
Uit de hier voor mij liggende rapporten van verschil

lende proefstations in Duitschland en Holland zal ik tot 
staving van de door mij genoemde deugdelijkheid van 
Grauwackersteen eenige uitkomsten overnemen. 
Van de goed gesorteerde steen is de structuur gelijk
vormig, fijnkorrelig en weinig poreus, de breuk is scherp-
kantig en schelpvormig vlak, de kleur is van bruinachtig 
donkergrijs tot blauwgrijs. 
Het soortelijk gewicht der Grauwacke is gemiddeld 2.7, 
en dat van de tot poeder gestampte steen gemiddeld 
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2.726, zoodat de dichtheidsgraad ongeveer = ' = 0.990 

2.726 
bedraagt, hetgeen voor zandsteen op een zeer geringe 
poreusheid wijst. De wateropname van kunstmatig ge
droogde stukken bedroeg dan ook, nadat ze 120 uur 
onder water hadden gelegen, gemiddeld slechts 0.375 °/0 

van het gewicht. 
Van alle beproefde Grauwackersteenstukken kon wor
den gerapporteerd dat ze verzadigd met water na 25 
maal bevriezen geen vormverandering ondergingen en 
bij slijtproeven met de zandblaasmachine was het ge
wichtsverlies gering. 
Voor drukweerstand, de norm, waarnaar het bestra
tingsmateriaal nog veel te veel beoordeeld wordt, krij
gen we van Grauwackersteen eveneens goede uitkom
sten, n.l. als gemiddelde van 48 onderzoekingen uit ver
schillende rapporten: 
voor drogen steen 3379 KG. per • c.M. 
voor zeer natten steen . . . . 2992 „ . . . . . 
voor 25 X bevroren steen . . 2903 . . . . . 
Als hoogste weerstand tegen druk werd daarbij gevon
den 4010 K G . per • c.M. 
Voor zoover proeven dus van waarde kunnen zijn, mag 
dit materiaal goedgeacht worden. In de practijk heeft het 
bovendien ook bewezen te kunnen voldoen en de veel
jarige ervaring, die in enkele gemeenten met Grauwac-
ker straatkeien is opgedaan, heeft tot een steeds ruimer 
wordend gebruik geleid. 
De prijzen zijn vanzelf afhankelijk van de plaats, waar 
de producten (straatkeien of kleinpflaster) verwerkt 
worden. 
Voor 1M 2 . kleinpflaster kan men gemiddeld rekenen op 
f 2.50 a f 3.— naar gelang van het al of niet noodig zijn 
van een fundeering. De Grauwacker steen hiervoor be-
noodigd kost aan de groeve volgens mij verstrekte op
gave f 1.30 per M 2 . en tot de Hollandsche grens kan ge
rekend worden op f 0.36 vracht per M- . Dan komt nog 
de vracht hier te lande en het verwerken. Dit laatste 
moet, zooals in mijn vorig artikel werd opgemerkt, door 
deskundige straatmakers gebeuren en daarom is voor 
degelijk werk per M- . f 0.40 a f 0.45 te besteden. Zonder 
fundeeringslaag aangelegd of op een bestaanden weg, 
waaraan weinig is te egaliseeren, zou men dus met f 2.50 
per M 2 . al tamelijk uitkomen. Terwijl bij een expres 
daarvoor aan te leggen fundeering de f 3. per M 2 . 
dikwijls overschreden zal worden. 
Als men echter rekent, dat een keibestrating van het
zelfde materiaal het dubbele kost, dan springt het ver
schil nog direct in het oog. 
Volgens de brochure .Onze Wegen" uitgegeven door 

den A. N. W. B,, komt men bij den aanleg van wegen tot 
de volgende eenheidsprijzen per M-'.: 
Steenslagweg van basalt dik 10 cM. met fun
deering f 1.65 
Grindweg dik 10 cM. met fundeering 1.31 
Teerbasaltweg dik 10 cM. met fundeering . . .. 2.46 
Kleinpflaster van Zweedsche graniet met fun
deering 3.64') 
Keibestrating van Grauwackerkeien . . .6.— -) 
Keibestrating van graniet of Quenastkeien .. 6.35 
Bestrating met scoria bricks hoog 13 cM 5.10 
Bestrating met Waalklinkers 1.81 
En deze prijzen, hoewel berekend naar kleine proef-
vakken, geven, behoudens mijn opmerking, de verhou
ding tamelijk zuiver weer. 
Bij een keuze van wegverharding heeft men echter, be
halve op aanlegkosten, nog te letten op het onderhoud 
en dit is bij kleinpflaster. evenals bij de keibestratingen 
in het algemeen, zeer laag. 
Goed gelegd en van degelijk materiaal kan het blijkens 
ondervindingen vele jaren liggen, zonder bizondere 
kosten. Wel zal er eens een steen splijten of een putje 
ontstaan, doch dit is slechts een questie van enkele uren 
van een werkman om het te herstellen. 
Firma's, die zich met den aanleg van Kleinpflaster be
lasten, geven het een bestaansduur van 30 jaar, deze 
termijn is, naar ik meen, door de pracktijk echter nog 
niet bewezen. Aangenomen kan evenwel worden, dat 
het zeer lang stand houdt, omdat gebleken is, dat het 
regelmatig afslijt, zoodat zich niet als bij keiwegen, het 
afronden van de bovenvlakken der steenen voor zal 
doen. 
Een toepassing van buitenlandsch materiaal moge voor 
de velen, die de Hollandsche industrie willen bevoor-
deelen, minder gewenscht lijken als er groote belan
gen mee gemoeid zijn, is deze beweegreden toch van 
ondergeschikten aard. En er kunnen zich gevallen voor
doen, dat de klinkerbestrating, zelfs op een fundeerings
laag, geen voldoenden weerstand biedt. In zulke geval
len als nog niet tot keibestrating of asfalt overgegaan 
behoeft te worden — zal kleinpflaster ongetwijfeld een 
uitstekende bestrating kunnen zijn. 

CONFERENTIE OVER H E T BOUWKUNSTIG 
E L E M E N T BIJ D E B E S C H E R M I N G D E R 

SCHOONHEID VAN NEDERLAND. 
Vervolg van blz. 10. 

ja zijn rede vertoonde de heer Weissman een reeks 
lantaarnplaatjes, die veel succes hadden. Zouden 
wij hierbij een enkele opmerking mogen maken, dan 
zou het deze zijn, dat in het algemeen de plaatjes op 

'krachtige wijze voorbeeld en tegen-voorbeeld lieten 
zien, maar dat er enkele onder waren, die te sterk van tegen
stelling, en niet geheel bij elkaar passend waren, 
's Avonds ten 8 ure kwamen de deelnemers wederom bijeen, en 
hield de heer Jan Kalf, kunsthistoricus, een improvisatie over: 

') Grauwacker steen zou hierop een besparing geven van ± f0.50. 
-) Deze prijs acht ik te hoog. Thans zou f 5. m. i . voldoende zijn. 
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Bescherming van stads- en landelijk schoon in verband met het 
recht op behoud van de oude monumenten. 
Spr. stelde zich tot taak. niet het houden van een rede, maar het 
doen spreken van verleden en heden in hunne tegenstelling op 
het doek. Allereerst vertoonde hij een gezicht op een laat-Go-
thischen huisgevel te Goes, ten einde te doen uitkomen, van 
hoeveel waarde de omgeving voor een bouwkunstig monument 
is. Zulk eene omgeving is vaak niet of niet geheel van dezelfde 
bouworde als het monument, maar verdient op zichzelf toch 
zorg, omdat zij de waarde van het bouwkunstig monument ver
hoogt. E n waar nu de officieele monumentenzorg zich bezig
houdt met het monument zelf, daar is er voor eene vereeniging 
als Heemschut de taak weggelegd, om voor het behoud van de 
omgeving op te treden. In verband hiermede deed spr. zien, hoe 
b.v. het gezicht op een der poorten van Culemborg bedorven is 
door een leelijken erker aan een particulier huis ervoor, voor
beeld van smakeloosheid en domheid. 
Een ander gevaar is. dat een bouwkunstig monument wordt be
dorven door lateren aanbouw, niet door een vergrooting in den 
eigen stijl van den tijd, waarin die vergrooting wordt uitge
voerd, maar door een poging om het oude motief voort te zetten 
en uit te breiden. Als afkeurenswaardig voorbeeld werd 
gegeven het plan van een hedendaagsch architect tot uitbrei
ding van het Haagsche Raadhuis, waarbij kalm weg de Vroeg 
Renaissance stijl van het fraaie gebouw uit ± 1560 was overge
nomen en op den langen gevel doorgezet, en waarbij dus in geen 
enkel opzicht er inee rekening werd gehouden, dat het oude 
Raadhuis een compleet kunstwerk in zichzelf is en dit ook moet 
blijven. Dit gevaar noemde spr. vooral groot, omdat zulk een 
streven ligt in de lijn van de eigenlijke monumentenzorg. Aan 
Heemschut de taak om tegen dergelijken wansmaak haar stem 
te doen hooren! Typische voorbeelden van wat de omgeving 
doet ten voordeele van een bouwkunstig monument, noemde 
spr. ook het kerkje te Limbrecht, dat zoo bijzonder schilder
achtig doet. gelegen als het is aan een vijvertje waarin het zich 
spiegelt, en het kerkje van Bemmel, in de laagte verscholen tus-
schen verspreide boerenhofsteden en boomgaarden. In de derde 
plaats betoogde spr. het groote belang van het behoud, zooveel 
mogelijk, van het oorspronkelijke stads- endorpssilhouet, wijl in 
de silhouetten onzer steden hare geschiedenis te lezen is. Men 
denke bijv. aan het oude silhouet van Nijmegen met de domi-
neerende burcht, De Valkhof en daarnaast de Hooge Kerk. De 
Valkhof is nu afgebroken en naast de kerk zijn andere kerken 
gekomen; de typische silhouet is vernield ! 
Ook door plaatjes van Kampen, voorheen en thans, toonde spr. 
aan van welk eene aesthetische en historische waarde het oude 
silhouet eener stad is. Mede voor het behoud van den ouden 
plattegrond van de steden moet Heemschut ijveren ! Onwaar is 
het. dat de plattegronden der middeleeuwsche steden planloos 
zijn ; ze zijn van eene gegroeide orde en bepaalde regelmaat zie . 
Geertruidenberg, Medenblik, Breda en Vianen. 
Daarna de tegenstellingen van toen en nu ; telkens een dubbel 
beeld van : de Laurentiushaven te Rotterdam, de Oude Gracht te 
Utrecht, het stadhuis te Schoonhoven, de Markt in Rozendaal. de 
Sabelpoort in Arnhem, de Groote Markt van Haarlem. 
Tevens besprak de heer Kalf de bezwaren, welke zich tegen het 
behoud van de bouwkunstige monumenten verzetten als: de 
noodzakelijkheid om een stad uit te leggen, de eischen van het 
moderne verkeer, de eischen van het moderne leven enz. Met 
nadruk wees hij erop. datvaakonnoodig zooveel gesloopt wordt. 
De middeleeuwsche vestingmuur van Harderwijk zal weldra 
worden afgebroken in verband met den aanleg vaneentrambaan, 
ofschoon men had kunnen volstaan met hiervoor eene opening in 
den muur te maken. E n een gelijk lot heeft nu reeds veertig jaar 
geleden de muur van Maastricht ondergaan, in het belang der 
stadsuitbreiding, hoewel er in die richting heden ten dage nog 
niet gebouwd wordt! De Kamper-Binnenpoort te Amersfoort zal 
worden afgebroken omdat er eensin het uur een tram doorgaat 
en eenmaal in de week op marktdagdeboerenwagenspasseeren! 
In kleine steden worden vaak maatregelen genomen, welke in 

wereldsteden, met uit den aard van de zaak veel intenser ver
keer, onder gelijke omstandigheden niet noodig worden geacht. 
Als een voorbeeld hoe aan den eisch van den modernen tijd is 
tegemoet te komen, noemde spr. den bijbouw aan het Spinhuis 
te Amsterdam. 
Het zoogenaamde Dinghuis te Maastricht staat daar, om aan te 
toonen, hoe een oud gebouw is te gebruiken bijv. voor museum, 

, en het behoud van het zoogenaamde Kapelhuisje bij het Onze 
Lieve Vrouwenkerkhof te Amersfoort, een laat-Gothisch ge
bouwtje, bewijst, dat het boven kleine bouwkunstige monumen
ten dreigende zwaard nog wel eens is af te wenden, wanneer de 
verdedigers van de monumenten tijdig en diplomatiek optreden. 
Mochten de pogingen van Heemschut falen, dan moet de Staat 
tusschen beide kunnen komen met een wet op het behoud van 
monumenten. Zulk een wet isnaarspr.'soordeeldringendnoodig. 
Een luid applaus dankte den spreker voor zijn met warmte 
voorgedragen improvisatie. 

* * * 
Daarna was het woord aan den heer Jan Gratama, bouwk. in
genieur, die een voordracht hield (wederom met lichtbeelden), 
over: Bescherming van stads- en landelijk schoon in verband 
met de ontwikkeling van de moderne bouwkunst. Spr. wees er 
op. dat de moderne kunst in het algemeen nog is in een stadium 
van overgang, van groei. A l heeft zij al meer dan eens de schoon
heid benaderd, en al is heel haar wezen doortrokken van eene 
schoone belofte, het groote publiek ziet dit niet, of niet duidelijk 
genoeg, maar voelt te meer voor de rijpe, machtige en complete 
schoonheden der oude kunstvoortbrengselen, wier sterke kunst
kracht ook het middelmatige kunstgevoel van een ontwikkeld 
mensch treft. E n hierin, zeide spr., schuilt voor de ontwikkeling 
der moderne bouwkunst een groot gevaar, dat nog grooter af
metingen kan aannemen, als onverhoopt deze eenzijdige voor
keur voor het oude gesteund wordt door eene groote populaire 
organisatie als Heemschut bedoelt te. zijn. 
De oude Nederlandsche kunst, zoowel bouwwerken als schilde
rijen, mag zich in de belangstelling van zeer velen verheugen ; 
jaarlijks worden door overheid en burgerij groote bedragen uit
gegeven voor haar behoud en bezit; de Heimatschutz-beweging 
sluit volkomen aan bij deze bescherming der oude schoonheid, 
zoodat men wel kan zeggen, dat de oude kunst reeds sterk ge
protegeerd is, en dit nog meer zal worden. 
Maar kan men ditzelfde ook zeggen van de nieuwe bouwkunst? 
Wordt in het algemeen voldoende haar ontwikkeling bevorderd? 
Wij behoeven, aldus spr.. slechts aan het Hollandsch Paviljoen 
op de tentoonstelling te Brussel, of aan de bekroning in de 
Vredespaleis-prijsvraag te denken, om te begrijpen dat integen
deel de moderne bouwkunst tegenwoordig nog een zwaren strijd 
heeft te voeren. In de 80er jaren begonnen, eerder met hoon dan 
met welwillendheid ontvangen, heeft zij door haar innerlijk, 
levende kracht hare positie toch veroverd, en ieder zal moeten 
bevestigen, dat de moderne opvattingen vrijwel de geheele hui
dige Nederlandsche bouwkunst hebben bevrucht. Zij winnen 
veld, en zij zullen uit haar aard geheel overwinnen. 
Spr. wendde dan de oogen naar vroegere tijdeu, ten einde ant
woord te vinden op de vraag, \vaarom die oude stadsbeelden zoo
wel in haar geheel als in detail genomen, van zoo groote schoon
heid zijn. Daarbij treft ons de kunsteenheid, de cultuur, dier 
tijden. De middeleeuwsche stad is gothisch; zij is dit geheel; 
hare romantische schoonheid wordt niet verbroken door andere 
schoonheden. Zij is een gaaf, eenzijdig, maar volkomen kunst
werk, geschapen door de absolute overheersching van één le
vensbeginsel. In de kunst was niet de zwakheid van een twijfe
lend en weifelend kunstinzicht; er was een hoog en vast gefor
muleerd geestelijk ideaal, er was gothiek en niet anders. 
In latere cultuurperioden, als Renaissance, Barock, enz. vinden 
wij eenzelfde, voor de kunst zoo bevorderlijke eenheid, ieder 
naar haar aard, terug. Een kunstwerk, dus ook een stad, is dan 
volmaakt, (dus het krachtigst en schoonst) als het één bepaalden 
indruk sterk, onafwijsbaar, ongetroubleerd, op ons gemoed 
maakt. Deze hoogste schoonheid in stad en dorp, deze volkomen 

kunsteenheid, is ongeveer te vinden in een v i l l e - m o r t e als 
Brugge, en zal weder gevonden worden in eene nieuwe stad, 
wanneer er weer cultuur zal zijn. 
In het algemeen is echter zoowel in stad als dorp door latere 
tijden verbouwd of aangebouwd, in den Renaissance-, den 
Barock-, den Empire-tijd, en vooral in de 19e eeuw. E n nu is het 
opmerkelijk, dat het samengaan dezer cultuur-uitingen tot een 
bepaalde, laat ons zeggen g e m e n g d e schoonheid is geworden, 
maar dat het overgroote deel der gebouwen uit de 19e eeuw 
deze schoonheids-indruk niet versterken, veeleer bederven, 
hetgeen te meer opmerkelijk is, daar in de 19e eeuw bij voorkeur 
getracht is de oude stij lvormen na te bootsen. 
Hoe komt dit ? Zou het antwoord geen verband houden met het 

feit,dat die stijlcopieën noodzakelijk slecht moesten zijn,daar de 
19e eeuw andere eischen stelt dan de vroegere tijden, en dat er 
naast een bloot v o r m e l i j k e overeenkomst, ook is een mo-
r e e l e overeenkomst van kunstwerken, welke laatste van veel 
hoogere waarde is voor harmonie tusschen verschillende kunst
werken dan de vormelijke, m. a. w. twee fraaie bouwwerken van 
verschillende stijl kunnen goed samengaan, maar een fraai bouw
werk en zijn slechte copie niet. 
Spr. wees er op, dat stijlnamaak vormelijk en moreel tot onjuist
heden voert; hij wees uitvoerig aan, dat de spiegelruit, met zijn 
groote schaal, aesthetisch niet vereenigbaar is met de fijne vor
men der Hollandsche Renaissance. Spr. werkte dit gegeven 
nader uit en wees er daarna op, hoe de letterkundige beweging 
van 1880 ook voor de bouwkust vruchten droeg. Deze beweging 
bracht contact met het leven en de vrijheid; de afkeer van de 
levenlooze stijlnamaak werd geboren, en in verband met den 
vruchtbaren invloed van de neo-gothiek, die het constructie
beginsel niet uit het oog had verloren, vooral door de werken 
van Violet le Due, ontstond in Nederland de zoogenaamde 
rationeele bouwkunst, rationeel omdat zij er naar streefde, uit de 
zakelijk gegeven eischen, de utiliteit, logisch de architectuur op 
te bouwen. Begrijpelijk is, dat de eerste rationeele uitingen verre 
van schoon waren, maar het moderne heeft het leven in zich, de 
gezondheid, den vooruitgang en de ontwikkeling. 
Wij leven thans in een gewichtig overgangstijdperk, en hoewel 
meerdere moderne bouwwerken reeds een belangrijke schoon
heid bezitten, moet het grootste deel toch nog beschouwd wor
den als ernstige pogingen, opmerkelijk door de belofte welke zij 
inhouden. Het groote publiek ziet echter de poging en de belofte 
niet; het is hiertoe niet kunstgevoelig en modern genoeg. Het 
houdt vast aan de oude kunstuitingen, zonder die diep en vol
komen te begrijpen, en het groote onderscheid in kunstwaarde te 
bemerken tusschen de oude kunst en de stijlnamaak. Daarom her
haalde spr. zijn waarschuwing aan de Heimatschutz-beweging. 
Spr. behandelde daarna de toepassing van de moderne mate
rialen : houtcement en gewapend beton. Beide worden tegen
woordig, ondanks hun ruime toepassing, zooveel mogelijk achter
baks gehouden. Spr. acht het zeer waarschijnlijk, dat spoedig 
deze materialen zich dusdanig zullen baanbreken, dat de archi
tect wel hun bouwkunstigen vorm moet zoeken, w i l hij niet tot 
een schromelijke stijl-onwaardheid in zijn architectuur geraken. 
Ons streven, zegt spr. moet vrij zijn van sentimentaliteit en 
romantiek; wij moeten zakelijk blijven en de moderne gegevens 
nauwkeurig onderzoeken. Juist door practisch, economisch en 
modern te blijven, sluit Heimatschutz aan bij de wenschen van 
het publiek, vormt zij een echt deel daarvan, maar is het haar 
taak, die eischen niet alleen practisch, doch ook aesthetisch 
bouwkunstig te vertolken. Wanneer het inderdaad mocht blijken 
bijv., dat een boerderij het best en het goedkoopst gedekt wordt 
met houtcement, zou het al heel onverstandig, trouwens on
vruchtbaar zijn, te ijveren voor het behoud van het oude rieten 
dak. Het'gewapend beton verkeert op het oogenblik wat stijl
schoonheid betreft, in een nog gevaarlijker stadium, daar het in 
vele gebouwen een overwegend, de kern rakend bestanddeel 
vormt, maar vaak getooid wordt met volkomen onlogische, aan
geplakte vormen. Hoevele magazijnen, pakhuizen, restaurants 
en kantoren kunnen hiervan getuigen! 

Zoo iets spoedig een goede, stijlvolle behandeling eischt, dan is 
't het gewapend beton. Hoever men van deze behandeling ech
ter nog af is, bewijst het voorstel in zake den herbouw van den 
Vlissingschen toren, namelijk om de oude renaissance spits vol
komen getrouw na te construeeren in gewapend beton ! 
Hun, die de moderne bouwkunst te nieuw van vorm en te inter
nationaal vinden, wees spr. er op, dat de Gothiek ook internatio
naal was en vooral uit Frankrijk en Duitschland werd geïm
porteerd, en dat ook de Renaissance, in Italië ontbloeid, gelijk 
de Barock en Empire in Frankrijk, typisch internationaal zijn 
geworden; daarnaast betoogde hij, dat de Renaissance heel an
dere vormen zette in de Gothische steden, zoodat het bouwen 
van het stadhuis op den Dam in het vroeg-Renaissance, beter ge
zegd laat-Gothisch Amsterdam, een ongehoorde stadsontsiering 
zou moeten beteekenen in de oogen van zulke bezwaarmakers. 
Heemschut moet de moderne bouwkunst bevorderen, daar zij. 
maar ook zij alleen, de zoo geliefde oude schoonheden kan ver
meerderen met nieuwe schoonheden. De moderne bouwkunst 
moet gelegenheid gegeven worden zich te ontplooien.en hiervoor 
moet naar spr.'s oordeel de kunstontwikkeling een voorwerp 
van staatszorg worden. Kunst is regeeringszaak! 
Voorts juichte hij toe de gedachte, neergelegd in het interessante 
Gidsartikel van prof. Derkinderen om propaganda te maken 
voor de instelling van een Instituut van Schoone Kunsten.dat tot 
taak heeft, aan de regeering adviezen over kunstzaken uitte 
brengen. 

E n ten slotte drong spr. aan op een wettelijke bescherming van 
den architectentitel. opdat aan de architecten hooge eischen 
worden gesteld, en de beunhaas geweerd kan worden. 
Ook op deze rede volgde een reeks lantaarnplaatjes, die het ge
sprokene helder toelichtten; eenhartelijkapplausbewees.dat 
de toehoorders met belangstelling de voordracht hadden ge
volgd. (Wordt vervolgd). 

PRYSVRAGEN 
PRIJSVRAAG ARBEIDERSWONING-MEUBI-
L E E R I N G E N V A N „ONS HUIS" T E R O T 
TERDAM. 
De Directeur van ..Ons Huis" maakt bij deze. namens de jury, de 
volgende ingekomen vragen en daarop gegeven antwoorden 
bekend: 
Vraag 9. Zijn de deuren, ramen en schoorsteenen ook in de prij
zen van f 300 en f 450 begrepen ? 
Antwoord: Neen. 
Vraag 10. Welke artikelen zijn bedoeld met ..Wandversieringen"? 
Antwoord : o.a. platen, photo's in lijst. enz. 
Vraag 11. Is in beide woningtypen gasaanleg. of geschiedt de 
verlichting door petroleum ? 
Antwoord: Te rekenen op gasaanleg. hoewel tijdens de tentoon
stelling de verlichting electrisch zal zijn. 
Vraag 12. Mogen in beide woningtypen de balken in het gezicht 
blijven, of moeten zij door plafonds aan het oog onttrokken 
worden ? 
Antwoord: Het plafond moet worden opgevat als een eenvoudig 
gestukadoord plafond. 
Vraag 13. Is in beide woningbegrootingen ook inbegrepen de 
keukeninventaris, waartoe o.a. behoort: vuilnisbak, emmers, 
trap. mandewerk, stoffers, enz. ? 
Antwoord: Keukengerei is er buiten gehouden. 
Vraag 14. Een eenvoudige versiering der wanden, o.a. behang
sel, een laag getimmerde lambriseering, of andere goedkoope 
wandversiering, mag dat aangenomen worden, zonder dat iets 
van den prijs der meubileering afgaat, als behoorende aan het 
huis ? 
Antwoord: Uitgezonderd een getimmerde lambriseering, kan 
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een eenvoudige versiering der wanden worden aangebracht, 
waarvan de kosten niet onder den prijs der meubileering gere
kend zullen worden. 
Vraag 15. Wordt het plafond buiten beschouwing gelaten ? 
Antwoord: Zie antwoord op vraag 4. 
Vraag 16. Worden de meubelen eerst aan een fabriek berekend, 
voor dat de bekroning wordt toegekend, of ze voor den opgege
ven prijs te maken zijn ? 
Antwoord: Waarschijnlijk niet. 
Vraag 17. Wordt van de kachels een teekening gevraagd of moet 
alleen een bedrag uitgetrokken worden, waarvoor een bij de 
meubelen eenigszins passende wordt uitgezocht ? 
Antwoord: Een teekening van den kachel is wenschelijk. 
Vraag 18. Wordt op massa-productie gerekend met de meubi
leering. Immers het tentoongestelde zal anders het bedrag van 
f 300 of f 450 overschrijden ? 
Antwoord: E r wordt op gerekend, dat het ameublement eenige 
malen zal worden gereproduceerd. 

A . D E K O E , Directeur. 

J. H . L E L I M A N - P R I J S V R A A G . 
Museum voor Moderne Kunstnijverheid. 
Op deze prijsvraag zijn binnen den gestelden termijn van 1 Janu
ari 1912 ingekomen 24 ontwerpen, met de volgende motto's en 
aantal teekeningen: 
J. N . , 12 teek.; Illusie. 10 teek.; Schets, 11 teek.; Klaverblad,9 
teek.; Un Patriote, 12 teek.; Ars Longa, 12 teek.; Ebby, 9 teek.; 
Lelie, 11 teek.: Evolutie, 9 teek.; G B . GE. , 7 teek.; Studie, 8 
teek.; Theorie en Praktijk, 9 teek.; Henry, 10 teek.; Modulus 500, 
9 teek.; Sans Peur et sans Reproche, 10 teek.; Twee driehoeken, 
10 teek.; Wajang. 14 teek.; Asmal l I, 7 teek.; Kunst en Nijver
heid, 9 teek.; Driehoek in cirkels, 6 teek.; Perseus, 9 teek.; A r 
beid Adelt, 9 teek.; Clio, 11 teek.; Ar t i et Industriae, 13 teek. 

t B Ë R S C H T E N l I 
Een Grieksch Ponipeji. Voor de leden van de Academie van 
Beeldende kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam 
heeft de heer J. J. G. Vurtheim dezer dagen een interessante 
lezing gehouden over Priene, een Grieksch Pompeji. Uit het ver
slag in de N.R.Ct., nemen wij over: Achttien K . M . van Sokia de 
rivier de Macander af, langs de grauwe helling van den beruch-
ten bergrug, de Mykale, door stoppelveld en over ruige heuvelen, 
ligt op een scheepssnebvormig vooruitstekend plateau, schuin 
tegen den opponeerenden duizend meter hoogten bergkop op, 
een marmeren stad. Tot op dertig meter schijnt zij naar de 
vlakte te zijn afgegleden en slechts weerhouden te worden door 
een zwaren stadsmuur, en crémail lère geslagen niet alleen om 
de stijgende huizen-blokken, doch ook om de burchtvlakte, die 
ter hoogte van 370 meter zelfbewust over de stad domineert. 
Reeds van verre glinstert het u tegemoet, doch naderbij gekomen, 
glijdt ge ijlings van uw paard om in dit Helleensche Pompeji 
binnen te gaan. 
Welk een verschil met dat Pompeji aan den Vesuvius ! Beide zijn 
door opgraving aan het licht herrezen provinciestadjes en geven 
in geheel te zien een stuk burgerlijk en huiselijk leven uit de 
eerste eeuwen om het begin onzer christelijke epoche. Hier, in 
Priene, als in Pompeji, staat men verbaasd over wat eene kleine 
gemeente Priene toch telde zelf slechts 4000 inwoners - aan 
echt Grieksche kunst om zich heen heeft kunnen doen verrijzen, 
al heeft dan ook vorstelijke mildheid niet ontbroken. E n onder 
Grieksche kunst versta men, die vijf, zes tempels, waarvan er 
een, de Athena-tempel een model is geweest van Aziatisch-Ioni-
nische kunst; die markthallen, waarvan de noordelijke de mar
meren receptiezaal was, in welke de kransdragende leider der 
gemeente heel de burgerij tot feestbanketten ontving, opdat zij 
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aan den disch gelegen tevens het oog konden doen gaan over het 
beeldenrijke marktplein, over de bazars daaromheen, over de 
lager gelegen grootsche Macander vlakte, Zuidwaarts afgeba
kend door den glanzenden Latmischen golf en de fel-gespleten 
spitsentrits van een onguur bergland. Wij verstaan onder die 
Grieksche kunst het eveneens in sobere, simpel versierde, — 
doch technische volmaakte - architectuur afgewerkte raadhuis 
voor 640 vertegenwoordigers, het daaraan grenzende zittingsge
bouw voor het dagelijksch bestuur, het van zonnehallen voor
ziene krankenhuis, het juweel van een theather met de elegant-
erentfeste eerezetels op den voorgond en het kleurrijk beschil
derde marmeren theaterfront; tenslotte de renbaan en de beide 
gymnasia, waarvan het beneden-gymnasium in de luchtige zalen 
nog rijke herinneringen heeft bewaard aan die eigenaardige 
antieke koppeling van lichamelijke en geestelijke ontwikkeling; 
het betoog der philosophen te midden van de oefeningder jonge, 
lenige lichamen, die straks zullen plassen in de badzaal, waar de 
marmeren bassins nog voor gebruik gereed staan. ..Weh' dir, 
dass du ein Enke l bist!" zou men bij dit herinneringsbeeld onzen 
jongens wel wil len toevoegen; doch eveneens onzen volwas
senen. Ook tóen was het leven geen feest en de eeuwenlange 
strijd tegen Samos en Milete gevoerd om stadsgebied, tegen 
Perzen om de onafhankelijkheid, was geen kinderspel. De zware 
muren leeren genoeg. Doch als men daar hoog boven dat on
metelijk panorama staat - eens bevolkt bouwland met de kleu
ren van zuidelijken boomgroei in de frissche koelte, die van 
zee langs u drijft, en het oog laat gaan over de kleine stad, die 
zooveel kunstschoon (nooit vermoeiend door schoonheidsjacht, 
nooit geïmiteerd naar betere origineelen) in eenvoud biedt, dan 
w i l het u voorkomen, dat de dichter toch ongelijk had. die het 
..zoeken en jagen naar elders" wilde betoomen met zijn half spot
tend woord : ..Wo du nicht bist, da ist das Glück!" 
Energie hadden die Ouden zeker. Hier staan wij voor het zoo-
veelste voorbeeld, dat in en nabij Alexanders dagen eene stad 
om hygiënische of strategische redenen naar elders werd ver
legd. Het oude Priene is thans zoek; deze stad dateert vanpl.m. 
345 v. Chr. Voor hare stichting werden de rotsen in vier terrassen 
uitgehouwen, opdat de assen van alle gebouwen zuiver O.W. en 
N.Z. zouden liggen; alle straten een regelmatig net zouden vor
men. Wie hierbij denkt aan de eentonigheid van Mannheim of 
van Amerikaansche avenues, vergete het accideerend terrein 
van Priene niet. Een Oostersch beginsel van stratenaanleg door 
Grieksche bouwmeesters overgenomen en door Grieksche artsen 
verdedigd! Het werk van dezelfde mannen, die alle huizen te 
Priene open legden naar het Zuiden, allen toegang voor N . wind 
sloten en voor deze gemeente eene bronwaterleiding van 800 M . 
hoogte nederwaarts brachten en het klare water door bassins en 
buizen voerden tot in de kleinste woning van elke straat en steeg. 
Deze stad, met haren typischen huizenbouw, hare sierlijke klein
kunst, toegepast op voorwerpen van dagelijksch gebruik aan de 
wetenschap te hebben teruggegeven, is het werk geweest van 
vijf jaren arbeid, volhardingsvermogen, idealen levenszin van 
Duitsche technici en archaeologen, onder leiding van Theodor 
Wiegand. 

Wie Wiegand leerde kennen, voor dien eerst wordt de herinne
ring aan Priene eene volledige: zoo eene als stille kracht geeft 
voor lange jaren. 
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INHOUD : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Voordracht-Berlage over 
Amerika. Verslag Hoofdbestuursvergadering. Rapport 
der A. V. Commissie. R E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . A . C. Bleys t, 
door A. W. Weissman. Over de wenschelijkheid der aan
sluiting van de Mij t. bev. d. Bouwk. bij het Verbond v. Kunst. 
Ver. door Joh. G . Robbers. — Winddruk, door W. J. M . v. d. 
Wijnpersse. Slot. — Conferentie Bouwk. Element Heemschut. 
Vervolg. — Ingezonden. Vragenbus. Berichten. Met 
een plaat. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

V O O R D R A C H T - B E R L A G E O V E R AMERIKA. De bij
eenkomst der leden van de bouwkundige vereenigingen, waarop 
de heer Berlage verwelkomd zal worden, en dan een en ander 
zal vertellen van zijne indrukken van de Nieuwe Wereld, is vast
gesteld op Dinsdag 30 Januari ten 8 ure n.m. in de groote zaal 
van „Artis" te Amsterdam. 
De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst heeft tot het 
houden dezer bijeenkomst der gezamenlijke vakbeoefenaars het 
initiatief genomen. 
De leden der deelnemende vereenigingen hebben vrijen toegang, 
terwijl de introductie ruim wordt opengesteld. 
Na afloop van de voordracht wordt een eenvoudig gemeenschap
pelijk souper gehouden in „Artis" a f 1.50 per persoon. 
Zij die aan dit souper wenschen deel te nemen, worden verzocht 
zich spoedig, in elk geval vóór Maandag 29 Januari a.s. op te 
geven aan het bureau der Maatschappij, Marnixstraat 402, Am
sterdam. 

V E R S L A G V A N D E H O O F D B E S T U U R S V E R 
G A D E R I N G OP W O E N S D A G 10 J A N U A R I j. l . 
Aanwezig de heeren : A . Salm G.Bzn., Voorzitter, J. H . W . Le l i 
man, Vice-Voorzitter, S. de Clercq, L . C. Dumont, J. Limburg, 
Alb . Otten, W. F . C. Schaap, Jan Stuyt, benevens de Alg . Secre
taris J. Gratama. 
De heer B . J. Ouëndag had bericht verhinderd te zijn. 

De Voorzitter opende met een toepasselijk woord deze eerste 
vergadering in 1912 van het Hoofdbestuur, dat sedert de in wer
king treding der nieuwe Statuten en Alg. Huish. Reglement op 
1 Januari 1912 demissionair is. 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

Hierin vond spreker aanleiding de verschillende mogelijke ge
volgen van de reorganisatie der Mij onder de oogen te zien. 
Algemeen wordt gewenscht, dat meerdere eenheid bereikt zal 
worden in de behartiging van de vakbelangen van den architect, 
hiertoe moeten de desbetreffende vereenigingen zich nauwer 
aansluiten daar een gemeenschappelijke actie slechts het meest 
vruchtbaar is. Spreker hoopte dat dit streven naar meerdere een
heid spoedig succes zal hebben. 
Als het meest recent voorbeeld van samenwerking noemde hij 
de onlangs, door de architecten-vereenigingen en Heemschut 
georganiseerde en geslaagde Conferentie over het Bouwkunstig 
Element van Heemschut, en den arbeid van de gecombineerde 
Commissie tot het uitbrengen van een Rapport over het bekende 
Ontwerp Algemeene Administratieve Voorschriften, (zie blz. 26). 
De Voorzitter bracht vervolgens zijn welgemeenden dank voor 
de krachtige hulp in het afgeloopen jaar van de beide leden van 
het Hoofdbestuur en van den Algem. Secretaris der Maatschappij, 
welke wekelijks met hem vergaderen ter bespreking van de be
langen der Mij en in verband hiermede de Hoofdbestuursver
gaderingen voorbereiden, uitmakende de niet bij Statuten of 
Alg. Huish. Reglement voorgeschreven ..Commissie van Voorbe
reiding", welke vervangt de voormalige Commissie van Dage-
lijksche leiding, die hoogst zelden bijeen kwam. 
De goede gang van zaken in het afgeloopen jaar is voor een groot 
gedeelte aan deze Commissie van Voorbereiding toe te schrijven. 
Wanneer in Mei een nieuw Hoofdbestuur gekozen is, zal het ge
wenscht zijn. dat zich wederom een dergelijke Commissie vorme. 

N I E U W E L E D E N . Op advies van de Commissie van Onderzoek 
werden aangenomen : 
als Architect-Leden de heeren : C. de Groot, architect te Hilver
sum en B . Th. Teeuwisse, Bouwk. Ing., Adj. Rijksbouwmeester 
te 's-Gravenhage ; 
als Buitengewoon-Lidde heeren: M.Vrijenhoek, Chef-de-bureau 
te 's-Gravenhage, en B. Danhof. Gemeente-Opzichter en architect 
te Purmerend. 

C O M M I S S I E V A N F I N A N C I Ë N . Door het bedanken van den heer W. 
van den Berg, als l id van de Commissie van Financiën, werd in 
diens plaats gekozen de heer L . Zwiers. 
Het Hoofdbestuur betreurde het heengaan van den heer van den 
Berg, die steeds volijverig de financieele belangen van de Maat
schappij heeft behartigd. 
De heer Zwiers heeft de benoeming aanvaard. 
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F E E S T 70 JARI G B E S T A A N D E R M A A T S C H A P P I J . Van gedachten 
•werd gewisseld over de wijze, waarop het 70 jarig bestaan der 
Maatschappij op de a.s. Alg. Meivergadering herdacht zal wor
den. Medewerking is reeds toegezegd, waardoor ook de vroolijk-
heid op dit feest niet zal ontbreken. 
Het Hoofdbestuur besloot een Feestcommissie te benoemen, die 
tot taak zal hebben feest-plannen te ontwerpen, en deze. na goed
keuring, voor te bereiden en te leiden; benoemd werden de hee-
ren A . Salm G.Bzn., Voorzitter van het Hoofdbestuur, J. Gratama, 
Alg. Secretaris der Mij, W. F . Overeijnder, C. H . Schwagerman, 
J. Verheul Dzn.. G . Versteeg en A . W. Weissman, die allen de be
noeming hebben aanvaard. 

E E R E - P R I J S V R A A G G O D E F R O Y . In verband met de herdenking 
van het 70-jarig bestaan der Maatschappij heeft het Hoofdbe
stuur besloten een Eere-prijsvraag Godefroy uit te schrijven, 
waartoe als onderwerp gekozen is: „Een vereenigingsgebouw 
voor architecten'. 
Tot Jury-leden werden benoemd deheeren: H. P. Berlage Nz.. 
J. F . Klinkhamer. C. Muysken. C. B . Posthumes Meyjes en A . 
Salm G.Bzn.. die de benoeming hebben aanvaard. 

R A P P O R T C O M M I S S I E V O O R B E R E I D I N G E X A M E N H O O F D O P Z I C H T E R . 

Dit Rapport, ingediend bij het Hoofdbestuur, is overgelegd aan 
de Commissie van Onderwijs voor prae-advies. 

B E G R O E T I N G - B E R L A G E E N V O O R D R A C H T O V E R A M E R I K A . De voor
zitter deelde mede. dat de Commissie van Voorbereiding het 
plan had opgevat te trachten de bouwkundige vereenigingen 
samen te doen gaan ten einde de heer Berlage door de gezamen
lijke vak-beoefenaars te doen verwelkomen, en hem te verzoe
ken in hun midden te willen vertellen van zijn Amerikaansche 
indrukken; Architectura et Amicitia en de Bond van Nederl. A r 
chitecten waren hiertoe gaarne bereid, terwijl ook de heer Ber
lage zich beschikbaar stelde. 
Van de Ver. Bouwkunt en Vriendschap was nog geen antwoord 
ontvangen. 
De voordracht zal plaatshebben Dinsdag den 30sten Januari in 
de groote zaal van „Artis" ten 8 ure n.m.; na afloop is er gelegen
heid tot deelname aan eengemeenschappelijk, eenvoudig souper 
a f 1.50 de persoon. Heeren deelnemers worden verzocht zich 
spoedig, in elk geval vóór Maandag 29 Januari op te geven aan 
het bureau der Maatschappij, Marnixstraat 402. 

V E R B O N D V A N N E D . K U N S T E N A A R S V E R E E N I G I N G E N . In de nieuwe 
Statuten van het Verbond van Ned. Kunstenaarsvereenigingen, 
is de wijze van stemmen der leden (vereenigingen) van het Ver
bond gewijzigd, in dien zin. dat nu niet meer een groote en een 
kleine vereeniging elk 1 stem hebben, maar in verhouding van 
het ledenaantal, tusschen 25 en 350, varieert het aantal afgevaar
digden der vereeniging voor de Alg. Vergadering van 5 tot 10, en 
dus ook op gelijke wijze het aantal stemmen. 
In verband hiermede is een der hoofdbezwaren van het Hoofd
bestuur tegen de aansluiting bij het Verbond, behandeld in zijn 
vergadering van 39 Mei 1911, vervallen, en overwoog het opnieuw 
de wenschelijkheid van aansluiting. 
Met het oog op de reorganisatie der Maatschappij en de vraag 
hoe hare financieele draagkracht zal zijn, zal hierbij o.a. over
wogen moeten worden, of de uitgave van een contributie, te 
schatten op ƒ 80. gewettigd zal zijn. 
Waar de wenschelijkheid blijkt, dat ook de leden der Maatschap
pij zich over de vraag van aansluiting of niet zullen uitspreken, 
besloot het Hoofdbestuur dit onderwerp te plaatsen op de agenda 
der a. s. Alg. Meivergadering. 
C O N G R E S v. H. I N T E R N V E R B A N D FÜR DIE M A T E R I A L P R Ü F U N G E N 

D E R T E C H N I K T E N E W - Y O R K 1912. Met waardeering werd kennis
genomen van een schrijven van den heer L . Bienfait, waarbij 
deze zich bereid verklaarde aan het verzoek van het Hoofdbe
stuur te willen voldoen, en dus de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst zal vertegenwoordigen op het Congres van het 
Internationale Verband für die Materialprüfungen der Technik, 
dat den 3en September 1912 te New-York gehouden zal worden. 
De Maatschappij is als l id van het congres toegetreden. 
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I N S T A N D H O U D I N G B E R C K E P O O R T T E D O R D R E C H T . Burgemeester 
en Wethouders van Dordrecht hebben het Hoofdbestuur bericht, 
dat op hun voorstel de Gemeenteraad besloten heeft niet over 
te gaan tot slooping van de Berckepoort te Dordt, en dat inzake 
restauratie van het gebouw de Minister van Binnenlandsche 
Zaken uitgenoodigd is de toekenning eener Rijksbijdrage in de 
kosten dier restauratie te bevorderen. 
Voor afbeeldingen en beschrijving van dit gebouw verwijzen 
wij naar B. Weekblad 1911, blz. 3 e.v. 
Het Hoofdbestuur besloot dit verzoek om Rijkssubsidie te on
dersteunen door een adres aan den Minister van Binnenland
sche Zaken te richten. 

R A P P O R T B O U W B E D R I J V E N . De voorzitter deelde mede, dat, even
als verleden jaar, de hulp is ingeroepen der Afdeelingen, ten 
einde een Rapport van de bouwbedrijven gedurende 1911 uit te 
brengen aan Afd. Handel van het Departement van Landbouw, 
Nijverheid en Handel. Aan de Afdeelingen zijn de gedrukte vra
genlijsten verzonden, zoodat in de eerste helft van Februari het 
Rapport door het Hoofdbestuur kan worden ingediend. 
De opmerking werd gemaakt, of, gezien het weinige dat Afd. 
Handel in haar Rapport van de door de Maatschappij verschafte 
gegevens overneemt, en de te maken onkosten, die niet vergoed 
worden, het niet beter ware in het vervolg van het samenstellen 
van een rapport door de Maatschappij af te zien. 
Het overig behandelde is niet voor publicatie geschikt. 

De Alg. Secretaris, 
J. G R A T A M A . 

RAPPORT OVER H E T ONTWERP DER COM
MISSIE T O T HERZIENING DER A L G E M E E N E 

ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN. 
A M S T E R D A M , 31 December 1911. 

Aan 
de Commissie tot Herziening der Algemeene 

Administratieve Voorschriften. 
Het Hoofdbestuur van de M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G D E R 

B O U W K U N S T stelde U w ontwerp Algemeene Administratieve 
Voorschriften (*) in handen van de C O M M I S S I E T E R B E H A R T I G I N G 

D E R V A K B E L A N G E N V A N D E N A R C H I T E C T om van haar een prae-
advies te verkrijgen, dat van dienst zou kunnen zijn bij de be
handeling van dit concept op een Algemeene Vergadering. 
Deze Commissie plaatste daartoe meermalen een oproep in het 
Bouwkundig Weekblad, de Leden der Maatschappij uitnoodi-
gende hun e ventueele bemerkingen op het Ontwerp aan de Com
missie te wil len mededeelen, om zoodoende materiaal te verza
melen voor het uit te brengen Rapport aan het Hoofdbestuur. 
Slechts kort voor de „Algemeene September-Vergadering" wer
den opmerkingen ontvangen en aan alle Leden kenbaar ge
maakt door publicatie in het Bouwkundig Weekblad. 
Onvoldoende voorbereid, kon het ontwerp op de bedoelde A l 
gemeene Vergadering, gehouden 20 September 1911, inde La i -
ressezaal in het Gebouw der Grafelijke Zalen te's Gravenhage, 
slechts in het algemeen besproken, doch niet en detail in behan
deling genomen worden. 

Uit de toen gevoerde discussies bleek, dat de meerderheid van 
de Leden als hun meening te kennen gaven, dat bij het Concept 
de belangen van den Aanbesteder en de Directie (Architect) 
niet steeds tot hun recht komen, en het werd wenschelijk ge
acht, zooals de Comm. tot beh. v. d. Vakbel. v. d. Architect had 
voorgesteld, samenwerking te zoeken met den B O N D V A N N E D E R 

L A N D S C H E A R C H I T E C T E N om tot een herziening van het Concept 
te geraken, waarmede Architecten zouden kunnen instemmen. 
Ten slotte besloot de Algemeene Vergadering het Hoofdbestuur 
op te dragen een Commissie in te stellen, bestaande uit 2 afge
vaardigden van de Mij. , 2 van denB .N .A . , terwijl de afgevaardig
den van de Mij., de H.H. G. W. van Heukelom, Civ. Ingenieur, 

Ingr. der Staatsspoorwegen en A . Salm G.Bzn., Voorz. v. d. Mij . 
t. B . d. B. , die mede hadden gewerkt aan de opstelling van het 
Concept-Ontwerp, daaraan zouden worden toegevoegd, riet 
slechts ter toelichting van dat Concept, doch ook om door deel 
te nemen aan de besprekingen, in de gelegenheid te zijn hun 
medeleden van de . . C o m m i s s i e t o t H e r z i e n i n g d e r A l g . 
A d m . V o o r s c h r i f t e n " volledig te kunnen inlichten bij de 
omwerking van het meergenoemd Concept; want de door de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst ingestelde gecom
bineerde Commissie zou Rapport uitbrengen namens de Maat
schappij, terwijl de Vakbelangen Commissie verder ontheven 
werd van het geven van praeadvies, enz. 
Staande de Vergadering werden de 2 afgevaardigden van de 
Mij. benoemd, de H.H. C. B. Posthumus Meyjes, Architect te A m 
sterdam en J. H. de Roos.Architect te Rotterdam,terwijl deB. N . A. 
uitgenoodigd tot het beoogde doel mede te werken, hiertoe be
reid bleek te zijn en daartoe aanwees de Commissie, welke reeds 
een dergelijk ontwerp had opgesteld aan de hand van de A. V . 
van Prof. van der Kloes, gepubliceerd in 1908. 
Deze Commissie uit 3 leden bestaande, vaardigde 2 harer leden 
af de H.H. H . G. Jansen, Architect te Amsterdam en P. J. Hout
zagers, Architect te Utrecht, waarop kort daarna deze Herzie-
nings-Commissie geïnstalleerd werd. 
Als resultaat van hare besprekingen en overwegingen heeft zij 
de eer U het navolgende te rapporteeren : 

Naar aanleiding van het hierboven medegedeelde, dat Uw Ont
werp Algemeene Administratieve Voorschriften voor het uit
voeren en onderhouden van werken, door de Architect leden 
van de Mij . t. B . d. B . in onze handen is gesteld om daarover na
mens haar een oordeel uit te spreken en U dit kenbaar te maken, 
zij allereerst opgemerkt, dat over het algemeen erkend wordt 
dat het ontwerp veel goeds bevat en vele artikelen groote ver
beteringen toonen tegenover de Rijks Algemeene Voorschriften ; 
doch het is der Commissie óók gebleken, dat enkele artikelen 
onveranderd, niet aanneembaar blijken te zijn voor Architecten. 
De Architecten erkennen, dat de figeerende R. A . V. voor de 
Aannemers hoogst onbillijke bepalingen bevatten en dat de Aan
nemer overgeleverd kan zijn aan de willekeur van zijn mede
contractant den Aanbesteder, ') resp. de Directie en zijn 
daarom bereid mede te werken die wanverhouding te doen op
houden ; doch daartegenover wenschen de Architecten, dat de 
rollen niet worden omgekeerd, en moeten zij daarvoor waken. 
Bij de bespreking der verschillende paragrafen zal de gelegen
heid zich voordoen hier nader op te wijzen. 
De bedoeling van onze Commissie was om te trachten het Ont
werp zoodanig te wijzigen, dat de belangen van den Aanne
mer niet uit het oog verliezende de Architecten dit ook zullen 
kunnen aanvaarden, om zoodoende te geraken tot Algemeene 
Administratieve Voorschriften, welke kunnen worden aange
haald door Besturen en Particulieren. 
Waar de vakorganisaties zich krachtig ontwikkelen, is het na
tuurlijk dwaasheid, dat elke organisatie voor zich een speciaal 
ontwerp opstelt, want dan zou verdere samenwerking uitge
sloten zijn. 
Met veel overleg moet gewikt en gewogen, enkele bepalingen 
verscherpt, andere verzacht, sommige daaraan toegevoegd of 
geschrapt worden, om een resultaat te verkrijgen waarmede de 
wederzijdsche partijen zich zullen kunnen vereenigen. 
Bij de beoordeeling van het Ontwerp werd rekening gehouden 
met de opmerkingen van de Architect-Leden der M . t. B . d. B . 
en een bij hetHoofdbestuuringekomen schrijven van het bestuur 
der Sociaal Technische Vereeniging van Democratische Inge
nieurs en Architecten; een en ander gepubliceerd in het Bouwk. 
Weekblad 1911 No. 37 en 39, zoomede met het concept-Ont
werp Alg . Administratieve Voorschriften, opgemaakt door de 
Commissie van den B . N . A. met de daarbij behoorende toelich
ting, naar aanleiding Van de nieuwe uitgave van Alg . Voorschrif-

Gepubliceerd in B. Weekblad 1911, No. 10-16. 

1) Voorgesteld wordt voortaan A a n-besteder voor besteder, A a n-besteding in 
plaats van besteding en Directie en Architect met kapitale aanvangletter te schrijven. 

ten van prof. Van der Kloes dato 1908. zoo ook met de Rijks 
Algemeene Voorschriften van 1901-

Om dit Rapport niet onnoodig uitvoerig te maken, zal de Com
missie bij de bespreking van de verschillende paragrafen slechts 
korte opmerkingen maken, er mee rekening houdende dat de 
twee toegevoegde Commissieleden, welke medewerkten om dit 
Concept-Ontwerp op te stellen, U dit nader en uitvoerig zullen 
kunnen verklaren. 
Voorts zijn voorgestelde redactiewijzigingen slechts aangegeven 
om de bedoeling der Commissie duidelijker te maken, en waar 
dc Commissie zich kon vereenigen met beschouwingen van Prof. 
v. d. Kloes, zijn de aangehaalde SS (in navolging van den B. N. A.) 
duidelijkshalve onveranderd overgenomen, en kunnen zij nader 
worden geredigeerd. 

§ 1. Contract van Aanneming. 
Hoewel deze inleidingsparagraaf niet bepaald noodig werd ge
acht, is er geen bezwaar haar te behouden. 

A d . 1. Het contract van aanneming wordt gesloten tusschen 
den aanbesteder eener- en den aannemer anderzijds. 

te laten volgen .- Het contract wordt opgemaakt in tweevoud en 
op gezegeld papier gesteld. 

A d . 3. Het uit te voeren werk of de levering zijn — voor zooveel 
noodig — omschreven in een vooraf gereed gemaakt bestek. 

Opgemerkt werd, niet alleen het B e s t e k doch ook d e T e e k e -
n i n g e n te noemen. 

A d . 4. De aannemer stelt zekerheid voor de nakoming zijner ver
plichtingen. 

wordt voorgesteld daarop te laten volgen: (B o rgs t e 1 l ing) . 

S II. Borgtocht. 

A d . 2. De borgtocht kan zijn zakelijk of persoonlijk. 

De Commissie werd ervan in kennis gesteld, dat de daarin be
doelde „ p e r s o o n l i j k e b o r g t o c h t " een ander karakter 
heeft als de „p e r s o on 1 ij k e b o r g e n " bedoeld bij de R. A . 
V. (hetgeen niet algemeen bekend bleek te zijn). Wenschelijk 
werd echter geacht dat een systeem borgstelling als daarin om
schreven is. niet u i t g e s l o t e n zal zijn. 
Het ontwerp gaat te ver, door het heerschende borgensysteem in 
eens te schrappen en daarvoor een geheel ander in de plaats te 
stellen. Deze overgang is te groot. Van het standpunt van de 
Architecten gezien, wil len deze vrij zijn en in de gelegenheid ge
steld worden om een proef te nemen. De Commissie onder
schrijft geheel het oordeel van de A . V. Commissie van den 
B. N . A., nl . : „dat wanneer de nieuwe wijze van borgstelling 
beantwoordt aan de verwachtingen, die men in sommige kringen 
van het nieuwe instituut koestert, dan zal zich dit van zelf inbur
geren, en kan bij een eventueel volgende herziening daarmede 
rekening gehouden worden. In verband met deze opmerking 
verblijft de keuze van het systeem borgstelling aan den Aanbe
steder, resp.: Directie, en niet aan den Aannemer. 
A d 1 zal dus luiden : 
Ter voldoening van het bepaalde bij § I. alinea 4 zal de Aanne-
nemer een b o r g t o c h t stellen. 
(De Commissie geeft in overweging „ B o r g t o c h t " te veran
deren in „B o r g s t e 11 i n g"). 

terwijl alinea 2 de te stellen borgtocht nader omschrijft. Deze 
kan zijn volgens keuze van den Aanbesteder, in het bestek be
paald : zakelijk, persoonlijk of kan gesteld worden door het aan
wijzen van 2 deskundige (persoonlijke) borgen. Leveranciers wi l 
de Commissie uitsluiten (waardoor tevens reeds een der be
zwaren vervalt, welke tegen dit systeem borgstelling worden 
aangevoerd). 
Dan zal verder volgen de omschrijving van den z a k e l i j k e n e n 
p e r s o o n l i j k e n b o r g , bedoeld bij het ontwerp, zoomede 
die van de p e r s o o n l i j k e en onbeperkte b o r g s t e l l i n g 
volgens een eenigszins gewijzigde redactie van de R. A . V., waar-
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bij de qualificatie van ..gegoede ingezetene" aangevuld moet 
worden met de omschrijving . . d e s k u n d i g e " (vakman-borgen). 

A d . 5. Van in geldswaarde gedane borgstelling wordt door den 
besteder geen rente vergoed. 

Het is onbillijk, wanneer de Aanbesteder geen rente vergoedt 
indien de borgtocht uit geldswaarde bestaat, te meer daar de 
vervallende coupons der als borgtocht gedeponeerde^e/dsivaar-
rfi'?e papieren wél op den vervaldag aan den aannemer uitge
reikt worden. 

A d 9. Wanneer de borg, voorgesteld door een der inschrijvers, 
niet is ten genoege van den besteder, kan deze den betrokken in
schrijver uitnoodigen om binnen een door den besteder daar
voor te stellen termijn, een anderen borg aan te wijzen. 

De aanhef zal nu weer luiden: borg of borgen en is of zijn. 
Voorts aan dit punt toevoegen de laatste alinea, voorgesteld door 
den B. N. A . : ..Wanneer een Borg sterft, of, naar het oordeel van 
den Aanbesteder ophoudt de noodige waarborgen te bezitten om 
aan al de op zich genomen verplichtingen te kunnen voldoen, 
stelt de Aannemer dadelijk een nieuwen Borg, ten genoege van 
den Aanbesteder. De verplichtingen van den persoonlijken borg 
eindigen bij de eindoplevering van het werk; bij de redactie 
van alinea 10. moet daarmede rekening worden gehouden. 
A d . 12. De zin „Tenzij het bestek uitdrukkelijk bepaalt, dat een 
zakelijke borgtocht wordt vereischt. wordt de keuze tusschen 
het stellen van een zakelijken of van een persoonlijken borg
tocht aan elk der inschrijvers overgelaten", kan dan vervallen. 
Nog zij opgemerkt, dat het aanbeveling verdient alinea 9 te laten 
volgen op alinea 2. 

Omtrent het deponeeren van de zakelijke borgtocht geeft de Toe
lichting op het Ontwerp de noodige opheldering!*) (een aan te 
wijzen bankinstelling en de inrichting van het inschrijvingsbil
jet, bewijs van depot, enz.) Het is evenwel wenschelijk. dat deze 
mededeeling op de een of ander wijze in de A. V . zelf wordt op
genomen ter voorkoming van eventueel latere moeilijkheden bij 
verschil van opvatting, aangezien de bedoelde „toelichting" niet 
mede wordt afgedrukt. 
Omtrent de voorgestelde nieuwigheid, om bij de persoonlijke 
borgstelling, solide bankinstellingen toe te laten werd het des
tijds opgeworpen bezwaar (zie Bouwk. Weekblad 1911 No. 37) 
dat nu inderdaad als het ware „iedereen" naar een werk kan 
mededingen, enz., enz., hetgeen men juist wi l voorkomen be
sproken. 
De meerderheid van de Commissie echter, gehoord de toelich
ting ter wederlegging van de bezwaren, vond geen aanleiding 
om deze bepaling te schrappen. Voorts kan het woord „solide" 
wel vervallen. 
Vooiioopig zal men er zich toe moeten bepalen om de bepalingen 
voor den borgtocht zoodanig te redigeeren. dat dergelijke maat
schappijen ook als borg worden t o e g e l a t e n , waartoe minder 
bezwaar is. omdat de keuze van borgstelling bij den Aanbe
steder. resp. Directie, verblijft, (zie voorgestelde redactie ad. 2. 

S III. Aanwijzing. 
A d . 1. In de aankondiging van de besteding worden tijd en plaats 
opgegeven, waar de besteder vóór de besteding aan gegadigden 
aanwijzing zal doen en de vereischte inlichtingen zal verstrek
ken ; tevens wordt daarbij vermeld, waar het bestek, de teeke-
ningen en het na te noemen proces-verbaal van aanwijzing ter 
inzage liggen. 
De redactie, overeenkomende met die van § 274 van Prof. van 
der Kloes, kan worden aangehouden, doch B e s t e d e r moet 
worden aangevuld met: ..door of namens den Besteder" aanwij -
zing zal gegeven worden. 

(*) Slechts worde nog opgemerkt dat, ten einde het gevaar te ontgaan, gelegen in het 
stellen van een zakelijken borgtocht in handen van den besteder, in liet daarop be
trekking hebbende gedeelte van het inschrijvingshiljet moet worden vcrmcld.dat 
de aannemer bereid is den sakelijken borgtocht te storten hij een met name aange
wezen bankinstelling en het bewijs van depot te stellen in handen van den besteder 
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De meening omtrent al of niet v e r p l i c h t e aanwijzing, was 
verdeeld. 
Volgens het concept paragraaf I. A d . 5.: De aanbesteding heeft 
— zoo noodig na gedane aanwijzing — plaats: wordt het al of 
niet geven van aanwijzing vrij gelaten en dit is trouwens ook het 
geval bij de R. A . V. § 446. 
Door het bepalen van .in loco'' of ..op het bureau" is de „plaats" 
aangegeven. 

§ IV. Besteding. 
Ad.3. E lk biljet, behoorlijk gezegeld, wordt door den inschrijver, 
en zoo een persoonlijke borgtocht gesteld wordt ook door zijn 
borg, eigenhandig onderteekend en volgens onderstaand model 
ingericht: enz. 

Behalve het reeds medegedeelde omtrent de te veranderen re
dactie en v o r m van de inschrijvings-formulieren in verband 
met de verschillende borgstellingen, enz. moet ook deze alinea 
daarmede in verband gebracht worden. Voorts wordt opgemerkt, 
dat ter voorkoming van het maken van onnoodige kosten voor 
de inschrijvers, het niet noodig is de inschrijving op gezegeld 
papier te stellen, (bij bestek kan worden vermeld, dat dit bij de 
gunning op zegel overgeschreven moet worden), doch het biljet 
moet in een „verzegeld" (gelakt) enveloppe ingezonden worden. 

A d . 9 Is door twee of meer inschrijvers het laagst ingeschreven, 
dan wordt door het lot beslist wie hunner als laagste inschrijver 
zal worden aangemerkt. 

Hierbij wenscht men een nadere omschrijving betreffende het 
loten, en daarvoor te lezen: 
„wordt door den Aanbesteder, of namens hem door de Directie, 
bij loting beslist, enz 

§ V. Vereischten waaraan de Aannemer moet voldoen. 
Wordt onveranderd overgenomen, met bijvoeging der slotalinea 
van § 280 van Prof. van der Kloes: ..Leden eener vennootschap 
onder firma worden niet als Aannemer van een werk of een 
levering, behoorende tot een werkkring der firma aangenomen, 
indien niet in de akte van vennootschap is bepaald, dat zij als 
Aannemer voor eigen rekening mogen handelen. 

§ VI. Gunning. 

A d 1. Wanneer de inschrijving uitsluitend is opengesteld geweest 
voor uitgenoodigde gegadigden, wordt het werk of de levering 
gegund aan een inschrijver, wiens aanbieding voor den besteder 
het voordeeligsl is. mits door dezen inschrij ver geen voorwaar
den zijn gesteld, die door den besteder onaannemelijk worden 
geacht. 

gaf aanleiding tot discussie. 
Hoewel men meende, dat bij een aanbesteding bij uitnoodiging. 
waarbij dus al de uitgenoodigden als gelijkwaardig en toelaat
baar voor de uitvoering worden beschouwd, het werk steeds aan 
d e n l a a g s t e n inschrijver m o e t worden gegund, werd opge
merkt, dat er omstandigheden kunnen zijn. zonder dat men 
de goede naam van de inschrijvers wi l benadeelen. dat het 
v o o r d e e l i g e r is voor den Aanbesteder het werk n i e t aan 
dezen laagste op te dragen. 
Na deze met voorbeelden gegeven toelichting kon het woord 
„voordeeliger" toch geen algemeene bijval vindenen werd ten 
slotte onderstaande redactie voorgesteld: 

wordt het werk of levering, behoudens zeer bijzondere 
omstandigheden, aan den laagsten inschrijver gegund, mits, enz. 

A d . 3. Wanneer een inschrijver te kennen geeft en, desgevor-
derd, het bewijs kan leveren zich in zijne berekening vergist te 
hebben, staat het den aanbesteder vrij de bedoelde inschrijving 
als niet ingekomen te beschouwen. 

..Niet ingekomen" te vervangen door: „als niet bindend." enz. 

Aangezien de mogelijkheid bestaat (bij overschrijding der be
grooting b.v.) dat na gehouden aanbesteding g e e n gunning kan 
plaats vinden, wil men voorkomen dat de uitgenoodigde inschrij

vers schadevergoeding declareeren, waartoe aan dit punt nog 
toe te voegen: 
„De aanbesteder behoudt zich het recht voor om van de inschrij
vingen al dan niet gebruik te maken." 

A d . 5. Zoo spoedig mogelijk na de gunning zendt de besteder de 
contracten van aanneming met de daarbij behoorende stukken 
ter onderteekening aan den aannemer. 

Hieraan toe te voegen: „en aan zijnen borg of borgen", (bij per
soonlijke borgstelling). 

Voor contracten te lezen: Het gezegeld contract in duplo. 

A d . 6. Binnen acht dagen na ontvangst daarvan zendt de aan
nemer de stukken, van zijne handteekening voorzien, aan den 
besteder terug. 

Hiervoor te lezen: . . . . zendt de Aannemer de contracten met de 
bijbehoorende stukken, enz. 
Tevens moet nog daaraan worden toegevoegd, de handteeke
ning van borg of borgen en verder dat de Aanbesteder één door 
alle partijen geteekend exemplaar aan den Aannemer teruggeeft. 
Ten slotte dient de volgorde der punten te zijn: 
1, 2, 3, 4, 8, 7, 7bis (het oude borgsysteem) 5, 6. 9, 10. 

S VII. Bestedingskosten. 

Geen opmerkingen. 
(Wordt vervolgd.) 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

A. C. BLEYS. f 
^ n het jaar 1880 waren de Nederlandsche be-

oefenaars der bouwkunst, voor zoover zij zich 
•̂ •j r r onder de jongeren rekenden, ijverig in de-

weer, om hun vereenigingsleven op andere, 
en naar zij meenden, betere leest te schoeien. Vergade
ringen werden gehouden, door bezoeken trachtte men 
zielen voor de goede zaak te winnen. 
Zoo ging ik naar A. C. Bleys, die, pas uit Hoorn geko
men, een woning aan de Haarlemmerhouttuinen te 
Amsterdam betrokken had. Ik geloof niet dat deze 
bouwmeester zich toen voor het doel, dat mijn bezoek 
beoogde, heel warm maakte. Doch ik leerde een man 
kennen, die zijn eigen denkbeelden bleek te hebben, en 
die niet van voornemen was, afgetreden paden te be
wandelen. 

Bleys verzocht mij, den volgenden Zondagochtend terug 
te komen, wat ik graag deed. En menigen Zondag
ochtend heb ik later bij hem doorgebracht, over velerlei 
met hem sprekend, vooral over zijn ontwerpen. Een 
uitnoodiging, om mij aan zijn bureau te verbinden 
meende ik echter niet te moeten aannemen. Ik had toch 
al spoedig bemerkt, dat wij ieder te zeer onze eigen in
zichten hadden, om zóó te kunnen samenwerken, als 
noodig zou zijn. 

Later kreeg ik het bewijs, goed te hebben gezien. 
Bleys toonde mij toen zijn ontwerp voor de te bouwen 
St. Nicolaaskerk aan de Prins Hendrikkade te Amster
dam. Als massa scheen het mij zeer geslaagd, doch op 
de details, vooral op die van den gevel, veroorloofde ik 
mij, bemerkingen te maken. Dit nam de ontwerper mij 
zóó kwalijk, en hij gaf dit zóó onomwonden te kennen, 

dat onze vriendschappelijke verhouding niet kon blij
ven duren. 
Bleys had het echte kunstenaars-temperament en kon 
zeer hartstochtelijk zijn. Dit heeft hem in vele moeilijk
heden gebracht, waarover hier echter gezwegen zal 
worden. 
Inde school van Cuypers gevormd was Bleys er de man 
niet naar, om, gelijk zoovelen, in den trant van den 
meester voort te werken en hem gedachteloos na te 
praten. Reeds toen hij te Hoorn zijn eerste belangrijke 
werk, de kerk van den H. Cyriacus, bouwde, toonde 
Bleys, dat hij een eigen richting wilde volgen. 
Over die kerk, welker plattegrond met den koepel bo
ven het kruis en de torens naast den gevel aan den 
Baroktijd doet denken, en welker details Romaansche, 
Renaissance en zelfs Oostersche elementen vertoonen, 
is heel wat te doen geweest. In Roomsche kringen be
stond toen de meening nog vaak gehuldigd dat 
alleen de stijl der middeneeuwen voor een kerk gepast 
was. Dat ook de zestiende, de zeventiende en de acht
tiende eeuw prachtige Roomsche kerken hadden ge
maakt, wilde men niet erkenen. 
Ik zal niet zeggen, dat de kerk te Hoorn in allen deele 
een meesterstuk is, daar vooral de details niet onbe
rispelijk genoemd kunnen worden. Maar ik houd er mij 
van overtuigd, dat in de toekomst, wanneer de banale 
quasi-Gothiek der negentiende eeuw geen genade meer 
zal vinden, het streven van Bleys gewaardeerd zal 
worden. 
Wie, over de Zuiderzee, ooit Hoorn genaderd is, zal 
hebben gezien, hoe goed de silhouet der kerk in het 
stadsgezicht doet. Dezelfde lof mag aan de St. Nicolaas
kerk te Amsterdam gegeven worden, die wonderwel in 
haar kader past. Ook hier heeft men vaak de details 
misprezen, en Juvara's Superga bij Turijn als onna
volgbaar voorbeeld genoemd. Ik wil wel toegeven, dat 
de Turijnsche zuilenhal het wint van Bleys' veel te 
plomp portiek, dat Juvara zoowel aan den koepel als 
aan de torenspitsen bevalliger omtreklijnen heeft gege
ven. Doch ik vraag waardeering voor den Nederland-
schen meester, die zijn kerk zóó goed in het stadsgezicht 
wist te doê t passen. 
Toen, in 1886, de St. Nicolaaskerk tot kritiek in het 
openbaar aanleiding had gegeven, verdedigde Bleys 
zich met gepaste vrijmoedigheid daartegen. 
Niet al de kerken van Bleys zijn in dezen trant. Hij heeft 
ook wel van den Romaanschen en tien Gothischen stijl 
gebruik gemaakt, en dan toch naar iets persoonlijks 
gestreefd. 
De Renaissance had evenwel zijn voorkeur. Hoe hij die 
toepaste toont ons de kleine sigarenwinkel te Amster
dam op den hoek van de Keizersgracht en de Leidsche-
straat, een werk van 1881. De motieven der zestiende 
en zeventiende eeuw zijn hier met groote vrijheid ge
bruikt. Van bepaalde navolging kan niet gesproken 
worden, en na dertig jaar blijkt deze schepping nog 
kwaliteiten te hebben, zooals maar weinig voortbreng
selen van dien tijd ze bezitten. 
In denzelfdcn geest, maar uit den aard der zaak meer 
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monumentaal, vertoont zich het wat later gebouwde St. 
Elizabethsgesticht aan de Mauritskade te Amsterdam. 
Reeds Gugel zei hiervan, dat het gesticht ..een der be
langrijkste scheppingen in deze stijlrichting is." Niet 
geheel op dezelfde hoogte staat het laatste belangrijke 
werk van Bleys, het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te 
Amsterdam, al heeft ook hier de kapel eigenaardige ver
diensten. 
Voor iemand met een scheppingsdrang gelijk Bleys die 
had, moet het onaangenaam geweest zijn in een ambte
lijke betrekking te 's Hertogenbosch, waar alleen admi
nistratief werk kon gedaan worden, zijn loopbaan te 
besluiten. Een onzer meest hoogstaande bouwkunste
naars klaagde mij onlangs over het grillig noodlot, dat 
den minstbegaafden architecten de belangrijkste op
drachten in den schoot werpt, en hen, die het grootste 
talent hebben, dwingt tot het verrichten van werk, dat 
hun onwaardig is. Ik kan mij die klacht begrijpen. Maar 
is het noodlot wel zóó onrechtvaardig, als het schijnt? 
Immers het publiek acht den architect om eigenschap
pen, die met kunst niets uitstaande hebben. Het publiek 
vraagt geen werk van een persoonlijk kunstenaar, maar 
is volkomen tevreden met wat de architecten, wier 
eenige gave .organiseerend talent" wordt genoemd, 
leveren. Dat werk brengt den leveranciers aardig wat 
op, doch zal hun naam niet bij het nageslacht doen leven. 
Of Bleys „organiseerend talent" bezeten heeft, weet ik 
niet. Maar zijn voornaamste werken toonen ons iets zóó 
persoonlijks, dat het nageslacht dit zeker zal waar-
deeren. 

De richting van Bleys is die der nieuwste Roomsch-
Katholieke bouwkunst geworden. De te stereotype 
quasi-Gothische vormen gooit zij overboord en zij be
weegt zich met een vrijheid, waarvan zij in de negen
tiende eeuw niet droomde. 
Bleys komt de eer toe, de apostel dier vrijheid geweest 
te zijn. 

A. "W. W E I S S M A N . 

De heer A. C. Bleys. te Hoorn geboren, is op 70-jarigen leeftijd te 
Kerk-Driel overleden. 
In het vereenigingsleven trad hij meermalen op den voorgrond : 
van 1896 1902 was hij l id van het Hoofdbestuur der Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst, gedurende eenige jaren als vice-
voorzitter; krachtig is hij gedurende dien tijd in verschillend 
opzicht werkzaam geweest, o.a. als voorzitter van de Examen-
Commissie der Maatschappij voor het afnemen van het Bouwk.-
Opzichters-Examen. 
De heer Bleys was gedurende eenige jaren l id van den Gemeente-
rand van Amsterdam. Na het eindigen van zijn vruchtbare 
carrière als architect werd hij Inspecteur van de Volksgezond
heid, in het bijzonder belast met de handhaving der wettelijke 
bepalingen betrekkelijk de volkshuisvesting, voor Noord-Bra
bant. Gelderland en Limburg, met standplaats 's-Hertogenbosch. 
welke functie hij na eenige jaren om gezondheidsredenen moest 
neerleggen. DE R E D A C T I E . 

OVER D E WENSCHELIJKHEID DER AAN
SLUITING VAN D E MAATSCHAPPIJ T O T 
BEVORDERING DER BOUWKUNST BIJ H E T 

VERBOND VAN NEDERLANDSCHE 
KUNSTENAARSVEREENIGINGEN. 

door J O H . G. R O B B E R S , B. I. 

!

ij is ter oore gekomen, dat in de laatste Hoofd
bestuursvergadering besloten werd het on
derwerp: ..aansluiting van de Maatschappij 

Bev. der Bouwk. bij het Verbond van Ned. 
Kunstenaarsvereenigingen" van de zijde van het 
Hoofdbestuur te plaatsen op de ;igenda der a.s. Alge
meene Meivergadering. Gaarne zou ik voor hen, die 
niet geheel bekend zijn met het doel, door dit Verbond 
beoogd, artikel 2 en 3 van de nieuwe Statuten van het 
Verbond over willen schrijven, om daaruit de wen
schelijkheid der aansluiting te doen blijken en die dan 
verder uiteen te zetten. 
.Artikel 2: Het Verbond stelt zich ten doel: bevordering 
van den bloei der Schoone Kunsten en van de belangen 
der Nederlandsche Kunstenaars. 
Artikel3: Het tracht dit doel te bereiken door: 
a. Het houden van congressen, lezingen, uit- en opvoe
ringen, tentoonstellingen, artistieke feesten en andere 
bijeenkomsten; 
b. Het in studie nemen van, en zich uitspreken óver 
onderwerpen op Kunstgebied: 
C. De inrichting of het steunen van een bureau, ten 
dienste van de leden der aangesloten vereenigingen, 
voor de handhaving en het beheer hunner auteurs
rechten en voorliet geven van inlichtingen en adviezen; 
d. De bevordering van het stichten en instandhouden 
van een Gebouw te Amsterdam: 
e. De bevordering van de uitgave van een geregeld ver
schijnend blad, als officieel orgaan van het Verbond, 
en van andere geschriften ; 

ƒ. Al wat verder, op rechtmatige wijze, zal kunnen wor
den gedaan in het belang der Kunst en der Nederland
sche Kunstenaars." 
Het Verbond stelt zich dus ten doel door vereeniging 
den kunstenaarsstand „en bloc" sterk te maken tegen
over de buitenwereld, hare aanspraken op achting 
daadwerkelijk te steunen door bescherming en bevor
dering van hare belangen. Kracht kan van dit Verbond 
veel beter uitgaan dan van elke kunstenaarsvereeniging 
afzonderlijk. De kunstenaars-verbroedering, die velen 
in het tot stand komen van het Verbond meenen te 
moeten zien, is volstrekt niet zoozeer het doel van het 
Verbond, als wel het zakelijk solidariteitsgevoel onder 
de verschillende kunstenaars aan te kweeken en te 
bevorderen, en dit naar buiten te toonen. 
Het artikel in „De Bouwwereld," van de hand van den 
redacteur van dat blad, en in het eind van de maand 
September 1911 daarin verschenen naar aanleiding van 
het zich terugtrekken der bouwkundigen uit de com
missie voor de z. g. Vierjaarlijksche tentoonstelling te 
Amsterdam, eindigt met de volgende zinsnede: „Deze 
onkollegiale houding der schilders en beeldhouwers is 
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tevens in het algemeen teekenend voor de mate van 
waardeering, die in hun kringen de bouwkunst zou 
wachten, zoo deze trad in de federatieplannen, welke 
onlangs *) zijn geopperd." De voorzitter van het .Ver
bond van Nederlandsche Kunstenaarsvereenigingen" 
bestreed deze uitlating in een ingezonden stuk in de 
Nieuwe Rotterdamsche Courant o. a. in de volgende 
bewoordingen: „Van dit Verbond kan zonder eenigen 
twijfel, juist voor de onderlinge waardeering en kolle-
giale samenwerking, in de toekomst het beste verwacht 
worden. Zonder mij ook maar eenigszins te willen men
gen in het geschil bij de voorbereiding der a. s. „vier
jaarlijksche" ontstaan, wil ik toch bij deze gelegenheid 
als mijn meening te kennen geven, dat bij toekomstige 
soortgelijke bemoeiingen (tentoonstellingen, congressen, 
enz.) juist het Verbond het aangewezen lichaam is om 
voor de belangen van alle de verschillende betrokken 
kunsten en kunstenaars gelijkelijk en rechtvaardiglijk 
op te treden." 

Zéér ben ik het met deze woorden eens en ik vertrouw 
dat zij weerklank hebben gevonden bij velen. 
En zou bij ons, waar wij reeds in het bezit zijn van een 
eigen vereenigingsgebouw te Amsterdam, geen behoefte 
bestaan aan een Kunstenaarshuis, waar tentoonstellin
gen, lezingen, congressen, feesten, enz. ook door onze 
Maatschappij gehouden kunnen worden? M. i. kunnen 
zich wel degelijk gevallen voordoen, waarin wij grootere 
en meer waardige lokaliteiten, dan welke ons gebouw 
bevat, noodig zullen hebben, en wij zouden ons een 
beetje moeten schamen indien wij dan naar andere, dan 
die ons in het Kunstenaarshuis geboden zullen worden, 
zouden moeten omzien. 

Toen het Hoofdbestuur den 30stenMei 1911 besloot de 
Maatschappij niet te doen toetreden tot het Verbond, 
motiveerde het dit besluit door de volgende bezwaren : 
de z. i. verkeerd verdeelde stemgerechtigheid in het 
Verbond, en de te hooge contributie (ƒ 100. ) tegen
over de te verwachten voordeden bij toetreding; daar
enboven meende het Hoofdbestuur: ..dat de MaatschÜ. 
nog te zeer haar aandacht te wijden had aan haar eigen 
interne belangen, om op dat oogenblik werkzaam te 
kunnen zijn in een dergelijk algemeen lichaam als het 
Verbond". — Aan deze drie bezwaren is echter sedert 
tegemoet gekomen; eendeels door de gewijzigde bepa
lingen omtrent de stemgerechtigheid in de nieuwe Sta
tuten van het Verbond, — onlangs verschenen , an
derdeels door de reorganisatie van de Maatschappij tot 
vakvereeniging, die sedert heeft plaats gehad. Dit ver-
eischt eenige toelichting: — Volgens de bepaling hier
omtrent, in de ontwerp-Statuten van het Verbond, had
den alle toegetreden Vereenigingen, met een vertegen
woordiging van 1 tot 10 afgevaardigden, slechts ieder 
één stem in de Algemeene Vergadering. Volgens de 
nieuwe Statuten echter hebben Vereenigingen, met een 
ledental, varieerend tusschen 25 en 350 of meer, van 5 

*)Dit ..onlangs" is verwonderlijk, aangezien de redacteur van 
„De Bouwwereld" reeds in Januari van het vorig jaar een ver
gadering ter voorbereiding van het Verbond bijwoonde, hetwelk 
den 8 Juli 1911 definitief gesticht werd. 

tot 10 afgevaardigden en evenzoovéle stemmen in de 
Algemeene Vergadering. W"at de contributie betreft, zoo 
is hieromtrent deze bepaling in het Huishoudelijk Re
glement van het Verbond opgenomen: dat door alle 
aangesloten Vereenigingen in de Algemeene Kas van 
het Verbond jaarlijks gestort wordt een bedrag van 
zooveel maal 25 cents, als de Vereeniging op den l s ten 
Januari van dat jaar Kunstenaarsleden telde. Aange
zien nu de Maatschappij, na haar reorganisatie, zeker 
geen 400 Architect-Leden zal tellen, zal ook de contri
butie minder dan f 100. bedragen. 
Ten slotte wil ik er nog op wijzen, dat van de groote 
architecten-vereenigingen „De Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst" de eenige achterblijvende in 
zake de aansluiting bij het Verbond is. .Bouwkunst en 
Vriendschap", ofschoon vol sympathie voor het Ver
bond, meende niet toe te kunnen treden, daar zij nog 
geen af scheidingmaakt tusschen kunstenaars- en andere 
leden. Geen der andere belangrijke kunstenaarsver
eenigingen ontbreken verder op de lijst der toegetreden 
vereenigingen dan „Arti et Amicitiae" te Amsterdam, 
die ook geen gehoor gaf aan den éérsten oproep van be
langstellenden, terwijl de Maatschappij en Bouwkunst 
en Vriendschap aanvankelijk aan de voorbereiding 
meewerkten. 

Den Haag, 15 Januari 1912. 

WINDDRUK. 
D O O R W. J. M. V A N D E " W I J N P E R S S E . 

Vervolg van bladz. 20. Slot. 

Het model van fig. 3 doelde op een open kap, gesteund 
door kolommen; het model van fig. 4 gold een soortge
lijke kap, maar aan den lijkant door een muur afgesloten. 
Vergelijkt men de cijfers van het le staatje met de uit
komsten der gebruikelijke formule 

W „ = W N s i n ^ + 10)1) 
dan blijken de verschillen 
bij de meest gebruikelijke 
dakhellingen 30 a 45° — 
niet belangrijk te zijn, fig. 5. 

Aan het Observatorium te 
de Bilt worden de wind
snelheden gemeten met be
hulp van een molentje van 
ROBINSON en een anemo
meter van D I N E S . Bij dit 
laatste toestel wordt de 
winddruk op de opening 

van een naar den wind gekeerde buis overgebracht naar 
ruimte binnen een in water drijvende klok ; de zuiging. 
die de wind veroorzaakt wanneer hij langs de fijne 
zijdelingsche openingen van een tweede, vertikale buis 
strijkt, wordt overgebracht naar de ruimte buiten de 
klok boven het water. Dientengevolge rijst de klok, 

') FÖRSTER, Handbuch der lngeuieurwissenschaft '909, blz. 279. 
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wanneer de windsnelheid toeneemt, terwijl de stand 
door een schrijfstift op een roteerende trommel wordt 
opgeteekend. Een tweetal met het toestel van D l N E S 
verkregen diagrammen zijn in de figuren 6 en 7 aange
geven; het eerste is dat van een storm op 21 Februari 
1907, het tweede vertoont het achtereenvolgend opste
ken en luwen van den wind tusschen eenige N.W.buien. 

Fig. 6. Diagram der Windsnelheid tijdens den storm van 
21 Februari 1907. 

Fig. 7. Diagram der Windsnelheid tijdens opvolgende 
N. W. buien. 

(De in de figuren evenwijdige vertikale lijnen zijn op 
het diagram zelf niet zuiver evenwijdig; het zijn lijnen, 
die elkaar onder zeer kleinen hoek in de uiteinden 
snijden, zoodat zij een aaneensluitende gebroken lijn 
vormen.) 
De diagrammen toonen aan, dat tijdens een storm de 
veranderingenin windsnelheid zeer talrijk en omvangrijk 
zijn. Het Meteorologisch Instituut vermeldt in de jaar
boeken de gemiddelde snelheden, waartoe een lijn wordt 
getrokken door het dichtste gedeelte van het diagram. 
Voorts worden in de maandoverzichten de gemiddelde 
en maximale snelheden en op de weerkaartjes de ge
middelde en maximale windkrachten in de schaal van 
B E A U F O R T aangegeven. *) Aangezien het doel is den 
winddruk in verband met de stabiliteit van construction 
te beschouwen, is die gemiddelde winddruk voor ons 
van minder belang en zullen in de eerste plaats de maxi
mumbedragen en de snelheid der variaties moeten wor
den nagegaan. Blijkens het hierachter geplaatste staatje 
was op 30 Sept. jl. de maximumsnelheid te de Bilt 
29.6 M. per seconde, terwijl de grootste gemiddelde 
snelheid over een tijdsverloop van één uur slechts 
19.5 M. per sec. bedroeg. 

Het hangt van verschillende omstandigheden af, hoe 
groot de maximumsnelheid is, die tijdens een storm 

wordt afgelezen. De gesteldheid van het omliggende 
terrein doet in de eerste plaats haar invloed gelden. 
Een groot deel der kracht verliest de wind door wrij
ving langs terreinvoorwerpen en door het binnendrin
gen in boomgroepen, vermoedelijk in mindere mate 
door de werking op de golven van een wateroppervlak, 
ofschoon ook hier getuige het medegevoerde fijnver-
deelde water een deel van het arbeidsvermogen van 
beweging verloren gaat. Voorts is de hoogte van het toe
stel boven den beganegrond van beteekenis ; de warre
lingen, die het gevolg zijn van het schuren over het 
aardoppervlak, ontstaan toch in de onderste lucht
lagen en verliezen aan beteekenis naarmate de luchtlaag 
hooger is gelegen. De fluctuaties der windsnelheid zijn 
een gevolg van deze warrelingen; zijn deze eensdeels 
oorzaak van de vermindering der levende kracht, — 
anderdeels brengen zij verhooging, gevolgd door weg
vloeiing der windsnelheid te weeg. Hoe hooger de lucht
laag, waarin het toestel is geplaatst, des te grootere 
snelheid gepaard met grootere gestadigheid kan wor
den verwacht. Hierin is de verklaring van het feit gele
gen, dat - - zooals uit onderstaand staatje blijkt de 
gemiddelde windsnelheid tijdens stormen te de Bilt 
(midden van het land) waargenomen op37M. boven den 
grond, nagenoeg overeenstemt met die, welke op beide 
kuststations, Helder en Vlissingen, werden geconsta
teerd resp. op 15 (vóór September 1908 12 M.) en 13 M. 
boven den grond. 

M A X I M U M W I N D S N E L H E D E N T I J D E N S E E N I G E 

S T O R M E N IN D E J A R E N 1903 1911. 

M E T E R S P E R S E C O N D E . 

de Bilt . Helder. Vlissingen. 

Gemid
deld. Stoot. Gemid

deld. Stoot. 
Gemid
deld. Stoot. 

21 Febr. '03 . 14.4 15.1 21.4 Het hoogste cij

11 Sept. '03 . 13.9 13.3 22.1 fer op een be
paald tijdstip is 

7 Oct. 03 . 13.6 22.4 19.9 onderstreept. 
9 Oct. 03 . 11.2 26 17.7 De gemiddel

6 Oct. 04 . 12.5 22.2 16.7 den zijn gere

9 Nov. 04 . 14.3 15 22.7 kend over één 

30 Dec. '04 . 22.5 19.8 21.2 
7 Jan. '05 . 21.9 19 13.1 
5 Febr. '09 . 21.1 20 16.9 
3 Dec. 09 . 17.1 22 20.3 

30 Sept. '11 . 19.5 29.6 23 31.5 19.4 30 

*) De schaal van Beaufort voor windkracht is 

Nummer . • . 
Snelheid In M. 

o 1 2 3 4 5 6 
0-1,.! 3.6 5.8 8 10.3 12.S 15.5 

10 II 12 

Er is ééne omstandigheid, welke oorzaak is, dat de 
waargenomen maximumsnelheid niet de werkelijke 
maximumsnelheid is, namelijk het feit, dat windstooten, 
die korter duren dan ± 10 seconden, niet in hun volle 
grootte door het toestel worden aangeteekend. Het zal 
daarom noodig zijn voor het werkelijke maximum een 
bedrag aan te houden, dat hooger is dan het waargeno-
mene. In verband met de cijfers, die bij eenigszins ge
dempte winddrukmeters werden verkregen, kan hier
voor 20 a 30 " o worden aangenomen. 

Resumeerende zou dus naar mijne meening kunnen 
worden aangenomen, dat de maximumsnelheid van den 
wind, gerekend op een hoogte van 15 M. of lager in een 

kuststreek bedraagt 31,5 M., verhoogd met 25 rond 
40 M. Hierbij behoort een winddruk van 0.075 40 X 40 
= 120 K . G . p e r M ' . 
Gelijk bedrag kan worden aangehouden in het binnen
land op een hoogte van 30 a 40 M. boven den grond. 
In de gewone gevallen, n.l. bij gebouwen in eenigszins 
bedekt terrein tot een grootste hoogte van 15 a 20 M. 
(hoogte van opgaande boomen), kan de maximum-wind-
snelheid lager gesteld worden, bv. op ongeveer 22,5 M. 
(hoogste gemiddelde van de Bilt op 37 M. verhoogd met 
25 °/ 0 , alzoo 28 M. per seconde. Hierbij behoort een 
winddruk van 0.075 X 28 28 == rond 60 K . G . per M - . 
Bij gebouwen van de gebruikelijke hoogte, geplaatst in 
de bebouwde kom der gemeente, zal, al naar gelang 
de omgeving, een lager cijfer kunnen worden aange
houden. 
Daarentegen zal de winddruk op hooge fabrieksschoor-
steenen berekend moeten worden naar den druk, op 
een normaal, op de windrichting opgesteld oppervlak, 
grooter dan 120 K.G. per M- , terwijl zulks ookhetgeval 
zal zijn bij gebouwen in kuststreken, hooger dan 15 M. 

Nu de grootte van den winddruk is nagegaan, moet 
worden overwogen, welken invloed een overkapping 
daarvan ondervindt. 
Hoe is de belastingstoestand van eene eenigszins hooge 
kap blootgesteld aan een stormwind? De wind 
neemt in snelheid toe van af een klein bedrag b.v. 5 M. 
per sec. (matige wind) tot een maximum van 30 M. per 
sec. De kap buigt door, waarbij het arbeidsvermo
gen van den wind gedeeltelijk wordt omgezet in arbeids
vermogen van plaats door uitrekking en samendruk
king der onderdeelen, en overigens in levende kracht, 
tengevolge waarvan de kap voorbij den toestand van 
doorbuiging, behoorende bij de veranderde waarde 
van den winddruk, uitslaat. Dientengevolge komt zij in 
heen- en weergaande beweging. Nopens de wijze, waar
op de spanningen daarbij stijgen, zou men zich als volgt 
een voorstelling kunnen maken. 

Bij de statistische berekeningen worden in het alge
meen 2 grensgevallen onderscheiden, nl. het geval van 
rustige belasting, waarbij verondersteld wordt, dat de 
last langzaam van 0 tot het aanwezige bedrag is toege
nomen en wel zoo langzaam, dat voortdurend het even
wicht blijft bewaard tusschen de uit- en inwendige 
krachten van elk constructiedeel, en het geval 
waarbij de belasting plotseling, echter zonder aan-
vangsnelheid, optreedt m. a. w. waarbij de belasting 
van af het eerste oogenblik, dat zij in contact is met de 
constructie, het volle bedrag heeft. Dit is een zuiver 
theoretische onderstelling; zoolang als de lichamen 
samendrukbaar zijn, zal er tijd noodig zijn van af het 
eerste oogenblik van contact tot aan de aanwezigheid 
van het volle bedrag. Men kan den winddruk als een 
rustige belasting beschouwen, zoolang de snelheid con
stant is; al naar gelang de vermeerdering in snelheid 
meer plotseling geschiedt, zal zij meer tot het tweede 
geval naderen. Nu bereiken in het tweede geval, indien 
de vormverandering volkomen elastisch geschiedt, de 
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spanningen, tengevolge van het overschrijden van den 
evenwichtstoestand, het dubbele van het bedrag, dat 
in het eerste geval wordt bereikt. De spanningen der 
statistische belasting zullen dus met een coëfficiënt 
grooter dan 1 en kleiner dan 2 moeten worden verme
nigvuldigd om de werkelijke spanningen te bepa
len ; binnen deze grenzen zal de waarde van den coëffi
ciënt moeten worden geschat. De omstandigheden 
zijn echter van dien aard, dat er alle aanleiding is 
de waarde dichter bij 1 dan bij 2 te kiezen. Voor
eerst is er tijd noodig voor den overgang tot de 
maximumsnelheid, waargenomen is dat eenige secon
den noodig zijn voor een snelheidsvermeerdering van 
10 M. per sec; men vergelijke ook fig. 7, het diagram der 
snel opkomende N. W. buien. Plotseling in den zin 
van het tweede grensgeval zijn deze veranderingen be
zwaarlijk te noemen. Bovendien had bij de rechtstreek-
sche meting van den winddruk steeds depressie aan den 
lijkant van het gedrukte vlak plaats, wat bij een geslo
ten kapconstructie niet het geval is, het cijfer afge
leid uit de formule W = 0.075V - zal dus een hooger be
drag aangeven dan in werkelijkheid behoeft te worden 
verwacht. 

Voorts gaat elke vormverandering gepaard met wrij
ving, zoowel in- als uitwendig, vooral bij houtconstruc
tie; dientengevolge wordt het surplus aan arbeidsver
mogen van den wind in het 2e grensgeval niet geheel als 
levende kracht aan de kap medegedeeld, maar voor een 
groot deel in warmte omgezet. Eindelijk is in dit geval 
niet het dubbele der totale spanning, maar het dubbele 
der toename bij verandering in druk te verwachten. 
Op grond van deze overwegingen komt het waarschijn
lijk voor, dat de bedoelde coëfficiënt slechts weinig 
hooger dan 1 zal behoeven te zijn, dat hij hooger zal 
zijn naar gelang de kap slapper is geconstrueerd en dat 
de werkelijke maximumspanningen dus eenigszins hooger 
zullen zijn dan die der statistische belasting met het hoog
ste waargenomen bedrag van den winddruk, verhoogd 
met 20 '' o d 30 ° ,.. zooals hiervoor werd toegelicht. 

Anders wordt echter hetgeval, wanneer eenige krachtige 
windstooten elkaar spoedig opvolgen. Wanneer de kap 
eenmaal in zwieping is gekomen, bestaat de mogelijk
heid, dat de windstooten zich herhalen in dezelfde peri
ode, als waarin de schommelingen der kap intreden. 
Valt een stoot in op een oogenblik, dat de kap in de 
richting van den wind doorbuigt, dan heeft opeenhoo-
ping van arbeidsvermogen van beweging plaats ; de 
tweede uitslag zal zeker grooter dan de eerste zijn. Op 
deze wijze kan het gebeuren, dat bij elke zwaai de span
ning in sommige onderdeelen toeneemt ver boven het 
berekende bedrag en ten slotte boven de elasticiteits-
grens, waarna de breuk volgt. Hoe langer de tijd, noodig 
voor één zwaai is en hoe sneller de windstooten elkaar 
opvolgen, hoe grooter het gevaar is. Nopens dit laatste 
zou met behulp van zeer gevoelige toestellen meer licht 
kunnen worden verschaft, maar het eerste punt valt 
buiten een onderzoek. 

Het gevaar voor een aan stormwind blootgestelde 
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constructie is derhalve gelegen in het coïncideeren van 
een of meer hevige windstooten met zwiepingen van de 
kap in de richting van den wind. Het zal daarom noodig 
zijn door het toekennen van een zoo groot mogelijke 
stijfheid aan de constructie en het bezigen van een be
hoorlijken zekerheidscoëfficient zich tegen aldus ver
oorzaakte, groote vormveranderingen te waarborgen. 

Utrecht, November 1911. 

CONFERENTIE OVER H E T BOUWKUNSTIG 
E L E M E N T BIJ D E B E S C H E R M I N G D E R 

SCHOONHEID VAN NEDERLAND. 
Vervolg van blz. 23. 

Vrijdag 29 December j . l . werd de 2e dag der Conferentie ten 10 
ure v.m. geopend met een voordracht van den heer K. P. C. de 
Bazel over: Landelijke architectuur. 
Vooraf deed spr. gaan een beschouwing over de hedendaagsche 
positie van het kunstelement in de architectuur, in verband met 
het deelnemen der kunstenaars aan het streven naar het schoone 
in de architectuur. 
Dat aldus de inleider de mensch heer der schepping is vat 
hij in den regel zoo op. dat de natuur willekeurig door hem wordt 
gebruikt. 
De geestelijk ontwikkelde mensch die de ware verhoudingen 
kent en de mensch wiens aesthetisch bewustzijn hem in harmonie 
doet gevoelen met de hem omgevende natuur, maken daarop uit
zondering. Maar de gewone, zeg de zakenman, bekommert zich 
weinig om de harmonie en juist zijn voortstuwen met alle kracht 
dringt tot onophoudelijke veranderingen en stelt de bouwkunst 
voor steeds nieuwe problemen. 
Maar juist die onophoudelijke verandering, dat krachtige leven, 
dat de ondergrond moest zijn voor de ontwikkeling en ontplooi
ing der bouwbeweging. maakt een harmonische ontwikkeling 
moeilijk, zooals alles wat forsch opschiet onevenredige ontwik
keling dreigt te bevorderen. Het gevolg bleef niet uit. er was veel 
bouwbeweging. doch een ontplooiing der bouwkunst bleef uit. 
Op het land kwamen, al even zeldzaam als in de steden, ideale 
scheppingen tot stand, zelfs al beperkt men het ideale tot ..in har
monie met de omgeving." 
Dat moet dus inhouden vernedering van de bouwkunst. Nu zal 
spr. niet de lijn waarlangs men in dit opzicht is gedaald, histo
risch nagaan, alleen w i l hij er op wijzen dat de algemeene oor
zaak gezocht moet worden in de daling van de belangstelling in 
het vak. en bijzonder gelegen is in de gebrekkige plichtsvervul
ling der vakbeoefenaars, welke twee oorzaken een wisselwer
king op elkander hebben geoefend. 
Wat hier als algemeene oorzaak is genoemd kon zoo sterk domi-
neeren. door de overstelpende veelheid van andere interessen, 
de ontwikkeling van het verkeer, enz. die de aandacht anders 
hebben geleid en het scheppend vernuft een andere taak hebben 
gegeven, dan door de schoonheidsbelangstelling op den voor
grond werd gebracht. 
Bij zulke anders dan op de schoonheidseischen gerichte aan
dacht moest de vakbeoefening wel in minder bevoegde handen 
vallen, waar er weinig aantrekkelijks in het vak overbleef voor 
artisitiek begaafden. Wel kon de traditie nog lang doorwerken en 
een voorbijgegane gunstige periode langen tijd doen nawerken, 
maar vooral de speculatiebouw heeft ten slotte ook de goede tra
ditie verdreven en er de weifelende willekeur voor in plaats 
gesteld. 
Bandelooze excessen bleven niet uit en vooral de jongere wer
kers waren spoedig aan cynisme en verwarring prijsgegeven. 
Spr. heeft deze beschouwingen vooraf in het licht willen stellen, 
omdat naar zijn meening de architecten zeiven voor het grootste 
deel voor de ontaarding van het vak aansprakelijk zijn. De archi
tecten kunnen voorgaan, hebben den plicht dat te doen; zij moe-
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ten door taai volgehouden plichtsbetrachting trachten een goede 
vaktraditie te kweeken en te steunen. 
Komend tot zijn onderwerp in engeren zin. wijst spr. er op dat de 
situatie, waaronder spr. dan verstaat: het geheel der factoren, 
waarvan het te stichten bouwwerk afhankelijk is, het uitgangs
punt van allen practischen arbeid moet zijn. Daarvan is de wel
stand van het bouwwerk afhankelijk en daardoor wordt de har
monie met de omgeving bepaald. 
Een slechte bebouwing kan door een goede situatie niet worden 
gered, en omgekeerd, een slechte situatie doet de goede bebou
wing teniet. 
Zoo kan de wegenaanleg reeds alles bederven. In hoe menig plan 
voor een villapark is geen mogelijkheid meer voor een goede si
tuatie van eenig bouwwerk? De meeste van die buurten met haar 
„riant" gelegen „villa's" toonen weinig meer dan hopeloos ver
warde groepeering en geven blijk van een volkomen gemis aan 
karakter en rust. Dat was anders bij de 17-eeuwsche kasteelen en 
18-eeuwsche buitenverblijven. Daar treft men de juiste situatie 
aan. Onze conditiën zijn echter gewijzigd, ongunstiger geworden 
door de kleinere beschikbare terreinen. 
Ook de afstand en de plaatsing ten opzichte van tal van factoren 
zal nauwkeurige overweging verdienen, zoowel uit practisch als 
aesthetisch oogpunt. 
Een tweede belangrijk beginsel in de architectuur is het karakter 
van eenigen bouw. 
Het karakter moet bij een bouwwerk tweeledig worden be
schouwd : le. het inhaerente. het eigen karakter; 2 het karakter, 
waardoor het past en zich aansluit bij de omgeving. Het eerste is 
uiteraard onveranderlijk, zoodat de betrekking van die twee die 
is van grondvorm tot wijziging van den grondvorm naar de 
omstandigheden. 
Iedere bouwkundige categorie heeft haar eigen karakter. Hoe 
eenvoudig die waarheid is. toch wordt tegen haar maar al te vaak 
gezondigd. Zoo zelfs, dat Heimatschutz ook al zal hebben te 
waken, dat een kerkgebouw tot een kerkgebouw, een fabriek tot 
een fabriek wordt. E n geen grooter fout kan worden begaan, dan 
harmonie te willen bereiken door gebouwen voor verschillend 
gebruik ter wille der samenstemming van het uiterlijke met een 
algemeene harmonische saus te willen overgieten. Dan haalt men 
het wanbegrip eerst recht binnen. Bij die maskerade gaat dan 
alle elementaire begrip van waarheid verloren. 
Het hoofdkarakter van het landschap, onderscheiden gedacht van 
de wisselde stemming der tonaliteit, wordt beheerscht door uit
gestrektheid en begrensdheid, vlakken en geaccidenteerden 
bodem, waterrijkdom of armoede, veelvuldige, hoogopgaande of 
schaarsche begroeiing enz. Met die factoren moet het bouwwerk 
in relatie staan. 
Zoo zal een bouwwerk aan zee uit practische en aesthetische 
overwegingen, het wijde horizontale watervlak en de blondheid 
der duinen hebben te respecteeren. Eigenlijk is de zaak zoo een
voudig dat het verwondering moet wekken, dat er zooveel tegen 
gezondigd wordt en dat bijvoorbeeld ons land overstroomd wordt 
met postkantoorgebouwen, die overal en nergens passen. 
Het meer plastische vormkarakter van een bouwwerk.waaronder 
spr. zou willen verstaan den uiterlijken vorm in vollen zin. wordt 
in de derde plaats door omgeving en omstandigheden beïnvloed. 
Hoofdzaken zijn hier de algemeene kleurverdeeling, de groote 
licht- en schaduwwerking, welke het landschap typeeren als 
statig, eenvoudig, stemmig, somber, opgewekt enz. Kleur, licht
en schaduwverdeeling e. d. zijn belangrijke elementen en spr. 
staat geruimen tijd stil bij de voorwaarden waaraan in dat opzicht 
moet worden voldaan en bij de gevaren die vermeden dienen te 
worden. 
De bouwkundige opleiding leidt tot ontleding der dingen om hun 
samenstel te doen zien, de schilderkundige opleiding richt zich 
naar de schoone verschijning van den plastieken vorm; beide 
eigenschappen behooren in den bouwkunstenaar vereend te zijn. 

Hierop werden vele, met zorg gekozen lichtbeelden vertoond, die 
evenals de lezing, een dankbaar publiek vonden. 

Tweede spreker was de heer J. G. Wattjes, bouwk. ingenieur, 
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Fig. 1. Plattegrond 
Woning, besproken 
i n B . Weekblad 1911 
n«. 49. 

Fig. 2. Een van de 
4 woningen van „de 
Tijdgeest." 

Fig. 3. Woning, door 
een gewetenloozen 
huiseigenaar ge
bouwd. 

der vorige eeuw werd gevolgd, valt op te merken 
dat tegen het streng doorvoeren van ieder dezer 
opvattingen bezwaren zijn aan te voeren. 
Door beide opvattingen te laten samenwerken in 
hetzelfde plan, zal men overal practisch en aesthe-
tisch-goede oplossingen kunnen verkrijgen. 
Alleen de bestaande, natuurlijke of kunstmatige 
toevalligheden van het terrein mogen onregelma
tigheden in het plan veroorzaken. Door in hooge 
mate aan het bestaande aan te passen, hetgeen 
ook het minst kostbaar is, zal er gelegenheid te 
over zijn om de meer schilderachtige schoonheid 
van het toevallige te verkrijgen. Deze toevallig
heden worden slechts gecorrigeerd voor zoover 
het om practische redenen of ter wille van eene 
goede aesthetische werking noodig is. 
Voor het overige moet men geen opzettelijke on
opzettelijkheden projecteeren. Het nabootsen van 
toevalligheid is gelukkig voor het verkrijgen van 
schoonheid niet noodig en zal slechts zelden de 
bekoorlijkheid van het werkelijke toevallige kun
nen krijgen. Het begrip van orde en rythme is ons 
zoo diep ingeplant, dat gewilde toevalligheid altijd 
min of meer stijf is. 

Wordt vervolgd. 

met het onderwerp: ..De eischen aan landelijke uitbreidingsplan
nen te stellen. 
Spreker bepleitte de wenschelijkheid. om in de uitbreidings
plannen zooveel mogelijk partij te trekken van bestaande schoon
heid. Dit wordt dikwijls vergeten. Wanneer bosschen of oude 
buitens tot villaparken worden bestemd, projecteert men veelal 
de wegen, zonder rekening te houden met wat er is. Hierdoor 
vallen vaak. geheel onnoodig. mooie oude boomen of boom
groepen, wier behoud juist de waarde der villaterreinen zou 
hebben verhoogd. In poldergemeenten worden dikwijls de sloten 
gedempt, ofschoon de watertjes een stel van typische grachtjes 
kunnen geven, welke aan de gemeente een eigen en echt-
Hollandsch karakter zouden verleenen. Ook uit practisch oogpunt 
(voor de polderbemaling) is het behoud der sloten trouwens 
gewenscht. Daarnaast noemde spr. de bestaande buitenwegen, 
die in het plan worden opgenomen, en dan, in verband met het 
verkeer, verbreed worden. Tengevolge daarvan moet dan vaak 
de bestaande bebouwing vroeger of later verdwijnen, ook waar 
ze waard is behouden te blijven. Spr. dacht hier aan mooie oude 
buitenplaatsen met typische toegangshekken, eenvoudig-mooie 
boerderijen, enz. Dit alles kan behouden blij ven. door als verkeers
weg een breeden en rechten paralelweg aan te leggen, op de 
plaats waar anders toch voor de bebouwing een nieuwe weg 
moet worden gemaakt. 
Dit is goedkooper en voor het verkeer veel doeltreffender. De 
oude weg kan dan voor het verkeer worden uitgeschakeld, en is 
geschikt om met villa's of kleinere vrijstaande woningen be
bouwd te worden, waarbij de sloten, met de aardige bruggetjes 
en de boomenrijen kunnen gehandhaafd worden. Door het op
nemen van bestaande vaarten, rivieren, sloten, meren en plas
sen in de bebouwing kunnen zeer mooie dorpsgezichten ontstaan. 
Ten bewijze liet spr. op het doek zien, lichtbeelden, voorstel
lende : gezicht op Weesp, Zwaantjesbrug te Weesp, Hein-Kui-
tenbrug te Abcoude, gezicht op Zuilen en gezicht op Breukelen. 
Vóór alles achtte spr. noodig dat tijdig een uitbreidingsplan worde 
vastgesteld, ook al bestaat daartoe voor de gemeente niet de ver
plichting. Laat men de uitbreiding zonder plan aan het bouwend 
publiek over, dat zonder eenig onderling contact werkt, dan zal 
zeker alles bedorven worden en de uitbreiding wordt noch mooi. 
noch doelmatig. 
Wat betreft de keuze tusschen een onregelmatig plan. zooals de 
middeleeuwsche steden vertoonen en den regelmatigen geome-
trischen planopzet, zooals die door de Franschen in het midden 

i INGEZONDEN 
g f S T U K K E H J g 

KLEIN WONINGBOUW IN 
V E R K E E R D E BANEN. 
Door vriendelijke tusschenkomst geworden ons een paar platte
gronden, die een zoodanig ander licht werpen op het ingezonden 
artikel in Bouwk. Weekbl. n". 1, van den Hr. D. W. Tuijten, voor
zitter van de coöperatieve bouwvereeniging „de Tijdgeest" te 
Zwolle, dat wij nogmaals een oogenblik de aandacht daarvoor 
moeten vragen. 
In Bouwkundig Weekblad No. 49 van het vorig jaar kwamen wij 
op. niet tegen het stelsel van Coöperatieve Bouwvereenigingen 
als zoodanig, maar onder meer tegen het bijzondere geval, dat 
dergelijke vereenigingen komen tot het doen bouwen van een 
woningtype als wij daarbij afbeeldden, en tegen architecten, die 
in dezen tegenwoordigen tijd zulke slaapvertrekken ontwerpen. 
Hierbij wordt deze afbeelding nog eens afgedrukt, tot goed be
grip van hetgeen volgt. (Fig. 1). 
Tegen onze zienswijze werd geopponeerd door genoemden Heer 
Tuijten. die een lofzang zingt op zijn woning en op de belanglooze 
bereidwilligheid van zijn architect, die hem tot het bewonen van 
zoon paleisje in staat stelde. 
Achteraf blijkt mij nu echter, dat de woning door den Heer 
Tuijten bewoont er een is, niet alleen geheel verschillend van 
die. welke door ons als een slecht exempel werd ten toongesteld, 
maar zelfs van een type. dat in zijn woonplaats tot de groote uit
zonderingen blijkt te behooren. 
Het is n.l. een woning met een breedte langs de straat van 6 
Meter: de geheele coöp. bouwver. „de Tijdgeest" heeft 4 zulke 
woningen doen bouwen op een grondstuk oorspronkelijk voor 
5 bedoeld. 
De plattegrond van het type, geeft figuur 2 weer. 
Het is, dit wetend, te begrijpen, dat de heer T. deze woningen pa-
leisjes voor den arbeider noemt. 
Maar het is wel wat vreemd, hem, dit wetend, te hooren lofzingen 
op het door ons gewraakte alkooftype. 
Wat overigens de prijs aangaat van f 2,70 per week, te besteden 
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aan : le en 2e hypotheek, assurantie, waterleiding, grond- en pol-
derlasten. onderhoud en afschrijving; weigeren wij dit te geloo-
ven, totdat onze geachte opponent ons het tegengestelde met 
cijfers weet te bewijzen. 
Maar dat is bijzaak. Is het werkelijk zoo. dat die goede woning 
voor dien prijs te verkrijgen is. dan is daarmede het bouwen van 
het gewraakte type er des te meer door te veroordeelen. 
De heer T. schreef verder nog eenige zinsneden van het bekend 
thema van ..de vangarmen van gewetenlooze huiseigenaren". 
Zeker, wij nemen niet gaarne de huiseigenaren en blok in be
scherming, doch waar men ons er op attent maakt, dat de specula-
tiebouw in 's heeren T. onmiddellijke nabijheid huisjes heeft gezet 
van het type weergegeven in plattegrond op fig. 3. dan houde hij 
ons ten goede, dat wij dit type met 2 groote bovenslaapvertrekken 
verreweg de voorkeur geven, al is het dan door een speculant 
gebouwd, boven dat in no. 49 en hierbij als fig 1 afgedrukt, onder 
architectuur tot stand gekomen. 
Hij houde het ons ten goede, dat wij met deze wetenschap zijn 
verdediging al uiterst zwak vinden. 

O B S E R V E R . 

H VRAGENBUS. H 
Ons wordt gevraagd: de samenstelling, de fabrikant en de leve
rancier van: Carton-Pierre. 
Wie kan ons hieromtrent mededeelingen doen ? De Red. 

BERICHTEN 
Het kunstenaarshnis. Wij vernemen, dat het kunstenaarshuis 
van het Verbond van Nederl. Kunstenaars-vereenigingen te A m 
sterdam, behoudens goedkeuring van den Raad voor de Erf
pachtsuitgifte, gebouwd zal worden op het terrein, liggende in 
het verlengde van de Roelof Hartstraat te Amsterdam. Het ge
bouw zal worden opgetrokken met het front naar genoemde 
straat en zóó, dat van uit de Van Baerlestraat het geheele front 
zichtbaar zal zijn. 
Paleis-Raadhnis. De heer Vliegen en eenige andere soc.-dem. 
raadsleden hebben, naar het Volk meldt, een amendement inge
diend op het voorstel van B . en W. in zake het Paleis op den Dam. 
waarbij de raad zonder meer besluit dat B . en W. zich tot den 
Minister van Binnenlandsche Zaken zullen wenden met het ver
zoek te willen bevorderen, dat het Paleis weer ter beschikking 
van de gemeente wordt gesteld. 
Boycot van adviseerende electrotechnische ingenieurs. 
Door de 32 leden van de Nederl. Ver. van Electrotechnische 
Werkgevers en de Amst. Ver. van Electrotechnische Installa
teurs is unaniem het besluit genomen om niet meer in te schrijven 
naar bestekken van leden der Nederl. Ver. van Adviseerende 
Electrotechnische Ingenieurs, totdat een conflict tusschen deze 
lichamen zal zijn geëindigd op een voor de vereenigingen van 
installatiefirma's aanneembare wijze. 
De Ned. Ver. v. Electrotechn. Werkgevers, waarvan al de groote 
installatiefirma's l id zijn, heeft tot doel de behartiging van de 
commerciëele belangen der electrotechnische installateurs. De 
Ned. Ver. v. Adviseerende Electr. Ingenieurs bestaat uit een 
zevental ingenieurs, die zelf geen installateurs zijn, doch tusschen 
werkgever en werkuitvoerder dezelfde rol spelen als in het 
bouwvak de architect. 
Het geschil is ontstaan door de uitgave vanwege de adviseeren
de ingenieurs van „Een Pleidooi", waarin de architecten ge
waarschuwd worden tegen de praktijken en methoden der in
stallateurs. De laatsten verzochten den ingenieurs de uitgave 
te staken en den verkeerden indruk bij het publiek op de een of 
andere wijze weer weg te nemen. Geschiedde dit niet voor 1 
Januari, dan zou tot boycot worden overgegaan. 

Men zegt, dat als een der eerste gevolgen van boycot door 
geen der installateurs ingeschreven werd naar het bestek voor 
de installatie van electrisch licht enz. in de uitbreiding van het 
Hotel de l 'Europe, bestek dat door eender leden der vereeniging 
van adviseerende ingenieurs werd uitgegeven. 
Kunstwerken in de scholen. In het buitenland, en met name 
in Zweden wordt heel wat meer gedaan aan een kunstvolle aan
kleeding van scholen, dan ten onzent. De Zweedsche Corres
pondent der N.R.Ct. schrijft hierover: 
In Zweden komt het vaak voor, dat aan schilders de opdracht 
wordt gegeven om de scholen te decoreeren met schilderijen en 
het is niets ongewoons bij het binnentreden eener volksschool de 
gangen bij den ingang beschilderd te zien door den een of anderen 
bekenden schilder. Vaak zijn deze schilderijen direct a fresco 
geschilderd en stellen landschappen of figuren voor in sterke 
kleuren. Vaak is het de gemeente, die aan den schilder de op
dracht geeft, of zijn het particulieren, die hun beurs daarvoor 
disponibel stellen. Onder de scholen, die zich in dat opzicht on
derscheiden, moet de volksschool van Mora inDalarnegenoemd 
worden. Deze school, die een schenking is van den beroemden 
schilder Anders Zorn, bezit, behalve het zelfportret van hemzelf 
in Morakleedij, olieverfschilderijen van Bruno Liljefors. Joh. 
Tirén, Fjaestad. Kreuger, K . Nordstrom en Gunnar Hallström 
Onlangs heeft Zorn aan de school het gipsmodel geschonken van 
zijn beeld: het Morgenbad. benevens nog een groot aantal aqua
rellen met motieven uit Dalarne, voorts een vijftiental schilde
rijen van Nordenberg en een dertigtal studies uit Dalarne van 
Ankarcrona. Op deze wijze leeft de leerling te midden van het 
werk van bekende kunstenaars en ontwikkelt dit in hem het ge
voel voor het schoone zoowel in kleur als in vorm. Bovendien 
gaat er voor den leerling van een dergelijke omgeving een wel
dadige invloed uit, die onder de lesuren het gemoed rijker maakt, 
meer vatbaar om hetgeen de onderwijzer vertelt op te nemen 
en vast te houden. De geestelijke kracht, die van een goed en 
krachtig kunstwerk uitgaat, dwingt den geest tot inspanning, 
doordringt als het ware de atmosfeer, waarin de leerling leeft, 
maakt dat hij gemakkelijker en met vrucht het geleerde in zich 
opneemt. 
Toen ik van de zomer in Holland was, heb ik met genoegen ge
constateerd, dat men in sommige plaatsen, zooals in Arnhem 
(H. B. S. met 5-jarigen cursus) ook den weg heeft ingeslagen om 
de school te geven wat haar toekomt. Het was een feest te zien, 
welke mooie modellen de leerlingen onder de oogen krijgen, hoe 
daardoor het gevoel voor het schoone wordt ontwikkelden le
vendig gehouden. Dat verdient navolging in Holland. 
De talrijke en goede afbeeldingen van schilderijen, alles te za-
men gaf een harmonischen, rustigenindruk. Alleen had ikgaarne 
ook een beetje kleur gezien door het aanbrengen van wat bloe
men en planten; op deze wijze zou de natuur ook haar levende 
noot aan het geheel hebben bijgezet. 
Gezondheids commissie te Amsterdam. In de vergadering 
dezer Commissie heeft de heer Teilegen, Dir. Bouw- en Won. toe
zicht medegedeeld, dat in het jaar 1911, met betrekking tot 3511 
woningen, 7931 verbeteringen zijn aangebracht. Een zeer merk
waardig geval hierbij was een klacht over een goudsmidswerk
plaats in een zijstraat der Haarlemmerstraat. Daar zat een man, 30 
jaren lang, te goudsmeden in een kelderhol, dat 1.25 M . hoog was 
en 1.50 M . onder de straat was gelegen. Door bemiddeling van 
het Bouw- en Woningtoezicht heeft de man een beter vertrek ter 
beschikking gekregen. 
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INHOUD : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Voordracht-Berlage over 
Amerika. Adres Berckepoort. „Bouwkunst". Verga
dering Afd. 's Gravenhage. Vergadering Afd. Amsterdam. 

Verslag Vergadering Afd. Arnhem. Rapport over het 
Ontwerp der A. V . Commissie, R E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . 
Het Rieten en Strooien dak voor landelijke gebouwen. De 
Zwolsche Stadhuisplannen in een nieuw stadium. Hono
rariumtabel voor bouwblokken. Conferentie Bouwk. Element 
Heemschut, vervolg. Prijsvragen. Boekbespreking. 
Vragenbus. Berichten. Met een plaat. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

V O O R D R A C H T - B E R L A G E OVER AMERIKA. De bij
eenkomst der leden van de bouwkundige vereenigingen, waarop 
de heer Berlage verwelkomd zal worden, en deze een en ander 
zal vertellen van zijne indrukken van de Nieuwe Wereld, is vast
gesteld op Dinsdag 30 Januari ten 8 ure n.m. in de groote zaal 
van „Artis" te Amsterdam. 
De leden der deelnemende vereenigingen hebben vrijen toegang, 
terwijl de introductie (ook voor dames) ruim is opengesteld. 
Na afloop van de voordracht wordt een eenvoudig gemeenschap
pelijk souper gehouden in „Artis" a f 1.50 per persoon. 
Zij die aan dit souper wenschen deel te nemen, worden verzocht 
zich spoedig, in elk geval v ó ó r Maandag 29 Januari a. s. 
op te geven aan het bureau der Maatsch. t. Bev. d. Bouwkunst. 
Marnixstraat 402. Amsterdam. Ook dames kunnen hieraan deel
nemen, reeds hebben enkele zich opgegeven. 

ADRES BERCKEPOORT. Door het Hoofdbestuur is het 
volgende adres ingediend : 2 4 J a n u a r i , 9 1 2 

Aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken 
te 's Gravenhage. 

Excellentie, 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, 
het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, dat het met ingenomenheid heeft kennis genomen 
van het besluit van den Gemeenteraad van Dordrecht, dat de 
Berckepoort aldaar niet gesloopt zal worden. Het Hoofdbestuur 
verheugt zich over het behoud van dit historisch en architecto
nisch merkwaardig bouwwerk; maar het deelt de meening van 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

den Dordtschen Gemeenteraad, dat de Berckepoort herstel be
hoeft, ten einde haar voor het nageslacht te bewaren er. hare 
waarde beter te doen uitkomen. 
Overtuigd, dat ook U het behoud van dit bouwwerk zult willen 
bevorderen, spreekt het Hoofdbestuur zijn vertrouwen uit. dat 
U aan het desbetreffend verzoek van den Gemeenteraad gevolg 
zult willen geven, en door de bevordering van de toekenning 
eener Rijkssubsidie de instandhouding van de Berckepoort wilt 
verzekeren. 

't Welk doende, enz. 
voor het Hoofdbestuur voornoemd : 

De Voorzitter. De Secretaris. 
A. S A L M G.Bzn. J. G R A T A M A . 

„BOUWKUNST". In verband met onvoorziene omstandig
heden is de publicatie van de dubbele aflevering 5 en 6 van 
„Bouwkunst" 1911 vertraagd; zij zal echter spoedig verschijnen. 
Deze afleveringen bevatten de eerste helft van een uitvoerige 
en belangwekkende studie van den heer C. H. Peters over Oud-
Groningerland, in vervolg op Oud-Groningen. dat in het Bouw
kundig Tijdschrift 1907. Deel XXIII is verschenen. 
Behalve arbeiderswoningen, boerenwoningen, kasteelen. kloos
ters, enz,, worden vooral de interessante Groninger bakstee-
nen kerkjes uit de Middeleeuwen vrijwel compleet behandeld en 
met vele opmetingen en photo's toegelicht. 
In herinnering wordt gebracht, dat banden van „Bouwkunst" te 
verkrijgen zijn bij de firma Mouton af 0.75 het stuk. fr. p.post f 0.90. 
Titelblad en inhoudsopgaaf van het Bouwkundig Weekblad 1911 
worden met dit No. van het Weekblad medegezonden. 

AFDEELING 'S G R A V E N H A G E V A N D E M A A T 
SCHAPPIJ T O T BEVORDERING DER BOUW
KUNST. Vergadering op Vrijdag 2 Februari a.s. ten 81 , ure 
n.m. in zaal 5 van het Zuid-Holl . Koffiehuis te 's Gravenhage. 
Voordracht (met lichtbeelden) van den heer Huib Luns. Hoofd
leeraar aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische 
Wetenschappen te Rotterdam, over: Meunier en de Belgische 
beeldhouwers van dezen tijd. 

AFDEELING A M S T E R D A M V A N D E MAATSCHAP
PIJ T O T BEVORDERING DER BOUWKUNST. Verga
dering op Maandag 29 Januari a.s. ten 8 ure n.m. in het gebouw 
der Maatschappij. Marnixstraat 402. Amsterdam. 
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Voordracht (met lichtbeelden) van den heer G. Versteeg, Adj. 
Directeur van Gemeente Werken te Arnhem, over „Slachthuis-
bouw". 

VERGADERING DER AFDEELING A R N H E M DER 
MAATSCHAPPIJ T O T BEVORDERING DERBOUW
KUNST OP 17 JANUARI L . L . 
Door den heer Dr. S. P. Haak. leeraar aan de H . B . School met 3 
jarigen cursus werd een lezing gehouden over ..Middeleeuwsche 
stedenbouw". Het was zeer te betreuren dat door het strenge 
winterweer vele der leden niet aanwezig waren. Voor dezen gold 
zeker het spreekwoord, dat de afwezigen ongelijk hebben. De 
lezing was bijzonder belangwekkend en het is den berichtgever 
aangenaam te kunnen mededeelen dat de heer Haak zich bereid 
heeft verklaard haar voor het Bouwkundig Weekblad af te staan. 
Een overzicht kan hierdoor achterwege blijven, waarom dan ook 
naar een of meer der eerst volgende nummers wordt verwezen. 

RAPPORT OVER H E T ONTWERP DER COM-
. MISSIE T O T HERZIENING DER A L G E M E E N E 

ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN. 
Vervolg van bladz. 29. 

§ VIII. Overdracht. 

Behalve het verbod om de uitvoering van het v o l l e d i g e werk 
over te dragen zonder schriftelijke machtiging van den Aanbe
steder. dient een dergelijke bepaling ingelascht te worden om
trent het overdragen van o n d e r d e e l e n van het werk. hetgeen 
slechts met schriftelijke machtiging der Directie kan geschieden. 
Vervolgens wenscht de Commissie, in navolging van den B. N . A. . 
S 303 van Prof. van der Kloes. genaamd „onderaannemers", 
hierbij in te lasschen : 
..De Aannemer geeft, voor zoover het bestek zulks vordert, in 
zijn inschrijvingsbiljet de namen op van de personen, die als 
onderaannemers, fabrikanten of leveranciers zullen optreden. 
Mocht de Aanbesteder van oordeel zijn. dat sommige dier per
sonen geen voldoenden waarborg geven voor goed werk. dan 
kan hij vóór de gunning den inschrijver, wien dit aangaat, uit-
noodigen of gelegenheid geven, die onderaannemers enz. door 
anderen te vervangen. 
Bij de aanbesteding worden de namen van die onderaannemers 
enz. niet voorgelezen." 
Aangezien door den Aannemer de onderdeelen van het werk 
meestal eerst tijdens de uitvoering van het werk aan onder
aannemers uitbesteed worden, kan de redactie voor het opgeven 
der onderaannemers v ó ó r de g u n n i n g veranderd worden in : 
Alvorens deze met het werk te belasten, zal de Aannemer tel
kens de Aanbesteder (Directie) daarvan in kennis stellen en zijn 
(haar) goedkeuring en beslissing afwachten. 

S IX. Verplichtingen van den Besleder. 

A d . 1. De besteder stelt den aannemer in de gelegenheid het 
werk te verrichten en zorgt, dat hem op zijn verzoek alle gege
vens worden verstrekt, die voor eene behoorlijke samenstelling 
der werken noodig zijn. 

Voorkomen moet worden, dat van deze bepaling door den Aan
nemer misbruik kan worden gemaakt en er dient daaromtrent 
een nadere toelichting bij verstrekt te worden; 
dat die gegevens telkens schriftelijk moeten worden aangevraagd: 
dat die gegevens moeten aangevraagd niet alleen in verband 
met den stand en de vorderingen van het werk. doch ook in ver
band met den tijd benoodigd om die gegevens te kunnen ver
schaffen, waartoe de volgende redactie wordt voorgesteld: 
„De Aanbesteder stelt den Aannemer in de gelegenheid het 
werk te verrichten en zorgt, dat nadat deze hem tijdig en schrifte
lijk daarom verzocht heeft, naarmate de vordering van het werk 
zulks noodzakelijk maakt, alle gegevens worden verstrekt, die 
voor een behoorlijke samenstelling der werken noodig zijn." 
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§ X . Directie. 

A d . 3. De besteder heeft het recht tijdens den duur van het werk 
wijziging in de directie te brengen zonder den aannemer daar
voor redenen op te geven. Van deze wijzigingen ontvangt de 
aannemer schriftelijk mededeeling. 

Deze bepaling is niet in het belang van den Architect tegenover 
een oubillijken opdrachtgever, die met de bestaande redactie 
zich te gemakkelijk van diens diensten kan ontslaan, en gaf aan
leiding dit punt te redigeeren als volgt: 
Wanneer tijdens den duur van het werk wijziging gebracht wordt 
in de Directie, zal dit den Aannemer schriftelijk worden mede
gedeeld. 

A d . 4. De Directie treedt bij de uitvoering der werken op als 
gemachtigde van den besteder. De aannemer is verplicht alle 
bevelen, door de directie gegeven en voortvloeiend uit de bepa
lingen der overeenkomst of van het bestek, stipt na te komen als 
werden zij door den besteder zelf gegeven. 

Bij sub. 2 van alinea 4 wordt gesproken van de Verplichting van 
den Aannemer. Welke bepaling tehuis behoort bij een nieuwe 
paragraaf waarin de verplichtingen opgenomen zijn, en waarbij 
dan ook alinea 5 kan worden opgenomen, luidende: 

Ingeval van afwezigheid van den sub I bedoelden persoon (t.w. 
de plaatsvervanger of vervangers van de Directie) *) is van 
de op het werk aanwezige plaatsvervangers alleen de hoogste in 
rang bevoegd tot het geven van de in de vorige alinea bedoelde 
bevelen. Tot het gelasten van afwijkingen van het bestek of van 
de uitvoering van meer werk is zoowel de sub I bedoelde persoon 
als zijne plaatsvervanger bevoegd: de plaatsvervanger echter 
alleen voor zoover deze daartoe schriftelijk door den besteder 
is gemachtigd. 

Wat de nieuwe paragraaf Verplichtingen van den Aannemer be
treft, werd overwogen de 1' alinea van de B. N . A - redactie 
(gewijzigd artikel van Prof. van der Kloes § 281) over te nemen. 

..De Aannemer is verplicht het werk of de levering uit te voeren 
geheel naar de bepalingen van het bestek, de teekeningen en 
den inhoud der overige bestedingsstukken. Hij volgt daarbij de 
orders en aanwijzingen, die hem door de Directie gegeven 
worden, enz. enz. in verband met sub. 2 van alinea 4. 

Verder aan deze nieuwe $ toe te voegen : § 324. van Prof. van der 
Kloes : Materieel van den Aannemer. 

..Teneinde de Directie in staat te stellen om met behoorlijke ken
nis van zaken te oordeelen over de werkkracht en de middelen 
van uitvoering, overhandigt de Aannemer haar. zoo dikwijls 
zulks gevorderd wordt, duidelijke, door hem onderteekende lijs
ten en opgaven, zoowel van hét personeel als van de bouwstof
fen, werktuigen en middelen van uitvoering. 
Wanneer de Directie oordeelt, dat de Aannemer tot uitvoering 
van zijn werk. hetzij een te gering getal werklieden of hulpmid
delen, hetzij hulpmiddelen van onvoldoend vermogen óf inrich
ting bezigt, waardoor onnoodige vertraging in de uitvoering 
ontstaat, kan zij, na voorafgegane aanmaning aan den Aannemer 
om het werk te bespoedigen en naar den eisch te voltooien, voor 
zijn rekening zoodanige maatregelen nemen, als zij ten nutte van 
het werk dienstig oordeelt. 
De daarvoor gemaakte kosten worden door den Aannemer vol
daan binnen een door de Directie te stellen termijn of worden 
van den eerstvolgenden betalingstermijn ingehouden. 

8 XI . Gemachtigde. 

A d . 1. Gedurende de uitvoering moet de aannemer op het werk 
aanwezig zijn, tenzij hij een gemachtigde heeft gesteld, geschikt 

*> De uitvoering van het werk wordt van de zijde des besteders geleid door een door 
dezen aan te wijzen persoon (Directie) of — ingeval van afwezigheid van dezen — 
door diens plaatsvervanger. 

hem zoodanig te vervangen, dat de voortgang van het werk 
niet door zijne afwezigheid wordt vertraagd. 

Hierbij'voegen, dat de gemachtigde., ten genoege van de Directie 
moet zijn", zoo ook (zie redactie B.N.A. onder § 283) dat de Aan
nemer echter verantwoordelijk blijft voor de goede uitvoering 
van het werk. 

§ XII . Eigendom der Bouwstoffen. 

A d . 1. Al le bouwstoffen, aangevoerd op terreinen enz. . . worden, 
zoodra zij zijn goedgekeurd, eigendom des besteders, zonder dat 
deze uit eenige hoofde voor de betaling dier bouwstoffen aanspra
kelijk is. 

Dient aangevuld met: behoudens diens verplichtingen tegenover 
den aannemer. 
Verder hieraan toe te voegen de slot-alinea van de B. N . A.-re-
dactie onder § 327.: 
..De bouwstoffen na voltooing van het werk overblijvende, wor
den weer eigendom van den Aannemer, tenzij in het bestek an
ders is bepaald. 

§ XIII. Afbraak. (Oude Bouwstoffen). 

Onderscheid dient te worden gemaakt tusschen Afbraak en 
Oude Bouwstoffen en is het wenschelijk daaraan afzonderlijke 
paragrafen te wijden. 
Omtrent A f b r a a k werden geen opmerkingen gemaakt. 
Voor de nieuwe paragraaf O u d e B o u w s t o f f e n wordt 
overgenomen de le alinea van de § 492 R. A. V . : 
„Geen oude bouwstoffen, van welken aard ook. worden ter uit
voering van eenig werk toegelaten, tenzij dit in het bestek of de 
overeenkomst is uitgedrukt." 

§ X I V . Gevonden voorwerpen. 

A d . 1. De aannemer, zijne arbeiders of andere bij het werk in 
dienst zijnde personen stellen alle voorwerpen, die uit het oog
punt van natuurlijke historie, oudheid- of geschiedkunde merk
waardig zijn en gedurende de uitvoering der werken op de bouw
plaats worden gevonden, terstond in handen van de Directie. 

De opsomming van deze artikelen nog aan te vullen met: „Voor
werpen van waarde en zeldzaamheden." 
De noodzakelijkheid wordt ingezien dat „ s c h a d e l o o s s t e l 
l i n g " noodig is om zekerheid te hebben, dat moeite wordt ge 
daan, om de gevonden voorwerpen ongeschonden te voorschijn 
te brengen, doch dat deze evenredig aan de waarde van het ge
vondene zal wezen, is bezwaarlijk vast te stellen en kan deze 
moeilijkheid ondervangen worden door eenvoudig te spreken 
van een toe te kennen b e 1 o o n i n g. 

§ X V . Assurantie. 

A d 1. De aannemer is verplicht alle voor het werk aangevoerde 
materialen en alle reeds uitgevoerde werken ten name van den 
besteder bij een door dezen goed te keuren assurantie-maat
schappij te verzekeren en tot het einde van den onderhoudster-
mijn verzekerd te houden tegen die schaden, waartegen geassu
reerd kan worden, voorzoover dit in het bestek is voorgeschreven. 
Het bedrag der verzekering zal minstens gelijk moeten zijn aan 
de waarde, welke het reeds gemaakte werk en de goedgekeurde 
materialen te zamen moeten hebben om de uitkeering van den 
eerstvolgenden termijn van betaling te wettigen. 

Nadat toegelicht werd, dat wanneer men de aan den opzichter 
behoorende kleederen en waarden, de teekeningen en de ge
reedschappen van de werklieden, enz.; verzekeren wi l , dit om
schreven moet worden in het bestek, waarop de cursiveering 
betrekking heeft, en nadat mededeelingen waren gedaan over 
de wijze waarop dit moeilijk juist te redigeeren artikel tot stand 
is gekomen, werd dit onveranderd goedgekeurd. 

§ X V I . Aanvang van het werk. en 

§ XVII . Toestand van het terrein bij den aanvang van het werk. 
Gaven wel aanleiding tot het maken van opmerkingen, doch niet 
tot het voorstellen van wijzigingen. 

$ XVIII . Vergissingen. 

Aanbeveling verdient dit artikel te doen aanvangen met de le 
alinea van paragraaf 320 van Prof. van der Kloes: 

„De aanbesteder heeft ten allen tijde het recht vergissingen in 
bestek of teekeningen te herstellen." 

(Wordt vervolgd.) 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

H E T RIETEN- E N STROOIEN-
D A K V O O R L A N D E L I J K E 
m G E B O U W E N . m 

door architect F R I E D R I C H W A G N E R te Rostock. 

I. 
(Uit de Deutsche Bauzeitung). 

^Jmtrent de in den laatsten tijd veel besproken 
vraag, of het strooien- of rietendak voor lan
delijke gebouwen weder levensvatbaarheid 
heeft, zij het mij vergund eenige gezichtspunten 

mede te deelen, die zoover ik weet tot heden niet of min
der volledig zijn behandeld. Indien het mogelijk ware een 
rieten- of strooiendak te maken, aanbiedend de groote 
voordeden der oude wijze van dakbedekking met ver
mijdingvan denadeelen, dan zou er geen twijfel bestaan 
of dit zou spoedig veld winnen. Het oude strooien- of 
rietendak is voor gebouwen voor hetlandbedrijf in veler
lei opzichten een bijna ideale bedekking, vooral voor 
stallen en opslagplaatsen van veldvruchten. Het is licht 
en kan daardoor een sterken constructieven onderbouw 
ontberen. Het is een zeer slechte warmtegeleider, zoodat 
de ruimten daaronder in den zomer koel en in den win
ter warm blijven; bovendien is het over de geheele 
oppervlakte ventileerend, zoodat men weinig nadeel 
ondervindt van de zoo hinderlijke dampen, die bij an
dere daken, zonder speciale ventilatie-inrichting, zoo 
zeer de houtconstructie aantasten. 
De naaste omgeving levert veelal de materialen, in welk 
geval het dak weinig kostbaar is. Voor het rieten dak 
geldt dit, waar rietgronden gevonden worden; voor 
het strooiendak komt daarbij, dat bij het dorschenerop 
gerekend moet worden, dat z.g. langstroo gewonnen 
wordt. 
Tegenover deze voordeden staan helaas niet te ont
kennen gebreken. Zoo kan het dak niet flauwer dan 
onder een helling van 45 worden geconstrueerd, daar 
het anders ondicht en spoedig vuil wordt. Het water 
moet snel kunnen afloopen; het is bekend, dat lange 
dakkielen uit dien hoofde gemakkelijk ondicht worden. 
Nu werden in vroegere tijden stallen en korenloodsen 
zelden breeder dan 15 a 17 M. gebouwd; de Eiderstadter 
boerenhuizen alleen gaan tot 23 M. breedte. Daken over 
zulke breede gebouwen krijgen een geweldige hoogte en 
zijn bij storm aan een buitengewonen winddruk blootge-

39 



steld; dit leidt tot een stabiele en dure uitvoering. Welke 
schade een sterke storm aan de groote rieten- en 
strooiendaken aanricht, heeft men in mijn omgeving 
bijvoorbeeld in Februari 1892 kunnen zien. Alleen in 
Mecklenburg waren circa 100 groote met riet of stroo 
gedekte gebouwen meer of minder sterk beschadigd, 
deels omvergewaaid, terwijl met ander materiaal ge
dekte gebouwen minder schade leden en de vlakke 
daken in het geheel geene. Verder zijn de bovenste 
zolderruimten van zulke breede van steile daken voor
ziene gebouwen tot het bergen van hooi en graangewas
sen niet wel te bezigen, daar te veel personeel voor het 
omhoog brengen vereischt wordt, en er zijn weinig ar
beiders óp het platteland. De practische landbouwers 
zouden dan ook gaarne hun van steile daken voorziene 
schuren willen omruilen tegen gebouwen van meer mo
derne constructie. En het gaat hier in den regel nog 
maar om gebouwen van 15 - 17 M. breedte. Meer dan 
20 M. breede, ja tot 30 M. breede bedrijfsgebouwen 
worden echter in den regel vereischt voor een over
zichtelijk bedrijf op de groote landgoederen. Bovendien 
zou de prijs voor een rieten dak op zulke gebouwen 
veel te duur uitkomen. Wellicht laat zich deze bewering 
door degelijke bewijsvoering en vergelijkende bereke
ningen grondig bewijzen. Een 25-jarige practijk op het 
land heeft mij voldoende zekerheid gegeven. 
En dan het brandgevaar, dat wel door niemand licht 
geteld zal worden. In een tijdschrift las ik laatst,datge
vaar kan toch niet zoo groot zijn, daar een groot aantal 
rieten- en strooiendaken nog op het land sinds eeuwen 
bestaan. Mijns inziens is dit daaraan toe te schrijven, 
dat de bewoners zich volledig bewust zijn van het 
groote gevaar, en dientengevolge met vuur en licht 
buitengewoon voorzichtig omgaan. Er zijn nog vele 
boerenplaatsen, waar het den lieden verboden is met 
brandende sigaren over de plaats of in de gebouwen te 
komen, en waar de bezoekers bij het betreden der be
drijfsgebouwen de sigaar wegleggen. Dat het gevaar 
zeer groot is bewijzen ook de vele branden. In mijne om-
ge ving herinner ik er mij vele, waarbij, in slechts eenige 
uren, honderdduizenden aan waarde vernietigd werd. 
Slechts door het overwegend groot aantal rietendaken 
konden deze branden een zoo geweldigen omvang aan
nemen. In Vielist, een landgoed in Mecklenburg, b.v. 
verbrandden in een nacht circa 1000 stuks vee : paar
den, koeien, schapen en varkens en aan redding was 
niet te denken tengevolge der snel neervallende daken, 
die den weg versperden. Verder kan herinnerd worden 
aan verschillende dorpswoningen, die afgebrand zijn 
en waarbij menschen omkwamen. In zeer korten tijd, 
meestal slechts weinige minuten, gleed het dak naar 
omlaag, terwijl de brandweermannen machteloos toe
zien moesten. Wie verder gezien heeft hoe het gloeiende 
riet bij dakbranden mijlen ver wegvliegt en omliggende 
gebouwen bedreigt, zal hetgevaarvan rietendaken niet 
gering schatten. 

Het geïmpregneerde, zoogenaamde brandvrije strooien-
of rietendak, ten gunste waarvan zich vele stemmen ver
heffen, vermijdt wellicht eenige der genoemde gebreken. 

Het zal b.v. niet snel naar beneden schieten en ook 
zullen er geen brandende gedeelten van af vliegen en 
zoodoende den brand voortplanten. Niettegenstaande 
zijn vele bedenkingen niet te onderdrukken. Het staat 
nog niet vast, of de deugdzaamheid van het dak door 
de impregneering niet zeer lijdt, zoodat vernieuwing 
veel te vroeg noodig wordt. De oude rieten- en strooien
daken liggen 25 tot 30 jaren lang eer zij opnieuw gedekt 
worden, gedeeltelijk nog met het oude materiaal, nadat 
dit uitgeschud is. 
Wie echter garandeert, dat de geïmpregneerde daken 
niet reeds na 10 jaren vernieuwing behoeven? 
Is het verder reeds vastgesteld of het nieuwe dak de 
beide voornaamste voordeden van het oude rieten en 
strooiendak behouden heeft, n.l. de groote isolatie en de 
voortreffelijke ventilatie? Er heerscht daaromtrent ver
schil van inzicht en het komt mij als waarschijnlijk voor, 
dat van beide voordeden zeer weinig over zal blijven. 
Verder vergeet men, dat nog geen langjarige ondervin
ding bestaat omtrent de duurzaamheid van de brand-
vrijmakende impregnatie. Is een thans vervaardigd 
dak over 20 jaren nog brandvrij ? Is het wel door proe
ven vast te stellen, of dit dak lang genoeg stand houdt 
bij de temperatuur der werkelijke branden ? Is het, zoo
als men beweert, mogelijk, deze daken later nog eens te 
drenken, zoodat de door de weersinvloeden te niet ge-
gane impregnatiematerialen weder vervangen kunnen 
worden en om de hoeveel tijd moet dit geschieden ? 
Is het in het algemeen mogelijk vast te stellen of het over 
zijn geheele oppervlakte goed geïmpregneerd is ? Men is 
hierbij geheel van de werklieden afhankelijk. Men kan 
niet tegenspreken, dat het kan voorkomen, dat de da
ken, vooral die van groote oppervlakte, niet overal met 
gelijke en zeer noodige zorgvuldigheid vervaardigd 
worden. 

Dit zijn vragen die onwillekeurig opkomen en die niet 
met stelligheid te beantwoorden zijn. 
De op verschillende plaatsen genomen brandproeven 
komen niet met de werkelijkheid overeen. Daar het ge
ïmpregneerde materiaal ondergedompeld wordt in een 
mengsel van leem, gips enz. is het nat en droogt slechts 
langzaam uit, wellicht eerst na maanden. Dat dit in
wendig nog vochtige dak tegenover andere droge mate
rialen een goed figuur slaat is niet te verwonderen, ter
wijl in het oog moet worden gehouden, dat de tempera
turen aan die van een werkelijken brand niet gelijk zijn 
te stellen. 

Daarbij is nogbuiten beschouwinggelaten.dat de meeste 
brandproeven in elk geval niet genomen worden bij 
gebrek aan sympathie voor het te onderzoeken object. 
Verder wordt het dak door het impregneeren zwaarder 
en tenslotte is het in geenendeele een goedkoop, maar 
wel een zeer dure bedekking. 
Men zij daarom er voor gewaarschuwd niet eenzijdig 
ten gunste van het meer aesthetisch uiterlijk der lande
lijke gebouwen, zonder practische proefneming, eene 
dakbedekking weder in eere te herstellen, die de he-
dendaagsche eischen, te stellen aan gebouwen voor het 
landbouwbedrijf, niet of niet voldoende bevredigt. 

II. 
oor Regierungsbaurat N O A C K te Berlijn zijn 
ook eenige opmerkingen betreffende het rie
ten- en strooiendak in de Deutsche Bauzei-
tung gepubliceerd. Wij nemen het belangrijk

ste er uit over. 
Met de beschouwingen van den architect Wagner kan 
deze architect zich in het algemeen wel vereenigen, 
doch hij kan niet toegeven de beperking, die dit dekma
teriaal zou opleggen aan de breedte afmeting der ge
bouwen ; evenmin kan hij toegeven, dat storm en wind 
van zoo nadeeligen invloed kan zijn als door den heer 
Wagner geschetst is. De heer Noack wijst er op, dat in 
het klassieke land der rieten- en strooiendaken, Oost-
Friesland en Westfalen, de breedte der stalgebouwen 
10 11 M. niet overschrijdt. Verder wordt toegegeven 
dat voor loodsen ter opberging van landbouwproducten 
wel een breedte van 20 M. gewenscht is, doch tevens 
wordt er op gewezen, dat het modern economisch land
bouwbedrijf toch op mechanische installatie is aangewe
zen, daar handenarbeid alleen onder de tegenwoordige 
loonsverhoudingen te kostbaar is en deze arbeidsme-
thode slechts nog maar toegepast kan worden voor ge
bouwen met beperkte afmetingen. 

De brandbaarheid vanhet rieten- en strooiendak wordt 
niet ontkend, maar met de opmerking, dat als bron van 
het gevaar genoemd moet worden de lichtontvlambare 
inhoud der gebouwen, waarom het ongemotiveerd 
is, dat de brandverzekeringsmaatschappijen voor vee
stallen, met riet gedekt, zoo hooge eischen stellen. 
Wel wordt toegegeven, dat een economisch bedrijf 
in vele gevallen meer gebaat wordt door een vlakke 
bedekking, maar toch kan nog in vele gevallen de riet
en stroobedekking toegepast worden, in het bijzonder 
voor kleine alleenstaande gebouwen. 
Ter meerdere veiligheid wordt aanbevolen het riet aan 
de sparren en latten te bevestigen door middel van 
staaldraad, in plaats van met bindtwijgen, terwijl boven 
de ingangsdeuren een bescherming kan worden aange
bracht bij wijze van sneeuwvanger, zooals men in de 
Duitsche steden ziet toegepast. 

Met voordeel uitvoerbaar is het rieten- en strooiendak 
slechts daar, waar het materiaal voorhanden is. Het 
strooien dak verdwijnt uitden aard derzaak uitstreken, 
waar niet met den vlegel gedorscht wordt en het rieten
dak verdwijnt waar men plassen en meeren drooglegt. 
In zulke streken vindt men ook bijna geen vaklieden 
meer om voor onderhoud en vernieuwing der bestaande 
bedekkingen te zorgen, laat staan voor nieuwe dekking. 
Het maken van z.g. brandvrije daken voor bedrijfsge
bouwen heeft ook schrijvers sympathie niet. 
Door het drenken met leembrij en gaswater, ten einde 
meerdere beveiliging tegen brandgevaar te verkrijgen, 
komen de beste eigenschappen van de bedekking, 
slechte warmtegeleiding en goede ventileering, in het 
gedrang. Het z.g. brandvrije rieten- en strooiendak is in 
de meeste streken niet goedkooper, maar eer duurder 
dan harde bedekking, waarbij nog komt, dat men geen 
ervaring bezit omtrent de duurzaamheid van het procé

dé ; daarom gelooft schr. niet, dat het z.g. Gernentzdak 
de verbreiding zal verkrijgen, die men verwacht. 
Hoelang nogdebeproefdeoude strooien- en rietendaken 
op de gebouwen voor het landbouwbedrijf behouden 
blijven, moet de tijd leeren. Ze te behouden zoo lang als 
mogelijk is, schijnt in economisch opzicht van belang, in 
het bijzonder voor het kleinbedrijf en de landarbeiders. 
Architect Noack eindigt met als zijn meening uit te 
spreken, dat het streven om alleen ter wille van de 
uiterlijke verschijning een surrogaat van het oude stroo-
dak in te willen voeren, hem voorkomt geen toekomst 
te hebben, terwijl dit streven ook op aesthetische gron
den hem niet geheel onbedenkelijk toeschijnt. 

D E Z W O L S C H E STADHUIS
P L A N N E N IN E E N NIEUW 

S T A D I U M . 
ij lezen dat in de 1.1. gehouden zitting van den 
Gemeenteraad te Zwolle, na een langdurig 
debat en met 16 van de 21 stemmen het raads
besluit van 26 April 1911 waarbij besloten 

werd tot bouw van een nieuw stadhuis op de tegen
woordige plaats met de aangrenzende gebouwen, die 
reeds gemeente eigendom zijn ingetrokken werd en 
in beginsel besloten tot den bouw en de inrichting van 
een nieuw stadhuis op een gedeelte van het terrein, dat 
is aangekocht van de Erven Mr. Eekhout. 
Dit stadhuis zal dan niet anders omvatten, dan vertrek
ken noodig voor den Raad, Burgemeester en Wethou
ders, Burgemeester, Secretaris, nieuw- en oud-Archief, 
Burgerlijke stand en conciërgewoning. 
In verband daarmede zal dan het tegenwoordige stad
huis met politiebureau en de aangrenzende aangekochte 
panden verbouwd worden en ingericht totpolitiebureau, 
bureau voor den gemeente-ontvanger, voor den keur
meester, lokaliteit voor de arbeidsbeurs en het ijkkan-
toor. 
Het Reventer, eertijds bestemd om te worden gesloopt 
teneinde plaats te maken voor een nieuw politie-bureau, 
kan dan verbouwd worden tot handelsschool. 
De school B tegen het Raadhuis aangelegen, waarvoor 
in de plannen van April 1911 nog geen plaats was ge
vonden, blijft waar zij tegenwoordig is. 
Het aangekochte hotel met de veestallen aan de Bees
tenmarkt, dat bestemd was tijdelijk als Raadhuis dienst 
te doen tijdens de verbouwing van het bestaande,kunnen 
alsnu tot uitbreiding der veemarkt worden gesloopt en 
het terrein bij die markt aangetrokken, waartoe ook 
eertijds de aankoop plaats had. 
De kosten van een en ander zullen naar globale begroo
ting bedragen: 
Voor het nieuwe Stadhuis ƒ 202,000. 

„ verbouw van het tegenwoordige, 
als boven is aangegeven 103.000. 
meubileering van beide gebouwen . 25.000. 

.. herstelling van school B 8.000.-
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Het tot Stadhuis bestemde gedeelte van 
het terrein Eekhout heeft gekost 52.700. 
Voor ophooging, straataanleg, enz. komt 
er nog bij „ 20.000.-

Totaal dus een bedrag van ƒ 410.700. 
Het eigenlijke stadhuis komt nu te liggen buiten de 
stadssingels op een geheel vrij terrein, waarvan de om
geving gedeeltelijk met villa's is bebouwd en gedeel
telijk nog onbebouwd is. 
De stadhuisplannen zijn hiermede dus in een geheel 
nieuw stadium, dat een royale oplossing van het vraag
stuk mogelijk maakt. De omstandigheid, dat het stad
huis op een geheel vrij terrein komt. niet dus sterk be
ïnvloed door belendende perceelen of door klemmende 
plaatselijke toestanden, is een bijzonder gunstige reden 
tot het uitschrijven van een nationale bouwkundige 
prijsvraag, welke wij in ernstige overweging geven. 

HONORARIUMTABEL VOOR BOUWBLOKKEN. 

ene reeds meermalen gebleken en het onderwerp van 
besprekingen gevormd hebbende leemte in de hono-
rariumtabel der Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst is het gemis aan regeling der honorarium-

berekening van den architect voor het geval, dat door hem plan
nen worden gemaakt en uitgevoerd voor een groot aantal gelijke 
bouwwerken, welk geval zich in de praktijk voornamelijk voor
doet bij den bouw van arbeiderswoningen. *) 
Volgens de honorariumtabel is de architect, die bijv. honderd ge
lijke arbeiderswoningen bouwt, gerechtigd over het g e h e e l e 
bedrag der bouwsom het aangegeven percentage als honorarium 
te berekenen. Het behoeft geen betoog, dat de arbeid voor het 
maken en uitvoeren van een plan voor honderd gelijke arbeiders
woningen geenszins honderdmaal grooter is. dan het maken en 
uitvoeren van een plan voor e e n e dergelijke woning, zoodat 
dan ook de door de tabel aangegeven honorariumberekening 
voor dergelijke gevallen absoluut ongemotiveerd is. hetgeen door 
de architecten zelf. blijkens de meermalen over dit punt gevoerde 
discussies, als zoodanig wordt gevoeld. 
Vooral in den laatsten tijd doet zich dit bezwaar zeer sterk ge
voelen. Was het toch vroeger een uitzonderingsgeval, wanneer 
een architect de opdracht tot het maken en uitvoeren van plan
nen voor een groot aantal arbeiderswoningen verkreeg, in den 
laatsten tijd daarentegen, nu de Woningwet de mogelijkheid van 
voorschotverleening door Staat en Gemeente aan vereenigingen 
enz., ten behoeve van de verbetering der volkshuisvesting, ruim 
openstelt, en dientengevolge, vooral in Amsterdam, aan tal van 
dergelijke vereenigingen enz., belangrijke bedragen als voor
schotten zijn en worden verstrekt, doet zich dit geval herhaalde
lijk voor. 
Een zeer markant geval kwam mij dezer dagen onder de oogen. 
Het betrof hier de verleening van een voorschot voor den bouw 
van een groot aantal arbeiderswoningen in één blok. waarvan de 
bouwkosten werden geschat op ongeveer f 900.000. De woningen 
werden verdeeld in eenige typen en van ieder type werd een 
groot aantal gelijke exemplaren gebouwd. Ook hier hield de 
architect zich trouw aan de honorariumtabel en berekende als 
honorarium 3" „ van de bouwsom of ongeveer f27.000. 
Daarbij komt. dat het voornemen bestaat, na voltooiing van dit 
blok. een tweede, iets kleiner blok. van soortgelijke woningen, te 
bouwen, waarvoor het honorarium circa f 22.000 zal bedragen, 
totaal voor de beide blokken derhalve circa f49.000. 
Wanneer men nu bedenkt, dat de eenvoudige bouw van derge-

•) In herinnering worde gebracht, dat het onderwerp in studie is bij de Commissie 
tot herziening der Honorarium regelen. REI). 
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lijke arbeiderswoningen, waarvoor weinig details, en dan nog 
voor alle woningen gelijk, noodig zijn, betrekkelijk weinig arbeid 
van den architect en weinig hulppersoneel vordert, behoeft het 
geen betoog, dat een dergelijk honorarium geenszins in verhou
ding staat tot den geleverden arbeid. 
Het vasthouden aan deze regeling, of liever niet-regeling, der 
honorariumtabel, zal naar mijne meening. minstens een tweetal 
onaangename gevolgen voor de architecten medebrengen. In de 
eerste plaats zullen de bouwende vereenigingen, die rekenen en 
nog eens rekenen moeten, hoe zij de huren hunner woningen zoo 
laag mogelijk kunnen stellen, huiverig worden, van de diensten 
van een architect gebruik te maken, wanneer hare exploitatie
rekening dientengevolge met zulke belangrijke bedragen zal wor
den belast. Dit zou ongetwijfeld te bejammeren zijn. vooral waar 
in den laatsten tijd juist het verblijdend resultaat was verkregen, 
dat de medewerking van den architect op dit gebied, waarop hij 
zooveel nut kan stichten, meer en meer werd gezocht. 
In de tweede plaats zal de rechterlijke macht, bij wie de honora-
riumtabel zich tot dusverre in een groot prestige mocht verbeu
gen, ongetwijfeld veel minder vertrouwen gaan stellen, speciaal 
in de gesignaleerde gevallen, doch, als weerslag daarvan, ook in 
het algemeen, in eene regeling, die tot dergelijke absurde resul
taten voert. Het groote voordeel, dat door de honorariumtabel in 
rechten een vaste basis was verkregen voor de berekening van 
het architectenhonorarium. zal daardoor wegvallen, tot schade 
der architecten. 
Het komt mij dan ook voor. in het welbegrepen eigenbelang der 
architecten te zijn. dat de honorariumtabel zoo spoedig mogelijk 
worde aangevuld met eene regeling van het hierbovenbesproken 
punt. 
Amsterdam. 15 Januari 1912. Mr. E . H. P. R O S E N B O O M . 

Architect 

CONFERENTIE OVER H E T BOUWKUNSTIG 
E L E M E N T BIJ D E B E S C H E R M I N G D E R 

SCHOONHEID VAN NEDERLAND. 
Vervolg van blz. 35. 

aar dus geen toevalligheid aanwezig is. moet men het 
regelmatige systeem kiezen, dat voor nienschenwerk 
het meest natuurlijke is. 

r>al Alleen voor de practische verkeerseischen moet zon
der schroom in al het bestaande worden ingegrepen. Door het 
toenemend automobiel- en tramwegverkeer zijn de verkeerswe
gen voor de plattelandsgemeenten van niet minder belang dan 
voor de steden. 
Het zal aan de geriefelijkheden van de plaats zeer ten goede 
komen, wanneer het snel en doorgaand automobielverkeer tot 
enkele hoofdwegen beperkt blijft, die door hunne doelmatigheid 
dit verkeer tot zich trekken. Door van deze zeer enkele wegen 
een grooten afstand tusschen den rijweg en de bebouwing te 
laten, worden ook de hinder en het ongezonde voor de aanwo-
nenden van deze wegen in hooge mate verminderd. 
Een ringweg, nauw om de bestaande bebouwing, kan alle ver-
breede of omgelegde buitenwegen in zich opnemen en het snel
verkeer buiten de oude bebouwde kom leiden. 
Voor deze verkeerswegen is het laanmotief de aangewezen op
lossing. Afbeeldingen van de Lindelaan bij Oranjewoud en van 
den Amersfoortschen Straatweg te Apeldoorn, deden zien welk 
imponeerend effect zeer breede en rechte lanen geven. De tegen
stelling tusschen de smallere woonstraten zal door de contrast
werking de monumentaliteit van de verkeerslaan nog verhoogen. 
Dat de laan met de nog jonge boompjes langen tijd eentonig zal 
zijn, mag niet weerhouden een dergelijken grootsch-gedachten 
opzet in het plan op te nemen. 
Door het volgen van de hier ontwikkelde regels zal de aard van 
de onder de uitbreiding vallende streek zijn stempel op het uit
breidingsplan drukken. Ook in de nieuwere gedeelten zal iedere 
gemeente haar eigen karakter krijgen. 

Vele natuurlijke wa
teren zullen tot de 
onregelmatige schil
derachtigheid voe
ren. 
Doch ook in de meer 
systematisch ontwor
pen gedeelten zal 
schilderachtigheid 

kunnen worden be
reikt. Bij de middel
eeuwsche steden is 
dit pittoreske meer 
nog aan de welover
wogen plaatsing der 
gebouwen dan wel 
aan de onregelmatig
heid op zichzelf te 
danken. Overal ont
staat een afgesloten 
stadsbeeld, waarbij 
de aandacht slechts 
op het nabije, dat dui
delijk zichtbaar is. 
wordt geconcen
treerd. 
Wanneer daarente
gen het wegennet be
staat uit twee stil 
doorgaande evenwij
dige straten, die lood
recht op elkaar staan 
(het zoogenaamde 
rechthoek-systeem) 
dan is nergens het 
uitzicht afgesloten. 
Overal onstaat de
zelfde vervelende 
rechtlijnige perspec
tief, waarbij de lij
nen van straten en 
bebouwingin het ver
schiet in een punt 
samenvloeien. E n 
overal is het stadsgezicht precies hetzelfde en even onrustig. 
Door verschillende middelen kunnen ook bij systematischen 
plan-opzet overal de gewenschte gesloten gezichten verkregen 
worden. Men kan de zijstraten, in plaats van de hoofdstraten te 
doen dwarssnijden. ter weerszijden op verschillende plaatsen 
op de hoofdstaaf doen uitmonden. De bebouwing aan de hoofd
straat sluit voor het gezicht de zijstraat af. Een straat in Witmar-
sum gaf hiervan een voorbeeld. 
Men kan de as van een hoofdstraat ter weerszijden van een 
pleintje laten verspringen, evenwijdig aan zichzelf. De bebou
wing aan het plein sluit het uitzicht van uit beide straatgedeelten 
af en geeft geschikte plaatsen voor grootere en openbare ge
bouwen, die voor de straat als point-de-vue dienen. Hierdoor is 
in het uitbreidingsplan van Hoofddorp naar gewenschte intieme 
afgeslotenheid gestreefd. 
Een ombouwing van een tennisveld in de tuinvoorstad Hamp-
stead deed zien, hoe door het opnemen van de in onzen tijd zoo 
noodzakelijke sportterreinen, rustige en afgesloten pleinen kun
nen worden verkregen. Voor de plaatsing der scholen is een der 
wanden van een dergelijk rustig pleintje uitstekend geschikt. 
Een vierkant grasveld in het midden vormt dan een uitmuntende 
speelplaats voor de jeugd. 
Het Engelsche arbeidersdorp Woodlands Mining Village is er 
een uitstekend voorbeeld van, hoe bij een regelmatigen opzet 
eene landelijke schilderachtigheid kan worden verkregen. Het 
behouden van enkele bestaande, zeer oude boomen geeft hier 
ook bijzondere bekoring. Dit dorp toont ook goed aan, dat een 

S T R A A T G E Z I C I I T T E A L K M A A R , naarG. LAMBERTS. Ui t : Het Maatsch. en Staatk. Leven der Ned 
Steden, door Dr. H. BkUGMANS. Leiden, A. W. SlJTHOFF'S Uitg. Mij. 

gesloten bebouwing aan het bekoorlijke landelijke geen afbreuk 
behoeft te doen. 
Voor bescheidene woonhuizen biedt deze bouwwijze een groot 
economisch voordeel: besparing van bouwkosten. E n ook uit 
aesthetisch oogpunt is voor meer gelijkvormige woningen eene 
aaneengesloten bouw verre te verkiezen boven plaatsing op 
kleine en regelmatige afstanden. Dit laatste geeft, zelfs bij goede 
architectuur, een saai en vervelend aanzien, hetgeen niet enkele 
arbeiderswoningen te Oosterbeek werd toegelicht. 
Indien de grondstukken klein zijn. dan is het goed de huizen in 
een der hoeken van het terrein en onmiddellijk aan de straat te 
plaatsen. Het overschietend deel van het straatfront wordt door 
een tuinmuur afgesloten, die de eenheid van huis en tuin kan 
uitdrukken. De tuin blijft dan een geheel, en is vrij. en daardoor 
voor de bewoners van veel meer gerief dan de onvrije tuin-
strookjes. waarmede zoovele zoogenaamde villa 's zich moeten 
vergenoegen. De vrije plaatsing versnippert hier het toch reeds 
kleine terrein geheel en al. 
Een met klimop overgroeide tuinmuur te Rüdensdorf bewees 
welk een lieflijk aanzien deze muren aan de plaats kunnen 
geven. 
Het landelijk karakter wordt door hooge vrijstaande huizen veel 
meer geschaad dan door lage aaneengesloten bebouwing. 
In hoofdzaak moet plantengroei het landelijk karakter doen 
behouden en hiertoe is de boombeplanting van veel belang. 
Het is niet gewenscht dat alle wegen als lanen behandeld worden, 
zooals in sommige onzer villa-parken wel eens geschiedt. Naast 
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de doorgaande boombeplanting geeft ook het plaatselijk aanbren
gen van een enkele boom of van korte boomenrijen in verband 
met de bebouwing een heel mooi effect. Wij zien dit vaak in 
oudere dorpsgedeelten. 
Het is onjuist te meenen. dat de schoonheid van de uitbreidingen 
onzer landelijke gemeenten verkregen moet worden door toege
voegde versieringen, die geld kosten, of door kwistigheid met het 
gebruik van grond, die eveneens tot verhooging van kosten voert. 
Het is niet de schoonheid, die meerdere uitgaven vraagt, maar de 
doelmatigheid, de geriefelijkheid en het voldoen aan hygiënische 
eischen. 
Het ligt voor de hand. dat door een weloverdacht en bestudeerd 
uitbreidingsplan, bij gelijke kosten een aanmerkelijk veel hoo-
gere mate van doelmatigheid, geriefelijkheid en hygiënische 
qualiteit zal worden verkregen, dan bij eene planlooze uitbrei
ding zonder eenige leidende gedachte. En voor onze landelijke 
gemeenten is juist die eenvoudige schoonheid het meest passend, 
die niets kost. omdat ze niets meer geeft dan het practisch nood
zakelijke en die toch, door wat ze aan allen te genieten geeft, het 
geluk van allen zoozeer verhoogt. 

Ook hier volgden een reeks lichtbeelden, meerendeels zeer 
fraaie, die uitstekend het gesprokene toelichtten, zoodat ook deze 
spreker een dankbaar applaus oogstte. 

De eerste spreker in den middag was professor J. F. Klinkhamer, 
uit Delft, die zijn voordracht (met lichtbeelden) over ..de aesthe-
tische eischen aan utiliteitswerken te stellen" begon, met er op te 
wijzen, hoe hij van af zijn optreden aan de Technische Hooge
school. steeds getracht heeft voor de utiliteitswerken belangstel
ling te wekken. 
Als gevolg van het feit. dat aldaar het bouwvak niet alleen aan 
architecten, maar ook aan groote groepen ingenieurs moest wor
den onderwezen, was dit daar niet moeielijk, zelfs in een tijd dat 
hiervoor nog weinig belangstelling bij bouwkundigen en publiek 
bestond. 
Die regeling was trouwens door de geschiedenis aangewezen, 
daar in de maatschappij de architect zijn jongeren broeder den 
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ingenieur, voorspoedig naast zich had zien opgroeien, zoo zelfs, 
dat menigeen aan overvleugelen had gedacht. Hiertoe behoeft 
echter volstrekt geen vrees te bestaan, indien zij maar als broe
ders samenleven. 
Dit was echter langen tijd niet het geval geweest en daardoor 
werd zeer veel schade toegebracht aan het schoon van stad en 
van land. 
In den laatsten tijd was daarin echter een omkeering gekomen en 
vooral is men er zich in Duitschland terdege van bewust, dat ook 
de schoonheid bij ingenieurswerken tot haar recht komen moet, 
wat door spreker reeds in het weekblad ..De Ingenieur" is aan
getoond. 
Hier echter, in een kring van meerendeels architecten, werd door 
hem gereleveerd, dat het juist de utiliteitswerken zijn, waarbij de 
architect en de ingenieurs elkander hebben teruggevonden en 
leeren waardeeren. 
Daarna lichtte spreker toe, wat men onder utiliteitswerken heeft 
te verstaan en hoe het in zekeren zin een geluk is te noemen, dat 
die jongste tak van de architectuur, welke nu veler belangstelling 
heeft, eerst zoo laat is ontdekt, omdat daardoor de techniek zich 
vrij heeft kunnen ontwikkelen. 
Bij den enormen bloei van de industrie in de laatste halve 
eeuw. was voor schoonheidsoverwegingen geen plaats en het 
woord ..fabrieksstijl" werd gebruikt, om het summum van leelijk-
heid aan te duiden. Aan die kenschetsing, nog toegepast op vele 
leelijke straten in de moderne stadswijken, was echter de fabriek 
zelf ontgroeid en wel, doordat de machine, die de ziel daarvan 
is, tot uiting gekomen is in het fabrieksgebouw. Daardoor is een 
fabrieksstijl in de goede beteekenis van het woord ontstaan. 
Het is dan ook geen wonder, dat. waar het streven der moderne 
architectuur er op gericht is, het uitwendige uit het inwendige op 
te bouwen, de architecten zijn gaan inzien welk een schat van 
oorspronkelijkheid er schuilt in die utiliteitswerken. 
Toch is het niet mogelijk te voldoen aan het verzoek, om wel ge
formuleerd te spreken ..over de aesthetische eischen aan utiliteits
werken te stellen" en wel, omdat ieder geval weder nieuw is en 
er geen geschiedenis bestaat om op te wijzen. 
De eerste en voornaamste eisch, waaraan echter, ook om aesthe-

G O U D A M E T K A S T E E L . 
U i t : Het Maatsch. en Staatk. Leven der Ned. Steden, door Dr. H. B R U G M A N S . Leiden. A. W. SlJTHOEF'S Uitg. Mij. 

tische redenen, de ontwerper van een utiliteitswerk voldoen 
moet. is dat hij zich geheel inleeft in alle voorwaarden die het 
bedrijf stelt. 
Hoe het best daartoe te geraken, maakte spr. daarop duidelijk, 
maar hij waarschuwde ervoor, dat de architect om redenen van 
sentiment, nooit in gevaar brengen mag de oeconomie van het 
bouwwerk, die steeds een van de kenmerkende eigenschappen 
van een utiliteitswerk blijven moet. 
Evenwel zijn het volstrekt niet alleen de fabrieken die tot dat 
gebied behooren, want het geheele verkeerswezen, dat millioe-
nen vraagt voor spoorwegen en havengebouwen, behoort ook 
daartoe. Het gebied is eigenlijk onbegrensd. 
Was aan de ontwikkeling van dien jongsten tak van de architec
tuur de belangstelling van de bouwmeesters bevorderlijk, niet 
minder was dat de meerdere aandacht aan den stedenbouw 
gewijd. 
Door gemis aan belangstelling voor het schoone bij het publiek 
en aan geschoolde krachten om den plotselingen groei in goede 
banen te leiden, zijn de mooiste steden bedorven; als voorbeel
den haalde spr. Amsterdam en Rotterdam aan. 
Evenwel was het vrijwel overal zoo. en begint de reactie eerst, 
die echter nog niet algemeen genoeg is. 
Een enorm gevaar is door de niets ontziende reclame daarbij ge
komen, en daar naast moet worden erkend, dat in de utiliteits
werken een gevaar schuilt voor de schoonheid van stad en land. 
Een bouwverbod op stadsgedeelten die iedereen bewondert, is 
dan ook gerechtvaardigd en aanwijzen van bepaalde wijken voor 
de industrie zelfs gewenscht. 
Verdere belemmeringen door detailvoorschriften moeten echter 
worden vermeden. 
Beter is te rekenen op de ontwakende publieke meening en de 
opleiding van ingenieurs en industrieelen. 
In steden is deskundige hulp aanwezig te achten, om aan de 
aesthetische eischen voor utiliteitswerken te voldoen en met het 
landschap is reeds harmonie te verkrijgen door eenvoud en het 
ontleenen van materiaal en bouwwijze aan de streek. 
Tegen dien eenvoudigen eisch hebben de spoorwegen zeergezon-
digd. wat nog eenigszins is te verklaren, echter niet voor de pol
dergemalen, die zoo menig Hollandsch landschap ontsieren, ter
wijl daar, door dakvorm en groepeering zoo gemakkelijk een 
harmonisch, landelijk geheel is te verkrijgen. 
Nog veel erger maken het echter de watertorens ! 
De schoonheid van stad en land zijn gemeen goed, dat steeds ont
zien moet worden en slechts dan mag worden aangetast als geen 
andere weg naar het doel kan leiden. 
Dat heeft men gevoeld in Duitschland. E r zijn wettelijke bepa
lingen gemaakt, die zeer zijn toe te juichen als bewijs van inkeer 
dat het niet langer aangaat het eigen land te bederven, maar 

tevens van groote moreele waarde als uiting van hooger hand. 
Daardoor toch kan alsnu worden verwacht, dat staat, provincie 
en gemeente een voorbeeld zullen geven. 
Als staatsbemoeiing moet zij echter binnen zekere grenzen blij
ven en vooral niet ontaarden in bureaucratische opvatting. 
Vooral voor de utiliteitswerken zou dit een gevaar kunnen wor
den, waarvan spr. verscheidene voorbeelden geeft. Dit is een be
zwaar van te ver gedreven beweging voor Heimatschutz ! 
Wij moeten onder dat woord niet verstaan „die Heimat" precies 
zoo laten, maar wel er voor te zorgeji dat zij schoon blijft, ook als 
de moderne maatschappij en het sociale leven, toestanden in het 
leven roepen, die geheel nieuw zijn. 
Dit laatste nu heeft overal plaats, maar in de hoogste mate bij de 
utiliteitswerken; de ontwerper daarvan heeft dus de moeilijkste 
taak. Men mag hem daarom niet hard vallen als zijn werk zich 
niet zoo spoedig aanpast aan de omgeving. 
Het pogen daartoe is voor hem plicht, maar de vrijheid is toch 
voor hem een eerste vereischte. 
Spreker eindigde met te zeggen: Wat was de eerste locomotief 
leelijk en hoe goed herinneren wij ons niet nog de eerste automo
biel, dat belachelijke rijtuigje zonder paard. 
Niemand zal die machines thans een zekere schoonheid ont
zeggen. 
Is dan bij de utiliteitswerken. als men maar zorgt dat de makers 
geen onbevoegden, maar bouwmeesters zijn. niet des te meer een 
goed resultaat te verwachten ! 
Op den voorgrond moet echter staan, dat ook daar de vorm moet 
groeien uit het organisme. 

Pakkende lichtbeelden werden hierna vertoond, waarbij vaak 
duidelijk de buitengewone leelijkheden van enkele utiliteitswer
ken. vooral watertorens, zichtbaar werden. Maar ook meerdere 
voorbeelden van goede werken kwamen op het doek. en gaven 
hoop voor den toekomst, zooals ook duidelijk sprak uit de warm 
voorgedragen, boeiende en hartelijk beapplaudiseerde rede van 
den Heer Klinkhamer. 

PRYSVRAGEN 
J U R Y R A P P O R T J. H. L E L I M A N . PRIJS
V R A A G B. 
AFSLUITING V A N H E T LEIDSCHEPLEIN. 
Ofschoon door eenige mededingers niet onverdienstelijk werk 
ingezonden werd. kan naar het oordeel der Jury deze prijsvraag. 
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in haar geheel genomen, niet als volkomen geslaagd worden be
schouwd. 
Geen der ingezonden ontwerpen toch is van zoodanige waarde, 
dat het met volle overtuiging voor eventueele uitvoering aanbe
volen zou kunnen worden. De meeste inzendingen zijn onvolledig; 
en dit voornamelijk wat de aangeving en de omschrijving van 
den plantsoenaanleg betreft. 
Het moet betreurd worden, dat, op 'n enkele uitzondering na, 
geen der inzenders blijkbaar samenwerking met tuinbouwkun
digen gezocht heeft. Aan de plattegronden, beter echter nog aan 
de omschrijvingen, is het duidelijk bemerkbaar, dat medewerking 
en voorlichting van vakkundigen hier ontbrak. 
Een algemeene opmerking is deze : dat geen der ontwerpen een 
aesthetisch-bevredigende oplossing voor den schuinen terrein-
vorm, ontstaande door het ombuigen der rooilijn van de Lijn
baansgracht, gevonden heeft. De plaatsing van het hoofdmotief 
der compositie op dit punt was hier als het ware aangewezen. 
De bestudeering der ontwerpen afzonderlijk geeft de Jury aan
leiding tot de navolgende opmerkingen : 

'Motto .Eenvoud". 
Dit ontwerp is zeer zwak. De algemeene conceptie, zoowel als de 
uitvoering der teekeningen, valt niet te roemen. De plantsoen-
aanleg is verbrokkeld. De fontein, welke het hoofdmoment der 
compositie vormt, is gedacht uitsluitend uit rustieke rotsblokken 
te bestaan, hetgeen wat al te simpel gedacht is. Het lage hek 
aan de zijde van het Leidsche plein, hoewel goed bedoeld, zou 
in de praktijk een sta-iu-den-weg blijken. Ook de hekafsluiting 
aan den waterkant der Lijnbaansgracht is ongemotiveerd en 
doet meer aan een inrijhek dan aan een leuning aan den water
kant denken. 
De toelichting der keuze van beplanting ontbreektbij dit ontwerp. 
Motto „Polyhymnia". 
Van dit ontwerp, hoewel vaii planindeeling iets beter dan het 
voorgaande, moet hetzelfde getuigd worden Het ontwerp der 
groote middenfiguur, evenals de behandeling van het smeed- en 
steenhouwwerk, zouden in uitvoering de door den ontwerper 
blijkbaar bedoelde monumentale werking ongetwijfeld missen. 
Het hekwerk is veel te zwaar tegenover het plantsoen. De ont
werper zocht zijn kracht in de plaatsing van een overmatig aan
tal beelden. Ook het plantsoen is te overladen 
Ook bij dit ontwerp ontbreekt de omschrijving der gedachte 
beplanting. Deze is. gelijk de plattegrond uitwijst, veel te over
matig gedacht. 
Motto „Benores". 
Dit ontwerp getuigt van meer vaardigheid dan de voorgaande 
wat het teekenwerk betreft, echter van niet veel beter begrip 
van wat op een plaats als deze en voor een stad als Amsterdam 
vereischt wordt. Deze compositie ziet er uit als oppervlakkig 
internationaal tentoonstellings-werk. Verder zijn op de voor
handen ruimte gebouwtjes ontworpen, waar geen voldoende 
plaats voor is. De parkaanleg en de keuze der beplanting zijn 
overladen en onpraktisch. 
„Motto ..Walda". 
Is in plan-indeeling beter dan de voorgaande. De opstanden zijn 
echter zwak. Ook van het teekenwerk moet hetzelfde gezegd 
worden. 
Aan dit ontwerp ontbreekt een centraal punt. waardoor het geen 
afgesloten geheel vormt. Men zou het zonder bezwaar voor de 
compositie nog verder op gelijke wijze kunnen voortzetten. De 
compositie der drie. nagenoeg gelijke, waterbekkens, op één lijn 
geplaatst, is als hoofdgroep nuchter van gedachte, terwijl de 
kleinere voor het beter uitkomen van het middenbekken beter 
weggelaten konden worden. Van de keuze der beplanting kon 
gezegd worden, dat deze overladen en onpraktisch is. De plaat
sing van bloembedden onder boomen, zou den groei der eerste 
zeer belemmeren. (Dit laatste geldt ook voor verschillende 
andere ontwerpen). 
Motto .. Tijdgeest". 
Het hoofdgebrek van dit ontwerp is. dat hetgeen stedelijk karak
ter draagt. Het is ongeschikt om als middenpunt eener voorname 
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stadswijk te dienen. Het draagt een landelijk karakter en is daar
door in disharmonie met de te verwachten aangrenzende mo
derne stadsbebouwing. De toegevoegde perspectief is mistee-
kend. Tegen de keuze der beplanting bestaat weinig bezwaar; 
deze is een der beste en meest praktische der geheele inzending. 

Motto .. Van Water tot Land". 
De architectonische onderdeelen op zich zelf beschouwd, zijn 
beter dan bij de voorgaande inzendingen. Bij dit ontwerp is een 
streven naar een meer monumentale oplossing bemerkbaar. De 
plaatsing van het zware gebouw, waarin gemakhuisjes enz., vlak 
voor het front van het plantsoen, waardoor het uitzicht op dit 
laatste vanaf het Leidscheplein benomen wordt, is verwerpelijk. 
Ook de plaatsing der beide hooge hagen, welke van verschillende 
zijden het uitzicht op de monumentale fontein belemmeren, 
wordt onjuist geacht. In zijn toelichting zegt de ontwerper wel, 
dat dit niet het geval is ; het trekken van eenige gezichtslijnen uit 
verschillende voorname punten, zal echter van het tegendeel 
overtuigen. 
De keuze der beplanting kan niet slecht genoemd worden; be
houdens enkele aangegeven plantensoorten, welke gewijzigd 
zouden kunnen worden. 

Motto .. Wetering" • 
Ook bij dit ontwerp wordt het gemakhuisje aan het front van het 
Leidscheplein geplaatst. Het wordt echter bedekt onder een 
stroom van water en vormt aldus tegelijkertijd een fontein. 
De architectuur van dit gedeelte van het ontwerp is te log en is 
vervolgens te schetsmatig behandeld om de bedoeling van den 
ontwerper volkomen te kunnen beoordeelen. Deze inzending 
draagt evenals het meerendeel der overige de sporen van 
te weinig doorwerkt en te haastig uitgevoerd te zijn. De platte-
grond-teekening is. als teekenwerk, niet zonder verdienste. De 
keuze der bloemversiering is zwak; die derboombeplantingbeter. 

Motto „Doornroosje". 
Dit ontwerp geeft als hoofdconceptie eene afsluiting aan de zijde 
van het Leidscheplein in den vorm van een open galerij te zien. 
Door deze open centraalbouw wordt het uitzicht op het achter 
gelegen plantsoen niet geheel weggenomen. In het midden dezer 
rotonde is een zware blauwgekleurde zuil geteekend, welke 
zich boven, aldoor verdunnend, in een halve bolvorm naar de 
buitengalerijen ombuigt. Het is de Jury niet volkomen duidelijk, 
wat hiermede bedoeld wordt. Stelt dit (hetgeen vermoed wordt) 
een fontein voor, dan is het duidelijk, dat, door de inwerking van 
den wind, die in ons klimaat veelal voorkomt, weinig van de ge
dachte bolvormige werking der fontein terecht komen zou. De 
architectonische detail dezer rotonde is fraai van proportie en 
goed geteekend. Een bevredigende afsluiting van het bovendeel 
ontbreekt echter. 

Toelichting en omschrijving ontbreken bij dit ontwerp. 

Motto ..Kijktuin". 
Dit ontwerp is een der meest ongezochte. Het vertoont een monu
mentale fontein als hoofdmoment aan de zijde van het Leidsche 
plein en is zoodanig geplaatst, dat ook van de Weteringschans af 
er een goede gezichtafsluiting door verkregen wordt. De architec
tonische qualiteiten, afschoon niet slecht te noemen, zijn niet in 
alle opzichten te roemen ; daarvoor is het geheel te zwaar en te 
gedrukt; het draagt het bekende zware Duitsche karakter. Vooral 
de grove bloembekkens in het midden van het plantsoen zijn zon
der bekoring. De guirlanden, die achter de bloemperken geplaatst 
zijn, vallen aldus buiten hun oorspronkelijke bestemming. De 
bloembedden liggen te dicht onder het bereik van het publiek. 
De memorie van toelichting is onvoldoende. 
Motto, „J. H. Leliman in memoriam". 
Bij dit ontwerp zijn waardeerbare pogingen naar een werkelijk 
monumentale oplossing van het vraagstuk te bespeuren. 
Het plan heeft echter de cardinale fout, dat de directe en onmis
bare verbindingsweg van het Leidsche plein met de Sieseniskade 
en het aangrenzend stadskwartier opgeofferd is. De ontwerper 
heeft al zijn kracht geconcentreerd op het uitzicht vanaf het 
Leidsche plein en heeft het doorzicht naar de Lijnbaansgracht 
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opgeofferd, waarvoor hij in den vorm eener monumentale af
sluiting met fontein, als het ware een scherm plaatste. 
Aldus wordt ook van de zijde der Lijnbaansgracht het gezicht op 
het Leidsche plein benomen. Dit monument, op zich zelf be
schouwd, is van architectonische verdienste. Vooral de zijde 
naar het Leidsche plein gekeerd, is niet zonder monumentale 
werking; de achterzijde daarentegen is te arm gedacht. Als af
sluiting van een stadskwartier, met geboomte achter het monu
ment geplaatst, zou dit ontwerp ongetwijfeld uitstekende dien
sten kunnen vervullen. Memorie beplanting ontbreekt. Wat 
op teekening aangegeven staat, is niet slecht gedacht. 
Motto „Silhouet". 
Dit ontwerp is het best uitgewerkte der geheele inzending. De 
groote verdienste er van is, dat er een origineele gedachte aan 
ten grondslag ligt. De ontwerper heeft, door een groote lichtzuil 
als hoofdmoment zijner compositie te denken, getracht, iets wer
kelijk moderns televeren.dat wi l zeggen, iets practisch, dat te
vens op monumentale wijze aesthetisch verwerkt is. De detail-
teekening op groote schaal, geeft een goed denkbeeld van de 
bedoeling des ontwerpers. 
De compositie van den plantsoenaanleg daarentegen is gezocht 
en zonder eenheid. De toelichting der gekozen beplanting is on
voldoende. De keuze der Italiaansche populieren is onpraktisch, 
onaesthetisch, daar deze boomen. door hun sterk opgaande lijn 
te veel van gelijke kracht als het monument zijn en door hun 
krachtigen groei, dit laatste spoedig overvleugelen zouden. 
De groote beteekenis der harmonie, welke door tegenstelling ver
kregen wordt, is hier uit het oog verloren. Door een andere 
boombeplanting, zou dit gebrek echter te verhelpen zijn. De zuil 
leent zich bij uitstek voor perspectivische werking, zoodat de 
aangewezen plaats niet was in de as van het voorste gedeelte 
Weteringschans, tegenover den ingang van Hirsch, doch op het 
brekingspunt der beide assen der Lijnbaansgracht, waar nu een 
leelijke doorgang ontworpen is tusschen de beide plantsoenen. 

Naar aanleiding van het voorgaande, heeft de Jury zich niet ge
rechtigd geacht, den eersten prijs toe te kennen. Zij kent aan het 
ontwerp, ingezonden onder motto „Silhouet" den tweeder. prijs, 
verhoogd met vijftig gulden toe = tweehonderd gulden. 
De premie wordt toegekend aan het ontwerp „/. H. Leliman, in 
memoriam" = honderd gulden. 
Gezien het vele waardeerbare in het overige ingeleverde werk. 
komt het de Jury gewenscht voor het overige van het beschikbare 
bedrag onder de navolgende inzendingen gelijkelijk te verdeden. 
Motto's. ..Kijkluin". „Doornroosje", „van Water tot Land" en 
,, Wetering" elk vijftig gulden. 
Winnaar van den tweeden prijs is de heer J. Crouwel Jr.. van de 
premie de heer G. J. Rutgers, beide architecten te Amsterdam. 
Den overigen bekroonden wordt verzocht, den algemeenen se
cretaris der Maatschappij tot Bev. der Bouwkunst mede te deelen. 
of zij hunne namen bekend wenschen te zien gemaakt. 

De Jury 
A. W . Bos. 
L E O N A R D A. SPRINGER, 

H. J. M . W A L E N K A M P G Z N . 

Amsterdam. Jan. 1912. 

PRIJSVRAAG ARBEIDERSWONING - MEUBI
LEERINGEN VAN ONS HUIS T E ROTTERDAM. 
De Directeur van ..Ons Huis'' maakt bij deze. namens de Jury, de 
volgende ingekomen vragen en daarop gegeven antwoorden 
bekend: 
Vraag 19. Mag de ontvangkamer veranderd worden in slaap
kamer ? 
Antwoord: Neen. 
Vraag 20. Moeten de ontwerpen van de plattegronden gemaakt 
worden voor de tentoonstelling, of voor eventueel te bouwen 
huizen ? 
Antwoord : Voor de tentoonstelling. 
Vraag 21. Is voor de kachels, lampen, vloerbekleeding. gordijnen. 

enz. een eenheidsprijs bepaald, of is de mededinger hierin vrij
gelaten ? 
Antwoord: Dit wordt vrijgelaten. 
Vraag 22. Is het noodzakelijk, dat de vloeren met kleeden be
legd worden, of zijn deze soms geschilderd ? 
Antwoord: Wordt vrijgelaten. 

A. D E K O E . Directeur. 

• y l B O E K - E M 
P L A A T W E R K E n 

Het Staatkundig en Maatschappelijk leven der Nederland
sche Steden, door Dr. H . Brugmans. Leiden A . W. Sijthoff 's 
Uitg. Mij. Het 3de en laatste deel van het werk Oud-Nederland-
sche Steden in haar ontstaan, groei en ontwikkeling. doorDr. H. 
Brugmans en C. H. Peters, is onder bovenstaanden titel ver
schenen : de prijs is per deel. gebonden in half-lederen band f8.25. 
Wij hebben bij het verschijnen der eerste twee deelen met ge
noegen de aandacht op dit belangrijke werk gevestigd en gewezen 
op de beteekenis van dergelijke goed geschreven en fraai geïllu
streerde boeken voor architecten. Was hiertoe bij de eerste twee 
deelen te meer aanleiding, daar zij samengesteld zijn door den 
Rijksbouwmeester C. H. Peters, die reeds zoo menig bewijs van 
grondige historische kennis en van bouwkunstig inzicht heeft ge
geven, waardoor deze deelen een meer vakkundig karakter dra
gen, dit laatste deel is. naar wij meenen. voor den architect van 
niet minder belang. Hierin toch wordt het staatkundig en maat
schappelijk leven geschetst, datgene dus. wat een der belang
rijkste deelen vormt van den ondergrond, waaruit stedenaanleg 
en architectuur voortkomen. 
Een kuituurbeeld van het steden-leven wordt gegeven, waardoor 
wij het leven uit die dagen leeren begrijpen. E n dit hebben wij 
voor alles noodig. om de kunst dier tijden, dus ook. ja vooral de 
bouwkunst, te doorgronden. 
Cultuurhistorie is noodig om het bloot-aesthetisch genieten van 
kunst te doen overgaan tot het diepere en meer vruchtbare, na
melijk tot het begrijpen van kunst. Bouwkunst spreekt slechts dan 
goed tot ons. als wij haar milieu, haar oorsprong, haar reden van 
bestaan kennen. 
Natuurlijk mogen wij niet verwachten, dat in het 440 blz. dikke 
deel deze kuituur historie der zoo uitermate belangwekkende en 
boeiende Nederlandsche Steden, compleet behandeld wordt. Het 
is echter juist de verdienste van den schrijver, dat hij. die blijk
baar over een reusachtig uitgebreid materiaal beschikt, de stof tot 
een betrekkelijk beknopt geheel heeft weten samen te vatten, en 
daarmede een afgerond beeld heeft gegeven. 
Voor hen. die geen gelegenheid hebben het geheele deel te lezen, 
is de knap geschreven Inleiding een welkome gelegenheid, toch 
met de kern van het werk kennis te maken. 
Achtereenvolgens behandelt de schrijver den Romeinschen tijd ; 
vervolgens het ontstaan en het wezen van steden en dorpen in 
de oudere Middeleeuwen: de ontwikkeling van dorpen tot ste
den in de verschillende provinciën; het staatkundig en maat
schappelijk leven in de steden en haar grondgebied: de rechten 
en plichten van den burger; de Stadsregeering. handel en nijver
heid en de sociale verhoudingen, de Nederlandsche steden en de 
SOjarige oorlog, de 17de en de 18de eeuw en het einde der Stads
geschiedenis. 
Gelijk de vorige deelen. is ook dit uitmuntend geïllustreerd, en 
versterken de + 200 afbeeldingen op niet geringe wijze het beeld, 
dat de bekwame schrijver van het leven in onze oude steden 
schetst. Bijgaande afbeeldingen kunnen als proeven van illustra
tie dienen ; opmerkelijk is het groot aantal belangwekkende ar
chitectuur afbeeldingen, dat in het boek voorkomt. 

Dergelijke werken voldoen aan de behoeften van den modernen 
tijd, en zijn. niet het minst door architecten, met vreugde te be-
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groeten. Immers, de tijd dat de bouwwerken alleen op zich zelf 
beschouwd werden, en de aandacht niet gevestigd was op hun 
milieu, is voorbij. Men gaat nu verder, men tracht het geheel te 
zien, en de bouwkunst als deel hierin. Is niet de alom ontwaakte 
Heemschut-beweging hieraan verwant ? J. G. 

VRAGENBUS. li 
In antwoord op de vraag betreffende ..Carton-pierre" worden de 
volgende adressen medegedeeld: 
V. d. Bossche & Crevels, de Ruyterstraat 1, Amsterdam. 
Gebr. Koch. lijstenfabriek, Amstelveenscheweg. Amsterdam. 
Fa. Erven Dorens. Rokin 54, Amsterdam. 

BERICHTEN 
Tentoonstelling Dordrecht. De Ned. Ver. voor Ambachts- en 

' Nijverheidskunst heeft besloten tot een collectieve inzending op 
de Tentoonstelling van Kunstnijverheid en Volkskunst, welke 
van 4 27 Mei a.s. te Dordrecht gehouden wordt. 
Verfraa i ïngsvereen ig ing te Nijmegen. Ongetwijfeld verkeert 
onze oude Keizersstad, zoo schilderachtig gelegen aan den bree-
den. drukbevaren Waalstroom, in een tijdperk van ontwaking 
en van opkomenden bloei. Op gebied van verkeer zien we be
halve de electrische stadstram, de nieuwaangelegde en nog te 
verwachten stoomtrams, alsmede de in uitzicht gestelde Waal-
overbrugging als teekenen van vooruitgang en eveneens is in 
aesthetischen zin een opleving te constateeren. 
Een recent geval is de verjongingskuur, die de V e r f-r a a i ï n g s-
v e r e e n i g i n g ondergaan heeft. Deze heeft een crisis doorge
maakt en het oude en van weinig leven meer getuigende lichaam, 
met den officieelen naam van V e r e e n i g i n g v o o r V e r f r a a i 
i n g v a n N i j m e g e n en h e t S c h e p e n d o m , is met verjongde 
levenskracht haar kritieke tijdperk te boven gekomen. Mocht de 
Vereeniging zich over het algemeen al op een zeer geringe be
langstelling kunnen beroemen en waren er ook tal van Nijmege-
naars, die onkundig bleven van haar bestaan en haar werken 
dat ze recht van bestaan heeft, is gebleken, toen het oude bestuur 
een voorstel deed, om de vereeniging te ontbinden. 
Haar oorsprong dankte ze aan den tijd, toen Nijmeeg's vesting
muren gesloopt zouden worden en een adviseerend lichaam 
noodig werd geacht, om de uitbreiding in aesthetischen zin te 
behartigen. Ze heeft op dit gebied echter weinig uitgericht, In 
weinig gevallen was haar optreden noodig en in nog minder mate 
haar pogen een succes. Haar werkzaamheid beperkte zich in de 
laatste jaren dan ook tot een versiering der wandelparken, tot 
een verzorging van dieren en vogels in parken en vijvers, met 
name het Kronenburgerpark. 

Toch heeft ze zich in enkele werken een blijvende herinnering 
gesticht, hiervan mogen genoemd worden de vier beeldjes aan 
den Nassausingel. de monumentale Leeuw in het Kronenburger
park, de fontein aan den Stationsweg en meer werken van be
scheidener aard. 
Evenwel, bij een gebrek aan samenwerking tusschen het Ge
meentebestuur en de Verfraaiïngs-vereeniging, werd het oude 
bestuur de moed ontnomen, tot een verder voortbestaan. E n 
toen men meende, in het plan tot den aanleg van een Herten
kamp geen steun van autoriteiten te mogen ondervinden was de 
maat volgemeten en besloot men tot liquidatie. 
Edoch, zooals ik opmerkte, voor de vier aftredende bestuurs
leden een van de vijf wenschte zijn functie te blijven waar
nemen zijn nieuwe krachten opgetreden en het heeft allen 
schijn, dat daarmede de vereeniging een nieuwe bloeiperiode 
tegemoet gaat. Moge ze door een flinke uitbreiding van het leden
tal met goeden materieelen steun nog veel doen voor de bescher
ming en verhooging van het vele schoone, dat Nijmegen bezit. 
Van een streven naar ontwikkeling van den kunstzin getuigt ook 
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de sympathieke daad van de afdeeling Nijmegen van het A l g e-
m e e n N e d e r l a n d s c h V e r b o n d , die prof. dr. W. Vogelsang 
te Utrecht, aanzocht om te Nijmegen een serie lezingen met licht
beelden te geven betreffende de geschiedenis der bouwkunst en 
hare evolutie. Zonder twijfel zal deze cursus veel bijdragen tot 
de verfijning van den schoonheidszin en de kennis der bouw
kunst bij vele leeken vermeerderen en noodwendig daardoor 
aankweeken de liefde voor onze oude monumenten,die we bezit
ten uit alle cultuurperioden, vanaf den vroeg-Romaanschen tijd. 
Het daghet in het Oosten! Alles wat bijdraagt tot een vertrouwe
lijker verhouding van het leekenpubliek tot de bouwkunst kan 
niet anders dan goede vruchten afwerpen. De bouwkunst, ge
naamd de moeder der kunsten, is nog steeds als kunst de minst 
gewaardeerde bij de menigte. De belangstelling voor haar 
karakteristieke producten in deze stad — ik moge noemen de 
Kapel en de Romaansche Koornis op het Valkhof, verder de 
St. Stevenskerk, het Stadhuis, de Stadswaag, de Latijnsche 
school, de Kerkboog, de Belvédère, den Kronenburgertoren en 
de Mariakerk bepaalt zich nog te veel tot enkelen. 
E n al heeft Nijmegen zich in de 19e eeuw uit aesthetisch oogpunt 
in grondvorm op bevredigende wijze uitgebreid, voor de afslui
ting van het Mariënburgerplein, waarop de thans als museum 
ingerichte Mariakerk zich na de restauratie in monumentaal as
pect verheft, komen andere voorwaarden. 
Te oordeelen naar hetgeen tot nu toe hiervoor gedaan is. kunnen 
de vooruitzichten niet alleszins bemoedigend genoemd worden, 
want naast uitnemende producten van architectuur, zien we 
bouwwerken verrijzen, die de critiek niet doorstaan kunnen, die 
zeker niet bijdragen tot een harmonisch geheel en daarbij nog 
afbreuk doen aan de goede bouwkunstmonumenten in hare 
nabijheid. Mogelijk zal zich de verjongde Verfraaiingsvereeni-
ging voor dit geval interesseeren, haar werkzaamheid zou zich 
ook in architectonische richting kunnen uitstrekken en ze zal in 
elk geval het stadsschoon in algemeenen zin willen bevorderen. 

X . 

RECTIFICATIE. 
In het artikel „Winddruk" van den heer W. J. van de Wijnpersse 
zijn enkele storende drukfouten geslopen; op blz. 33. (1ste kolom 
20ste regel v. o.. idem 2de kolom 4de regel v. b., en idem 22ste 
regel v. o.) ..staat statistisch" in plaats van ..statisch". 

LAATSTE BERICHTEN. 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Afdeeling 
Amsterdam. 
632e Alg. Vergadering te houden op Maandag 29 Jan. 1912. des 
avonds ten 8 ure in het gebouw der Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst. Marnixstraat 402. 
A G E N D A . 

lo . Notulen, ingekomen stukken en mededeelingen van het 
Bestuur. 

2o. Voordracht van den Heer G. V E R S T E E G , Ingenieur. Adj.-Dir. 
Gemeentewerken te Arnhem, over . . S L A C H T H U I S B O U W " 
toegelicht met lichtbeelden. 

3o. Jaarverslag. Rekening en Verantwoording van den Penning
meester en Begrooting over 1912. 

4o. Nazien rekening en verantwoording over 1911. 
5o. Bestuursverkiezing en verkiezing van een Voorzitter. 
6o. Hetgeen verder ter sprake zal worden gebracht. 

De Secretaris, 
J. B A K K E R . 

N . B. De introductie wordt ruim opengesteld. 
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INHOUD : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Examen-Commissie 1912. 
Hoofdbestuursvergadering op 7 Febr Eereprijsvraag ..Go
defroy". Vergadering Afd. Amsterdam. Rapport over het 
ontwerp der A. V. Commissie. R E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . 
Het R. K. Sanatorium te Groesbeek. Arch. E d . Cuypers. 
Een niet alledaagsch draagbalkje, door J. H . Schaad. Ons 
Eigen Land. Conferentie over het Bouwk. Element van 
Heemschut. Prijsvragen. — Vragenbus. Berichten. Met 
een plaat. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

E X A M E N S VOOR BOUWKUNDIG-OPZICHTER, 
BOUWKUNDIG-TEEKENAAR E N UITVOERDER 
V A N BOUWWERKEN, INGESTELD DOOR D E 
MAATSCHAPPIJ T O T BEVORDERING DER BOUW
KUNST EN A F T E NEMEN IN 1912. 
Door het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst zijn benoemd, onder goedkeuring van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken, tot Leden van de Com
missie, belast met het afnemen van de in Februari en Maart te 
houden Examens voor Bouwkundig-Opzichter. Bouwkundig-
Teekenaar en Uitvoerder van Bouwwerken (Onderbaas), de 
Heeren: 
B. J. Ouëndag. Architect. L i d van het Hoofdbestuur van de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst. Voorzitter; M . B. N . 
Bolderman, Civiel-Ingenieur, Chef de Bureau van het Bouw- en 
Woningtoezicht te Amsterdam ; H. van Dam, Leeraar in de Wis
kunde te Amsterdam; J. Moolenschot. Architect te Amsterdam; 
J. A. v. d. Sluys Veer, Architect, Leeraar aan de Industrie
school van de Maatschappij voor den Werkenden Stand te 
Amsterdam; Mr. E . H. P. Rosenboom. Architect. Advocaat en 
Procureur te Amsterdam; P. A. Timmers, Architect te Amster
dam ; H . Loterijman. Arts te Amsterdam ; M . J. F. Lippits, Archi
tect te Amsterdam; G. Versteeg. Adjunct-Directeur der Ge
meentewerken te Arnhem; J. D. Gantvoort. Architect te Deven
ter, Leeraar aan de Burger-Avondschool, aldaar; H . van der 
Kloot Meyburg. Architect te Rotterdam. Hoofdleeraar aan de 
Academie van Beeldende Kunsten te 's-Gravenhage; W. de 
Vrind Jr.. Bouwkundig-Ingenieur te 's-Gravenhage. assistent aan 
de Technische Hoogeschool te Delft; M . Vrijenhoek. Bouwkun
dige te 's-Gravenhage ; J. J. van Noppen, Architect te Haarlem. 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

Leeraar aan de Industrieschool van de Maatschappij voor den 
Werkenden Stand te Amsterdam ; W. F . Overeynder. Architect 
te Rotterdam; J. van Wijngaarden, Architect te Rotterdam. 
Assistent ad . Technische Hoogeschool te Delft; W. de Jong, 
Architect. Bouwkundige 1ste Klas b/d. Maatschappij tot Explo i 
tatie van Staatsspoorwegen te Utrecht; W. Bletz. Architect te 
Weesp ; F . de Herder. Aannemer te Zwolle ; G. Stapensea. Archi
tect te Sneek; J. Gratama. Bouwkundig-Ingenieur. Algemeen-
Secretaris v/d. Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
te Amsterdam, Secretaris. 

HOOFDBESTUURSVERGADERING OP WOENS
DAG 7 FEBRUARI ten 10' ... ure v.m. in het Gebouw der 
Maatschappij. 
Op de Agenda komt voor o. a.: 
Ingekomen stukken. 
Mededeelingen van den Voorzitter. 
Reglement Commissie van Onderwijs. 
De a.s. Algem. Meivergadering en Feestviering 70 jarig bestaan 
der Maatschappij. 
Opknappen Maatschappelijk Gebouw en inrichting bibliotheek. 
Maatregelen tot handhaving der Nationale Prijsvraag Regelen. 
Rapport Bouwbedrijven. 
Bouwkunstige medewerking in de dagbladen. 

E E R E - P R I J S V R A A G . . G O D E F R O Y " . 
S T U D I E - P R I J S V R A A G V O O R E E N A R C H I T E C T E N 

H U I S , U I T G E S C H R E V E N D O O R D E M A A T S C H A P P I J 

T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 

OMSCHRIJVING. 
Het Architecten-huis is gedacht te zijn het Vereenigingsgebouw 
en zetel van de Federatie der verschillende Architecten-Ver
eenigingen hier te lande. 
Het Architecten-huis wordt verondersteld te worden opgericht 
op een rechthoekig vrij terrein, ter grootte van 40 X 60 M . , be
grepen in de nieuwe stadsuitbreiding van een der grootste 
steden van ons land. gelegen met een der lengte-zijden aan een 
hoofdverkeersweg en met de korte zijde aan een zijstraat van min
der belang, en verder ingesloten door belendende eigendommen. 
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De Hoofdverdieping (eerste verdieping) uitsluitend bestemd voor 
de Architecten, moet bezitten Tentoonstellings-. Voordracht- en 
Vergaderzalen. Bestuurskamer. Secretariaat. Bibliotheek en 
Lunchroom, enz. 
Op den beganen grond bevinden zich de zalen voor de Permanente 
Expositie van Bouwmaterialen, enz., met woning voor een Con
cierge, zoomede een Café-restaurant, waarvan de Kastelein
pachter tevens voer de bediening van de lunchroom zorgt, ter
wijl een keuken, zoomede de Kastelein-pachterswoning, op de 
bovenste verdieping gelegen is. 
De pachter voorziet tevens in de verzorging en bediening van 
een 6-tal Architect-logeergasten, welke daar gelijk bij ..clubs" 
het geval is overnachten kunnen, als zij aldaar geen pied-
a-terre hebben en geïntroduceerd worden door hun Vereeni
ging. 
Op deze verdieping moeten ook een 4-tal Architecten-Ateliers 
disponibel zijn. 
Het niet bebouwde gedeelte wordt als Tuin aangelegd, waarvan 
een gedeelte in directe verbinding moet staan met het Café
restaurant en met de zalen der. hierbovengenoemde. Permanente 
Expositie, om evenzoo verhuurd te worden aan fabrikanten en 
leveranciers, welke in de open lucht kunnen exposeeren. 
Voorts een electrisch gedreven Personenlift, vanaf den Be
ganen grond tot op de 2e Verdieping, een dito eenvoudige Trans-
portlift. vanaf het Sousterrain tot de 2e Verdieping doorgevoerd, 
zoowel voor personen (eigen- en keukenpersoneel van den pach
ter) als voor het transporteeren van kisten, tentoonstellingsvoor-
werpen, enz. 
Ten slotte de noodige Dienstvertrekken. Bergplaatsen, Toiletten. 
W. C s . enz. Een en ander hieronder nader omschreven. 

Begane Grond. 
De Begane-grond Verdieping is gelegen 50 c.M. boven het trottoir. 
Op deze verdieping een ruime Vestibule met Tochtportaal en 
Fietsenstand. een Spreek- of Wachtkamer, waarbij Loge voor 
den Portier. 
Een Trappenhuis met Hoofdtrap tot aan de le Verdieping, een 
Diensttrap en de beide reeds genoemde Liften. 
Een Zaal. of vereeniging van kleinere zalen.(en in verbinding met 
den tuin) ten behoeve eener Permanente Tentoonstelling van 
Bouwmaterialen, met een gezamenlijk oppervlak van ongeveer 
430 ad 440 M - . 
Voorts tot deze tentoonstelling behoorende en in verbinding met 
deze zaal of zalen: een 8-tal Modelvertrekjes (*). elk groot onge
veer 12 ad 15 M-'. 
Woning voor den Concierge, bestaande uit: Woonkamer en Kan
toortje, groote en kleine Slaapkamer en een Keukentje, de benoo-
digde Bergruimte. W. C . eigen Diensttrap, enz. 
Aangezien de vertrekken van de Conciërgewoning en de model
vertrekjes der Permanente Tentoonstelling slechts ongeveer 3 M . 
hoog behoeven te zijn van vloer tot vloer, in tegenstelling met de 
groote Tentoonstellings-zalen en het Café-restaurant, die wel 
dubbel zoo hoog moeten zijn. kunnen bedoelde woning en expo
sitie-vertrekjes over 2 verdiepingen verdeeld, dus een Begane-
grond Verdieping met Entresol. 
Een Café-restaurant met een oppervlak van ongeveer 150 M-'., 
met Terras aan den tuin. toegang vanaf de voornaamste straat of 
hoofdverkeersweg. met bijbehoorende Toiletten. W. C s en 
Urinoirs. 

Eerste Verdieping. 
Een groote en een kleine Tentoonstellings- tevens Voordracht
en Vergaderzaal, resp. groot ongeveer 180 en 70 M- . doch zoo
danig geprojecteerd, dat zij in bijzondere gevallen tot één groote 
zaal vereenigd kunnen worden. 

V e r t r e k k e n ingericht door fabrikanten of leveranciers van parketvloeren, 
wand betimmering, inuurbespanning of behangsel, stucwerk of ander materiaal voor 
plafonds, meubelen van hout of riet, lichtornamenten, enz. of bijv. bad k am e r s 
compleet ingericht door de fabrikanten of leveranciers van wandbekleeding, 
tegels, — van vloerbekleeding, mosaiec, tegels, hontgraniet, enz. — van sanitaire 

artikelen badkuip, waschtafel, bidet, closet, enz. van warmwaterverzorging, 
verwarming, verlichting, ventilatie, enz., enz. 
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Een Bibliotheek ter grootte van ongeveer 70 M ! . 
Een Leeskamer grenzende aan de Bibliotheek. 
Een Bestuurskamer en een kamer voor den Secretaris. 
Een kamer voor Commissie-vergaderingen. 
Deze 5 vertrekken elk met een oppervlak van ongeveer 40 M 2 , met 
inbegrip van muurkasten, enz. 
Een Lunchroom, ongeveer 80 M 2 . met ruim balcon. In dit vertrek 
een Buffet, verbonden door een spijzenlift zoowel met het Café
restaurant, al9 met de keuken op de 2e verdieping. 
Voor de bediening bovendien een communicatie-(spil-)trapje 
met het Café-restaurant. 
Een gemeenschappelijke Spreekkamer en Telefooncel. 
Verder, behalve de reeds genoemde diensttrap, een Trap naar 
de 2e Verdieping. 

Voorts ruime Vestiaires, Toiletten met W.C. en Urinoirs. 

Tweede Verdieping. 
4 Architecten-Bureaux. E l k Bureau bestaande uit een Atelier ter 
groote van + 35.— M-'. een pr ivé-Kantoor + 25. M*. met een 
Spreekkamer. Ten behoeve der ateliers de noodige Toiletten 
met W. C. 
Een Lichtdrukinrichting met Vertrek voorzien van spoelinrich-
ting. Hieraan grenzende een Donkere Kamer voor het ontwik
kelen van clichés. 
6 Architecten-logeerkamers, elk groot ± 15. M- . met inbegrip 
der. door gordijnen afsluitbare. Alcoof voor het ledikant. 
Hierbij een Badkamer, W. C. en verder kasten, enz. voor de 
„service", enz. 
Een gedeelte van deze vertrekken kan desnoods in het dak 
worden ingebouwd. 
Woning voor den Kastelein-pachter van het Café-restaurant met 
ruime Keuken voor het restaurant, tevens voor eigen gebruik. 
2 Kamers van bescheiden afmeting en suite. 2 Slaapkamers. 
Dienstbodenkamer, kamer voor den inwonenden knecht, berg 
ruimten, provisiekamer. W. C s . enz. 

Gedeeltelijk Sousterrain. 
Een braak- en brandvrije Safe. groot i 3 M . 
De installatie van Centrale Verwarming, te bereiken van uit de 
Conciërgewoning, met Kolenkelder en ruime Bergplaatsen(in de 
nabijheid van de dienstlift) voor stoelen, schotten, piëdestals 
en ander materiaal voor de Voordracht- en Tentoonstellings
zalen, kisten, gereedschappen enz. voor de schoonmaaksters enz. 
Onderhet Café-restaurant de noodige Bergruimten.Bier-. Wijn
en Provisiekelders, toegankelijk door kleine spiltrap en in ver
binding met de spijslift. 
Bergruimte om 's winters de tuinmeubelen op te bergenden berg
plaats voor materieel van de tuinlieden. 

T E E K E N I N G E N . 

Gevraagd worden de navolgende teekeningen: 
De Plattegronden van de verschillende Verdiepingen op een 
schaal van 1 a 100, behalve die van het gedeeltelijk Sousterrain. 
waartoe een schaal van 1 a 200 voldoende wordt geacht. 
Twee Gevels op een schaal van 1 a 100. 
Twee Doorsneden op een schaal van 1 a 100, 
Een Travee van den voornaamsten gevel met Doorsnede op een 
schaal van 1 a 20. 
Een Perspectief. 
Alle teekeningen in potlood (waarmede natuurlijk niet bedoeld 
wordt een „schetsmatige" behandeling).'In de plattegronden en 
doorsneden de muurdikten door tint aangeven. 
De gevels in kleur opwerken. 
Variant-ontwerpen en niet gevraagde teekeningen blijven buiten 
beschouwing. 
Wanneer eventueel „systeemverdeeling" wordt toegepast, dan 
mag deze niet worden aangegeven. 
De bestemming der vertrekken en ruimten inschrijven met 
bijvoeging in den linker bovenhoek der afmetingen van de ver
schillende vertrekken. 
Het schrift op de teekeningen in drukletter-vorm. 

De plattegronden mogen op calqueerpapier geteekend worden, 
doch moeten dan op carton worden opgeplakt. 
De teekeningen mogen niet op ramen gespannen of achter glas 
zijn ; zij mogen echter niet opgerold zijn. 
Een korte Memorie van Toelichting met omschrijving der toe te 
passen bouwmaterialen, enz., en opgave per verdieping van de 
afmeting der verschillende vertrekken met overzichtelijke cal
culatie der oppervlakten. 

P R I J Z E N . 

Prijs : de v e r g u l d z i l v e r e n M e d a i l l e van de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst, met f 400. . 
Premie : de z i l v e r e n Medaille van de Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst, met f 200.—. 
De prijzen worden uitgereikt op de a.s. Alg . Mei-Vergadering der 
Mi j . Mocht eventueel geen der ingekomen ontwerpen voor be
kroning in aanmerking komen, dan kan de Jury voorstellen 
het totaal of een deel van de voor de prijzen beschikbare som 
onder de beste ontwerpen te verdeelen. 

INLICHTINGEN. 

Eventueele inlichtingen betreffendehet Programma moeten aan
gevraagd worden aan het Bureau van de Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst, Marnixstraat 402, Amsterdam. 
De antwoorden worden gepubliceerd in het Bouwkundig Week
blad, Architectura, de Bouwwereld en de Opmerker. 
Uitsluitend de op deze wijze verstrekte inlichtingen zullen be
schouwd worden deel uit te maken van het Programma. 
Het bureau van inlichtingen wordt 7 Maart a.s. gesloten. 

I N L E V E R I N G D E R O N T W E R P E N . 

De ontwerpen moeten anoniem zijn en ingezonden worden onder 
een motto of ander kenteeken. 
Op straffe van uitsluiting is het den inzenders verboden, op de 
een of andere wijze de anonimiteit vóór de uitspraak van de Jury 
te verbreken. Bij elke inzending zal in afzonderlijke, behoorlijk 
gesloten enveloppe moeten worden gevoegd: 
a een door den ontwerper onderteekende verklaring, luidende: 
„ondergeteekende, inzender van het ontwerp motto " 
verklaart dat dit onderwerp zijn geestelijk eigendom is." 
6. een correspondentie-adres. 
De laatst genoemde enveloppe zal vóór de uitspraak der Jury 
door haar mogen worden geopend, om, wanneer het noodig is, 
door tusschenkomst van den correspondent met den ontwerper 
in briefwisseling te treden. 
Al le ontwerpen moeten vrachtvrij ingeleverd worden vóór of op 
Donderdag 9 Mei a.s. aan het Bureau van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, Marnixstraat 402, Amsterdam. 
Op de buitenzijde van elke inzending moet vermeld staan: 
,,Eereprijsvraag Godefroy". 
Als datum van inlevering wordt beschouwd de dagteekening 
van het bewijs der verzending, dat desverlangd moet worden 
overgelegd. 
Niet op tijd ingeleverde ontwerpen blijven buiten beschouwing 
en worden onmiddellijk aan het opgegeven correspondentie
adres teruggezonden. 

S L O T B E P A L I N G E N . 

De ontwerpen worden tentoongesteld op de Alg. Mei-Vergade
ring der Maatschappij en het Jury-rapport zal daarbij ter inzage 
liggen. 
De ontwerpen blijven dan nog tot 1 Jan. 1913 ter beschikking van 
de Maatschappij, die het recht heeft deze ook te exposeeren op 
plaatsen waar Afdeelingen der Mij. gevestigd zijn. 
Gedurende het tijdperk dat de teekeningen in het bezit zijn der 
Maatschappij, zullen deze door haar tegen brandschade verze
kerd worden. De bekroonde antwoorden zullen door de Maat
schappij gereproduceerd worden in haar Orgaan. 
Van andere, daartoe door de Redactie geschikt geoordeelde 
ontwerpen zullen slechts met goedvinden van den ontwerper re-

product ie's genomen worden. In elk geval zal de Maatschappij, bij 
eventueele reproductie, de voorkeur genieten. 
De mededinging is voor alle Nederlanders opengesteld. 

De Jury: 
H . P . B E R L A G E . 
J. F . K L I N K H A M E R . 
C. M U Y S K E N . 
C. B. P O S T H U M U S M E Y J E S . 
A. S A L M G. Bzn. 

Programma's zijn op aanvrage kosteloos verkrijgbaar aan het 
bureau v. d. Mij. t. B. d. B. Marnixstraat 402. Amsterdam. 

A F D E E L I N G A M S T E R D A M VAN DE MAAT
SCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
632ste Algemeene Leden Vergadering op 29 Januari j . l . 
De Voorzitter, de Heer F. W. M . Poggenbeek, leidde de vergade
ring, en sprak een woord van welkom tot de Leden; daarna 
werden de notulen voorgelezen en goedgekeurd. 
De Heer G. Versteeg, architect, adj. dir. der Gemeente Werken 
te Arnhem, verkreeg hierna het woord voor zijn Voordracht over 
„Slachthuisbouw", toegelicht met lichtbeelden. 
Spreker behandelde eerst het geschiedkundig overzicht van den 
Slachthuisbouw, dan de verschillende systemen bij dien bouw 
toegepast; hij liet op het doek verschillende plattegronden en 
afbeeldingen van slachthuizen in binnen- en buitenland projec
teeren en wees op vóór- en nadeelen der verschillende systemen; 
voornamelijk werden daarbij besproken de slachthuizen in Dres
den, en ook die te Offenbach en Bamberg, welke beide laatste 
systemen van invloed zijn geweest op de opvatting van den 
slachthuisbouw te Arnhem. 
Na een korte pauze werden lichtbeelden van het slachthuis te 
Arnhem in al zijn details vertoond en nader toegelicht, waarbij 
spreker vooral deed uitkomen, de daarbij in het oog gehouden 
mogelijkheid van eene doelmatige uitbreiding in de toekomst; 
hij wees op de gunstige ligging der remise, waarin de wagens 
moeten komen, bestemd voor het afhalen der vleeschwaren. die-
bij deze planverdeeling direct is aangesloten aan het slachthuis, 
terwijl de wagens toch feitelijk daarbuiten kunnen worden 
gehouden. Bovendien zijn de lokalen waar het afval, als darmen 
enz. moet worden verwerkt, direct aan de slachtplaats ver
bonden, zoodat het bedienend personeel zich niet door het 
gaan door de buitenlucht aan groote temperatuursverschillen 
behoeft bloot te stellen. 
Aan den heer G. Versteeg, die bereid was zijn volledige voor
dracht voor het Bouwkundig Weekblad af te staan, werd door 
een hartelijk applaus der aanwezigen en bij monde van den 
Voorzitter den dank der vergadering gebracht. 
Hierna werd door den secretaris een concept adres aan den 
Minister van Waterstaat voorgelezen, beoogende. om zich aan 
te sluiten bij een destijds ingediend adres van den Bond van 
Ned. Architecten: dat bij eventueel latere oproepingen van 
sollicitanten voor de betrekking van Rijksbouwkundige. de be
perkende bepaling zal achterwege worden gelaten, waarbij aan 
sollicitanten de verplichting wordt opgelegd, dat door hun een di
ploma als bouwk. ingenieur, verkregen aan de Technische Hooge
school te Delft, moet worden overgelegd welk adres verder 
met redenen omkleed door de vergadering werd goedgekeurd. 
Het jaarverslag werd uitgebracht en daaraan ontleend, dat het 
ledental op 1 Januari 1912 bedroeg 115, onder wie 4honorair-
leden ; dat hoewel de stand der geldmiddelen gunstiger was dan 
in het vorig jaar, men nog steeds bedacht moest zijn op uitbrei
ding van het ledental, en de leden nog eens werden aangespoord 
tot meerdere deelname aan den leescirkel. Vervolgens werden 
de heeren F . W. M. Poggenbeek en E . M . Rood als bestuursleden 
bij acclamatie herkozen, terwijl de heer F. W. M. Poggenbeek op
nieuw de benoeming als Voorzitter aanvaardde. 
Niets meer aan de orde zijnde werd de vergadering gesloten. 

De Secretaris : 
J. B A K K E R . 
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R. K . S A N A T O R I U M T E G R O E S B E E K . A R C H I T E C T E D . C U Y P E R S . 

R. K . S A N A T O R I U M T E G R O E S B E E K . Situatieplan. 

RAPPORT OVER H E T ONTWERP DER COM
MISSIE T O T HERZIENING DER A L G E M E E N E 

ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN. 
Vervolg van bladz. 39. 

S X I X . Besleksafwijkingen. Meer en minder werk. Verwisseling 
van werken of leveringen. 

Het blijkt, dat de Architecten niet zoo algemeen ingenomen zijn 
met het combineeren van de § Wijzigingen, Meer en minder werk 
en Verwisseling van Werk en Leveringen. 

A d 3. Hij moet zich die wijzigingen ') laten welgevallen, ook 
wanneer daardoor de omvang van het werk of der levering ver
meerderd of verminderd wordt, voor zoover deze vermeerde
ring of vermindering niet grooter is dan 10 pCt. van het bedrag 
der aannemingssom. 

Wat dit punt betreft, zoo wordt voorgesteld (en dit voornamelijk 
voor werken van zeer bescheiden omvang) de hiergenoemde 
10 o/0 niet voor a l l e gevallen bindend te verklaren en daaraan 
toevoegen : ..tenzij het bestek anders bepaalt." 

A d . 14. In afwijking van het bepaalde bij artikel 1646 B. W., zal 

Architect E D . C U Y P E R S . 

het gemis van eene schriftelijke opdracht van de directie of het 
niet vermelden in de staten, bedoeld bij al. 4 dezer paragraaf, 
den aannemer zijn recht op betaling van meerder werk niet ont
nemen, wanneer hij door andere middelen aantoont, dat de op
dracht daartoe door hem is ontvangen. 

De Commissie maakt bezwaar tegen dit punt. 
Waar vroeger door het niet geregeld nakomen van formaliteiten, 
het uitvoeren van werk buiten Bestek, zonder daartoe schrif
telijke machtiging te hebben verkregen meermalen aanleiding 
tot teleurstelling en schade voor den Aannemer gaf, is er veel 
kans, dat bij deze redactie de Aanbesteder de dupe wordt. 
Alinaea 4 -) is reeds een waarborg, dat aan het einde van het werk 
geen lijst van werk buiten bestek kan ingeleverd worden, waarop 
niet gerekend is geworden door de Directie. Een der leden 
van de Commissie was daarvan niet overtuigd (aangezien 
volgens deze het maken van weekstaten zelden wordt volge
houden). 
De Commissie weet ook zeer goed, dat in sommige spoedeischen-
de gevallen, waarbij onmiddellijk maatregelen en besluiten ge
nomen dienen te worden, het niet mogelijk is eerst met den Aan
besteder daarover te confereeren en te wachten op een schrif
telijke goedkeuring van deze en daarom neemt zij de gegeven 

') De Directie is bevoegd namens den besteder de uitvoering van meer en minder 
werk te gelasten en al zoodanige wijzigingen in het bestek, in de samenstelling 
der werken en in de voorwaarden van uitvoering aan te brengen, als zij vóór of 
tijdens de uitvoering noodig oordeelt, behoudens billijke verrekening met den 
aannemer. 
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-) Eiken eersten of tweeden werkdag der week dient de aannemer bij de directie 
in een onderteekenden stunt in duplo van het werk, dat in het bestek of de over
eenkomst niet is genoemd en inde vooraf gaande week is verricht. Binnen 8 dagen 
geeft de directie een door haar voor gezien geteekend exemplaar van dien staat 
aan den aannemer terug. Ingeval van geschil vermei dl de directie op het terugge
geven exemplaar wat door haar wél en wat niet wordt goedgekeurd. 

» B « 1 S Si» 5'» »B B S * U\ 18* 

K A P E L . V O O R G E V E L (Zuid). 

K A P E L . A C H T E R G E V E L (Noord). 

lich Scorende bij het Bouwkundig Weekblad van 3 Februari 1912, No. 5. 



R. K. SANATORIUM T E GROESBEEK. A R C H I T E C T ED. C U Y P E R S . 

P E R S P E C T . A A N Z I C H T V A N D E K A P E L . (Voorgevel. Zuid). 

4 

D O O R S N E D E N V A N D E K A P E L . 

toelichting van den B. N . A. 
betreffende deze aangelegen
heid over door het uitschake
len van Art . 1646 B .W. te be
palen uitsluitend bij de spoed-
eischende gevallen hierboven 
bedoeld. 
De redactie daarvoor zou dan 
kunnen zijn: 
..Als de Aannemer, in geen uit
stel gedoogende gevallen ter 
beoordeeling van de Directie, 
van deze last ontvangt tot wij
zigingen als voren vernield, 
moet hij, hangende de goed
keuring van den voormelden 
staat, (de „staat" als onder 
alinaea 4 bedoeld) met de daar 
in vermelde werken onver
wijld aanvangen." 
De Commissie wenscht voorts 
in aansluiting daaraan evenals 
de B. N . A . deed, de slot-alinea 
van $ 297 van Prof. van der 
Kloes, doch met een kleine 
wijziging, over te nemen: 
„In afwijking van het bepaalde 
bij art. 1646 van het Burgerlijk 
Wetboek zal het gemis van een 
schriftelijke opdracht van den 
Besteder, in bijzondere geval
len den Aannemer niet het 
recht op vergoeding voor eenig 
meerder werk ontnemen." 
Ook de voorlaatste alinea van 
deze § van Prof. van der Kloes 
wenscht zij overte nemen: „De 
Besteder heeft, ingeval tot een 
belangrijke uitbreiding van het 
werk of de levering wordt be
sloten, het recht om daarin 
door openbare of onderhand-
sche aanbesteding te voor
zien." 

( Wordt vervolgd.) 
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R. K. S A N A T O R I U M T E G R O E S B E E K . Perspect. aanzicht van het Hoofdgebouw. 

Arch. E D . CuYl 'KKS. 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

m R. K. SANATORIUM T E Q 
M GROESBEEK. m 

A R C H I T E C T E D . C U Y P E R S . 

p initiatief van de Vereeniging _R. K. Herstel
lingsoorden voor longlijders en zwakke kin
deren" werden indertijd plannen beraamd tot 

33het stichten van een sanatorium voor long
lijders in de buurt van Nijmegen en dat geheel ingericht 
zou worden overeenkomstig de laatste gegevens der 
medische wetenschap. Men koos hiertoe een mooi en 
uitstekend gelegen, uitgestrekt terrein midden in het 
Dekkerswald te Groesbeek. Een 14 tal architecten wer
den uitgenoodigd hun ontwerpen in te dienen voor een 
in alle opzichten doeltreffend sanatorium op genoemd 

terrein op te richten. Deze ontwerpen werden einde 
Mei 1910 ingezonden. De jury, bestaande uil Dr. P. J. 
H. Cuypers, Prof. G. J. van Swaay en J. H. Vrijman, 
werd met advies bijgestaan door een geneeskundige 
commissie. Het ontwerp: Littera scripta manet", werd 
door de jury voor uitvoering aangewezen. 
Dit ontwerp werd bij de vaststelling der definitieve 
plannen aanmerkelijk gewijzigd. De plattegrond, die 
hierbij is afgebeeld, is genomen naar de bestekteeke-
ning; dat enkele gedeelten van de plattegrond gear
ceerd zijn, heeft alleen een reden van praktischen aard 
voor de aanbesteding. 
Aanvankelijk had men het geheele gebouwen complex 
midden in het hooge hout geprojecteerd, met de voor
naamste vertrekken op het Z. O. gelegen. Thans heeft 
men, voornamelijk ter wille van het schoone uitzicht, 
de situatie verplaatst en komen de gebouwen op een 
heuvel te liggen met de voornaamste vertrekken op 
het Z. 
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P L A T T E G R O N D V A N D E K A P E L S A N A T O R I U M T E G R O E S B E E K 

Het plan is in hoofdzaak als volgt samengesteld: Het mid
den-cf hoofdgebouw wordt ingericht voor de directie en 
de eerste verdieping voorloopig voor le klasse patiën
ten; links ligt het paviljoen 2e en 3e klasse voor vrou
wen, rechts een gelijkvormig paviljoen 2e en 3e klasse 
voor mannen. Beide paviljoens zijn door een verbin
dingsgang en een lighal met het hoofdgebouw verbon
den. Het dagverblijf der mannen ligt in het verlengde 
van hun paviljoen en is daarmede weder door een lig
hal en een gang verbonden. Het dagverblijf voor de 
vrouwen daarentegen ligt niet in het verlengde van het 
paviljoen, maar is ter wille van het ruime uitzicht naar 
voren geplaatst en is niet door een lighal, maar alleen 
door een gang met het paviljoen verbonden. Het dag
verblijf voor vrouwen wordt tijdelijk als klooster (zus
terhuis) gebruikt. In verband hiermede zij opgemerkt, 
dat hetgeen op het situatie-plan met vol zwart aange
geven staat, gebouwd wordt, terwijl het gearceerde de 
uitbreiding is, zooals men zich die in de naaste toekomst 
voorstelt uit te voeren. Als direct te bouwen ziet men 
dan nog het economie-gebouw in de as van het hoofd
gebouw gelegen en met overdekte verbindingsgangen 
of gaanderijen verbonden met de paviljoens. 
Tusschen het economie-gebouw en het hoofdgebouw, 
dus in het centrum, in het hart van het gebouwen com
plex, zal in de toekomst de kapel verrijzen; thans wordt 
een houten hulpkapel opgetrokken. 
Zoo zal verder in de toekomst het sanatorium uitge
breid kunnen worden door den bouw van een paviljoen 
voor le klasse patiënten, een klooster- of zusterhuis en 
een paviljoen voor kinderen, (thans in een der beide 
paviljoens onder te brengen). Deze 3 gebouwen komen 
met de kapel op één lijn te liggen, achter en evenwijdig 
met de thans te bouwen paviljoens. Deze latere gebou
wen komen echter zoodanig te liggen, dat hun uitzicht 
niet in de minste mate door de eerste wordt belemmerd. 
Het sanatorium zal, zooals de bestekteekeningen nu 
aangeven, juist 50 mannen en 50 vrouwen in de beide 
paviljoens der 2e en 3c klasse kunnen opnemen, terwijl 
op de verdiepingen van het hoofdgebouw plaats zal zijn 
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voor een 10-tal verpleegden 
le klasse. 
Over de kapel, waarvan hier
bij eenige afbeeldingen zijn 
gevoegd, het volgende: 
Zoowel van het paviljoen 
voor mannen en van dat voor 
de vrouwen, als van het eco
nomiegebouw en in de toe
komst ook van het paviljoen 
le klasse, het paviljoen voor 
kinderen en het klooster, zal 
de kapel door verbindings
gangen te bereiken zijn. Deze 
verbindingsgangen, in ver
band met de ligging der ge
bouwen zoo doelmatig moge
lijk geprojecteerd, gaven aan
leiding tot den eigenaardigen 

plattegrond, die niet alleen uit een practisch oogpunt 
verkieselijk bleek, maar ook bij het optrekken der ge
velprojecten als van zelf tot gelukkige oplossingen 
voerde, die in dit bedehuis de karakteristiek aanbren
gen van een kleine, intieme en eenvoudige kapel. 
De kapel bestaat uit twee schepen, die rechthoekig op 
elkaar staan en een kleiner en ook lager middenschip 
daartusschen. In den rechten hoek ligt het altaar en het 
preekgestoelte met de sacristie. Het middenschip bevat 
24 zitplaatsen voor de zusters en de vrouwelijke leden 
van het huishoudend personeel. Elk der groote zijsche
pen heeft een 76 tal plaatsen. Het paviljoen voor man
nen voert langs de verbindingsgang naar het linker zij
schip, zoodat daar dus de zitplaatsen voor de mannen 
zijn bestemd, terwijl het rechter zijschip, dat men door 
de verbindingsgang uit het paviljoen voor vrouwen be
reikt, aangewezen is voor de vrouwen. Zoowel voor de 
mannen en vrouwen als voor de zusters zijn de zitplaat
sen zóó geprojecteerd, dat allen een uitstekend gezicht 
hebben op het altaar en het preekgestoelte. 
De eerste doorsnede, die genomen is over het midden
schip, het altaar en de sacristie, laat zien, dat in het 
middenschip, dus boven de zitplaatsen der zusters, een 
gaanderij is aangebracht, bestemd als plaats voor het 
zangkoor. De tweede doorsnede is een dwarsdoorsnede 
over het linker zijschip met het gezicht op het altaar. 
Op deze beide doorsneden kan men verder nagaan, dat 
de kapel met tongewelven overwelfd, de wanden ter 
hoogte der deuren met een houten lambriseering betim
merd, en daarboven gepleisterd worden. De wanden 
boven en naast het altaar worden ter hoogte van den 
onderdorpel der ramen beschilderd. Met eenvoudig 
glas in lood zullen de vensteropeningen gedicht worden. 
De gevels worden in overeenstemming met die der 
overige gebouwen, uit roode baksteen opgemetseld; 
het plint donker, het muurgedeelte daarboven licht ge
voegd. De dakvlakken worden met donkere, onver-
glaasde pannen afgedekt. Op de vier afgeschuinde 
muurvlakken van de zijschepen zijn nissen gedacht met 
in natuursteen uitgehouwen beelden der vier Evan-
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FIG. 1. P R O F I L V A N D E N B A L K . S C H A A L 1 : 5. 
(Maten in m.m.) 

gelisten. De klokketoren, die boven het altaar oprijst, 
bevat het uurwerk en de luidklok: de wijzerplaat zal 
van sectiel aardewerk-tegels tusschen den baksteen 
gemetseld worden. 

E E N N I E T A L L E D A A G S C H 
8 D R A A G B A L K J E . a 

DOOR J . H. S C H A A D . 

n=5T5F=R ieronder volgt eene beschrijving van een 
A ijzeren draagbalk, die voorzeker niet dage-

t l ' J lijks bij burgerlijke bouwwerken zal worden 
B B M J S I aangebracht. 
Dezer dagen kwam mij uit enkele aanteekeningen het 
gevaarte weder voor den geest, en daar het tot heden 
nog niet gepubliceerd werd, leek het mij wel der moeite 
van mededeelen waard. 
Deze ijzeren balk, vertegenwoordigende het kolossale 
gewicht van 5500 K.G. , is aangebracht in het Rembrandt-
theater te Amsterdam en wel boven de tooneelopening 
tot dracht van bet daarboven nog opgaande metselwerk. 
Om het mogelijk te doen zijn het brandscherm omhoog 
te halen, moet de bekapping van het tooneel veel hooger 
liggen, dan die boven de toeschouwersruimte. De hoo
ger opgaande tooneelmuur, ziet men dan ook bij de 
meeste schouwburgen, boven het dak van het voorge
bouw uitsteken. 
In dezen muur draagt dus een gedeelte dak van elk 
der beide gebouwhclften, terwijl ook de snoerbodem er 
ter eener zijde in rust en ook de ophangpunten van het 
brandscherm er in bevestigd zijn. 
De vrijdragende lengte, gemeten hart op hart van de op-

FIG. 2. E L E M E N T E N VOOR D E B E R E K E N I N G . 
(Maten in c.M.) 

lcgvlakken, die zoodanig geconstrueerd zijn, dat geen 
randspanningen in het metselwerk kunnen optreden, 
bedroeg 13,50 M. De totale belasting 5200 K.G. per M. 
of in totaal 70 ton. 
De geheele ijzerconstructie voor het gebouw was ont
worpen en uitgevoerd door de constructiewerkplaats 
„de Vries Robbé" te Gorinchem. 
Mijn bemoeienis er mede heeft zich bepaald tot het als 
bouwpolitieambtenaar uitvoeren eener controle-bere
kening, die ik verkort hierbij laat volgen. 
Zooals fig. 1 laat zien was de balk geconstrueerd, als 
een kokerligger met volle wanden. 
De onder- en bovenplaten op fig. 2 aangegeven 
met de letter c, liepen niet door over de geheele lengte, 
doch slechts over 5.50 M. in het midden, wat ook op 
fig. 3 te zien is. 
Naar emperische berekening, hoogte = '/io a ' / i 5 v a n d e 

lengte, en breedte = 1 ,<> van de hoogte f 10 a 20 c.M., 
zouden deze afmetingen moeten zijn 0,90 a 1,35 M. en 
ongeveer 0,32 M., zij bedragen 1,26 M. en 0,36 M. 
De berekening op doorbuiging moet geschieden in het 
midden en ter plaatse waarde platen c ophouden, d.i. 
op 4 Meter uit de steunpunten. 
De toe te laten spanning in het materiaal was bepaald 
op 800 K.G./cM-. ; nagegaan is daarvoor de grootste 
spanning in de uiterste vezels = <r, volgens de formule 
IT — M yff. 

Het weerstandsmoment is maar zoo niet uit een tabel 
af te lezen en moet dus berekend worden en wel uit 
1 (zie fig. 2). 
e 

1° in het midden. 
1 = 1 'f lb (*) 
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S = S f + S m + S _ j | _ - S b (*) 
Sf =(36-4) X 1 X61.5(ziefig. 2) = 1968cM:i. 
Sm = 61 X 2 X 30.5 = . . . 3721 „ 

S J L = 2 X 23.6 X 58.9 = . . 3780 , 

Fig. 3. A A N Z I C H T E N O P L E G G I N G . 

1 
12 
1 
12 X 2 

voor 4 paar = 
( i j L - = 107a 

X 36 X (126* 122') = . . 

1221 = 

a 2 F j | _ = 81980, dus 

: 58,9 F j | _ = 23,6) 

553584 cM. 4 

302641 

327920 

1184145 C M . 1 

Ib (4 in elke doorsnede) = * X 7,6 X 

(126a - 190,2a) = 167026 

I — 
16145 cM : \ 

1017119 cM 4 . 

en dus a = 

en dus daar e = 63 cM. W 
70000 X 1350 

8 X 16145 
2 op 4 M. uit de steunpunten: 

^ X 36 X (124s 122*)= . 

' m = 
7 J L = 

732 K.G. per cM-. 

272328 cM'' 

302641 „ 
327920 „ 

/ A = 
12 X 7,6 X (1243 120,2') = 

902889 cM 1 

107650 „ 

I, = 795232 cM*. 

en dus daar e, = 62 cM. Wt = 12827 cM : i . 
M, = 35000 X 400 5200 X 4 X 200 = 9840000 KG.cM. 
en dus IT, = + 760 K G . per cM. 

De berekende doorbuiging bedroeg 1.10 m.M., d. i. min

der dan |2QQ van de vrijdragende lengte. 
De afschuiving in de lijfplaten is berekend boven de 
steunpunten en wel voor de neutrale vezel met behulp 

V 
(/i :S) d 

waarin V = geheele afschuivende kracht = steunpunt
reactie = 35000 K G . 
S =r statisch moment van de halve doorsnede end — 
dikte der platen = 2 cM. 
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der formule t 

9469 c M l 

S 6 = 6 X 60.5 = 363 „ 

S = 9186 cM 1 . 
. ' 35000 X 9186 

£ N D U S ' = • 795239 X 2 = ± 2 0 0 K G P C M 2 

De vereischte boutdikte is empirisch te be
rekenen op 2 cM.; gebruikt werden »/<ƒ; de 
afstand der bouten is 10 a 11 cM. dus minder 
dan 6 X boutdikte. 
Verstijvingen zijn aangebracht om de 135 
cM. en wel door een hoekijzer 60 X 60 X 8 
mM. 
De opleggingen zijn beweeglijk, de afgeronde 

draagvlakken zijn 15 X 36 cM., uit een toe te latendruk in 
het metselwerk van 10 K G . per cM.; volgde een draag
vlak van 3500 cM-, waarvoor een ijzeren plaat van 
50 X 70 cM. De berekening van de dikte gaf in de 
richting der beide afmetingen onderscheidenlijk 6.5 en 
8 cM., zoodat dit laatste cijfer werd aangehouden. 

Z W O L L E , Dec. 1911. 

ONS EIGEN LAND. 
D E E L IV. 

Is ik het op mij neem. in het Bouwkundig Weekblad 
te berichten over de belangrijkste gebeurtenissen op 
bouwkundiggebiedin Limburg.dan zij het me vergund 
dezen eersten brief te wijden aan het rijke en karak
teristieke natuurschoon dezer afgelegen en vaak mis

kende provincie Immers, een werk van bouwkunst dient beoor
deeld te worden in zijn omgeving, en alleen met kennis der om
geving is het ons mogelijk, een kunstwerk naar waarde te schatten. 
Schept geen dissonanten, bouwt in harmonie met het bestaande 
en het omgevende ! Was dat niet de gedachte die op de Heem
schutconferentie bij de meeste sprekers voorzat ? Welnu dan, 
naar dat bestaande en de omringende schoonheid gerekend, zijn 
aan nieuwe werken in Limburg vaak hooge eischen te stellen. 
Want Limburg is wellicht de mooiste provincie van ons land. 
Niet de meest bezochte en niet de best bekende, want, behou
dens het Geuldal en het Noordelijkst kopje, waar de Plasmolen 
de attractie is is de groote trek er nog niet heen. 
Nu echter, in deze tijden van Heemschutactie, nu als het ware al
gemeen de liefde voor de natuurmonumenten en het landelijk 
schoone schijnt op te leven en, in beperkter zin gesproken, bij de 
bouwkunstenaars, de lezers van dit weekblad, de blik niet enkel 
is gericht op het bouwwerk als „Ding an Sich", lijkt het me toe
passelijk, te wijzen op een daad van „Heemschut", verricht door 
den A . N . W. B. , Touristenbond voor Nederland, met de uitgave 
van „Ons Eigen Land", waarvan het onlangs verschenen 4e deel 
onder meer een boeiende beschrijving van het Limburgsche 
landschap bevat, verduidelijkt door tal van mooie fotografiën. 
Bij de inleiding van deze uitgave zal ik niet lang verwijlen bij al 
(*) ƒ - flensplaten. 
m = lijfplaten. z 

ten opzichte van de .Jf-as. 
.. Z-as (door het 

_ | L = hoekijzers. 
6 = boutgaten. 

zwaartepunt). 
a = afstand XX ZZ. 
F = doorsnede 2 hoekijzers. 

het schoons, wat daarin is beschreven en gereproduceerd van de 
Waal en de machtige stroomen, die verder van het Oosten en uit 
het midden des lands naar de zee voeren, en ook niet trachten iets 
weer te geven van de voor architecten zoo interessante repro
ducties van straten en pleinen dier oude steden, die meerendeels 
zulke karakteristieke monumenten uit stijlvoller cultuurperiode 
hebben overgehouden. Ik zal u daarom niet schrijven over de 
schoonheid der stadsbeelden van Tie l of Zaltbommel, van Gor-
cum, Woudrichem of Dordrecht, noch van al het schoons dat uit 
Zeeland (o.a. Zierikzee, Veere en Middelburg) afgebeeld is in 
dezen bundel. 
De inhoud van dit 4e deel omvat het geheele stuk van ons land 
dat gelegen is ten zuiden van de Waal en de Maas. Het is onder
verdeeld in twee stukken, het eerste betreft de Waal vanaf Nij
megen, de Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche stroomen en het Del
taland daar tusschen en er omheen gelegen, en is bewerkt door G. 
Haspels; het tweede stuk behandelt Noord-Braband en Limburg. 
De beschrijving van dit tweede stuk „de Zuidelijke Zandvlakken 
en Heuvelrijen", vloeide uit de lyrische pen van dr. Felix Rutten, 
die in den aanhef zijn 

„Schoon land der vredige oudrenwoon" 
aanspreekt met: 

„Gij Asschepoester in 't verleden, 
Gij „donkere" achterhoek des lands," 

en zich dan zet dezen donkeren achterhoek te belichten: met zijn 
geestrijk woord te stellen in het schoone licht, waarin het zich 
vertoonde voor zijn liefdevollen blik. 
E n in dit gedeelte treffen we dan eerst o.a. fraaie afbeeldingen 
van het monumentale stadhuis te Klundert, van tal van Braband-
sche stadsgezichten en tal van monumentale gebouwen, bij welke 
b.v. de St.-Janskerk te 's-Hertogenbosch goed vertegenwoor
digd is. 
De schrijver staat bij dit luisterrijk gewrocht van menschen 
handen even stil en komt tot de slotwoorden, als antwoord op 
de vraag: 
„Hoe 't menschen-mogelijk was zulke praalbouwen tot stand te 
brengen?" 
„Het was de X V d e eeuw. een tijd van welvaart en vrede, toen de 
wedijverende steden nog niet in een stadhuis van uitnemende 
schoonheid, maar in de praal van een Godshuis hun trots en roem 
stelden. Daartoe droeg ieder bij naar zijne krachten, elk schoorde 
een deel der lasten naar de kracht van zijn schouder. De gilden 
waren machtig en rijk, de enkelen opofferingsgezind, de menigte 
boetvaardig en gehoorzaam. E n allen arbeidden, ook met hamer 
en houweel, tot vergiffenis van schuld, tot verkrijging van ver
diensten, tot een glorie van God, van hunne Stad; het was één 
samenspannen tot daden van verheven geloof in een luisterlijke 
zegepraal van schoonheid." 
„Tijden van idealisme waren glanspunten der kunstgeschie
denis". 

Na Braband met zijn vele kasteelen en kerken en zijn mooie 
landelijke architectuur - eindelijk L i m b u r g . 
Limburg met zijn romantiek, zijn sagen en zijn weinig nationaal 
karakter. 
„Het lyrische Limburg I" 
„Limburg is rijk aan legenden en poëtische volksgebruiken", 
zegt de schrijver, en van het land en van de bewoners : 
„Luidruchtig zijn ze. druk. gezellig en praatziek". Maar . . . . „Er 
zit poëzie in dit volk als in zijn schoone landstreek". 
E n als de begaafde auteur dan komt tot de beschrijving van het 
landschap, ligt het voor de hand dat de Maas daarbij een eerste 
plaats inneemt; immers zij doorsnijdt de langgerekte provincie 
over de geheele lengte en neemt ze geheel in haar stroomge
bied op. 
Ze beheerscht dan ook eigenlijk geheel de provincie, 's zomers 
door de onbevaarbaarheid, in den winter door de geweldige 
overstroomingen, door haar grilligheid van vorm als van régime, 
haar schoonheid als haar vruchtbaarheid. 
E n ik kan niet nalaten van de mooie beschrijving nog een stukje 
over te nemen: 

„De Maas, een breede baan van vloeiend zilver tusschen groene 
zoomen. Zij vliet in statig-tragen gang voorbij, zonder golven, 
zonder schepen, in kalme strooming, rustig-schoon en vredevol 
verheugd om den droom dien zij droomt van hare klare pracht". 
„'t Is Limburg's heilige stroom en levende ader. de diamanten as 
waar Limburg aan vast zit, waaraan 't zich gehecht heeft met al 
zijn nevenstroomen en zijn steden, met al zijn droomen en ver
wachtingen eener toekomstige welvaart". 

„In wijde dwalingen meet zij de groene gauwen langs haar blin
kende koorde, zwervende van her naar der, in weifelenden loop 
van heen en weer, tusschen glooiingen van hooigras en stru
weel, met boomenrijen, populieren en fruitboomenboschjes in 
de verte waar dorpen schuilen in 't lage land. Alleen waar de 
glooiende helling tot heuvels opgolft, wagen zich de woningen 
der menschen naderbij en blikken neer in haar kristallen 
vloeien". 
„Schoone, geweldige. Te winter, wen de sneeuw smelt op de 
verre bergen harer herkomst, gedenkt zij 't rotsig land harer ge
boorte en vangt te zwellen aan en schuimt en steigert. Dan 
schommelt zij de visschersschuiten op haar overmoedigen gol-
vengang en leert ze dansen naar hare dartelheid. Dan gaat zij 
hoog in breede baren. Zij klimt tegen de dijken op en trekt de 
wijde landen in, ver buiten hare palen. Daar zoekt zij de ver
dere dorpen op en sporen harer vroegere bedding, waar de 
waterlelie bloeit op groenen plas onder loverschaduw en wilde 
rozenranken. Dan bruist ze Van geweld en weet zich vrij en 
viert er dolle voorjaarsfeesten. E n er heerscht ontzetting langs 
heel de vallei." 
„Maar zij wijkt weer na dit machtsvertoon van enkele dagen, be
vredigd in 't trotsch bewustzijn harer eeuwige jeugd, en binnen 
hare oevers teruggekeerd, schittert ze weer zoo gerust en zoo 
schoon, en glimlacht: want de menschen zegenen haar, die hunne 
landerijen opnieuw heeft bevrucht." 
Ziedaar een proeve van Dr. Rutten's taal. een klein stukje van de 
groote beschrijving van Limburg, die eigenlijk één groote lofzang 
is, één schoon gedicht. Of de schrijver het nu al heeft over dc Maas 
of over de Munsterkerk van Roermond, de St. Servaas van Maas
tricht, de vele burchten langs de Maas, den St. Pietersberg, het 
Geuldal, het mijngebied of het Limburgsche dorp steeds die
zelfde toon van liefde voor zijn geboortegrond, die groote veree
ring voor zijn landstreek. 
We komen dan, al lezende dit werk, aan de hand van dezen be
voegden geleider door geheel Limburg en stijgen tot voorbij de 
Mookerheide, waarvan hij evenals van zoovele andere punten, 
griezelige legenden verhaalt, langs Groesbeek weer tot het uit
gangspunt van den eerstgenoemden schrijver n.l. Nijmegen. E n 
wat dr. Rutten van deze oude veste weet te verhalen is waarlijk 
evenzeer ongemeen en hoogst boeiend. 

Nijmegen, oud als 't leven en jong als de dag van vandaag. 
oud als onze historie en door geen zusterstad in jeugdige liefe
lijkheid overtroffen, de oudste in roem en de jongste in schoon
heid." 

Ruïnen staan, waar eeuwen door in trotsche heerlijkheid 
het hoogste hof verrees met muren, poorten, torens en kapellen ; 
maar die ruïne zelf is een schoonheid in 't schoone park." 
Maar ik zal me niet langer laten verleiden in het citeeren van 
die beeldende woorden van dr. Felix Ruften. Ik vermoed de 
nieuwsgierigheid van alle belangstellenden voldoende opgewekt 
te hebben en goed te hebben gedaan, voor een prachtwerk als dit 
4e deel van „Ons Eigen Land", dat evenveel pagina's voortreffe
lijke illustraties als schoon geschreven tekst bevat, zoo lang de 
aandacht gevraagd te hebben. 
E n vooral van het zoo vaak miskende en vergeten Limburg, „dat 
donkere Zuiden", dat weldra zoon bron van inkomsten zal bie
den aan onze natie en thans uit den langen slaap is opgerezen, 
van deze schoone landstreek verdient de A. N . W. B. door deze 
keurige uitgave grooten dank te oogsten. Daarom mijn uitvoerig
heid. K . 
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CONFERENTIE OVER HET BOUWKUNSTIG 
E L E M E N T BIJ D E BESCHERMING DER~ 

SCHOONHEID VAN NEDERLAND. 
Vervolg van blz. 45. 

De volgende spreker was de heer Fri tz Koch, bestuurslid van 
den Bond ..Heimatschutz" in Duitschland. die op kernachtige 
wijze sprak over: ..Middelen in Duitschland gebruikt tot bevor
dering van het bouwkunstig element bij de bescherming van 
stads- en landelijk schoon." 
Spr. verklaarde gaarne de uitnoodiging om hier te spreken te 
hebben aangenomen, omdat, hoezeer de aard der verschillende 
landen en landstreken mogen verschillen, de middelen tot be
scherming dezelfde kunnen zijn. 
Daarom verheugde het hem tot de aanwezigen ook een uitnoodi
ging te kunnen richten, en wel om het Tweede Internationale 
Congres voor Heemschut, dat in de Pinksterweek te Stuttgart 
wordt gehouden, te komen bijwonen. 
Daarna overgaande tot zijn onderwerp herinnerde spr. er aan, 
dat de uitdrukking ..Heimatschutz" afkomstig is van prof. dr. 
Ernst Rudorff in Grosslichterfeld, den vader dezer beweging. In 
1880 zond deze te dezer zake zijn eerste publicatie in de wereld, 
maar het duurde tot 1904 vóór en aleer de Duitsche Bond ..Hei
matschutz" werd opgericht. Daarnaast werd. reeds sedert 1899, 
jaarlijks, een monumentendag gehouden, waarvan het comité 
thans met den Bond ..Heimatschutz" samenwerkt, en om de twee 
jaar een gemeenschappelijke vergadering voor monumentenzorg 
en heemschut houdt. 
De Bond ..Heimatschutz" vereenigt alle verstrooide pogingen tot 
dit doel. en beoogt, zooals zijne statuten zeggen: de natuurlijke 
en historische eigenaardigheden van de Duitsche ..Heimat" te be
schermen. Hoeveel sympathie dit streven heeft gevonden in alle 
klassen der bevolking, blijkt hieruit, dat het ledental pl . m. 15.000 
bedraagt. (Er zijn gewone leden en vereenigingsleden). 
De werkzaamheid van den Bond is tweeledig. Hij treedt op als 
vertegenwoordiger der openbare meening bij de openbare licha
men, maar steunt ook het streven van de overheid, waar dit nuttig 
is. Daardoor was het mogelijk met veel succes te werken. 
Wijl de geldmiddelen van den Bond nog zwak zijn. moet hij voor
al door besprekingen trachten zijn doel te bereiken, en dit geluk
te menigmaal. Ter voorlichting van de publieke opinie dienen de 
tijdschriften van den Bond. vlugschriften, voordrachten met 
lichtbeelden en artikelen in de pers. 
Bij zijne nu volgende beschouwing van de middelen tot bevorde
ring van het bouwkunstig element bij de bescherming van stads
en landelijk schoon, betoogde spr. dat niet alleen moet worden 
beschermd wat het verleden ons heeft nagelaten, maar dat ook 
getracht moet worden in de richting voort te werken, gelijk de 
Duitsche Bond wil . In Duitschland heeft men eerst met aandrang 
om wetgeving op het gebied van Heimatschutz gevraagd. 
Na de aanneming in 1907 van de Pruisische Wet tegen de ontsie
ring gingen er echter al spoedig weder stemmen op, die wette
lijke voorschriften alleen geoorloofd achtten voor de bescher
ming van bouwkunstige monumenten, maar niet voor nieuw
bouw. Spr. betoogde, dat de werkelijk bekwame architecten van 
zulke wettelijke voorschriften niets te vreezen hebben. Het 
meerendeel der nieuwe bouwwerken wordt echter gemaakt 
door lieden, die van bouwkunst geen verstand hebben. 
Vergeten mag daarbij niet worden, dat de invloed van de over
heid op het bouwen vroeger in Duitschland en ook in andere 
landen zeer groot was, en dat wij daaraan waarschijnlijk mede 
onze harmonische stadsgezichten te danken hebben. De Duit
sche Bond beijvert zich thans om het overal verstrooide mate
riaal betreffende de geschiedenis van de aesthetische bouwpo-
litie bijeen te brengen. Nadruk legde spr. op het indirecte nut van 
wettelijke voorschriften. Ook in kringen waar tot dusver geene 
belangstelling bestond, brengen wettelijke voorschriften licht. 
Spr. gaf een overzicht van de in Duitschland tot stand gekomen 
wetten en verordeningen tegen de ontsiering van stad en land 
en weidde in het bijzonder uit over de Pruisische wet. Hij tee-
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kende hierbij aan, dat de uitvoering aan de gemeenten is over
gelaten; zij kunnen zelve uitmaken of bijzonder-strenge maat
regelen noodig zijn. Voor de nieuwe wetgeving acht spr. dit niet 
aanbevelenswaardig. Het gewicht moet worden gelegd op de 
Staatszorg. 
De Saksische wet acht spr. eene verbetering, omdat zij elke ont
siering verbiedt. Ook de verschillende wettelijke voorschriften 
in Duitschland tegen de excessen der reclame werden door spr. 
vermeld. Niet onderschat mag z. i. worden de invloed van bouw
verordeningen op het gebied van heemschut. Ten slotte deelde 
spr. mede wat buiten de wetgeving geschiedt door de uitgave 
van handleidingen voor gemeentebesturen enz.; voordrachten; 
inventariseering van oude bouwwerken; voorschriften bij ter
reinverkoop, en voor den bouw van scholen, stations, post- en 
telegraafkantoren, kazernes, enz.; heemschut als leervak op de 
scholen, het uitoefenen van invloed op bouwers enz. 
De rede maakte veel indruk, en wekte het besef, dat in Neder
land nog veel gedaan zal moeten worden, wi l Heemschut even 
voortreffelijk zijn taak vervullen als de uitmuntend georgani
seerde Heimatschutz in Duitschland doet. 
Treffende lichtbeelden vaii goed en slecht hadden ook hier een 
dankbaar publiek. 

PRYSVRAGEN 
J. H. LELIMAN-PRIJSVRAAG. 
Afsluiting Leidsche Plein. Bekend hebben zich gemaakt 
als ontwerpen van de inzending, motto ..Wetering", de heer J. P. 
L . Petrie. architect te Amsterdam ; van de inzending, motto ..Van 
Water tot Land", de heer P. Kramer, architect te Amsterdam. 
De ontwerpers van de 2 overige inzendingen, aan wie ook f 50. 
belooning is toegekend, de motto's ..Kijktuin" en „Doornroosje" 
worden verzocht zich spoedig bekend te maken bij den Algem. 
Secretaris van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 
Marnixstraat 402. Amsterdam. 

Nationale Prijsvraag van het Centraalblad der Bouwbe
drijven. — Door de Redactie en Uitgevers van het Centraal
blad der Bouwbedrijven te Amsterdam wordt de volgende Prijs
vraag uitgeschreven: 
Men vraagt een verhandeling over H E T G E B R U I K V A N B A K S T E E N 

V E R S U S B E T O N E N G E W A P E N D B E T O N , V O O R H E T M A K E N V A N G E 

B O U W E N O F G E D E E L T E N V A N G E B O U W E N . 

De verhandeling moet het onderwerp uit aesthetisch, technisch 
en economisch oogpunt beschouwen en ten slotte tot een of 
meerdere conclusies leiden. 
De verhandeling moet in 5 exemplaren getypt worden ingezon
den. Het papier mag slechts aan één kant beschreven worden. De 
eventueele teekeuingen moeten in zwart zijn uitgevoerd en ge
schikt zijn voor reproductie langs photo-chemigraphischen weg. 
Alle inzendingen moeten vóór 15 September 1912 zijn ingezonden 
aan de Redactie van het Centraalblad der Bouwbedrijven te 
Amsterdam, P. C. Hooftstraat 103. 
De prijsvraag is open voor iederen Nederlander. 
De jury bestaat uit de Heeren: H . P. Berlage. Architect te Am
sterdam; G. W. van Heukelom, Civiel-Ingenieur te Roermond; 
A. C. C. G. van Hemert. Civiel-Ingenieur te Den Haag : D. J. van 
Wijk. Steenfabrikant te Geldennalsen; L . Zwiers, Architect te 
Amsterdam. Rapporteur: H . Polano, Civiel-Ingenieur te's-Gra
venhage. 
De bekroonde ontwerpen blijven het eigendom der Directie van 
het Centraalblad. 
Zij kunnen in het Centraalblad worden afgedrukt, terwijl de 
Directie zich het recht voorbehoudt, de bekroonde verhandelin
gen ook "op andere wijze te publiceeren. Der Redactie blijft het 
recht, de niet-bekroonde te publiceeren tegen het gebruikelijke 
honorarium, 't welk doorliet Centraalblad wordt toegekend. 

De eerste prijs bedraagt f 250.—, de tweede prijs f 100. . de derde 
prijs f 50.—. 
Mocht geen der inzenders voor bekroning in aanmerking komen, 
dan heeft de jury het recht, de verdeeling der prijzen zelf te 
bepalen. 
De inzendingen moeten vergezeld gaan van een verzegelde en
veloppe, bevattende eene verklaring, vermeldende den naam 
van den schrijver. Verhandeling en enveloppe moeten voorzien 
zijn van een motto, terwijl tevens een correspondentie-adres — 
niet dat van den schrijver moet worden opgegeven buiten op 
de enveloppe. 
De jury verplicht zich, uitspraak te doen vóór den 15en Dec. 1912. 

JURY RAPPORT DER PRIJSVRAGEN V A N BOUW
KUNST E N VRIENDSCHAP. 

Rotterdam. December 1911. 

Aan 
het Bestuur der Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap 

te Rotterdam. 

WelEd. Heeren ! 

De jury voor de beoordeeling der ingekomen antwoorden op de 
prijsvragen van Uwe Vereeniging is op Woensdag 13 December 
bijeengekomen in het Societeitslokaal der Vereeniging in Hotel 
Coomans ten einde zich van hare taak te kwijten en heeft hierbij 
de eer l ' onderstaand rapport te doen toekomen: 

Ingekomen waren de volgende antwoorden: 
Prijsvraag I. Voor een café-restaurant met aanlegsteiger voor 
roei- en zeilbooten 9 antwoorden onder de volgende motto's: 
A. Bosch en Plas, A in ster waaromheen een cirkel (geteekend). 
M . Meta. Avonduurtjes. B en V in een cirkel (geteekend). Roemah 
Makan. en Vijver. 
Prijsvraag II. Voor een vignet 54 antwoorden onder de volgende 
motto's : 2 driehoeken door elkaar, waarin een punt (geteekend). 
De Bloeiende Boom, Zeshoek. Pax, Zwartkopje, Wilhelmina 2. 
Niets voor niets (1 tot en met 22), 12, L y a l l . Silhouet. R'dam, A.D. , 
Anker, geteekend in 2 vierkanten. Zeshoek, waarin een cirkel 
(geteekend). 4 cirkels (geteekend). M . A . B. , B . en V., Rood, Y , M , 
Ist'm? cirkel. Labour, Lion, Ornament. Symbool. Driehoek en 
passer. 7. Corry. A . B en V in cirkel (geteekend). Amitié. Sober. 

Overgaande tot de beoordeeling van prijsvraag I werden eerst 
alle ontwerpen door de jury bestudeerd, waarbij de volgende 
ontwerpen werden terzijde gelegd als niet voor bekroning in 
aanmerking komende. Hierbij werden de volgende opmerkingen 
gemaakt. 
Meta. De algemeene groepeering van het gebouw en de aanleg 
van den tuin is ongunstig, hetgeen vooral op de perspectief-
teekening goed uitkomt. De ligging van de dienstvertrekken is 
niet mooi gekozen. Het buffet is te klein en de keuken met bij-
vertrekken boven de privaten niet goed gelegen. De buiten
buffetten naast de ingangen van den tuin zonder verband met 
het gebouw is met het oog op de bediening onlogisch. Binnen
architectuur is zwak. 
Bosch en Plas. Zoowel plan als gevels van dit ontwerp zijn on
voldoende te achten. 
A. De dubbele ingang waartusschen het buffet is geen geluk
kige gedachte, voor de bediening in de zaal is het buffet on
gunstig gelegen. De ventilatie en verlichting van de keuken en 
de privaten van de beganegrond-verdieping zijn voor een buiten
restaurant onvoldoende. De ligging der buiten-buffetten ver van 
de zitplaatsen in den tuin is niet gunstig. De architectuur welke 
een weinig Hollandsch karakter draagt is niet mooi. De details 
zijn onvoldoende. De tuinaanleg is niet ongunstig. 
Avonduurtjes. D» geheel onsymetrische rangschikking der ver
schillende vertrekken van het hoofdgebouw is weinig gemoti
veerd. De kamer kastelein heeft onvoldoende licht. De ligging 
van het buffet is voorde groote zaal ongunstig. Heeren- en 
dames-toiletten zijn niet goed gelegen. De ingang is te laag. De 

algemeene situatie van den tuin is niet gezellig. Het plan van de 
verdieping is niet logisch op den beganegrond opgebouwd. Het 
verband tusschen keuken en buffet is onvoldoende. De archi
tectuur van hoofdgebouw met toren en van de bootenhuisjes 
met open galerijen is niet fraai. Het teekenwerk is goed. 
Ten Vijver. Bij de rangschikking van de verschillende vertrek
ken is de waterzijde, welke toch zeker de meest aantrekkelijke 
zijde van het gebouw is, geheel ingenomen door kleine dienst
vertrekken in plaats van deze voor het publiek te bestemmen. 
Het tochtportaal bij den entree is te klein, evenzoo de keuken 
met bij-vertrekken. Architectuur vooral van de zaal en de hoek-
paviljoen vertoont vreemde vormen welke niet mooi zijn. 
Gaanderij in groote zaal is ongemotiveerd, terwijl niet te zien is 
op welke wijze deze gaanderij te bereiken is. 

Aldus bleven over de volgende ontwerpen: 
A in ster, waaromheen een cirkel (geteekend). Door het terugbou-
wen van den rijweg wordt te veel plaats in den tuin weggenomen 
en heeft men niet van af alle zitplaatsen in den tuin voldoende 
vrij uitzicht op het water. Galerijen zijn te smal om gezellige 
zitplaatsen te bieden. Dit plan heeft als vele andere slechts een 
zaal aan de waterzijde, hetgeen minder gewenscht geacht wordt. 
De reden van den aanleg van een gang om de groote zaal is niet 
duidelijk en de ligging van de dames- en heeren-toiletten aan 
dien gang niet gunstig. Het buffet in de groote zaal en de buiten
buffetten zijn te klein. E r is bij de buiten architectuur weinig 
partij getrokken van het hoofdmotief n.l. de groote zaal. De 
enorme kapruimte boven deze zaal is onnoodig, hetgeen op de 
breedte doorsnede uitkomt. De architectuur van den voorgevel 
is goed. de zijgevel is echter minder geslaagd. Teekenwerk is 
goed, vooral van de perspectief. 
B en V in cirkel (geteekend). De algemeene aanleg van den tuin 
met groepeering van galerijen, enz. is goed gedacht, evenzoo de 
rangschikking van de drie hoofdzalen van het gebouw. De bij den 
entree ontworpen dienstvertrekken en privaten zijn mindergoed. 
Portiersloge ontbreekt. Dames toiletten zijn onvoldoende ver
licht en hebben voor een buitenrestaurant geen voldoende venti
latie. De kamer kastelein is te klein. Privaten op entresol hebben 
geen voldoende licht en lucht. Keuken en daarbij behoorende 
bijkeuken en servies zijn wat klein. De galerijen zullen door de 
zware gemetselde uitbouwen en de vele kolommen niet aan het 
doel beantwoorden. Inrichting autogarage niet gunstig. Eene ver
binding tusschen autogarage en hoofdgebouw zou het geheel ten 
goede komen. In de perspectief zijn hiervoor donkere boomen 
aangegeven. De architectuur is niet onverdienstelijk. Het geheel 
is met zorg behandeld en smaakvol geteekend, vooral de pers
pectief teekening. 
M . De ligging van de eetzaal aan den rijweg is niet gunstig. De 
indeeling van den entresol is vreemd. Eene woning bestaande 
uit zolderkamers met dakvensterramen nabij het plafond is niet 
gezellig. Deze vertrekken komen bovendien in de gevels niet tot 
uitdrukking. De enorme kap boven de zalen is geenszins gemoti
veerd. Inrichting autogarage is goed. De behandeling van de 
veranda's is niet mooi evenmin de tuinaanleg. De tuin is goed 
groot gehouden. De plaatsing van de muziektent is niet aange
naam. De architectuur is overigens niet slecht. Teekenwerk van 
de details is goed. van de perspectief daarentegen zwak. 
Roemah Makan. De algemeene opzet van het plan met de ver
binding van het hoofdgebouw aan galerijen en het aanleggen van 
terrassen in den tuin is goed gedacht. Het buffet is te klein. De 
ligging der heeren toiletten uitkomende op den entree is niet 
gunstig. De vestibule is onvoldoende verlicht. De groepeering 
van de kamer voor de kasteleinswoning is zeer ongunstig even
als de twee evenwijdig loopendc donkere gangen op den entre
sol. Het verband tusschen dienkamer en buffet is voor de bedie
ning onvoldoende. De keuken met bijkeuken zijn wel wat groot. 
Inrichting van autogarage is goed. De architectuur is eenvoudig 
doch goed en het geheel is prettig geteekend. 

Met kleine meerderheid van stemmen werd besloten U voor te 
stellen den eersten prijs toe te kennen aan het ontwerp „Roemah 
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Makan" en de tweede prijs aan het ontwerp motto B en V in cir
kel (geteekend). terwijl met algemeene stemmen den derden 
prijs aan het ontwerp motto A in ster waaromheen een cirkel (ge
teekend) werd toegedacht. 

Vignet. Bij de beoordeeling van de ingekomen antwoorden op 
de 2 e prijsvraag heeft de jury bij stemming een 10 tal ontwerpen 
aangewezen, welke voor nadere bestudeering in aanmerking 
kwamen en wel de volgende motto's: 12, Sober, Silhouet. De 
Bloeiende Boom. Labour. Ornament. Symbool. Amitié, Corry en 
Zwartkopje. Het ontwerp motto 12 moest, alhoewel het werd ge
acht tot een der beste antwoorden te behooren, terzijde worden 
gelegd omdat het wat afmeting en grootte van voorstelling be
treft niet aan de bepalingen van het programma beantwoordde. 
Na eene tweede schifting bleven over de ontwerpen motto Corry, 
Labour en De Bloeiende Boom, 
Corry. De hoofdgedachte is goed. doch te veel gestyleerd. waar
door de figuren minder mooi zijn. de verdeeling van zwart en 
wit is bij de letters niet gunstig; het teekenwerk is goed. 
Labour. De verdeeling van zwart en wit is goed en het geheel 
heeft wel goed het karakter van een stempel. Jammer dat de 3 
figuren welke een gebouw torsen niet mooi geteekend zijn. 
De Bloeiende Boom. De verdeeling van zwart en wit is niet zoo 
gunstig als bij het ontwerp Labour, het middenmotief, dat zeer 
goed geteekend is. is weinig zeggend. 

Aangezien geen der ingekomen antwoorden voor directe uitvoe
ring geschikt geacht werd achten wij uitreiking van medaljes der 
Vereeniging niet gemotiveerd en konden nietbesluiten tot toeken
ning van een len en 2en prijs. Wij stellen U daarom voor aan de 
beide ontwerpen motto Corry en Labour elk een premie van 
f 25. . zijnde de helft der premie aan den eersten prijs verbon
den, en aan het ontwerp motto ..De Bloeiende Boom" een premie 
van f 15. toe te kennen. 
R O T T E R D A M . December 1911. 

De Commissie van Beoordeeling : 

J. W. H A N R A T H . 

P. J. H O U T Z A G E R S . 
J A N S T U I J T . 
J. P. S T O K . 

A . J. T H . K O K . 

W. F. O V E R E I J N D E R . 

S VRAGENBUS. g 
Van een geheel vrijstaand gebouw zijn de gevels bepleisterd 
met eene specie bestaande uit Porti.-Cement en scherp rivier
zand, de verhouding van 1 : 2. ter dikte van 1 cM. Thans ver-
toonen de beide gevels die naar 't Zuiden gekeerd zijn, een on
telbaar aantal windscheuren. terwijl de beide andere gevels geen 
enkel scheurtje vertoonen. Wat kan van dit scheuren der Porti.-
Cementlaag de oorzaak zijn ? E n hoe zou dit gebrek het best 
verbeterd kunnen worden? 

BERICHTEN 
Amsterdam. Paleis-Raadhuiskwestie. Dezer dagen heeft een 
bijeenkomst van raadsleden plaats gehad met het doel voor de 
raadsvergadering van Woensdag 31 Jan. overleg te plegen over 
de Paleis-Raadhuiskwestie. 
Het initiatief tot deze bijeenkomst was uitgegaan van de heeren 
Lambrechtsen van Ritthem. Zwart en Scheltema. de drie raads
leden, die hebben voorgesteld zich tot den minister van binnen-
landsche zaken te wenden, met de mededeeling. dat de raad het 
op zeer hoogen prijs zou stellen als Amsterdam weder in het be
zit zou komen van haar oud stadhuis, en met de mededeeling d;it 
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de ^hoofdstad bereid is, tot een offer van f 3.000,000 voor den 
bouw van een nieuw Kon. Paleis. 
Tot de vergadering waren alle raadsfracties uitgenoodigd. 
Een besluit werd niet genomen. 
Op de Raadsvergadering van 31 Jan. is besloten het onderwerp 
over 14 dagen nader te behandelen. 
De belangstelling is levendig; in bijna alle bladen wordt weder
om de aandacht op de bekende Paleis-Raadhuiskwestie geves
tigd, en verreweg het meerendeel met den wensch, dat het 
Paleis spoedig weer Raadhuis zijn zal. 
Het laat zich aanzien, dat nu spoedig in deze een hoogst belang
rijke beslissing genomen zal worden. Het oogenblik is nog gun
stig; werd de behandeling weer op den langen baan geschoven, 
dan is er veel kans. dat de belangstelling door het langdurig be
raad en het slappe getalm dusdanig is vermoeid, dat de geheele 
zaak als een nachtkaars uitgaat, en dat alles bij het oude blijft. 
Te hopen is. dat de Raad echter een flinker, en meer zelfbewust 
standpunt zal weten in te nemen, dan dat van B. en W. tegen
over het voortreffelijke Rapport der bekende Raadhuis-Dam 
Commissie. 
Voordracht H . P. Berlage over Amerika. Deze voordracht, 
gehouden voor de Mij. t. bev. d. Bouwkunst, het Gen. Arch, et 
Amic. en den B . v. Ned. Architecten, en vele introducées, in de 
groote zaal van Artis, is uitstekend geslaagd. De causerie was 
boeiend en gaf een goed denkbeeld van de oude en de nieuwe 
bouwkunst in Amerika. Deze voordracht heeft bewezen, dat 
bouwkunst, mits goed besproken, wel belangstellenden vindt; 
en tevens blijkt hieruit weer eens te meer. dat de bouwkundige 
vereenigingen, wanneer zij samen gaan, meer kunnen doen en 
beter naar buiten kunnen optreden, dan elk afzonderlijk. Na dit 
goede voorbeeld een goed volgen. 
Architecten-advertentie. In ..Het Vaderland" kwam onlangs 
de volgende advertentie voor: 
..Een der eerste Architecten uitvoerende vele en de belangrijkste 
werken, zag zich gaarne voor het oogenblik met eenige orders 
belast. Brieven onder No. enz." 
Merkwaardig, deze eersteklas architect, die adverteert, daarbij 
geen naam noemt, die veel en belangrijk werk heeft, en toch nog 
om „orders" verzoekt! 
Vermoedelijk een „bouwkundige", „architect-timmerman" of een 
dergelijk persoon, die den architecten-titel benut voor reclame. 
Gelukkig is het geval te doorzichtig, om iemand tot dupe te maken. 
Het Betonijzervak. In een dezer dagen te Utrecht gehouden 
vergadering van aannemers van betonijzerwerken werd met 
algemeene stemmen principieel besloten tot oprichting eener 
vereeniging. ten doel hebbende : 
a. de bevordering van de ontwikkeling der Nederlandsche Be
tonijzer-industrie ; 
6. de behartiging van de onderlinge belangen en waarborging 
van de rechten der Aannemers van Betonijzerwerken in Neder
land ; 
c. het bevorderen van hunne belangen bij de Regeering. bij Pro
vinciale- en Gemeentebesturen. Kamers van Koophandel en 
verder daar waar dit zal blijken noodig te zijn. 
De concept-statuten werden in het kort besproken, terwijl be
sloten werd over drie weken opnieuw bijeen te komen, teneinde 
het gewijzigde concept te behandelen en de vereeniging defini
tief op te richten. 
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INHOUD : O F F I C I E E L G E D E E L T E . De bebouwing van den Dam 
te Zaandam. J. H. Leliman-Fonds. Afd. 's Gravenhage. 
Afd. Groningen. Rapport over het ontwerp der A. V. Com
missie. R E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . Restaureeren van Gebou
wen, door L . H. E . v. Hylckema Vlieg. Vergrooting Uitbouw-
Drucker van het Rijksmuseum te Amsterdam. Berlage Voor
dracht over Amerika. Conferentie Bouwk. Element Heemschut. 

Boekbespreking. Prijsvragen. Berichten. Met een plaat. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

D E BEBOUWING V A N DEN DAM T E ZAANDAM. 
Naar aanleiding van het besluit van den Gemeenteraad van Zaan
dam, het Noordelijke bouwblok van den Dam aan het Rijk te ver-
koopen voor den bouw van een Postkantoor (zie B. Weekblad 
1911 d.d. 21 October. Plan 1) heeft het Hoofdbestuur de volgende 
adressen ingediend: 

7 Februari 1912. 
Aan Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat. 

Excellentie. 
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen. 
het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst. 
dat het met leedwezen heeft kennis genomen van het besluit van 
den Gemeenteraad van Zaandam, vergaderd 23 Januari j . l . . 
waarbij goedgekeurd is, het Noordelijk bouwblok aan den Dam 
aldaar ter grootte van 1200 M'-'. aan de Regeering te verkoopen 
met de bedoeling dat daarop een postkantoor zal worden ge
bouwd. 
Het Hoofdbestuur neemt de vrijheid U hierbij aan te bieden een 
exemplaar van het Bouwkundig Weekblad d.d. 21 October 1911. 
waarin op blz. 498 is afgebeeld het plan van bebouwing van den 
Dam. met het bouwblok bovenbedoeld, zooals dat is vastgesteld 
door den Gemeenteraad, welke bebouwing naar het inzicht van 
het Hoofdbestuur praktisch en aesthetisch niet tot een goed 
resultaat zal leiden, weshalve het Hoofdbestuur den 16 October 
1911 een adres bij den gemeenteraad heeft ingediend, waarin de 
wenschelijkheid eener andere bebouwing werd betoogd, onder 
bijvoeging van een verbeterd plan. afgebeeld op blz. 499. 
Een en ander wordt nader toegelicht op blz. 499 en 500. 
Waar het hier betreft de bebouwing van het voornaamste plein 
en centrum van Zaandam, vertrouwt het Hoofdbestuur dat ook 

U krachtig zult wil len medewerken, om dit plein een waardig 
karakter te geven, en derhalve niet het bouwterrein A van Plan 
1 voor den bouw van het postkantoor in aanmerking te laten 
komen, maar een terrein in den geest van bouwterrein D van 
Plan 2, dat. eventueel vergroot, alleszins geschikt is voor be
doelden bouw. 
Een adres van gelijke strekking is gericht tot den Raad der Ge
meente Zaandam. 

't Welk doende, enz. 
Het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst. 
A. S A L M G . B Z N . , Voorzitter. 
J. G R A T A M A . Secretaris. 

7 Februari 1912. 
Aan den Raad der Gemeente Zaandam. 

Edelachtbare Heeren. 
Geelt met verschuldigden eerbied te kennen, het Hoofdbestuur 
van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, 
dat het met leedwezen heeft kennis genomen van het besluit 
Uwer Vergadering op 23 Januari j . l . waarbij goedgekeurd is het 
Noordelijk bouwblok aan den Dam te Zaandam, ter grootte van 
1200 M- . . aan de Regeering te verkoopen met de bedoeling dat 
daarop een postkantoor zal worden gebouwd. 
Het Hoofdbestuur zou dezen verkoop ten zeerste betreuren, daar 
hiermede het voornaamste plein van Zaandam verbrokkeld 
wordt en voorgoed aan Uwe Gemeente de gelegenheid ontnomen 
wordt dit centrum een waardig karakter te geven. 
Het neemt daarom de vrijheid U met den meesten aandrang te 
verwijzen naar zijn adres van 16 Oct. 1911. waarbij gevoegd is 
een verbeterd plan van bebouwing, in welk plan een bouwterrein 
in den geest als het met D aangegevene, zich bij uitstek leent voor 
denhouw van een postkantoor. 
Redenen waarom het Hoofdbestuur U ten zeerste in overweging 
geeft, alsnog te trachten de bebouwing te doen plaats hebben als 
in het verbeterd plan is aangegeven. 
Een adres van gelijke strekking is gericht tot Z. Exc. den Minister 
van Waterstaat. 

't Welk doende, enz. 
Het Hoofdbestuur van de Maatschappij lot 

Bevordering der Bouwkunst. 
A. S A L M G . B Z N . Voorzitter. 
J. G R A T A M A . Secretaris. 
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In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 



J. H. LELIMAN-FONDS. Van dit fonds zijn aangekocht 
voor de bibliotheek der Maatschappij: 
B A U F O R M E N - B I B L I O T H E K , 5 banden: 
le Band: Baukanst und Dekorative Skulptur der Renaissance in 
Deutschland. hertiusgegeben von Julius Hoffmann, Einleitung 
von Dr. Ing. Paul Klopfer; 
2e Band: M/ibel and Raumkunst in England, 1680 1800, heraus-
gegeben von G. M . El lwood ; 
3e Band: Romanische Baukanst in Frankreich. herausgegeben 
von Julius Baum; 
4e Band : Farbige Raumkunst. 120 Entwürfe moderner Künstler, 
herausgegeben und eingeleited voii C. H. Baer; 
5e Band: Baukanst und Dekorative Skulptur der Barockzeit in 
Italiën. von Corrado Ricci . 
Das Englische Haas. Entwicklung. Bedingungen. Anlage. Aufbau. 
Einrichtung und Innenraum. von Hermann Muthesius; in 3 
Bande. 

AFDEELING S G R A V E N H A G E V A N D E M A A T 
SCHAPPIJ T O T BEVORDERING DER BOUW
KUNST. Gewone vergadering op Vrijdag 2 Februari 1912. 
De waarnemende voorzitter, de heer Bourdrez. opent de verga
dering en geeft, na voorlezing der notulen van de vorige vergade
ring, het woord aan den Heer Huib Luns. Hoofdleeraar aan de 
Academie van Beeld. Kunsten en Techn. Wetenschappen te Rot
terdam, voor zijn causerie over ..Constantin Meunier en de Bel
gische beeldhouwers van de 19de eeuw". ..Drie zusters, die vroe
ger veel met elkaar omgingen". zoo ongeveer ving spreker 
aan . .kregen helaas ruzie, en leefden langen tijd geheel ver
wijderd van elkander. Gelukkig vertoonen echter deze zusters, 
Architectura. Sculptura en Pictura geheeten, weer neiging zich 
met elkander te verzoenen". 

De groote Belg Constantin Meunier. de leermeester van Leuven, 
geboren in 1831 en in 1905 gestorven, was een. die ruim een halve 
eeuw lang de volkomen vertrouweling geweest is van twee van 
hen. een tweede Michel Angelo. Heeft hij in de schilderkunst al 
groote dingen gedaan, van de beeldhouwkunst was hij een ver
nieuwer, een verjonger. Als schilder bewoog hij zich in het zog 
van Millet en de Groux. en met Israels toont het leelijke jonge 
eendje, zooals Pol de Mout hem noemt, meer dan een physiche 
verwantschap. De gevoeligheid van den schilder blijft, als beeld
houwer, in zijn vingers, en dit verhoogt nog de pakkende charme 
van zijn impressionistisch, forsch beeldhouwwerk. Waar het niet 
mogelijk was dit beeldhouwwerk zelf op ons in te laten werken, 
wilde spreker trachten met het woord en met plaatjes voor Meu
nier en voor zijn volgelingen belangstelling te wekken. Ook de Bel
gische Regeering, die zooveel doet voor de kunstenaars van haar 
land. heeft zich zeer voor hem geïnteresseerd, en zond hem, 
nadat hij werk gegeven had uit de glasblazerij en, die hem zeer sterk 
aandeden . met een opdracht naar. Spanje, en mooie dingen 
bracht hij daar vandaan mee. Maar pas als hij de mijnstreken 
van Charleroi bereisd heeft, voelt nij zich geinspireerd tot dat 
gevoelvol beeldhouwwerk, den bekenden puddler. Machtig ge-
ïmpressioneerd wordt.hij door wat hij ziet van de mijnwerkers 
en werksters, en zijn indrukken legt hij vast in de klei. alsook in 
pastelteekeningen. Later, in den tijd dat hij Ier Professeur de 
Peinture te Leuven was. beeldt hij ook. op al die verschillende 
wijzen, maaiers en veldarbeiders uit, alles even aangrijpend 
mooi. Zijn laatste werk, een visioen uit het mijnleven. in 4 kolos
sale brokken, is niet afgekomen. Dit onvoltooide, maar grootsche 
werk zal een eerste plaats vinden in de zaal. die men in het mu
seum te Brussel alleen met zijn werk vullen gaat. ..Belgen, rare 
schreeuwers", zegt men. Hoe ten onrechte, meent spreker, en hij 
verlangt meer respekt voor hen. die zooveel moed. energie en 
enthousiasme op kunstgebied vertoonen. 
Bij het vertoonen der fraaie lichtbeelden begon spreker met het 
werk der tijdgenooten van Meunier, Paul de Vigne, Julien D i l -
lens, Charles van der Stappen. Vinsot. Jef Lambau e. a.; de laat
ste, door en door Vlaming, en door zijn landgenooten zeer ge
vierd, wel het meest bekend. Wat de aanpassing van sculptuur 

aan architectuur betreft, zoo werd dit wel het best verstaan door 
Dillens, getuige zijn monument voor Anspach op de Place Brou-
ckère te Brussel. 
Het beeldhouwwerk van Meunier, het deed ook vanaf de ons in 
grooten getale vertoonde plaatjes zijn werking; hoe ontroerend 
mooi is Meunier's uitbeelding van den ..terugkeer van den ver
loren zoon". 
Een ferm applaus bewees hoezeer de voordracht van den heer 
Luns op prijs werd gesteld, en de heer Bourdrez vertolkte daar
op den dank der aanwezigen, de hoop uitsprekende dat de heer 
Luns er in slagen mocht door voordrachten als deze in Nederland 
gelijke kunstmin te wekken als bij onze zuidelijke buren. 
Hierop werd de vergadering gesloten. 

De Secretaris, 
J O H . G. R O B B E R S . 

A F D E E L I N G GRONINGEN V A N D E MAATSCHAP
PIJ T O T BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
Zaterdag 3 Febr. werd een vergadering gehouden, waarin ons 
medelid, de heer Beckering. sprak over Dekoratieve kunst. Aan 
de hand van door den spreker meegebrachte voorwerpen van 
nijverheidskunst uit verschillende tijden en landen deed hij zijn 
gehoor allerlei interessants opmerken betreffende vorm en ver
siering van gebruiksvoorwerpen, begrippen van schoonheid enz. 
Voor zijn aangename causerie bracht de voorzitter hem oprechten 
dank. 
Voordien waren de huishoudelijke zaken behandeld, waarbij 
bleek dat de Heer J . W. Sips. tot voor korten tijd de trouwe 
secretaris der afdeeling. voor het lidmaatschap der Mij. had 
bedankt. Met algemeene stemmen werd de Heer Sips tot Eerelid 
benoemd, een onderscheiding even welgemeend als welverdiend. 

De Secretaris 
G. K N U T T E L . 

RAPPORT OVER HET ONTWERP DER COM
MISSIE TOT HERZIENING DER ALGEMEENE 

ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN. 
Vervolg van bladz. 53. 

In aansluiting aan de in den aanvang gemaakte opmerking over 
het combineeren van meer en minder- en verwisseling van werk. 
geeft een der leden der Herzienings-Commissie in overweging 
weder tot splitsing over te gaan en komt hem o.a. wat betreft 
de door den B. N . A. eenigszins gewijzigde $ 297 van Prof. van 
der Kloes, ..Meer en Minder Werk" duidelijker en beter voor. ') 

1) Aleer en minder werk. De wijzigingen, in de vorige paragraaf vermeld, zullen 
den Aannemer schriftelijk worden gelast. 
Hij moet zich die afwijkingen laten welgevallen, ook wanneer daardoor de om
vang van het w-rk of de levering vermeerderd of verminderd wordt, voorzoover 
dcie vermeerdering of vermindering niet grootcr is dan 20 pCt. van het hedrag 
van elk onderdeel der levering of aanneming, tot een totaal van hoogstens 10 
pCt. der aannemingssom. 
In geval de bedoelde afwijkingen aanleiding geven tot meer of minder werk, 
wordt zoo spoedig mogelijk een door de Directie en den Aannemer onderteekende 
staat of overeenkomst opgemaakt, welke aan de goedkeuring van den Aanbe
steder onderworpen wordt en waarvan een door den Aanbesteder onderteekend 
duplicaat aan den Aannemer wordt afgegeven. 
Als dc Aannemer, in geen uitstel gedoogende gevallen, ter bcoordeeling van 
de Directie, van deze last ontvangt tot wijzigingen als voren vermeld, moet hij, 
handende de goedkeuring van den voormelden staat, met de daarin vermelde 
werken onverwijld aanvangen. 
De Aannemer heeft in dat geval, ongeacht de door den Aanbesteder te geven 
beslissing in zake de goedkeuring van den in de 3de zinsnede van deze § ge
noemden staat van meer of minder werk, aanspraak op vergoeding van alle 
meerdere kosten bij de uitvoering van die werken gemaakt. 
Dc berekening van het bovenbedoelde meerdere of mindere werk geschiedt 
naar de eenheidsprijzen in het bestek of in de overeenkomst opgenomen. Ingeval 
de eenheidsprijzen ontbreken of niet in overeenstemming zijn met den aard van 
het opgedragen meerdere of mindere werk, zullen zij door de Directie in over
leg met den Aannemer naar billijkheid worden vastgesteld. 

Tenzij dit anders beschreven is, worden onder de eenheidsprijzen, zonder uit
zondering, alle kosten begrepen van aanschaffing, vervoer, arbeidsloon, verzeke
ring van werklieden, zegel, leges en registratierecht, winst, enz.. 
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§ X X . Schorsing van het werk. 
A d . 3. Indien de tijd, gedurende welken de uitvoering geheel ge
schorst is of zal zijn, meer bedraagt dan zes maanden, is de aan
nemer bovendien bevoegd de overeenkomst op te zeggen, 
en 
A d . 4. Maakt hij van deze bevoegdheid tot opzegging geen ge
bruik, dan zal hij niettemin kunnen eischen, dat het reeds uitge
voerde gedeelte van het werk of der levering vanwege den beste
der opgenomen en tegen betaling door dezen worde overgeno
men, overeenkomstig daarvan op te maken staat. 
Echter moet rekening gehouden worden met de beperking in 
alinea 2 *) genoemd ..tenzij de schorsing bevolen is wegens eigen
machtige of verkeerde handelingen van de zijde des aannemers. 

§ X X I . Staking van het werk. en 

§ X X I I . Onuitvoerbaarheid. 

worden onveranderd overgenomen. 

§ XXIII. Termijnsverlenging. 
A d . 2. Indien een bepaalde datum van oplevering in het bestek 
is vastgesteld, wordt de termijn van oplevering verlengd met 
het aantal dagen, dat de gunning meer dan 14 dagen na de 
besteding plaats vindt. 

De hier genoemde termijn van 14 dagen werd minder praktisch 
geacht en voorgesteld om te lezen : 
..de oplevering verlengd met het aantal dagen verloopen tusschen 
de aanbesteding e n d e s c h r i f t e l i j k e opdracht." 

A d . 3. Het uitvoeren van meer of ander werk dan in het bestek 
is bepaald geeft, indien de oplevering van het werk daardoor 
wordt vertraagd, recht op termijnsverlenging. 
Hieraan toevoegen : ..voor elk geval afzonderlijk vast te stellen." 
Waar het de bedoeling i s d e f i n a n c i e e l e g e v o l g e n voor elk 
geval telkens te bepalen, zoo zou dit ook kunnen geschieden voor 
de eventueel noodig geoordeelde t i j d s v e r l e n g i n g . 
Ad . 6. Partiëele en algemeene werkstakingen en uitsluitingen, 
uitgaande van behoorlijk georganiseerde vakvereenigingen, zullen 
worden beschouwd als overmacht en geven recht op termijns
verlenging. 
gaf natuurlijk aanleiding tot uitvoerige besprekingen. Afge
scheiden van het feit, dat deze bepaling niet een ..nieuwig
heid" is en vele architecten die reeds in hunne bestekken toe
passen, is de Commissie het er over eens, dat het onjuist is te 
veronderstellen, dat bij arbeidsconflicten de nadeelen van de 
staking of uitsluiting bijna geheel op de werknemers drukken. 
Het tegenovergestelde is eerder waar, er zijn aannemers die 
geruïneerd zijn geworden en er zijn bouwheeren die niet te be
rekenen schade hebben ondervonden doordat hun werk niet op 
een zekeren datum gereed kwam. Om derhalve de door de aan
nemers soms onherstelbare te lijden schade te vergrooten, door 
bovendien nog kortingen op hen toe te passen, zou onredelijk 
zijn, terwijl deze kortingen geene of slechts een betrekkelijk zeer 

Wanneer bij de eindafrekening het bedrag van het minder werk dat van het 
meerdere overtreft, wordt het verschil, en wanneer geen meerder werk is voor
gekomen, het totaal bedrag aan minder werk met 10 pCt. verminderd en het 
overblijvend t-edrag van de aanbestedingssom gekort. 
De Aanbesteder zal de reeds aangevoerde, geheel of gedeeltelijk vervaardigde of 
blijkens den vrachtbrief afgezonden bouwstoffen, welke tengevolge van de ver
nielde afwijkingen niet kunnen worden gebruikt, overnemen, of de daaruit voor 
den Aannemer voortspruitende schade vergoedé"n. 
De Aanbesteder heeft, ingeval tot een belangrijke uitbreiding van het werk of de 
levering wordt besloten, het recht om daarin door openbare of onderhandsche 
aanbesteding te voorzien. 
In afwijking van het bepaalde bij Art. 1646 van het Burgerlijk Wetboek, zal het 
gemis van een opdracht van den Aanbesteder, voor gevallen waarop in de 4de 
zinsnede van deze § gedoeld wordt, den Aannemer niet het recht op vergoeding 
voor meerder werk ontnemen. 
') Ingeval van geheele of gedeeltelijke schorsing der uitvoering van het werk of 
der levering krachtens al. 1 dezer paragraaf, (n.l. dat de besteder bevoegd is de uit
voering van het werk voor het geheel of voor een gedeelte tijdelijk te doen schorsen) 
is de besteder gehouden aan den aannemer de kosten, schaden en interessen te 
vergoeden, welke Laatstgenoemde zal kunnen bewijzen tengevolge der schorsing 
te hebben geleden, tenzij de schorsing is bevolen wegens eigenmachttfe of ver
keerde handelingen van de tijde tien aannemers. 

geringe schadevergoeding voorden bouwheer kunnen beteeke-
nen als het werk niet op den gestelden tijd gereed kwam. 
Door de in alinea 6 omschreven vertraagde oplevering niet als 
force-majeur te erkennen zou de werkgever beslist in het geval 
verkeeren wat ten onrechte van de werknemers verondersteld 
wordt en kan de Commissie daartoe niet medewerken. 
Ook het voorstel dat de D i r e c t i e zal beslissen, meende de Com
missie, op één stem *> na, bij nader inzien niet te moeten aan
vaarden, 'i') temeer daar bij meeningverschil of bij eventueel 
voorkomende gevallen van staking of uitsluiting, een of meer 
der, op dat oogenblik bij den bouw of de levering, betrokken 
bedrijven worden stilgelegd, dit als onmacht zal worden aan
gemerkt en a r b i t r a g e toegestaan wordt. Dit schijnt niet alge
meen bekend te zijn en dat is de aanleiding dat zij, die deze 
paragraaf niet ongewijzigd konden goedkeuren, nu gerustgesteld 
werden en er zich mede konden vereenigen (zie hieromtrent 
§ 52 „ G e s c h i l l e n " . Deze voorziet geheel in dit en andere ge
vallen zoodat het voorbehoud van arbitrage niet telkens bij de 
desbetreffende artikelen is vermeld). 
Het gevaar van het provoceeren door aannemers van werk
stakingen om tijd te winnen, waartoe zij telkens een geschil 
kunnen opwerpen met hun werklieden, is, behalve zeer over
schat, wegens het recht op arbitrage niet gevaarlijk en zal een 
aannemer zich nog wel eens goed te voren bedenken alv srens 
zijn toevlucht tot zulk een middel te nemen. 
Om verder goed te verklaren wat in het ontwerp met het denk
beeld „behoorlijk georganiseerde vakvereenigingen" bedoeld 
wordt, is voorgesteld daar nog aan toe te voegen: „erkende". 
De vraag doet zich dan nog voor, wie dit zal uitmaken. Zijn ..er
kende" vakvereenigingen slechts dezulke, welke rechtspersoon
lijkheid hebben aangevraagd, of zal de Directie dit beslissen ? 

X X I V . Korting bij termijnsoverschrijding. 
Behalve dat het combineeren van al de kortingen in één § zooals 
de B . N . A. deed, een voordeel kan hebben, gaf deze paragraaf 
geen aanleiding tot opmerkingen. Als juist is erkend dat de 
kortingen wegens termijnsoverschrijding zijn te scheiden van 
kortingen wegens handelingen van den aannemer in strijd met 
bestek of overeenkomst. 

§ X X V . Opneming. 
A d . 1. Alle opnemingen van het werk of van gedeelten daarvan, 
geschieden zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht 
dagen na aanvraag van den aannemer. 

Gewenscht wordt dat de aanvrage van den aannemer „s c h r i f-
t e 1 ij k zal geschieden. 

A d . 2. Het tijdstip van eene opneming wordt den aannemer 
minstens drie dagen van te voren medegedeeld; hij heeft het 
recht de opneming bij te wonen. 

De aannemer heeft niet alleen het recht de opname bij te wonen, 
doch is daartoe „verplicht". Bij verhindering zal zijn gemachtigde 
daartoe worden aangewezen. 

Ad . 3. Binnen drie dagen na de opneming wordt de uitslag 
schriftelijk aan den aannemer medegedeeld. 

De uitslag moet „door de Directie" worden medegedeeld. 

A d . 2. Wanneer uit deze mededeeling blijkt, dat de directie het 
werk als niet gereed zijnde beschouwt, zal, indien dat gereed
maken binnen 14 dagen kan geschieden en de daaraan verbon
den kosten een bedrag, gelijk staande met 1 i pCt. der aanne
mingssom. maar minstens 100 gulden, niet overschrijden geen 

•) Het betreffend Commissielid blijkt de voorkeur te geven aan § 294 van den B.N.A. 
luidende: Werkstakingen en uitsluitingen van zoodanigen omvang, terbeoordeeling 
der Directie, dat een of meer der op dat oogenblik bij den bouw of de levering 
betrokken bedrijven er door worden stilgelegd, zullen worden beschouwd aU 
overmacht en geven recht op tijdsverlenging. 
(Arbitrage is daardoor niet uitgesloten). 
T) Gelet o.a. op de sociale gevoelens van sommige Directies, zouden deze bij het 
beoordeelen van dergelijke conflicten misschien in een moeilijke verhouding 
kunnen geraken. 
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korting voor te late oplevering worden toegepast. De dagen, 
verloopen tusschen de aanvraag tot opneming en de opneming 
zelve, worden bij de berekening van korting wegens te late op
levering niet in aanmerking genomen. 

De Commissie verzoekt in te lasschen na: ..Wanneer het werk als 
niet gereed wordt beschouwd, zal indien dat gereedmaken enz." 
.ondergeschikte zaken betreft" (uit de redactie van den B. N . A . 
overgenomen) en verder de toegestane 14 dagen te veranderen 
in 8 dagen, welke termijn zoo kort mogelijk dient te zijn en voor 
dergelijke werken ook wel voldoende is 
Wat de bepaling van het bedrag betreft, zoo zou de volgende 
redactie de voorkeur genieten: „een bedrag van f 100. - voor 
werken onder de f 40.000. , daarboven 14 ";„ der aannemingsom. 
§ X X V I . Betaling. 
ad 4. De betaling der termijnen heeft plaats binnen 14 dagen na
dat de werken zijn opgenomen en goedgekeurd. 
Hierbij voegen: „tenzij het Bestek anders bepaalt", dit uitslui
tend met het oog op woning bouwvereenigingen o. a. die welke 
in hunne betalingen afhankelijk zijn van de Rijksuitkeeringen. 

A d . 6. Indien in het bestek of de overeenkomst bepaald is, dat de 
aannemer aan den besteder heeft te vergoeden de waarde van 
oude materialen, snoeisel, grasgewas of wat dies meer zij, legt 
hij daarvan de kwitanties over bij zijne declaratie voor den 
eerstvolgenden termijn na de storting. Dergelijke kwitanties 
worden door den aannemer ook overgelegd, wanneer hem het 
doen van betalingen aan derden is opgedragen. 

In aansluiting daaraan een nieuwe alinaea: „De Aanbesteder 
kan zich het recht voorbehouden om ter verrekening met den 
aannemer voor dezen betalingen te doen aan derden wegens 
leveringen, waarvoor in het bestek bepaalde geldsommen ter 
verrekening zijn gesteld, (ingevolge de redactie van den B . N . A.) 
en daar dan nog aan toevoegen: Deze betalingen worden gekort 
op de uit te keeren betalingstermijnen. 

Ten slotte nam de Commissie, in verband met het heerschende 
persoonlijke borgsysteem, dat vooralsnog niet zal worden afge
schaft, de eindredactie van den B. N . A . (§ 309) over: 
„Ingeval een werk geheel of gedeeltelijk door de Borgen van een 
Aannemer, of door een van de Borgen daartoe opgeroepen, 
wordt uitgevoerd, worden ten name van die Borgen of dien Borg 
opgemaakt, de betalingsstukken voor de aannemingssom of voor 
zoodanig gedeelte daarvan, als waarop zij of hij recht hebben." 

§ X X V I I . Afrekening van kortingen en vergoedingen. 

geen opmerkingen. 

§ X X V I I I . Voorziening ingemeenschap en afwatering. 

als boven. 

§ X X I X . Verband van het werk met andere werken. 

als boven. 

§ X X X . Orde bij de werkzaamheden. Naleven van wetten en be
stuiten, verordeningen enz. 

A d 3. De directie is verplicht om zorg te dragen, dat de krachtens 
bedoelde wetten, besluiten, enz. ten behoeve van het werk noo
dige vergunningen, ontheffingen en dergelijke, voor zoover deze 
niet door den aannemer zelf behooren te worden aangevraagd, 
tijdig ter beschikking van den aannemer zijn. Zij is tevens ver
plicht de gegadigden te wijzen op alle buitengewone bepalingen, 
voorschriften en dergelijke in verband met het werk, welke hun 
niet bekend kunnen zijn. 

Aangezien niet juist verklaard kan worden wat bedoeld wordt 
met „buitengewone bepalingen", enz. wordt voorgesteld in te 
lasschen, achter het woord dergelijke: „en welke niet zijn om
schreven in de wetten, besluiten, verordeningen, reglementen, 
keuren, enz. als bedoeld in alinea 2," *) als b.v. - di t ter toel ich-

*) De aannemer gedraagt z ich naar de wetten, besluiten, verordeningen, reglementen, 

keuren, enz van de bevoegde openbare macht. A l l e daarvoor noodige kosten, 200 

wegens verplichting als verzuim, komen ten zijnen laste. 
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ting — een speciaal contract over het onder zekere condities in 
gebruik nemen van Gemeente-terrein, enz. 

§ X X X I . Afbakening, peilingen, opmetingen, enz. 

werd zonder verdere bespreking aangenomen. 

8 X X X I I . Maatregelen ten behoeve van de veiligheid. 

Wenschelijk werd geoordeeld de bepaling, voorgesteld door den 
B. N . A . (S 291) betreffende schriksteigers over te nemen: 

„Onder eiken steigervloer, welke 4.20 M . of meer boven het 
bouwterrein gelegen is, moet een schriksteiger aanwezig zijn. De 
afstand tusschen den schriksteiger en den steigervloer mag niet 
meer dan 1.50 M . bedragen. 

§ XXXII I . Werkterrein, schuttingen, toodsen, keten, gereedschap
pen, mallen en monsters. 

A d 1. Het werkterrein wordt, voor zooveel noodig, afgesloten met 
schuttingen van voldoende hoogte, die tusschen zonsondergang 
en zonsopgang voldoende moeten worden verlicht. 

Wanneer het Bestek daaromtrent niets vermeldt, dient hieraan 
toegevoegd: „ter beslissing van de Directie". 
Wanneer voorts een terrein afgesloten moet worden is een 
s c h e r i n g soms voldoende en dient hierbij ook genoemd te 
worden. 
De verlichting van schuttingen is niet altijd noodig, b.v. in steden, 
waarom wordt voorgesteld te lezen : 
„die d e s g e v o r d e r d moeten worden verlicht", waarbij het 
bezwaar ondervangen wordt, terwijl het recht verlichting te 
eischen, voor den aanbesteder behouden blijft. 

A d 8. A l de tot de uitvoering noodige gereedschappen, mallen, 
monsters, enz., zoo ook de gereedschappen door vaste arbeiders 
te bezigen, worden door en op kosten van den aannemer ten ge
noege van de directie geleverd en onderhouden. 

Is het niet beter voor het gecursiveerde werktuigen te lezen ? 

Evenals de bij ad 7 omschreven zaken t) blijven ook de voor
werpen bij d i t punt genoemd het eigendom van den aannemer 
en moet dit vermeld worden. 

§ X X X I V . Hulpmiddelen van den besteder. 

Het slot van de 3e alinea van de Toelichting is onjuist en zeker 
niet zoo bedoeld en in verband met het bepaalde betreffende het 
.onderhoud" in strijd met de 2e alinea van deze §. 

§ X X X V . Keuring van bouwstoffen. 

Wordt voorgesteld om de volgorde aldus te lezen: 1,9,10,11,12, 
2,3,4, 5,6, 7, 8,9. 
A d . 2. De keuring geschiedt in den regel op het werk in tegenwoor
digheid van den aannemer of diens gemachtigde; zij geschiedt 
elders wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven. 

Het elders keuren dan op het werk wenscht men nader te preci
seeren door de toevoeging: 
„wanneer naar het oordeel van de Directie de omstandigheden 
daartoe aanleiding geven." (De Directie kan b.v. weigeren bak
steen aan de fabriek te keuren). 

A d . 10. Worden afgekeurde bouwstoffen geheel of gedeeltelijk 
verwerkt bevonden, zoo vervalt de aannemer in eene korting 
van ten hoogste 100 gulden. Bovendien moet, indien de directie 
zulks verlangt, zoodanig werk onmiddellijk afgebroken en zon
der vergoeding naar de voorschriften hersteld worden. 

Hieruit kan worden gelezen, dat de korting van ten hoogste 
f 100. een maximum bedrag uitmaakt van meerdere kortingen 
van kleine bedragen, of wel dat de korting slechts éénmaal kan 
worden toegepast. 
Dit moet voorkomen worden; daarom moet worden gelezen: 
vervalt de aannemer „t e 1 k e n m a 1 e" in een korting van enz.: 

|) n.l. toodsen, keten, directieverblijven, afsluitingen, steigers e d. 

Dan wordt voorgesteld deze paragraaf uit te breiden met 
een nieuwe alinea 13. het door Prof. Van der Kloes gewijzigd 
§ 494 van de R . A . V . : „De Directie heeft tijdens de uren, dat aan 
materialen, tot de levering behoorende, wordt gewerkt, vrijen 
toegang tot de fabrieken en werkplaatsen van den Aannemer 
en van de Onderaannemers." 

§ X X X V I . Herkeuring van bouwstoffen. 

A d . 1. De aannemer is bevoegd herkeuring van afgekeurde bouw
stoffen te vorderen, mits deze wordt aangevraagd bij aangetee-
kend schrijven binnen acht dagen nadat de afkeuring bij aange-
teekend schrijven door de directie, aan den aannemer is medege
deeld. 
Het telkens verplichtend stellen dat het kennisgeven van afge
keurde bouwstoffen „ p e r a a n g e t e e k e n d s c h r i j v e n " moet 
geschieden, is volgens het oordeel der Commissie niet noodig, 
temeer, daar volgens § 35 ad 2 de aannemer of zijn gemachtigde 
bij de keuring tegenwoordig moet wezen. 
A d . 4. Aan deze keurmeesters is uitsluitend opgedragen de be
antwoording der vraag, of de afgekeurde bouwstoffen al dan niet 
voldoen aan de in het bestek gestelde eischen, in redelijken zin op
gevat. 
Overwogen werd om bij de bouwstoffen, al dan niet voldoende 
aan de eischen van het bestek, toe te voegen: 
„voor het beoogde doet'. 
Bij nader overleg wordt aangenomen, dat in de uitdrukking „in 
redelijken zin opgevat" hierdoor voldoende voorzien is tegen 
onredelijke keuring. 

(Wordt vervolgd). 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

m RESTAUREEREN V A N m 
B GEBOUWEN. B 

DOOR L . H. E . V A N H Y L C K E M A V L I E G . 
„Frappez, frappez toujours". 

r is iets verhevens in de pogingen, die overal 
door openbare lichamen als door bijzondere 
personen, worden aangewend om hier of daar 
een stuk schoonheid tot stand te brengen of 

te behouden. 

Ind ien we onder „tot stand brengen" ook verstaan, het 
onder 't bereik van velen brengen, het onttrekken aan 
afgezonderdheid, en 't plaatsen van „aan den weg" dan 
is er zelfs in het koopen van een schilderij om het te 
laten zien in een museum een tot dank stemmend 
idéalisme. 
Het is ook verklaarbaar, dat nog meer voor 't behoud 
dan voor de stichting van t schoone de hoofden en 
harten warm zijn. Omtrent 't bestaande velt „men" ge
makkelijker een oordeel. Is het bovendien oud „antiek", 
en vooral, is eenig monument uit een goeden tijd, dan 
verstomt vrijwel de kritiek, en het is reeds daarom het 
behoud, het herstel, de restauratie waard! 
Het zou de moeite loonen eens uit officieele bescheiden 
bijeen te tellen, welk enorm bedrag gedurende de laat
ste 25 jaren uit de openbare kassen is besteed aan het 
restaureeren van wat men „monumenten van kunst" 
noemt, en dan, eens af te trekken het bedrag dat, 
ruim begroot, noodig geweest zou zijn, om dat aantal 
gebouwen, gevels, enz. voor verder verval te bewaren! 

Ik denk, men had voor het verschil een monumentaal 
gebouw voor de Nederlandsche Staten Generaal op een 
der mooiste centra van de Residentie kunnen oprichten! 
En de sommen die nu gegeven zijn aan architecten, 
beeldhouwers, schilders, werk waaraan de^eest van 't 
overgroot meerendeel hunner totaal vreemd blijft, zou
den even zoovele bronnen van vreugde, ontwikkeling, 
ja van opbouw van 19en20eeeuwsche cultuur en kunst 
geweest zijn, als ze nu tot stilstand hebben gedwongen, 
althans medegewerkt! 
Maar het is niet over het algemeene beginsel waardoor 
de restauraties geleid worden, dat ik iets wilde zeggen, 
er is een bijzonder geval, dat reeds weken lang de 
aandacht van allen, die in kuituur en kunst belang
stellen, gaande houdt; ik bedoel de plannen tot weder
opbouw van den Vlissingschen kerktoren. 
Men kan vermoeden dat, waar reeds zoo menige stem 
sprak, zoo velerlei autoriteit advies gaf, de gemeente
raad van Vlissingen wel materiaal genoeg zal hebben 
om haar besluit te motiveeren. Gedachtig echter aan 
het Hollandsche spreekwoord, dat de aanhouder wint, 
en in aanmerking nemende dat de adviezen niet allen 
absoluut vóór of tegen de voorgenomen restauratie zijn, 
wil ik de vraag van een kant bezien die, zoover ik weet, 
nog niet in 't licht kwam, nl. van den kant der studie 
onzer architectuur. 
De vraag of betonijzer, dan wel hout voor dit geval 
gebezigd moet worden, is eigenlijk uit dat oogpunt bij
komstig. Toch wil ik ook deze even onder de oogen zien. 
Gewapend beton dan (of zooals sommigen bij voorkeur 
zeggen: betonijzer) is een materiaal waarin horizontale 
en gewelfvormige overspanningen van groote afmetin
gen, op niet kostbare wijze doeltreffend te maken zijn. 
Het is voorfondeeringen op ongelijksoortigen grondslag 
dikwijls een uitkomst, omdat de constructie in dat ma
teriaal toestaat, lasten van uiteenloopend gewicht ge
leidelijk over een groot oppervlak te verdeelen. Het 
leent zich tot overspanning met liggers op groote lengte, 
en bij oordeelkundig gebruik zijn er ook dragende 
deelen van saam te stellen. Voor ruimte-omsluiting in 
verticale richting is het geschikt, indien gebrek aan ter
rein het maken van dunne wanden wenschelijk maakt 
en die wanden zelf niet als dragende deelen worden ge
bezigd. Ten slotte laat het in beginsel toe er elk denk
baar gebouw, ja waarom niet, elk meubel van te ver
vaardigen ! 
Maar wat de duurzaamheid betreft ? 
Men kan onderscheiden in werk dat wel, en werk dat 
niet aan de buitenlucht is blootgesteld. Vcor 't laatst
bedoelde kan men een groote duurzaamheid onderstel
len, doch men mist voor beide tot heden voldoende er
varing om het met ander materiaal, zelfs met eikenhout 
te vergelijken. Daarom bevreemdt het mij, dat mannen 
van naam voor den Vlissingschen toren, waarvoor de 
hoofdstijlen stellig niet meer dan 30 a 40 cM. zijn, beton-
ijzeren constructie kunnen aanbevelen. Het komt mij 
voor, dat de groote wisseling van temperatuur haar in
vloed op het ijzer moet doen gelden en dat reeds na een 
5- a 10-tal jaren voor rampen gevreesd moet worden. 
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Een voorgestelde bekleeding met lood of leien verhoogt 
dat gevaar slechts, omdat daarbij de gebreken niet aan 
den dag kunnen komen. 
Afgezien van de weersinvloeden (ook atmospherische 
inwerking moet hier worden gevreesd) is de kracht van 
betonijzer, hoezeer men ook, vooral in Duitschland, de 
meest gewaagde constructies maakt, niet absoluut te 
vertrouwen. De geringste fout of nalatigheid in de be
werking van den beton kan insluipen zonder dat zulks, 
ook bij goed dagelijksch toezicht, wordt ontdekt. Ik wijs 
op de herhaaldelijk plaats gehad hebbende ongevallen, 
waarbij meerendeels niet fouten in de berekening, maar 
onvolkomenheid in materiaal of bewerking de oorzaak 
waren. 
Wil men dan ook bij een monument, zooals de St. Ja-
cobstoren, dat zijn duurzaamheid die van het eikenhout, 
waarvan deze geconstrueerd was, nog overtreft, dan 
neme men zijn toevlucht tot gehouwen of gebakken 
steen, waarvan de duur bij duizenden van jaren telt. 
Onze ervaring van cementbeton, althans van beton-
ijzer, is van te jongen datum, dan dat men zou kunnen 
adviseeren tot opbouw daarin van een monument, dat 
de eeuwen moet weerstaan. 

* 
Men wil in Vlissingen een stuk historie behouden, een 
silhouet van de stad herstellen, en men meent dat daar
voor noodig is den afgebranden vorm van den St. Ja-
cobstoren te herbouwen. 
Nu vraag ik mij af, of men niet tot de historie telt dat 
die toren in 1911 door vuur is vergaan en of de historie 
niet vraagt, dat dit ook aan het monument zelf ter 
plaatse blijke! Wordt, bij herstelling van den verbran
den vorm niet veeleer de historie vermeden? Komt niet 
het nageslacht in den waan, dat deze toren van veel 
ouder datum is dan 1912! Reeds voor een jaar of 10 
terug heb ik gestreden tegen „restaureeren" in den 
gangbaren zin van dat woord. Reeds toen is er op ge
wezen (men zie „Architectura" van 1902), dat met die 
restauraties niet alleen vele vormen tot stand komen, 
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die twijfelachtig van oorsprong zijn, maar dat men ook, 
ofschoon natuurlijk onwillens, de studiebronnen voor 
ons nageslacht vervalscht. 
Iedereen weet dat, om te komen tot goede bouwkunst, 
men moet bestudeeren op welke wijze de ouden de ver
schillende materialen hebben omgezet in doelmatige 
en schoone vormen. Men gaat dan ook ter schole bij de 
meesterwerken der verschillende stijlperioden om te 
zien en na te speuren, hoe in elk van deze op eigen wijze 
de voor altijd geldende beginselen, bij de bevestiging 
van steen, hout, ijzer, enz. zijn toegepast. En tot heden 
is dit voor een groot deel ook in ons land nog mogelijk; 
er zijn althans nog hier en daar ongeschonden — d.i.niet 
gerestaureerde — torens, kerken, raadhuizen; maar ze 
worden, dank zij de vrijgevigheid van particulieren, 
gemeenten, het Rijk, elk jaar schaarscher — helaas ! 
Nu komt Vlissingen. Er was een mooie toren, en men 
wil deze herstellen. Ik vraag nog niet eens ; zijn alle de
tails van stijlen, draagbalken, consolen, lijsten aanwe
zig. Men moet het wel onderstellen omdat in 't andere 
geval er een nog veel grooter leugen gemaakt wordt (*) 

Maar stel eens dat deze, waarop het immers zoo 
buitengewoon aankomt, er niet zijn, wie verstrekt ze 
dan ? Is er één architect die ze kan fantaseeren ? En is 
niet, wat de grootmeester onzer Nederlandsche bouw
meesters de oude dr. Cuypers kon, als hij restaureert 
zooals in de latere jaren, een unicum, waarvan geen 
navolging haast te wachten is ? 
Stellig.' men is met de restauratie van monumenten, 
met het herstellen in de „oorspronkelijke" vormen, op 
den verkeerden weg! Ten onzent is dan ook de architect, 
dien ik onder de jongeren de eerste acht, bij zijn ver
bouw van het Rembrandtshuis te Amsterdam van ander 
beginsel uitgegaan. Hij past de eenig juiste methode toe, 
nl. een vervallen deel van 'n gebouw, een toren, een 

*) N'en dëplaise den heer de Stuers blijf ik het leugen noemen als 
men een gebouw, in de 20e eeuw gemaakt, den indruk wi l doen 
wekken van 15e of 17e eeuwsch te zijn. 

stadsbeeld, te herstellen in de 
vormen, die onzer tijd, door onze 
kunstenaars spreekt.In Duitsch
land (er is onlangs ook in de 
„Bouwwereld" hier op gewe
zen) gaan de vooraanstaande 
architecten van geen ander be
ginsel uit. Ook zij achten het 
mogelijk, en met goeden grond, 
(de bouwgeschiedenis van alle 
eeuwen bewijst het) de ontbre
kende deelen te maken in de ar
chitectuur van hun tijd en ko
men daarbij tot resultaten, die 
noch de historie, noch de schoon
heid geweld aandoen, integen
deel beide bevredigen. 
Het is te hopen, dat de Vlissing-
sche Gemeenteraad zal willen 
overtuigd worden, dat hij zal 
luisteren naar de stemmen die 
voor waarheid in de geschiede
nis en waarheid in de kunst het 
opnemen,en dat tengevolge daar
van de stad, ter plaatse van 
haar St. Jacobstoren, een monu
ment zal verkrijgen, waarop èn het tegenwoordige èn 
het komende geslacht met trots en dankbaarheid zal 
zien. 
Over de wijze waarop men daartoe moet komen, zal het 
goed zijn wel ernstig na te denken alvorens te besluiten. 

VERGROOTING UITBOUW-DRUCKER VAN 
HET RIJKSMUSEUM T E AMSTERDAM 

Aan Zijne Excellentie den Minister van 
Binnenlandsche Zaken. 

Ondergeteekenden geven met verschuldigden eerbied te kennen: 
Dat zooals blijkt uit de memorie van antwoord betrekkelijk het 
Ve hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1912, bij 
Uwe Excellentie in ernstige overweging is de vraag: of niet door 
vergrooting van den bestaanden uitbouw in de tuinen van het 
Rijksmuseum te Amsterdam, ten behoeve van eene toegezegde 
uitbreiding der Druckerverzameling, meerder ruimte moet wor
den gevonden. 
Dat zij, èn het overwegen èn het met bekwamen spoed ter hand 
nemen van het verschaffen van meerdere museumruimte voor 
deze collectie ten zeerste toejuichen. 
Dat zij het nochthans. om redenen van aestetisch en praktisch be
lang, ernstig zouden betreuren, indien Jbesloten werd daarvoor 
de museumtuinen nog verder te bebouwen dan nu reeds is ge
schied ; terwijl zij overtuigd zijn dat een betere oplossing der 
kwestie wenschelijk en zeer goed'mogelijk is. 
Dat de reden van aesthetisch belang, waarom zij dezen verderen 
uitbouw zouden betreuren gelegen is in het feit: 1". Dat de voor
genomen uitbouw, niet kan worden gesitueerd ten opzichte van 
den'i bovenkant der wegen en van de gebouwen van het museum 
zooals dat voor een bouwwerk van deze qualiteit passend is. 
2". Dat deze bijbouw het aanzicht op het nog overgebleven ge
deelte van den fraaien zuidelijken museumgevel voor een groot 
deel onmogelijk zal maken en daardoor .tevens het aesthetisch 
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D E D A M T E A M S T E R D A M . H E T N I E U W E G E B O U W V A N : 
den hoek van Kalverstraat en Paleisstraat. 

. D E G R O O T E C L U B " , op 
Architect: T H . G . SCHII.L. 

effect van het museumgebouw, als domineerend punt in het Am
sterdamsche stadsbeeld aanzienlijk zal schaden; en zulks, terwijl 
toch dit gedeelte van het gebouw gekeerd is naar een stadsge
deelte, dat aangelegd is in verband met ditzelfde museum en dat 
zich tot een eerste klasse stadskwartier ontwikkelt. 
Dat de reden van practisch belang gelegen is in het feit. dat de 
verlichting der schilderijencollectie zelve, waartoe toch deze 
bijbouw zou worden gesticht, zeker gebrekkig zal zijn, doordien 
deze bijbouw betrekkelijk dicht den veel hoogeren. nagenoeg op 
het zuiden gelegen en in roode steen opgetrokken gevel en spe
ciaal den Nachtwachtuitbouw zou haderen. waardoor het ont
staan van wederkeerig hinderlijke reflexen onvermijdelij k wordt. 
Dat zij vervolgens meenen te weten, hoe nog meerdere uitbrei
ding van de Druckercollectie in de toekomst niet is uitgesloten, 
in welk geval de nu bedoelde vergrooting toch weder niet toe
reikend zoude zijn, terwijl dan echter in den tuin geen plaats 
meer over is voor nog verderen bijbouw. 
Dat zij mitsdien Uwe Excellentie dringend in overweging zou
den willen geven om. indien blijken mocht dat de totale museum
ruimte moet worden uitgebreid, de noodige voorbereiding te 
treffen voor den bouw van een bijgebouw op het daarvoor reeds 
door de gemeente Amsterdam gereserveerde terrein; terwijl zij 
vertrouwen dat de gemeente Amsterdam niet ongenegen zal zijn 
deze zaak harerzijds metterdaad te bevorderen. 
E n intusschen de, ook door ons met groote erkentelijkheid tege
moet geziene uitbreiding der Druckercollectie. onverwijld te 
aanvaarden, maar deze aanwinst voorloopig onder te brengen 
in de bestaande museumruimte zelve, waarin naar hunne over
tuiging, zeker, door verschikking, zuivering en gedeeltelijk over
brengen naar depóts, de noodige plaats en het noodige licht te 
vinden zijn. 
Was geteekend door: 
Dr. Jan Veth. K . de Bazel. Prof. A. J. der Kinderen. H. A . J. Baan-
ders. Jan de Meijer, C. W. Nijhoff. Corn. Veth, Prof. Dr. Brugmans. 
Dr. Easton, J. Gratama. A. J. Joling, Herman Robbers. Jan Stuyt. 
Jan Dunselman. Frank Luns. Dorus Herman, W. Reinders. C. W. 
Dake. Bart van Hove, R. N . Roland Holst, H . P. Berlage. W. de 
Vlugt, Albert Verwey. Mr. K . Hazelhoff Roelfsema. Van Bruggen. 
J. H . W. Leliman. A. Salm G.Bzn.. Prof. O. Lanz, C. B. Posthumus 
Meyjes. 
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. .THE F L A T IRON" T E N E W - Y O R K , hoog 300 voet. 

VOORDRACHT BERLAGE OVER AMERIKA. 

e Berlage-avond op Woensdag 30 Januari, waarvan 
wij wegens plaatsgebrek in het vorig no. van het 
Bouwkundig Weekblad geen verslag konden opne
men, is een succes geweest. In herinnering zij ge

bracht, dat. op initiatief van de Mij tot Bev. der Bouwkunst, be
sloten was de heer Berlage door genoemde Maatschappij, het 
Genootschap Architectura et Amicitia en den Bond van Ned. 
Architecten te doen verwelkomen en hem te verzoeken voor de 
gezamenlijke vakbeoefenaars en introducé's zijne indrukken, 
van de Nieuwe Wereld te vertellen. 
De groote zaal van Artis was boordevol toen de heer A. Salm 
G.Bzn. als voorzitter der Mij. tot Bevordering der Bouwkunst een 
woord van welkom tot den heer Berlage richtte. Spr. zeide hoe 
de Vereenigingen trots zijn op den collega, die door mannen als 
de president der Municipal Art Society, der Yale University en 
Haward University geroemd werd als een sieraad voor Neder
land, iemand die komend uit een klein land. durfde openhartig 
critiek leveren op de reuzenwerken in de Nieuwe Wereld. 
De heer Berlage, alsdan het woord nemend, besprak zijn aan
komst in New-York, dat op hem bij de aankomst den indruk 
maakte van een grijzen berg. Aldra gewend aan die reuzenhuizen, 
reeds bekend door de reproducties, begonnen langzamerhand 
het reusachtige, dc geweldige licht- en schaduweffecten der 
massale bouwwerken, die zeer zeker schilderachtig zijn, indruk 
op spr. te maken. Schilderijen, etsen, ja zelfs gedichten worden 
dan ook in den laatsten tijd van en over die machtige gebouwen 
gemaakt. 
Merkwaardig vindt spr. het hoe die groote gebouwen het beste 
passen in het rechthoekig stratenplan. Waar bij uitzondering de 
straat eens niet recht is, (als de 3 uur gaans lange Broadway) doen 
de gebouwen minder goed. Spr. geeft hiervan voorbeelden aan 
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de hand van mooie lichtbeelden. Het type van de rechthoekige 
stad is Chicago, de stad, waar ook de eerste skyscraper gebouwd 
werd en die geheel en al de echte Amerikaansche stad is: 
in alle opzichten imposant. Geen gezellige mooie hoekjes, geen 
sentimentaliteit, maar toch bijzondere schoonheden opleverend, 
die Europeesche steden niet hebben. 
Aan spr. werd verteld dat de nieuwe bouwverordening van Chi
cago een grens gesteld heeft voor de hoogte der gebouwen : 200 
voet; vroeger bouwde men nog hooger tot wel 300 voet. 
Treffend zijn de reuzengebouwen, naast ten doode opgeschreven 
kleine huizen ; zoo het hoogste gebouw van N.-York, een 63 ver
dieping hooge skyscraper, die in één jaar tijd gebouwd moet 
worden; gebouwen waar 20 tot 30.000 menschen wonen komen 
voor, 2 a 3000 menschen in één huis is heelemaal geen zeldzaam
heid. Wat spr. w i l noemen de ploertige periode onzer bouwkunst 
in de zeventiger en tachtiger jaren heeft Amerika niet gekend. 
Het leelijke in den Amerikaanschen bouwtrant is de tegenstelling 
tusschen het geweldige van sommige gebouwen en de kleine ge
bouwtjes er naast: typisch immers is het dat de gemiddelde 
hoogte der huizen in New-York lager is dan die te Parijs. Eerst 
als alle huizen eens zoo hoog zijn als nu de grootste, zal men het 
mooie kunnen apprecieeren. 
Intiem doen steden aan als Boston en Newhaven, waarvan spr. 
huizen op het doek laat zien, die aan onze omgeving doen denken. 
Wanneer echter in zulk een omgeving een skyscraper wordt ge
bouwd, wordt dit werkelijk barbaarsch. Zoo bijv. in Newhaven 
waar men vlak bij de Yale University een reuzenhotel gebouwd 
heeft; het zenden van een adres aan den Gemeenteraad om dezen 
bouw te voorkomen mocht niet helpen, hetgeen spr. bewees, dat 
het zenden van protesten over bouwwerk in Amerika al evenmin 
helpt als in ons land. Men voelt in Amerika wel voor schoon in 
stad en land, doch voor verkeer enz. wordt alles opgeofferd: 
palen voor telefoon, telegraaf en electr. geleidingen enz. worden 
zonder eenige poging tot goede opstelling en goeden vorm ge
plaatst. Gelukkig dat ook daar vereenigingen als onze Heem
schut actief beginnen te worden. 
Terugkomend op New-York en de^skyscrapers, denkt spr. aan 
onze Heemschut; voor New-York zou spr. echter het liefst het 
oude maar niet behouden, doch zoo spoedig mogelijk afbreken ; 
te midden van de reuzengebouwen verzinken ze toch in het niet, 
als voorbeeld laat spr. een fijn gothisch kerkje projecteeren, 
nauw ingesloten tusschen geweldige en er torenhoog boven uit
stekende gebouwen. Men moet in zoo'n omgeving naar andere 
schoonheidsfactoren gaan zoeken. 
De Fifth-avenue behoort volgens spr. tot de mooiste straten der 
wereld. Een soortgelijke is de Great Avenue in Chicago. 
Spr. komt dan tot de architectuur, die nog geheel afhankelijk is 
van de klassiek-Europeesche. De invloed der Ecole des Beaux 
Arts is zeer sterk. Bij uitzondering vindt men ook wel andere 
stijlen, zelfs Hollandsche Renaissance. De Amerikaansche sky
scraper bestaat meestal uit klassieke zuilen als onderbouw en 
dan zooveel verdiepingen vlak, en ten slotte een bekroning met 
klassieke lijst. Het geheel is echter nooit druk of overladen. E r 
gaan in Amerika stemmen op tegen deze hooge gebouwen. E n 
dat, omdat het niet waar is dat de duurte van den grond deze 
hooge gebouwen noodzakelijk maakt; de hoogte vindt haar oor
zaak in reclame. Boven bepaalde hoogte wordt de bouw onvoor-
deelig; er is een financieele grens. 
Het kost meer een zoo hoog gebouw te bouwen dan een van 
zelfde massa over grooter oppervlak verspreid; de benedenver
diepingen moeten steeds sterker worden gebouwd, voor liften 
enz. meer plaats ingeruimd, en voor winddruk de gevels zwaar
der worden gemaakt. 
Een origineele Amerikaansche bouwkunst is, op enkele uitzon
deringen na, nog ver te zoeken. Men betreurt het afwezig zijn 
van een groot talent, dat een rijk veld zou vinden bij deze reu
zengebouwen met hun prachtig gegeven. E r is gelegenheid voor 
iets origineels; zoo bijv. de eigenaardigheid van gebouwen zon
der trappen, met reusachtige liftkokers. Toch is er een eigen ar
chitectuur in wording; de stoot daartoe is gegeven door den 
bouwmeester Sullivan. 

WOONHUIS VAN AVERY COONLEY. RIVERSIDE. ILL. 

WOONHUIS VAN ARTHUR HEURTLEY. OAK PARK. ILL 

WOONHUIS VAN MARTIN. BUFFALO, N.-Y. 

W O O N H U I Z E N , GEBOUWD DOOR FRANK L L O Y D 
WRIGHT, Architect te CHICAGO. 

H e l ' >uJe bi| hel Bouwkundig Weekblad van 10 Februari 1912, No. (,, 
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B O U W W E R K E N V A N FRANK L L O Y D WRIGHT, Architect te 
C H I C A G O . 

Na de pauze vertoonde en verklaarde spr. voorbeelden van of-
ficieele gebouwen, in Washington, Baedeker's bewering, dat het 
Capitool een der schoonste gebouwen ter wereld zou wezen, 
noemt spr. absoluut onwaar ; de fries in de hall is niet eens ge
beeldhouwd doch geschilderd! Zoo is er meer in Washington ge-
truceerd; ze hebben in navolging van onze naalden, er een ge
maakt van 500 voet, met een lift en kleine raampjes er in ; voor
beeld van het barbaarsche van den Amerikaan. Voor een leeszaal 
der bibliotheek in Boston liet men Puvis de Chavanne te Parijs 
muurschilderingen maken: die vielen echter te groot uit en men 
sneed in Boston kalm een stuk van de doeken af en plakte de rest 
tegen den muur. 
Overal vindt men er klassieke architectuur, tot in de stations 
vindt men den Griekschen tempelstijl; de uitvoering en de inrich
ting der gebouwen zijn echter puik. De moderne opvatting is 
hierbij : niet meer één groote hallconstructie, doch elke trein loopt 
in een kleine tunneloverkapping. 
De architectuur van Sullivan streeft er naar om het ijzeren ge
raamte ook in het uiterlijk te reflecteeren ; het oude systeem was 
dit te verbergen onder klassieke motieven. Sullivan is naast 
architect ook schrijver en ideëel-democraat. Een van zijn uit
spraken was: „Een kolossale energie vertoonen uwe (de Ameri
kaansche) gebouwen, doch geen kracht; maak ze desnoods leelijk. 
doch laat ze kracht vertoonen". Spr. laat enkele bouwwerken 
van Sullivan zien. In Amerika worden baksteenen gemaakt 
mooier dan Nederland ze maakt; de beste echter worden gefabri
ceerd door een Hollander in Minneapolis. Spr. vertoont daarna 
werken van den talentvolsten architect van Amerika, L l o y d 
Wright, die sterk is in verrassende effecten. Zijn meesterwerk is 
een kantoorgebouw in Buffalo, een zwaar, massief gebouw, van 
een buitengewoon krachtig karakter. 
Tot slot komt spr. tot de oerkunst van de oude bewoners. Hij laat 
enkele voorbeelden zien van de kunst van Indianen. Mexicanen 
enz., zeer fraai in hun eenvoudige zuiverheid. 
Amerika is een geweldig groot land. aldus spreker. Wanneer land 
en volk eens georganiseerd zijn en zich ontwikkeld hebben, dan 
zal Amerika worden „het" cultuurland dat ons zal leeren. Met de 
kenteekenen nu aanwezig is het zeker, dat er eens een Amerikaan
sche cultuur zal wezen, met als reflexie een Amerikaansche archi
tectuur, die ons verbaasd zal doen staan. E r zal een wereldcultuur 
van uitgaan, dat is spreker's vast geloof. 
De heer A . Salm G.Bzn.. dankte den heer Berlage namens de aan
wezigen voor zijn hoogst interessante voordracht. 

Na afloop had een souper plaats waaraan vele vrienden en ver
eerders van Berlage deelnamen. Daar werd hij door vele spre
kers gehuldigd. 
Op voorstel van den heer Roland Holst werd een gelukwensch. 
door alle aanwezigen onderteekend. aan Willem Royaards, (die 
op denzelfden avond zijn 25-jarig feest als tooneelspeler vierde) 
toegezonden. 
De heer Baanders sprak tot slot de hoop uit. dat de komende dag 
ons allen brengen zou wat zoo vurig wordt begeerd: het Raadhuis 
te Amsterdam door een Raadsbesluit weer aan zijn oude be
stemming teruggegev en. 

CONFERENTIE OVER HET BOUWKUNSTIG 
E L E M E N T BIJ D E BESCHERMING DER 

SCHOONHEID VAN NEDERLAND. 
Vervolg van blz. 58. Slot. 

et woord was ten slotte aan den heer Herm. van der 
Kloot Meyburg, architect, Hoofdleeraar in de bouw-

rj m » • H kunde aan de Academie van Beeldende Kunsten te 
I J ^ i ^ J 's Gravenhage, die als onderwerp van zijne voor-
n S 5 » 2 M dracht had gekozen: Middelen, voor Nederland dien
stig, ter bevordering van het bouwkunstig element bij de be
scherming van stads- en landelijk schoon. 

fTWu 

STADSWOONHUIS V A N Is. H E L L E R . CHICAGO. 
Arch. F R . L L O Y D W R I G H T . 

Doordat de Bond „Heemschut" de meeste vereenigingen. die in 
de bescherming van stads- en landelijk schoon aandeel kunnen 
nemen, in zich vereenigt. aldus spr., wordt een organisch, syste
matisch optreden tegen de ontsiering van stad en land mogelijk 
gemaakt. Het arbeidsveld is echter zeer uitgestrekt en eischt, 
voor een goede bewerking, zulk een krachtsinspanning, dat een 
juiste arbeidsverdeeling noodzakelijk is om het beoogde resul
taat te kunnen bereiken, 't Is daarom noodig. dat ieder der aan
gesloten corporaties, t zij dan alleen, 't zij dan in samenwerking 
met andere corporaties, die hetzelfde doel beoogen. een gedeelte 
van de omvangrijke taak op zich neemt, waardoor tevens hun 
zelfstandigheid binnen zekere grenzen wordt gewaarborgd. 
Zoo dienen de bouwkundige vereenigingen zich te belasten met 
het bouwkunstig element bij de bescherming van stads- en lan
delijk schoon, een taak van niet te onderschatten gewicht. 
Uit den aard der zaak zal aan de directe bemoeiingen van den 
architect een belangrijke, zoo niet de belangrijkste plaats wor
den aangewezen. Doch ook op het onderwijs moet de aandacht 
worden gevestigd, terwijl de steun, van overheidswege te ver-
leenen, hoogst belangrijk kan zijn. 
De middelen, die kunnen worden aangewend tot bevordering 
van het bouwkunstig element bij de bescherming van stads- en 
landelijk schoon, zijn dus in drie groepen te onderscheiden, als 
volgt samengevat: 
A. Bemoeiingen van particulieren aard. 
le. Het in teekening brengen, bij voorkeur ook door de leerlingen 
van Middelbaar Technische- en Ambachtsscholen, van verschil
lende typen van karakteristieke landelijke bouwwerken en 
onderdeden en het bepalen van de grenzen waarbinnen deze 
worden aangetroffen. 
2e. Het organiseeren van populaire voordrachtenteropwekking 
van de belangstelling voor oude monumenten en karakteristieke 
landelijke bouwwerken, alsmede ter verklaring van het streven 
van „Heemschut". 
3e. Het uitgeven van bevattelijke geschriften en goede teeke-
ningen omtrent de wijze van bouwen in aansluiting met de oude 
plaatselijke bouwwijze en overleveringen. 
4e. Het instellen van deskundige commissies tot het geven van 
voorlichting bij voorgenomen bouw- en uitbreidingsplannen (ad-
vies-bureaux). 
5e. Het uitschrijven van prijsvragen voor eenvoudige landelijke 

69 



P L A T T E G R O N D V A N H E T K A N T O O R G E B O U W D E R L A R K I N - F A B R I E K E N . 
B U F F A L O . N. Y . 

bouwwerken en het tentoonstellen van de ingekomen ontwer
pen, voornamelijk in kleinere plaatsen. 
6e. Het aansporen tot goed en doelmatig bouwen door het uit
loven van prijzen. 
B. Bemoeiingen vanwege het onderwijs. 
le. Bij het onderwijs in 't algemeen. Het aankweeken van kunst
zin en het wekken van belangstelling voor stads- én landelijk 
schoon, alsmede voor oude monumenten. 
2e. Bij het ambachtsonderwijs. Het practisch onderrichten in 
bouwconstructies en versieringswijze van eenvoudige bouw
werken in stad en land. 
3e. Bij het bouwkundig onderwijs. Het uitvoerig behandelen van 
onze nationale bouwkunst, waaronder ook landelijke bouw
wijzen, alsmede het doen vervaardigen van ontwerpen voor 
eenvoudige meest voorkomende bouwwerken in stad en land. 
4e. Het beschikbaar stellen van prijzen voor goede schetsen en 
opmetingen van karakteristieke landelijke bouwwerken, ver
vaardigd door de leerlingen van inrichtingen voor bouwkundig 
onderwijs. 
5e. Het houden van excursies onder deskundige leiding met de 
leerlingen van de inrichtingen voor bouwkunstonderwijs naar 
karakteristieke landstadjes en dorpen en ter bezichtiging van 
oude monumenten. 
C. Bemoeiingen van de overheid. 

Arch. F R . L L O Y D W R I G H T . 

H E T P E N N S Y L V A N I A STATION T E N E W - Y O R K . 
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le. | Het wettelijk beschermen van 
monumenten. 
2e. Het herzien van de bouwver
ordeningen en het daarin opnemen 
van aesthetische voorschriften. 
3e. Het aan bouw- en woningtoe
zicht toevoegen van deskundigen 
ter behandeling van ingediende 
bouwplannen, voornamelijk met 
't oog op de aesthetische waarde 
dier projecten (schoonheids-com
missies). 
4e. Het stellen van goede voor
beelden met de van overheids
wege te stichten gebouwen. 
Spr. licht de opgesomde middelen 
breedvoerig toe. 
Hij erkent dat van de meeste dier 
middelen geen onmiddellijke ver
betering kan worden verwacht. 
Het zaad, dat daarmede zal wor
den uitgestrooid kan eerst in de 
toekomst vruchten afwerpen. 
Daarom is het noodzakelijk over 
meer directe werkende midde

len te kunnen beschikken, waartoe de medewerking van de over
heid wordt vereischt. Een wettelijke monumentenbescherming 
is dan ook een dringende eisch. die in zeer veel kringen weer
klank vindt en door de motie van den Oudheidkundigen Bond. in 
den laatsten tijd krachtig tot uiting is gekomen. In herinnering 
mag worden gebracht dat die bond een zeer doorwerkt rapport 
over dit onderwerp deed verschijnen en. gesteund door het be
sluit van een buitengewone vergadering met tal van afgevaardig
den van bouwkunst- en andere vereenigingen. bij de regeering 
krachtig aandrong op het spoedig ontwerpen eener wet in over
eenstemming met de hoofdbeginselen in bovenbedoeld rapport 
genoemd. 
Daarnaast zou het streven naar bevordering van hetbouwkundig 
schoon in ons land ten zeerste worden gebaat, door een grondige 
herziening en uitbreiding van de bouwverordeningen, alsmede 
door het stellen van goede, leerrijke voorbeelden bij de stichting 
van regeerings- en gemeentelijke bouwwerken, vooral op het 
platteland. In dit verband zij tevens er op gewezen dat ook spoor-
en tramwegmaatschappij in dit opzicht hoogst nuttig werkzaam 
kunnen zijn. 
In onzen tijd van verwarring, ook op kunstgebied, is het zeer 
zeker uitgesloten een vaste lijn aan te geven; binnen zekere 
grenzen moet aan de verschillende individueele uitingen vrijheid 
van beweging worden gelaten. Daarom zullen die voorschriften 

zich tot eenige algemeenheden bepalen, doch voldoende 
-i moeten zijn om aan de overheid de macht te geven een 

grove ontsiering van stad en land tegen te gaan. Algemeen 
erkende regelen zullen tot uitgangspunt genomen moeten 

^ worden, om daaraan ter beoordeeling ingezonden bouw
plannen te toetsen. Zoo dient in de eerste plaats te worden 
nagegaan of het bouwwerk zich harmonisch bij zijn om
geving zal aansluiten, opdat het totaal beeld er niet door 
worde verstoord. In de tweede plaats dient te worden on
derzocht of het gebouw zelf aan billijke eischen omtrent 
verhouding, massa verdeeling. kleur als anderszins, zal 
voldoen. 
Daar in 't algemeen de beambten, die met de uitvoering 
van de bouw- en woonverordeningen zijn belast voorna
melijk tot de technici behooren. mag van hen niet worden 
verlangd, dat zij naast de technische beoordeeling van de 
ingediende bouwplannen, ook het aesthetische onderzoek 
op zich zullen nemen. Het zal daarom noodig zijn die be
ambten te doen bijstaan door een commissie van erkende 
deskundigen, die zich met de toetsing van de ingediende 
bouwplannen aan de elementaire eischen van schoonheid, 
zal hebben te belasten. 

T e n slotte gaat spr. na op welke wijze de voorgestelde middelen, 
•die geenszins op volledigheid aanspraak mogen maken, tot uit
voering zijn te brengen. 
Bestond er in ons land een algemeen erkende organisatie van 
alle bouwkunstbeoefenaren, dan was de oplossing niet moeilijk. 
Maar zoolang in ons kleine land meerdere zelfstandige vereeni
gingen op het gebied van de bouwkunst werkzaam zijn, is de 
toestand niet zoo eenvoudig. Hieruit ontstaat de noodzakelijk
heid om eerst onderling overleg te plegen op welke wijze geza
menlijk kan worden opgetreden. Dit is geschied toen het goldhet 
vaststellen van de algemeene prijsvraagregelen en een P. P. C. 
Deze weg zal ook ditmaal moeten worden ingeslagen, alleen met 
dit verschil, dat de samenwerking thans alle bouwkundige ver
eenigingen dient te omvatten en dat de inrichtingen voor bouw
kundig onderwijs in den kring betrokken moeten worden, opdat 
het streven een zoo uitgebreid mogelijken steun zal ondervinden. 
E r dient alzoo een permanente commissie te worden ingesteld, 
die zich allereerst heeft bezig te houden met de samenstelling 
van een uitvoerig werkprogram om daarna de behartiging van 
het bouwkunstig element bij de bescherming van stads- en lan
delijk schoon met kracht ter hand te nemen. Op dezelfde wijze 
als de P. P. C. zou deze „Bouwkundige Heemschut Commissie" 
uit en door de aangesloten lichamen moeten worden gekozen. 
Zij dient met de noodige macht en zelfstandigheid te worden be
kleed en zal zich bij den Bond „Heemschut" moeten aansluiten, 
teneinde de grootst mogelijke samenwerking te verkrijgen. 

Nadat ook deze spreker door een luid applaus was beloond, hield 
de voorzitter, de heer J. H . W. Leliman een korte slotrede, waar
in hij nogmaals zijn dank bracht aan de velen, die waren opge
komen ter deelname aan deze conferentie, en aan hen, die hadden 
medegewerkt om haar te doen slagen. 
De heer F . A. Hoef er bracht hierop namens de aanwezigen hulde 
aan de Commissie van Voorbereiding voor de wijze, waarop de 
Conferentie georganiseerd was, en aan de Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst voor het initiatief, dat zij in deze ge
nomen had. Een vruchtbare werking zal van deze bijeenkomst 
uitgaan ; maar spreker hoopt, dat deze actie, nu zoo goed begon
nen, met deze Conferentie niet zal eindigen, en verzocht de Com
missie v. Voorbereiding het daarheen te willen leiden, dat in de 
toekomst op geregelde tijden dergelijke bijeenkomsten gehouden 
worden. 
De voorzitter deelde hierop mede. dat de Commissie dit voorstel 
gaarne zal bespreken met de Vereenigingen, die de Conferentie 
hebben uitgeschreven; het ligt zeer zeker in de bedoeling, zegt 
spreker, het hierbij niet te laten, maar te zorgen, dat na de vele 
gesproken woorden ook een praktische daad zal volgen, waar
door de bouwkunstige bemoeiingen van Heemschut vasteren en 
goed geregelden vorm zullen verkrijgen. 
Hierna werd de vergadering gesloten. 
Een geanimeerd gemeenschappelijk diner, in Brack's Doelen 
Hotel, waaraan ook de aanwezige Eereleden, de Commissaris der 
Koningin van Noord-Holland en de Burgemeester van Amster
dam deelnamen, besloot op aangename wijze de Conferentie. 

1BOEK-EM! 
PLAATWERKEM 

EISEN IM HOCHBAU. 
IJzerconstructies uit de burgerlijke bouwkunde, is de titel van 
een uitgave vanhet Stahlwerks-Verband gevestigd te Düsseldorp, 
dat hier te lande verspreid is door de Ver. van Nederl. Uzerhan-
delaren in I en C. Als ondertitel voert het: E i n Taschenbuch mit 
Zeichnungen und Angaben über die Verwendung von Eisen im 
Hochbau. 
Als voor eene dergelijke uitgave de aandacht in dit Weekblad 

K A N T O O R G E B O U W V A N D E L A R K I N - F A B R I E K E N . 
B U F F A L O . N. -Y. D E C E N T R A L E H A L L . 

wordt gevraagd, moet het toch zeker in zijn soort iets bijzonders 
zijn. 
Inderdaad is dit het geval; het is een reclame-artikel, dat met zijn 
3e uitgave tevens in den handel gekomen is. door den om zijne 
verzorging van technische werken en vooral om zijn voorbeeldig 
tabellenwerk bekende uitgever Julius Springer te Berlijn. 
Het bevat X + 245 bladzijden + een zuiver wiskundige toegift 
van 12 bladzijden met over de 100 pag. tabellen. Het bevat geen 
agenda als zoovele d.g. werken en is dus na het eind van een jaar 
niet verloopen. 
Van het beschrijvende gedeelte noemen wij een algemeene om
schrijving van de soorten, de leverings- en keuringsvoorschriften 
en de verkoopsvoorwaarden met uitgewerkte prijsnoteeringen 
van ijzer en staal. 
Verder eenige opgaven uit de leer der vastheid en de tabel van 
steunpuntreacties, momenten en doorbuigingen bij verschillende 
gevallen van ondersteuning en belasting, in den geest als ook te 
vinden is in „Hütte" en in bijlage P van het jaarboekje van het 
Kon . Inst, van Ing s. 
Hieronder verdienen vermelding gegevens omtrent z.gen.Gerber-
liggers. d.z. balken over meerdere steunpunten doorgaand, die 
door het aanbrengen van scharnierpunten in statisch bepaalde 
constructies veranderd worden, en die zoo te kiezen zijn. dat 
de momenten boven de steunpunten gelijk zijn aan die in de 
velden. 
Het is eene toepassing van het geval: een legger ondersteund aan 
2 nabij de uiteinden gelegen punten, waarbij de momenten boven 
de steunpunten, dat in het midden van het veld verminde
ren, en waarbij alle 3 even groot zijn als de buiten de steunpun-
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ten overstekende einden van den balk gelijk zijn aan 1 (V 2 1) 
van de geheele lengte. 
Als tabellenwerk worden gegeven de verschillende afmetingen 
en waarden voor de berekening van de verschillende normaal-
profilen. Hierbij merken wij op. dat bij normaal I en B ijzer ook 
vermeld wordt: het statisch moment van de halve doorsnede, 
gemakkelijk bij het berekenen van de afschuivende spanning bij 
een op buiging belasten balk; de straal van traagheid, waardoor 
dus bij berekening tegen knik volgens Tetmayer onmiddellijk 

de waarde ' bekend is; en de afstand tusschen de middelpun
ten van druk en trek. E r ontbreekt: de hoogte van het evenwij
dige gedeelte van den middenrib. welk gegeven voor het teeke
nen zeer gemakkelijk is. en wel gevonden wordt in de tabellen 
van het Musterbuch für Eisenkonstruktionen van C. Scharowsky. 
Mede vinden wij in de tabel voor normaal I vermeld de cijfers 
voor eenN. P. 60, dat, blijkens aanteekening er bij gesteld- eerst
daags in den handel zal komen. 

Onder de hoekijzers vinden wij ook vermeld het evenwijdig ge-
kantrecht hoekijzer om dat profil zonder afrondingen een 
naam te geven. 
De tabellen zijn zeer volledig en overduidelijk. Voor de verdere 
gegevens, betreffende geconstrueerde kolommen enbalken,geeft 
het natuurlijk niet die volledigheid als het bovenaangehaald 
werk. dat in zijn 4e druk. bewerkt door prof. R. Kohnke een stan
daardwerk voor ij. constructies uit de burg. bouwkunde blijft, 
maar aan den anderen kant bevat het door ons beschouwde ook 
weer gegevens, die wij in Scharowsky missen. Zoo zijn b. v. een 
aantal gegevens over geconstrueerde liggers vermeld. 
Voor geconstrueerde kolommen vinden wij die. samengesteld uit 
~\ PJ en j"~ ~| en uit T T , uit 4 hoekijzers en uit 2 en 3 kanaal
ijzers met volle flensplaten. voor hoogten van 3 tot 5 M . en wel 
met vermelding van de gedetailleerde samenstelling van kop en 
voet, zoodat daarvan de geheele constructie onmiddellijk is vast
gesteld met de gewichten er bij, wat een groot gemak bij het 
samenstellen van begrootingen oplevert. 
Aan het boekwerk is ten slotte toegevoegd, en daarop wordt dan 
ook bijzonder de aandacht gevestigd, de Ministerial Bestimmun-
gen omtrent toe te laten spanningen, sinds 31 Jan. 1911 in Pruisen 
uitgevaardigd, en sintsdien door de meeste Duitsche Staten van 
kracht verklaard. De cijfers zijn belangrijk hooger dan voorheen 
en bedragen voor op doorbuiging belaste balken 1200 K . G . cM-'„ 
evenzoo voor kolommen van smeedijzer, die echter 5-voudige 
zekerheid tegen knik, volgens de formule van Euler. moeten be
zitten. Voor daken. e. d. constructies, wanneer de winddruk op 
150 K . G . gesteld is. zelfs 1400 K.G. . dat bij uitzondering zelfs tot 
1600 K . G . mag worden opgevoerd, (') wanneer wat het ontwerp 
en de wijze van uitvoeren betreft, voldoende zekerheid bestaat, 
dat aan de strengste eischen ten dien opzichte zal worden vol
daan. 
De toe te laten druk in gegoten ijzeren draagstukken is eveneens 
tot 1000 K . G . belangrijk verhoogd. 
In een begeleidend schrijven wordt door de Ver. van Ned. IJzer-
handelaren daarop gewezen, en aangedrongen op eene verhoo
ging van de in ons land geldende cijfers, die zooals bekend is op 
850 K . G . voor profilijzer en 1000 K . G . voor geconstrueerd ijzer 
worden aangehouden. 
De concurrentie van het betonijzer zal daaraan waarschijnlijk 
niet vreemd zijn. 
Intusschen is de zaak het overwegen meer dan waard. SCH. 

PRYSVRAGEN 
J. H. LELIMAN-PRIJSVRAAG. 
AFSLUITING LEIDSCHE PLEIN. 
Als vervaardiger van het ontwerp motto ..Kijktuin" heeft zich 

l'> Zie het art. van den Heer W. J. v. d. Wijnpcrsse over winddruk in de Nrs 2 en 3 
van dit Weekblad. 

bekend gemaakt de heer Joh. D. Looyen, achitectte 's Gravenhage. 
De ontwerper van de inzending, motto: „Doornroosje", aan 
wien ook een belooning van f 50 is toegekend, wordt beleefd 
verzocht, zich spoedig bekend te maken bij den Alg. Secretaris 
der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. Marnixstraat 
402. Amsterdam. 

BERICHTEN 11 
De Nieuwe Haagsche Schouwburg . De firma Fellner en Hel-
mer te Weenen heeft aan de Schouwburg-Commissie een schrij
ven gericht, bevattende de voorwaarden waarop zij bereid is 
schetsteekeningen en plannen met bestek en kostenberekening 
te maken. De firma berekent als honorarium 3.27 "/o van de bouw
som, welke laatste voorloopig geraamd wordt op ± ƒ1.000.000. 
Tevens wordt bericht, dat de firma zich er mede zou kunnen 
vereenigen, dat het gevelontwerp van den heer Gort uitgevoerd 
zou worden. 
Hoewel wij het van harte toejuichen, dat dus ook een Neder
landsch architect bij dezen bouw betrokken zal worden, is toch 
deze wijze van werken niet geheel zonder bedenking, en wel 
eenigszins passend in het kader van wanhopig geschipper, dat 
heel de voorbereiding van dezen Schouwburg kenmerkt. Immers, 
de gevel-Gort past voor het ontwerp-Gort en vormt daarmede, 
als zoodanig, een organisch geheel. Het laat zich, o.i. aanzien, 
dat de heer Gort voor het plan Fellner en Helmer, een nieuwen 
of minstens zeer gewijzigden gevel zal moeten maken. 
Hoe het ook zij, de geheele behandeling van dit architectonisch, 
zoo hoogst belangrijk geval is verre van waardig en gelukkig ge
weest, en op volkomen ongemotiveerde wijze zijn de Neder
landsche architecten vrijwel geheel gepasseerd. 
Romeinseiie Oudheden in Limburg. Op een terrein aan den 
Lindeweg onder Heerlen heeft men dezer dagen bij een afgra
ving ten behoeve van een steenbakkerij een viertal leemovens 
gevonden, die worden geacht overgebleven te zijn uit den tijd der 
Romeinen, n.l. de eerste eeuw onzer jaartelling. 
In de provinciale bladen lezen we daaromtrent tal van bizonder-
heden, waaruit helaas blijkt, dat van de vier ondekte ovens 
er slechts één bewaard gebleven is, doch dat veel Romeinsch 
aardewerk gevonden is, waarvan een groot gedeelte door het 
Oudheidkundig Museum te Leiden is aangekocht. Men hoopt in
tusschen na verdere opruimingen van de niet bewaard geble
ven ovens de plattegronden nog vast te kunnen stellen. 
De ontgraving van den thans blootgelegden Romeinschen potten
bakkersoven had plaats onder leiding van den Heer H . Martin te 
Leiden. Hij had volgens de ,.N. L . K . " den langgerekten peervorm 
en was geheel in den bodem uitgegraven. E r waren twee stook
gaten in. gescheiden door een tong. Onder de stookplaatsen lag 
een rooster, waarvan, evenals van de tong, nog deelen aanwezig 
zijn, Over de Stookplaatsen was een koepel geslagen, die gedeel
telijk boven den grond uitkwam. Deze koepel is echter ingestort. 
De oven, die geheel in de leem was uitgegraven, is blijkbaar door 
branden verhard en tot rooden steen gebakken. 
In de stookplaatsen onder de roosters heeft men nog houtskool-
resten gevonden en onder het puin van den ingestorten koepel 
scherven van oud-Romeinsch aardewerk. 

In de omgeving van dezen oven heeft men veel Romeinsche pan
nen en ander aardewerk, alsmede resten van grootere stook-
kanalen en Romeinsche munten gevonden. 
Tot nu toe had men in Limburg slechts plattegronden van derge
lijke dubbelovens ontdekt. De vondst wordt dan ook zeer be
langrijk geacht, met groote nauwgezetheid wordt het onderzoek 
voortgezet en het terrein wordt zorgvuldig bewaakt. 
M . Brinkman. De heer M . Brinkman, architect, vroeger geasso
cieerd met den heer B. Hooykaas Jr.. architect te Rotterdam, heeft 
een eigen bureau gevestigd, Nieuwe Haven N . Z. 75 te Rotterdam. 
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stuur 7 Februari. Rapport over het ontwerp der A. V . 
Commissie. R E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . Berlijnsche Indruk
ken, door H . T. Karsten B . I. De Dambebouwing te Zaan
dam, door J. H . W. Leliman, B . I. Betonijzer, door A . W. 
C. Dwars, C. B. I. Sociale Hygiëne en Techniek, door J. L . 
B. Keurschot. Prijsvragen. Ingezonden. Berichten. 
Personalia. Met een plaat. 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

I IN MEMORIAM H 
J P. A. WEELDENBURG. Q 
LID VAN VERDIENSTE E N OUD-VOORZITTER D E R 
VEREENIGING BOUWKUNST E N VRIENDSCHAP. 

otterdam heeft door het overlijden van den 
Heer P.A. "Weeldenburg een zijner bekendste 
figuren uit de bouwwereld verloren. Na een 
ziekbed van een klein half jaar is hij aan zijn 

familiekring ontrukt. Niet alleen in zijn huiselijke om
geving zal zijn gemis gevoeld worden, doch ook in de 
Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap wordt zijn 
heengaan zeer betreurd, daar hij een welgeziene bezoe
ker der vergaderingen was, ook na de jongste geheele 
bestuurswijziging. 

Hij is trouw aan de Vereeniging gebleven, ondanks ver
schil van meening met de jongeren, en het is mede daar
uit dat zijn sympathiek karakter ten duidelijkste sprak. 
Geboren te Rotterdam den 17en Febr. 1849, ontving hij 
zijn eerste opleiding aan de Academie aldaar en op het 
bureau vanwijlen "W. Stok, den vader der Rotterdamsche 
architecten van dien naam, waarna hij zijn bouwkun
dige studies op verschillende bureaux in Brussel vol
tooide. 

Teruggekeerd in de stad zijner geboorte, deed hij met 
goed gevolg examen voor M.O. en vestigde zich daarna 
als architect aldaar. 
Belangrijke werken zijn doorhem uitgevoerd o.m. de R.K. 
Kerk te Hilversum, Driessen's Chocolade fabrieken, 
het Blinden-Instituut en de Oud. R.Kerk te Rotterdam, 
de gebouwen van de „Levensverzekering Maatschappij 
Dordrecht" te Amsterdam en vele woon-, huur- en hee
renhuizen. 
Ook door het ontwerpen van interieurs toonde hij, dat 
de artistieke zijde van het vak hem zeer aantrok en hij 
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is dan ook een der weinigen, die de persoonlijke ont
werper van zijn werken is gebleven, niettegenstaande 
dat de leiding als uitvoerder daarvan hem grooten-
deels in beslag nam. Bijna veertig jaar is hij leeraar ge
weest aan de inrichting, waar hij eens zijn eerste oplei
ding gehad heeft, en tevens danken vele begaafde jonge
ren hunne opleiding aan hem op bureau en bouwwerk. 
Na het vertrek uit Rotterdam van den Delf tschen Hoog
leeraar Prof. H. Evers, werd Weeldenburg totVoorzitter 
der Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap gekozen 
en het is vooral in deze functie, die hij gedurende zeven 
jaar met grooten ijver vervulde, dat hij zich vele vrien
den gemaakt heeft. 
Door zijn gemoedelijke leiding der vergaderingen wist 
hij een aangename toon te kweeken, waardoor hij niet 
alleen de Bouwkunst diende, doch ook de Vriendschap 
bevorderde. Onder zijne leiding is de vereeniging sterk 
in bloei toegenomen. Gedurende vier jaren heeft hij 
zitting gehad in het hoofdbestuur der Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst; ook hier werd zijn aange
name persoonlijkheid gewaardeerd en hield men gaar
ne rekening met zijne bezadigde en goede adviezen. 
Jarenlang heeft hij als examinator deelgenomen aan de 
examens der Maatschappij, en bekend was de vriende
lijke en degelijke wijze, waarop hij den examinandi 
vragen stelde. 
Tal van architecten en bouwkundigen, .besturen van 
vereenigingen, leeraren van de Rotterdamsche acade
mie en vele belangstellenden hebben zich Dinsdag j.l. 
op de algemeene begraafplaats vereenigd, om hem de 
laatste eer te bewijzen. 
Zijn vele vrienden en niet minder zijn talrijke leerlingen 
zullen zijn nagedachtenis in eere houden. 

Rotterdam 14 Febr. 1912. 
A L B . O T T E N . 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

NIEUWE L E D E N . Door het Hoofdbestuur zijn als Buitenge
woon L i d aangenomen de heeren: 

H . J. Kiewiet de Jonge, Bouwk.-Ingenieur, Warmond; 
J. D. L . Blankenburg. Stud. T. H. School. Amsterdam; 
J. H. Plantenga, Stud. T. H . School. Rotterdam ; 
H. Tunnissen. Stud. T. H . School. Den Haag; 
Bwan Tjie Liem. Bouwkundige. Amsterdam ; 
J. Koekoek. Bouwk.-Teekenaar. Amsterdam; 
J. J. P. Oud. Stud. T. H. School. Delft; 
J. Rothuizen Jr.. Bouwk.-Opz.-Teekenaar, Utrecht; 
Jos. Margry, Stud. T. H . School. Rotterdam: 
E . J. Rothuizen. Bouwkundige. Amsterdam; 
D. G. Vermeer Jr.. Bouwk.-Teekenaar. Rotterdam ; 
C. Barentsen. Bouwk.-Opz.-Teekenaar, Zeist; 
J. Caarls, Bouwk.-Opz.-Teekenaar. Dordrecht; 
D. Hoogenraad, Bouwkundige. Balikpapan (Oost Borneo); 
L. Siekler Jr.. Bouwk.-Opzichter, Buiksloot; 
I. Baak Jr.. Bouwk.-Teekenaar. Amsterdam ; 
Jan Pijnenburg. Ged. Bouwk.-Opzichter. Vught; 
C. H . Schwagermann. Stud. T. H. School, Delft. 
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VERSLAG VAN DE HOOFDBESTUURSVER
GADERING OP WOENSDAG 7 FEBRUARI J.L. 
Aanwezig de heeren: A . Salm G.Bzn., voorzitter, J. H . W. Le l i 
man, vice-voorzitter, S. de Clercq, Alb . Otten, B, J. Ouëndag en 
W. F . C . Schaap, benevens de alg. secretaris J. Gratama. 
De heeren L . C. Dumomt. J. Limburg en Jan Stuyt hadden be
richt verhinderd te zijn. 

M A A T S C H A P P I J - B O N D C O M M I S S I E . Het bestuur van den Bond v. 
Ned. Architecten deelt mede, dat inzake de commissie, benoemd 
door de Maatschappij en den Bond tot onderzoek van de moge
lijkheid eener nauwere samenwerking der beide vereenigingen, 
de heer Jos. Ingenohl verhinderd is aan de verdere werkzaam
heden der Commissie deel te nemen, en dat in diens plaats be
noemd is de heer J. P. Stok Wzn. 

COMMISSIËN . Met ingenomenheid werd kennis genomen van de 
mededeeling, dat de heeren W. J. de Groot, J. H . W. Leliman en 
B. J. Ouëndag de benoeming tot l id van de Rechtspositie-commis
sie hebben aanvaard ; idem, dat de heer L . Zwiers de benoeming 
tot l id van de Commissie van Financiën heeft aangenomen. 

R E G L E M E N T C O M M I S S I E V A N ONDEKWI.'S . Dit Reglement, opge
steld door de Commissie van Onderwijs, werd door het Hoofd
bestuur goedgekeurd. 

E X A M E N S D E R M A A T S C H A P P I J . De heer Ouëndag deed mededee
lingen van de examens, door de Maatschappij in 1912, af te nemen, 
en waarvan de leiding berust bij de Commissie van Onderwijs. 
De oproep tot deze examens, benevens de lijst der examinatoren, 
is in het Bouwkundig Weekblad medegedeeld. Vermeld zij nog. 
dat er zullen zijn 4 groepen Bouwk. Opzichters, 1 groep Bouwk. 
Teekenaars, en 1 groep Onderbazen. De Tijdsverdeeling is als 
volgt: 
lste groep B. O. begint 26 Febr.. duur 4 dagen; 
2de groep B. O. begint 4 Maart, duur 4 dagen ; 
3de groep B. O. begint 11 Maart, duur 4 dagen; 
Een groep B. T. begint 18 Maart, duur 5 dagen; 
Een groep Onderbazen, begint 25 Maart, duur 3' dag; 
4de groep B. O. begint 1 Apr i l , duur 4 dagen. 

P R O G R A M M A E X A M E N H O O F D O P Z I C H T E R . Het Rapport der Com
missie van Voorbereiding van het Examen Hoofdopzichter, bij 
het Hoofdbestuur ingediend, was voor advies gezonden aan 
de Onderwijs-Commissie. Deze kan zich er geheel mede ver
eenigen ; alleen stelde zij voor bij art. X V van het Programma, 
luidende : ..Bekwaamheid wordt geëischt in het timmer- of het 
..metselvak, waarvan getuigschriften zijn over te leggen, gewaar-
„merkt door leermeester of patroon. De candidaat moet de 
„schriftelijke bewijzen leveren, dat hij gedurende minstens twee 
..jaren met vrucht op bouwwerken praktisch werkzaam is ge-
„weest, hetzij als werkman, onderbaas of adjunct-opzichter, en 
„daarna nog gedurende twee jaren als opzichter" toe te voegen 
na de eerste alinea : ..Vrijstelling van het bovenstaande kan wor
den verleend aan hen, die in het bezit zijn van het einddiploma 
eener Ambachtsschool of van de Midd. Techn. School voor de 
Bouwkunde". De Commissie stelde dit voor, daar o.a. niet alle 
afgestudeerden der M . T. S. bij een leermeester of patroon ge
werkt hebben, en dus niet aan dit examen zouden kunnen deel
nemen. Daar in het Programma degelijke eischen betreffende 
praktijk gesteld worden meende de Commissie, dat bovenge
noemde toevoeging geen nadeel aan het praktisch gedeelte van 
het examen zou doen. 
Ten slotte werd voorgesteld de woorden „voor den Bouwkun
dige", voorkomend aan het eind van het Rapport, weg te laten. 
Het Hoofdbestuur vereenigde zich hiermede. 
Het Programma zal besproken en vastgesteld worden op de a.s. 
Algemeene Mei-vergadering. 

F E E S T V I E R I N G 70-JARIG B E S T A A N D E R M A A T S C H A P P I J . De Voor
zitter deed mededeeling van de werkzaamheid der Feest-Com-
missie. Besloten werd het feest niet uitgebreid te doen zijn. daar 

bij het 75-jarig bestaan der Maatschappij hiertoe eerder aanlei
ding is. De verdeeling der beide dagen, waarop de Algemeene 
Mei-vergadering en het feest gehouden zullen worden, werd in 
hoofdzaak vastgesteld; spoedig zullen hieromtrent nadere mede
deelingen gedaan worden. 

R A P P O R T - B O U W B E D R I J V E N . Evenals in voorafgaande jaren had 
het Hoofdbestuur besloten te voldoen aan het verzoek van Afd. 
Handel van het Departement van Landbouw. Nijverheid en 
Handel, een Rapport samen te stellen over de bouwbedrij vigheid 
in 1911. voorzoover dit de architecten-werkkring betreft. Ook nu 
was de zeer gewaardeerde hulp der Afdeelingen van de Maat
schappij hiertoe ingeroepen, en werd door den Algem. Secretaris 
een concept-Rapport opgesteld. Dit werd behandeld en vast
gesteld. 

D A M T E Z A A N D A M . Blijkens het verslag van de vergadering van 
den Raad te Zaandam op 23 Januari j l . heeft de Raad besloten 
het Noordelijk bouwblok aan den Dam. ter grootte van 1200 M-'. 
aan het Rijk te verkoopen. met de bedoeling dat daarop een post
kantoor zal worden gebouwd. Hieruit blijkt dat de Raad de door 
hem vastgestelde bebouwing van den Dam volgt, en geen reke
ning houdt met het verbeterd plan van bebouwing, door het 
Hoofdbestuur den 16 October 1911 den Raad aangeboden, (zie 
B . Weekblad No. 42. 1911). 
Besloten werd den Raad te verzoeken, alsnog het verbeterd plan 
te willen aanhouden ; aan den Minister van Waterstaat te ver
zoeken, te willen bevorderen, dat het postkantoor niet op het 
Noordelijk bouwblok geplaatst wordt, maar op het terrein, be
schikbaar volgens het verbeterd plan van het Hoofdbestuur, en 
de Bouwkundige Vereenigingen en Heemschut te verzoeken 
adressen van adhaesie te zenden. 

A M S T E R D A M S C H E P O O R T T E H A A R L E M . Met het oog op de belang
rijke wijziging, die de Amsterdamsche straatweg nabij de desbe
treffende Poort te Haarlem zal ondergaan, en waarbij dit monu
ment ten nauwste is betrokken, besloot het Hoofdbestuur over 
dit vraagstuk het oordeel in te roepen van de Monumenten Com
missie der Maatschappij. 

B E H O U D D O R P S S C H O O N H E I D . Officieus is van de zijde van den Ge
meenteraad eener bekende fraaie landelijke gemeente bij de 
Maatschappij geïnformeerd, of zij genegen zoude zijn mede te 
werken tot behoud van het oude dorpsschoon en bevordering 
van goede landelijke architectuur. Het Hoofdbestuur heeft zich 
hiertoe in beginsel bereid verklaard, zoodat deze actie nu nader 
voorbereid zal worden. 

F E E S T E N 1913. Zooals bekend verondersteld mag worden, is op 
initiatief van het Hoofdbestuur van de Maatschappij van Nijver
heid een commissie gevormd, die als centraal orgaan zal trachten 
in de verschillende feestelijkheden van 1913 zooveel mogelijk 
eenheid te brengen. In verband hiermede heeft de Ver. tot 
bevord. v. h. Vreemdelingen Verkeer te Amsterdam een verga
dering bijeengeroepen van vertegenwoordigers van verschillende 
vereenigingen, ten einde te overwegen op welke wijze Amsterdam 
in 1913 feest kan vieren. De Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst was hierbij vertegenwoordigd door haren Alg. Secre
taris, welke tevens door het Hoofdbestuur werd aangewezen 
in de commissie, vertegenwoordigd de verschillende vereenigin
gen. die tot taak heeft nadere feestplannen te ontwerpen, waarna 
de vereenigingen tot al of niet deelname kunnen besluiten. 

P R I J S V R A A G V E R . S T A L V E R B E T E R I N G IN N O O R D - B R A B A N T . Door 
een l id der Mij. attent gemaakt op de prijsvraag voor boerde
rijen, uitgeschreven door de Vereeniging voor Stalverbetering in 
Noord-Brabant, had het Hoofdbestuur het Programma dezer 
prijsvraag opgezonden aan de Perman. Prijsvraag Commissie om 
advies. Deze beoordeelde de prijsvraag als te zijn een studie
prijsvraag, weshalve het buiten hare bevoegdheid lag, advies er 
over uit te brengen. Daar op belangrijke punten het programma 
minder wenschelijke bepalingen bevatte, besloot het Hoofdbe
stuur het bestuur der Vereeniging bovengenoemd te verzoeken 
die punten te wijzigen in den door hem aangegeven zin, daar an

ders het Hoofdbestuur tot zijn leedwezen genoodzaakt zou zijn, 
mededinging aan deze prijsvraag den leden der Mij. niet aan te 
bevelen. 

T O R E N B O U W V L I S S I N G E N . Het had de aandacht van het Hoofdbe
stuur getrokken, dat in zake herbouw toren te Vlissingen de aan
nemer Jalvingh te Assen aan het gemeentebestuur aldaar een 
aanbieding heeft gedaan om den toren te herbouwen voor een 
bedrag, belangrijk lager dan dat der minste inschrijvers bij de 
publieke aanbesteding, mits onder architectuur van den heer J. 
F. L . Frowein. die belast is met den herbouw van de afgebrande 
St. Jacobskerk. 
Daar hier blijkbaar een architect conditioneert met een aannemer 
en onuitgenoodigd zich mengt in een plaats gehad hebbende aan
besteding, door de gemeente Vlissingen uitgeschreven, achtte 
het Hoofdbestuur het wenschelijk. dat de heer Frowein in het 
Bouwkundig Weekblad nadere mededeelingen betreffende zijn 
handelwijze in deze zou doen. en is een desbetreffend verzoek 
tot hem gericht. 

De Alg. Secretaris. 
J. G R A T A M A . 

RAPPORT OVER HET ONTWERP DER COM
MISSIE TOT HERZIENING DER ALGEMEENE 

ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN. 
Vervolg van bladz. 65. (Slot). 

§ X X X V I I . Verantwoordelijkheid voor de op het werk aanwezige 
bouwstoffen. 
A d . 1. De aannemer is verantwoordelijk voor de aangevoerde 
bouwstoffen, ten behoeve van de uitvoering van het werk be
stemd, alsmede van de bouwstoffen van welken aard ook. die uit 
vernieuwing of herstelling voortkomen en volgens de bepalingen 
van het bestek of de overeenkomst niet aan hem verblijven. 

Aangezien de aannemer niet alleen zijn eigen werk en aange
voerde bouwstoffen heeft te bewaken, doch ook die door den 
Aanbesteder aangevoerd, wordt voorgesteld alinea 1 uit te brei
den met de gewijzigde bepaling 493 der R. A . V. ..Bewaking". 
door den B. N . A . onder § 329 geredigeerd : 
..De Aannemer is verantwoordelijk voor de aangevoerde en 
goedgekeurde bouwstoffen, ten behoeve van de uitvoering van 
het werk bestemd, hierbij inbegrepen de onderdeden bedoeld 
in § 307*). alsmede voor de bouwstoffen van welken aard ook. 
welke uit de vernieuwing of herstelling voortkomen en volgens 
de bepalingen van het bestek of de overeenkomst niet aan hem 
verblijven. 
Aan deze § verder toevoegen: ..De Aannemer is persoonlijk ver
antwoordelijk voor alle bedrog, verkeerde handelingen, verzui
men, enz. de werken of leveringen betreffende, ook indien door 
zijn gemachtigden, onderbazen, verdere beambten en werklie
den gepleegd en voor alle handelingen, verricht in strijd met het 
bestek, met de overeenkomst, of met de bovengenoemde orders 
en aanwijzigingen." 
Ook deed zich de vraag voor of § X L V Aansprakelijkheid van den 
aannemer niet met deze § gecombineerd zou kunnen worden of 
in allengeval daarop zou kunnen volgen, óf onmiddtllijk daaraan 
voorafgaan ? 
§ X X X V I I I . Gebruik van hulpmiddelen en werktuigen van den aan
nemer door den besteder. 
Geen bemerkingen. 
§ X X X I X . Maatregelen ten behoeve van de gezondheid, verpleging 
en?,. 
Als boven. 
$ X L . Werktijd. 
Als boven. 
*»XLI. Arbeidsloon. 
Als boven. 

*) n.l. „die welke door den Aanbesteder of de Directie ter levering of uil voering aan 
derden zijn opgedragen." 
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§ XLII . Vorderingen van werklieden tot uitbetaling van loon. 

A d . 1. Mocht de besteder krachtens art. 1650 B. W. tot betaling 
van door den aannemer aan werklieden verschuldigd loon wor
den aangesproken, dan is hij verplicht daarvan ten spoedigste 
bij aangeteekend schrijven aan den aannemer kennis te geven. 

Zonder de Toelichting is deze § niet duidelijk.Het komt ons voor 
dat het oorspronkelijk art. 459 van de R. A. V. te veel besnoeid is 
door van de slotbepalingen niet over te nemen.op welke wijze de 
betreffende aangelegenheid verder afgewikkeld moet worden. 

§ XLIII. Ongeschikte werklieden. 

A d 1. De directie is bevoegd de onmiddelijke verwijdering van 
het werk te eischen van ongeschikte en onbekwame personen, die 
bij of voor den aannemer werkzaam zijn. 

Wenschelijk kan geacht worden dat niet alleen onbekwame per
sonen doch ook zij die o n w i l l i g of o n b e s c h e i d e n zijn, van 
het werk verwijderd moeten worden. Hoewel deze personen tot 
de ..ongeschikte" kunnen worden gerekend, werd het verlangen 
geuit de qualificatie der bedoelde personen ook te noemen. 

S X L I V . Schade. 

A d 7. Verlies van of schade aan voor een werk bestemde en goed
gekeurde bouwstoffen, ontstaan door dijk- of oevervallen, ijs
gang, storm, stormvloed, onweder, brand of andere oorzaken, 
welke als buitengewone omstandigheden zijn aan te merken, 
wordt den aannemer door den besteder vergoed, indien de ge
legenheid niet heeft bestaan die bouwstoffen tegen dat verlies 
of die schade te verzekeren. 

Hoewel deze § meer voor Waterstaatswerken is ontworpen, zag 
men die gaarne met de bepaling aangevuld, dat het constateeren 
van schade van voor een werk bestemde engoedgekeurde bouw
stoffen, alleen kan geschieden; wanneer die ..op of nabij" (zooals 
bij 12 bedoeld), het bouwterrein a a n w e z i g zijn. 

A d 8. In geen geval wordt wegens het verlies of de schade, in de 
alinea's 1, 2 en 7 bedoeld, vergoeding toegekend, indien de aan
nemer, desverlangd. niet kan aantoonen dat hij alle middelen, 
waarover hij had te beschikken, heeft aangewend om het verlies 
of de schade te voorkomen ofte beperken. 

Ter voorkoming van geschil bij nalatigheid in het nemen van 
voorzorgen, enz . wordt verlangd, te lezen voor: 
„middelen waarover hij had te beschikken" . . , . 

.. diende te beschikken" . . . ., zoomede „ter 
beoordeeling der Directie". 

§XLV. Aansprakelijkheid van den aannemer. 

Ad. 1. In afwijking van het bepaalde bij art. 1645 B.W. *), wordt 
de duur der aansprakelijkheid van den aannemer beperkt tot de 
eindoplevering van het werk. tenzij het bestek of de overeen
komst anders bepaalt. 

Deze bepaling overeenkomstig de hoofdbeginselen van het Ont
werp in de Inleiding nader omschreven 1") kan echter door de 
Commissie niet aanvaard worden. Zeer zeker is het onbillijk om 
den Aannemer aansprakelijk te stellen voor fouten van de 
Directie, doch omgekeerd kan deze evenmin aansprakelijk ge
steld worden voor fouten van dan Aannemer. 

De Commissie wi l dit door een voorbeeld aantoonen: 
Wanneer o.a. na de eindoplevering zich gebreken vertoonen, 
waarvan de oorzaken te voren niet te constateeren waren, doch 
die later of bij onderzoek aan den dag komen en geweten moeten 
worden aan de niet goede uitvoering of geknoei van den aan
nemer of zijn ondergeschikten, dan zou deze bepaling den aan-

*) Indien een gebouw, voor een bepaalden prijs aangenomen afgemaakt, geheel of ge
deeltelijk vergaat door een gebrek in de samenstelling, of zelfs uit hoofde van de on
geschiktheid van den grond, zijn de bouwmeesters en aannemers daarvoor, gedu
rende tien jaren, aansprakelijk. 
t) De aannemer is in het algemeen verplicht de bevelen van de directie op te volgen 
doch mag de verantwoordelijkheid voor hetgeen uit het opvolgen dier bevelen 
voortvloeit niet ten laste van den aannemer komen. 

nemer van alle aansprakelijkheid ontlasten en de 10 jarige 
aansprakelijkheid uitsluitend overdragen op den Bouwmeester 
(Directie.)?! 
Het uitschakelen van het art. 1645 B.W. kan hier niet gedecre
teerd, en zal deze alinea geschrapt moeten worden. 
Afgescheiden van het bovenstaande, zou mede alle prikkel ont
breken om in het vervolg duurzaam en solide werk te produ-
ceeren. Als het zich maar tot de eindoplevering goed houdt! 

Ad oud 2 (nieuw 1). De aannemer draagt geen aansprakelijkheid 
voor onderdeelen van het werk, welke door den besteder of de 
directie ter levering of bewerking aan derden zijn opgedragen, 
ook al geschiedt de betaling daarvan door zijne tusschenkomst. 
De aansprakelijkheid nader te preciseeren door daarbij te ver
melden: de soliditeit, de duurzaamheid of samenstelling der 
onderdeelen van het werk. „De aannemer is echter wèl aanspra
kelijk voor de schade door beschadiging of ontvreemding dezer 
onderdeelen en is ook verplicht deze onderdeelen in de in $ 15 
bedoelde verzekering op te nemen " 

§ X L V I . Kortingen wegens handelingen van den aannemer, in strijd 
met het bestek of de overeenkomst. 

A d . 3. 2e alinea : 
Korting wegens daden, in strijd met de bepalingen van het be
stek, de overeenkomst of van deze Voorschriften en de daaruit 
voortvloeiende bevelen, kan alleen worden toegepast, wanneer 
zij zoo spoedig mogelijk — uiterlijk binnen 14 dagen — na het 
constateeren der overtreding aan den aannemer bij aangeteekend 
schrijven is medegedeeld. 

Een aangeteekend schrijven moet niet bindend gesteld worden. 
E r zijn gevallen dat volstaan kan met een verklaring te laten af-
teekenen op het werk door den Aannemer of zijn gemachtigde ; 
desnoods zou een mededeeling in het bijzijn van 2 getuigen reeds 
voldoende zijn. 

§ X L V I I . Eigenmachtige afwijking van het bestek. 

A d 1. Afwijkingen van het bestek en van de daarbij gevoegde 
plannen en teekeningen staan aan den aannemer niet vrij. tenzij 
op last of met machtiging van de directie. 

voor: „tenzij op last of met machtiging" lees: 
„zonder schriftelijke last of schriftelijke machtiging van de 
Directie". 

S XLVIII . In gebreke blijven van den aannemer. 

A d . 1. Indien de aannemer niet handelt naar de bepalingen van 
het bestek en de bevelen der directie, kan deze hem een termijn 
stellen, binnen welken hij alsnog zijne verplichtingen heeft na te 
komen. Deze termijn zal, behoudens dringende gevallen, mins
tens tien dagen bedragen. 

De vraag doet zich voor of het niet noodig is dat ook de borg of 
de borgen van deze feiten in kennis moeten gesteld ? en zou dit 
aan deze alinaea toe te voegen zijn. 

Het komt der Commissie voor dat de slotzin geheel kan vervallen. 

A d . 3. Indien de aannemer van oordeel is, dat de opvolging van 
den hem gegeven last niet tot zijne verplichtingen behoort, of de 
lastgeving ten onrechte aan hem is verstrekt, zal hij den be
steder tijdig vóór het verstrijken van den in al. 1 genoemden termijn 
daarmede in kennis stellen. Gaat de besteder desniettegenstaande 
over tot de maatregelen, genoemd in al. 2 dezer paragraaf, dan 
heeft, zoo daartoe termen bestaan, de aannemer aanspraak op 
schadevergoeding. 

voor: „zal hij den aanbesteder tijdig vóór het verstrijken van den 
in alinea 1 genoemden termijn" te lezen : 
„zal hij den aanbesteder tijdig vóór het verstrijken van den 
krachtens de in alinea 1 gestelden termijn enz. 
Tusschen punt 2 en 3, zal, in verband met het niet uitsluiten 
van het heerschende borgen systeem, een dergelijke bepaling 
voor „deskundige" Borgen ingelascht dienen te worden : 
„In dit geval zal, alvorens tot uitvoering door anderen wordt 

l.'yil/l< ijl T"1-

BUITENHUIS BIJ NAARDEN. Architect; J. H. W. L E L I M A N , B. I. 
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PRIJSVRAAG VOOR H E T BISMARCK-NATIONAL D E N K M A L T E BINGEN. 

Afb. 2. Arch. W I L H E L M K R E I S . en Beeldh. L E D E R E R . Uit te voeren ontwerp. 

In het inwendige bevindt zich één grote gewelfde ruimte, waarin een zittende Bismarck-figuur van Lederer. In het eerste ont
werp was de bouw niet onbelangrijk groter, en bovendien naar verhouding hoger; dit tweede sluit zich beter bij het landschap 
aan ; ook de detaillering is gaver geworden. 

Afb. 1. Eerste Prijs. Arch. BESTELMEYEH en Beeldh. H A H N . 

Binnen den stenen ring. die. men zou het niet denken. 8 M . hoog bedoeld is. zijn om een vijver ge
groepeerd, gedacht lindeboomen. en een Siegfried-beeld van aanzienlike grootte. een aangenaam, 
maar niet karakteristiek werk. ter symbolisering van het jonge Duitschland. Een portret-relief in de 
kroonlijst gaf de bestemming van het monument te kennen. 

overgegaan, aan de Borgen een termijn worden gesteld, binnen 
welke zij de gegeven orders hebben uit te voeren, op dezelfde 
wijze als dit voor den aannemer voorgeschreven is". 

§ X L I X . Onvermogen of overlijden van den aannemer. 
In het algemeen zij opgemerkt, dat alle formaliteiten in deze § ge -
noemd, als gevolg van de nieuw ingevoerde borgstelling, verba
zend omslachtig zijn en veel tijd voor den Aanbesteder verloren 
doen gaan. 

Waar men bet tegenwoordig systeem van persoonlijke „deskun-
kundige" borgen vooralsnog wenscht te behouden, moet de § 
aangevuld worden met een desbetreffende bepaling deze aan
gelegenheid regelende. De redactie daarvoor laat onze Com
missie met vertrouwen aan U over. 

A d . 1. Wanneer de aannemer het werk verlaat of laat liggen, 
zoomede wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, 
onder curateele wordt gesteld of komt te overlijden, kan het 
werk met goedvinden van den besteder worden voortgezet door 
den curator of de erfgenamen van den aannemer. 

Betreffende het gecursiveerde zal het aanbeveling verdienen 
Uw rechtskundige nog eens te raadplegen. (Zie o.a. R .A.V. §455). 

A d . 2. De curator of de erfgenamen geven binnen veertien dagen 
nadat zich een der bovenvermelde gevallen heeft voorgedaan 
van hunne geneigdheid om het werk voort te zetten of te vol
tooien kennis aan den besteder, die wederom binnen veertien 
dagen bericht of hij het aanbod om het werk voort te zetten aan
neemt of niet. 

Wanneer de Aanbesteder het werk niet met den curator of erf
genamen wenscht voort te zetten, brengt zijn belang mede, dit 
zoo spoedig mogelijk kenbaar te maken en geschiedt dat binnen 
8 dagen (14 dagen wordt te lang geoordeeld). De curator móet 
eveneens binnen 8 dagen een beslissing nemen, anders gaat er 
veel tijd voor den Aanbesteder verloren. 

Ad . 11. Wanneer de curator of de erfgenamen niet geneigd zijn 
om het werk voort te zetten, is de besteder bevoegd het te laten 
voltooien bij openbare of onderhandsche aanbesteding, mits 
daartoe worde overgegaan binnen drie maanden nadat zich een 
der omstandigheden, bedoeld in al. 1 dezer paragraaf, heeft 
voorgedaan. 

Hier dient een termijn gesteld te worden aan de overwegingen 
en beraadslagingen van curator en erfgenamen, dus : „Wanneer 
de curator ot' erfgenamen n i e t geneigd zijn het werk voort te 
te zetten (bijvoegen) ..of zich daaromtrent niet binnen den in al. 
2 gestelden termijn hebi en verklaard, dan is enz. 

$ L . Niet nakomen van zijne verplichtingen door den besteder. 
ad. 1. Wanneer de aannemer meent, dat door eenig doen of laten 
van den besteder vertraging ontstaan is of schade wordt geleden. 
kan hij den besteder aansprakelijk stellen, enz 
Van die vertraging of schade zal hij den Aanbesteder echter 
schriftelijk in kennis stellen. 

§ LI . Afkortingen. 

Geen bemerkingen. 

$ L I L Geschillen. 

als voren. 

INHOUD. 
De hoofden naslaande zal het blijken dat deze voor revisie aan
bevolen kunnen worden. 
Ook werd de nieuwe volgorde niet algemeen als een verbetering 
beschouwd. 

De Commissie: 
C. B P O S T H U M U S MEIJJES. 
J. H . D E ROOS. 
P. J. H O U T Z A G E R S . 
H . G. J A N S E N . 
G. W. V A N H E U K E L O M . 
A. S A L M G . B Z N . , Rapporteur. 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

B E R L I J N S E I N D R U K K E N . 
door H. T . K A R S T E N . B. I. 

II. 

E T „ B I S M A R C K - N A T I O N A L - D E N K M A L " . De 

befaamde prijsvraag voor het _Bismarck-

!BÖ! 
voor 

National-Denkmal" heeft nu haar beslag ge
kregen. Mocht men hopen dat de hevige 

beroering, die zij gedurende haar merkwaardig verloop 
heeft gewekt, zou worden opgewogen door algemene 
goedkeuring van een éénstemmig gevallen eindbeslis
sing? Het is, in elk geval, wel gans anders gelopen! 

en de partijen, die zich vormden, betwisten, nu 
de een de feitelike viktorie wegdroeg, feller dan ooit 
eikaars goed recht. Betreurenswaard moge dat van 
patriotties duits standpunt zijn om Bismarck dienden 
allen in ééndracht zich te scharen! , te karakteristiek 
is deze strijd voor de moderne duitse kuituur, te zeer 
vanzelfsprekend door werkelike tegenstellingen, dan 
dat hij hier niet met warmte is aanvaard, met genoegen 
wordt uitgevochten, dan dat men hem, als buiten
staander niet zonder wrevel, en met levendige belang
stelling kan volgen. 

Al ligt niet het belangrijkste in het prijsvraag-techniese 
van den loop der zaken, een kort overzicht daarvan 
mag ik u niet onthouden, al was het slechts om u de 
scherpte des strijds te kunnen doen gevoelen. 
In den herfst van 1909 was de oproep voor den prijs
kamp verschenen, voorbereid en geregeld door den 
veelhoofdigen „Kunstausschuss" - die ook de plaats 
van het monument te Bingen, op de Elisenhöhe aan den 
Rijn, ten slotte bepaald had — en door een Jury van 
16 leden. Het enorme aantal van 379 inzendingen gaf 
blijk van het enthousiasme, waarmee de duitse bouwen
de kunstenaars zich op den opgaaf hadden geworpen. 
Dusseldorf bood ter tentoonstelling in de eerste maan
den van 1911 zijn waarlik niet kleine Kunstpalast aan, 
en nauweliks vonden alle ontwerpen er een behoorlike 
plaats. Het publiek, de pers kregen daar het werk te 
zien, konden een mening vormen en publiceren, 
wat niet werd nagelaten 
"Want inmiddels had de Jury haar uitspraak gedaan: 
de eerste prijs was toegewezen aan Arch. Bestelmeyer 
(Dresden) en beeldhouwer Hahn (München) voor hun 
ontwerp „Siegfried Dolmen" (afb. 1), en de meeste an
dere prijzen en vergoedingen tezamen twintig — 
bleken aan, in princiep daaraan verwante, betrekkelijk 
lage en horizontaal werkende oplossingen toegekend. 
Riemerschmied (München) alleen had met een koe
pelbouw, van evenwel weinig typies karakter, een 
der hogere prijzen een derden veroverd. 
Langzaam eerst, later algemener en feller in den 
toon, kwamen de kritieken los. Men was het er over 
eens,dat geen ontwerp zó superieur was,dat het zonder 
meer den voorrang boven de andere, de uitvoering, 
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verdiende; maar de gedane keuze werd principieel, 
estheties bestreden. Het lekte uit, 't werd weldra 
door het soms in zijne droge kortheid welsprekende 
protokol der jury bevestigd, dat er over menige 
beslissing duchtig gevochten was; men wees er op 
dat aan het in de prijsvraag gestipuleerde verlangen: 
dat 't monument „vom Rheine aus zur Geltung kommen 
sollte", van tamelik groten afstand dus moest werken, 
de verkozen vorm niet voldeed: is de vlakke rondtempel 
niet te laag en te gesloten om door zijn silhouet indruk 
te maken? Met niets anders dan één zinnetje in het 
protokol had de jury deze kwestie aangeroerd: menende 
dat aanpassing aan het landschap vóór alles hoofdzaak 
was, had geen ontwerp „dass durch übermassige Aus-
dehnung eine Wirkung (erzielte)" haar bijval kunnen 
vinden. Daartegenover bleek een minderheid in de jury 
en zeker de meerderheid daarbuiten niet bang voor een 
krachtige, sprekende monumentaliteit, evenredig aan 
de grootheid van Bismarck's werk: de vereniging der 
Duitse landen; en reeds werd dikwijls op 't ontwerp 
van Kreis (Dusseldorf) gewezen, als op een in dien zin 
fraaie oplossing; het had 't evenwel niet verder dan 
tot een aankoop gebracht, al was er in de jury hevig 
om gevochten. 

De -Kunstausschuss" stond, bij de haar toekomende 
beslissing over de toewijzing der uitvoering, voor een 
moeilik geval: de jury was hogelik achtenswaardig door 
erkende bevoegdheid, maar de publieke opinie alge
meen en nadrukkelik in hare kritiek. Den knoop door 
hakken ging nog niet: gesteund door dezen, en zelve 
t niet eens met gene, verlangde zij een tweede prijs

vraag onder de twintig uitverkorenen. 
In November 1.1. kwam toen de oude jury weer bijeen 
om hare mening over de omgewerkte ontwerpen 
aan den -Kunstausschuss" voor te leggen: prijzen waren 
niet meer te verdeelen. Weer werd na feilen strijd 
Bestelmeyer-Hahn No. 1 gezet, maar op hun oude 
ontwerp, waarvan de juist zo prijzenswaardige eenheid 
door te veel nevenmotieven bij de omwerking was 
gestoord; en, werd om der wille van den schijn naar 
buiten, in Januari de eerste prijs eenstemmig toegekend, 
nu waren tegenover 11 voorstemmers 5 tegenstemmers 
geprotokolleerd; en 4 van dezen wensten uitdrukkelik 
vermeld te zien, dat zij Kreis' nieuwe projekt, (afb. 2) 
een zeer gelukkige bewerking van zijn eerste, als 
hét in aanmerking komende beschouwden. Van deze 
vier waren vooral de architekten, Schumacher (Ham
burg) en Muthesius (Berlijn) aktief; in de juryston
den zij tegenover hun kollega's Ludwig Hoffmann 
(Berlijn) en Fischer (München). Hevige tegenspraak, 
wekte weder dit advies; de kritici sloegen den groten 
trom, en gespannen wachtte men den uitspraak van 
hetbeslissende lichaam, waarvan de leden, merendeels 
leken, maar van de meest vooraanstaande, door beide 
partijen bewerkt werden: allengs had men zich om 
Bestelmeyer-Hahn en Kreis als om de typiese tegen
stellingen gegroepeerd. En merkwaardig was de uit
slag: met 36 tegen 11 stemmen werd het projekt van 
Kreis ter uitvoering gekozen. 
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Men mag zich niet verhelen, dat in het feit zelve der 
desavouëring van de jury door de opdrachtgeefster, een 
kleine bedenkelikheid schuilt, al is van geen der vooraf 
opgestelde regels afgeweken. Maar dat is hier toch niet 
het belangrijkste: pour les grands maux, les grands 
remèdes. Een prijsvraag was hier een vanzelf sprekende, 
een nationale eis: dat het feitelik resultaat geworden 
is zo gelukkig als men slechts wensen kan, hier en nu, — 
over de hoofden van een wat klein voelende jury, en 
dóór alle burokratiese bedenkingen heen, enkel door 
den drang van een zeker en sterk volksgevoel dat 
rechtvaardigt haar uitschrijving zelve, evenzeer als 
den verderen loop. Laat men nooit dezen kamp stellen 
als waarschuwend voorbeeld tegen prijsvragen; inte
gendeel bewees hij dat, mits gedragen door publieke 
belangstelling, prijsvragen inderdaad beter dan welk 
middel ook, tot de beste oplossing kunnen voeren, en 
van een onschatbare opvoedende waarde zijn. 

Wat betekent nu deze strijd, deze beslissing ? 
Een overwinning van het jónge, sterke, hoopvolle en 
moedige, over het voorzichtige, een weinig vermoeide, 
zacht-aardige; een overwinning van het rechttoe-
rechtaan modern-monumentale, op het weloverwogen 
eklekties-schilderachtige; een overwinning, óók van 
het energieke, en nieuwe, onvolgroeide Noorden, op het 
gezellige, kultuurvollere Zuiden van, kort gevat: 
het toekomstige op het verledene. 

Duitsland zoekt, zoekt met trots en zelfbewust willen 
naar de uitdrukking in de verjongde kunsten van zijn 
hevige gevoelens en ambities, door Amerikaans-snelle, 
materiële ontwikkeling gewekt. „Deutschland," .Deut
sche Kultur!" gezijtzéker,bijniet-geblaseerd-doenden, 
hierop altijd levendigen wederklank, bloeiend interesse 
te vinden; en, met of zonder sympathie voor 't volk, 
moet men dat steeds bewonderen, soms benijden. 
Rijkdom, zeer onevenredig aan beschaving mag men 
dat als fout aanrekenen? deed veel erge, heel erge 
misslagen begaan; de nationale eigenschappen: wat 
zwaarheid, sterke zin voor het romantiese, gebrek aan 
inidividualiteit, werkten allerminst korrigerend. 
Maar die andere: de grondige ernst, en vooral: 
hetsterk samen kunnen en willen, brengen — nu eenmaal, 
niet zonder impulsen van buiten, 't inzicht verhel
derde, — snelle verbetering. Maar nu gaat 't daarbij om: 
dóórzetten. Al ia dan nergens zoveel misdreven dan bij 
de monumenten, al is dan menig landschap door eenaf-
schuwelike Bismarckturm, een Kaiser-Friedrich-denk-
mal voor goed en duchtig geschonden, al is er reden 
voor een kater geweest over al te vele der ontwerpen 
in Dusseldorf tentoongesteld, om hun benauwende, valse 
monumentaliteit, hun belachelike grootdoenerij, al 
is zelfs de tijd nog niet voorbij dat men met vrezen en 
beven elk nieuw specimen afwacht, moet daarom 
teruggeschrikt worden voor het uitdrukken der groot
heid, die elk Duitser vanzelf in een, in het Bismarck-
monument verlangt? Het ware een smadelike erken
ning van machteloosheid, van vermoeidheid geweest.... 

Typies, en als gekristalliseerd, stonden de opvattingen 
tegenover elkaar in de vraag: .Nahoder Fernwirkung?" 
De Elisenhöhe met zorgvuldigheid reeds op de grens 
van Noord- en Zuid-Duitsland gekozen! verlangt 
aan één zijde, waar er wijngaarden tegen liggen, eerder 
een vlakke bekroning, maar verdraagt van den Rijn 
uit, zeer goed een markante. Durft men een mooi, vrij 
landschap een ander karakter geven, door een machtig, 
menselik, monument? Men voelt het essentiële van de 
vraag! Bestelmeyer-Hahn achten het uit den boze: zij 
geven een perspektief van nabij; hun beminnelik pro
jekt wil niet anders dan een fraaie en behagelike 
aanleg scheppen, waar de wandelaar, zonder zware 
gedachten te moeten broeden, rustig adem kan schep
pen, wellicht daarom eens Bismarck prijst, wiens 
afbeelding — typerend! een geheel ondergeschikte 
plaats heeft. Het is een wat onbeduidende oplossing, 
maar gaaf en beschaafd; en juist dóór haar „ Anspruchs-
losigkeit" aantrekkelik, als reaktie op alle vroegere 
gruwelikheden. Kreis gaf daartegenover de bewust-mo-
numentale oplossing, die het landschap,die de stemming 
van den bezoeker beheersen wil, die onaantastbaar 
wil stellen in alle weer, wind en tijden een teken van de 
grootheid, tot van verre, aan den einder, zich handha
vend. Zijn ervaring bij tal van andere monumenten 
heeft hem geholpen; en gelukkig mag men in zijn werk 
een gaafheid en adel verwachten, een terughoudendheid 
ook, die alle gedachten aan pralerij uitsluit. 
De publieke opinie, van beide kanten uitvoerig inge
licht, heeft tussen beide standpunten beslist gekozen, en 
bleek de portee der tegenstelling zeer wel te beseffen. 
Pruisen, van de duitse landen 't energiekste en 
buiten de politiek! 't modernste, heeft met nadruk 
van het Denkmal een monumentale werking verlangd: 
.Fernwirkung". En zo begrijpelik als het is, dat een 
jury, voor een groot deel uit niet-architektonies voe
lende kunstenaars en aestheten samengesteld, meer 
neigt tot de vooral evenwichtige oplossing, minder ge
troffen wordt door het on-moderne, zo begrijpelik ook, 
dat al wat geblaseerd of een weinig overgevoelig is, zich 
bij hen aansloot, — zo biezonder gelukkig is het, dat 
de leken, die de beslissing vóór Kreis deden uitvallen, 
daarmede getoond hebben een ongeschonden intuïtie 
te bezitten van wat onze tijd noodig heeft, een zuiver 
gevoel voor de richting waarin moet worden verder 
gegaan. 
Voor ieder, die het sterke en het moderne een goed hart 
toedraagt, is de geschiedenis van het Bismarck Denk
mal een verheugend teken des tijds. 

D E D A M B E B O U W I N G T E 
^ Z A A N D A M . & 

door J. H. W. LELIMAN B. I. 

e gemeente Zaandam heeft de gelegenheid 
laten voorbijgaan om eene, voor hare ontwik
keling zoo belangrijke gebeurtenis als de 
nieuwe sluisbouw en den Damaanleg, te be

kronen door eene uiting van welbegrepen en prakti-
schen schoonheidszin. Immers, door den gemeenteraad 
is volkomen onverwacht besloten tot den verkoop van 
een blok van het vastgestelde bebouwingsplan voor het 
nieuwe Damplein. Daarmede zou dat plan definitief 
zijn vastgelegd en tevens het adres beantwoord zijn, 
waarin het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst, onder overlegging van een ge
wijzigd schetsontwerp, hare bezwaren ontwikkelde 
tegen het oorspronkelijke plan. Zie B. Weekblad 1910, 
blz. 499. 
Op dit adres, onder dagteekening van 16 October 1911 
ingezonden, is niet gereageerd. Hieruit is te konkludee-
ren tot een eigengerechtigd, maar volkomen misplaatst 
hoogheidsgevoel, waaraan diepere belangen worden op
geofferd. Wanneer met betrekking tot een onderwerp, 
waarover het toch volle kompetent geacht mag worden 
en geheel onbaatzuchtig eenig kollege bezwaren ont
wikkelt tegen een Raadsbesluit en daarbij een voorstel 
tot wijziging in overweging aanbiedt, dan is het alge
meen belang er weinig bij gebaat zoo een gemeenteraad 
zonder eenige opgave van redenen, hardnekkig en hoog
hartig aan eigen denkbeeld vasthoudt. Zaandam is daar
mede al bijster slecht gediend. Het heeft zich immers 
de mogelijkheid benomen om aan een beheerschend 
punt in zijn stadsbeeld een zoodanige schoonheids-
waarde te verleenen, dat het nageslacht het met vreugde 
zal aanvaarden. 
Het is geene wijsheid niet te willen profiteeren van de 
door anderen dikwerf met schade en schande verwor
ven ervaring. 
Wat hier verloren ging zal de leek eerst later begrijpen 
als het bedreven kwaad onherstelbaar is. Wie thuis is 
op het gebied van den stedenbouw, kan door studie van 
het onderhavige vraagstuk en met gebruikmaking van 
elders verzamelde ondervinding, echter met vrij groote 
kans van juistheid, het vermoedelijk resultaat gissen. 
Vooral wanneer men, steunend op talrijke voorbeelden, 
overweegt hoe waarschijnlijk een Duitsche stad van 
Zaandam's beteekenis het vraagstuk van den Dam
aanleg had opgelost en de waarlijk zeldzame gelegen
heid had aangegrepen, om aan het oude stadsschoon 
een nieuw element toe te voegen, we l . . . . dan benijdt 
men Zaandam niet. 
In de toelichting tot het genoemde adres der Mij. tot 
Bevordering der Bouwkunst is reeds duidelijk aange
geven, welke zoowel practische als aesthetische fouten 
aan het vastgestelde bebouwingsplan aankleven. Het 
is bestemd als klassiek voorbeeld van slechten aanleg 
te worden aangehaald. De grondgedachten waarop het 
werd opgetrokken zijn in den stedenbouw sinds lang 
verouderd en veroordeeld. 
Het beschikbaar terrein is opgelost in eenige bouwblok
ken van zoo onregelmatigen vorm, dat zij als opgaven 
voor de landmeters-examens als geschapen zijn. De be
bouwing op zulk een plan met zijne slappe, karakter
loos omgrensde bouwblokken, stelt daarbij buitenge
wone eischen aan den ontwerper zoowel voor platte
grond als gevel. En ook dan nog is een ..plein" als dat 
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waarop Tzaar Peters standbeeld als middelpunt is ge
dacht, in zijn ensemble niet te redden. 
Dat de naar alle kanten langs willekeurige lijnen weg
draaiende straatwanden een goed architektonisch ef-
fekt uitsluiten, staat vast. Ook bij alle gezaghebbende 
schrijvers over stedenbouw. 
Een bij het adres behoorend gewijzigd schetsontwerp 
was gebaseerd op de gedachte, het beschikbare terrein 

met uitzondering van een flink en nog voor vergroo-
ten vatbaar bouwblok — grootendeels te bestemmen 
tot open terrein, met plantsoen aanleg, muziek paviljoen 
en ververschingstent. Rekent men ook de daarvan te 
verwachten opbrengst, dan zou dit plan zeker geen over
wegend geldelijk bezwaar kunnen ontmoeten. 
Men kan echter denken, dat niettemin de gemeente er 
voor was teruggeschrikt aldus de geraamde opbrengst 
der bouwterreinen deels prijs te geven en dat zij dit 
laatste zwaarder had getild dan het erlangen van een 
fraai en ruim plein in haar centrum, een frisch en aan
trekkelijk verzamelpunt voor bevolking en vreemdeling, 
een blijvende bron van vreugde en levensgenot, dat 
vooral bij een toenemend Zaandam zou gewaardeerd 
zijn. 

Edoch, al was tot de laatst beschikbare centiare ter 
verbouwing bestemd, dan had het Damplein tenminste 
nog een wijk kunnen worden, wier karakteristieke en 
typische schoonheid betoogde eenige vergoeding te bie
den aan het, in aesthetisch opzicht, waarlijk reeds sterk 
geteisterd Zaandam. Maar zelfs daarop is de hoop ver
vlogen. 
De gemeenteraad werd in den breede gewezen op de 
fouten, die het door hem vastgestelde plan bezat, èn be
schouwd uit verkeersoogpunt in verband met op het vaak 
zéér drukke verkeer aan de steigers der stoombooten, èn 
uit schoonheidsoogpunt, doordien het op zich zelf be
schouwd niet aan zéér matige eischen voldoet en boven
dien geen partij trekt van de buitengewone ligging aan 
het watervlak. 
Zaandam's gemeenteraad, van wien ieder beseft dat hij 
hoewel tot oordeelen geroepen, geene deskundigen in 
zijn midden telt, had zich zeker niet gekleineerd door 
na dergelijke waarschuwing, zijn besluit op te schorten 
en nader advies in te winnen. Dat echter is niet ge
schied. Uit geen woord mocht blijken, dat eenig gewicht 
was gehecht aan het, namens de Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst, ingediend adres. Dat is het 
recht van den Raad. Niemand kan hem nopen zich nog 
eens te bedenken over een gevallen besluit. Maar aan 
den anderen kant zal dan ook niemand hem veront
schuldigen wanneer te zijner tijd en dat kan niet lang 
duren — het doordrijven eener minderwaardige Dam-
bebouwing hem wordt verweten als eene kortzichtige 
en bekrompen daad, waarmede het gemeentelijk belang 
wezenlijk werd geschaad. 

BETONIJZER. 
ezende de oordeelvellingen van architecten 
in zake het gebruik van betonijzer voor toren
bouw, uitgelokt naar aanleiding van den her
bouw van den St. Jacobstoren te Vlissingen, 

zal het menigeen gegaan zijn als ondergeteekende, die 
verbaasd stond over zoo weinige grondige kennis van 
betonijzerbouw in de architectenwereld. 
Het zij mij daarom vergund eenige algemeene opmer
kingen te maken. 
In den betonijzerbouw moet men twee soorten wape
ningen scherp onderscheiden, welke men kan noemen 
de theoretische en de practische wapeningen. 
De theoretische of draagwapening kan met voldoende 
nauwkeurigheid, langs wiskundigen weg bepaald wor
den, wanneer het belastingsgeval bekend is. Tot deze 
wapening kan men rekenen het ijzer aan de getrokken 
zijde van op buiging belaste constructiedeelen, schuif-
wapening (beugels en opgebogen staven) in diezelfde 
constructiedeelen, langs wapening in kolommen enz. 
Voert men nu betonijzerwerken uit met geen andere 
wapening dan de theorethische, dan zal men in vele ge
vallen voor eene mislukking komen te staan, omdat het 
constructieve element ontbreekt. Wordt op dit construc
tieve element weinig of geen acht geslagen, dan doet 
men alsof men een kap berekent en deze vergeet op te 
stijven, een ijzerconstructie wiskundig onberispelijk be
paalt, maar nalaat door constructieve maatregelen de 
zijdelingsche slapheid daaruit te verwijderen enz. 
Na het bepalen der theoretische minimum wapening 
moet de betonijzercons/rucreur- aan het woord komen, 
die door eene goede vormgeving het aanbrengen van 
practische wapeningen en het zoo noodig vermeerde
ren van het minimum der theoretische wapening en 
afmetingen (om eene daling der maximum spanningen 
te bereiken) van het theoretisch^eraamre een deugdelijk 
betonijzerlichaam maakt. Dat hiertoe volstrekt niet ieder 
betonijzerconstructeur in staat is, bewijzen de vele 
minder geslaagde uitgevoerde werken; eene rijpe erva
ring naast grondige theoretische kennis zijn daarvoor 
noodig. 
Een der krachtigste middelen nu, waarover de beton
ijzerconstructeur beschikt om een betonijzer-samen
stelling constructief te volmaken, is de practische wa
pening, waartoe men o.a. kan rekenen verdeel- en 
krimpwapeningen, gelegd loodrecht op de richting der 
draagwapening, sommige beugelwapeningen enz. 
Het zou hier te ver voeren in details te treden omtrent 
doel en werking dezer wapeningen; alleen zij opge
merkt, dat het in het algemeen het streven van den 
constructeur is het beton als bros materiaal daar in de 
machtssfeer van het taaie ijzer te brengen, waar de 
brosheid van het beton onaangename parten kan spelen. 
Een der voorname factoren, waardoor zulks mogelijk 
is, kan men noemen de practische gelijkheid der uit-
zettingscoefficienten van beton en ijzer. 
Men kan gerust zeggen, dat de practische wapening het 
betonijzer schitterende oplossingen heeft doen geven, 
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waar enkel beton of theoretisch gewapend beton onher
roepelijk tot algeheele mislukkingen gevoerd zouden 
hebben. 
In dit verband is het nuttig te wijzen op de onderdoor
gang in den Leidschen weg te Utrecht, waar onder mijne 
directie in 1906 een bak van betonijzer gemaakt werd, 
geschikt voor zwaar wagenverkeer, lang 164 M., geheel 
in de open lucht gelegen en waartegen als regel 1.60 M. 
water staat, een waterdruk, die bij hoogwater stijgen 
kan tot 1.90 M. a 2.00 M. 
Ondanks de groote lengte en de groote temperatuurs
wisselingen, waaraan dit betonijzer blootstaat, is de 
bak nog volkomen dicht. Het geringst scheurtje zou 
zich ongetwijfeld door den grooten waterdruk onmid
dellijk teekenen. Dit gunstig resultaat is m.i. alleen be
reikt door de krachtige langs-krimp-wapening en de 
deugdelijke uitvoering; de practische wapening bracht 
hier het gewenschte resultaat: de blijvende waterdicht
heid van den rijweg. 
Het schijnt in de architectenwereld, naar de gedane 
uitlatingen, weinig bekend te zijn, dat er qualiteiten van 
betonijzer zijn, die niet alleen afhankelijk zijn van de 
samenstelling van het beton: het totale ijzerpercentage, 
de juiste verdeeling van dit percentage over de theore
tische en praktische wapeningen en de juiste spreiding 
van ieder der genoemde wapeningen bepalen naast de 
betonsamenstelling de qualiteit van het betonijzer als 
materiaal. 
Hetzelfde verschil, dat er bestaat tusschen vurenhout 
van mindere qualiteit en uitstekend eikenhout, is ook 
aanwezig tusschen slapjes gewapend beton van betrek
kelijk magere samenstelling en een goed met ijzer door
regen vet beton; het eerste is voos, het tweede soliede. 
Ten slotte dient er nog eens op gewezen te worden, dat, 
evenals hout-, steen- of ijzerconstructies minderwaardig 
kunnen zijn, ondanks het gebruik van voortreffelijk 
materiaal, men ook in betonijzerbouw in hooge mate 
afhankelijk is van de vormgeving aan de constructie. 
In den aanvang van den ijzerbouw werd in ijzer getim
merd (en beginnelingen doen zulks nog); de betonijzer
bouw verkeert bij vele constructeurs nog in dezelfde 
periode, wat des te gevaarlijker is, daar betonijzer als 
samengesteld materiaal met ingewikkelde eigenschap
pen een bouwstof van hoogere orde is dan het enkel
voudige hout, steen of ijzer. 
Betonijzer is een nog jong materiaal en niemand kan 
zeggen, hoe men daarover denken zal over een eeuw, 
maar het vertoont hoedanigheden, welke geen der 
oudere materialen bezit, indien het goed wordt toege
past. Houdt men zich nu aan de langs wetenschappe-
lijken weg verkregen resultaten (en deze zijn vele), be
denkt men voorts, dat goed betonijzer evenmin als elk 
ander goed materiaal goedkoop kan zijn en construeert 
men in gevallen, die daarvoor in aanmerking komen, 
aan den zwaren kant, dan kan men m. i. gerust de toe
komst ingaan. 

A. W. C. DWARS, C. B. I., 
Dir. M. T. S. Utrecht. 
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E G E V O L G E N V A N D E N WONINGNOOD. Het is 
nog niet zoo heel lang geleden, dat wij in deze 
rubriek hebben aangetoond, welk een depri-
meerenden invloed de stichting van het eerste 

complex arbeiderswoningen van de vereeniging „Volks
huisvesting" te Arnhem op de huurprijzen van de dat 
complex omringende oude woningen heeft uitgeoefend. 
Wij hebben toen medegedeeld, dat huurprijzen van f 2 
tot f 2.50 per week - die in vergelijking met de hu
ren der toen gestichte woningen veel te hoog moesten 
worden geacht met f 0.25 tot f 0.50 werden ver
laagd, om die oude woningen nog te kunnen verhuren. 
Thans kwamen weer gegevens uit het buitenland 

- uit Zurich n. 1. - die hetzelfde bewijzen, doch in 
omgekeerden zin, te onzer kennis; daar toch rijzen de 
woninghuren enorm met het nijpender worden van den 
woningnood. 
Onderstaande cijfers ontleend aan de Nieuwe Rott. 
Courant — zullen dat duidelijk maken : 

Onbewoonde woningen in Zurich : 

totaal 
aantal 

woningen 

nood
wendig 

minimum 
(3 percent) 

werkelijk 
cijfer 

woning 
overschot 

wou.-
tekort 

1896... 29.036 871 1401 530 
1900.. 33.932 1018 1914 896 — 
1902... 34.762 1043 1658 615 
1903... 35.046 1051 933 — 118 
1904... 35.412 1062 386 — 676 
1905... 35.687 1071 97 — 974 
1906... 36.187 1086 105 — 981 
1907... 36.768 1103 109 — 994 
1908... 37.581 1126 171 — 956 
1909... 38.613 1158 182 976 
1910... 40.050 1201 403 798 
Uit dit staatje blijkt, hoe in Zurich een overschot van 
530 woningen aanwezig in 1896 in 1910 geleidelijk 
was veranderd in een tekort van 798 woningen; deze 
cijfers laten aan duidelijkheid niets te wenschen over, 
zouden wij meenen. En welk beeld geeft nu een verge
lijking van de huurprijzen over hetzelfde tijdsverloop? 
Het volgende: 

Gemiddelde huurprijs per jaar. 

een driekamers- een vierkamers-
woning woning 

met keuken 

1896 
1900 
1902 
1903 
1907 
1908 
1909 
1910 

492 franks 
439 „ 
393 . 
383 „ 
540 „ 
613 
632 . 
670 

678 franks 
578 . 
540 .. 
540 . 
803 .. 
908 
934 . 
981 „ 
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Ook deze cijfers maken toelichting overbodig en duide
lijker nog spreken de procenten, die de voorgaande 
totaalcijfers uitdrukken; deze zijn de volgende : 

Aantal 
leegstaande 
woningen 
per 100 

huurpr i j s v o o r 
d r i e k a m e r w o n i n g 
daling rijzing 

sedert 1896 sedert 1896 
i n p rocen t en 

1896 4.8 10 
1900 5.6 20 
1902 4.8 22 
1903 2.7 
1904 1.1 
1905 0.3 
1906 0.3 
1907 0.3 10 
1908 0.5 24 
1909 0.5 28 
1910 1 35 

Tot en met 1903 daalden de woninghuren met 22 pCt. 
dat is dus juist het jaar waarin in Zurich de woning

nood zijn intrede deed — daarna ving de rijzing aan, 
welke in 1910 zelfs de 35 pCt. had bereikt. 
Na het kennen dezer cijfers zal het wel niemand 
meer verwonderen, dat revolutie- en eigenbouwers 
zich zoo tot het uiterste verzetten tegen het stichten 
van woningen, uitsluitend in het belang der'volkshuis
vesting; dat verzet is te begrijpelijker naarmate het 
percentage f 22 verandert in —- 35.—. 
Deze cijfers werpen een hel licht op de gulden woorden: 
-in het algemeen belang", bijna altijd geschreven in het 
vaandel van de aanvoerders van het verzet tegen 
woningbouw uitsluitend ten bate der volkshuisvesting. 

PRYSVRAGEN 
EERE-PRIJSVRAAG GODEFROY. 
Hieronder volgen de ingekomen vragen, met de antwoorden der 
Jury: 
Vraag 1. Zijn de aangrenzende terreinen met villa's bebouwd, 
of heeft er een totale bebouwing plaats ? 
Antwoord. Zie de teekening. 

Vraag 2. Wat wordt op pag. 1 regel 5 van het Programma bedoeld 
met: „een rechthoekig vrij terrein ?" 
Antwoord. Zie de situatieschets. 

Vraag 3. Wat wordt op pag. 1 regel 9 van boven bedoeld met: 
„belendende eigendommen".Zijn dit bouwterreinen of gebouwen; 
en als het gebouwen zijn. worden dan bedoeld villa's die rondom 
vrij staan of aaneengesloten huizen op scheiding gebouwd? 
Antwoord. Zie de situatieschets. 

Vraag 4. Is de terreingrens aan de 2 straten de rooilijn of mag 
men daarbuiten blijven met de gevels ? 
Antwoord. Ontwerper is geheel vrij (zie ook het antwoord op 
vraag 10). 

Vraag 5. Is het Cafe-restaurant uitsluitend ten dienste van het 
architectenhuis, of heeft het publiek er ook vrije toegang? 
Antwoord. Het publiek heeft vrije toegang tot het Cafe-restau
rant en wel van uit den hoofdverkeersweg. De pachter bedient 
tevens de architecten. (Zie Programma). 
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Vraag 6. Op pag. 3 regel 10 van boven staat: „Deze 5 vertrekken 
elk met een oppervlak van ongeveer 40 M-. . enz." Welk is dat 5de 
vertrek, want van de bibliotheek is de grootte reeds opgegeven 
70 M*. 
Antwoord. Lees deze vier vertrekken enz. 
Vraag 7. Moet er een afzonderlijke toegang van af de straat zijn 
voor de woning van den Concierge ? 
Antwoord. De Concierge-woning moet toegankelijk zijn van uit 
het tochtportaal der groote vestibule. 
Vraag 8. Moet er een afzonderlijke toegang met trappen van af 
de straat zijn voor de woning van den kastelein-pachter, de keu
ken en de kelders, of mag de transportlift hiervoor gebruikt 
worden ? 
Antwoord. De toegang tot de woning van den kastelein-pachter 
is door het café. Hij kan van de transportlift gebruik maken. (Zie 
Programma). 
Vraag 9. Op pag. 3, regel 2 van onderen staat: „Een braak-en 
brandvrije safe. groot + 3 M. Wat wordt hiermede bedoeld: 
3 M - o f 3 . ' 3 M . ? 
Antwoord. Lees ± 3 M - . 
Vraag 10. Moet het onbebouwde gedeelte van het terrein geheel 
achter het gebouw liggen of mag het gedeeltelijk er voor en ge
deeltelijk er achter liggen, of wat op hetzelfde neer komt, moet 
het gebouw rondom vrij liggen of moet het een aaneengesloten 
bebouwing vormen in aansluiting met aangrenzende gebouwen ? 
Antwoord. De voornaamste gevel moet aan den hoofdverkeers
weg liggen. Terugsprong voor eventueele monumentale stoep of 
uitbouwingen worden toegestaan. 
Het is natuurlijk de bedoeling (met het oog op de verpachting van 
het Cafe-restaurant) dat, na aftrek van het open, afgesloten expo
sitie-terrein, een behoorlijke tuin overblijft voor het café. 

Voor de Jury. 
A. S A L M G .B.zn. 

J. H. LELIMAN-PRIJSVRAAG B. 
AFSLUITING V A N H E T LEIDSCHEPLEIN. 
De Jury deelt ons mede, dat, ten aanzien van het ontwerp 
„Doornroosje", de toelichting, welke aan deze inzending ontbrak, 
alsnog is ingekomen. 
Hoewel deze toelichting te laat is verschenen, en dus geen invloed 
meer kan hebben op de beoordeeling der ontwerpen, meent de 
Jury verplicht te zijn, hare mededeeling omtrent de bedoeling 
van dit ontwerp te moeten rectificeeren. 
Aan de hand dezer toelichting is thans gebleken, wat de ontwer

per bedoeld heeft, namelijk, dat tegen den binnenomtrek der 
galerij een rand van fonteinen ontworpen is, geplaatst tegen de 
pilasters, welke fonteinen hun water boogsgewijze naar het cen
trum sproeien. 
De bezwaren van de Jury tegen den veronderstelden water
koepel, als grondgedachte van het plan, blijven onverminderd 
van kracht. 
De ontwerpen, ingekomen op deze prijsvraag worden van 18 
Febr. tot en met 3 Maart geëxposeerd in het Gen. lokaal van A r 
chitectura et A m i c , Parkzicht, Hobbemastraat, Amsterdam. De 
tentoonstelling is ook 's avonds open, behalve Zaterdagavond. 
Toegang vrij . 

PRIJSVRAAG ARBEIDERSMEUBILEE-
RINGEN — ONS HUIS ROTTERDAM. 
De Directie van Ons Huis te Rotterdam deelt mede, dat tot 13 
Februari bij haar ingekomen waren de volgende inzendingen 
voor de prijsvraag arbeiderswoning-meubileeringen: 
1. Motto „Rust". 
2. Motto „Eenvoud". 
3. Motto „Door wil len tot kunnen". 
4. Motto „IJ. Z ." 
5. Motto „Prijsvraag". 
6. Motto „Dubbele cirkel sector, waarin lijnfiguur". 

NATIONALE BOUWKUNDIGE STUDIE-PRIJS
VRAAG MET ALGEMEENE MEDEDINGING, 
UITGESCHREVEN DOOR DE VEREENIGING 
VAN NEDERLANDSCHE BAKSTEENFABRI
KANTEN. 
Onderwerp: Landelijke woning. 
P R O G R A M M A . 
Art. 1. E r wordt verlangd het ontwerp van eene landelijke wo
ning, bestemd voor een gezin, bestaande uit man, vrouw en drie 
kinderen, op geheel vrij terrein. Deze woning moet bevatten 
twee woonkamers (waarvan de eene minstens 16 vierkante M.), 
twee slaapkamers en een keuken. De bouwsom bedraagt f 2000. 
ad f 2200. —, waarin niet begrepen is de aanleg der huisrioleering 
voor zoover zich deze buiten het gebouw bevindt. 
Art. 2. Het huis moet geheel in baksteen zijn opgetrokken en met 
pannen gedekt. Buitenmuren dik 22 c M . ; binnenmuren dik 11 cM. 
Fundeering op staal, aangelegd op 50 cM. beneden Peil . Boven
kant vloer beganen grond 18 cM. boven Peil. Peil gelijk grondslag. 
Voor 't geheele gebouw en de onderdeelen daarvan zoo veel moge
lijk baksteenproducten toe te passen, alle Nederlandsch fabrikaat. 
Art. 3. Gevraagd wordt: 

a. Plattegrond(en) op schaal 1 a 50 in zwarten inkt op wit papier. 
b. Alle gevels, een langs- en een dwarsdoorsnede op schaal 1 a 50 
in zwarten inkt op wit papier. 
c. Voornaamste gevel op schaal 1 a 20, in kleuren op wit papier. 
d. Perspectiefteekening van het gebouw in kleuren, ooghoogte 
1.75 M . boven Peil . 
A l deze teekeningen op wit papier, ongeëncadreerd, niet gerold 
en niet opgeplakt. Formaat der teekeningen 50X70 cM. 
e. Een begrooting, waaronder verstaan wordt de totale kubieke 
inhoud, buitenwerks gemeten en genomen vanaf bovenkant vloer 
beganen grond, voorts de bouwkosten per M : i . 
Op verzoek der jury moet de inzender binnen een week zijn uit
gewerkte begrooting overleggen. Bij het bepalen der prijzen kan 
gerekend worden, dat de bouwplaats gelegen is nabij spoor en 
scheepvaartwater. 
f. Een korte memorie van toelichting, met volledige aanduiding 
der materialen. 
Art. 4. Elke inzending moet vergezeld gaan van een gesloten 
enveloppe, waarin zich de naam van den ontwerper bevindt. 
Op de buitenzijde der enveloppe moet een correspondentie-adres 
vermeld staan en een motto, dat ook voorkomt op elk der stuk
ken, bij de inzending behooreude. 

Art. 5. De jury zal bestaan uit de architecten Jos. Cuypers, J. 
Gratama en H . J. M . Walenkamp, allen te Amsterdam. 
Als eerste prijs wordt uitgeloofd f 175. , als tweede prijs f 100. 
en als derde prijs f 50. . Wanneer geen der inzendingen voor 
eene volledige bekroning in aanmerking komt. kan de jury voor
stellen een andere verdeeling van het totaal bedrag voor prijzen 
vastgesteld, onder de beste ontwerpen, mits totaal het bedrag 
van f 325. niet wordt overschreden. 

Art. 6. De ontwerpen blijven het eigendom der ontwerpers. De 
bekroonde ontwerpen worden door de Vereeniging gepubliceerd 
in haar orgaan Klei, voor welke publicatie dat blad de voorkeur 
geniet. 
Art. 7. De jury kan met goedvinden van den ontwerper meer
dere niet-bekroonde ontwerpen ter publicatie in het orgaan Klei 
aan het Bestuur der vereeniging voordragen. Voor deze publi
catie wordt f 25. per ontwerp vergoed. 
Art. 8. De ontwerpen moeten vrachtvrij zijn ingekomen vóór of 
op den len Mei 1912 aan het adres der Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst, Marnixstraat 402, Amsterdam. 
Op de buitenzijde van elke inzending moet vermeld staan: Prijs
vraag Baksteenfabrikanten. 
Art. 9. Inzendingen, welke niet voldoen aan de bepalingen van 
dit programma, of die. waarvan de ontwerper vóór de uitspraak 
der jury zijn naam op eenigerlei wijze bekend maakt, komen niet 
voor beoordeeling in aanmerking. 
Art. 10. De jury verplicht zich. uitspraak te doen vóór den len 
Juni 1912 en haar oordeel over al de bekroonde en ter publicatie 
voorgedragen ontwerpen in haar rapport mede te deelen. Het 
jury-rapport zal zooveel mogelijk te gelijk met de jury-uitspraak 
doch in elk geval vóór de opening der tentoonstelling verschij
nen en ter lezing liggen. 

Art. 11. Inlichtingen kunnen schriftelijk gevraagd worden aan 
de jury, per adres Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
voornoemd, uiterlijk tot 15 Maart 1912. De gevraagde inlichtin
gen worden verstrekt door publicatie in het orgaan „Klei". Bouw
kundig Weekblad. Architectura, Bouwwereld, Opmerker en 
Centraalblad der Bouwbedrijven. 
Uitsluitend de op deze wijze verstrekte inlichtingen zullen be
schouwd worden deel uit te maken van het programma. 

Art. 12. De Vereeniging behoudt gedurende drie maanden na 
de jury-uitspraak de beschikking over de ontwerpen, ten einde 
deze in eenige plaatsen van het land openbaar ten toon te stellen. 
Na afloop van dezen termijn worden de inzendingen vrachtvrij 
aan de ontwerpers of correspondentie-adressen teruggezonden. 
Art. 13. De mededinging is opengesteld voor alle Nederlanders. 

iMGEZOMDEM 
STUKKEHTg 

DE BEBOUWING VAN UILENBURG. 
Zooals bekend is. heeft de gemeente Amsterdam de woningen op 
Uilenburg laten onteigenen. Het Alg. Handelsbl. deelt het voor
nemen mede van de Vereeniging Handwerkers Vriendenkring 
en den rabbijn M . de Hond Jr. om de vrijgekomen gronden te 
benutten tot het oprichten van woningen door een vereeniging 
op coöperat ieven grondslag. 
Waar de bebouwing van een belangrijk stuk grond in handen van 
één lichaam zal komen, met het uitsluitend doel goede en gced-
koope woningen te verkrijgen, mag verwacht worden, dat ook 
gelet zal worden op het algemeen aspect. De vraag is hier niet 
alleen naar het bouwen van eenige goedkoope woningen, maar 
wordt, de verzorging van een stadsdeel met gelijkvormige be
bouwing. E n waar er reeds verscheidene goede typen van goed
koope woningen aan te wijzen zijn, meest gebouwd voor ver
eenigingen in denzin der woningwet, zoo zelfs, dat het misschien 

83 



niet ondienstig ware. die typen bij elkaar te publiceeren, daar is 
de vraag, bebouwing van Uilenburg, eene. die in zooverre nieuw 
is. als zij ruimte laat voor persoonlijke oplossing der plaatselijke 
gegevens. E n waar in buitenlandsche bladen meermalen het 
gunstig resultaat van een prijsvraag voor zulk een geval aan te 
wijzen valt. lijkt 't ons toe, dat die gedachte ook voor hier niet 
ondienstig ware. Wij zouden ze dus gaarne aan de betreffende 
vereeniging in overweging willen geven, daar hiermede niet al
leen aan verscheidene architecten de mogelijkheid wordt gege
ven hun denkbeeld te uiten, maar juist daardoor de vereeniging 
zal weten, dat haar geval van alle kanten bezien wordt. Sr. 

Van den heer H. J . G. te Haarlem ontvangen wij een ingezonden 
stuk. waarin deze te kennen geeft, dat in het entre filet in het 
Bouwk. Weekblad van 3 Febr. 1912 met zekere kleinachting ge
sproken wordt van den Bouwkundige. Architect-Timmerman of 
dergelijke personen. Schrijver acht deze kleinachting geheel 
misplaatst. Het stuk is verder te uitgebreid, om het op te nemen; 
maar wij meenen toch even de aandacht op het bovenstaande te 
moeten vestigen, ten einde hierbij gelegenheid te hebben, ge
noemd entre filet nader toe te lichten. Het is geen gewoonte van 
architecten om te adverteeren. daar hun positie, gelijk die van 
geneesheeren. Meesters in de rechten e.d. gebaseerd is op vertrou
wen, dat niet door reclame verkregen wordt. Dat echter Architect-
Timmerlieden adverteeren is geheel juist, daar zij een zaak heb
ben, en de koopmanschap en het bedrijf tegenwoordig in het 
teeken der reclame staan. 
Nu luidt de advertentie: „Een der eerste Architecten, uitvoeren
de vele en de belangrijkste werken, zag zich gaarne voor het 
oogenblik met eenige orders belast, enz." In verband met het 
bovenstaande is dus moeilijk aan te nemen, dat hier inderdaad 
een „eerste" architect adverteert, maar een Architect-Timmer
man of dergelijk persoon, die dan echter den architecten-titel 
misbruikt. 
Wij hebben niet de bedoeling gehad het genre Architect-Tim
merman te kleineeren, wij wezen alleen op een, waarschijnlijk, 
misbruik. Had er gestaan: Een der eerste Architect-Timmer
lieden, uitvoerende enz., wij zouden de advertentie in alle op
zichten logisch gevonden hebben. 

De Haagse he Schouwburg. De Haagsche Gemeenteraad heeft 
een beslissing genomen in zake het voorstel der schouwburg
commissie om Burg. en Weth. te machtigen tot aanvaarding van 
de door de firma Fellner en Helmer gestelde voorwaarden voor 
het maken van een schouwburg-ontwerp, en daarvoor f 40.000 
beschikbaar te stellen. 
Vooraf werd mededeeling gedaan van twee ingekomen adressen: 
lo . van de Verf raaiings-Commissie inhoudende, dat deze commis
sie, hoewel inziende, dat de Raad niet anders dan kan ingaan 
op de voorstellen door de schouwburg-commissie te doen van 
meening blijft, dat een groote gemeentelijke schouwburg, voor 
afzienbaren tijd voldoende aan de behoeften der steeds groei
ende residentie, niet mag worden gebouwd op de oude plaats, 
doch op een daartoe passend, grooter en zoo mogelijk vrij liggend 
terrein; 
„dat de nu bestaande schouwburg echter zeer geschikt zou blij
ven (door verbouwing van trappenhuizen, foyers en door ver
dere beveiligingsmaatregelen) voor een kleinere, particuliere 
exploitatie. 
De commissie vestigt des Raads aandacht op den bijzonder 
f r a a i e n g e v e l , daarbij de verwachting uitsprekende, dat dit 
bouwmonument moge bewaard blijven, niet als facade voor een 
geheel nieuwen schouwburg, doch als passenden gevel voor het 
een of ander monumentaal gebouw, of als bouwfragment ter 
studie van den kunstenaar. 

en 2o. van de N. V. Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. 
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welke aanbiedt nevens haar gebouw een nieuwen schouwburg 
te stichten met 1400 zitplaatsen, mits de Raad de rente garan
deert over 43 jaar van een kapitaal van f 1.400.000. 
Uitvoerig werd nude vraag besproken, of op deze twee adressen 
niet eerst praeadvies van Burg. en Weth. moest zijn ingekomen 
alvorens het voorstel der schouwburg-commissie te behandelen, 
waarmede f 40,000 gemoeid zijn. 
Een voorstel tot uitstel van behandeling (door den heer Hoejen-
bos) werd ten slotte verworpen met 26 tegen 11 stemmen. 
Het voorstel der schouwburg-commissie werd daarna aangeno
men met 22 tegen 16 stemmen. 
Het adres van het Gebouw v. K . en W. werd daarna gesteld in 
handen van de schouwburg-commissie. 
Hiermede is een onzalige oplossing van het hoogst-onzalige 
schouwburg vraagstuk een stap nader gekomen. Wij hopen spoe
dig hierop terug te komen. 
Paleis-Raadhuis Vraagstuk. In de Vergadering van den A m -
sterdamschen Gemeenteraad op 14 Februari j . l . is een belangrijk 
besluit genomen, namelijk met 23 tegen 19 stemmen is aange
nomen het voorstel Vliegen c.s. luidende : 
„De Raad besluit B . en W. uit te noodigen. om, alvorens omtrent 
de voorziening in de behoefte aan een nieuw Stadhuis defini
tieve voorstellen te doen, zich tot den Minister van Binnenland-
sche Zaken te wenden met de vraag, te wil len bevorderen, dat 
het Kon. Paleis op den Dam weder ter beschikking der Gemeente 
worde gesteld." 
Gezien de verschillende meeningen in den Raad, volgens het ver
slag in de dagbladen, verheugt het ons ten zeerste, dat het voor
stel der socialisten is aangenomen. 
Het voorstel van B. en W. in deze getuigde van buitengewoon 
weinig zelfbewustheid en negeerde in alle opzichten de wensche-
lijkheid, het Paleis weer Raadhuis te doen worden; de burge
meester lichtte het voorstel als volgt toe : „Wij begeeren het 
Paleis niet, omdat het ongeschikt is voor Raadhuis. Maar wij 
accepteeren het, indien de Regeering het kwijt wi l , omdat het 
jammer zou zijn, indien er geen behoorlijke bestemming aan het 
gebouw werd gegeven. Wij vragen dit nu, omdat de oplossing 
der Raadhuisquaestie urgent is. 
Dus maar afwachten, tot de Regeering het Paleis „kwijt" w i l ! 
Het voorstel Lambrechtsen van Ritthem betoogde de wensche-
lijkheid het Paleis weer tot Raadhuis te maken, met de verklaring 
dat Amsterdam 3 millioen beschikbaar wi l stellen voor een 
nieuw Koninklijk verblijf. 
Dit laatste punt werd door den heer Vliegen als volgt beoordeeld. 
Het voorstel-Lambrechtsen c.s. is in strijd met art. 25 der grond
wet, omdat dit uitdrukkelijk voorschrijft, dat de zorg voor 
's Konings zomer- en winterverblijven Rijkszaak is. W i l men een 
paleis geven, dat kunnen daarvoor alleen sentimenteele, en niet 
wettelijke overwegingen gelden. 
Het Paleis, aldus spr. verder, is een gebouw van het Rijk, en niet 
van de Koningin. Het wordt door het Rijk gebruikt voor hoofd
wacht, als wervingsbureau, als bureau van den plaatselijken 
commandant. We hebben hier volgens spr. met het Rijk, en niet 
met de Koningin te maken. Over de teruggave zou ook de Kamer 
een woordje hebben mede te spreken. 
In overeenstemming hiermede is het aangenomen voorstel, dat 
een, zij het nog bescheiden, actie inhoudt om het oude Raadhuis 
in eere te herstellen. 

Een der bekende aannemers te Amsterdam, de heer J . F . Staal, 
l id van de firma Staal en Haalmeijer, is te Amsterdam overleden. 
De heer Staal is jaren lang een belangstellend l id geweest van de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en heeft als ijverig 
l id van de Commissie van Financiën ook van meer nabij deel ge
nomen aan het Maatschappelijk leven. 
Zijn aangename persoonlijkheid zal bij velen nog lang in herinne
ring blijven. 
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INHOUD : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Nieuwe Leden. Prijs
vraag Raadhuis Tiel . Afd. 's Gravenhage. R E D A C T I O N E E L 
G E D E E L T E . De Auteurswet. Rhodes' University College te 
Grahamstown, door J . C. Meischke Vernieuwingen aan 
oude Monumenten, door G. de Hoog Hzn. Een merkwaardig 
boek, door A. W. Weissmann. - Verwarming en Ventilatie 
van Scholen, door F . G. Unger. v. I. Boek en Plaatwerken. 

Prijsvragen. Berichten. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

NIEUWE L E D E N . Door het Hoofdbestuur zijn aangenomen 
als Buitengewoon L i d de Heeren: A . J . Korteweg, Stud. Tech. 
Hoogeschool, Delft, Notodiningrat, Stud. Tech. Hoogeschool, 
Delft, P. H . Endt, Stud. Tech. Hoogeschool, Delft, B . T. Deenik, 
Gem. Opzichter te Culemborg, A . S. van der Meulen, Bouwk. 
Opzichter, Haarlem, en Mej. M . Chériex. Stud. Tech. Hooge
school, Den Haag. 

PRIJSVRAAG RAADHUIS—TIEL. Door het Hoofdbe
stuur is het volgende adres ingediend: 

21 Februari 1912. 
Aan den Raad der Gemeente Tiel te Tiel. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, 
Het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, 
dat het met veel belangstelling heeft kennis genomen van het 
voornemen van B . en W., een nieuw Raadhuis te doen bouwen, 
waartoe door bedoeld College bij U een crediet van f 1000.— is 
aangevraagd ter verkrijging van een ontwerp voor genoemd 
Raadhuis; 
dat het U ernstig in overweging geeft voor den bouw van het 
nieuwe Raadhuis een Nationale Prijsvraag uit te schrijven, waar
door een goed resultaat verkregen zal worden, getuige o. a. de 
succesvolle uitslag van den Prijsvraag voor het Raadhuis te 
Zeist, in 1906 uitgeschreven; 
dat het Hoofdbestuur zich gaarne beschikbaar stelt om U bij de 
voorbereiding van een dergelijke Prijsvraag behulpzaam te zijn. 

't Welk doende, enz. 
voor het Hoofdbestuur voornoemd 

A. S A L M G . B Z N , Voorzitter. 
J. G R A T A M A , Secretaris. 

In het Gebonw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

AFDEELING 'S GRAVENHAGE VAN DE M A A T 
SCHAPPIJ TOT BEVORDERING VAN BOUWKUNST. 
Vergadering met Dames op Vrijdag 1 Maart a. s. ten 8 ure n. m. 
in Zaal 4 van het Zuid-Hollandsch Koffiehuis. 
Voordracht met Lichtbeelden van den Hee rH. W. M A U S E R , Dir . 
der Plateelbakkerij: „De Porceleyne Fles" te Delft, over Ver
vaardiging en toepassing van keramiek. 

De Secretaris, 
J O H . G. R O B B E R S . 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

DE AUTEURSWET. m 
lene bespreking van de bepalingen van het 
IOntwerp Auteurswet, den 9-denFebruari 1912 
jdoor de Regeering bij de Tweede Kamer in-
I gediend, is zeer zeker op haar plaats in het 

Bouwkundig Weekblad, daar in deze wet ook, en wel 
voor het eerst, de beeldende kunsten beschermd wor
den. Zooals bekend is, is Nederland reeds verleden jaar 
principieel toegetreden tot de Berner Conventie. De 
thans van kracht zijnde auteurswet (van 1881) is niet in 
overeenstemming met de bepalingen der Berner Con
ventie; vandaar de verplichting, den wetgever opge
legd, zijn regeling van het auteursrecht grondig te her
zien en belangrijk uit te breiden. Bij niet-nakoming 
dezerverplichting, die van streng theoretisch standpunt 
zou kunnen ontkend worden, zou een onhoudbare toe
stand worden geboren, want binnen de grenzen van 
Nederland zouden vreemdelingen rechten hebben, die 
aan de eigen landskinderen dan zouden worden ont
houden. 
Bescherming van het auteursrecht wordt door alle 
beeldende kunstenaars toegejuicht. Het misbruik ma
ken van het artistiek eigendom van den architect komt 
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meer voor, dan het publiek misschien wel denkt. Nog 
afgezien van het overnemen van geveldetails als deuren, 
kapiteelen, schoorsteenbekroningen, schoorsteenman
tels en dergelijke, welker bescherming uit den aard der 
zaak vele moeilijkheden met zich mede zullen brengen, 
ja, waarbij de vraag zeker gewettigd is, of het wenschelijk 
is, deze al te angstvallig onder de hoede der auteurswet 
te stellen, komen gevallen voor van volledige overname 
van plattegronden, gevels, binnenbetimmeringen, ja 
van het gansche gebouw. Dat tegen een dergelijke copi-
ëering en benutting van een anders schepping, dat tegen 
het ongestraft en schaamteloos profiteeren van het 
totale geestelijk eigendom van anderen, de auteurs
wet haar dwingende macht zal uitoefenen, is ver
blijdend. 

Toch zijn dergelijke gevallen van volledige copieering 
uitzonderingen Veeleer is het groote kwaad, de beder
ver der architectuur en der architectonische ontwikke
ling van het publiek, te zoeken in de onvolledige en 
slechte wijze waarop de onbevoegden, de beunhazen in 
de bouwkunst, goede vormen en details namaken en 
verknoeien, waardoor de bouwkunst in discrediet raakt; 
maar dit zal vermoedelijk wel buiten de auteurswet 
vallen. 

Uit den aard der zaak zal deze wet minder toepassing 
vinden in de bouwkunst dan in de andere beeldende 
kunsten. Hoever zal de bescherming zich uitstrekken? 
Blijft het bij de hoofdvormen der bouwwerken, of is zij 
ook van toepassing op de details? Kan iemand, die een 
nieuwe zuilenorde ontwerpt, deze beschermd krijgen? 
Ligt in te angstvallige bescherming niet de noodlottige 
kiem tot de, gelukkig sedert eenige jaren verlaten en 
voer de bouwkunst zoo noodlottige, zucht naar origina
liteit? Zie hier eenige vragen, die met vele vermeerderd 
kunnen worden, betrekking hebbend op de bescherming 
van het auteursrecht inbouwkunst, en waarop wij later 
hopen terug te komen. 

Van het ingediende wetsontwerp volgt hieronder in 
hoofdzaak wat meer speciaal voor de architecten van 
belang is. Met ingenomenheid zien wij, dat in het ont
werp rekening is gehouden met de moties, aangenomen 
op het Congres Int.-Artistique te Rome 1911, o. a. be
treffende de wenschelijkheid, het auteursrecht van 
kracht te doen zijn tot 50 jaar na den dood van den 
auteur, welke moties door het Ned. Comité Perm. d. 
Congr. Artist, ter kennis gebracht zijn aan den beken
den autoriteit Mr. Asser, Eerelid onzer Maatschappij, 
en door hem besproken ter plaatse, waar het ontwerp 
is opgesteld. 

Het ontwerp bevat achtereenvolgens nadere bepalingen omtrent 
den maker, het werk, het openbaar maken, het verveelvoudigen 
en de wettelijke beperkingen. Het is eene sterk sprekende eigen
aardigheid van het auteursrecht, dat het alleen toekomt aan den 
vervaardiger van het werk en aan hen. die dit recht van hem ver
wierven. 
Het ontwerp geeft de voorkeur aan het Nederlandsche woord 
..maker" boven het uitheemsche ..auteur". 
Behoudens bewijs van het tegendeel wordt in art. 3 van het ont
werp voor den maker gehouden hij. die op of in het werk als zoo
danig is aangeduid, of. bij gebreke van zulk een aanduiding, 

degene, die bij de openbaarmaking van het werk als maker daar
van is bekend gemaakt door hem, die het openbaar maakt. 
Wordt bij het houden van eene niet in druk verschenen monde
linge voordracht de maker niet vermeld, dan wordt, behoudens 
bewijs van het tegendeel, voor den maker gehouden hij, die de 
voordracht houdt. 
Het auteursrecht wordt in het ontwerp omschreven als het uit
sluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, we
tenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dat open
baar te maken en te verveelvuldigen. behoudens de beperkingen 
bij de wet gesteld. 
Bepaald wordt (art. 4): van een werk van letterkunde, weten
schap of kunst, hetwelk bestaat uit afzonderlijke werken van 
twee of meer personen, wordt, onverminderd het auteursrecht op 
ieder werk. als de maker aangemerkt degene, onder wiens leiding 
en toezicht het gansche werk is tot stand gebracht, of, bij gebreke 
van dien, degene die de verschillende werken verzameld heeft. 
Als inbreuk op het auteursrecht op het gansche werk wordt be
schouwd het verveelvoudigen of openbaar maken van eenig 
daarin opgenomen afzonderlijk werk. waarop auteursrecht be
staat, door een ander dan de maker daarvan of diens rechtver
krijgenden. 
Dit artikel licht de Regeering o. a. toe is van toepassing ten 
aanzien van bloemlezingen, verzamelwerken, zooals woorden
boeken, encyclopedieën, wanneer er medewerkers zijn. ook bij 
groote bouwwerken, waaraan onder de leiding van den architekt 
beeldhouwwerken en schilderstukken zijn aangebracht. Den ver
zamelaar, den leider, komt dan auteursrecht toe op het gansche 
werk. onverminderd het auteursrecht op de onderdeelen, dat aan 
de afzonderlijke vervaardigers daarvan toekomt. 
Volgende artikelen merken, indien een werk tot stand is ge
bracht naar het ontwerp van een ander en onder diens leiding en 
toezicht, dezen als den maker van het werk aan (art. 5). 
Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat 
het wetsontwerp: lo . boeken, brochures, nieuwsbladen, tijd
schriften en alle andere geschriften ; 2o. tooneelwerken en dra-
matisch-muzikale werken; 3o. mondelinge voordrachten ; 4o. 
choregrafische werken en pantomines. welker opvoering bij 
geschrift of anderszins is vastgesteld; 5o. muziekwerken met 
of zonder woorden ; 6o, teeken-, schilder-, bouw- en beeld
houwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken; 
7o. aardrijkskundige kaarten; 8o. ontwerpen, schetsen en 
plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijks
kunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen ; 9o. foto
grafische en kinematograf ische werken en werken volgens gelijk
soortige werkwijzen vervaardigd; lOo. werken van op nijverheid 
toegepaste kunst; en voorts in het algemeen ieder voortbrengsel 
op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, welke ook 
de wijze of de vorm van voortbrenging zij (art. 9). 
Vertalingen, bewerkingen, muziekschikkingen en andere ver
veelvoudigingen in gewijzigden vorm van een werk van letter
kunde, wetenschap of kunst, zoomede verzamelingen van ver
schillende werken, worden in het ontwerp, onverminderd het 
auteursrecht op het oorspronkelijk werk, als zelfstandige wer
ken beschermd (art. 9). 

Wat de kunstnijverheid betreft, gaat de Regeering een stap ver
der dan het Traktaat van Berlijn, en beschermt haar om aan het 
reeds lang gekoesterd en uitgesproken verlangen der Nederland
sche kunstnijverheid tegemoet te komen. 
Onder de openbaarmaking van een werk van letterkunde, we
tenschap of kunst verstaat het ontwerp mede een tentoonstelling 
in het openbaar. 
Onder eene verveelvoudiging wordt mede verstaan eene verta
ling, eene muziekschikking of tooneelbewerking en in het alge
meen iedere geheele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in 
gewijzigden vorm, welke niet een zoodanige vrije navolging van 
het werk is. dat zij als een nieuw oorspronkelijk werk moet wor
den aangemerkt (art. 12). 
Als inbreuk op het auteursrecht op een nieuwsblad of tijdschrift 
(art. 14) beschouwt het ontwerp niet het overnemen van daarin 

R H O D E S ' U N I V E R S I T Y C O L L E G E T E G R A H A M S T O W N . 

verschenen artikelen door een ander nieuwsblad of tijdschrift, 
mits daarbij het nieuwsblad of tijdschrift genoemd wordt, waar
uit het artikel is overgenomen. Toestemming van den maker of 
van zijne rechtverkrijgenden wordt vereischt ten aanzien van 
andere nieuwsblad- of tijdschriftartikelen, indien de maker of de 
redactie, in hetzelfde nummer waarin het artikel verschenen is, 
eene uitdrukkelijke verklaring heeft doen opnemen, waarbij het 
overnemen verboden wordt. Bij tijdschriften is het voldoende 
indien dit verbod in algemeene bewoordingen aan het hoofd van 
ieder nummer voorkomt. 
Het verbod kan niet worden gesteld ten aanzien van artikelen, 
politieke geschilpunten betreffende, nieuwstijdingen of gemeng
de berichten. Eindelijk zijn de bepalingen, hierboven vermeld, 
mede van toepassing ten aanzien van het overnemen in een 
andere taal dan die van het oorspronkelijk artikel (art. 14). 
Bepaald wordt nog, dat onder zekere voorwaarden niet als in
breuk op het auteursrecht wordt beschouwd het overnemen uit 
een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, ten dienste van 
het onderwijs of een ander wetenschappelijk doel (art. 16). 
Een in het openbaar gehouden mondelinge voordracht, welke 
niet reeds in druk is verschenen, kan in haar geheel worden ver
veelvoudigd als verslag in een nieuwsblad of tijdschrift, mits 
daarbij vermeld wordt degene die de voordracht gehouden heeft 
rart. 15). 
In één geval verklaart het ontwerp de verveelvoudiging van 
werken van beeldende kunst wettig, onafhankelijk van het doel 
waarmede zij wordt ondernomen, m. a. w. al geschiedt zij met 
een zuiver commercieel doel. Wanneer die werken blijvend in 
het openbaar niet in een museum of stationsgebouw b.v., doch 
op of aan de straat tentoongesteld zijn, waar iedereen in den 
regel gerechtigd is te vertoeven, te teekenen, te fotografeeren 
enz.; dan zijn zij daardoor reeds op zekere hoogte publiek domein 
geworden en dan gaat het aldus de Regeering — niet aan, de 
de afbeelding ervan te verbieden. Wat de bouwwerken betreft 
moet dan gezorgd worden dat dit recht van reproductie binnen 
zijn natuurlijke grenzen beperkt blijft (art. 16 en 17). 
Bepaald wordt verder onder meer: dat in het belang van de 
openbare veiligheid, alsmede ter opsporing van strafbare feiten, 
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afbeeldingen, van welken aard ook, door of vanwege de justitie 
mogen worden verveelvuldigd en openlijk tentoongesteld en 
verspreid (art. 20). Voorts dat geen wijziging in eenig werk, onder 
het wetsontwerp vallende, met uitzondering van bouwwerken, 
mag worden aangebracht zonder toestemming van dengene wien 
het auteursrecht daarop toekomt. Heeft de maker zijn auteurs
recht overgedragen, dan is desniettemin gedurende zijn leven 
zijn toestemming mede vereischt (art. 23). 
De Regeering erkent dat de wetgever door deze laatste bepaling 
wel een zeer ideëele zijde van het auteursrecht raakt. 
In de reeks van bepalingen betreffende de handhaving van het 
auteursrecht en de bepalingen van strafrecht komt o. a. voor, dat. 
indien aan twee of meer personen een gemeenschappelijk au
teursrecht toekomt, ieder hunner bevoegd is ter handhaving van 
het auteursrecht op te treden (art. 24). 
Het auteursrecht geeft de bevoegdheid, voorwerpen, in strijd 
met dat recht openbaar gemaakt, zoomede niet geoorloofde ver
veelvoudigingen in beslag te nemen. 
Deze en eenige andere bepalingen betreffende afgifte van zaken 
in dergelijke gevallen gelden onverminderd de strafvervolging 
wegens inbreuk op het auteursrecht en de burgerlijke rechtsvor
dering ter bekoming van schadevergoeding (art. 25). 
De regeering meent dat met dit laatste wapen in de hand, het
welk dengene die inbreuk op het auteursrecht pleegt zeer belang
rijke uitgaven kan veroorzaken, de rechthebbende de handha
ving van zijn auteursrecht op voldoende wijze zal kunnen ver
zekeren. 
De door den strafrechter verbeurd verklaarde verveelvoudigin
gen, worden vernietigd; echter kan de rechter bepalen dat zij aan 
dengene wien het auteursrechttoekomt zullen worden afgegeven, 
indien deze zich binnen een gestelden termijn aanmeldt ter grif
fie. Door de afgifte gaat de eigendom op den rechthebbende over 
(art. 28). 
Het auteursrecht vervalt door verloop van 50 jaar. te rekenen 
van den dag van het overlijden des makers van het werk. behou
dens het bij eenige volgende artikelen hieromtrent bepaalde 
(art. 29). 
Het auteursrecht op een werk waarop of waarin de maker niet 
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jaren na het in werking treden der nieuwe wet 
van kracht (art. 39). 
Eindelijk bevat het ontwerp een wijziging van de 
Faillissementswet. samenhangende met de nieu
we bepaling omtrent het beslag op het auteurs
recht en een wijziging van het wetboek van straf
recht, waarbij gevangenisstraffen van twee jaren 
of geldboeten van ten hoogste vijf duizend gulden 
worden bedreigd voor overtreding van de be
palingen van deze nieuwe wet. Het wederrechte
lijk aanbrengen van wijzigingen in een beschermd 
werk is slechts op klachte vervolgbaar (art 40 
en 41). J. G. 
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is aangeduid, of niet op zoodanige wijze dat zijn ware naam daar
door bekend is. vervalt ook door verloop van 50 jaar (art. 30). 
Geen beroep kan worden gedaan op auteursrecht, noch in het 
Rijk. noch in Indië. wanneer de duur in het land van oorsprong 
van het werk reeds verstreken is (art. 34). 
Onverminderd hetgeen bij traktaat is bepaald, verklaart het ont
werp deze nieuwe wet van toepassing op alle werken van letter
kunde, wetenschap of kunst, welke, hetzij vóór. hetzij na haar in 
werking treden, voor de eerste maal door of vanwege den maker 
zijn uitgegeven in het Rijk in Europa of in Nederlandsch-Indië. 
alsmede op alle zoodanige niet uitgegeven werken, welker 
makers zijn Nederlanders of Nederlandsche onderdanen (art.36). 
Een der overgangsbepalingen stipuleert nog. dat degenen die 
vóór het in werking treden der nieuwe wet. niet in strijd met de 
geldende Auteurswet of eenig traktaat.verveelvoudigingen heeft 
vervaardigd of voordrachten heeft gehouden of uitvoeringen enz. 
heeft gegeven, door het in werking treden der nieuwe wet niet 
de bevoegdheid verliest om de vóór dat tijdstip vervaardigde 
verveelvoudigingen uit te geven, te verspreiden en te verkoopen, 
of om in het openbaar dezelfde voordrachten enz. te houden of 
te geven. Deze overgangsbepaling blijft slechts gedurende drie 
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= ^ n de voor dit gebouw uitgeschre-
jjr ven prijsvraag werd het ontwerp 
ft bekroond van de architektenHer-
iabert Baker en Kendall F. A. R. I. 

B. A., die het werk nu uitvoeren. Bij hun 
ontwerp is het streven van deze architekten 
geweest om een oeconomisch plan te ver
krijgen, dat in alle onderdeelen voldoet aan 
de eischen van de verschillende takken van 
onderwijs, weshalve de onderscheidene af
deelingen afzonderlijk gehouden zijn en 
toch verbonden met elkaar door gemakke
lijke endirectetoegangen.Deafdeelingen 
met uitzondering die voor plant- en dier
kunde, welke een vrijstaand gebouw vormt 

zijn geprojecteerd rondom een groote 
vierkante binnenplaats, in voorkeur boven 
eene verdeeling in afgescheiden blokken. 
Zoodoende is elke afdeeling in zichzelf 
kompleet en toch in gemakkelijke verbin
ding met de anderen. De gangen verwijden 

zich daar, waar gedrang kan ontstaan. De trappen zijn 
op gunstige punten geprojecteerd en vormen ruime toe
gangen tot de bovenverdieping. 

Langs breede treden bereikt men den hoofdingang, die 
door een open vestibule in rechtstreeksche verbinding 
staat met de binnenplaats, vanwaar alle afdeelingen 
hunne toegangen hebben. De open stoep langs drie 
zijden van deze binnenplaats vormt bij alle weersge
steldheden een goede verbinding naar de afdeelingen 
en vrijwaart de aangrenzende lokalen van zonnehitte. 
Aan de N."W. zijde van de binnenplaats en voornamelijk 
van deze toegankelijk ligt de Groote Zaal, die gelijk
vloers plaats biedt voor 600 personen, terwijl de galerij 
ongeveer 70 zitplaatsen telt. 
Het toegangsportaal is door open arcaden met het 
overige van het gebouw verbonden. Aan beide zijden 
van de zaal zijn terrassen, waarop de nooddeuren uit
komen. 

De afdeeling plant- en dierkunde is als een 
afzonderlijk geheel aan de achterzijde 
ontworpen en ook vanaf de binnenplaats 
bereikbaar door een open doorgang, tus
schen de afdeelingen schei- en natuurkunde 
gelegen. De afdeeling plantkunde is op de 
beganegrondverdieping, waar in aanslui
ting met de laboratoria broeikassen zijn 
uitgebouwd; de afdeeling dierkunde is op 
de verdieping. 
Bij het projecteeren van de verschillende 
afdeelingen is gezorgd voor een gelijke en 
juiste verlichting van de laboratoria. 
Ook het vraagstuk van de schikking van 
de ..lavatory blocks" is zorgvuldig over
wogen en deze zijn samengebracht op zoo 
weinig mogelijk plaatsen als met de eischen 
van gemak kon overeenkomen. Ze zijn ont
worpen in verband met de kleedkamers, 
van waaruit ze door overdekte, dwars 
geventileerde gangen bereikbaar zijn. 
De algemeene opbouw heeft een deugdelijk 
karakter. De buitengevels zullen geheel 
worden opgetrokken in een blauwachtige 
zandsteen, uit groeven in de nabijheid ver
kregen. Voor de inwendige muren zal 
plaatselijk vervaardigde baksteen gebruikt 
worden. De vloeren en plafonds zullen 
overal van gewapend beton gemaakt wor
den. Het ligt in de bedoeling in de gangen 
die vloeren met leiplaten te beleggen: die 
van terrassen en open stoepen krijgen stee-
nen plaveisel, terwijl de paden in de bin
nenplaats met ruwe bergsteen in onregel
matig verband gelegd, geplaveid zullen 
worden. 

Het dak is bedoeld met roode pannen ge
dekt te worden. Voor kozijnen, ramen, deuren en be
timmeringen zal teakhout aangewend worden. 

De architektuur van het ontwerp is geleid door het ge
bruik van plaatselijke materialen en is van een eenvou
dig, waardig karakter, de bestemming uitdrukkend en 
meer gebaseerd op goede verhoudingen en juiste groe
peeringen dan op fijn uitgewerkte details. 
Dat aan de voorwaarden van het klimaat de aandacht 
is geschonken, toonen het veroverstekend dak, de hooge 
vensters, de open arcaden, enz. 
De klokketoren, die een hoofdmotief in den voorgevel 
vormt, teekent den hoofdingang en in de as van High-
street geplaatst zijnde, sluit hij het stadsbeeld aan die 
zijde af. 
De gesteldheid van het terrein aan den voorkant gaf 
gelegenheid tot het projecteeren van een prachtigen, 
open terrasaanleg, die opvoert naar den hoofdgevel en 
deze partij tot een zeer voornaam deel van het ontwerp 
maakt. 

Rhodes' University College zal + JJ 100.000 kosten, uit
gezonderd de meubelen, instrumenten enz. 

R H O D E S ' U N I V E R S I T Y C O L L E G E 
Een hoek van de binnenplaats. 

T E G R A H A M S T O W N . 
Arch. B A K E R & K E N D A L L . 

Na de prijsvraag zijn er eenige wijzigingen in het plan 
aangebracht, doch deze zullen in geenen deele het al
gemeen karakter van het ontwerp veranderen. 

Pretoria, Dec. 1911. 

VERNIEUWINGEN & 
A A N OUDE M O N U M E N T E N . 

de Neder-Betuwe, aan de schilderachtige 
Linge, een weinig ten westen van Geldermal-
sen, ligt het dorpje Tricht en ten oosten het 
plaatsje Buurmalsen. 

I 1 1 
Beide dorpen bezitten een N. H. kerk die, ofschoon niet 
meer geheel in oorspronkclijken staat, toch nog interes
sante gothische monumenten zijn en niet weinig bij
dragen tot de schoonheid van het landschap. 
Toen ik in den zomer van 1909 voor het eerst die kerken 
zag, hadden beide torens een lage spits zooals men er 
vele in die streek ziet, n.l. in den vorm van een vierzij
dige pyramidc, waarvan de dakvlakkcn eenigszins ge
broken zijn. In het voorjaar van 1910 vond ik den toren 
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van Tricht van silhouet veranderd, het dak was nu van 
vierzijdig in achtzijdig overgegaan, terwijl het metsel
werk beduidend verhoogd was. 
Dezelfde vormverandering zag ik in de lente van 1911 
aan den torenspits van Buurmalsen. Zie afb. 1. 
Nu is het natuurlijk dat men een slecht dak vernieuwen 
moet en daar zal wel niemand iets tegen hebben, doch 
dat men met zulk een vernieuwing den ouden vorm 
geheel negeert is wel wat kras en daartegen dient ge
protesteerd te worden, vooral wanneer de verandering 
een verfraaiing beoogt. Want het is mij na onderzoek 
gebleken, dat men de oorspronkelijke eenvoudige daken 
niet mooi genoeg vond en daarom van het vernieuwen 
wilde profiteeren om de torenspitsen een z.g. fraaier 
vorm te geven. 
Er bestaat voor mij te meer aanleiding dit publiek te 
maken, nu ik verneem dat de toren van de N. H. kerk te 
Geldermalsen(zie afb. 2) een gelijksoortige vernieuwing 
wacht. 
Wat moeten wij hiertegen doen? 
Het heeft den schijn, dat de burgemeesters zich niets 
aantrekken van hun verplichting, het Ministerie van 
Binnenlandsche Zaken in kennis te stellen van vernieu
wingen of herstellingen aan monumenten in hunne ge-

meente; doch het is ook mogelijk en wat mij waar
schijnlijker voorkomt — dat zij nog immer onkundig zijn, 
dat een oude kerk in de meeste gevallen een monu
ment is. 
Mocht dit laatste het geval zijn, dan moge mijn schrijven 
ertoe hebben bijgedragen, dat dergelijke verrassingen 
steeds minder voorkomen. 

G. DE HOOG H Z . 

EEN MERKWAARDIG BOEK. 
DOOR A. W. WEISSMAN. 

I ij kennen Dr. Georg Galland als den schrijver 
van de „Geschichte der Hollandischen Bau-
kunst und Bildnerei", een werk, in 1890 ver-

I schenen, en niet alleen merkwaardig, omdat 
het de eerste poging was tot het schrijven eener derge
lijke geschiedenis, doch vooral omdat een vreemdeling 
de schrijver was. 
Met groote moeilijkheden had Galland te kampen. 
Slechts betrekkelijk kort kon hij in Nederland vertoe
ven en van onderzoek der archieven kwam dus maar 
weinig. In deze omstandigheden moest zijn werk zich 
wel tot een overzicht bepalen van wat door vaderland-
sche geleerden gevonden was, aangevuld door wat de 
schrijver uit de gedenkteekenen zelf meende af te leiden. 
In 1890 hadden de onderzoekers der archieven hier te 
lande de bouwkunst voor de schilderkunst verwaar
loosd. Pas na dien tijd is deze schade wat ingehaald, 
en dit heeft als gevolg gehad, dat wat vroeger scheen 
vast te staan in menig opzicht als onjuist moest worden 
beschouwd. 
Galland heeft geen nieuwe uitgaaf van zijn boek doen 
verschijnen. Dat zijn belangstelling voor de Nederland
sche kunst echter onverflauwd is gebleven, bewijst het 
pas door hem geschreven boek: „Hohenzoliern und 
Oranien", bij Heitz en Mündel te Straatsburg ver
schenen. 
De ondertitel is: „Neue Beitrage zur Geschichte der 
Niederlandischen Beziehungen im 17 und 18 Jahrhun-
dert." Wij vinden hier een reeks van studiën, sedert 
1894 geschreven, bijeen. Galland was nu op zijn eigen 
terrein en had tijd en gelegenheid om in het Rijksarchief 
van Pruissen en in andere archieven de onderzoekingen 
te doen, die aan zulke studiën waarde geven. 
In een bijvoegsel vindt men de stukken in hun geheel. 
De opstellen handelen over „ Johan Gregor Memhardt 
en de Hollandsche krijgsbouwmeesters in de jonge jaren 
van den Grooten Keurvorst"; „Standbeelden van 
Oranjevorsten in de Mark Brandenburg"; „Artus Quel-
linus, de vervaardiger van het grafteeken voor generaal 
VonSparrin de Maria-kerk te Berlijn"; .Pieter Jacobsz 
Roman"; „Cornelis Ryckwaert"; .Briefwisseling van 
den Grooten Keurvorst"; .Blesendorf en zijn geschie
denis"; .Oranienburg"; en .Een technische hoogeschool 
tijdens de regeering van Frederik den Grooten." 
De krijgsbouwmeesters hebben voor ons minder be
lang, en ook, dat de beelden en borstbeelden van Oranje-
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vorsten, die nu in de Marmeren Zaal van het Paleis te 
Berlijn en in het park vanSans-Souci te Potsdam staan, 
door Francois Dieussart, een Luikerwaal, omstreeks 
1650 in den Haag werden gemaakt, is van betrekkelijk 
geringe waarde. 
Maar voor de beteekenis, die Amsterdam in de zeven
tiende eeuw als kunstmarkt van Europa had, levert het 
derde opstel een merkwaardig bewijs. Wisten wij reeds 
dat vele beeldhouwwerken, die nu in het buitenland, 
zooals in Zweden, Denemarken en Lübeck zijn opge
steld, door meesters als Pieter de Keyser en Pieter 
Adriaensz van Delft te Amsterdam vervaardigd wer
den, de heer Galland vond in de archieven van de hoofd
stad de aanteekening „dat Heeren Burgemeesteren 24 
Januari 1660 hebben toegestaen dat Artus Quellinus 
zoude moghen gebruycken van Stadtsmarmer zoveel als 
hy tot 3 a 4 sepulturen ten dienste van Generael Spar 
zoude van noden hebben; is verstaen, dat hy die sal beta
len tot 1 Rycxd. de voet." Dus heeft Quellinus te Amster
dam het grafteeken voor generaal Von Sparr gemaakt. 
Omtrent Pieter Jacobsz Roman had ik gaarne iets meer 
vernomen, dan Galland geeft. Deze architect, die aan 
het stadhuis te Deventer en het Loobij Apeldoorn heeft 
gewerkt, is in het laatst der zeventiende eeuw naar Ber
lijn gegaan. Doch wat hij daar gemaakt heeft blijkt uit 
het opstel niet, dat zich voornamelijk met processen, die 
leveranciers met den Koning van Pruissen voerden, 
bezig houdt. 

Het opstel over Cornelis Rijckwaert doet ons zien, dat 
Galland zijn bronnen niet altijd goed begrepen heeft. 
Als hij in een acte van 1 Juni 1659 leest, dat de .beac-
cordirte Meister Metzier von Amsterdam" te Calcar is 
aangekomen, dan zegt hij: .Ik ben er dus in geslaagd, 
het bewijs te leveren, dat Symon Bosboom in dienst van 
den Grooten Keurvorst is geweest." Doch het is hem 
ontgaan, dat Bosboom van 27 Juni 1653 tot zijn dood, in 
het begin van 1662 voorgevallen, stads-steenhouwer van 
Amsterdam is geweest, waar hij het Stadhuis voltooide, 
zoodat hij onmogelijk in 1659 als metselaar te Calcar 
kan hebben gewerkt. 
Verschillende bouwwerken, door Ryckaert te Zerbst, 
te Dessau en te Oranienbaum gesticht, worden in het 
opstel genoemd. 
De briefwisseling van den Grooten Keurvorst heeft 
voornamelijk op schilders betrekking. Met Jacob van 
Campen overlegde hij omtrent het maken van koper-
prenten en hij kocht van hem voor 200 daalders een 
rijkgesneden schaakspel. Daar de opstellen, die Blesen
dorf en Oranienburg behandelen noch met de bouw
kunst, noch met Nederland iets te maken hebben, kun
nen zij hier niet worden besproken. 
Zeer merkwaardig is, wat Galland vond omtrent de 
.Ecole de génie et d'architecture," die Frederik de 
Groote in twee zalen van zijn paleis te Berlijn liet in
richten. Deze school heeft van 1776 tot 1786 bestaan. 
Twee professoren, Marsson en Langhans gaven er on-
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derwijs. Het programma, door den koning zelf opge
maakt zegt: 
„ 1. De leeraar moet daarmede beginnen, dat hij den leer
lingen het timmeren en metselen in hun vollen omvang 
onderwijst. 
2. De werktuigen moeten practisch gebruikt worden. 
3. Modellen van gebouwen moeten vervaardigd worden. 
4. Waterbouwkunde. 
5. Het bestudeeren der bouwwerken van vreemde naties. 
6. Ontwerpen in verscheiden stijlen, als Grieksch, Ro-
meinsch, Gothisch en Fransch. (!) 
7. Voortgezette studie der vreemde bouwwerken, doch 
alleen voor hen die aanleg voor kunst toonen. 
8. Onderwijs in het beeldhouwen, voor zoover dit mo
gelijk is." 
Oorspronkelijk zouden aan de school alleen de „mathé-
matiques appliquées" onderwezen zijn geworden, maar 
de koning gaf aan eene „pépinière" of ..Pflantz Schule 
von Architecten" de voorkeur. Niet de „sogenannte 
höhere Bau-kunst" maar de burgerlijke bouwkunst 
moest er onderwezen worden. 
Zes leerlingen zouden toegelaten worden, die ieder van 
den koning 100 Thaler ondersteuning kregen. „Tumme 
Teufels mussen sich darunter ebensowenig als Wind-
beutels einschleichen. Nur offenen Köpfen und jungen 
Leuten von Application und guter Erziehung soil der 
Zugang offen stehen", schrijft Frederik. 
Daar het echter bleek, dat zulke jongelieden met 100 
Thaler per jaar niet rond konden komen, werd het hun 
toegelegde bedrag tot 150 Thaler verhoogd. 
In 1786, na den dood van Frederik, werd de school 
naar Potsdam verplaatst, en alleen voor de opleiding 
van ingenieurs bestemd. Reeds spoedig werd hier de 
uitsluitend theoretisch-mathematische opleiding inge
voerd, die aan de Ecole Polytechnique te Parijs sinds 
1793 door Monge was in het leven geroepen, en die later 
door alle scholen in Europa werd overgenomen. 
Het weinige, dat ik omtrent Galland's boek hier kon 
mededeelen, bewijst zeker, dat het lezenswaard is. Ik 
eindig met den wensch, dat de geleerde schrijver ander
maal zulk een verzameling in het licht moge geven. 

VERWARMING EN VENTILA-
•ffi TIE V A N SCHOLEN. m 

F. G. UNGER, W . I. 'S Gravenhage. 

angezien op het gebied van den schoolbouw 
de ventilatie- en verwarmingsinrichtingen 
een toenemende belangstelling ondervinden 
en een goedgekozen systeem en juiste uitvoe

ring van groote waarde wordt geacht, zal ik hier eenige 
zienswijzen weergeven, welke ten opzichte van deze 
vraagstukken in het buitenland bestaan. 
Het volgende is ontleend aan een voordracht van dr. 
Marx, privaat docent aan de Technische Hoogeschool 
te Berlijn. 
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Naar den aard en de wijze van verwarming kan men de 
scholen verdeelen in twee groepen nl. scholen op het 
platteland en in de steden. Slechts de laatste komen 
voor centrale verwarming in aanmerking, daar de scho
len op het platteland doorgaans slechts kleinere ge
bouwen zijn, waaraan in den regel geringe bouwkosten 
worden besteed. Zij worden dan ook meestal met ge
wone kachels verwarmd, welke voor dit doel zeer goed 
voldoen. 
Het is overigens niet overbodig hierbij de aandacht te 
vestigen op de vulkachels welke ook voor het stoken 
met cokes kunnen worden ingericht, en die 's nachts 
kunnen doorbranden, waardoor niet alleen de lokalen 
gelijkmatiger verwarmd worden, maar ook het onzinde
lijke aanmaken 's morgens achterwege kan blijven. 
Plaatijzeren kachels verdienen de voorkeur boven giet
ijzeren daar op het ruwe oppervlak van gietijzer zich 
gemakkelijk stof vasthecht, waar dit dan door de hooge 
temperatuur wordt ontleed, met de gewone schadelijke 
gevolgen. Nieuwere onderzoekingen op het gebied der 
hygiëne hebben n.l. aangetoond dat, zal het stof niet op 
de verwarmingstoestellen ontleden, de oppervlaktem-
peratuur van deze laatste maximaal slechts 80" mag be
dragen, en aan deze voorwaarde wordt bij kachelver
warming in het geheel niet voldaan. Om dezelfde reden 
moet het aanbrengen van gegoten versieringen worden 
vermeden en is het 't allerbeste de kachel te emailleeren, 
om een nog gladder oppervlakte te verkrijgen. Daar 
vulkachels gewoonlijk hooge oppervlaktemperaturen 
bezitten moet er een scherm omheen geplaatst worden 
om de hinderlijke straling en het gevaar van zich bran
den te voorkomen. 

Ook ten aanzien van de ventilatie vindt men in de 
kleine plattelandschool zelden een speciale inrichting. 
Men ventileert er doorgaans met behulp van openslaan
de ramen enz. 

Tusschen de scholen in de steden bestaat, al naar men 
met lagere, middelbare of hoogere scholen te doen heeft, 
voornamelijk verschil in bouwkundig opzicht, doch wat 
betreft de verwarming en luchtverversching hebben zij 
in beginsel alle dezelfde eischen. 
Luchtverwarming met behulp van caloriefères vorm
de een vroeger voor scholen zeer veel toegepast sys
teem, aangezien men er het voordeel aan toe schreef, 
daarbij ventilatie en verwarming te kunnen combi
neeren. 
De vele nadeelen echter, aan deze manier van verwar
ming verbonden, wegen niet op tegen dit eene voordeel. 
In de eerste plaats treden bij dit systeem hooge opper
vlaktemperaturen op, welke, zooals reeds hierboven 
gezegdis, schadelijke luchtverontreinigingen tengevolge 
hebben. Bovendien is de warmteverdeeling inde loka
len gebrekkig, daar de warme lucht, die tegenover de 
ramen binnenkomt, dadelijk opstijgt, terwijl van de ra
men een koude luchtstroom naar beneden valt. Bij der
gelijke luchtverwarmingen is verder een installatie 
voor het bevochtigen der verhitte lucht aan te bevelen, 
meestal laat echter de bediening hiervan veel te wen-

schen over. Vele personen, die zich in de verwarmde 
vertrekken ophouden, ondervinden een uitdrogende 
werking op de slijmvliezen. Bovendien worden bij sterk 
afgekoelde vertrekken de vereischte luchttemperaturen 
en instroomsnelheden zeer groot. 
Een poging om gasverwarming voor scholen in te voe
ren heeft weinig succes gehad en wel in de eerste 
plaats omdat het gevaar voor ontploffing te groot is. 
Door ophooping van koolzuur, slecht trekkende schoor
steenen, valwinden enz. kunnen de vlammen uitgaan, 
het gas blijft uitstroomen en er is gevaar voor ont
ploffing. 
Ook is het minder eenvoudig dat in elk vertrek een ver
warmingstoestel moet worden geplaatst zoodat afzon
derlijke bediening wordt vereischt. Wel kan de gas
kachel nuttig worden toegepast ter aanvulling van een 
centrale verwarming, bijv. om gedurende vacanties de 
leeraars- en directeurskamers te verwarmen. 

Een ander systeem, dat echter ook geen toepassing van 
beteekenis in scholen heeft gevonden, is snelstroomver-
warming. Dit kenmerkt zich door de nadeelig hooge 
oppervlaktemperaturen en door de hinderlijke geluiden 
die bij de snelle circulatie van het water ontstaan. Bo
vendien is de warmteregeiing, zoowel lokaal als cen
traal zeer gebrekkig en is een dergelijke installatie niet 
zuinig in brandstofverbruik. 
Het is hier niet de plaats op constructieve bijzonder
heden in te gaan, het zij genoeg op te merken dat alle 
tot nog toe bekende systemen, die op het principe van 
versnelde circulatie berusten, een of meerdere van bo
vengenoemde nadeelen bezitten. Het beste is nog voor 
de voortstuwing van het water electrisch gedreven pom
pen te gebruiken. 

In oudere schoolgebouwen vindt men soms nog de zoo
genaamde „heetwaterverwarming". 
Tegenwoordig wordt echter dit systeem niet meer voor 
de verwarming van bewoonde vertrekken toegepast, 
voornamelijk omdat de temperaturen der toestellen te 
hoog zijn en omdat het gevaar voor ontploffing te groot 
is. Een ander nadeel is nog het onvolkomene van de regu
leering, vooral van de centrale. De heetwaterverwar
ming wordt dan ook alleen nog maar in enkele indu-
striën o. a. het bakkersbedrijf, gebruikt. 

In Pruisen worden sinds jaren alle inrichtingen die on
der beheer van het Rijk staan, van een stoomverwar-
ming voorzien, omdat men dit systeem de volgende voor
deden toeschrijft: geringe aanschaffings- en bedrijf-
kosten en groote zekerheid tegen bevriezen. 
Met uitzondering van het eerstgenoemde punt zijn deze 
voordeden slechts schijnbaar, wat een vergelijking met 
de waterverwarming duidelijker zal maken. 
Het laatst genoemde systeem n. 1. is voor scholen het 
meest verkieslijke. In de eerste plaats kan hierbij vol
daan worden aan de voorwaarde dat de temperatuur 
van het warmte afgevend oppervlak de 80° niet over-
schreidt, wat bij stoomverwarming natuurlijk onmoge
lijk is. Weliswaar is deze lage temperatuur door toe

passing van verwarmingstoestellen met stoom- en lucht-
menging te bereiken, maar tengevolge van deze menging 
en daarmee gepaard gaande lage oppervlaktempera
turen worden weer even groote radiatoren als bij de 
waterverwarming en bovendien geperforeerde stoom-
buizen in de radiatoren vereischt, zoodat de voordeden 
van lagere aanschaffingskosten vrijwel verloren gaan. 
In het algemeen heeft deze constructie dan ook niet 
veel toepassing gevonden. Een tweede voordeel, dat de 
verwarming met water boven die met stoom biedt, is 
het overtollige van omkleeding der toestellen. Deze om
kleeding verdient bij het gebruik van stoom aanbeveling, 
wegens de hooge temperaturen. Een omkleeding werkt 
echter de verzameling van onreinheden in de hand en 
moet daarom vooral in scholen worden nagelaten, daar 
hier zeer veel stof en straatvuil aan de schoenzolen ge
hecht naar binnen wordt gebracht. 
Verder biedt de waterverwarming de gelegenheid tot 
centraal regelen van de warmtetoevoer al naar de 
weersgesteldheid dit vereischt, wat het voordeel heeft 
dat het onderwijzend personeel, bij een doelmatig aan
gelegde installatie, van verdere regeling nagenoeg ont
last is. De waterverwarming werkt geruischloos wat 
voor scholen een vereischte is. Daarbij komt nog dat de 
constructie van de geheele installatie zeer eenvoudig 
is, daar zij slechts bestaat uit radiatoren en een ketel, 
verbonden door een pijpleiding, zonder verdere hulp
toestellen. 
Wat brandstofverbruik betreft is verwarming met 
warm water goedkooper dan die met stoom. Want zal 
zich in een ketel stoom vormen, dan moet de tempera
tuur van het water minstens 100J zijn. Bij stoomverwar
ming dient men den ketel dus steeds tot deze tempera
tuur op te stoken, ook in het voor- en najaar. Dit is bij 
waterverwarming niet noodig, men kan hier in de over
gangstijden zelfs met een temperatuur van 50 tot 60° 
volstaan, terwijl 's winters slechts zelden hooger dan 
80° a 85° gestookt behoeft te worden. Het gevolg hier
van is een lager brandstofverbruik, waarbij nog komt, 
dat het warme water ook na het temperen van den ketel 
doorcirculeert, waardoor de lokalen 's nachts betrek
kelijk weinig afkoelen. Bij stoomverwarming moet men 
of een goed vuur in den ketel onderhouden 6f men moet 
's morgens veel harder opstoken. Ten slotte zijn de 
warmteverliezen in de leiding kleiner (bij waterverwar
ming 10° , , , tegen 20 "„ bij stoomverwarming van het 
jaarverbruik), terwijl door de groote hoeveelheden wa
ter, die steeds in het pijpennet circuleeren, het gevaar 
voor stukvriezen zeer gering is. 
Om deze redenen is de waterverwarming voor scholen 
het aangewezen systeem en moest dit zooveel mogelijk 
toegepast worden. Worden de installatiekostcn te hoog, 
dan kan men een hoogere maximale watertemperatuur 
kiezen (90 hoogstens 95c) waardoor de radiatoren klei
ner worden. Bovendien wordt de pijpleiding goedkoo
per door een grooter temperatuurverschil in toe- en af-
voerleiding te kiezen (bijv. 30" inplaats van 20) want 
daardoor wordt de wijdte der buizen kleiner. Het ver
warmend oppervlak der radiatoren wordt dan echter 
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wat grooter en het hangt dus van den aard der instal
latie af, hoe deze het voordeeligst kan worden gepro
jecteerd. 
Slechts in het geval dat de middelen het installeeren 
van een waterverwarming bepaald niet toelaten, mag 
de keuze op een stoomverwarming vallen. 

(Wordt vervolgd). 

liv 
1BOEK-EM 

PLAATWERKEM 
De Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en 
Kunst. Deel I. De Prov. N. Brabant. Eerste stuk: De voormalige 
Baronie van Breda, door Jan Kalf. 
Toen in 1903 door toedoen van Minister Abr. Kuyper, bij Kon. 
Besluit de Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een 
inventaris en eene beschrijving van de Nederl. monumenten van 
Geschiedenis en Kunst, werd ingesteld, werd algemeen deze 
Staatsbemoeiing ter bevordering der kennis en vermeerdering 
van belangstelling in onze oude kunst met sympathie begroet. 
Ijverig heeft de Commissie aan hare groote doch dankbare taak 
gewerkt; voor alles werd begonnen met het openmaken van den 
inventaris, terwijl ondertusschen krachtig werd medegewerkt 
of ingegrepen, wanneer oude monumenten bedreigd werden of 
onderhoud behoefden. 
De kroon op haar werk zou echter de Commissie zetten door de 
uitgave van een geïllustreerde beschrijving, waarin heel de be
langwekkende, veelvuldige en kostbare schat van Neerlandsche 
Oude Schoonheid en Historie, vastgelegd in hare monumenten, 
voor goed aan de vergetelheid (zij het in beschrijving en afbeel
ding) ontnomen en door stelselmatige en goed-deskundige wijze 
verzameld zou worden, tot nut van den historicus maar niet 
minder tot genoege van den kunstliefhebber. 
Het was al eenigen tijd een publiek geheim, dat deze uitgave 
zorgvuldig werd voorbereid, zoo wat de afbeeldingen als het 
papiersoort betrof. Maar dat het werk zoo goed en zoo uitvoerig 
zou worden, blijkens het bovengenoemde deel. dat dezer dagen 
verschenen is, hadden wij niet verwacht. 
Wordt heel Nederland zoo behandeld, en dit hopen wij, dan zal 
het werk toch minstens 30 lijvige deelen bevatten, vormend een 
prachtig en monumentaal werk, van buitengewone waarde. E r 
is dus nog een reuzen-werk voor den boeg; wij wenschen de 
commissie, en in de eerste plaats den schrijver van dit stoere en 
uitmuntende eerste deel geluk met dit begin. 
Over het werk zelf een volgende keer. 

J. G. 

DE BOEKHOUDING DER BOUWBEDRIJVEN. 
Handleiding ten dienste van practijk en onderwijs, door J. Hoff
man. 
Uitgave Boekhandel en Drukkerij voorh. E . J. B r i l l . Leiden. 
(Prijs ƒ 3 . ). 

Stellig ligt de bevordering van een juiste administratie in de 
bouwbedrijven geheel in de lijn van het bevorderen der Bouw
kunst. De architect, die een bestek maakt, zal gaarne zien. dat de 
aannemer, die het bouwwerk uitvoert. behalve technisch be
kwaam, ook financieel in staat is zijn verplichtingen na te komen. 
E n dat aannemers hunne financiëele verplichtingen nakomen en 
als solide bekend staan, zal voor een niet gering deel haar oor
zaak hierin vinden, dat ze ook administratief ontwikkeld zijn en 
bij inschrijving voor bouwwerken zich volkomen rekenschap 
geven van de verschillende factoren, die het bedrag der aan-
neemsom beïnvloeden. 

Toch laat de administratie van sommige aannemers nog veel te 
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wenschen over, en geschiedt het vaststellen van een aanneem-
som soms op bedenkelijke wijze, vaak tot groot nadeel van hem, 
die het bedrag raamde, en zeker niet ten voordeele van de uit
voering van het werk. 
De schrijver van het boek, welks titel hierboven vermeld is, wi l 
hierin verbetering trachten te brengen; een pogen, dat we zeer 
toejuichen. Op dit gebied bestaat werkelijk een leemte, zooals de 
schrijver in zijn voorwoord terecht opmerkt. 
Het werk bestaat uit twee deelen: een theoretisch en een prac
tisch deel. 
Het theoretisch gedeelte vangt aan met een klare en heldere uit
eenzetting van de grondbeginselen van het Dubbel-Boekhouden. 
Daarop volgen eenige toepassingen van deze grondbeginselen 
op verschillende voorvallen, aan de practijk ontleend. 
Vervolgens wordt het Practisch gedeelte aangevangen met de 
behandeling van de verschillende boeken, welke in het aanne
mersbedrijf kunnen gebruikt worden. Talrijke, met zorg gekozen, 
voorbeelden worden hierbij vermeld, zoodat we de boeken niet 
enkel in liniatuur. maar in gebruik genomen en beschreven voor 
ons zien. Dat deze wijze van voorstellen de waarde van dit werk 
niet weinig verhoogt, behoeft geen betoog. 
Enkele opmerkingen nog aangaande den inhoud. 
De schrijver heeft blijkbaar voornamelijk het oog op aannemers, 
die gewoon zijn groote en vele werken uit te voeren, en die voor 
het bijhouden der boeken een boekhouder kunnen aanstellen. 
Maar vele z.g. „kleine" aannemers zullen, hoezeer ook voor hen 
in dit werk veel wetenswaardigs voorkomt, niet bij machte zijn 
een zoo volledige boekhouding te voeren als de schrijver aan
geeft. We zouden den schrijver wel in overweging willen geven, 
bij een' eventueelen herdruk een gedeelte over „Enkel-Boek
houden voor de Bouwbedrijven" aan zijn boek toe te voegen. 
Zijn werk kan dan nog in veel grooteren kring van nut zijn. 
Dat in de journaalposten vóór de rekeningen, die gecrediteerd 
moeten worden, het gebruikelijke woordje „Aan" ontbreekt, 
maakt o. i . een wat vreemden indruk. Dit voorvoegsel is in de 
practijk zeer bruikbaar gebleken, voornamelijk om vergissingen 
bij het boeken te voorkomen. 
Onze meening omtrent dit boek is deze, dat de schrijver in zijn 
pogen, om een dergelijk werk te leveren, dat theoretisch en prac
tisch goede diensten bewijst, zeer wel is geslaagd. 

Oefenmateriaal bij het theoretisch gedeelte van de Boekhouding 
der Bouwbedrijven. 
Schrijver en Uitgever alsboven. 

De belofte van den schrijver, gegeven in het voorwoord van het 
hierboven besproken werk om een serie oefeningen te geven, 
die gelegenheid bieden om de theorie van het boekhouden op 
gevallen uit de practijk toe te passen is door hem vervuld. 
Evenals de in het Leerboek gegeven voorbeelden zijn deze op
gaven met zorg gekozen en voeren geleidelijk van het zeer een
voudige tot het meer ingewikkelde en moeielijke. 
Aannemers, die er prijs op stellen, dat hun administratief perso
neel goed onderlegd is, doen goed daartoe bovengenoemd werk 
en dit oefenmateriaal aan te schaffen. 
Met belangstelling zien we de verschijning van de tweede serie 
oefeningenftegemoet. 

L . G. V E R B U R G L.Gzn. 

PRYSVRAGEN 
PRIJSVRAGEN VAN H E T M A A N D B L A D 
„SIERKUNST". 
Prijsvraag No. 1. Gevraagd wordt een ontwerp voor de versie
ring van een plafond, geschikt om in schablone-techniek te wor
den uitgevoerd. Het plafond is van een tuinkamer, die 4 M . hoog, 
6 M. lang en 4 M . breed is. terwijl de versiering moet bestaan uit 
een rand óf middenstuk. 
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Verlangd wordt: 
1. Een schels van de geheele versiering in kleur. 
2. Een teekening. uitgevoerd in zwart op wit papier of carton (dus 
niet gewasschen en geschikt voor reproductie), die 20 X 30 cM. 
groot is. en waarop voor moet komen het middenstuk in zijn ge
heel en één der hoeken; dus ongeveer als op bovenstaande 
schets; 
3. Een teekening, uitgevoerd in zwart op wit papier of carton, 
(niet gewasschen. geschikt voor reproductie) van de hoekoplos
sing, groot 6 X 9 cM. 
DeWed. J. Ahrend en Zoons Boekhandel en Uitgevers-Maatschij. 
stelt de volgende prijzen beschikbaar: le prijs f 50.—; 2e prijs 
f 25. ; 3e prijs f 10.-- ; 4e en 5e prijs ieder f 7.50. 
Prijsvraag No. 2. Gevraagd wordt: Een natuurstudie naar een 
plant, met toepassingen van deze plant in ornament. De inzen
dingen moeten aan de volgende eischen voldoen : 
1. De natuurstudie moet naar een levend exemplaar zijn ge
maakt, (dus niet naar fotografie of teekening) en bevatten: 
a: de plant in haar natuurlijke groeiwijze, en 6 :de onderdeelen 
ervan gestyleerd. 
2. De toepassingen in ornament moeten minstens een kleinste 
afmeting hebben van 12 cM. 
3. De teekeningen moeten op wit papier of carton zijn vervaar
digd uitsluitend in zwart, zoodanig, dat ze voor reproductie ge
schikt zijn (dus geen gewasschen teekeningen). 
4. De toepassingen in ornament moeten vergezeld gaan van een 
afzonderlijke omschrijving, voor welke doeleinden ze gebruikt 
kunnen worden. 
De Wed. J. Ahrend en Zoons Boekhandel en Uitgevers-Maatschij 
stelt de volgende prijzen beschikbaar: le prijs f 6 0 . - 2 e prijs 
f30. ; 3e prijs f 10.—. 
De inzendingen moeten vóór of op 1 Mei 1912va bezit zijn van de 
Wed. J. Ahrend en Zoon's Boekhandel en Uitgevers-Maat
schappij, Singel 24. Amsterdam. Iedere inzending moet voorzien 
zijn van een motto, en vergezeld gaan van een gesloten enve
loppe, waarin naam en adres van den inzender, en waarop het
zelfde motto voorkomt, dat op de teekening staat. 
Alle inzendingen blijven het eigendom van den inzender. 
De uitgeefster van „Sierkunst" behoudt zich echter het recht 
voor. alle inzendingen te reproduceeren, die de Jury geschikt 
acht voor publiciteit. 
De bekroonde ontwerpen worden gereproduceerd met den naam 
van den inzender; de niet bekroonde met het motto alleen. 
De Jury zal bestaan uit de heeren Chris Lebeau. Georg Rueter en 
Jan Godefroy. 

PRIJSVRAAG ARBEIDERSWONINGMEU-
B I L E E R I N G E N V A N „ONS HUIS" T E 
ROTTERDAM. 
Lijst van alle ingekomen Ontwerpen : 1. Motto „Rust". —• 2. Motto 
„Eenvoud". - 3. Motto „Door willen tot kunnen". 4. Motto 
„X Y Z". 5. Motto „Prijsvraag". 6. Motto „Dubbele halve cir
kel waarin rechthoek met diagonalen en halve cirkel". - 7. Motto 
„Cirkel waarin driehoek". 8. Motto „Eenvoud in het huiselijk 

leven, Doet de mensch naar hooger streven". 9. Motto „Schij
nen in een ijdle waan, Op het wezen komt het aan". 10. Motto 
„Travail". — 11. Motto „1912". 12. Motto's „Eenvoud" en 
„Eigen". — 13. Motto „Stop". 14. Motto „Zonder eenvoud geen 
gezelligheid". 15. Motto „Komfort". 16. Motto „Waarheid en 
Eenvoud". 17. Motto's „Dar" en „Anny". 18. Motto „Eenvoud 
I en II". - 19. Motto's „Cella" en „ Jetta". 20. Motto „Driehoek 
waarin cirkel". 

Dir. O. H. 
A. D E K O E . 

RECTIFICATIE. Als antwoord op vraag 1, ingekomen naar 
aanleiding van de Eere prijsvraag „Godefroy' . zie blz. 82. staat: 
Zie de teekening. Hiervoor te lezen: Zie de situatieschets. 

BERICHTEN 
Het affiche voor de Vierjaarlijksche te Amsterdam. Hierbij 
geven wij een verkleinde afbeelding (het origineel is ± 1.20 M . 
hoog) van het beruchte affiche voor de Stedelijke. Vierjaarlijk
sche. Internationale Tentoonstelling van Kunstwerken van 
levende Meesters, te houden te Amsterdam in 1912. De slechte 
indruk gewekt toen de samenstelling van dit affiche bekend 
werd. en door ons in Bouwkundig Weekblad 1911. blz. 570 aan 
kritiek onderworpen, wordt bij de werkelijkheid (het affiche is 
sedert eenige dagen openbaar geëxposeerd inde vestibule van 
het Sted. Museum) eerder verergerd dan verbeterd. 
Onze destijds geuitte grieven: schennis van Rembrandt: kunst 
door onzinnige vergrooting van diens sepiateekeningetje ; gemis 
aan begrip van vlakversiering ; minder artistieke wijze van re
produceeren. en de onbegrijpelijkheid, waarom een Rembrandt-
teekeningetje dienst moet doen voor een moderne en internatio
nale tentoonstelling, blijven onverminderd van kracht. 
Maar dat ten slotte zelfs de letters zoo „los" en zoo zonder eenig 
begrip van decoratieve waarde op de affiche zijn gezet, toont nog 
eens ten duidelijkste onbekwaamheid en gebrek aan inzicht aan. 
Verheugend is, dat van meer dan tien zijden, w.o. schilders, kunst-
nij veren, architecten, enz. krachtig protest tegen het affiche is 
aangeteekend. 
Dit is minder aangenaam voor de geestelijke vaders van dit wan
product, de heeren C. L . Dake. C. W. H. Baard. Abr. Hesselink, 
E . W. Moes en Gerard Muller. In niet geringe eigenwijsheid werd 
een speciale Decoratieve-Commissie voor deze tentoonstelling 
onnoodig geacht; de heeren zouden die zaakjes zelf wel opknap
pen ! Dat deze heeren nu de mindere fraaie figuren maken, is 
jammer; maar jammerlijk is het, dat dit affiche in 1912\% gemaakt 
en in ons land en in het buitenland een bedroevenden en totaal 
verkeerden indruk zal geven van wat Nederland op het gebied 
der vlakversieringskunst vermag. 

J. G. 
Internationaler Verband für die M a t e r i a l p r ü f u n g e n der 
Technik. Omtrent het te New-York in September a.s. te houden 
Congres, kunnen thans nadere bijzonderheden bekend gemaakt 
worden. 
Den 2 e n September 1912 des avonds zullen de leden worden ont
vangen door de American Society for Testing Materials, onder 
medewerking der verschillende Amerikaans, In- Ingenieurs-Ver
gaderingen. Des avonds ontvangst door the American Society of 
Civil-Engineers. 
Den 4«n en 5 e nSeptember zijn aan Sectie-Vergaderingen gewijd, 
's avonds 5 September Excursie naar West-Point. 
6 September: Bezichtiging der Haveninrichtingen. 7 September : 
Algemeene Vergadering. Mededeeling van de besluiten der Sec
tiën. Sluiting van het Congres. 
Des Zondags 8 September begint de Excursie in een Hoteltrein. 
waarin het Congres gedurende een week zal verblijven. Deze 
trein stopt te Washington ter bezichtiging der Proefstations van 
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leger en marine. Hier zal ook Z. E . de President der Vereenigde 
Staten, de leden ontvangen. 
Vervolgens gaat de reis naar Pittsburgh, waar mijnen, staal-en 
cementfabrieken bezichtigd worden, daarna naar Buffalo en de 
Niagarafalls. en terug over de Lehigh-Valley-Spoorweg; bezich
tiging der Bethlehem Steel Works. Terug te New-York 14 
September. 
Aan het Congres kunnen, behalve afgevaardigden van Regeerin
gen. Vereenigingen enz. slechts leden van het Verband deel
nemen. 
De Congresbijdrage is op 5 Dollars gesteld, voor dames der leden 
3 dollars. 
De kosten der bovenvermelde excursie bedragen 50 dollars per 
persoon. 
Formulieren voor aanmelding worden van af 1 Juni verkrijg
baar gesteld. 
Het Amerikaansch uitvoerend comité geeft eene bijdrage van 
40000 dollars, voornamelijk om het groot aantal afdrukken der tal
rijke congresschriften mogelijk te maken. Tot nog toe zijn ingeko
men circa 80 mededeelingen, waarvan 53 op het gebied der me
talen, 4 op dat van betonijzer, 12 op het gebied van cement, 2 over 
invloed van zeewater op cement, 8 over verschillende andere on
derwerpen, terwijl een even groot aantal nog is toegezegd, en over 
welker toelating de Commissie van Redactie nog moet beslissen. 
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Alle berichten worden zooveel mogelijk in de perio
dieke „Mitteilungen" van het Verband opgenomen. 
Het aantal Nederlanders, welke aan het Congres 
zullen deelnemen, bedraagt op het oogenblik 5. Het 
is te verwachten, dat zich nog eenige meerdere leden 
zullen aanmelden. 
Reeds thans is het wenschelijk plaats te bespreken 
op de in Augustus naar New-York vertrekkende 
stoomschepen, daar in die maand de terugkeerende 
Amerikanen gewoonlijk lang vooruit zich van de be
tere hutten aan boord der schepen zeker stellen. 
Nederlandsche meubelkunst te Londen. Gelijk 
bekend is zal ook Nederland deelnemen aan de tegen 
Apr i l 1912 door de „Daily M a i l " georganiseerde 

Ideal Home Exhibition. 
Op deze tentoonstelling zal voornamelijk worden 
verzameld alles wat van belang kan worden geacht 
voor moderne huisinrichting. 
In de eerste plaats komt daarvoor de meubelkunst 
in aanmerking en het was dan ook de oorspronkelijke 
bedoeling van de „Daily Ma i l " om op deze Ideal Home 
Exhibition aan de Engelsche meubelindustrie gele
genheid te geven aan het publiek datgene te vertoo
nen wat er nieuws was te vinden op haar gebied. De 
Brusselsche wereldtentoonstelling van 1910 en niet 
het minst de Nederlandsche afdeeling toonde haar 
intusschen, dat op dit gebied het buitenland aan E n 
geland een les kon geven. E n zoo besloot de „Daily 
Ma i l " op haar Ideal Home Exhibition van 1912 een af
deeling te wijden aan de buitenlandsche meubelin
dustrie. Daarvoor wendde zij zich tot verschillende 
landen en het gevolg is, dat in A p r i l 1912 Olympia in
zendingen zal bevatten van Frankrijk, Engeland en 
Nederland, terwijl waarschijnlijk België en Oosten
rijk eveneens zullen vertegenwoordigd zijn. 
Voor het verkrijgen van een Nederlandsche inzen
ding wendde de „Daily Mai l " zich tot de Nederland
sche Kamer van Koophandel te Londen. 
Deze Kamer heeft zich voor de afdeeling „Holland
sche Meubelkunst" de medewerking verzekerd zoo
wel van verschillende ontwerpers als van fabrikan
ten in Nederland. 

Van de ontwerpers zullen er inzendingen te zien zijn 
van mej. B . Bake, te Bloemendaal; K . P. C. de Bazel 
(werkplaats „De Ploeg", directeur C. Oorschot); C. A . 
Lion Cachet (Vreeland); mevr. W. Dysselhoff; Keu-
chenius (Haarlem); Jan Eisenloeffel (Laren); J. de 

Graaff (Laren N.-H.); Chris Lebeau (Haarlem); R. C. Mauve 
(Scheveningen); Jan de Meyer (Amsterdam); E . Nierstrasz (Oos
terbeek); C. W. Nijhoff (Amsterdam); W. Penaat (De Woning, 
Amsterdam); E . S. van Reesema (Oosterbeek); G. Rueter (Sloter-
dijk); A . P. Smits (Haarlem). 
Deze kunstnijveren hebben zich tot een groep vereenigd en zul
len gezamenlijk in een onder eigen leiding staande afdeeling een 
reeks van kamerinrichtingen en gedeelten daarvan ten toon 
stellen. 
De Nederlandsche meubelkunst zal dus in Londen goed verte
genwoordigd zijn. 

Behalve de reeds genoemde zullen nog de volgende industrieelen 
deelnemen aan de tentoonstelling voor huisinrichting te Londen: 
J. C. Begeer, te Utrecht; de Kon. Deventer Tapijtfabriek; E . J. T. 
van Dissel Jzn., te Eindhoven; de Kon. Kralingsche Tapijtfabriek 
„Werklust", te Rotterdam; W. F . van Vliet, te 's-Gravenhage, en 
A. F . van Zwet, te Deventer. 

RECTIFICATIE. Ter voorkoming van misverstand deelen 
wij mede, dat door een abuis de onderteekening van het bericht 
„Paleis-Raadhuis Vraagstuk" voorkomend in het vorig no. van 
het B. Weekblad op blz. 84, is weggebleven. Deze moet zijn J. G., 
het bericht is dus niet van de Redactie in haar geheel. 
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INHOUD : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Nieuwe Leden. Voor
stellen Alg. Mei-vergadering. Jaarverslag Afdeelingen. 
Vergadering Hoofdbestuur. Afd. Utrecht. R E D A C T I O 
N E E L G E D E E L T E . Kroniek: Het nieuwe Hoofdbureau van Politie 
te Amsterdam, door J. Gratama. Verwarming en ventilatie 
van Scholen, door F . G . Unger w. I. Vereeniging en splitsing 
van Funct iën bij Middeleeuwsche Gebouwen, door Dr. S. P. 
Haak. Boek- en Plaatwerken. Prijsvragen. Ingezon
den. Berichten. Met een plaat. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

NIEUWE L E D E N . Door het Hoofdbestuur zijn aangenomen 
als Buitengewoon L i d de heeren: 
J. Meyer, Opzichter Bouw-Won. Toez. Koedijk; 
G. Hoogervorst, Ged. Bouwk. Opzichter, Haarlem; 
D. L . Hartkamp, Bouwkundige, Enschede ; 
J. A. Zwolsman, Gem. Opzichter Hasselt; 
en als Donateur de heer: 
M . Luyten, Di r . N . V . „Bouwmaterialen" v. h. M . Luyten, 
Lekkerkerk. 

V O O R S T E L L E N A L G E M E E N E M E I - V E R G A D E 
RING. Met het oog op de a.s. Algemeene Mei-Vergadering wor
den de volgende artikelen van de Statuten en het Algemeen 
Huish. Reglement in herinnering gebracht: 

S T A T U T E N . 

Art . 29. Voorstellen tot wijziging dezer Statuten worden óf door 
het Hoofdbestuur aan de orde gesteld, óf door minstens 25 Archi
tect-Leden. Deze voorstellen worden schriftelijk ingediend en 
van een toelichting voorzien en, wanneer deze niet van het 
Hoofdbestuur uitgaan, minstens twee maanden vóór hunne be
handeling ter vergadering bij het Hoofdbestuur ingediend. 
Zij worden in den regel op de Algemeene Meivergadering be
handeld. 
De voorstellen tot Statutenwijziging worden met de toelichting 
zoo spoedig mogelijk in handen gesteld van de te benoemen Com
missie tot Statuten-herziening en eene maand vóór de Algemeene 
Vergadering, waarop zij zullen worden besproken, in het Orgaan 
der Maatschappij gepubliceerd. 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen, 

Ook het Rapport der Commissie met — eventueel een advies 
en nadere voorstellen van het Hoofdbestuur, worden zoo spoedig 
mogelijk, maar in ieder geval een week vóór de Algemeene Ver
gadering, op dezelfde wijze bekend gemaakt. 
Bij de beraadslagingen over deze voorgestelde veranderingen 
kunnen nadere wijzigingen, die met de reeds aangekondigde in 
verband staan, worden voorgesteld, welke alsdan onmiddellijk 
onderwerp van beraadslaging uitmaken. 
Bij verschil van meening, of er al dan niet zoodanig verband be
staat, besluit de Vergadering bij meerderheid van stemmen. De 
voorgestelde veranderingen moeten om aangenomen te zijn. door 
een meerderheid van minstens der uitgebrachte stemmen zijn 
goedgekeurd. 

A L G . HUISH. R E G L E M E N T . 

Art. 31. Geen voorstel wordt ter Algemeene Mei-vergadering be
handeld, dat niet schriftelijk behoorlijk toegelicht en door min
stens 10 Architect-Leden of een Afdeelingsbestuur onderteekend, 
6 weken vóór die vergadering is ingekomen bij het Hoofdbestuur. 
Voor de overige vergaderingen is deze termijn acht dagen met 
handhaving der overige vereischten van indiening. 
Echter kan in dringende gevallen over voorstellen worden be
slist, zonder dat deze binnen den bepaalden termijn bekend zijn 
gemaakt, mits zoowel het Hoofdbestuur als twee derden der aan
wezige stemgerechtigde leden er voor zijn om een besluit te 
nemen. Het Hoofdbestuur kan een dusdanig voorstel van monde
ling praeadvies doen vergezellen, terwijl in het algemeen de voor
stellen, die op de vergaderingen zullen worden behandeld, met 
de toelichting en, zoo noodig, een praeadvies van het Hoofdbe
stuur, in het Orgaan der Maatschappij worden bekend gemaakt. 

J A A R V E R S L A G AFDEELINGEN. Den besturen der Af
deelingen van 4e Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
wordt in herinnering gebracht, dat art. 16 van de Statuten der 
Maatschappij bepaalt: Iedere Afdeeling zendt jaarlijks vóór den 
eersten April aan het Hoofdbestuur een verslag van den toestand 
en de werkzaamheid der Afdeeling. 
Gaarne ziet het Hoofdbestuur genoemde verslagen vóór den 
vastgestelden datum tegemoet, adres bureau der Maatschappij, 
Marnixstraat 402, Amsterdam. 
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Plan Begane Grond. Schaal 1 op 300. Het gearceerde deel is het voormalig 
Spinhuis. 

De vergadering werd bijgewoond door 41 ledenen 8in-
t roducées . 
Na voorlezing der notulen der vorige vergadering wer
den eenige mededeelingen gedaan o. m. dat de heer 
J. M . A . Zoetmulder. Civiel-Ingenieur en Inspecteur der 
Volksgezondheid bereid was eene voordracht te houden 
over een onderwerp, dat in de vorige vergadering in de 
vragenbus was gevonden, nl . over den bouw van eenge-
zins woningen. Na ballotage werden vier nieuwe leden 
aangenomen. 
Hierna werd door den heer Jan de Quack. Architect te 
's-Gravenhage eene causerie gehouden over „Amster
dam". Herinneringen uit de tachtiger jaren der voor
gaande eeuw. De heer De Quack heeft zich daarbij doen 
kennen als aangenaam causeur. Hij bracht geene droge 
verhandeling over bouwstijlen of wat ook. doch heeft in 
een novellistische schets jeugdherinneringen opgehaald 
van zijn leven met vrienden-kunstenaars in Groot-
Mokum van de tachtiger jaren, waarvan hij ons het 
silhouet maalde. 
In Justus van Mauriktrant heeft de Quack ons verteld 
van Amsterdam, zooals jongeren dit slechts bij over
levering kennen. Scherp waarnemer als hij toonde te 
zijn, bleek hij bovendien de gave van vertellen zoodanig 
te beheerschen, dat zijn gehoor hem met groote aan
dacht volgde. 
Deze avond zal zijn gehoor eene aangename herinnering 
blijven. In het door den voorzitter gesproken sluitings
woord werd dan ook de dank vertolkt van de vele aan
wezigen, die hij van zijne prettige vertelling had doen 
genieten. 

Na de voordracht vereenigden zich de leden tot een 
gezellig samenzijn. Het Bestuur had gemeend, aangezien 
in den laatsten tijd een groote toename van nieuwe leden 
had plaats gehad, dit te moeten doen ter verkrijging van 
meerdere en betere kennismaking onderling, tot bevor
dering van het bouwkundig element in 't algemeen. Dit 
gezellig samenzijn werd verhoogd door de aanwezigheid 
van den heer X . . die zich als declamator beschikbaar 
had gesteld, waarbij bleek dat deze vriendelijke intro
ducé kunstenaar was op dat gebied. 
In dankbare stemming gingen de leden circa twaalf uur 
huiswaarts. 

De Secretaris. 
M . E . K U I L E R . 

V E R G A D E R I N G V A N H E T H O O F D B E S T U U R 

OP W O E N S D A G 6 M A A R T T E N 10 ^ U R E V . M . IN 

H E T G E B O U W D E R M A A T S C H A P P I J . 

Op de Agenda komt voor. o.a.: 

Ingekomen stukken. 
Mededeelingen van den Voorzitter. 
Alg. Mei-vergadering en Feestviering 70 jarig bestaan. 
Vergadering Raad der Afdeelingen. en Vergadering Hoofd
bestuur met Raad der Afdeelingen. 
Verkiezing Hoofdbestuur en van de Commissie van Arbitrage in 
zake Honorarium-tabel. 
Opknappen maatschappelijk gebouw en inrichten bibliotheek. 
Maatregelen tot handhaving der Nat. Prijsvr. Regelen. 
Bouwkundige medewerking in de dagbladen. 

A F D E E L I N G U T R E C H T V A N D E M A A T S C H A P P I J 

T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 

Vergadering met introductie op Dinsdag 13 Februari 1912, ten 
half acht uur in het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen. 
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KRONIEK xxxi Q 
DOOR J. GRATAMA. 

E T NIEUWE HOOFDBUREAU VAN POLITIE T E 
AMSTERDAM. Men zal zich herinneren dat in 
1910 de voorbereiding van den bouw van het 
nieuwe Hoofdbureau van Politie aan den O.Z. 

Achterburgwal te Amsterdam heel wat gewrijf en 
geschrijf heeft veroorzaakt. Oorspronkelijk toch was 
het de bedoeling het voormalige Spinhuis, een mooi 
staal van Hollandsche bouwkunst uit het midden der 
17de eeuw, af te breken, daar de overheid dit noodza
kelijk achtte voor een goeden aanleg van het nieuw te 
stichten Hoofdbureau van Politie. Gelukkig heeft ter 
elfder ure de Schoonheids commissie zich krachtig in
gespannen om het oude gebouw te redden; en het mocht 

haar gelukken de afbraak voorloopig te doen 
uitstellen en ten slotte, door het overleggen 
van een nieuwe plattegrond, het behoud van 
het monument te verzekeren. 
Het is te hopen, dat deze geheele geschiede
nis nog eens publiek gemaakt wordt, daar zij 
treffend weergeeft, hoe, jammer genoeg, het 
behoud van bedreigde monumenten vaak een 
dubbeltje op zijn kant is, hoe toeval en een 
snel en energiek ingrijpen van particuliere 
zijde ee.i oud kunstwerk redt en de overheid 
behoedt voor een wandaad, die haar later 
zeker door het nageslacht ernstig zou zijn 
verweten. 
Ik wil er hier verder over zwijgen en ook 
over het conflict, dat daarna ontstond tus
schen de Schoonheidscommissie en B. en W., 
aangezien de laatsten een ontwerp voor een 
nieuwbouw (met behoud van het Spinhuis) 
en goedgekeurd door de Schoonheidscom
missie, ter zijde legden, op advies van de 
Commissie van Bijstand in het beheer der 
Publieke Werken. 
Maar wie vertelt deze heele historie eens? 
Het resultaat van alles was, dat aan Dr. Cuy
pers werd opgedragen de plattegronden van 
de Schoonheidscommissie verder uit te wer
ken en de gevels te ontwerpen. 

Dezer dagen is het nieuwe gebouw voltooid 
en in gebruik genomen. Bijgaande plattegron
den en photo van den hoofdgevel kunnen een 
denkbeeld geven van de wijze, waarop het in
derdaad moeilijke vraagstuk is opgelost. Een 
der belangrijkste aesthetische voorwaarden 
was, het oude Spinhuis zooveel mogelijk tot zijn recht 
te doen komen. Hiertegenover stond de practische 
eisch, dat de nieuwbouw niet alleen minstens drie 
flinke verdiepingen moest hebben en dus aanmerkelijk 
hooger zou worden dan het oude gebouw, maar dat ook 
de voorgevel in aanleg breeder zou zijn dan zijn oude 
buurman. 
Den architect kan de lof niet onthouden worden, dat 
hij er inderdaad in geslaagd is, ondanks de grootere 
massa van den nieuwbouw, het fraaie oude gebouw 
niet „dood te drukken ". Hij heeft de gevel, waarvan wij 
een projectie gaven in B. Weekblad 1910, blz. 612, klein 
gedetailleerd, d. w. z. dat de hoofdfactoren in de com
positie, de ramen, betrekkelijk smal, en daarenboven 
nog onderverdeeld door een kruiskozijn, niet groot van 
schaal zijn, terwijl de hoogte van den nieuwbouw voor 
het oog aanmerkelijk is ingekort door de kroonlijst 
boven de 2de verdieping aan te brengen en de benoo-
digde ruimte te vinden in een groot mansarde-dak. Wie 
langs de intieme, echt-Amsterdamsche schilderachtige 
gracht der O. Z. Achterburgwal loopt, zal geen oogen
blik vermoeden dat de oude bouw en de nieuwe bouw 
één zijn. Het zijn twee huizen naast elkaar zonder zicht
baar verband, die elkaar niet schaden. Het groote voor-

H E T N I E U W E H O O F D B U R E A U V A N POLITIE T E A M S T E R D A M . 
Plan Eerste Verdieping. Schaal 1 op 300. Het gearceerde deel is het voor
malig Spinhuis. 

deel is, dat het oude bouwwerk, zoo fraai en compleet in 
zijn architectonisch geheel, onverminderd in zijn waar
de behouden is. 
Dit gelukkig resultaat is dus een gevolg daarvan, dat, 
al is er geen groot verschil tusschen schaal en verhou
dingen der beide gebouwen, er toch niet naar eenheid 
tusschen hen is gestreefd. En hier raken wij een belang
rijk punt aan. Immers er zijn nog voorstanders van de 
opvatting, om dergelijke bijbouwen te doen geschieden 
in den stijl van het oude monument, dat bewaard moet 
blijven. Nog afgezien van het feit, dat wij in de 20e eeuw 
noodwendig niet meer kunnen scheppen in een ouden 
stijl, aangezien onze geest, onze levensopvatting, onze 
kunst dus, geheel anders is, geeft reeds blootvormelijk 
een dergelijke stijlcopie de grootste moeilijkheden, 
aangezien de practische eischen van onzen tijd en 
daarmede de hoofdvormen van de gebouwen, veelal 
heel anders zijn dan vroeger. Gesteld nu, dat men bij 
den nieuwbouw van het Hoofdbureau getracht had 
zoo zuiver mogelijk de stijl van het Spinhuis aan te hou
den, wat zou dan het resultaat wezen? Dat men door 
te veel liefde het kind dooddrukte: dat noodwendig, 
juist door de gewilde vormenovereenkomst het Spinhuis 
een onderdeel zou worden van het groote complex en 
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het duidelijk-sprekende van zijn eigen karakter zou 
verliezen, dus als compleet kunstwerk in waarde zou 
dalen; terwijl door de gelijkheid van de architectuur 
onderdeelen van Spinhuis en nieuwbouw, als van zelf 
een vergelijking tusschen beide massa's zou gemaakt 
worden, en het oude gebouw dan klein zou doen tegen
over den hoogeren en breederen buurman. 
De architect Frowein heeft in het door hem geteekend 
en met ij ver geëxposeerd ontwerp voor aan- en verbouw 
van het Haagsche Raadhuis een dergelijke principiëele 
fout begaan, zoodat, door te veel eenheid, het fraaie oude 
Raadhuis geheel zijn karakter verliest. Zie B. Weekblad 
1910, d.d. 8 April. 
Een gfoot voordeel van het behoud van het oude Spin
huis is nog, dat nu niet één groote gevel, die allicht 
detoneeren zou aan de smalle gracht, maar twee 
kleinere gevels aan dezen Achterburgwal staan. 

Het is zeer zeker een verdienste van het nieuwe Hoofd
bureau, dat het een eigen architectuur gekregen heeft. 
Maar . . . . is deze nieuwbouw, op zich zelf beschouwd, 
van groote verdienste? 
Is hij, met inachtneming van de gestelde eischen, een 
belangrijk kunstwerk geworden? Heeft hij wat zijn ar
chitectonische waarde betreft, niet een geduchte tegen
stander, ja zijn meerdere in het oude Spinhuis, en wordt 
zijn architectuur niet wat weifelend en zwak naast de 
prachtige kloekheid en de kernachtige verhouding van 
den 17de eeuwer? 
De zelfbewuste zekerheid en fierheid van den kleinen 
ouden Hollander is van grooter allure dan de wel groo
tere, maar zwakkere buurman, die niet geheel zich zelf 
is, die op „kleinere" schaal motieven overneemt, bijv. 
het fronton, en die te veel verzwakt wordt door half
heid: ten gevolge van strijd tusschen het volgen van 
oude motieven en het streven naar nieuwe architectuur. 
Royale aanvaarding en karakteristieke toepassing van 
een moderne architectuur hadden meerdere waarbor
gen gegeven voor een goed kunstwerk. 

VERWARMING EN VENTILA-
g TIE V A N SCHOLEN. m 

F. G. UNGER, w. I. 'S Gravenhage. 
Vervolg van bladz. 65. 

lis verwarmingstoestel voor scholen, in het 
I algemeen voor bewoonde vertrekken, is de 
Iradiatorhetbeste. Dit toestel bezit boven alle 
'andere het voordeel, dat er hoofdzakelijk 

staand verwarmend oppervlak aan voorkomt, zoodat 
er zich slechts weinig stof op kan neerzetten, en boven
dien kan het gemakkelijk gereinigd worden en neemt 
het weinig plaats in. Vooral dit laatste is een belangrijke 
factor, daar de toestellen dan onder de ramen ge
plaatst kunnen worden, waar ze het meest noodig zijn, 
zooals straks zal blijken. 
Pijpenregisters en ribbenbuizen, welke soms nog toege
past worden, bezitten deze voordeden niet. Men gaat 
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er licht toe over ze teomkleeden, omdat ze het vertrek 
ontsieren, en dit verhoogt de moeilijkheid van het 
schoonmaken. Ze bieden daarenboven aan het neerval
lende stof een gemakkelijke gelegenheid om zich op af 
te zetten. 
Een vierde soort verwarmingstoestel, dat ook nu nog 
veel toepassing vindt, is een slangvormig gebogen buis, 
die langs de wand aangebracht wordt. Men schrijft 
deze toestellen (pijpslangen) wel eens het voordeel van 
gemakkelijke reiniging toe, hetgeen echter zeer twijfel
achtig is. De naakte pijpen staan bovendien leelijk. 
Het beste is dus radiatoren te plaatsen, deze moeten op 
consoles tegen den muur geplaatst worden, dus niet op 
voeten staan, daar dan het schoonmaken van den vloer 
bezwaar ondervindt. Ze moeten geen versieringen be
zitten, maar zoo effen en glad mogelijk zijn en met een 
verf, die tegen de hoogere temperatuur bestand is, ge
schilderd worden. Modellen met twee kolommen zijn 
beter dan die met drie of vier, want deze zijn lastiger 
schoon te maken. Is de ruimte beperkt, dan kunnen ze 
in nissen onder de ramen geplaatst worden ; deze nissen 
moeten dan echter met een gladde oppervlakte (tegels) 
en zooveel mogelijk met ronde hoeken uitgevoerd 
worden. 

De juiste plaats der radiatoren is onder de ramen en 
niet, zooals men soms ziet, aan den tegenovergestel-
den wand. Wel wordt bij laatsgenoemde wijze van 
plaatsen eenige besparing aan pijpleiding verkregen 
maar de warmteverdeeling is onvoldoende. Want in dit 
geval stijgt de warme lucht van het verwarmingstoestel 
naar boven, trekt langs de zoldering naar de ramen 
waar ze weer afkoelt en naar beneden valt. Er ontstaan 
dus in een, op die manier verwarmd vertrek, luchtstroo-
men, die vooral voor stilzittende personen hinderlijk 
zijn. Paatst men echter de toestellen onder de ramen 
dan is er van de afkoelende werking van het glas niets 
merkbaar. Het beste is dan ook onder elk raam een 
radiator te plaatsen. 

Bij gebruik van dubbele ramen worden de warmteverlie
zen door afkoeling van de ramen belangrijk verminderd 
en hiermede dus ook de kosten van aanschaffing der in
stallatie. Natuurlijk maken dubbele ramen het geheele 
gebouw wel duurder, maar de warmtebesparing en de 
verdere voordeden, die er aan verbonden zijn, komen 
dit weer ten goede. Vooral in scholen waar de kinderen 
eenige uren lang stil moeten zitten, is deze constructie 
op haar plaats, omdat de koudere luchtstroom, die van 
de ramen valt, en die nooit geheel is op te heffen, ver
mindert. Dubbele vensters hebben nog de volgende 
voordeden: Het tochten door kieren en reten, wat vooral 
bij sterken wind merkbaar is, vermindert, de bediening 
der installatie wordt eenvoudiger daar de capaciteit 
kleiner behoeft te zijn en er dringt minder stof naar 
binnen, wat in groote steden van veel beteekenis is. 
Werkelijke nadeelen zijn er aan het gebruik van dubbele 
ramen niet verbonden, zij laten het licht even gemakke
lijk door als enkele ramen en valramen kunnen evengoed 
aangebracht worden. Men moet echter dubbele ramen 

H E T O U D E P O O R T J E V A N H E T V O O R M A L I G SPINHUIS. 
G E P L A A T S T IN D E N Z I J G E V E L V A N H E T N I E U W E 
H O O F D B U R E A U V A N POLITIE T E A M S T E R D A M . (In 
plaats van deze hulpdeur is aangebracht een paneeldeur), 

Het is geheel gerestaureerd en nu komt goed uit de oorspron
kelijke wit marmeren beeldgroep van den steenhouwer Hen
drik de Keyser. het relief dat. jaren geleden, daaruit verwij
derd werd en ingemetseld was boven een der zijpoorten van 
het voormalig Werkhuis, thans Armenhuis. Het stelt voor. 
eene Vrouw, die met straffe hand regeert over twee misda
dige „spinsters." Onder die beeldgroep zijn opnieuw in 
marmer de woorden van Pieter Cornelisz. Hooft ingehakt: 
„Schrik niet. Ik wreek geen quaet; maar dwing tot goet. 
„Straf is mijn hant; maar lieflijk mijn gemoet." 



H E T NIEUWE HOOFDBUREAU V A N POLITIE T E A M S T E R D A M . 
RECHTS H E T VOORMALIG SPINHUIS. 

BRUG V A N GEWAPEND BETON VOOR V O E T G A N G E R S OP D E INT. 
HYGIËNE T E N T . T E DRESDEN 1911. Arch. Prof. M A R T I N D ü L F E R . 

niet verwarren met dubbel glas, daar deze niet dezelfde 
voordeden t. o. v. tocht en 't tegenhouden van stof be
zitten. 

In sommige steden, bijv. Berlijn, worden de gangen, 
vestibules enz. der scholen niet verwarmd. Toch moeten 
de leerlingen hier tijdelijk verblijven en juist als zij uit 
de verwarmde lokalen komen. Dit geeft in vele gevallen 
aanleiding tot kou vatten enz. en het is dan ook beslist 
noodig de gangen en vestibules te verwarmen op een 
temperatuur die een overgang vormt tusschen buiten
en lokaaltemperatuur. 

De meest gebruikte ketel voor een waterverwarming is 
de ledenketel d. i. een ketel welke uit afzonderlijk ge
goten leden bestaat. Hij staat geheel vrij zonder inmetse
ling of iets dergelijks en is gemakkelijk te bedienen. Om 
niet van één ketel afhankelijk te zijn verdeelt men het 
verwarmend oppervlak over meerdere ketels, raakt er 
dan een defect, dan behoeft er slechts een gedeelte uit
geschakeld te worden. Bovendien kan men dan in herfst 
en voorjaar met één ketel werken wat brandstofbespa
ring geeft. 
Om eiken ketel afzonderlijk uit te kunnen schakelen is 
het noodig in de terugvoerleiding voor eiken ketel een 
afsluiter te plaatsen. In de toevoerleiding ook een af
sluiter aan te brengen heeft een bezwaar, de stoker kan 
n. 1. bij het weer in gebruik nemen van een ketel die 
buiten dienst is geweest, vergeten den afsluiter weer 
open te draaien waardoor gevaar voor springen van 
den ketel ontstaat, daar het water zich bij verwarming 
uitzet. In elk geval is het goed een veiligheidstoestel 
aan te brengen en bovendien een leiding zonder kranen 
van den ketel naar het expansievat te voeren. 
De rookschuif moet door den stoker vanaf zijn stand
plaats kunnen bediend worden, het beste is de trek-
koorden van de verschillende schuiven op één plaats 
samen te laten komen en ze daar, van een merk voor
zien, langs een duidelijke schaalverdeeling te laten 
bewegen. Zal de ketel gemakkelijk te bedienen zijn, dan 
moet hij niet langer dan 1,5 M. worden. De thermometer, 
die de temperatuur van het water aangeeft, moet in 
de toevoerleiding vlak bij den ketel zitten, anders is 
zijn aanwijzing niet juist. De stookruimte moet ruim en 
licht zijn, een kanaal voor de afvoer van lucht in zeer 
gewenscht, evenals een openslaand raam. 

Van den ketel gaat de aanvoerleiding naar boven in het 
gebouw en verdeelt zich op den zolder of wel wordt 
deze leiding reeds onder den vloer van den beganen 
grond verdeeld en op verschillende punten naar boven 
geleid. De terugvoerleidingen, die elk het water van een 
bepaalde groep terugbrengen, komen samen in het ketel
huis. Ze zijn daar ieder van een afsluiter voorzien, waar
door het mogelijk wordt elke groep te regelen al naar 
de geëxponeerde ligging van de lokalen en de behoefte 
aan warmte. Natuurlijk worden dan die groepen ge
kozen in verband met de ligging van het gebouw, bijv. 
zal men dien gevel, waar de zon het meeste op schijnt 
een afzonderlijke terugvoerleiding geven. Echter moet 

die verdeeling niet overdreven worden, daar goede be
diening van de afsluiters vaak achterwege blijft. Men 
kan ook in de verdeelleidingen afsluiters zetten om, bij 
lekkage, in staat te zijn de betrokken leiding uit de 
schakelen, zonder stoornis voor het overige bedrijf te 
veroorzaken. 
De geheele hoofdleiding moet goed geïsoleerd worden, 
maar de flensverbindingen moeten vrij blijven, om te 
kunnen zien of ze eventueel lekken. Het warmteverlies 
dat hierdoor ontstaat is van geen beteekenis. Nadat 
een persproef heeft plaats gehad, kunnen de gleuven in 
de muren waarin leidingen liggen enz. worden dicht 
gemaakt. Op plaatsen waar verbindingen zijn moet 
echter gelegenheid blijven deze te inspecteeren. De 
doorgangen in het plafond en in de vloer moeten goed 
afgesloten worden om geen schuilplaats voor vuil en 
onreinheden te vormen. Deze afsluiting is ook noodig 
om het doordringen van geluiden tegen te gaan. 
Het expansie-vat moet op zolder geplaatst worden, 
meestal vindt het naast een schoorsteen een goede 
plaats. Van het reservoir wordt een overlcopleiding 
direct naar de stookruimte gelegd, waar ze boven een 
trechter uitmondt, zoodat de waterstand door den sto
ker goed kan worden gecontroleerd. Tevens moet bij 
den ketel een manometer geplaatst worden, die den 
waterstand nauwkeurig aangeeft. Hij moet echter van 
een driewegkraan zijn voorzien, zoodat hij telkens 
slechts even in gebruik kan genomen worden, dan blijft 
de veer vrij van druk. Onder het expansievat plaatst 
men nog een stortbak, die bij mogelijk overloopen, het 
overtollige water afvoeren kan. 

De radiatoren worden van dubbel regelbare kranen 
voorzien, in de lokalen hebben deze afneembare sleutels, 
zoodat de kinderen niet in de gelegenheid zijn de kranen 
te verstellen. Zelfs is het goed, ook aan het onderwijzend 
personeel de bediening niet over te laten. De onder
wijzer komt licht in de verleiding te veel naar zijn eigen 
behoefte te verwarmen en houdt daarbij doorgaans te 
weinig rekening met de traagheidder waterverwarming, 
zoodat het dan te koud, dan weer te warm is. Het is 
veel beter dat alleen de stoker met het regelen belast 
wordt. 
Als er omkleedingen voor de verwarmingstoestellen 
aangebracht worden, moeten er onder en boven vol
doende doorstroomopeningen voor de lucht overgelaten 
worden; ze moeten bovendien afneembaar zijn om de 
toestellen schoon te kunnen maken. 
Bij warmwaterverwarming behoeven niet in alle loka
len thermometers aanwezig te zijn, het is voldoende als 
er in het ongunstigst gelegen vertrek van elke groep een 
geplaatst wordt. (Wordt vervolgd). 

VEREENIGING EN SPLITSING VAN FUNC-
TIËN BIJ MIDDELEEUWSCHE STEDELIJKE 

GEBOUWEN. 
door Dr. S. P. HAAK. 

De middeleeuwen zijn een tijdperk van zoeken, van het scheppen 
van nieuwe levensvormen. Traditiën kunnen zich bij de gedurig 
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wisselende maatschappelijke verhoudingen nog niet handhaven 
als in later eeuwen. In ieder centrum is de ontwikkelingsgang 
anders : men neemt wel groote bewegingen waar, die zich ver
breiden, over groote oppervlakten, maar het locale verloop is 
verschillend. Zelden worden de moeilijkheden in den strijd 
tusschen oud en nieuw op dezelfde wijze opgelost. Iedere streek, 
iedere stad denkt haar eigen bestuursvormen, haar rechtsver
houdingen en keuren zelf uit. Vandaar eene verwarrende ver
scheidenheid van benamingen op rechts-en administratief gebied, 
die geheel in overeenstemming is met de echt middeleeuwsche 
zucht naar afwisseling in woordenkeus. 
Eén van die algemeene bewegingen ishetverschijnseldersteden-
stichtingen. In de 11e eeuw worden de eerste stedelijke previleges 
verleend en in de 13e eeuw zijn er in Noord-Duitschland alleen al 
een 350; elke nederzetting van eenige beteekenis tracht stads
rechten te verkrijgen. Dit is het algemeene in het verschijnsel, 
maar daarnaast zijn de plaatselijke verschillen legio. Men zou dit 
met ieder onderdeel der stedelijke ontwikkeling kunnen aan-
toonen. Mijn bedoeling is slechts één punt daarvan toe te lichten, 
n.l. het verschil in ontstaan en gebruik van enkele stedelijke 
gebouwen. 
In vele gevallen kan men hierbij uitgaan van één gebouw, of 
complex van gebouwen, dat niet alleen diende voor bestuurs
vergaderingen en rechtszittingen, maar dat ook gebruikt werd als 
feest- of danshuis, verkoophuis, in het bijzonder voor geweven 
stoffen, als vleeschhuis. gevangenis, bergplaats voor artikelen, 
waarin de stad handelde, zooals wijnen en bier. als waag. 
apotheek enz. Gaandeweg ontstaat de behoefte aan specialisatie 
en worden afzonderlijke gebouwen voor enkele functies gezet, 
terwijl elders de splitsing niet volkomen is doorgevoerd, waar
door soms onverwachte combinaties ontstaan. Om een voorbeeld 
te noemen: het wijnhuis te Zutphen werd ook gebruikt voor 
afkondiging van vonnissen en keuren ; de Deventer waag diende 
voor het geven van groote feesten en voor het recipiëeren van 
hooge bezoekers; het in het begin der 17e eeuw gebouwde stad
huis van Hameln droeg den naam van Hochzeitshaus naar de 
feesten, die in de groote bovenzaal werden gehouden, terwijl op 
dezelfde verdieping de raad vergaderde en de rez-de chaussée 
gebruikt werd voor stadswaag, apotheek en wijnhuis. Dikwijls is 
de beteekenis van het stadshuis als plaats van bijeenkomst voor 
het stadsbestuur eerst van later tijd en werd het een of ander 
reeds bestaand gebouw aangewezen voor de vergaderingen, bijv. 
het speelhuis te Hannover (in de oorkonden theatrum genoemd), 
het Rechtshaus of Dinghaus te München. het muntgebouw te 
Spiers. In de steden waar het heerlijk gezag krachtig gebleven is. 
worden de openbare aangelegenheden dikwijls behandeld op 
den burcht of op het heerenhof. in de bisschoppelijke steden op 
het bisschopshof. Te Straatsburg ..hette man den Rot und das 
Rothaus do nu ist des bischoves hof in dein Fronhofe ", vermeldt 
een stuk uit de 13e eeuw. Eerst in 1321 werd een nieuw gebouw 
gezet in het midden der stad. waar men dichter in de nabijheid 
van een veel bezocht drinkhuis was. Het nieuwe gebouw, waar 
voortaan de raadsvergaderingen plaats hadden, kreeg den naam 
van nieuwe Pfalz. in tegenstelling met het bisschopshof, dat oude 
Pfalz genoemd werd. ') 
Elders was de positie van den raad. voor hij over een eigen ge
bouw beschikte, vrij ongunstig en hadden de bijeenkomsten nog 
evenals in de dorpen de marke-. erve-of boerdagen. de boer-of 
holtspraken -). of hoe zij meer heetten, onder den blooten hemel 
plaats. Te Hannover vergaderde men in het begin op het kerk
plein, te Maagdenburg in eene overdekte hal of laube, die tevens 
voor beschutting der kramen diende.Te Praag klaagden de burgers 
nog in de 13e eeuw. dat zij op allerlei dikwijls zeer ongeschikte 
plaatsen moesten samenkomen. Ten deele zullen deze toestanden 
wel moeten geweten worden aan den stadsheer, die weigerde om 
tot den bouw van een burgerhuis, gemeente- of raadhuis mede te 
werken. Het bezit ervan werd door de burgers beschouwd als het 

bolwerk van hunne autonomie en het kostte dikwijls heel wat 
moeite, om het te behouden. In Vlaanderen gaat de strijd voor de 
stedelijke vrijheden herhaaldelijk om het stadhuis en niet zelden 
wordt zulk een gebouw op bevel van den landheer vernietigd. 
Een dergelijk geval doet zichvoorte Worms,waaroorspronkelijk 
vergaderd werd in het bisschopshof, maar waar de burgers in 
het begin van de 13e eeuw in twist waren geraakt met bisschop 
Heinrich en dientengevolge een eigen gebouw wenschten. De 
raad kocht een flink huis (domum lapideam maximam et fortem) 
en maakte het tot het schoonste gebouw, dat men kende (pulcher-
rima domus tocius terre). waar voortaan de vergaderingen plaats 
hadden, ten spijt van den bisschop (et consules episcopum suum 
quasi nichilo reputaverunt). '). 
Dat verdroot echter den bisschop ; hij beklaagde zich bij den kei
zer, die toestemming gaf het huis te verwoesten en er eene kerk 
voor in de plaats te bouwen. De burgers vonden het daarom beter 
om toe te geven en staken zelf hun kostbaar pand in brand. ..Am 
2 Mai 1232 verbrannte das schönste Haus der Welt völlig und 
Stürzte in sich zusammen. Und die ganze Stadt war darüber be-
trübt" -). Later bouwde de stad echter een nieuw gebouw voor 
krijgsbenoodigheden en toen dit ook door brand was ver
woest, begon zij nogmaals te bouwen. De bisschop, vreezend, dat 
men thans een nieuw raadhuis dacht te zetten, trachtte dit te be
letten, maar in 1262 zegevierde eindelijk de burgerij en werd haar 
voor goed het bezit van een burgerhuis toegestaan. 
Zoo ging het overal. In de 13e eeuw werden in de meeste steden 
stadshuizen gebouwd, soms reeds in de 12e. Het stadsrecht van 
Soest uit 1129 spreekt al van een domus consilium. 
Te Keulen had in de 12e eeuw niet alleen de Altstadt een eigen 
domus civium, maar ook de voorsteden en de parochies, waarin 
de stad verdeeld was :l), bezaten vergaderlocalen, die de ver
schillende namen dragen van domus civium parochie, domus of-
ficiatorium, domus vicinorum. Gebuirshaus, Amtleutehaus enz. 
Ook München schijnt naast het Stat gemain Haus op dezelfde 
plaats, waar het tegenwoordige stadhuis staat, nog andere raad
huizen in de voorsteden gehad te hebben. In de Noordelijke 
Nederlanden is de stichting van.stadhuizen niet voor de 14e eeuw 
begonnen, terwijl van vele plaatsen eerst uit de 15e eeuw berich
ten daarvan gegeven worden. De Vlaamsche gewesten, waar de 
stedelijke zelfstandigheid tengevolge van de bloeiende nijver
heid zich eerder ontwikkelde, waren ook in dit opzicht vooruit. 
Dat de lakenweverij in het bijzonder hier alle toestanden be-
heerschte, dat de daarmede verdiende schatten de poorters in 
staat stelden den Vlaamschen graaf en zijnen bondgenoot, den 
Franschen koning te weerstreven, dat de wolhandel een van de 
voorname belangen was, waardoor in de eeuw der Arteveldes 
Vlaanderen en Engeland werden samengebracht, bijv. inden 
tijd van hun gemeenschappelijk optreden in den honderdjarigen 
oorlog, is van algemeene bekendheid. Het gildewezen heeft in 
weinig landen zooveel invloed op de stedelijke regeeringen uit
geoefend als hier. Het Gentsche Comans-gilde omvatte de zooge
naamde grootburgers, uit welke klasse de regenten der stad 
voortkwamen. In de Brabandsche steden Leuven en Brussel 
verkregen de gilden invloed op de regeering in het midden van 
de 14e eeuw, na den opstand der „witte kaproenen" ; te Mechelen 
al spoedig na 1300 '). Geen wonder, dat handel en industrie ook 
hun invloed in de stedelijke gebouwen doen gelden. Voor de 
zuidelijke Nederlanden is typisch de eenheid van bestuurs- en 
verkoopgebouw, te samen hal genoemd. De bekendste zijn de 
groote hal van Brugge met den hoogen hallentoren of belfort, de 
reusachtige hal van IJperen, die van Nieuwpoort, Oudenaarde. 
Aalst enz. Bij de beide eerste komt de beteekenis als verkoop
lokaal het best uit, door de het geheele bouwwerk langs gaande 
arcadengalerij, met ruime beschutting voor de te koop geboden 
goederen. Dat zij tevens regeeringsgebouw waren is begrijpelijk 
bij de groote ruimte, die de bovenzalen aanboden, terwijl het 

11 Von Maurer, Geschichte der Stadteverfassung in Deutschlnnd, II S. 49. 
-) Holtspraken voor de marken, die vooral op boschbezit berustten. Sloet, Van Als, 
blz. 41 vlg.) 

l) Annal. Worm. bij Boehmer, font II, 161. 
'-') Boos, Geschichte der Kheinischen Stadtekultnur 1 S. 490. 
;t) De Keulsche parochies vormen geen kerkelijke, maar een rechtsindeeling. Hegel, 
die Enstehung des Deutschen Stadtewesens, 1898, S. 143. 
• Hegel Stiidte und Gilde II, S 176fig. 
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bijv. ook blijkt uit de benaming hallegeboden voor de keuren van 
Brugge, die van de pui der hal werden afgelezen. In andere plaat
sen werd de hal zelfs uitsluitend als raadhuis gebruikt, zooals te 
Oudenaarde, waar het prachtige Gothische bouwwerk met zijn 
drie verdiepingen en naar verhouding kleine bovengalerij ook 
veel minder aan een koophuis doet denken. Volgens den Teuto-
nist is hal dan ook synoniem met stadhuis. Scheiding van func-
tiën heeft te IJperen en Brugge in later tijd plaats gehad. Te 
IJperen heeft men naast de oudere Gothische hal een Renais-
sance-vleugel gezet, schepenhuis genoemd, waar de regeering 
bijeenkwam. Te Brugge staat de Poorterslogie of het schepenhuis 
in de nabijheid der hal en inde 15e eeuw heeft er o.a. de huldiging 
der vorsten plaats. Karei de Stoute begaf zich bij zijne regee-
ringsaanvaarding naar ..de grote saai boven den schepenhuyse. 
aldaer hij alle de poorterie ende gemeente van der straten ten 
veynstern uit bezwoer." E n zijne dochter Maria bezwoer later 
insgelijks ..alle die oude ende nieuwe privilegiën van harer stede 
van Brugghe ten veynstere uyt van den schepenhuise. ') 
Wij constateerden, dat de Vlaamsche hallen voornamelijk als 
koophuis dienden, maar dat zij ook voor sommige aangelegenhe
den van organiseerenden en gerechtelijken aard dienden. Eigen
aardig is ook. dat de voornaamste stedelijke toren dikwijls aan 
de hal verbonden is. bijv. te Brugge en IJperen. De benaming 
bel/roet. belfort enz., algemeen in gebruik naast het woord halle
toren en evenals het mfr. belefroi en mlat. berfredus en belefre-
dus terug te brengen tot het mhd. bercvrit-). wijst er op. dat dit 
gedeelte der hal althans niet tot handelsdoeleinden bestemd was. 
Als samenstelling van bergen en vrede beteekent het woord: be
scherming, wachttoren, bolwerk enz., zoodat de belfort kan be
schouwd worden als eene wijziging van den toren der heerlijke 
kasteelen en burchten, den feodalen donjon, die uitsluitend als 
versterking diende. Wij vinden den halletoren vermeld als dien
stig tot allerlei zaken, waarmede de handel niets heeft uit te staan, 
nl . als bewaarplaats voor privilegiën, als wapenplaats bij volks
opstanden, als plaats voor het afkondigen van keuren en vonnis
sen en als gevangenis. Een middeleeuwsch geschrift vermeldt 
het laatste gebruik: 

..Si voerdene te Brugge waert. ende leidene met hoeden groot, 
ghevangen op haer bellefroet." *) 
Als receptie-gebouw is sprake van den Brugschen belfroot bij 
Velthem 4 ) : ..Te Brugge drevense grote feeste . . . .; dat belfroet 
was so geordieeert. datter die coninc in logeert." 
De verschillende diensten, die de belfroot bewees, stempelen 
hem tot den gelijke van de raadhuistorens, die elders, zooals in 
de Noordelijke Nederlanden het stadhuis versierden. 
Het is moeilijk uit te maken, of de hallen van het begin af eene 
dubbele functie hebben gehad, of dat zij aanvankelijk uitsluitend 
koophuizen waren. In elk geval is de beteekenis voor den handel 
in Vlaanderen steeds overwegend geweest, Kil iaen geeft voor 
halle op: taberna, domus mercium, forum rerumvenalium, macel-
laria taberna, spijsmerckt, aula, atrium, waarbij alleen de beide 
laatste beteekenissen in de verte aan het begrip vergaderzaal 
doen denken. Voegt men daarbij eene samenstelling als hallehere 
d.w.z. opzichter over de hal en de daarin gehouden markt en 
eene uitspraak als: ..God en wi l niet, dat men van sinen huse 
makewiarcr of halle" 5). dan lijdt het geen twijfel, of in het Vlaam
sche spraakgebruik waren hal en markt synoniem. Trouwens 
deze opvatting van het woord hal is in andere landen even ge
woon. In Duitschland komt de kaufhalle overal voor. Kreuznach 
bezat een hallhaus ; meestal wordt het woord kauf haus gebruikt, 
maar dit is niets anders dan de uitbreiding van de oorspronke
lijke hal of laube. welke meestal nog slechts overdekt was en aan 
de zijden geopend en waarvan uitsluitend gebruikgemaakt werd 
voor den handel. 

(Wordt vervolgd/. 

m 1BOEK-EM 
PLAATWERKEM 

LEERBOEK DER GRAFOSTATICA VOOR 
BOUWKUNDIGEN DOOR W. J. M. VAN DE 
WIJNPERSSE. 

1 Annalesde laSociéte d'Archéologie de Bruxelles, 1907 p. 179sqq. 
•) Mndl. Wdb. op belfroet. In het Fransch nog beffroi. 
J Mndl. Wdb. ibid. 
' Spieghel Historiael IV 8, 11 
•' Mndl. Wdb. op halle. 

. _ y rt elder en duidelijk behandelt de heer van de Wijn-
t&JM persse in dit leerboek ..ten behoeve van het middel-

; baar technisch onderwijs en tot zelfstudie" de grafo-
Pj-I statica in den grootsten omvang, die zonder toepas-

1 • F s i n g van meer uitgebreide wiskundige kennis mogelijk 
is. Slechts van die stellingen, die eenvoudig bewijsbaar zijn wordt 
het bewijs gegeven. Van die. waarvan het bewijs omslachtig is of 
buiten het gebied der vlakke meetkunde ligt. is het bewijs achter
wege gelaten. Aan de bruikbaarheid van dit boek voor hen. die 
de grafische statica uitsluitend ten behoeve harer toepassing in 
de praktijk bestudeeren. is dit zeer ten goede gekomen. Een hel
dere uiteenzetting van de beteekenis der stelling, door een enkel 
voorbeeld verduidelijkt, is voor dit doel alleszins voldoende. 
Waar de stof uit haar aard voor niet door en door wiskundig on
derlegden of voor niet wiskundig voelenden, toch reeds moeilijk 
is en concentratie van aandacht en voorstellingsvermogen vor
dert, daar verzwaart het de studie noodeloos ook nog aandacht 
en voorstellingsvermogen voor het bewijs te vergen. 
In de verschillende hoofdstukken worden achtereenvolgens be
handeld : Eigenschappen der krachten, werkzaam opeen in even
wicht verkeerend lichaam. Kettinglijn, De statisch-bepaalde 
ligger op een of meer steunpunten, gewelven en rechtstanden. 
Statisch-onbepaalde liggers. Statisch-bepaalde vakwerken. Sta-
tisch-onbepaald vakwerk. 
Door in het eerste hoofdstuk direct met het „evenwicht" van 
krachten te beginnen, wordt bij den lezer eenige bekendheid met 
het gebruik van het kracht-begrip verondersteld. Voor dengene 
aan wie de statica geheel onbekend is, is daarom voor zelfstudie 
het vooraf dóórwerken van een meer elementair boek zeer aan 
te raden. Voor hen, die aan het kracht-begrip eenigszins gewend 
zijn. door niet in evenwicht gehouden krachten in verband met 
hunne „werkingen" te hebben beschouwd, is dit hoofdstuk een 
zeer gewenschte korte herhaling van de grondelementen, waaruit 
de verdere grafische statica is opgebouwd. 
In de volgende hoofdstukken is de stof in twee gedeelten gesplitst: 
het meer elementaire, dat op zichzelf een aaneengesloten ge
heel vormt en eene uitbreiding, hiervan met de moeilijker pro
blemen. 
De hoofdstukken over statisch-onbepaalde liggers en over het 
statisch onbepaalde vakwerk, behooren geheel tot deze tweede 
rubriek, die door een kenteeken bij de paragrafen van het ele
mentaire gedeelte is onderscheiden. 
De schrijver heeft zich blijkens zijn voorbericht tot de zuivere 
grafostatica beperkt. Alleen in twee tusschenschriften is ook de 
toepassing van de uitkomsten der grafostatica op de doorsnede 
bepaling der constructie-deelen behandeld en wel voor liggers, 
die op doorbuiging en voor die. welke op doorbuiging en druk be
last zijn. 
In het eerste tusschenschrift wordtgezegd „W(is)hetweers tands
moment en bedraagt voor een houten ligger '/« b h- (b = breedte, 
h = hoogte beide in cM.) en waarvan de waarde bij ijzeren lig
gers voor de verschillende profielen in tabellen zijn vermeld." 
Deze formuleering werkt de toch reeds vaak voorkomende mis
vatting in de hand. dat W. van den aard van het materiaal zou af
hangen. Door de cursiveering der materialen is de kans op ver
keerd begrijpen nog verhoogd. 
Het is juist zeer gewenscht bij het invoeren der begrippen weer
standsmoment en traagheidsmoment den nadruk daarop te leggen, 
datdeze doorsnede-functies alleen afhankelijk zijnvandenvorm 
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en groote der doorsnede, en derhalve én van de aard van het 
materiaal én van de belasting volmaakt onafhankelijk. 
Over de beperking tot de zuivere grafostatica. het achterwege 
laten van de leer der vastheid en der spanningen en vorm-ver-
anderingen. kan men verschillend oordeelen. De schrijver ver
dedigt in zijn voorbericht deze beperking door de opmerking, 
dat de keuze der afmetingen op grond van de krachten eenerzijds 
en de weerstand van het materiaal anderzijds minder moeilijk
heden oplevert, dan de bepaling van de krachten, die bij een 
constructiedeel optreden. 
Ik geef gaarne toe. dat de statica in den regel het moeilijkste deel 
is van de berekening der constructie-deelen. Doch doordat 
slechts een deel. zij het dan het moeilijkste, wordt behandeld, is 
het boekje voor de categorie voor welke het is bestemd toch on
volledig. 
Ook een juist inzicht in de beginselen van de leer van de spannin
gen en vormveranderingen en van de vastheid der materialen is 
voor architecten en hunne medehelpers van zeer groot belang. 
Hieromtrent heerschen nog dikwijls geheel onjuiste begrippen. 
Dat iedere belasting noodzakelijk vormverandering met zich 
medebrengt, wordt dikwijls uit het oog verloren. 
Bij de behandeling van de gewelven en rechtstanden zouden 
practische overwegingen, evenzeer als bij de liggers, tot een 
eenigszins uitvoerig tusschenschrift betreffende de toepassing in 
de uitkomsten der statica op de te kiezen afmetingen voeren. 
De berekening der drukspanningen bij buiten de kern doch bin
nen de voeg blijvende druklijn. ingeval van opening der voeg aan 
den getrokken kant. en de berekening van eventueel in het met
selwerk optredende trekspanningen. zouden voor een juisten 
kijk op de boog constructie's van zeer veel belang zijn. 
Van hoeveel gewicht het bevorderen van dit beter inzicht is. be
wijst het vele geknutsel met figuratieve bogen, door'den ontwer
per terecht of ten onrechte gewantrouwd en door een verborgen 
ijzeren bint van hun bestaansreden beroofd. 
Een innig verband tusschen de behandeling der statica en van 
de leer der spanningen, vormverandering en vastheid der mate
rialen, schijnt mij voor bouwkundigen én practisch én paedago-
gisch van veel belang. Om deze reden betreur ik het. dat de 
schrijver, die over een zoo heldere, eenvoudige en beknopte be
toogtrant beschikt, niet in direct verband met dit zeer goede 
boekje de berekening der afmetingen van de constructie-deelen 
behandeld heeft. Thans laat dit boek nog een leemte, die eerst 
door de uitgave van een met dit boek innig verband houdende 
leerboek der vastheidsleer zou worden opgeheven. 
Deze opmerking weerhoude niemand dit boekje zich aan te 
schaffen. De leer der spanningen en de vastheid kan men elders 
vinden en wat hier aangeboden wordt, de zuivere grafostatica, 
wordt hier duidelijk beknopt en toch vrij volledig behandeld. 
Ten slotte nog een aanbeveling voor architecten en hunne mede
werkers tot bestudeering van statica en spanningenleer, die als 
van wiskundigen aard. bij velen, die zich meer artist dan geleerde 
gevoelen in miscrediet staan. E n ten onrechte. Want zij zijn on
misbare technieken voor den bouwkunstenaar. Zooals de beeld
houwer de bijtel, de schilder het penseel moet kunnen hanteeren, 
zooals de tooneelspeler zijn stem en de musicus zijn vingers in 
zijn macht moet hebben, zoo moet de bouwkunstenaar de statica 
en vastheidsleer kunnen gebruiken. 
Want vóór alle practische en aestetische eischen stelt ieder bouw
werk den eisch. dat het onder de werking van eigen zwaarte, be
doelde belasting en windkracht moet kunnen blijven bestaan. 
Vroegere geslachten hebben in den blinde rondgetast en soms 
(of meestal) misgetast. Meestal, omdat overtollige zwaarte van 
enkele deelen technisch en economisch het verkrijgen van groot-
schere ruimte-effecten belemmeren. 
Proefondervindelijk hebben zij dezwaarten der eenvoudige con
structie elementen vastgelegd. De waarde dezer gegevens behoe
ven wij niet te miskennen. Doch abnormale belastingsgevallen 
komen zelfs in het gewone werk even dikwijls als de normale 
voor en in de grootsche constructieve scheppingen zijn zij regel 
en hoofdzaak. Waar wij een instrument bezitten, dat hoewel niet 
geheel nauwkeurig, dan toch bij benadering in staat stelt de con-

structiedeelen aan hunne functie evenredige afmetingen te geven, 
is in het duister rondtasten niet langer geoorloofd. 
De intuïtieve vormschepping blijve hoofdzaak. Maar de weten

schappelijke reflexie is noodig om het gedachte te realiseeren. 
Deze reflexie zal op haar beurt onbewust de spontaan bedachte 
hoofdvormen beïnvloeden. 
Stellen wij dus al onze geestvermogens in dienst van de ruimte
kunst. 

J. G. W A T T J E S , b. i. 

PRySVRAGEN 
E E R E - P R I J S V R A A G - G O D E F R O Y . 

Hieronder volgen nader ingekomen vragen, met de antwoorden 
der Jury: 

Vraag 11a. Wordt verstaan onder tochtportaal: voor-vestibule of 
entree ? 
Of tochtportalen grenzende aan de groote vestibule opzijde 
daarvan ? 

Vraag 11b. Moet de Conciërgewoning onderling verbonden zijn 
met het tochtportaal of kan zij toegankelijk zijn door de vesti
bule en het trappenhuis ? 

Antwoord 11a 11b. E r is gevraagd een ruime vestibule met een 
tochtportaal, hetgeen ook genoemd zou kunnen worden Voor
portaal of Vóór-vestibule. 
De toegang tot de woning van den Concierge bevindt zich in dit 
tocht- of vóórportaal of deze vóór-vestibule. 
Hierdoor is voorkomen, dat zijne huisgenooten. leveranciers, enz. 
in het eigenlijke Architecten-huis komen. 
De betrekking van den Concierge brengt echter mede. dat er een 
directe verbinding tusschen zijn woning en de hoofd-vestibule 
of het trappenhuis bestaat. 
Iedere keer dat hij een mededeeling heeft te doen ter Secretarie 
of aldaar ontboden wordt, enz., zou een verbinding via het tocht
portaal te omslachtig zijn. 

Vraag 12. Mag de woning van den pachter door een gang toegan
kelijk zijn van de bureaux en slaapkamers van de logés ? 

Antwoord: Ja. natuurlijk, hoe kan deze anders in de verzorging 
en de bediening van deze vertrekken voorzien ? 

Vraag 13. Moet de vloer van het Café ook 0.50 M . boven het trot
toir liggen ? 

Antwoord: De beganegrond-verdieping, dus ook de vloer van 
het Café. ligt 50 cM. boven het trottoir. 

P R I J S V R A A G „ L A N D E L I J K E W O N I N G " U I T G E 
S C H R E V E N D O O R D E V E R E E N I G I N G V A N N E 
D E R L A N D S C H E B A K S T E E N F A B R I K A N T E N . 

Hieronder volgt een deel der ingekomen vragen met de antwoor
den. De antwoorden op de hieronder niet beantwoorde vragen 
volgen uit het programma, d.w.z. dat men betreffende deze ge
vraagde punten algeheele vrijheid heeft, mits men niet in strijd 
komt inet het programma. 
Vraag 1. Wordt er Waterleiding of Pomp aangebracht ? 
Antwoord. Men mag rekenen op aansluiting aan een Waterlei
ding. 

Vraag 2. „Zestien vierkante Meters voor woonkamers" is dit be
doeld na aftrek der betimmeringen ? 
Antwoord. Neen. 

Vraag 3. Wat wordt bedoeld met fundeering op staal ? 
Antwoord. Het metselwerk onmiddellijk opgetrokken op den 
vlak gemaakten bodem van den fundeeringssleuf. 

Vraag 4. Wordt de woning gedacht in een droge, zanderige of in 
een waterrijke streek ? 
Antwoord. Dit is niet bepaald. In ieder geval is een trasraam 
noodzakelijk. 

Vraag 5. Is de woning bestemd voor arbeidersgezin ? Liefst 
beroep van den man. 
Antwoord. Blijkens programma is dit niet bepaald. De bedoeling 
is een huurwoning. ' 

Vraag 6. Is het niet geoorloofd de twee kleine woonkamers te ver
vangen d o o r é é n woonruimte met b.v.specialen hoek met eettafel? 
Antwoord. Blijkens het programma : niet geoorloofd. 

Vraag 7. Is een badkamer veroorloofd, als de ruimte dit toelaat ? 
Antwoord. Ja. 

Vraag 8. Mogen buitenmuren gemaakt worden van twee halve-
steensmuren met spouw ? 
Antwoord. Ja. 

Voor de Jury. 
J. G R A T A M A . 

P R I J S V R A A G VOOR ONTWERPEN VAN WONINGEN 
VOOR LANDARBEIDERS MET KLEIN GRONDGEBRUIK, 
UITGESCHREVEN DOOR D E KONINKLIJKE NEDERLAND
SCHE LANDBOUWVEREENIGING TER GELEGENHEID 
VAN DE NATIONALE EN INTERNATIONALE LANDBOUW
TENTOONSTELLING T E 'S-GRAVENHAGEIN SEPTEMBER 
1913. *) 

1. Deze prijsvraag heeft ten doel ontwerpen van woningen voor 
landarbeiders met klein grondgebruik voor de verschillende 
deelen des lands naar keuze van den mededinger te verkrijgen. 
De ontwerpen moeten zoowel in doelmatige inrichting als ingoed-
koope uitvoering en landelijk voorkomen bijzonder uitmunten. 
2. De deelname aan deze prijsvraag staat voor een ieder te lande 
open. al of niet in samenwerking met anderen. 
3. Ter beoordeeling der ontwerpen is een Keuringscommissie 
benoemd bestaande uit de Heeren: Th. Verheggen te Buggenum. 
Voorzitter; H. Steketee te Wageningen. Secretaris; W. van Boven 
te 's-Gravenhage; Jac. van der Koogh te Middelharnis; L . H . 
Mansholt te Westpolder; J. Obbink te Aalten. alsmede de heeren 
J. Limburg, architect te 's-Gravenhage en Karei Muller, architect 
te Amsterdam, voorgesteld door de Permanente Prijsvraag-
Commissie. Aanvragen om nadere inlichtingen dienen voor den 
lsten October 1912 schriftelijk gericht te worden aan den Secre
taris der Keuringscommissie. De antwoorden zullen uitsluitend 
ter publicatie worden medegedeeld aan de vakbladen. 
4. Voor deze prijsvraag is beschikbaar een bedrag van vijfhon
derd gulden, te verdeelen onder die inzenders, (ten hoogste vijl) 
wier ontwerpen, in verband met de streek, waarvoor zij bestemd 
zijn. het best voldoen aan het in artikel 1 genoemde doel. 
5. De woning moet ten minste bevatten een woonvertrek van 
18 M - . oppervlakte, een slaapvertrek van 10 M- . oppervlakte, een 
keldertje, bovendien nog twee afzonderlijke slaapgelegenheden; 
verder dient, al of niet onder hetzelfde dak, aanwezig te zijn een 
privaat, een stookplaats voor veevoeder, stalling, bij voorkeur 
voor enkele geiten en varkens, een kippenhok, bergruimte voor 
veevoeder en brandstoffen. Overigens is de ontwerper geheel 
vrij wat betreft indeeling en ligging van de woning. 
Met redelijke hygiënische eischen, gering brandgevaar en geringe 
onderhoudskosten dient rekening gehouden te worden. De ont
werpen moeten voldoen aan de meest algemeene voorschriften 
derbouwverordeningen en zichaanpassen aan de in de betreffen
de streek heerschende gebruiken. 

6. De inzending voor de deelnemers aan deze prijsvraag moet 
bestaan uit: 
a. een teekening van het ontwerp, schaal 1: 50 met plattengrond 
en de verschillende doorsneden en gevels. 
b. een gedetailleerde opgave der benoodigde bouwmaterialen. 
c. een beknopte toelichting van het ontwerp met nadere verkla
ring der indeeling en opgave van de landstreek en de bedrijfs-
toestanden voor welke het ontwerp gemaakt is. 
7. De volledige inzendingen moeten vrachtvrij vóór den lsten 
Januari 1913 worden toegezonden aan het Kantoor der Koninklijke 
Nederlandsche Landbouwvereeniging. Buitenhof 42 te 's-Graven
hage, onder vermelding van een motto en met opgave van een 
correspondentieadres in gesloten omslag en van naam en adres 
van den inzender in gesloten omslag met een verklaring, dat hij 
inderdaad de ontwerper is. zoo noodig met vermelding zijner 
medewerkers. Eerstgenoemde omslag mag door de Keurings
commissie geopend worden om met den ontwerper in briefwis
seling te treden, laatstgenoemde omslag slechts met diens 
uitdrukkelijke toestemming. Op straffe van uitsluiting is het den 
inzenders verboden zich vóór de uitspraak der Keuringscom
missie bekend te maken. 
8. De Keuringscommissie zal met inachtname van de hierboven 
gestelde eischen, de verschillende ontwerpen zorgvuldig over
wegen en prijzen met diploma's toekennen aan die inzenders, 
welke het best aan die prijsvraag hebben voldaan. 
9. De bekroonde ontwerpen zullen op passende wijze op de Na
tionale en Internationale Landbouwtentoonstelling in 1913 te 
's-Gravenhage tentoongesteld worden, terwijl ze voorts vanwege 
de Koninklijke Nederlandsche Landbouwvereeniging. waartoe 
deze door het enkele feit der inzending het recht krijgt, geheel 
of gedeeltelijk gepubliceerd zullen worden. Aan deze publicatie 
worden de namen der ontwerpers, alsmede het verslag der keu
ringscommissie, voor zooverre dat op de bekroonde ontwerpen 
betrekking heeft, toegevoegd. 
10. Het verslag der keurmeesters zal op de tentoonstelling voor 
belanghebbenden ter inzage zijn ; het wordt, zoo mogelijk reeds 
gedurende de tentoonstelling, in druk verkrijgbaar gesteld. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijksch Bestuur 
der Koninklijke Nederlandsche Landbouwvereeniging op 18 De
cember 1911. 

Jhr. Mr. G. L . M . H . R U Y S D E B E E R E N B R O U C K . 
Tweede Voorzitter 

V. R. V . C R O E S E N . Secretaris. 

ki Deze prijsvragen zijn opgesteld in overleg met de Permanente Prijsvraag Com
missie. De Programma's worden op franco aanvrage toegezonden door de Kon. 
Ned. Landbouwvereeniging, Buitenhof 42. 's Gravenhage. 

P R I J S V R A A G VOOR ONTWERPEN VAN BOERDERIJEN 
OP HEIDE-ONTGINNINGEN UITGESCHREVEN DOOR DE 
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE LANDBOUW-VEREE-
NIGING, TER GELEGENHEID VAN DE NATIONALE E N 
INTERNATIONALE LANDBOUW-TENTOONSTELLING T E 
'S-GRAVENHAGE IN SEPTEMBER 1913. 
1. Deze prijsvraag heeft ten doel de aandacht te vestigen op ont
werpen van boerderijen op heide-ontginningen, die zoowel in 
doelmatige inrichting als in goedkoope uitvoering en landelijk 
voorkomen bijzonder uitmunten. 
2. Daartoe worden de volgende inzendingen gevraagd : 
Klasse A. Teekeningen van boerderijen op ontginningen, zooals 
die in hoofdzaak werkelijk zijn uitgevoerd, maar die op grond 
van practisch gebleken verbeteringen of ter voldoening aan de 
hieronder gestelde voorwaarden in geringe mate van het oor
spronkelijk ontwerp mogen afwijken. 
Klasse B. Ontwerpen van boerderijen volgens de hieronder ge
stelde voorwaarden. 
3. De deelname aan klasse A staat uilsluitend open voor hen. die 
het in artikel 2 bedoelde oorspronkelijk ontwerp vervaardigd 
hebben. 
De deelname aan klasse B staat voor een ieder hier te lande 
open. al of niet in samenwerking met anderen. 
4. Ter beoordeeling der ontwerpen is een Keuringscommissie 
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benoemd, bestaande uit de heeren C. S. van Beuningen te Maars-
bergen. Voorzitter: H. Steketee te Wageningen. Secretaris; J. 
Elema te Assen; H . Masselink te Utrecht: G. J. van Poppet te 
Gilse. alsmede de heeren J. Limburg, architect te 's-Gravenhage 
en Karei Muller, architect te Amsterdam, voorgesteld door de 
Permanente Prijsvraag-Commissie. 
Aanvragen om nadere inlichtingen dienen vóór den lsten ()cto-
ber 1912 schriftelijk gericht te worden aan den Secretaris der 
Keuringscommissie. De antwoorden zullen uitsluitend ter publi
catie worden medegedeeld aan de vakbladen. 
5. Voor deze prijsvraag is beschikbaar een bedrag van duizend 
gulden tot toekenning van prijzen aan die inzenders, wier ont
werpen het meest aan het in artikel 1 gestelde doel beantwoorden. 
6. De inzendingen voor deze prijsvraag zullen aan de volgende 
voorwaarden moeten voldoen. De boerderij moet in het bijzon
der voor eene heide-ontginning geschikt zijn en zal bestaan uit 
eene woning voor een huisgezin met het noodige dienstperso
neel, stalling voor koeien, jongvee, paarden en varkens, de 
noodige bergruimte voor den oogst, stalmest, gier. wagens én 
werktuigen. De meeste waarde zal gehecht worden aaneen doel
matige inrichting en aan een goedkoope. doch degelijke uitvoe
ring van de boerderij. De woning en de stallingen moeten aan 
redelijke hygiënische eischen voldoen. De geheele inrichting 
van de boerderij zal zoodanig zijn. dat een gemakkelijk over
zicht, voldoende afscheiding der verschillende bedrijfsruimten 
cn besparing aan handenarbeid verkregen wordt. Het ontwerp 
dient zich te leenen tot verdere uitbreiding van het bedrijf. Men 
verlangt een aangenaam landelijk voorkomen van de boerderij, 
met vermijding van belangrijke afwijkingen van de hier te lande 
gebruikelijke bouwwijzen. De inzendingen voor klasse A moe
ten geschikt zijn voor eene heide-ontginning met 20 tot 50 H A . 
gras- en bouwland; die voor klasse B voor eene heide-ontgin
ning met 15 H. A. grasland en 15 H.A.bouwland, waartoe in het 
geheel een bergruimte van 800 M 1 . noodig is. Verder dient 
gerekend te worden op stalling van 15 stuks melkvee. 5 stuks 
jongvee. 20 30 varkeus en 3 paarden. 
7. De inzending van de deelnemers aan deze prijsvraag moet 
bestaan uit: 
a. een teekening van de boerderij, schaal 1 : 100 met platten 
grond en de verschillende doorsneden en aanzichten. 
b. enkele detailteekeningen. schaal 1 : 20 van de verschillende 
stallen. 
c. een perspectiefteekening van het uitwendig voorkomen der 
boerderij, gezien van de voorzijde, ter grootte van ongeveer 0.50 
bij 0.75 meter. Voor klasse A kan volstaan worden met eenige 
fotografiën. minstens 0.24 bij 0.32 meter van het uit- en inwendig 
voorkomen der boerderij. 
cl. eene beknopte toelichting van de teekeningen. en wel voor 
klasse A met vermelding der volledige bouwkosten en van de 
afwijkingen van het ingezonden ontwerp ten opzichte van het 
ter aan te geven plaatse uitgevoerde oorspronkelijke ontwerp 
en van klasse B met een gedetailleerde opgave der benoodigde 
bouwmaterialen. 
8. De volledige inzendingen moeten vrachtvrij vóór of op den 
len Januari 1913 onder duidelijke vermelding van de prijsvraag 
worden toegezonden aan het Bureau der Koninklijke Nederland
sche Landbouwvereeniging, Buitenhof 42 te 's-Gravenhage. voor 
klasse A met opgave van den naam en het adres van den inzender 
voor klasse B onder vermelding van een motto en met opgave 
van een correspondentie-adres in gesloten omslag en van naam 
en adres van den inzender in gesloten omslag met eene verkla
ring, dat hij inderdaad de ontwerper is. zoo noodig met vermel
ding zijner medewerkers. Eerstgenoemde omslag mag door de 
Keuringscommissie geopend worden om met den ontwerper in 
briefwisseling te treden, laatstgenoemde omslag slechts metdiens 
uitdrukkelijke toestemming. Op straffe van uitsluiting is het den 
inzenders in deze klasse verboden zich vóór de uitspraak der 
Keuringscommissie bekend te maken. 
9. Ter beoordeeling van een inzending in klasse A kan de Keu
ringscommissie nadere inlichtingen aan den ontwerper vragen 

en met hem een bezoek brengen aan de boerderij, die volgens het 
oorspronkelijke ontwerp is uitgevoerd. 
10. De Keuringscommissie zal met inachtname van de hierboven 
gestelde omschrijving en voorwaarden de verschillende ontwer
pen zorgvuldig overwegen en prijzen met diploma's toekennen 
aan die inzenders, welke het best aan de prijsvraag hebben vol
daan. 
11. De bekroonde ontwerpen zullen op passende wijze op de 
Nationale en Internationale Landbouwtentoonstelling in 1913 te 
's-Gravenhage tentoongesteld worden, terwijl ze voorts vanwege 
de Koninklijke Nederlandsche Landbouwvereeniging, waartoe 
deze door het enkele feit der inzending het recht verkrijgt, ge
heel of gedeeltelijk gepubliceerd zullen worden. Aan deze publi
catie worden de namen der bekroonden, alsmede het verslag der 
Keuringscommissie, voor zooverre dat op de bekroonde ontwer
pen betrekking heeft, toegevoegd. 
12. Het verslag der keurmeesters zal op de tentoonstelling voor 
belanghebbenden ter inzage zijn; het wordt, zoo mogelijk reeds 
gedurende de tentoonstelling, in druk verkrijgbaar gesteld. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijksch Bestuur 
der Koninklijke Nederlandsche Landbouwvereeniging op 18 De
cember 1911. 

Jhr. Mr. G. L. M . H. RUIJS D E B E E R E N B R O U C K , 
Tweede Voorzitter. 

V. R. Y . C R O E S E N . Secretaris. 

R R I J S V R A A G VOOR E E N A F F I C H E VOOR D E 
INTERNATIONALE GASTENTOONSTELLING T E 
A M S T E R D A M S E P T E M B E R OCTOBER 1912. 

Van 14 September tot 6 October 1912 zal te Amsterdam een In
ternationale Gastentoonstelling worden gehouden, onder leiding 
van de Directie der Gemeentegasfabrieken te Amsterdam. 
Voor deze Tentoonstelling verlangt het Comité een aanplakbillet. 
en wenscht daarvoor een prijsvraag uit te schrijven onder de 
\'olgende voorwaarden : 
Het billet moet 1.50 0.75 M . groot zijn. de marges medegere-
kend. Desnoods kan een speling van tien centimeter onder en 
hoven deze maten worden toegestaan. 
Het zal lithografisch in drie kleuren door den eersten prijs-
winner zelvcn uitgevoerd moeten worden. 
Het billet zal den volgenden tekst moeten bevatten: 
Internationale Gastentoonstelling. Amsterdam. 14 Septem
ber 6 October 1912. Paleis voor Volksvlijt. 
De ontwerpen voor dit billet moeten op één vierde van de grootte 
van het oppervlak, eveneens in drie kleuren, worden uitgevoerd. 
Bovendien zal bij ieder ontwerp moeten gevoegd worden een in 
lithografie uitgevoerd fragment, opdat de Jury kan beoordeelen 
in hoeverre de mededingers geacht kunnen worden in staat te 
zijn, het geheel in de geëischte techniek uit te voeren. 
Deze begeleidende lithografie behoeft slechts in één kleur (bij 
voorkeur zwart) te zijn gedrukt. 
Ieder ontwerp moet voorzien zijn van een motto en een begelei
dend, verzegeld schrijven, dragende hetzelfde motto, bevattende 
naam en adres van den vervaardiger. Op de buitenzijde der 
enveloppe moet tevens een correspondentieadres vermeld zijn. 
De ontwerpen moeten franco vóór den 3 0 s t e n A p r i l a.s. worden 
toegezonden aan den Directeur der Gemeentegasfabrieken. 
Amstel 29a, hoek Zwanenburgwal. Amsterdam. 
De ingezonden ontwerpen, uitgezonderd dat. hetwelk met den 
eersten prijs bekroond, en voor de uitvoering aangewezen wordt, 
blijven het eigendom van de inzenders. 
Het Comité behoudt zich het recht voor alle ontwerpen te expo-
seeren. 
Als eerste prijs wordt toegekend een som van vijfhonderd gul
den, als tweede prijs een som van één honderdvijftig gulden. 
Bovendien zal de prijswinner tweehonderd gulden ontvangen 
voor het op steen brengen van het billet. De kosten van proef-
trekken zullen voor zijn rekening zijn, en het bedrag zal hem 

eerst worden uitgekeerd, wanneer de Jury ook den einddruk zal 
hebben goedgekeurd. 
De Jury behoudt zich het recht voor, zoo geen der ingekomen 
ontwerpen haar voor uitvoering geschikt voorkomt, den lsten 
prijs niet toe te kennen. 
Het billet moet zes weken na ontvangst van de opdracht voor 
den druk gereed zijn. 

De Jury zal bestaan uit de volgende Heeren : 

J. V A N R O S S U M D U C H A T T E L , 
Directeur der Gemeentegasfabrieken. 

K . P. C. D E B A Z E L . 
JOS. T H . C U Y P E R S . 
C. W. N Y H O F F . 
R. N . R O L A N D H O L S T . 

Meerdere exemplaren van ditprogramma zijn te verkrijgen ten 
kantore der Gemeentegasbrieken, Amstel 29a. 

iMGEZOMDEM 
STUKKEriyg 

Aan de Redactie van het Bouwkundig Weekblad. 
WeledelGeboren Heeren. 

Naar aanleiding van het stukje, ..Vernieuwingen aan oude Monu
menten" door G. de Hoog Hzn.. voorkomende in Uw blad van 24 
Februari j . 1. verzoek ik U beleefd onderstaande wel te willen 
opnemen. 

Met hetgeen de heer de Hoog daarin zegt van de vernieuwingen 
aan de torens teTricht en te Buurmalsen, ga ik volkomen accoord; 
het is zeer zeker betreurenswaardig dat in dergelijke gevallen de 
betrokken besturen geen deskundige voorlichting vragen en op
volgen. 
Wat echter de vernieuwing van den toren te Geldermalsen be
treft, kan ik den heer de Hoog tot geruststelling mededeelen dat 
daarvan binnen afzienbaren tijd, brand of anderzins buiten be
schouwing latende, geen sprake is. De beide torens, behoorende 
aan de Gemeente Geldermalsen, n.l. die te Geldermalsen en te 
Meteren, verkeeren in goeden staat van onderhoud. 
Mocht evenwel door onvoorziene omstandigheden vernieuwing 
noodzakelijk worden, dan stel ik wel zooveel vertrouwen in het 
beleid van het Gemeentebestuur van Geldermalsen, dat een des
kundig advies zal worden ingewonnen, waardoor verrassingen, 
als bedoeld door den heer de Hoog, achterwege zullen blijven. 
Onder dankzegging voor de opname teeken ik met Hoogachting, 

Uw Dienaar, 
S. V A N A L P H E N , 

Gemeente-Architect te Geldermalsen. 

Z W O L L E , Februari 1912. 
Hooggeachte Redactie .'* 
U dankende voor de bereidwilligheid waarmede mijn eerste 
stukje opgenomen werd, kom ik, maar nu voor het laatst, tot u 
met het vriendelijk verzoek ook deze regelen aan 't adres van 
den Heer Observer, te wil len plaatsen. Alleen het groote belang 
dat in dit geding voor de arbeiders op het spel staat, drijft mij 
nog even met den Heer O. van gedachten te wisselen. 
Voor ik echter mijn lofzang op het door hem gewraakte alcooftype 
aanhef, een paar opmerkingen van meer persoonlijken aard. 
In de eerste plaats schijnt O. mij te verdenken van het voeren 
eener oneerlijke polemiek. Hij spreekt althans zijn bevreemding 
uit, dat ik, wetende dat het type woningen door mij bewoond tot 
de groote uitzonderingen behoort, dat type, door O. aangeduid 
als no. 1, als voorbeeld neem voor mijn lofzang op het woning-

* Door plaatsgebrek is dit stuk niet eerder opgenomen. 

type no. 2. Hier tracht O. iets in mijn slof te schuiven, hetwelk er 
geenszins thuis hoort. 
Woordelijk schreef ik toch : Alleen aan het optreden van onzen 
Architect, dezelfde die ook den bouw der huizen waarvan door 
u meer in bijzonderheden wordt gesproken, heeft uitgevoerd, 
hebben wij het te danken dat in dit stadsgedeelte een groot aan
tal arbeiderswoningen zijn verrezen, welke met recht paleisjes 
voor den arbeider mogen heeten. 
Uit deze woorden blijkt m.i. duidelijk dat de lofzang, door mij 
aangeheven, niet in de eerste plaats gold de vier woningen onzer 
bouwvereeniging. maar het groote aantal woningen der andere 
bouwvereenigingen, waaronder ook het door u gewraakte type. 
welke, ik herhaal het nogmaals met nadruk, paleisjes voor de 
arbeiders mogen genoemd worden. 
Het cijfer onzer huuropbrengst, hetwelk door u in twijfel wordt 
getrokken, doet in de kwestie waar het hier om gaat, niets ter 
zake. Ik kan den heer O. het geloof niet geven. 
De wijsheid, waarmede O. gebruik maakt van verschillende 
plattegronden, aangegeven onder no. 1, 2. 3. noodzaakt mij hem 
ernstig onder het oog te brengen, die wijsheid aanmerkelijk in te 
krimpen. Dergelijke gegevens berusten in den regel slechts bi] 
Burgemeester en Wethouders, bouwpolitie en architect. Zou het 
ook onbescheiden van mij zijn. waarde heer O., indien ik u be
leefd het adres vroeg van hem. die u deze gegevens verstrekte ? 
De noot onder figuur n°. 3 neem ik in geen geval voor mijn 
rekening. De kwalificatie van: Gewetenlooze huiseigenaar, door u 
den eigenaar tevens bouwer der door u bedoelde woningen naar 
het hoofd geslingerd, komt geheel voor uwe rekening. 
Uit mijn eerste stukje toch blijkt duidelijk, dat waar ik sprak van 
gewetenlooze huiseigenaar, verhuurders van arbeiders woningen, 
de goeden niet te na gesproken natuurlijk, bedoeld werden. 
E n waar de huizen door u aangegeven onder no. 3 burgerwonin
gen zijn van f3.50 a f4.00 huur per week. is het bewijs geleverd dat 
de eigenaar dier woningen geheel buiten mijne beschouwing viel . 
E n nu ten slotte nog een paar woorden over het gewraakte 
alcoventype. 
Ik geloof niet mij aan overdrijving schuldig te maken zoo ik beweer, 
dat in de steden van plm. 30.000 inwoners %, der arbeiders in 
veel minder en slechter ingedeelde huizen wonen,dan inhetdoor 
u geoordeelde type. 
Ik beweer tevens dat het alcoventype door u zoo fel bestreden, 
flinke, gezonde, en zeer geriefelijke arbeiderswoningen zijn 
voor middelmatige gezinnen. 
De alcoof geeft gelegenheid voor het slapen van man. vrouw, en 
een paar kinderen. De vrouwen der arbeiders kunnen er geen 
dienstboden opnahouden. Nu moet er toch toezicht en oppas
sing uitgeoefend worden b.v. bij ongesteldheid, of wanneer er 
pas een blijde gebeurtenis heeft plaats gehad. enz. Daarvoor 
leent zich een flink ingerichte alcoofwoning uitstekend. 
De alcoof ingericht zooals dit de tegenwoordige plaatselijke 
bouwverordening eischt, biedt alle mogelijke waarborgen voor 
luchtverversching. 
De beide deuren zoowel van huiskamers als van de voorkamer 
kunnen opengezet worden. Des daags, kan heerlijk gelucht wor
den door even de ramen der voorkamer op te schuiven, of door 
de openslaande deuren der huiskamer open te zetten, of door 
het bovenlucht dier deuren. 
Des nachts kan door een kiepraam van 1 M - . grootte geventileerd 
worden op de gang, die door het kiepraam boven de voordeur 
versche lucht krijgt. Ook kan men de ramen in de voorkamer op
schuiven, en de alcoofdeur aan die zijde openzetten, zoodat wat 
frischheid en versche lucht betreft aan alle eischen kan worden 
voldaan. 
De arbeiders welke de door u geoordeelde huizen bewonen, 
hebben wat gemak, ruimte, geriefelijkheid en versche lucht aan
gaat, zoo ongeveer bereikt wat men voldoende noemt. 
Door nu de eischen steeds hooger te stellen, en de autoriteiten 
door dergelijk geschrijf te wil len overtuigen dat de plaatselijke 
bouwverordeningen steeds aanvulling en verscherping behoeven, 
werkt men de goede zaak. misschien onbewust, tegen. 
E r moet rekening gehouden worden met de draagkracht der 
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arbeiders, en naast versche lucht en ruimte ook middelen over
laten voor kleeding en voedsel. E n nu moge het heel aardig zijn 
om even als Observer de heuvelen der theorie te bestijgen, en 
van af een hooge observatiepost het practisch gewurm hier be
neden met een gepast medelijden te aanschouwen, maar geloof 
mij toch. waarde Heer. wij doen veel verstandiger in de vlakke 
velden der praktijk rond te wandelen, en datgene wat bereikbaar 
is. rekening houdend met de draagkracht der arbeiders, tot stand 
te brengen. E r is op dit terrein nog een reuzentaak voor ons weg
gelegd. Laat ons toch de handen in een slaan, en trachten 
middelen en wegen te vinden onze arbeiders goede en goed-
koope woningen te verschaffen. Lees slechts het artikel van den 
Heer Mr. W. C. Mees, A. Wzn. te Rotterdam voorkomende in de 
„Economist" van Januari. 
Daarin toch worden de resultaten van een 10 jarig onderzoek 
medegedeeld naar de verhouding tusschen verkoopwaarden, 
opbrengst in openbare veiling, en huuropbrengsten van verschil
lende soorten woningen in Rotterdam. Het loont de moeite van 
de door hem verzamelde gegevens kennis te nemen. 
Hoeveel er nog te doen valt voor de verbetering der volkshuis
vesting blijkt ook uit de „bijdragen" van het Centraal Bureau 
der Statistiek, waarin een breedvoerig overzicht gegeven wordt 
van de woning toestanden op het tijdstip der jongste volkstelling 
(31 Dec. 1909). 
De opeenhooping van menschen in, uit slechts een vertrek be
staande woningen is vreeselijk niet alleen in de groote steden, 
maar ook op het platte land. 
Geen afbrekende kritiek op waarlijk goede woningen dus, maar 
een gezamenlijke krachtige actie is noodig om die duizenden on-
gelukkigen een woning te verschaffen, die, niet aan de door u 
gestelde eischen voldoende, dan toch aan matige eischen voldoen. 

D. W. T U I J T E N . 

Hiermede achten wij het onderwerp wederzijdsch voldoende 
toegelicht en sluiten wij het debat. D e R e d , 

B r u g van gewapend beton voor voetgangers op de Intern. 
H y g i ë n e - T e n t o o n s t e l l i n g te Dresden, 1911. De Redactie heeft 
het voornemen, zoo nu en dan bouwwerken, die een merkwaar
dig, architectonisch karakter van gewapend beton vertoonen, te 
reproduceeren. Wij geven hierbij een schepping van den knap
pen, modernen. Duitschen architect, Martin Dalfer, den bouwer 
van het bekende Dortmund-theater. 
Ter verbinding van de beide, door de Lennést rasse gescheiden 
afdeelingen van de Int. Hygiëne-Tentoonstelling te Dresden, 
werden twee aan elkander gelijke bruggen opgericht, die. over
dekt, uitsluitend voor voetgangers dienst deden. De afbeelding 
stelt een dier bruggen voor. De onderbouw, de eigenlijke brug, 
is van gewapend beton, van welk materiaal ook zijn de pylonen-
vormige bekroningen aan de einden van de brug. De eigenlijke 
overdekking van een brug is van hout met pleisterwerk; het dak 
is van houtcement. 
Karakteristiek is vooral de onderbouw, die in den vorm zijner 
5 pijlers en de lijnen der drie poortopeningen het karakter van 
gewapend beton tot uiting brengen, en geenszins aan een steen
constructie doen denken. 
Eenigszins hinderlijk is de kleine bekroning midden op het dak; 
deze breekt noodeloos de groote lijn der bovenste afsluiting van 
het geheel, J. G. 
Het Knnstenaarshnis. Eenige bijzonderheden betreffende de 
voorbereiding van het vereenigings- en feestgebouw, tevens 
schouwburg en tentoonstellingsgebouw, van het Verbond van 
Ned. Kunstenaarsvereenigingen zijn bekend geworden. De com
missie van het Kunstenaarshuis heeft zich in verbinding gesteld 
met bekende figuren uit de financieele wereld, en ook van die 
zijde is flinke medewerking te verwachten. Drie en een halve ton 
zal. dank zij vrijwillige rente garantie (f250 f 100) door kunste-
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naarsleden te geven, door een Haagsche Levensverzekering wor
den voorgeschoten; eveneens drie en een halve ton zal worden 
geplaatst in aandeelen der Maatschappij : het Kunstenaarshuis. 
Het jonge Verbond werkt krachtig ter bereiking van zijn doel, 
en het laat zich aanzien, dat het weldra actief naar buiten zal op
treden. Op een enkele belangrijke vereeniging na, zijn alle voor
name Ned. Kunstenaarsvereenigingen reeds bij het Verbond 
aangesloten. 
„Heemschut" . Te Middelburg is bij den Gemeenteraad een 
adres ingekomen van het dagelijksch bestuur van den „Bond 
Heemschut, tot behoud der schoonheid van Nederland", waarin 
wordt verzocht uit de bouwverordening te schrappen het verbod 
tegen het herstellen en het geheel of gedeeltelijk vernieuwen van 
alle uitstekken, pothuizen, luifels, stoepen, banken en kelderin
gangen. Dit verbod ontneemt aan de straten van Middelburg 
veel schilderachtig schoon, zonder dat het verbod door de eischen 
van een druk verkeer wordt gewettigd. 
Indien bij den Raad bezwaar bestaat het verbod geheel te doen 
vervallen, dan geeft de bond in overweging het alleen van toe
passing te verklaren op in de verordening met name te noemen 
straten, waar het naar het oordeel van den Raad volstrekt nood
zakelijk wordt geacht. 
Betonijzerbond. In een druk bezochte vergadering te Utrecht 
te besloten tot de oprichting van een vereeniging van aannemers 
van betonijzerwerken in Nederland, onder den naam Betonijzer-
bond, gevestigd te Utrecht. 
De statuten van dezen bond werden door de vergadering vast
gesteld. 
Tot bestuursleden werden gekozen de heeren L . A . Sanders, 
directeur van de N . V. Ned. Betonijzerbond te Amsterdam, W. C. 
van Manen, onderdirecteur van de N . V . Hollandsche Maat
schappij tot het maken van werken in Gewapend Beton te 's-Gra
venhage, J. J. L . Bourdrez, directeur van de N . V . Beton-Maat-
schappij, voorheen P. Bourdrez te 's-Gravenhage, J. C. Schotel, 
directeur van de N . V. het Noorden te Groningen, en P. A . Wer-
nink, directeur van de N . V . Wernink's Betonfabriek te Leiden. 
Het Damplein te Zaandam. Zoowel het Genootschap Architec
tura et Amicitia te Amsterdam als de Bond Heemschut hebben 
zich bij adres tot den gemeenteraad van Zaandam gericht, met 
het verzoek het besluit van 23 Januari j . l . betreffende den bouw 
van een nieuw post- en telegraafkantoor niet uit te voeren, maar 
aan het Rijk daarvoor den grond op het Damplein te verkoopen, 
die voor dezen bouw wordt aanbevolen door het hoofdbestuur 
der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst bij zijn adres 
en plan van 16 October 1911. 
Ter herinnering diene. dat nadat in een der vorige vergaderingen 
door den Raad met het oog op den ongunstigen toestand der ge-
meentefinanciën tot bebouwing van het Damplein was besloten, 
in de Januarivergadering met 16 tegen 2 stemmen beslist werd 
dat een gedeelte daarvan aan het Rijk zou worden verkocht voor 
den bouw van een nieuw postkantoor. 
Dit besluit van den Raad, dat geheel onverwacht en zonder dat 
de publieke opinie zich daarover had kunnen uitspreken was ge
nomen, gaf zoowel onder de ingezetenen als buiten de stad aan
leiding tot critiek. 
In verband met bovengenoemde drie adressen is thans ook van 
de ingezetenen zelf een stem in die richting opgegaan. Zulks naar 
aanleiding van een nieuwe aanvrage van grond van particuliere 
zijde, omtrent welke aanvrage in de vergadering van hedenavond 
een beslissing zal worden genomen. 
Door de aldeeling der Liberale Unie werd gisteravond in een 
buitengewone voor dit doel belegde vergadering met algemeene 
stemmen besloten een adres aan den Raad te richten met het 
verzoekde verdereplannentotverkoop en uitgifte inerfpachtaan 
te houden, opdat alles nog nader zal kunnen overwogen worden 
en de publieke opinie zich zal kunnen uiten, opdat op die wijze de 
zaak van alle kanten nog weer eens zal kunnen bekeken worden. 
De Gemeenteraad heeft 29 Febr. j l . besloten de zaak 1 maand aan 
te houden in welken tijd gelegenheid gegeven zal worden nieuwe 
plannen in te dienen, op voorwaarde evenwel dat het rijk zich 
daarmede zal kunnen vereenigen. 

j ^^^ l is te JRHRG. - 9 MRRRT1912.-- No, 10. ^J££ 

BOUWKUNDIG 
WEEKBLAD 
ORGAAN^MAATSCHAPPy 

TOTBEVORDERINGDERBOUWKUNST 

C o m m i s s i e v a n R e d a c t i e : S. D E C L E R C Q , :; 
H. V . D. K L O O T M E I J B U R G , A . S A L M G . B . Z N . 
R e d a c t e u r : J . G R A T A M A . !! !! " t: *• 

B u r e a u v a n R e d a c t i e : M a r n i x s t r a a t 402, A ' d a m . 
B u r e a u v a n A d m i n i s t r . : H e r d e r s t r . 5, D e n H a a g . 
U i t g e v e r s : M O U T O N & C O . : : :: :: D e n H a a g . 

A B O N N E M E N T S P R I J S : voor Nederland fr. p. p. ƒ7.50 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) ƒ9.50. 
Afzonderlijke nummers ƒ 0.15. — A D V E R T E N T I Ë N : van 1—5 regels ƒ 1 . - , elke regel meer ƒ0.20. Groote letters naar plaats
ruimte. Aankondigingen van aanbestedingen ƒ 0.15. Abonnement van adver tent iën tegen belangrijk verminderde prijzen. 

I N H O U D : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Nieuwe Leden. Ver
kiezing Hoofdbestuur en Commissie van Arbitrage. Voor
stellen Alg . Meivergadering. Jaarverslag Afdeelingen. 

R E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . Ontwerp voor een bij-bliotheek. 
Een kolossaal beeld van gewapend beton. Verwarming 

en Ventilatie van Scholen door F . G . Unger, V . I, — Sociale 
Hygiëne en Techniek door J. L . B . Keurschot. Vereeniging 
en splitsing van functiën bij Middeleeuwsche Stedelijke ge
bouwen, door Dr. S. P. Haak, vervolg. Prijsvragen. Inge
zonden. Berichten. Rectificatie. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

NIEUWE L E D E N . Door het Hoofdbestuur zijn aangenomen 
als Buitengewoon L i d de heeren: C. Giltjes, Bouwk. Opzichter te 
Leeuwarden ; B. van der Lecq. Bouwk. Teekenaar te Rotterdam; 
L . C. Kalis Azn., Bouwkundige te Rotterdam; L . H . J. Westerop, 
Gem. Bouwkundige te Wijhe. 

VERKIEZING HOOFDBESTUUR E N COMMISSIE 
V A N ARBITRAGE. De Algemeene Meivergadering is be
paald op Dinsdag 21 Mei en Woensdag 22 Mei. In herinne
ring wordt gebracht, dat het huidige Hoofdbestuur, ingevolge 
de inwerkingtreding der nieuwe Statuten en Alg. Huish. Regle
ment op 1 Januari 1912, vanaf dien datum demissionair is, en op 
de Alg . Meivergadering in zijn geheel aftreedt. 
In verband hiermede wordt de aandacht gevestigd op de vol
gende artikelen van het Alg . Huish. Reglement. 
Art . 4. De candidaatstelling voor het Hoofdbestuur geschiedt 
minstens 6 weken vóór de verkiezing in het Orgaan van de Maat
schappij door minstens 10 Architect-Leden, of door een wettige 
vergadering van de Architect-Leden eener Afdeeling, tevens 
Leden der Maatschappij speciaal tot dat doel geconvoceerd. 
Het tijdstip der verkiezing wordt vastgesteld door het Hoofd
bestuur en minstens 2 maanden vóór het vastgestelde tijdstip 
gepubliceerd in het Orgaan der Maatschappij. 
De namen der candidaat gestelden worden opgenomen in het, 
na het eindigen van den termijn, voor de candidaatstelling be
paald, eerst verschijnend nummer van het Orgaan der Maat
schappij. De candidaat gestelden, die binnen een week na deze 
publicatie, niet schriftelijk aan den Secretaris der Maatschappij 
hebben te kennen gegeven, dat zij geen candidaat wenschen te 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

zijn, worden opgenomen in een lijst van candidaten, die gepu
bliceerd wordt in het nummer van het Orgaan der Maatschappij 
dat verschijnt 2 weken na het nummer van het Orgaan, waarin 
de lijst van alle candidaat gestelden was opgenomen. Alleen zij 
die op de lijst der candidaten voorkomen, komen voor de verkie
zing in aanmerking. 
Het aftredend Hoofdbestuur bestaat uit de heeren: A. Salm 
G.Bzn., voorzitter; J. H. W. Leliman, vice-voorzitter; S. de Clercq, 
L . C. Dumont, J. Limburg, A lb . Otten, B . J. Ouëndag, W. F . C. 
Schaap en Jan Stuyt. 

Art. 12. De Commissie van Arbitrage, ingesteld ter beslech
ting van gerezen geschillen tusschen den architect en zijn op
drachtgever, diens erfgenamen of rechtverkrijgenden, bestaat 
uit 6 leden, door en uit de Architect-Leden te kiezen. De Com
missie treedt om de 3 jaar op den dag der Alg . Meivergadering 
voor het eerst in 1912, in haar geheel af, met dien verstande, dat 
de aftredende Commissieleden ten aanzien der voor hen aan
hangige geschillen hunne bevoegdheid behouden. De Commissie 
is herkiesbaar. 
De candidaatstelling voor deze Commissie geschiedt op de wijze, 
als hierboven voor het Hoofdbestuur is aangegeven. 
De aftredende leden der Commissie zijn de heeren: S. de Clercq, 
Joh. Mutters Jr., C. B . Posthumus Meyjes, B . J. Ouëndag. J. A . G. 
van der Steur en J. Verheul Dzn. 

Met het oog op den termijn, vastgesteld in bovenstaande arti
kelen, worden Candidaatstetlingen voor het Hoofdbestuur en de 
Commissie van Arbitrage ingewacht tot uiterlijk Woensdag 
3 A p r i l a.s. aan het bureau der Maatschappij, Marnixstraat 402. 
Amsterdam. 

V O O R S T E L L E N A L G E M E E N E M E I - V E R G A D E 
RING. Met het oog op de Alg . Mei-Vergadering op 21 en 22 Mei 
worden de volgende artikelen van de Statuten en het Algemeen 
Huish. Reglement in herinnering gebracht: 
S T A T U T E N . 
Art . 29. Voorstellen tot wijziging der Statuten worden óf door 
het Hoofdbestuur aan de orde gesteld, óf door minstens 25 Archi 
tect-Leden. Deze voorstellen worden schriftelijk ingediend en 
van een toelichting voorzien en. wanneer deze niet van het 
Hoofdbestuur uitgaan, minstens twee maanden vóór hunne be
handeling ter vergadering bij het Hoofdbestuur ingediend. 
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O N T W E R P VOOR E E N B I J - B I B L I O T H E E K . 
Schaal 1 op 300. 

Plan Beganegrond en Verdieping, 
Ontw. D. M E I N T E M A , Stud. T. H 

Zij worden in den regel op de Algemeene Meivergadering be
handeld. 
De voorstellen tot Statutenwijziging worden met de toelichting 
zoo spoedig mogelijk in handen gesteld van de te benoemen Com
missie tot Statuten-herziening en eene maand vóór de Algemeene 
Vergadering, waarop zij zullen worden besproken, in het Orgaan 
der Maatschappij gepubliceerd. 

Hetzelfde geldt voor voorstellen tot wijziging van het Alg. Huish. 
Reglement. 

A L G . HUISH. R E G L E M E N T . 

Art. 31. Geen voorstel wordt ter Algemeene Mei-vergadering be
handeld, dat niet schriftelijk behoorlijk toegelicht en door min
stens 10 Architect-Leden of een Af declingsbestuur onderteekend. 
6 weken vóór die vergadering is ingekomen bij het Hoofdbestuur. 
Voor de overige vergaderingen is deze termijn acht dagen met 
handhaving der overige vereischten van indiening. 
Echter kan in dringende gevallen over voorstellen worden be
slist, zonder dat deze binnen den bepaalden termijn bekend zijn 
gemaakt, mits zoowel het Hoofdbestuur als twee derden der aan
wezige stemgerechtigde leden er voor zijn om een besluit te 
nemen. Het Hoofdbestuur kan een dusdanig voorstel van monde
ling praeadvies doen vergezellen, terwijl in het algemeen de voor
stellen, die op de vergaderingen zullen worden behandeld, met 
de toelichting en, zoo noodig. een praeadvies van het Hoofdbe
stuur, in het Orgaan der Maatschappij worden bekend gemaakt. 

J A A R V E R S L A G AFDEELINGEN. Den besturen der Af
deelingen van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
wordt in herinnering gebracht, dat art. 16 van de Statuten der 
Maatschappij bepaalt: Iedere Afdeeling zendt jaarlijks vóór den 
eersten April aan het Hoofdbestuur een verslag van den toestand 
en de werkzaamheid der Afdeeling. 
Gaarne ziet het Hoofdbestuur genoemde verslagen vóór den 
vastgestelden datum tegemoet, adres bureau der Maatschappij. 
Marnixstraat 402. Amsterdam. 

AFDEELING s-GRAVENHAGE 
VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT B E 

VORDERING DER BOUWKUNST. 
Vergadering met dames, op Vrijdag 1 Maart 
1912. 
Met een woord van welkom aan de vele 
dames, die van hare belangstelling in het 
door den spreker voor dezen avond te be
handelen onderwerp blijk kwamen geven, 
opent de voorzitter de druk bezochte ver
gadering en deelt, alvorens aan den heer 
Mauser het woord te geven, de aanwezigen 
mede dat het Hoofdbestuur het onderwerp: 
..Aansluiting van de Maatschappij bij het 
Verbond van Nederlandsche Kunstenaars
vereenigingen" wederom aanhangig heeft 
gemaakt en op het programma van de aan
staande algemeene Mei-vergadering bren
gen zal. Voorts dat hij en zijne medebe
stuursleden, waar hunne overtuiging om
trent de groote wenschelijkheid dezer aan
sluiting vaststaat —. bij het Hoofdbestuur 
aan willen dringen op die aansluiting, en 
hierom de aanwezigen verzoekt hunne even-
tueele bezwaren daartegen kenbaar te wi l 
len maken. Niemand hieraan gevolg geven
de, geeft de Voorzitter nu het woord aan 
den heer Mauser voor zijn voordracht over 
„Vervaardiging en toepassingen van kera
miek". 
Spreker geeft vóór de pauze een duidelijk 

overzicht van de geschiedenis der pottenbakkerij sedert de 
vroegste tijden, waarvan keramische produkten. een beeld van 
den staat van beschaving gevende, ons overgebleven zijn; zoo 
o.a. gebakken archiefstukken ingrifsels op tabletten van de 
Assyriërs. van 4000 6000 jaar geleden. 
Gekomen aan het rood-en-zwart aardewerk van de Grieken, 
noemt spreker het verwonderlijk, dat nóch de Grieken, nóch de 
Romeinen glazuur konden maken. Eerst in de middeleeuwen 
leerde men in Spanje en Italië van uit het Oosten gekomen 
Mooren dit procédé, en de Hollanders hebben het weer van 
de Italianen geleerd. Waar men in Utrecht en Kampen beeldjes 
van gebakken klei maakte, legde men zich in Delft speciaal 
toe op de pottenbakkerij, oorspronkelijk geheel onder Itali-
aanschen invloed, sedert omstreeks 1650 echter onder invloed 
van het door de Oost-Indische Compagnie in ons land ge
brachte Chineesch aardewerk en porcelein. Helaas richtte 
Wedgewood in 1759 de meer dan 30 Delftsche plateelbakkerijen 
te gronde, toen hij uitvond hoe wit aardewerk te maken. 
Ook de 2 Franschen die omstreeks 1700 te den Haag een porce-
leinfabriek oprichtten, hielden het niet lang vol . Alleen dc 
Porceleyne Fles hield zich staande, en ging zich in later jaren 
vooral op het fabriceeren van goedkoop aardewerk toeleggen. 
Na nog veel te hebben medegedeeld over de techniek van de 
pottenbakkerij en de porceleinfabricage (voornamelijk van het 
zacht-porcelein) vertoont spreker een reeks van zeer fraaie licht
beelden, waaronder vele gekleurde, een overzicht gevende van 
geschiedenis en bewerking. 
In de pauze werd gelegenheid gegeven een collectie aardewerk 
en gres van de Porcelyne Fles te bezichtigen, welke de verschil
lende fazen van de bewerking verduidelijkte. 
Na de pauze verhaalt de heer Mauser o. m. en toont dit later in 
beeld, hoe men tegenwoordig voor een groot deel van het aarde
werk en gres zich weer direkt inspireert op oostersche. voorna
melijk Perzische, motieven.Voorts memoreert hij het feit. dat men 
tegenwoordig meer en meer vraagt om keramische produkten 
voor buitenversiering van gebouwen, waartoe vooral de gewa-
pend-betonbouw aanleiding geeft. De poreusheid van het aarde
werk maakt dit ongeschikt voor aanwending aan de buitenlucht. 

waar het aan stuk vriezen bloot zou staan. 
Het gres of steengoed en het porcelein daar
entegen zijn totaal onporeus en dus zeer ge
schikt om in gevels aangebracht te worden. 
De boeiende voordracht wordt ten slotte 
beëindigd met nogmaals vertooning van 
een reeks fraaie lichtbeelden, waarna de 
heer Mauser door een krachtig applaus be
loond wordt voor zijn werk. De voorzitter 
brengt in zijn dankwoord ook nog een woord 
van hulde aan den heer Le Comte, voor zijn 
groot aandeel in den tegenwoordigen bloei 
van de De Porceleyne Fles, en sluit daarop 
de vergadering. 

De Secretaris, 
Jon. G. R O B B E R S . 

R E D A C T I O N E E L 
G E D E E L T E . 

ONTWERP VAN E E N E 

BIJ-BIBLIOTHEEK. 
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O N T W E R P VOOR E E N B I J - B I B L I O T H E E K . Ontw. D. M E I N T E M A . Stud. T. H . 

U — • T » — « e t ontwerp is een antwoord op een prijsvraag. 
E É 3 Bij het maken van de plannen is het meest 
M j gelet op een goede verdeeling van de eerste 

DSSB&X]verdieping, vooral in verband met de ge
vraagde dienstkamer. Deze is zoo gelegen dat vanuit 
daar, de voor het publiek bestemde ruimten gemakke
lijk kunnen worden overzien. 
De gevels zijn gedacht in witachtigen baksteen waarin 
eenige afwisseling van tint. Voor de dakbedekking zijn 
groenachtige leien gekozen. 

D. MEINTEMA, 
Stud. Tech. Hoogeschool te Delft. 

EEN KOLOSSAAL BEELD V A N 
B GEWAPEND BETON. ' 

in het vorig no. van het B. Weekblad hebben 
Iwij afgebeeld een brug van gewapend beton 
Ivoor voetgangers, ontworpen door Martin 
IDülfer, waarvan de architectuur verdienste

lijk is doordat het karakter van gewapend beton er uit 
spreekt. Dat het materiaal zich tot buitengewoon veel 
doeleinden leent is bekend; dat het de eigenschappen 
van twee voorname bouwmaterialen in zich vereenigt, 
namelijk van steen en ijzer, en dus gemakkelijk gebe
zigd kan worden om steen te imiteeren, is evenzeer be
kend. Het materiaal is betrekkelijk nieuw, en, gezien 
zijn veelzijdige bruikbaarheid, is, het overeenkomstig 
de historische ontwikkeling der architectuur, dat de 
vormen zijner eerste uitingen imitaties zijn van de lang 
gebezigde vormen der oude, beproefde materialen. Is 
niet de steenenGrieksche tempel waarschijnlijk de ge-
lijdelijke vervorming van een houten voortype ? Heeft 

niet de eerste ijzerstijl van ± 1860 meer een steen- dan 
een typisch ijzer karakter ? 
Ook bij het gewapend beton zal langdurige ervaring en 
volledige erkenning van zijn hoedanigheden langzamer
hand leiden tot een meer nieuwere en stijlvolle toepas
sing. Reeds wijzen enkele utiliteitswerken, als silo's, 
sommige watertorens, pijlerconstructiën enz. aan, dat 
een nieuwe en goede weg wordt ingeslagen. 
Een merkwaardig voorbeeld van wat men met gewa
pend beton kan doen is het 22,10 M. hooge beeld van 
den heiligen Joseph te Espaly, gelegen nabij de stad 
Puy in het Departement Haute-Loire van Frankrijk, 
in het jaar 1911 opgericht, dat geheel uit dit materiaal 
is samengesteld. Dit is het eerste voorbeeld van een 
toepassing van beton-ijzer op een dergelijke wijze. 
Het Westd. Baublatt, waaraan het onderstaande is 
ontleend, is van meening, dat deze eerste poging als 
geheel gelukt is te beschouwen, daar het beeld zich 
uitwendig in niets van een massief zandsteenen beeld 
onderscheidt. Technisch gelukt, voegen wij er aan toe, 
maar artistiek zeer bedenkelijk. 

Puy heeft eveneens een reuzen-beeld. Dit is de 16 M. 
hooge, bronzen Notre Dame de France, ook Maagd van 
Puly genaamd; en op een rots geplaatst, verheft het 
zich 132 M. boven de stad. Het beeld van den heiligen 
Joseph moest een pendant worden. Abt Fontanille nam 
het initiatief tot de oprichting en gaf ook het materiaal 
aan, van welks resultaat hij van te voren overtuigd was. 
De bekende firma Hennebique heeft het uitgevoerd, 
met medewerking van den beeldhouwer Camille Debert. 
Het model is van den beeldhouwer André Besqueut. 
Het stelt den heilige voor, rechtop naast zijn werkbank 
staand. Zijn rechter hand wijst ten hemel, zijn linker 
arm draagt het Christuskind. 

110 111 



De groep rust op een postament, hoog 7.4 M., dat 
de vorm van een breede, door pijlers in zeven deelen 
verdeelde en met tinnen versierde toren heeft, en waar
van het inwendige een kapel is, die twee ronde, boven 
elkaar gelegen galerijen bevat. De zeven zuilen, welke 
deze dragen, loopen door tot aan het platvorm. Het 

beeld zelf is 14.70 M. 
hoog, zoodat de totale 
hoogte van het monu
ment 22.10 M. bedraagt. 
De bewapening bestaat 
uit een inwendige toren 
van half ovale en half 
cirkelvormige doorsne
de en uit een rij hori
zontale, galerijvormige 
ribben, ongeveer op een 
Meter van elkaar ver
wijderd, die met de kern 
verbonden zijn en deze 
met de bekleeding ver
binden. Bovenaan be
vindt zich een buis van 
60 cM. doorsnede, die 
door den kap gaat en 
de toegang tothet hoog
ste punt vormt. De op
geheven arm wordt 
door een bijzonder ge
raamte gedragen. 
De firma Hennebique 
maakte de sokkel en de 
bewapening, terwijl de 
beeldhouwer Debert de 
omhulling te Parijs 
vervaardigde. 
Het model werd zes 
maal vergroot, en nauw
keurig bijgewerkt, daar 

er een afgietsel van gemaakt moest worden. Hiertoe 
werd het vergroote model verdeeld. De kop, de rech
ter arm en het Jezuskind werden van het lichaam ge
scheiden en dit in 7 deelen verdeeld. Daarna ver
grootte men ieder deel nog eens zesmaal, tot de ver
langde grootte was bereikt, terwijl men naar ieder in 
hout een ruw afbeeldsel maakte, dit met draad-vlecht
werk overtrok en op dit laatste met boetseerklei de 
vormen nauwkeurig aanbracht. 
Toen deze gereed waren, werden gipsafgietsels ervan 
genomen, welke in platen van + 1M'. werden gesneden. 
Deze platen, door stutten versterkt en zorgvuldig aan-
geteekend, werden naar Espalij vervoerd, waar het gie
ten van het beeld volgde. Na wegname der vormen 
werden de sporen der voegen zorgvuldig verwijderd, 
zoodat het beeld er uit ziet, alsof het uit één stuk steen 
is gehakt. 
Het gewicht van het beeld, zonder postament, is 80 ton; 
Het Baublatt merkt ten slotte op: De uitvoering van 
het beeld in beton heeft voor, dat het niet alleen goed-

E E N R E U Z E N B E E L D V A N G E 
W A P E N D B E T O N . Totaal hoog 
22.10 M. 

koop is, maar ook dat het duurzaam en tegen het weer 
bestand is. J. G. 

VERWARMING EN VENTILA-
1 TIE V A N SCHOLEN. m 

F. G. UNGER, W. I. 'S Gravenhage. 
Vervolg van bladz. 101. Slot. 

VENTILATIE-INRICHTINGEN. 
Een kunstmatige ventilatie-inrichting is voor scholen 
een bepaald vereischte. Niet alleen is de luchtverver-
sching, die door het openen der bovenramen verkregen 
wordt beslist onvoldoende, maar dit geeft bovendien 
s winters aanleiding tot kouvatten e.d. bij de leerlingen. 

Men onderscheidt de ventilatie-inrichtingen in instal
laties met en zonder voorgewarmde lucht. 
De eerste, welke nog veel aangetroffen worden, in 
alle scholen van Berlijn bijv. zijn als volgt ingericht. 
Versche buitenlucht wordt door kanalen naar de loka
len geleid. De kanalen monden onder de verwarmings
toestellen uit, waardoor de lucht alvorens in het lokaal 
te treden verwarmd wordt. Een ander kanalensysteem 
leidt te bedorven lucht van boven uit de lokalen naar 
buiten het dak. Een dergelijke inrichting is zeer onvol
doende. Zijn de ramen en deuren van het betreffende 
vertrek goed dicht dan is de luchtverversching niet vol
doende, sluiten ze niet goed dan tocht het steeds langs 
de ramen. De verklaring vooi dit verschijnsel licht voor 
de hand, toch worden in dit opzicht nog vaak fouten 
begaan. 
Stelt men zich een vertrek voor, waarin een tempera
tuur van 20' heerscht, terwijl het buiten 10° vriest, en 
wordt dat vertrek dan op de beschreven wijze geventi
leerd, dan is het toevoerkanaal met koude lucht gevuld, 
want er is geen reden waarom de lucht zich in dat ka
naal reeds zou verwarmen. Zij dus de temperatuur 
waarmee de lucht onder den radiator treedt —6°, dan is 
de gemiddelde temperatuur in dat kanaal - - 8°. en dus 
het verschil in temperatuur, dat hier de beweging der 
lucht*veroorzaakt: —10-- 8 = 2°. 
Het kanaal dat de lucht van 20° afvoert, gaat omhoog 
door het geheel verwarmde gebouw. Hierin koelt zich 
dus de lucht niet af. Hoogstens neemt de temperatuur, 
in dat gedeelte van het kanaal, dat op den kouden zolder 
ligt, tot 14° af, zoodat in het afvoerkanaal een tempera
tuurverschil van 17— (—10) = 27° de lucht voortdrijft, 
daar nu de gemiddelde temperatuur 17 is. De drijf
kracht in het afvoerkanaal is dus 14-maal zoo groot als 
in het toevoerkanaal, vandaar dat door kieren en ver
dere ondichtheden steeds koude lucht naar binnen ge
zogen wordt. 
In een school had de stoker op herhaalde klachten van 
het onderwijzend personeel 's winters de klep in het 
toevoerkanaal gesloten. Daar nu de aanvoer van ver
sche lucht geheel ophield, doch het drukverschil in toe-
en afvoerleiding hetzelfde bleef, verergerde de toe
stand. De lucht werd zelfs zoo sterk weggetrokken dat 
een stuk papier, voor de afvoeropening gehouden, vast

gezogen werd. Toen men er eindelijk toe kwam het 
drukverschil in toe- en afvoerleiding meer in overeen
stemming te brengen door de versche lucht voor te 
warmen, werkte de inrichting uitstekend. 
Een ander leerrijk geval is het volgende. In een gesticht 
was, op aandringen van den dirigeerenden geneesheer, 
voor elke zaal een afvoerkanaal voor de lucht aange
bracht. Deze kanalen vereenigden zich boven in het ge
bouw waar de lucht door een ventilator werd afgezogen. 
Dat er op zulk een manier in de zalen een aanzienlijke 
druk verlaging tegenover de buitenlucht ontstaan moet is 
natuurlijk, zoodat hier juist het tochten langs de ramen 
versterkt werd. Om dit drukverschil weer op te heffen 
werd later achter elk der radiatoren een pijp van 25 mM. 
wijdte aangebracht waardoor gemeenschap met de bui
tenlucht werd verkregen. Om het binnendringen van 
water te voorkomen waren deze buizen S-vormig ge
bogen. Hoe totaal onvoldoende een dergelijke verbete
ring was, blijkt uit de verhouding der doorstroomingen 
van toe- en afvoerkanaal. De doorstroomopening der 
buizen was per zaal te samen 0,0015 M J . de inhoud van 
elk der zalen 250 M : ; . Neemt men aan dat de lucht twee 
maal per uur ververscht wordt, wat niet te veel is, daar 
de afvoerinrichting als zoodanig — zeer voldoende 
was, dan zouden er dus per uur toegevoerd moeten wor
den 2 maal 250 M : i . lucht of 0,14 M ; i . per seconde. De 
snelheid der lucht in de buizen zou dus ongeveer 93 M. 
moeten zijn, waaruit duidelijk het onmogelijke van een 
goede werking blijkt. 
Om een goed werkende ventilatie te krijgen moet de 
slechte lucht uit het lokaal verwijderd worden zonder 
drukverschil tusschen binnen en buiten te veroorzaken. 
Men kan dit bereiken door de versche lucht voldoende 
voor te warmen en zoo het drukverschil in toe- en af
voerleiding hetzelfde te maken. 
De lucht wordt verwarmd aan gewone radiatoren die 
daartoe in het toevoerkanaal zijn ingebouwd. Filters 
om de lucht te reinigen zijn niet noodig mits de ver
sche lucht maar op een geschikte, beschutte plaats van 
buiten ontnomen wordt daar ten eerste de snelheid 
der lucht niet groot genoeg is om het zware stof mee te 
nemen en ten tweede de temperatuur slechts tot 20 
opgevoerd wordt. De wanden van de verwarmings
kamers moeten zoo glad mogelijk uitgevoerd worden, 
evenals die van de kanalen zelf. 
Gevaar tegen bevriezen bestaat bijna niet, als men er 
slechts op let bij vriezend weer eerst de verwarming 
en dan de ventilatie bij te zetten. Ten overvloede kan 
men de luchtverwarmingstoestellen een afzonderlijke 
leiding, met kranen in toe en afvoer geven, zoodat men 
het geheel uit kan schakelen. 
Het hoofdkanaal moet groot genoeg zijn om er door te 
kruipen en de noodige schoonmaakkleppen bevatten. 
Bovendien moeten er kleppen zijn om de lucht buiten 
de verwarmingskamer om te leiden. De uitmonding in 
de vertrekken moet ongeveer 2 M. boven den vloer lig
gen, de uitmonding zelf moet 1,5 maal zoo groot geno
men worden als het aanvoerkanaal en naar voren af
gerond worden. Het is van groot belang de afmetingen 

der kanalen met zorg te berekenen. Vaak geeft men aan 
alle kanalen dezelfde afmetingen wat verkeerd is, daar 
bijv. een vertrek beneden met een veel kleiner afvoer
kanaal zal kunnen volstaan dan een vertrek op een 
hooger gelegen verdieping van denzelfden inhoud, om
dat bij het eerste een veel grooter drukverschil aan
wezig is dan bij het tweede. Omgekeerd zal het toevoer
kanaal voor een hooger gelegen vertrek kleiner kunnen 
zijn dan voor een lager gelegen. 
De afvoerkanalen kan men op den zolder uit laten mon
den, maar beter is buiten het dak; ten eerste omdat 
dan de balken enz. niet van het neerslaand vocht te 
lijden hebben, ten tweede opdat ingeval de lucht 
eens in een kanaal terugslaat niet dadelijk de onzui
vere zolderlucht in het lokaal dringt. Het beste is de 
kanalen elk afzonderlijk uit te laten monden, dan kun
nen ze onderling geen geluiden overbrengen. 
Het kan gewenscht zijn de ventilatie-inrichting te ver
sterken door middel van een electrisch gedreven venti
lator, het is dan mogelijk, ook gedurende de zomer
maanden, als het temperatuurverschil binnen en buiten 
klein is, een krachtige luchtverversching te onderhou
den. Men moet er dan op letten dat motor en ventilator 
geen hinderlijk geraas maken, hetgeen te bereiken is 
door ze op een doelmatige fundatie te plaatsen, of door 
de ventilator groot te maken, zoodat hij slechts lang
zaam behoeft te loopen. 

De ligging van het gebouw ten opzichte der windrich
tingen staat met de verwarming in nauw verband, meer 
dan men meestal denkt. Bij het bouwen van scholen 
wordt, wat dit betreft, veel te veel op het licht gelet en 
men meent vaak dat die lokalen het best gelegen zijn, 
welke op het noorden liggen, omdat zij het gelijkmatigst 
belicht worden. Dat een eenigszins veranderlijk licht de 
leerlingen geen kwaad zal doen, blijkt wel uit het feit dat 
in den winter gedeeltelijk bij kunstlicht en bij daglicht 
gewerkt wordt. Het is daarom beter er ook eens op te 
letten dat, uit een oogpunt van verwarming, de noorde
lijke ligging de ongunstigste is. Wel kan men bij de be
rekening der installatie deze vertrekken een extra toe
slag geven, doch men dient ook te bedenken, dat derge
lijke lokalen, in het voor- en najaar — als het nog niet 
koud genoeg is om te stoken een minder aangenaam 
verblijf bieden. 
In den regel zal uit een oogpunt van goede verwarming 
de westelijke ligging de voorkeur verdienen. 

sla 
a s 

S O C I A L E H Y G I E N E 
E N - T E C H N I E K 

door J. L. B. KEURSCHOT. 
XXXII. 

L L E R L E I . E E N RUSSISCHE WONINGWET. 
Het is nog niet zoo lang geleden, dat wij in 
deze rubriek Rusland aanhaalden als het land, 
bekend om zijn ten hemel schreiende woning

toestanden en —- mede als gevolg daarvan ontzet
tend hooge sterftecijfers. 
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Ingrijpen schijnt er thans noodzakelijk geworden, al
thans de regeering heeft een ontwerp-woningwet aan
hangig gemaakt. Voorzeker niet voor den tijd. De arbei
dersbevolking van Rusland staat sociaal zoowel als 
geestelijk op een zeer laag peil; de eischen der hygiëne 
zijn haar vreemd; ruimte, luchtverversching, licht en 
zindelijkheid zijn in hare woningen afwezig -maar, de 
cholera is in dat land een endemische ziekte geworden. 
Dit laatste zal vermoedelijk de aandacht der regeering 
op een wet op de volkshuisvesting hebben gevestigd. 
Blijkens een uittreksel, dat de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant van het wetsontwerp gaf, zal zij aan die ver
wachting echter onmogelijk kunnen beantwoorden; im
mers de bestaande woningtoestanden worden door het 
ontwerp eenvoudig aanvaard. Alleen nopens bouwen, 
her- en verbouwen van woningen stelt het eischen en al 
zijn die hier en daar dit moet worden erkend — ook 
vrij scherp, in de naaste toekomst althans zijn daarmede 
geen endemische ziekten te bestrijden; de besmettings
haarden zijn verscholen in het bestaande en daarom 
moet in de eerste plaats daar met volle kracht worden 
ingegrepen. 
Aan de nieuwe woning worden ongeveer dezelfde ei
schen gesteld, als men in de Duitsche en Nederlandsche 
wetgeving aantreft, b. v. een minimum luchtruimte per 
inwonend persoon; minimum bodemoppervlakte en 
verdiepinghoogte der vertrekken, minimum venster
oppervlakte en ook wordt een blijvende temperatuur 
van 14 graden Reamur voorgeschreven. 
Kelderwoningen zijn absoluut verboden; de gevel
hoogte mag slechts de helft der straatbreedte bedragen; 
aansluiting aan de gemeentelijke rioleering en aan het 
buizennet der waterleiding is verplichtend. 
De mogelijkheid tot het verkrijgen van rijksteun voor 
den aanbouw van nieuwe woningen opent het wetsont
werp niet; evenmin die tot onteigening en zooals reeds 
gezegd, onbewoonbaarverklaring. 
De kans van wet-worden van het ontwerp schijnt 
volgens Dr. E. Gorowitz, aan een artikel waarvan de 
N. Rott. Crt. haar gegevens ontleende nog uitermate 
twijfelachtig: de huiseigenaren, bouwondernemers en 
gemeentebesturen achten zulke draconische bepalingen 
volstrekt onaannemelijk. 
De redevoeringen van den bekenden Nederlandschen 
anti-woningwet-senator zouden daar vermoedelijk een 
goed onthaal vinden. 

* ^ * * 

Militaire hulp. Als een prachtig bewijs, hoe men lang
zamerhand allerwege leert inzien, welk een machtigen 
invloed de woning uitoefent op den mensch, op zijn 
geestelijke, maar ook op zijn physieke ontwikkeling, 
knippen wij het volgende zinnetje uit het verslag eener 
redevoering door den heer G. C. A. Fabius, Kapitein 
der Infanterie, gehouden in de afdeeling Arnhem van 
den Nederlandschen Bond voor Vrouwenkiesrecht: 

„Oorlogsgevaar is op onze beschaving van invloed; 
het zal leiden tot het inzicht dat alles moet worden 
gedaan om de zuigelingensterfte te verminderen, 

waar het er in den oorlog op aankomt sterk in getal 
te zijn; voorts zal oorlogsgevaar doen streven naar 
verbetering van sociale toestanden, woningtoestan
den, onderwijs, naar alles wat belemmerend werkt 
om ontwikkelde strijders te vormen." 

Al komt ons de prijs — oorlogsgevaar die de heer 
Fabius voor zijn hulp bij het verbeteren der woningtoe
standen eischt, veel te hoog voor en al zouden wij hem 
liever aan onze zijde zien, los van dien prijs, toch zijn 
wij hem dankbaar voor zijn uiting, omdat zij een krach
tig en onverdacht pleidooi voor de verbetering der 
volkshuisvesting inhoudt. 
En waar ten slotte de prijs die de heer Fabius vraagt 
toch betaald moet worden of hij al dan niet zijn hulp 
verleent daar aanvaarden wij zijn medewerking 
gaarne. 

* _ * * 

Woningnood. De socialistische fractie in den Rotterdam-
schen Raad diende onlangs een voorstel bij dat college 
in, waaraan de bedoeling ten grondslag ligt over te gaan 
tot het van gemeentewege bouwen van huisvesting voor 
de armere bevolking. Tot de indiening van dat voorstel 
gaf haar aanleiding een publicatie in het verslag van 
het bouw- en woningtoezicht, nopens voorraad en huur
prijzen van arbeiderswoningen aldaar, waaraan wij het 
volgende ontleenen: 
Aanwezig waren op 31 December van de jaren: 

Huurprijs. 1901 1908 1910 

W e e k h u u r : 
—f 0.75 363 255 215 

f 0.76 „ 1.00 1911 1655 1536 
„ 1.01 - , 1.25 2266 2152 2019 
„1.26 „1.50 5751 5227 5045 
-1.51 „1.75 5157 4602 4390 
„ 1.76 „ 2.00 7126 6846 6675 

Totaal 22574 20737 19880 

Het aantal woningen tot en met een huurprijs van f2. 
per week is dus in Rotterdam van 31 December 1901 
tot 31 December 1910 met 2694 verminderd. Neemt 
men daarbij nu in aanmerking, dat de bevolking in dat
zelfde tijdsverloop zich enorm uitbreidde van 341.050 
tot 426.854 inwoners — en dat dat deel der bevolking, 
dat vorenbedoelde woningen bewoont in die vermeer
dering een belangrijk aandeel heeft, dan kan men zich 
een vrij duidelijk denkbeeld van den Rotterdamschen 
woningnood vormen. 

* _ * 

L I T T E R A T U U R . Onze litteratuur over het volkshuisves-
tingsvraagstuk is in de jongste weken weder met enkele 
werken verrijkt. 
In de eerste plaats vroeg een werkje van de hand van 
den heer D. E . Wentink, Inspecteur der Volksgezond
heid te Utrecht, getiteld -De bouwverordening en het 
woningvraagstuk" onze aandacht. "Wij hebben tot nu 

toe slechts tijd kunnen vinden het zeer vluchtig even 
door te zien; toch ontdekten wij reeds tal van zeer 
wetenswaardige beschouwingen, welke getuigen van 
de rijke ervaring van den schrijver. 
Ten tweede zag het licht een beteekenisvol werk „Uit
breidingsplan en Bouwverbod", beschouwingen over 
inhoed en toepassing van de betrekkelijke en aanver
wante bepalingen der "Woningwet, geschreven door 
Mr. H. J. Smidt, Oud-Minister van Justitie, welk boek 
nog zelfs niet door ons vouwbeen is bewerkt. 
En tenslotte ontvingen wij „Eenige regelen in verband 
met de arbeiderswoningkwestie" uitgegeven door de 
patroonsvereeniging -Plichtsbesef" te Utrecht, 't Is te 
wenschen, dat de kwaliteit van den inhoud de taalkun
dige schoonheid van den titel verre overtreft. 
Wij hopen spoedig uitvoerig op deze geschriften terug 
te komen. 

VEREENIGING EN SPLITSING VAN FUNC-
TIËN BIJ MIDDELEEUWSCHE STEDELIJKE 

GEBOUWEN. 
door Dr. S. P. H A A K . 

Vervolg van blz. 103. 

.oowel voor de Vlaamsche hal als van de Gernaam-
jsche koophal in het algemeen kan men aannemen, 
Idat zij van vroeger datum is, dan de raadhuizenen 
Jdit is zeer begrijpelijk, wanneer men bedenkt, dat 
'de steden zich veelal ontwikkeld hebben uit handels

centra, waar dus overdekte ruimten noodig waren voor markt-
localiteit, lang voordat de privileges er het staatsrechtelijk ka
rakter van stad aan verleenden. De eerste steden ontstaan in de 
11de eeuw, maar dan volgt eerst nog een tijdperk, waarin de be
hoefte aan een raadsgebouw langzamerhand sterker wordt, tot
dat zij in de 12de eeuw hier en daar beginnen te verrijzen. Eerst 
in de 13de eeuw wordt het raadhuis een algemeen verschijnsel. 
In overeenstemming daarmede is het betrekkelijk late optreden 
van den stadsraad, hetzij deze zich uit of naast de door den stads
heer benoemde schepenen h« eft gevormd. De eerste consules of 
jurati komen in de 12de eeuw voor en in de 13de eeuw eerst 
krijgen verschillende steden het recht een eigen bestuur te be
noemen. Vóór dien tijd kan er natuurlijk van een eigen gebouw 
geen sprake zijn, aangezien de schepenen of andere ambtenaren 
van den stadsheer het niet behoefden. Zijn dus de eerste raad
huizen van de 12de en 13de eeuw. de eerste koophuizen komen 
al in de 10de voor. Uit dien tijd wordt genoemd een domus mer-
catoria te Corvey, voor de jaarmarkt op Sint-Vitusdag gebouwd ') 
en het venditorium, theatrum, domus mercatorum, domus foren-
ses enz komt later in vele oorkonden voor. Het nam de plaats in 
van de kramen, banken of lauben, waar anders de goederen, die 
ter markt kwamen, werden tentoongesteld. Op de groote jaar
markten namen deze meestal het geheele marktplein en verschil
lende straten in beslag. 

Een voorbeeld van de drukte van zulk eene jaarmarkt hier te 
lande geven de keuren van Brielle van 1445. waar op Sinte Katha-
rinadag en volgende dagen de meest verschillende artiken wer
den aangeboden. s) Ten overstaan van den burgemeester en den 
baljuw geschiedde de verloting der standplaatsen, waarbij ge
noemd worden de wantsniders, de verkoopers van mailrie (fijn 
ijzerwerk, zooals sloten, scharen), tynnenwerck, grof ijzerwerk en 

koper. Dan volgden de kramen voor scaloetsen en platijnen 
(beide soorten van muilen), die voor vruchten, de koekkramen die 
voor maercherie (verschillende marskramerijen, zooals zijde en 
andere fijne stoffen), leder, zeemleer en riemen, fluweel, laken, 
camelotten (stoffen van kemelshaar), wol. linnen, die voor hout
werk, zooals banken, stoelen, schragen, spinden, andere voor 
pelterijen, voor lantaarns enz. Een bijzonder voorrecht genoten 
de kooplieden in goud, zilver en sieraden, die met toestemming 
van den burgemeester in „der stede huys" mochten uitstallen, 
waar zij dit veiliger konden doen, dan op de markt. Een van de 
vele gevallen dus, waarin het stadhuis als verkoopplaats diende. 
Eene dergelijke opgave van Lübeck uit 1262 vermeldt op de 
markt behalve het gewandhaus (domuspannorum), het huis der 
looiers, het haringhuis, de vleesch- en broodbanken (macella 
carnium en macella panum), de kramen van de naaldenmakers, 
de goudsmeden, de schoenmakers, de tinnegieters, van de hand
schoenenmakers en andere bewerkers van fijn leer (Cori/ewa-
nere) de lantaarnmakers, viltbewerkers, wisselaars, enz. ') 
Voor sommige goederen waren hier, zooals blijkt, reeds blijvende 
gebouwen aanwezig. Te München wordt naast het koophuis ook 
het bontwerkershuis genoemd, evenals te Keulen (domuspelli-
ficum). Verschillende gilden bezaten eveneens hun eigen ver
koopgebouw, hal of laube, waarbij nog niet behoeft gedacht te 
worden aan het gildehuis der latere middeleeuwen, dat meer als 
plaats voor gezellige bijeenkomsten en vergaderingen diende. 
Te Keulen hadden de kant- en linnenwevers en zwaardwegers 
gaddemen -) en cubicula voor het opslaan van hunne waren; de 
geldwisselaars hadden bijna overal hunne standplaatsen, in de 
steden met eigen munt in de nabijheid van het muntgebouw. 
Waarschijnlijk zijn de namen bank en beurs, als gebouwen voor 
den geldhandel afkomstig van de wisselaarsbanken en de geld
buidels capsa it. cassa, of bursa), die zij bij zich hadden '). Het 
meest algemeen is het particuliere verkooplokaal voor geweven 
stoffen, zooals het reeds genoemde te Lübeck. het commune 
theatrum pannicidarum of domus communis et venalis te Salz-
wedel enz. Later is in dit opzicht het particulier initiatief dikwijls 
vervangen door dat van de gemeente, zooals wij bij het Neder
landsche wandhuis zullen zien. 

De gegeven voorbeelden doen zien, dat de neiging bestond om 
voor verschillende bedrijven vaste kooplocalen te stichten. In 
steden, waar de specialisatie niet zoover ging, werd dikwijls een 
ruim gebruik gemaakt van de bogengalerijen langs de huizen, 
waardoor de „bogenstrasse" ontstaat, die thans nog, om slechts 
enkele voorbeelden te noemen, te Bern. Straatsburg, Munster en 
Bozen in Tirol een gedeelte van de stad doorloopen. Onder deze 
arcaden of lauben (in de Romaansche talen overgenomen als it. 
loggia, fr. loge) stonden dan weer de kramen, zoo de apothecae 
voor de uitstalling der lakens te Frankfort, in 1290 genoemd. In 
Nederland is, zooals bekend is de luifel (verwant met laube) voor 
het huis de plaats, waar de handwerker zijn bedrijf uitoefent en 
waar dus ook de verkoop van zijn artikelen geschiedt. Laube en 
luifel zijn de overgang tot de gesloten winkel, aangezien zij het 
onnoodig maakten op plaatsen van het woonhuis verwijderd te-
venten. 
Naast de reeds besproken gelegenheden voor aanbieding van 
waren moeten nog genoemd worden de banken of hallen voor 
verbruiksartikelen. die bijna in alle steden worden aangetroffen, 
nl. de vleesch-, visch. broodbanken, die voor gevogelte, wijn enz. 
Het meest algemeen zijn de brood- en vleeschbanken, ook bij 
ons te lande. Te Deventer betaalden de bakkers in de 14e eeuw 
6 stuivers voor het gebruik van eene broodbank : de vleeschban
ken op de vleyschschuppenstede (de schopstede wordt in de Ca-
meraersrekeningen van Deventer ook genoemd als de plaats 
waar de schoppen, tenten of kramen, stonden. Het woord is ver
want met e, shop, fr. échoppe, mhd. schopf, hd. schuppen) ') wa-

') Von Maurer, Geschichte der Stadteverfassung II, S 54 
*) De Middeleeuwsche Keuren der stad Brielle, uitgegeven door De Jager, hlz. 171, 
254 vlg. De opgaven zijn gedeeltelijk ook uit de 16e eeuw. Zie Mndl Wdb. op 
'mwlgcrit, merserie enz. 

M Van Maurer, II. S. 46. Cordewanere, bewerkers van Cordobaansch leer. 
=) ook in het Mndl. Zie Mndl. Wdb. opgademen; stalletje, kraampje. 
:l) Beurs komt in de 16e eeuw het eerst voor in dezen zin, volgens Guicciardini hel 
eerst te Brugge gebruikt. Bank over hel it. franco eerst in de 16e eeuw in deze betee
kenis. Ndl. Wdb. 
1 Mndl. Wdb. op schopstede en schoppe, 2e art. 
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ren door een burger gezet en werden verhuurd aan de slagers !). 
Later zijn in de plaats van de banken huizen gezet, in het bijzon
der de vleeschhallen, die tot de gewone stadsgebouwen be
hooren. Soms was het vleeschhuis een deel van het raadhuis, 
zooals te Gouda, waar de kelders van het stadhuis ervoor dien
den, dikwijls stond het in de nabijheid van dit gebouw, enkele 
malen behoorde het tot de fraaiste bouwwerken der stad, zooals 
de Haarlemsche vleeschhal, die algemeen voor een van de best 
gelukte voortbrengselen der Hollandsche Renaissance wordt 
gehouden. 
Ook voor de broodbanken kwam soms een gebouw in de plaats, 
hoewel niet zoo dikwijls als voor de vleeschbanken. Een brood
huis wordt o. a. genoemd te München, en in ons land te Delft'-'). 
E n last not least het bekende Maison du Roi, dat als justitic-ge-
bouw dienst deed en van welks trappen Requesens in 1574 de 
..Pardona" aflas, die de Nederlanden weer met Spanje moest 
verzoenen, heette oorspronkelijk, waarschijnlijk naar een ouder 
gebouw, het broodhuis. 
De middeleeuwsche steden hadden het grootste belang bij de 
regeling der markt. Deze was geheel regeeriugszaak. De burger
handwerksman moest de zekerheid hebben er zijne artikelen te 
kunnen verkoopen ; hij moest dus geen concurrentie ondervinden 
van de industrie in andere plaatsen ; artikelen, die de stad zelf 
opleverde mochten niet worden ingevoerd. Ook werd gewaakt 
tegen onderlinge concurrentie tusschen de burgers, die eenzelfde 
vak uitoefenden. De stad stelt vast. hoeveel een handwerksman 
voor dagloon mag eischen, als hij aangenomen werk verricht; zij 
ziet toe op het materiaal, dat hij gebruikt en verhoedt verval-
sching. bijv. van goud en zilver; zij bepaalt den prijs van ver
schillende goederen. Vandaar eene voortdurende zorg voor de 
markt. Het is geen wonder, dat stadsrecht en marktrecht dikwijls 
voor identiek zijn verklaard. De marktvrede verschaft zekerheid 
van recht aan koopers en verkoopers. E r werden beambten 
benoemd voor het wegen en meten der goederen en voor het 
controleeren der stoffen, die uit den vreemde kwamen. Geen 
wonder, dat de stad ook zorgde voor het stichten van koopge
bouwen. 
E r waren altijd goederen, die moeilijk in de gewone kramen, 
onder de arcaden, of in open hallen konden blijven uitgestald, 
zooals de fijnere geweven stoffen, de kostbaarheden van goud of 
zilver en de juweelen. Daarvoor diende dan het gewaudhuis. de 
lakenhal, het koophuis enz. Dikwijls werd ook het raadhuis als 
verkoopplaats aangewezen, vooral in den eersten tijd. Ruimte 
was er meestal voor aanwezig. De oudste raadhuizen sluiten zich 
in hunne bouworde aan bij de vorstelijke hoven, die reeds vroeg 
twee verdiepingen vertoonen, waarvan de bovenste dient voor 
feestelijke bijeenkomsten en vergaderingen, de onderste voor 
bergruimte, woonplaats der ondergeschikten enz. Zoo hadden 
de paltzen uit den tijd van Karei den Groote te Nijmegen. Aken 
en Ingelheim de zaal bovende rez-dechaussée evenals de Saaihof 
te Frankfort a'M. :l) Het „Kaiserhaus" te Goslar. door Hendrik II 
en III in den tegenwoordigen vorm gebracht, is een prachtig 
voorbeeld; van Germaanschen „Saalbau", waarbij de ruime 
bovenzaal, bereikbaar langs'een dubbele trap en voorzien van 
eene^breede bogengalerij aan de voorzijde/ de kern vormt van 
het geheele bouwwerk. De hal van Bosham. afgebeeld op het 
bekende borduurwerk van Bayeux. toegeschreven aan Mathilde, 
echtgenoot van Willem van Normandië en waarin de verovering 
van Engelandzinnebeeldig is voorgesteld, vertoont een gebouwtje 
dat hoogst primitief is. maar dat toch reeds in tweeën is gesplitst 
en waarvan de bovenste afdeeling de vergaderzaal vormt. 
Dezelfde bouworde nu vindt men bij de oudste raadhuizen reeds, 
zooals bij dat van Gelnhausen. waarvan de oorzpronkelijke vorm 
door teekeningen bewaard is gebleven ') Gelijkvloers bevinden 
zich drie groote gewelven, misschien als verkoopplaats gebruikt 

I Buitenrust Hcttema en Telting. Ken middeleeuwsche stad in de Mde eeuw, blz. 8, 
II en 12. 
= Van den Bergh, Oorkondenb. van Holl. en Zeel. 2,420a. 

i M.Schwelchsthal. Annalea de la Société d' Archéologie dc Bruxelles, 1907, p. L79sqq. 
1 Stiehl, Das dentsche Rathatu im Mittelalter, Leipzig, 1905,S. 12 fig. 
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en langs eene trap aan de buitenzijde bereikt men de zaal, eene 
ruimte van 5 M . hoogte, die de geheele breedte van het gebouw 
beslaat. Een koophuis wordt eerst in 1350 gezet, zoodat het raad
huis vóór dien tijd ook wel als zoodanig zal gefunctioneerd 
hebben. Het raadhuis te Dortmund wordt in 1261 vermeldt als 
lakenhal (domus abt ventidur laneus pannus) en bevatte eene 
verkoophal gelijkvloers, de burgerzaal op de eerste verdieping 
en een kelder voor het bewaren der stedelijke wijnen. 
Waar het stadsgebouw aanvankelijk verschillende bestemmingen 
heeft, zal het afwisselend ook naar één van deze genoemd wor
den. Zoo vindt men in Duitschland naast de benamingen Bürger-
haus. Stadthaus, Gemeindehaus, Rathaus, praetorinm, afkomstig 
van de bestuursfunctiën, die van Gewandhaus, Tuchhaus, Kauf-
haus, naar de beteekenis voor den handel, theatrum, domus thca-
tralis, Schauhaus, naar de vertooningen, die er op Vastenavond 
en bij andere gelegenheden werden gehouden, Tanzhaus, Hoch-
zeitshaus naar de feesten, die de aanzienlijken er gaven en ten 
slotte die van Richthaus en Dinghaus, die in later tijd ook ge
bruikt worden. Uit het gebruik der gebouwen blijkt, dat de be
naming slechts van één functie afkomstig was, terwijl er verschil
lende zaken in plaats vonden. Het in de jaren 1610-1617 gebouwde 
Hochzeitshaus te Hameln bevatte in het parterre de stadswaag, 
apotheek- en wijnhuis ; op de tweede étage hadden de vergade
ringen van den stadsraad plaats en de feesten. Te Bremen waren 
raad- en koophuis één tot in de 15e eeuw; eerst in 1407 werd een 
afzonderlijk raadhuis gezet. Het stadsgebouw te Mtthlhausen in 
den Elsass behield niettegenstaande talrijke verbouwingen in de 
benedenruimte de groote hal, die voor marktplaats bestemd was. 
De grootte van het gemeentehuis in betrekkelijk onbeduidende 
plaatsen behoeft ons wegens deze verschillende doeleinden niet 
te verwonderen. Zoo bevatte het raadhuis van Kalkar eene ruime 
markthal, die door verschillende ingangen, ook voor wagens te 
bereiken was. op de eerste verdieping een groote burgerzaal en 
daar nog boven eéne bergplaats voor het in den vorm van cijns 
door de stad geëischte koren. Bijna van ieder raadhuis in Duitsch
land wijst de geschiedenis op oorspronkelijke combinatie van 
handels- en bestuurszaken. Te Neurenberg werd het raadhuis 
wegens de toenemende behoefte van den lakenhandel uitsluitend 
voor dit doel afgestaan en behielp de raad zich tijdelijk met een 
gewoon burgerhuis. Het raadhuis te Kolmar wordt ook „Korn-
haus" genoemd; het koop- en danshuis te Koblenz diende oud
tijds ook voor raadsvergaderingen enz. 

(Wordt vervolgd.) 

PRYSVRAGEN 
EEREPRIJSVRAAG GODEFROY. 
Hieronder volgen nader ingekomen vragen met de antwoorden 
der Jury: 

Vraag 14. In het programma komt voor de uitdrukking: vrij ter
rein. Geeft deze uitdrukking den ontwerper de vrijheid, 'tgebouw 
te ontwerpen, oprijzende vanuit de grenslijn der aangrenzende 
eigendommen, met in deze gevels de gewone vensters en ver-
lichtingsopeningen zonder matglas of de glaslijn op een bepaalde 
hoogte boven de vloeren; of heeft de eigenaar der aangrenzende 
terreinen 't recht tegen 't gebouw aan te bouwen, zoodat deze 
gevels blind moeten worden gehouden? 
Antwoord. Wanneer aan de grenslijnen der omliggende ter
reinen wordt gebouwd, hetzij door het architectenhuis. hetzij 
door de bouwers op de andere terreinen, moet rekening gehou
den worden met Burg. Wetboek art. 693 tot en met 698. 

Vraag 15. In het programma staat: de teekeningen moeten zijn 
in potlood, doch niet schetsmatig behandeld. Mogen nu de teeke
ningen ook in inkt afgewerkt worden (schetsmatige behandeling 
ook uitgesloten blijvend . of leidt dit tot „buiten mededinging 
stellen "? 

Antwoord. Wanneer ontwerper liever de lijnen inkt. wordt hem 
dit toegestaan. De bepaling van potloodlijnen was opgenomen in 
het belang der mededingers, teneinde hen minder omvangrijken 
arbeid te doen verrichten. 

Vraag 16. Wordt conté ook als potlood beschouwd ? 
Antwoord. Neen. 

Vraag 17. Mag. in geval er niet met inkt wordt geteekend. O. I. 
inkt als tint gebruikt worden bij 't aangeven van de muren in de 
plattegronden en doorsneden? 
Antwoord. Neen. 

Vraag 18. Mogen inplaats van de muren in de doorsneden door 
tiut aan te geven, deze in de kleur van 't papier gehouden wor
den, terwijl de ruimten door tint worden opgewerkt ? 
Antwoord. Neen. 

Vraag 19. Kan de termijn van inzending met eenige weken of een 
paar maanden verlengd worden ? 
Antwoord. De gestelde inleveringsdatum is bindend. 

Vraag 20. Mag de ingang van de conciërgewoning niet aan den 
zijkant komen ? 
Antwoord. Zie het antwoord op vraag 7, in B. Weekblad 1912 
no. 7, blz. 82. 

PRIJSVRAAG VOOR ..ST. CASSIANUS", vereeniging 
tot drankbestrijding bij het Onderwijs en de Opvoe
ding, te 's-Bosch. 
Gevraagd was een T E E K E N I N G V O O R A F F I C H E , P R E N T 
B R I E F K A A R T E N S L U I T Z E G E L . 

R A P P O R T D E R J U R Y . 

Ingekomen zijn 43 ontwerpen, waarvan bekroond de teekenin
gen onder de motto's Driekleur (J. G. Lesker) te Amsterdam; 
Muur (J. H. Lutz te Amsterdam) en Friesland (P. de Jong te Har-
lingen). De prijzen bedroegen resp. f 100. . f 60. enf40. . 

Driekleur. Beter dan alle andere geeft dit ontwerp klaar en dui
delijk, op pakkende wijze de grondgedachte weer, terwijl de uit
stekende compositie zoowel van figuren als letters, dit beslist 
voor den eersten prijs deed aanmerken. 

Muur. Mooi als vlakversiering geeft dit ontwerp blijk van goed 
decoratief talent. De ornamentiek is uitmuntend, vast van tee-
kening en eenvoudig van opvatting. De grondgedachte is niet 
zoo pakkend weergegeven en ligt niet zoo voor de hand. Om zijn 
artistieke kwaliteiten is aan dit ontwerp de tweede prijs toe
gekend. 

Friesland. Klaar van uitdrukking geeft dit ontwerp de bedoeling 
goed weer. De compositie is echter niet evenwichtelijk. De hoek
vullingen doen banaal en waren beter achterwege gebleven. De 
letters zijn niet fraai. Om de klaarheid van uitdrukking, maar 
dan om de artistieke kwaliteiten, is dit ontwerp met den derden 
prijs bekroond. 

Lotus. Compositie eerder een albumblad dan een affiche. Letters 
uitstekend, het geheel slap van kleur. 

Artus. Compositie eerder een albumblad dan affiche. Letters 
uitstekend Het geheel is beschaafd. Het denkbeeld is niet duide
lijk uitgedrukt. 

Defense. Chic gedaan, maar meer een plaatje dan een affiche. 

Kruistocht. Zeer goed geteekend. Het bovenstuk met de letters 
niet in harmonie met het overige. De gedachte niet genoeg tot 
uitdrukking gebracht. 

KVB. Niet onaardig van kleur. Wel goed van vlakversiering. 
Nogal slap van teekening. 

Aan mijne Moeder. Ornamenteel wel fraai, figuurlijk bizar. Ge
tuigt van talent. Drukt de grondgedachte niet direct en duidelijk 
genoeg uit. 

Satan. Wel phantastisch van idee. Mooi van teekening, maar niet 
genoeg vlakversiering. 

Schutsengel. Wel beheerscht van compositie, goed decoratief 
begrepen, niet slecht, maar ook niet fraai van kleur. De uitdruk
king der grondgedachte is te verward. 

Hoop. Decoratief begrip wel aanwezig. Vreemd van compositie. 
De uitdrukking van de grondgedachte te gezocht. Verdeelingder 
letters niet in overeenstemming met het doel. 

Alcohol. Ofschoon de grondgedachte hier wel tot haar recht 
komt en het ontwerp door kleur en teekening over het algemeen 
van artistiek gehalte is. moet op een paar figuren en op de let
ters zooveel afgedongen worden, dat het voor eene onderschei
ding niet in aanmerking kan komen. 

Kunst Adelt. Onbeholpen van compositie en teekening. Letters 
veel te klein. Als affiche ongeschikt. 

Argeloos. Heel aardig kinderfiguurtje. Echter te zeer buiten ver
band met het onderwerp. 

Rede. Goed begrip van vlakversiering niet te ontkennen. Phan
tastisch van compositie. Echter niet goed beheerscht. Letters 
slecht, evenals de bandarol. 

Noord Brabant. Phantasie is bij den ontwerper niet te misken
nen. Letters zijn ongelukkig. Is niet tot een geheel gegroeid. 

Kunst. De figuren zijn goed geteekend. De compositie is zwak en 
de bedoeling is niet duidelijk tot haar recht gekomen. Onaange
naam van kleur. 

Pais. Decoratieve kwaliteiten zijn wel aanwezig. Goed van 
kleur. Grondgedachte komt niet genoeg tot uiting. 

Reclameplaat-Prentbriefkaart-Sluitzegel. Geeft de grondge
dachte niet voldoende weer. Figuur goed geteekend. Van kleur 
niet slecht. Letters goed Karakter van reclameplaat goed be
grepen. 
Tine. Alhoewel begrip van vlakversiering aanwezig is. en het ge
heel prettig is van kleur, zijn de letters bepaald slecht. De engel-
figuurzeergechargeerd. De bedoeling komt niet genoeg tot uiting. 
Zonder motto. (Een schilderstukje in olieverf). Een gevoelig ge
schilderd tafereeltje, voor het doel echter ongeschikt. Is blijk
baar het werk van een beginneling. Vertoont kwaliteiten bij den 
ontwerper, die, mits goed geleid, tot ontdekking van een talent 
kunnen voeren. 

Gif. Decoratief talent niet te miskennen, echter onaangenaam 
van kleur en te nuchter van compositie. Geeft ook de grondge
dachte niet weer. 

Lelie. Van bedoeling niet zoo kwaad. Onaangenaam van kleur. 
Letters veel te klein en slecht; de figuurlijke voorstelling is on
beholpen en geeft de grondgedachte niet goed weer. 

Tony. Onrijp decoratief begrip, nogal slecht geteekend. geeft de 
grondgedachte niet weer en is als affiche niet duidelijk genoeg. 

In de klauwen van den alkahol Geen begrip van vlakversiering, 
slordig van teekening. leelijk van kleur. Letters niet fraai. 

St. Cassianus. Goed decoratief begrip. Figuraal heel slecht van 
teekening. Geeft de bedoeling niet genoegzaam weer. 

Gevaar en Bescherming. Kinderachtig van teekening en slap van 
kleur. De grondgedachte komt niet tot uitdrukking. 

Zonder Motto. Het ontwerp is blijkbaar boven de kracht van den 
maker. Onbeholpen van teekening en kinderachtig van opvat
ting, kan het onmogelijk in aanmerking komen. 

Vivere Militare Est. Doet op het eerste gezicht aan het affiche 
van een goochelaar denken. Zekere kwaliteiten zijn aan het 
teekenwerk niet te ontkennen. Letters niet duidelijk en niet deco
ratief genoeg. De grondgedachte is te verward weergegeven. 

In Hoe Signo Vinges. Als vlakversiering goed bedoeld; geeft 
echter de grondgedachte niet voldoende weer. 
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R.N. O Geen voldoende begrip van vlakversiering. Onbeholpen 
van kleur en teekening. De letters zijn slecht. 

Symbool. Goed bedoeld, doch slecht van teekening. De letters in 
het randje niet kwaad. Grondgedachte komt niet uit. 

Teekening van een kruis op dwarslijn. Twee aardig geteekende 
kinderkopjes doch als affiche onbruikbaar, daar de grondge
dachte moeilijk te achterhalen is. 

Doorn. Geen begrip van vlakversiering. Slecht van teekening en 
kleur. Brengt de grondgedachte niet tot uiting. 

Waarheid. Volslagen gebrek aan idee van vlakversiering. Blijk
baar boven de kracht van den ontwerper, ofschoon de grondge
dachte goed is te noemen. 

Alcohol is vergif. Niet begrepen het karakter van affiche. Voor
stelling verward en onduidelijk. Slecht van teekening. 

Ad Pios Usus. Alhoewel zekere teekenvaardigheid niet is te 
ontkennen, is het ontwerp niet genoeg affiche. De gedachte is niet 
duidelijk uitgedrukt en de letters zijn bepaald slecht 

Annie. Als vlakversiering tamelijk goed begrepen, minder goed 
van teekening. De grondgedachte komt niet tot heldere uiting. 

Sic vos non vobis. Alhoewel de grondgedachte hier goed tot uiting 
komt, is het geheel minder goed van hoofdverdeeling en zijn de 
letters slecht te noemen. 

Opvoeding. Als geheel niet slecht; de letters zijn zeer goed. De 
figuren onbeholpen. Bezit geen voldoende artistieke kwaliteiten 
om in aanmerking te komen. 

Lijmverf. Meer vlak dan versiering. De uitdrukking van de 
grondgedachte is wat al te nuchter. De letters zijn slecht. 

Eenvoud. Ordinair van opvatting. De grondgedachte komt heele-
maal niet tot haar recht. Onaangenaam van kleur. 

De Jury: 

(w.g.) J A N S T U Y T . 

J A N D U N S E L M A N . 

H U I B L U N S . 

L . V A N A K E N . 

PRIJSVRAAG RECLAME-BILJET TENTOON
STELLING DORDRECHT. 
Op de prijsvraag voor een reclamebiljet voor de door de Veree
niging .Tentoonstelling Dordrecht en Omstreken", te houden 
expositie in Augustus September 1912 zijn 108 ontwerpen in
gekomen. 
De l s , e prijs, ƒ125. , is toegekend aan denfheer C. Rol , decoratief 
teekenaar. leeraar aan de Kunstnijverheidschool „Quellinus" te 
Amsterdam, die inzond onder het motto : ..Het grijze Dordt houdt 
tentoonstelling"; den 2 d e n prijs ƒ 50. . behaalde de heer Goe-
boerang te Haarlem, motto ..Water". 

iMGEZOMDEM 
g y S T U K K E n i S 

WelEdele Heer Redacteur. 

Gelieve ons eenige plaatsruimte af te staan in Uw gewaardeerd 
blad. Door den Heer J. L . B. Keurschot te Arnhem wordt ons 
bijna iedere week een artikel ter lezing aangeboden met het op
schrift : Sociale Hygiëne en Techniek. 
Den eenen keer meer belangrijk, den anderen keer minder be
langrijk, is het de vorige maal (zie Uw blad dd. 17 Febr.U.) van dien 
aard, dat het niet onwedersproken ter zijde mag gelegd worden. 
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Wij zullen het niet hebben over huizenbouw van buiten onze 
grenzen. Ook wenschen wij de cijfers niet te bespreken, want om 
een juist oordeel te kunnen vellen moet men door en door goed 
op de hoogte der plaatselijke toestanden zijn. Bovendien is onze 
meening, dat men Zurich allerminst als voorbeeld kan nemen, 
men kent daar hoofdzakelijk den kazernebouw. Wel wil len wij 
de conclusie bespreken welke hij uit deze cijfers trekt en er op 
wijzen, dat hij generaliseert en aan een verkeerd adres beschul
digingen uitspreekt. 
De Heer Keurschot zegt ..Na het kennen van deze cijfers enz. enz." 
zie Bouwk. Weekbl. 17 Febr. j . l . De reden waarom revolutie- en 
eigenbouwers zich zoo tot het uiterste verzetten is deze, dat 
menigmaal onder de valsche leuze van woningnood de geheele 
100 pCt. bouwkosten a 3» » of 3 1 s pCt rente in strijd met de wet, 
worden aangevraagd, en ook dat zoo menigmaal aan de hand 
van een geflatteerde berekening bij een al te sociaal denkenden 
Raad voorstellen in dien geest worden aanhangig gemaakt, 
waarbij men zich in strijd met de werkelijkheid een onjuist 
beeld schept van de bestaande toestanden. Een voorbeeld 
hiervan is hetgeen men te Utrecht aanschouwde: daar trachtte 
men in de onmiddellijke nabijheid (circa 1000 M.) van ongeveer 
200 leegstaande nieuwe eengezins-woningen het aantal leeg
staande woningen te vermeerderen door den bijbouw met Rijks-
geld via de Gemeentekas van wederom 32 nieuwe eengezins
woningen, die bovendien èn wat huurprijs èn wat ruimte betrof 
niet konden wedijveren. Ja men gaat zelfs zoover door den repe-
ratiepost op 1 •> pCt. te stellen, om zoodoende maar aan de door 
den Gemeenteraad aangenomen cijfers te voldoen. Vandaar ons 
verzet tegen wat wij zouden willen noemen eenzijdigheid en 
deloyale concurrentie! 
Het verzet te Utrecht tegen woningbouw met Rijksgeld kwam 
daardoor, wijl men denzelve aanvroeg onder motto „Woning
nood" terwijl er in werkelijkheid geen woningnood was. 
Men maakt allerlei mooie berekeningen ; zoo ging men uit van 
lage huurprijzen, doch na de totstandkoming van den bouw 
moest men betalen hoogere huurprijzen ; men rekende zich rijk 
doch telde zich arm. 
In Utrecht maakt men zich niet ongerust over woningbouw met 
Rijksgeld via de Gemeentekas, mits allen slechts op voet van 
gelijkheid behandeld worden. Nog op eenige andere door den 
Heer Keurschot geschreven regelen wenschen wij hier de aan
dacht te vestigen. Hij schreef: 
„Thans kwamen weer gegevens uit het Buitenland ..Zurich", die 
hetzelfde bewijzen doch in omgekeerde richting ter onze kennis ; 
daar toch rijzen de woninghuren enorm met het nijpender wor
den van den woningnood." Het is toch een vanzelf sprekend 
iets, dat wanneer de vraag het aanbod overtreft, de prijzen 
stijgen. Dit zagen wij dezen drogen zomer toch nog toen door de 
schaarschte der groenten de vraag het aanbod overtrof en de 
prijzen ongemeen hoog werden. 
Maar hier behoort men de vraag te stellen: „Hoe onstond die 
schaarschte ? Hoe ontstaat de Woningnood ??" Wij betreuren het 
dat de Heer Keurschot deze kwestie „Hoe ontstaat woning
nood" niet behandelt, dan toch zou zijn artikel van grooter be
lang zijn. 
Wanneer wij ons afvragen hoe woningnood ontstaat, dan zal toch 
niemand de oorzaak daarvan zoeken in de bedrijvigheid en het 
initiatief van revolutie- en eigenbouwers, die toch slechts het aan
tal woningen doen toenemen en allerminst doen afnemen. E n 
wij zouden dan ook geneigd zijn aan den Heer Keurschot de 
vraag te stellen, of hier wel niet eens onder het schoone devies 
van „in het belang der volkshuisvesting" den strijd wordt aan
gebonden tegen revolutie- en eigenbouwers. 
E n bovendien, wie zal het ontkennen dat het bouwen met Rijks
geld veelal is een modegril onzer dagen evenals den tegenwoor
dig zoo alom uitgesproken eisch om den verkorten arbeidsdag, 
om dan in de vrije rusturen er nog wat bij te verdienen. Wanneer 
wij de oorzaken van een woningnood eens nagaan, dan wi l het 
ons voorkomen, dat men als de voornaamste oorzaken daaraan 
zou kunnen noemen: 
I. Van den eenen kant te ruime opvattingen en te hooge eischen, 

en van den anderen kant, te drukkende bepalingen in verorde
ningen. 
2. De waarde der bouwgronden, welke in de omgeving van ste
den liggen.wordt in vele gevallen door het hoveniers- en tuiniers-
bedrijf zoodanig op prijs gehouden, dat de gronden te kostbaar 
worden om door revolutie- en eigenbouwers in exploitatie te 
worden genomen de hovenier kan meer trekken door groen-
tenbouw, dan de revolutie- en eigenbouwers door huizenbouw. 
3. In verhouding van de hoogte der huizen zijn veelal de straten 
te breed, de pleinen te groot en dure straattarieven (in Utrecht 
betaald men f 5.19 p. Mr.), welke de netto grondprijzen vanzelf 
te hoog opdrijven. 
4. E n voorts de beperking van hoogtebouw door volkmeeningen 
en getrapte verordening op deze dure gronden. 
Mijnheer de Redacteur, dit zijn ons inziens de voornaamste oor
zaken, waardoor een woningnood kan ontstaan. E n het getuigt 
van een zeer groote kortzichtigheid om te willen gelooven. dat 
woningnood te danken zou zijn aan een monopolie der revo
lutie- en eigenbouwers. Een dusdanig monopolie bestaat tot nog 
toe niet, en zal nooit bestaan. Zij zijn er niet krachtig genoeg toe 
en er is geen bedrijf meer ongeschikter voor monopoliseering 
dan juist het revolutie- en eigenbouwersbedrijf. 
Ten slotte nog dit: 
Staan wij hier niet voor eene onbegrijpelijke vreemdsoortige 
regeling als wij zien, dat van den eenen kant allerlei hoog opge
voerde fiscale eischen van de Gemeente den arbeiderswoning
bouw bijna onmogelijk maken, en men vanden anderen kant ziet 
dat het Rijk zich beijvert om denzelfden groep aan woningen 
te helpen, een groep van personen welke het slachtoffer zijn 
van de fiscale eischen der Gemeentepolitiek. 
Deze op zijn zachtst genomen vreemde wijze van bemoeiing 
heeft 't gevolg dat niemand er mede gebaat wordt. 
Wij houden ons voor hoor en wederhoor aanbevolen. 

Hoogachtend. 
UEd. dw. dn. 

Namens de Ver. P L I C H T B E S E F te Utrecht. 
D. K . Secretaris. 

Na U . geachte Redacteur, beleefd dank te hebben gezegd voor 
Uwe welwillendheid mij in de gelegenheid te stellen reeds nu op 
het stukje van den heer D. K. te antwoorden, moet ik ook den 
geachten inzender danken voor zijn vleiend oordeel over mijn 
werk in het Bouwkundig Weekblad: immers, werk. dat „den 
eenen keer meer belangrijk, den anderen keer minder belang
rijk" is. is toch in elk geval altijd belangrijk en ik moet eerlijk 
zeggen, dat zulk een oordeel mijn eigen, stoutste verwachtingen 
verre, zeer verre overtreft. 
E n nu de zaak. In mijn artikeltje „De gevolgen van den woning
nood" in ons blad van 17 Februari j . l . , deed ik niets anders dan 
een feit constateeren aan de hand van officieele cijfers, het feit 
n.l. dat in Zurich toenemend woninggebrek toenemende ver
hooging der huurprijzen tengevolge had. 
De heer D. K . erkent de juistheid van het feit 'k zou haast zeg
gen : nog al logisch ! door het aanhalen van het voorbeeld van 
den drogen zomer en de dure groenten. 
Maar toch had ik Zurich niet als voorbeeld mogen nemen ; alsof 
Zürichsche woningnood iets anders is dan Utrechtsche. Amster
damsche of welke ook. 
Wat beweegt hem nu zich tegen mijn artikeltje te verzetten ? De 
conclusie, die ik trok en die hierop neer komt. dat de revolutie- en 
eigenbouwers zulk een woningnood niet ongaarne zien, ziedaar 
des heeren D. K. 's grief. Maar eilieve, zijn onze tegenwoordige 
bouwers dan alle philantropen? Maken zij niet als ieder ander 

liever 10 pCt. winst, dan 5 pCt. ? E n als zij nu met woningnood 
10 pet. kunnen maken, tegen 5 pet. zonder dien nood. begroeten 
zij die voor hen voordeelige omstandigheid dan niet met vreugde ? 
Welnu is het dan een beschuldiging als ik beweer, dat de bou
wers den woningbouw van overheidswege met leede oogen aan
zien, aangezien daardoor voorhengevaarontstaat.dat de woning

nood wordt opgeheven? Geachte heer D. K . hangt nu op deze 
wijze niet den braven Hendrik uit, werkelijk, dat is al te door
zichtig. Evengoed als de steenkolenhandelaren van eventueelen 
voorraad zullen profiteeren van de Engelsche mijnwerkers
staking, evenzeer profiteert gij en uw vrienden van den woning
nood. E n van uw standpunt hebt gij volkomen gelijk; ik billijk 
dat beslist. Maar ik billijk niet, dat de arbeider het gelag moet 
betalen en dat is toch ten slotte het geval en daarom zeg ik: 
„die arbeiderswoningbouw mag niet langer dienen als winst
object van particulieren ; die woningbouw moet overgaan in 
handen der overheid." Het belang van die ontzettend groote 
klasse van niet-bezitters weegt ten slotte toch veel zwaarder dan 
dat van het handjevol bouwers, 
E n als de heer D. K . aan het slot van zijn stukje dan als oorzaken 
van den woningnood noemt de verordeningsvoorschriften, de 
hoveniers, de straattarieven en de volksmeeningen, dan ben ik 
ten diepste overtuigd, dat hij zelf daarom onbedaarlijk heeft zit
ten lachen. 
De rest van het stukje van den heer D. K . gaat geheel buiten mijn 
artikeltje om; de dikwijls vrij verwarde beschouwingen geven 
stof voor het schrijven van drie a vier afzonderlijke artikelen. Ik 
zal daarop dan ook niet ingaan. Ik zal besluiten met nog te wijzen 
op één uiting van den heer D. K . aan het slot van zijn stukje n. 1. 
op die, waarin de menschen, die wonen in woningen door ver
eenigingen, gesteund door de overheid, gebouwd, slachtoffers 
heeten. Dat is toch verregaand brutaal en ik zou willen wedden, 
dat de geachte inzender het zelf niet gelooft. 
Op grond van mijn ruim 10-jarige praktijk durf ik beweren en 
ik zou dat met een boekdeel vol feiten kunnen bewijzen dat 
bijna alle bewoners van woningen van revolutie-en eigenbou
wers slachtoffers zijn van het ten hemel schreiend^efcnoej' in den 
woningbouw. Het eigen- en revolutie-bouwersbedrijf is geen mo
nopolie zegt de heer D. K . neen, dat weet ik. maar voor 
minstens " s is dat bedrijf op één punt wel gemonopoliseerd, n. 1. 
op het punt van knoeien. 
Ik noodig bij deze den heer D. K . uit een dagje in Arnhem te ko
men; ik zal hem dan vereenigings- en eigenbouwerswoningen 
laten zien. zooveel hij maar w i l en daarna aan hem het oordeel 
laten van welke de bewoners slachtoffers zijn. 
Arnhem, Maart 1912. 

J. L . B . K E U R S C H O T . 

Overheid en Schoonheid. Dezer dagen is herhaaldelijk de-
taak der bekende Schoonheidscommissiën ter sprake gekomen. 
Een ontijdige mededeeling in het Alg . H. BI. van 10 Febr. j . l . ver
meldde, dat plannen in voorbereiding zijn om de bevoegdheid 
der Schoonheidscommissie van Amsterdam uit te breiden en de 
Commissie niet door B. en W. als een Commissie van Bijstand, 
doch den Raad te doen benoemen. 
De heer J. E . van der Pek heeft in een ingezonden stuk in ge
noemd dagblad tegen deze machtsuitbreiding protest aangetee-
kend. 
Hij zegt daarin o.a.: Bij de oprichting der Commissie heeft de be
doeling voorgezeten, dat de Schoonheidscommissie zou trachten 
te verbeteren ontwerpen, ingediend door bouwers, wien het 
allerminst om de schoonheid is te doen. Haar taak heeft zich 
echter reeds direct uitgebreid tot het beoordeelen van het werk 
van bouwmeesters, indien dezen ook op genoemde terreinen gin
gen bouwen.Hiertoe moest de werkkring derSchoonheidscommis-
sie zich noodzakelijkerwijze wel uitbreiden, omdat de grens tus
schen bouwer en bouwmeester slechts theoretisch te trekken is. 
De commissie velt thans haar oordeel overliet werk van mannen, 
die op dezelfde hoogte staan als hare leden, ja, de kans bestaat, 
dat zij een ontwerp te beoordeelen zal krijgen, waarvan de geest 
zal gaan boven het gemiddelde van de geestelijke gaven harer 
leden. 
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Op deze wijze m o e t de bouwkunst noodzakelijk geschaad 
worden. 
Voor een goede ontwikkeling der kunst behoort de kunstenaar 
volledige vrijheid te hebben om zijne gedachten te uiten en het 
ligt voor de hand, dat juist de goede kunstenaars, die nieuwe ge
dachten wenschen te ontwikkelen, in botsing komen met eene 
Schoonheidscommissie, die, hoe ook samengesteld, nooit de 
waarborgen levert voor een objectieve beoordeeling van nieuwe 
begrippen. Om een voorbeeld te noemen : Ware bij het indienen 
van het ontwerp der Amsterdamsche Beurs de uitspraak eener 
Schoonheidscommissie van invloed geweest op het al of niet on
gewijzigd aannemen van het ontwerp, dan kunt u er van verze
kerd zijn, dat de Beurs niet zou zijn geworden, wat zij is: een 
frissche uiting van nieuwe gedachten. 
Dit dient men thans degelijk onder de oogen te zien. 
Het slot van het artikel luidt: 
Vraagt men mij, wat ik beter acht voor de geestelijke ontwikke
ling onzer stad, duizend prulwerken naast tien geniale scheppin
gen, of wel duizend en tien middelmatige, dragelijke bouwwer
ken, dan kies ik zonder aarzelen het eerste. 
Mijn advies zou dan ook zijn : Geen uitbreiding van de bevoegd
heid der Schoonheidscommissie; deze worde beperkt tot het 
beïnvloeden van de werken der speculatiebouwers, doch de 
bouwmeester blijve vrij. 
Mogen de vereenigingen zich hierbij aansluiten. 

In Rotterdam is de instelling eener Schoonheidscommissie be
sproken door den heer W. Kromhout, in eene vergadering voor 
de Vereeniging voor Gemeente- en Volksbelangen. 
Spreker wees op de goede werking, die van de Amsterdamsche 
Commissie uitgaat en kwam, na uitvoerig te hebben stilgestaan 
bij de redenen, die tot vermindering van het hedendaagsche 
stedenschoon hebben geleid, tot de slotsom, dat een Rotterdam-
sche Schoonheidscommissie in alle opzichten noodzakelijk en 
gewenscht is. 

Het schijnt, dat de kwestie: overheid en schoonheid in de lucht 
zit. Want eenige dagen later vestigde de heer J. Gratama, inge
licht door een Raadslid van Laren (N.H.) in het Alg. H . BI. de 
aandacht op de wijzigingen in de Bouw- en Woningverordenin
gen van Laren, door den Raad reeds vastgesteld, waarin aan B. 
en W. groote macht is verleend in zake de bevordering van 
Laren's schoon. 
Daarin wordt bepaald, dat de aanleg der wegen zal geschieden 
volgens het vastgesteld uitbreidingsplan, terwijl aan B. en W. de 
beslissing is ter bepaling van de wegen, waaraan gebouwd zal 
worden. Hiermede is de grondslag van Laren geheel in handen 
van B . en W.; ten opzichte van het uiterlijk der gebouwen zullen 
echter B. en W. een bevoegdheid verkrijgen, die in andere bouw
verordeningen niet, of niet zoo beslist, wordt toegekend, en welke 
onder woorden is gebracht: 
..Het uiterlijk der gebouwen, al of niet met de terreinafscheidingen 
door muren, hekken of dergelijke, moet zoodanig zijn, dat zij noch 
op zichzelf, noch in verband met de omgeving uit een oogpunt 
van welstand aanstoot geven of kunnen geven. 
..Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd te dien aanzien 
nadere eischen te stellen met betrekking tot den vorm en de 
samenstelling van de uitwendige deelen der gebouwen." 
Laren gaat dus verder, dan de andere gemeenten, die een 
schoonheidscommissie hebben. Deze Commissies toch beoordee
len in den regel of uitsluitend het uitwendige van gebouwen, 
welke worden gezet op gemeente terreinen, op een of andere wijze 
aan derden ter bebouwing afgestaan. 
Laren brengt echter de eischen van welstand bij de overige ver
ordeningen op het bouwen en wonen, waarmede het dus eener-
zijds het bewijs levert, volkomen overtuigd te zijn, dat het in alle 
opzichten en in alle gevallen voor den welstand moet waken, en 
het anderzijds algemeen de verplichting tot instandhouding en 
bevordering van dezen welstand voorschrijft. 
Hiermede is kunst volop regeeringszaak geworden, en is een laat
ste stap gedaan op den weg, door den geest van onzen tijd aan-
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gewezen. De algemeene ontstemming tegen de ontsiering van 
stad en land, tot uiting gekomen in een groote, Nederlandsche 
actie: Bond Heemschut wordt door Laren's gemeentebestuur ge
deeld, en op krachtige en afdoende wijze w i l het, nu het nog niet 
te laat is, de schoonheid van het dorp redden en de vrij snelle 
uitbreiding der gemeente ook in aesthetischen zin regelen. 
Het spreekt van zelf, dat de Gemeente bij deze taak zich moet 
laten voorlichten door een tot aesthetisch oordeelen bevoegd 
instituut. E n hiertoe is eene met uiterste zorg gekozen Schoon
heidscommissie aangewezen, in welke commissie niet alleen ar
chitecten maar ook aesthetici, beiden met algemeen kunstinzicht, 
zitting moeten hebben. Reeds zijn er van de zijde van het ge
meentebestuur officieus stappen gedaan om de medewerking in 
dezen te verkrijgen van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, welke Maatschappij en hare afdeelingen vertegen
woordigd zijn de Schoonheidscommissies van Amsterdam, Den 
Haag en Arnhem. 

Men ziet daaruit, dat verschil van meening bestaat omtrent al of 
niet uitgebreide bevoegdheid van de macht eener Schoonheids
commissie ; en daar steeds meer de overheid zich genegen toont, 
ook den welstand harer gemeente ter harte te nemen, wordt het 
tijd dat de bouwkundige lichamen, die de overheid moeten advi-
seeren, omtrent dit punt tot een vastgestelde meening komen. 
Intusschen ontbreekt ook hier niet de komische zijde, en maakt 
de schrijver van bovenstaand stukje in het Alg. H . BI. melding 
van den volgenden brief van een eerzamen kruidenier uit een 
plaatsje in den Achterhoek ontvangen: 

Weledele Heer ! 

In het Handelsblad, dat 27 Februari uitkwam, las ik U w ingezon
den stuk over Laren en kwam daardoor de vraag: -Hoe moeten 
wij ons huis laten restaureeren?" opnieuw bij mij boven. 
Wij hebben een winkel in kruidenierswaren en comestibles en 
zullen eerlang de inrichting uit- en inwendig moeten veranderen, 
maar ben ik altijd wat huiverig geweest naar een architect te 
gaan, daar ik niet zeker wist of deze misschien ook bezeten zou 
zijn, want zoo mogen wij het misschien wel noemen, door een al 
te groote moderniteit. 
Wij wonen in een fabrieksbuurt en zullen dus allicht het verstan
digst doen een eenvoudige stijl aan te houden, daar anders het 
contrast te groot wordt. 
Weet U misschien ook een geschikt adres, waar ik verschillende 
bouworden eens op fotografie kon krijgen of op teekening, zon
der er bepaald aan gehouden te zijn, mij aan een architect daar
van te verbinden, want ik kan dit natuurlijk bezwaarlijk buiten 
de stad laten doen, daar wij een zaak hebben. Ik heb dan zelf ook 
een beetje oordeel en behoef dan niet blindelings den architect 
te volgen. Ik weet niet of U in staat bent aan mijn verzoek te vol
doen, maar door Uw ingezonden stuk, kwam ik op het idee eens 
bij U te vragen; misschien dat U mij helpen kunt. 
Bij voorbaat U mijn dank betuigend, teeken ik, 

Hoogachtend, enz. 

..Muurbeschildering te Leur. Te Leur bij Wijchen (Geld.) zijn, 
bij de restauratie van het oude kerkje, muurschilderingen ont
dekt, die van teekening en kleur het kenmerk dragen van echte 
Middeleeuwsche kunst. Reeds is o.a. een voorstelling van de aan
bidding van God den Vader geheel van onder de witkalk te 
voorschijn gekomen. Waarschijnlijk is het geheele oude priester
koor beschilderd. Aan verdere blootlegging zal voortgegaan 
worden". 

RECTIFICATIE. In Kroniek X X X I komt voor op blz. 100 de 
z in : De zelfbewuste zekerheid en fierheid van den kleinen ouden 
Hollander is van grooter allure dan de veel grootere, maar zwak
kere buurman, enz. 
Gelieve hiervoor te lezen: De oude Hollander met zijn zelfbe
wuste zekerheid en fierheid heeft grooter allure dan de veel 
grootere, maar zwakkere buurman, enz. 
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I N H O U D : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Verkiezing Hoofdbestuur 
en Commissie van Arbitrage. Voorstellen Alg. Mei-verga
dering. Amsterdamsche Poort te Haarlem. Verslag Ver
gadering Hoofdbestuur. Besturen en Commissiën der Maat
schappij. Vergadering Afd. Haarlem. R E D A C T I O N E E L G E 
D E E L T E . Kroniek. De bebouwing van den Dam te Amsterdam, 
door J. Gratama. Het Burgerhuis. Vereeniging en Splitsing 
van functiën bij Middeleeuwsche gebouwen. doorDr . S. P Haak. 
Slot. Boek- en plaatwerken. Prijsvragen. Berichten. 
Met een plaat. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 
V E R K I E Z I N G H O O F D B E S T U U R E N C O M M I S S I E 
V A N A R B I T R A G E . De Algemeene Meivergadering is be
paald op Dinsdag 21 Mei en Woensdag 22 Mei. In herinne
ring wordt gebracht, dat het huidige Hoofdbestuur, ingevolge 
de inwerkingtreding der nieuwe Statuten en Alg. Huish. Regle
ment op 1 Januari 1912. vanaf dien datum demissionair is. en op 
de Alg . Meivergadering in zijn geheel aftreedt. 
In verband hiermede wordt de aandacht gevestigd op de vol
gende artikelen van het Alg. Huish. Reglement. 
Art. 4. De candidaatstelling voor het Hoofdbestuur geschiedt 
minstens 6 weken vóór de verkiezing in het Orgaan van de Maat
schappij door minstens 10 Architect-Leden, of door een wettige 
vergadering van de Architect-Leden eener Afdeeling. tevens 
Leden der Maatschappij, speciaal tot dat doel geconvoceerd. 
Het tijdstip der verkiezing wordt vastgesteld door het Hoofd
bestuur en minstens 2 maanden vóór het vastgestelde tijdstip 
gepubliceerd in het Orgaan der Maatschappij. 
De namen der candidaat gestelden worden opgenomen in het. 
na het eindigen van den termijn, voorde candidaatstelling be
paald, eerst verschijnend nummer van het Orgaan der Maat
schappij. De candidaat gestelden, die binnen een week na deze 
publicatie, niet schriftelijk aan den Secretaris der Maatschappij 
hebben te kennen gegeven, dat zij geen candidaat wenschen te-
zijn, worden opgenomen in een lijst van candidaten. die gepu
bliceerd wordt in het nummer van het Orgaan der Maatschappij 
dat verschijnt 2 weken na het nummer van het Orgaan, waarin 
de lijst van alle candidaat gestelden was opgenomen. Alleen zij 
die op de lijst der candidaten voorkomen, komen voor de verkie
zing in aanmerking. 

Het aftredend Hoofdbestuur bestaat uit de heeren: A. Salm 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

G.Bzn.. voorzitter; J. H. W. Leliman. vice-voorzitter; S. de Clercq, 
L . C. Dumont. J. Limburg, Alb . Often. B . J. Ouëndag, W. F . C. 
Schaap en Jan Stuyt. 
Art. 12. De Commissie van Arbitrage, ingesteld ter beslech
ting van gerezen geschillen tusschen den architect en zijn op
drachtgever, diens erfgenamen of rechtverkrijgenden, bestaat 
uit 6 leden, door en uit de Architect-Leden te kiezen. De Com
missie treedt om de 3 jaar op den dag der Alg. Meivergadering 
voor het eerst in 1912. in haar geheel af, met dien verstande, dat 
de aftredende Commissieleden ten aanzien der voor hen aan
hangige geschillen hunne bevoegdheid behouden. De Commissie 
is herkiesbaar. 
De candidaatstelling voor deze Commissie geschiedt op de wijze, 
als hierboven voor het Hoofdbestuur is aangegeven. 
De aftredende leden der Commissie zijn de heeren: S. de Clercq, 
Joh. Mutters Jr., C. B. Posthumus Meyjes, B . J. Ouëndag. J. A . G. 
van der Steur en J. Verheul Dzn. 

Met het oog op den termijn, vastgesteld in bovenstaande arti
kelen, worden Candidaatstellingen voor het Hoofdbestuur en de 
Commissie van Arbitrage ingewacht tot uiterl i jk Woensdag 
3 A p r i l a.s. aan het bureau der Maatschappij, Marnixstraat 402, 
Amsterdam. 

V O O R S T E L L E N A L G E M E E N E M E I - V E R G A D E 
RING. Met het oog op de Alg. Mei-Vergadering op 21 en 22 Mei 
worden de volgende artikelen van de Statuten en het Algemeen 
Huish. Reglement in herinnering gebracht: 

S T A T U T E N . 

Art. 29. Voorstellen tot wijziging der Statuten worden óf door 
het Hoofdbestuur aan de orde gesteld, óf door minstens 25 Archi
tect-Leden. Deze voorstellen worden schriftelijk ingediend en 
van een toelichting voorzien en. wanneer deze niet van het 
Hoofdbestuur uitgaan, minstens twee maanden vóór hunne be
handeling ter vergadering bij het Hoofdbestuur ingediend. 
Zij worden in den regel op de Algemeene Meivergadering be
handeld. 
De voorstellen tot Statutenwijziging worden met de toelichting 
zoo spoedig mogelijk in handen gesteld van de te benoemen Com
missie tot Statuten-herziening en eene maand vóór de Algemeene 
Vergadering, waarop zij zullen worden besproken, in het Orgaan 
der Maatschappij geplubliceerd, 
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Hetzelfde geldt voor voorstellen tot wijziging van het Alg. Huish. 
Reglement. 

A L G . HUISH. R E G L E M E N T . 

Art . 31. Geen voorstel wordt ter Algemeene Mei-vergadering be
handeld, dat niet schriftelijk behoorlijk toegelicht en door min
stens 10 Architect-Leden of een Afdeelingsbestuur onderteekend. 
6 weken voor die vergadering is ingekomen bij het Hoofdbestuur. 
Echter kan in dringende gevallen over voorstellen worden be
slist, zonder dat deze binnen den bepaalden termijn bekend zijn 
gemaakt, mits zoowel het Hoofdbestuur als twee derden der aan
wezige stemgerechtigde leden er voor zijn om een besluit te 
nemen. Het Hoofdbestuur kan een dusdanig voorstel van monde
ling praeadvies doen vergezellen, terwijl in het algemeen de voor
stellen, die op de vergaderingen zullen worden behandeld, met 
de toelichting en, zoo noodig, een praeadvies van het Hoofdbe
stuur, in het Orgaan der Maatschappij worden bekend gemaakt. 

A M S T E R D A M S C H E POORT T E H A A R L E M . Door het 
het Hoofdbestuur is het volgende adres ingediend : 

8 Maart 1912. 
Aan den Raad der Gemeente Haarlem. 

Edel Achtbare Heeren. 
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen. 
het Hoofdbestuur van de Mr.atschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst. 
dat het in zijne Vergadering van 6 Maart j . l . kennis genomen heeft 
van de verschillende plannen tot verbetering van het verkeer 
nabij de Amsterdamsche Poort; 
dat het van meening is. dat dit gedenkteeken in zijnen tegenwoor-
digen toestand moet behouden worden, en voor zijne aloude be
stemming moet blijven dienen; 
dat het eene nieuwe overbrugging aan de zijde van de Oostvest 
zoomin uit aesthetisch als uit practisch oogpunt beschouwd, 
wenschelijk acht; 
redenen waarom het Hoofdbestuur Uwen Raad in overweging 
geeft, den Heerensingel, op zoo groot mogelijken afstand van de 
Amsterdamsche Poort, te doen overbruggen en over de te maken 
brug het tramverkeer te leiden. 

't Welk doende, enz. 
voor het Hoofdbestuur van de Maatschappij 

tot Bevordering der Bouwkunst. 
A . S A L M G . B Z N . . Voorzitter. 
J. G R A T A M A . Secretaris. 

VERSLAG VAN DE HOOFDBESTUURSVER
GADERING OP 6 MAART J. L. 
Aanwezig de heeren: A . Salm G.Bzn., Voorzitter. S. de Clercq. 
L. C. Dumont. J. Limburg. B . J. Ouëndag. De heeren J. H . W. Le l i 
man. W. F . C. Schaap en Jan Stuyt hadden bericht verhinderd 
te zijn. 

NlKUWE L E D E N . Op advies van de Commissie van Onderzoek 
worden aangenomen als Architect-Lid de Heeren: 
M. Brinkman. Architect te Rotterdam, 
P. A . J. Moojen, Architect te Batavia. 
L . H . E . van Hylckema Vlieg, Directeur der Gemeentewerken te 
Vlaardingen. 
A M S T E R D A M S C H E P O O R T T E H A A R L E M . In zake de wijziging der 
omgeving van de Amsterdamsche Poort te Haarlem in verband 
met de noodzakelijkheid van een breede brug aldaar, heeft de 
Monumentencommissie der Maatschappij advies uitgebracht 
omtrent de wijze, waarop de Poort als monument het best be
houden blijft. Een concept-adres aan den Raad der Gemeente 
Haarlem door haar opgesteld, wordt uitvoerig doorliet Hoofd
bestuur besproken. Ten slotte vereenigt de meerderheid van het 
Hoofdbestuur zich met het advies der Commissie en zal het 
adres worden ingediend, (zie hierboven). 

A L G . M E I - V E R G A D E R I N G . Besloten wordt de Alg. Mei-vergadering 
te doen houden op Dinsdag 21 en Woensdag 22 Mei a.s. 
De vergadering van het Hoofdbestuur met den Raad der Afdee
lingen wordt vastgesteld op 1 Mei a.s. (*) ten 2 ure n.m.; het 
Hoofdbestuur vergadert op dien dag 's ochtends ten 10' - ure; 
tegelijkertijd zal de Raad der Afdeelingen zelfstandig vergade
ren, o.a. ter bespreking van de belangrijke vraag: de verhou
ding der Afdeelingen ten opzichte van de gereorganiseerde 
Maatschappij. 
De verkiezing van leden voor het Hoofdbestuur, dat sedert 1 
Januari 1912 demissionair is en in zijn geheel aftreedt, en idem 
de verkiezing van leden voorde Commissie van Arbitrage inzake 
de Honorariumtabel zal worden uitgeschreven. 
Candidaatstellingen worden ingewacht tot uiterlijk Woensdag 3 
Apr i l a.s. Zie blz. 121. 

B E G R O O T I N G 1912. Verschillende hoofdpunten van de concept-
Begrooting der Maatschappij voor 1912. opgmaakt door de Com
missie van Financiën, worden door het Hoofdbestuur besproken, 
o.a. in verband met het feest van het 70-jarig bestaan der Maat
schappij, op de a.s. Alg. Mei-vergadering te vieren. Gezien de 
financiën besluit het Hoofdbestuur dit feest bescheiden te 
houden. 
De concept-Begrooting zal in de volgende vergadering definitief 
behandeld en vastgesteld worden. 

B O U W K U N D I G E M E D E W E R K I N G IN D A G B L A D E N . Door het Hoofd
bestuur wordt de wenschelijkheid gevoeld te bevorderen, dat in 
de dagbladen het publiek op degelijke en regelmatige wijze over 
bouwkunstige onderwerpen wordt voorgelicht. 
Waar schilderkunst, beeldhouwkunst, muziek, letterkunde enz. 
steeds uitvoerig besproken worden, zijn de mededeelingen over 
bouwkunst spaarzaam, en daarenboven vaak onjuist. 
Een goede populaire behandeling der bouwkunst in de dagbla
den zal krachtig kunnen medewerken, om overheid en publiek 
beter inzicht en meerdere waardeering voor de bouwkunst te 
geven. 
In verband hiermede tracht het Hoofdbestuur deze medewer
king tot stand te doen komen. 

L A N D E L I J K E B O U W K U N S T . Met het oog op de ontsiering van een 
Noord-Hollandsch dorp door gebouwen, die een hinderlijke, niet 
landelijke architectuur vertoonen. is de hulp van het Hoofdbe
stuur ingeroepen ten einde de autoriteiten te overtuigen, dat ge
tracht moet worden, dergelijke bouwwijzen tegen te gaan. Het 
Hoofdbestuur heeft gaarne zijn medewerking toegezegd. 

Het overig behandelde is niet voor publicatie geschikt. 

De Alg. Secretaris, 
J. G R A T A M A . 

HOOFDBESTUUR, BESTUREN DER A F D E E L I N 
G E N EN COMMISSIËN DER MAATSCHAPPIJ, OF 
COMMISSIËN W A A R I N D E M A A T S C H A P P I J V E R T E G E N 
WOORDIGD IS. 

Daar herhaaldelijk bij het bureau der Maatschappij geïnfor
meerd wordt naar de samenstelling van de Commissiën der 
Maatschappij, naar de Besturen der Afdeelingen. of naar de per
sonen en adressen, waartoe men zich in verband met die com
missiën of die besturen te wenden heeft, achten wij het niet on
dienstig voor onze leden hieronder een complete lijst te laten 
volgen van Besturen en Commissiën der Maatschappij, met ver
melding van de adressen van de Voorzitters en de Secretarissen. 

Hoofdbestuur . A . Salm G.Bzn.. Voorzitter, Weesperzijde 26. 
Amsterdam; J. H . W. Leliman, Vice-Voorzitter; S. de Clercq; L . 
C. Dumont; J. Limburg; Alb. Often; B. J. Ouëndag; W. F . C. Schaap; 
J. Stuyt. J. Gratama, Algem. Secretaris. Jacob Marisstraat 10, 
Sloten (Amsterdam). 

Op verzoek van enkele Afdeelingen is deze datum verzet op Woensdag 3 April a.s. 

B E S T U R E N D E R A F D E E L I N G E N . 
Amsterdam: F W. M . Poggenbeek, Voorzitter. Van Eeghen-
straat 151, Amsterdam; M . B. N . Bolderman, Vice-Voorzitter; J. 
Bakker, Secretaris. P. C. Hooftstraat 95, Amsterdam; E . M . Rood; 
Penningmeester; A. D. N . van Gendt. Commissaris. 

Arnhem : W. F.^C. Schaap, Voorzitter, Lawick van Pabststraat5, 
Arnhem ; Alb . Kool , Secretaris, vil la .. Jacoba", Lindenlaan, Ede ; 
W. A. Lensink, Penningmeester; J. Persijn ; H . F. Mertens. 

's Gravenhage: D. E . C. Knuttel, Voorzitter, „Huis op Duin", 
Nieuwe Parklaan 4, 's Gravenhage ; J. A. G. van der Steur, Vice-
Voorzitter; Joh. G. Robbers. Secretaris, Fred. Hendriklaan 119, 
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ningmeester; H . Fels, Commissaris; J. J. Gort Jr., Bibliothecaris. 

Groningen: J. A . Mulock Houwer, Voorzitter, Hooge der A 9a. 
Groningen ; G. Knuttel Jr., Secretaris, Oranjesingel 1, Groningen; 
L. de Vogel, Penningmeester. 

Haarlem : Jb. van der Ban, Voorzitter, Kampersingel 70. Haar
lem ; J. B. Lasschuit. Vice-Voorzitter; J. B . van Loghem, Secreta
ris. Nieuwe Gracht 3, Haarlem ; Louis J. Vreugde, 2e Secretaris ; 
P. Kleiweg Dyserinck. Penningmeester. 

Utrecht: A. W. C. Dwars, Voorzitter. Stadhouderslaan 39, 
Utrecht; M . E . Kuiler, Secretaris, Catharijnesingel 1, Utrecht; J. 
Krap. Penningmeester; D. Komen. Corn, de Graaf. J. P. C. Grol
man en H . J. Kolk, Commissarissen. 

Commissie van onderzoek: C. Muysken, Voorzitter. Javalaan. 
Baarn; F . W. M . Poggenbeek. Secretaris, v. Eeghenstraat 151. 
Amsterdam en J. A . G. van der Steur. 

Commissie van F i n a n c i ë n : L . C. Dumont. Voorzitter. Emma-
straat 30, Haarlem; W. A. E . van Geuns; B. J. Ouëndag en L . 
Zwiers ; Secretaris: J. Gratama. Marnixstraat 402. Amsterdam. 

Commissie van Redactie: S. de Clercq; H . van der Kloot Mey-
burg en A. Salm G.Bzn. Redacteur: J. Gratama, Marnixstraat402. 
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Mierisstraat 111, Amsterdam; J, Gratama, Secretaris, Marnix
straat 402, Amsterdam ; H. Bletz; M. B. N . Bolderman ; A. W. C. 
Dwars en G. N . Itz. 

Bibliotheek Commissie: J. Gratama. Marnixstraat 402, Amster
dam ; J. H . W. Leliman en A. W. Weissman. 

(.om missie van Arbitrage in zake H o n o r a r i u m tabe l : C. B. 
Posthumus Meyjes, Voorzitter, Amstel 244, Amsterdam; S. de 
Clercq; Joh. Mutters Jzn.; B. J. Ouëndag; J. A . G. van der Steur 
en J. Verheul Dzn. 

Commissie van Stemopening bij het verkiezen van leden van 
het Hoofdbestuur: A . Broese van Groenou. W. P. C. Knuttel en 
J. J. van Noppen. 

Commissie tot het nazien van de Rekening en Verantwoor
ding van het Hoofdbestuur: W. J. de Groot; D. E . C. Knuttel en 
J. H . J. van Lunteren. 

Commissie van Voorbereiding der Hooldbestnnrs verga
deringen. A. Salm G. Bzn.. voorzitter. Weesperzijde 26. Amster
dam, J. H. W. Leliman en B. J. Ouëndag; Secretaris J. Gratama. 
Marnixstraat 402, Amsterdam. 

Examen-Commissie. B . J. Ouëndag. Voorzitter. Frans v. Mieris
straat 111, Amsterdam; W. Bletz, Vice-Voorzitter; J. Gratama, 
Secretaris, Marnixstraat 402, Amsterdam ; M . B. N . Bolderman ; 
H. van Dam; J. J. L . Moolenschot; J. A . v. d. Sluys Veer; Mr. E . H. 
P. Rosenboom; P. A. Timmers ; H . Loteryman ; G. Versteeg ; J. D. 
Gantvoort; H . v. d. Kloot Meyburg; W. de Vr ind Jr.; M . Vrijen-
hoek ; J. J. van Noppen; W. F . Overeynder; J. van Wijngaarden ; 
W. de Jong; F . de Herder; G. Stapensea ; M. J. E . Lippits. 

Bonwverordeningen-Commissie. W. F . C. Schaap, Voorzitter. 
L. v. Pabststraat 5. Arnhem; Mr. E . H. P. Rosenboom. 1ste Secre

taris, Heerengracht 333, Amsterdam; J. L . B. Keurschot, 2de 
Secretaris, v. Pallandtstraat 13. Arnhem: J. N. Hendrix; H. G. 
Jansen; A. Keppler; Mr . S. L . van Lier; J. H . de Roos; C. J. Struyk; 
Jan Stuyt; A. W. Weissman en J. M . A. Zoetmulder. 

Commissie tot Herziening van de Honorariumtabel; Voor 
de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst hebben in deze 
Commissie zitting de heeren: J. Limburg. C. B. Posthumus Meyjes 
en A. Salm G.Bzn. ; voor den Bond van Nederlandsche Archi
tecten de heeren: H. G. Jansen, Alb. Often en J. P. Stok Wzn. 
Voorzitter is de heer A. Salm G.Bzn., Weesperzijde 26. Amster
dam; Secretaris de heer J. Gratama.Marnixstraat 402. Amsterdam. 

Commissie Landelijke Uitbreidingsplannen; H . P. Berlage 
Nzn.; L . C. Dumont; J. H . W. Leliman ; D. F . Tersteeg en J. G. 
Wattjes. 

Commissie Proef Onbrandbaar Rieten en Strooien Dak ; W. 
F . C. Schaap. Voorzitter, v. Pabststraat 5, Arnhem ; G. André de 
la Porte, J. P. vanLonkhuyzen. A. Salm G.Bzn. enD. W. Wisboom. 

Commiss ie van Advies bij behoud, wijziging enz. van oude 
Monumenten; J. Gratama. Jan Stuyt en A. W. Weissman. Secre
tariaat : Marnixstraat 402. Amsterdam. 

Commissie Samenwerking Maatschappij Bond van Ne
derlandsche Architecten. In deze Commissie hebben zitting 
voor de Maatschappij de heeren J. H. W. Leliman. J. A . G. van 
der Steur en G. Versteeg; voor den Bond de heeren : C. N. van 
Goor, A. J. Joling en J. P. Stok Wzn. 

Commissie tot onderzoek en vaststelling v. d. Rechtsposi
tie v. d. Architect. W. J. de Groot. J. H . W. Leliman en B. J. 
Ouëndag. 

Feestcommissie 70 jarig bestaan der Mij. A. Salm G. Bzn.. 
voorzitter. Weesperzijde 26. Amsterdam ; J. Gratama, secretaris. 
Marnixstraat 402. Amsterdam ; W. F . Overeynder ; C. H. Schwa-
german ; J. Verheul Dzn ; G. Versteeg en A. W. Weissman. 

Commissies van Advies bij de beoordeeling van Bouwont
werpen (Schoonheidscommissie). In de Amsterdamsche Com
missie is de Maatschappij vertegenwoordigd door den heer B. J. 
Ouëndag; in de Haagsche Commissie door den heer D. E . C. 
Knuttel. 

Commissie tot vaststelling van normale eischen, aan Hout 
te stellen. De Maatschappij is in deze Commissie vertegen
woordigd door de heeren D. A. N . Margadant en J. Verheul Dzn. 

Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland. 
A. Deking Dura, voorzitter, 's Gravenhage; Mr. M. A. van Booven. 
Secretaris-Penningmeester. Keizersgracht 349. 
In het Bestuur van dezen Raad. bestaande uit 5 leden, is de 
Maatschappij vertegenwoordigd door den heer C. B. Posthumus 
Meyjes. terwijl Buitengewone leden van het Bestuur zijn de 
heeren Alb. Often en B. J. Ouëndag. 
Verder bestaat deze Raad uit 45 leden, namelijk 15 leden, aan te 
wijzen door de Ver. van Delftsche Ingenieurs. 15 leden aan te 
wijzen door de Mij. t. bev. d. Bouwkunst en 15 leden aan te wijzen 
door den Ned. Aannemersbond. 
De Leden door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
aangewezen, zijn: 
A. D. N . van Gendt Dzn. ; M. A. C. Hartman ; P. J. Houtzagers ; 
D. E . C. Knuttel: J. Limburg; W. C Metzelaar; J. A. Mulock Hou
wer; C. Muysken; Alb. Often; B. J. Ouëndag; C. B. Posthumus 
Meyjes; A. Salm G.Bzn. ; Jan Stuyt: J. Verheul Dzn. en G. Ver
steeg. 

Commissie tot Herziening der Alg. Administratieve Voor
schriften voor het uitvoeren en onderhouden van werken ten 
behoeve van Besturen en Particulieren. Hierin is de Maatschappij 
vertegenwoordigd door de heeren G. W. van Heukeloin en A. 
Salm G Bzn. 
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A F D E E L I N G H A A R L E M E N O M S T R E K E N V A N 

D E M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G D E R 

B O U W K U N S T . 

Buitengewone Vergadering met introductie op Maandag 4 Maart 
ten 8 ure in de ..Kroon". Spreker: de heer J. Gratama. Bouwkun
dig Ingenieur te Amsterdam. 
Onderwerp : Een bezoek aan de Noord-Fransche kathedralen. 

De bovenzaal van „de Kroon" was bijna geheel gevuld. Een zeer 
groot aantal dames was aanwezig. Nadat de voorzitter de heer Jb. 
van den Ban den spreker verwelkomd heeft, houdt deze zijn met 
warmte voorgedragen rede. toegelicht met beelden op het doek. 
Als uitgangspunt kiezend een Romaansch kerkgebouwtje uit 
Zuid-Frankrijk, waaruit de geslotenheid van bouw als hoofdken
merk zeer duidelijk tot uiting komt. volgen hierop de kathedralen 
te Parijs. Chartres. Laön. Reims en Amiëns, waarin achtereen
volgens meer en meer de hoogte domineert tegenover de breedte, 
terwijl door steeds kleiner wordende muurdammen tegenover 
grootere ramen, het kerkgebouw zich ten slotte geheel oplost in 
een systeem van pijlers. Zeer duidelijk toont spreker aan het ver
band tusschen de cultuur en geestesstroomingen van af 1000 tot 
1500 en de gebouwen, die noodzakelijkerwijs tengevolge daar
van moesten ontstaan ; in den beginne als veilige plaatsen voor 
het nieuwe geloof, terwijl later, na 1200. wanneer door ontplooiing 
en verheffing van den menschelijken geest, steeds meer groeiend 
tot extase, tot de hoogte van Gods troon (Maeterlinck) de kathe
dralen (de wereld van God) verijlder en materieloozer worden. 
Van eigenlijke architectuur d. i . stapelen en beschutten is dan 
geen sprake meer. De geestelijke verrukking, waardoor b.v. de 
gevel van de kathedraal te Rheims is ontstaan, brengt elke streng 
logische architectuurgedachte tot zwijgen ; er blijft slechts over 
de ontroering gewekt door de jubelende verheffing van een der
gelijk kunstwerk. 
Vooral de echtmenschelijke d. i . kritische manier, waarop de 
heer Gratama de verschillende kathedralen besprak, heeft een 
buitengewonen indruk op de aanwezigen achtergelaten. Het pu
bliek begint rijp te worden voor zuivere kritiek, wanneer slechts 
afbreken gepaart gaat met opbouwen. 

De Secretaris 
J. B . V A N L O G H E M . 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

Q KRONIEK xxxii ® 
DOOR J. GRATAMA. 

E BEBOUWING VAN DEN D A M T E AMSTER
DAM. De bebouwing van den Dam door de 
Bijenkorf en de Groote Club (afgebeeld in B. 
Weekblad 1912 blz. 66 en 67) heeft wederom 

de aandacht op dit plein, het hart van Amsterdam, ge
vestigd. Op beide projecten is van verschillende zijden 
kritiek geleverd. Het Genootschap Architectura et Ami-
citia heeft in hare vergadering van 6 Maart j.l. het on
derwerp ter sprake gebracht, in verband met een con
cept adres van den heer G. J. Rutgers gericht tot B. 
en W. van Amsterdam, waarin het Genootschap o. m. 
oordeelt: 

„dat de bouwplannen „Bijenkorf" en „Groote Club" onherroepe
lijk veroordeeld moeten worden als zinlooze navolging van tra-
ditioneele vormen, welke totaal onvereenigbaar zijn met de he-
dendaagsche eischen; 
„dat deze plannen tot geen ander resultaat vermogen te leiden 
dan tot eene zeer onwaardige bebouwing van den Dam, waardoor 
eventueel later op te richten bouwwerken van betere qualiteiten 

124 

benadeeld en het totaal aanzien van den Dam en zijne omgeving 
volstrekt kunst-waardeloos gemaakt worden; 
„redenen waarom het genootschap aan B. en W. met den mees
ten nadruk aanbeveelt alle pogingen in het werk te stellen, welke 
kunnen leiden tot veroordeeling van de thans bekende plannen 
en het doen opmaken van andere, om te komen tot eene bebou
wing van den Dam met eene waardige architectuur, rationeel ont
wikkeld uit de niet te loochenen toestanden van het werkelijke 
leven, waaraan zij zal gaan deelnemen." 

Hoewel vrijwel algemeen sympathie werd betuigd met 
de strekking van dit voorstel, oordeelde men terecht 
dat een dergelijk adres, in dezen vorm, minder juist is 
en zeker geen kans op succes in zich sluit. 
Immers de kern van het adres is: B. en W. moeten 
de beide projecten afkeuren en bevorderen, dat er be
tere opgemaakt worden. 
Ten eerste is een dergelijke uiting van kritiek op twee 
vakgenooten van een Genootschap niet geoorloofd: ten 
tweede wordt in dit adres ook aan de Raadhuis-Dam 
Commissie een klap in het aangezicht gegeven, daar, 
als de projecten afgekeurd moeten worden, zij, die als 
Schoonheids commissie voor de Dambebouwing op
treedt, dit had moeten doen; ten derde toont het weinig 
inzicht in den gang van zaken bij het Gemeentebestuur, 
te veronderstellen, dat dit aesthetische kritiek zal uit
oefenen op de beide ontwerpen; daarvoor heeft het de 
Raadhuis-Dam Commissie ingesteld. 
Begrijpelijk is dan ook, dat het voorstel Rutgers werd 
bestreden en ten slotte ingetrokken. 
Toch geloof ik, dat er wel iets nog gedaan moet en kan 
worden, en dat een actie niet zoo hopeloos is, als velen 
denken. 

Laten wij het geheel nog eens goed nagaan. 
Het Gemeentebestuur heeft getoond, niet onverschillig 
te zijn voor den vorm en de architectonische hoedanig
heid van den Dam. Allereerst heeft het een prijsvraag 
uitgeschreven voor de afsluiting aan de zijde van Dam
rak Rokin. Deze prijsvraag, goed voorbereid en ruim 
opgevat, werd algemeen met sympathie ontvangen en 
met succes bekroond. 
Wel heeft het Gemeentebestuur daarna bij de vaststel
ling der rooilijnen niet geheel het bekroonde plan ge
volgd, en ook niet gehandeld in den geest, van de memo
rie van toelichting, bij het bekroonde plan gevoegd, 
waarin op Gemeente-exploitatie der terreinen werd 
aangedrongen; maar het is moeilijk een juist oordeel 
over deze wijze van handelen te vellen, aangezien de 
motieven, die hiertoe geleid hebben, niet bekend zijn. 
Ik wil er slechts op wijzen, dat, naar het mij voorkomt, 
het Gemeentebestuur in deze niet onverschillig is. Ten 
bewijze hiervan strekke verder, dat daarna de bekende 
Raadhuis — Dam Commissie in het leven werd geroepen, 
aan welke Commissie, met zorg gekozen, nu ook de be
oordeeling der ontwerpen voor de nieuwbouwen aan 
den Dam is opgedragen. Deze Commissie, met veel 
macht bedeeld, waakt voor de schoonheid van het be
langrijkste plein van Nederland, en het Gemeentebe
stuur meent nu afdoende waarborgen voor een waar
dige bebouwing verkregen te hebben. 
Oppervlakkig gezien lijkt dit juist; maar inderdaad zijn 

deze waarborgen niet afdoende. Immers, het groote 
gevaar schuilt hierin, dat de Gemeente geen invloed 
uitoefent op de keuze van den architect, die aan den 
Dam zal bouwen en dat, om zoo te zeggen, iedere archi
tect wordt geaccepteerd. Het gevolg is de mogelijkheid, 
dat een combinatie, die wenscht te bouwen, een middel
matig (of nog minder) architect aanstelt om de plannen 
te maken. Deze middelmatige plannen komen bij de 
Dam-Commissie. Wat zal deze doen ? Zij zal ze afkeu
ren, een keer, twee keer, drie keer, zij zal er misschien 
aan wijzigen, verbeteren, enz., maar ondanks al de be
gaafdheid van de Commissie, zal het zijn: „evenwel 
nochthans, en desalniettemin, het leven is er uit, en 't 
komt er ook niet in!" 

De beste Dam-Commissie kan van een middelmatig pro
jectgeen superieur ding maken f 
Wat blijft der Commissie ten slotte over? Zij kan na 10, 
20 keer wijzigen, den architect afwijzen, en een anderen 
en beteren architect verlangen. Maar zal zij dit doen ? 
vooral waar het een collega van haar betreft ? 
Ligt het niet veel meer voor de hand, dat zij — gelijk 
bij zoo menig candidaat die voor de zooveelste keer 
examen doet — ten slotte het project maar goedkeurt. 
En gesteld, dat zij den architect eindelijk afwijst, op 
welke wijze krijgt zij een beteren? Op welke wijze mag 
zij ingrijpen in het particuliere recht van den bouwheer? 
Allerlei onaangenaamheden vloeien voor de Dam-
Commissie uit dezen gang van zaken voort, terwijl de 
fout niet bij haar schuilt, maar in het feit, dat er geen 
waarborgen zijn, dat de architect, die de projecten 
maakt, alleszins bevoegd is, een architectuur te schep
pen, den Dam waardig. 

Er is maar één manier, waarop deze principieele fout 
vermeden kan worden, dat is, dat het Gemeentebestuur 
de keuze van den architect bepaalt. Het beste was, dat 
de geheele Dambeweging Gemeente-exploitatie werd; 
deze opvatting schijnt echter niet te verwerkelijken te 
zijn; welnu, laat het Gemeentebestuur dan nu doen, 
wat nog ten goede gedaan kan worden, en laat het bij 
de voorwaarden voor het afgeven van gemeenteterrei
nen, ja bij iederen nieuwbouw aan den Dam de bepa
ling maken, dat het Gemeentebestuur den architect, 
voor iederen nieuwbouw afzonderlijk, zal aanwijzen, bijv. 
door een openbare of besloten prijsvraag. 
Aan deze prijsvragen, breed opgevat en flink gehono
reerd, zullen zeer zeker de allerbeste architecten mede 
doen; en op deze wijze verkrijgt het Gemeentebestuur 
de best-mogelijke waarborgen, dat inderdaad de meest 
begaafde krachten aan de Dambebouwing zullen mede
werken. 

Want het gaat hier niet om een middelmatige, maar om 
een superieure architectuur, om een fraaie Dam, en er 
is alle reden om te vertrouwen, dat ook het Gemeente
bestuur het hiermede eens is. 

In de vergadering van Architectura is ook het voorstel 
gedaan, de Dambebouwing door één archtitect te doen 
geschieden; in verband hiermede werd op buitenland-
sche pleinen, o.a. te Nancy en de Place de la Concorde 

gewezen. Dit lijkt mij voor den Dam niet gewenscht. 
Immers, heel Amsterdam's schoonheid is schilder
achtig, en niet een-soortig. Daarenboven is de aan
leg van den Dam niet regelmatig, zijnde een vervormd 
Middeleeuwsch plein. En ten slotte zijn de twee archi
tectuur-hoofdmomenten, Raadhuis en Kerk niet van 
gelijken stijl, ja geheel verschillend van karakter en 
scheef ten opzichte van elkaar geplaatst, zoodat een 
schilderachtige, d.w.z. een niet steeds dezelfde geest 
ademende bebouwing, hier volkomen op zijn plaats 
zal zijn. 

Zoo juist lees ik onderstaand bericht: 
Sedert korten tijd worden onderhandelingen gevoerd tusschen 
eene combinatie, welke zich ten doel stelt een groot café-restau
rant en hotel te bouwen aan den Dam, en de firma Hajenius. eige
naresse van het blok Dam-Rokin-Kromme Elleboogsteeg. 
De combinatie moet voor het einde der maand eene beslissing 
nemen en is van plan zich ook den eigendom te verzekeren van 
het gebouw Zeemanshoop en een of meer huizen in de Kalver-
straat, ten einde op de totale oppervlakte één groot gebouw te 
zetten. 

De Tel . verneemt hieromtrent nader: 
De perceelen Rokin 2 tot en met 6a. en Dam 10 tot en met 16. zul
len worden afgebroken en op den vrijkomenden grond eenhotel-
restaurant worden opgetrokken in een stijl, overeenkomende met 
dien voor de Dambebouwing gesteld. 
De gemeente zal den grond, die vrij moet komen om de nieuwe 
gebouwen te brengen binnen de nieuwe rooilijn, koopen. Zoodat 
een strook van bijna 5 meter breedte en over de geheele lengte 
van die Damzijde, voor het openbaar verkeer vrijkomt. 
De ingang van het op te richten hotel zal komen aan de Damzijde; 
het zal 120 logeerkamers bevatten. 
Ter hoogte waar thans Zeemanshoop is gevestigd, bestaat het 
plan, een groote lunchroom in te richten en het restaurant van het 
hotel komt aan de zijde van het Rokin. 

Zoo ooit, dan wordt het nu ten hoogste tijd, dat de over
heid ingrijpt en niet eiken architect toelaat maar zorgt, 
dat alleen de meest begaafden geroepen worden tot 
vermeerdering der schoonheid van den Dam. 

HET BURGERHUIS 
==r-gp n vele opzichten zijn onze Oostelijke naburen 

A ^ o n s vooruit, vooral op het gebied van metho-
„ _ . disch verzamelen, goed organiseeren, grondig 

Z & S L u e n wetenschappelijk behandelen, ten einde 
van de behandelde stof het meeste nut te trekken. De 
deelnemers aan de Conferentie over het Bouwkunstig 
Element van Heemschut zullen zich den indruk herin
neren, die de voordracht van den heer Fritz Koch, den 
Geschaftsführer des Bundes Heimatschutz in Duitsch
land, maakte, en waaruit duidelijk bleek de energieke, 
veelzijdige, systematische, handige, ja afdoende wijze 
waarop de Duitschers het onderwerp Heimatschutz 
weten te propagandeeren en de goede werking overal 
te doen doordringen. 
Zoo is sedert eenige jaren ook hun aandacht gevestigd op 
het Bürgerhaus, de burgerlijke architectuur uit de vorige 
eeuwen, die, nog weinig opgemerkt, veelal verwaar-
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De "gevel ruw gepleisterd, geelbruin gekleurd; 
wit; jalousiën groen. 

kroonlijst, hoekvoltiten en vensteromramingen 

G E V E L D E T A I L E N P L A T T E G R O N D V A N „MUHEIMSCHER V O G E L S A N G " T E 
A L T D O R F . gebouwd ± 1800. Bladzijde uit „Das Bürgerhaus in der Schweiz", op -j-
der grootte gereproduceerd. 

loosd, ja soms vernietigd, zonder dat er eenige poging 
tot behoud of tot het verkrijgen van afbeeldingen was 
gedaan, steeds meer en meer verdween. 
Overtuigd van de belangrijkheid, die de kennis en de 
waardeering van deze echte volkskunst heeft voor het 
huidige geslacht, zijn er in de laatste jaren meerdere 
werken verschenen aan deze kunst gewijd. Verschei
dene monographiën over de burgerhuizen van enkele 
Duitsche landen of steden zagen het licht. Een der 
beste is wel: „Das Deutsche Bürgerhaus, seine Aufnah-
me und Veröffentlichung durch den Verband Deutscher 
Architekten- und Ingenieur-Vereine." Het bestaat uit 
5 deelen met ongeveer 900 bladen opmetingen, benevens 
een schat van photographische opnamen in den tekst. 
Een uitstekend werk; echter zijn de opmetingen op 
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een eenigszins te kleine schaal. 
Ook in andere landen is men gaan 
inzien, welk een schat van frissche 
fantasie en gezonde architectuur 
de burgerlijke kunst van vroeger 
bezit en is men deze gaan beschrij
ven en afbeelden. Zoo heeft de 
Schweizerische Ingenieur- und Ar
chitekten-Verein in 1910 bij Hel-
bing en Lichtenhahn te Bazel doen 
uitgeven een werk: „Das Bürger
haus in der Schweiz, Band 1, das 
Bürgerhaus inUri'' (prijsfrs. 8) dat, 
uitstekend verzorgd, wel een der 
aardigste werken op dit gebied is. 
In de voorrede lezen wij: het doel 
van de publicatie is, een oorkon
den materiaal te geven, dat even
goed bruikbaar is voor architecten 
als voor oudheidkundigen; daarom 
is geheel van een wetenschappe
lijke bewerking van de aantrekke
lijke stof afgezien, en de grootste 
zorg besteed aaneen rijke en com
plete afbeelding van den huidigen 
toestand der desbetreffende bur
gerlijke bouwwerken. Alles, wat 
geteekend of gephotografeerd was 
en in het Bürgerhaus-archief voor 
een ieder ten dienste staat, kon 
natuurlijk niet opgenomen worden; 
echter heeftmengetrachtniets, wat 
karakteristiek was, over te slaan. 
De inhoud bestaat uit een korte 
tekst, die mededeelingen doet over 
bouwtijd, bouwheer, bouwmeester 
en bezitter. Deze dient alleen tot 
toelichting van de afbeeldingen, en 
verder als grondslag voor eventu
eele verdere onderzoekingen. De 
afbeeldingen zijn goed methodisch 
behandeld: alle plattegronden 1 op 
300; alle gevels 1 op 150; details 1 
op 100 of 1 op 50; houtdetails 1 op 

5, enz. De verwachting, aan het slot van de voorrede 
geuit, namelijk dat deze publicatie zal medewerken tot 
verheffing en vermeerdering van het begrip en van de 
waardeering in zake een doelmatige, schoone en natio
nale bouwwijze bij vakgenooten en leeken, deelen wij 
geheel. 
Bijgaande clichés kunnen een goed denkbeeld geven 
van de voortreffelijke wijze, waarop dit werk geillu-
streerdis.terwijleen drietal bladzijden van het boek met 
lijnteekeningen op-/ : ! der grootte gereproduceerd, doen 
zien, dat ook het teekenwerk goed verzorgd is. 

Het is een genoegen dit boek door te bladeren ende tal
rijke reproducties te bezichtigen. Welk een fraai land 
is Uri, met zijn, voor onslaaglanders, zoo interessante 

A L T D O R F . M U H E I M S C H E R V O G E L S A N G , ( G E B O U W D ± 1800). 

A L T D O R F . T U I N P A V I L J O E N ( G E B O U W D 1845). 
Illustraties uit: „Das Bürgerhaus in der Schweiz". uitgave van de Schweizerische 
Ingenieur- und Architekten Verein. Verlag Heiburg und Lichtenhahn. Basel. 
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A L T D O R F , A N K E W A A G E . ( G E B O U W D ± 1824.) 

SLOT B E R A L D I N G E N IN S E E L I S B E R G . 

Illustraties uit: ..Das Biirgerhaus in der Schweiz' 
schc Ingenieur- und Architekten Verein. 

Uitgave van de Schweizeri-
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A L T D O R F . M U H E I M S C H E R V O G E L S A N G . H U I S D E U R ; hel
der groen, beslagwerk blank koper. 

berggezichten! Maar ook, welk een eigen en goede 
architectuur bevatten deze burgerlijke huizen. Hierin 
zien wij de bouwkunst niet van den officieelen kant, 
niet in hare groote monumenten, niet in hare belangrijke 
stijl-voorbeelden. Wij zijn hier buiten den ernst en de 
zwaarwichtigheid van de handboeken der architectuur
geschiedenis, en ook buiten het grootsche aspect van de 
groote, algemeene ontwikkeling der menschheid, zich 
uitend in hare architectuur. Deze bouwkunst heeft iets 
intiems, iets eenvoudigs, wel is waar vaak zonder schoo
ne en verheven verhoudingen, maar ook zonder ongeluk
kige bevliegingen naar mooi-doenerij, zooals die in de 
architectuur der 2de helft van de 19de eeuw helaas zoo 
vaak voorkomen en onze moderne straten ontsieren. 
Deze burgerlijke architectuur is echt en zich zelf, gelijk 
de burgerij, voor wie zij geschapen is. En merkwaardig 
is, dat deze volkskunst een gelijksoortig verloop heeft 
als de groote bouwkunst, namelijk dat ook zij na 1850 
minderwaardig wordt. 

Eerst in de laatste jaren tracht men weer een eigen, 
goede burgerlijke architectuur te verkrijgen, en wij 
denken hierbij aan Muthesius, die in een van zijn ge
schriften er terecht op aandrong, dat wij zouden toonen 
wat wij na de Fransche revolutie geworden zijn : bur
gers, en weren de onzinnige namaak van den vorsten-
stijl, de „Palastfenster" ende „Flugelthure", om met 
Lichtwark te spreken. 

Die oude burgelijke kunst is geboren uit het dagelijk-
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A L T D O R F . TUININGANG. 
Illustraties uit: Das Bürgerhaus in der Schweiz. 

sche leven en bevat een schat van gezonde en soms rijke 
fantasie. Allerlei kernachtige, speelsche of verrassende 
oplossingen van architectuur-gegevens maken hare 
studie in hooge mate leerzaam en aantrekkelijk. En is 
zij niet altijd even harmonisch, zij is aan den anderen 
kant volop levend, van het levende, dat het hartstocht
volle beeldhouwwerk van Quellinus in het Paleis te Am
sterdam onderscheidt van de klassieke voorbeelden. 
Heel het burgerlijk leven, zooals het reilt en zeilt, met 
zijn genoeglijkheid, boertigheid, pralerij, somberheid, 
fierheid, enz., heel de levenswaarde der burgerij in de 
Middeleeuwen, Renaissance, Barock of Empire, vinden 
wij in de oude burgerhuizen terug. 
Vandaar dat deze schat van uitingen van het volksleven 
voor het nageslacht van hooge waarde is, en zoo zorg
vuldig mogelijk bewaard moet blijven. 
Zwitserland is steeds een democratisch land geweest, 
zoodat zijn burgerlijke architectuur een goed karakter 
heeft. Maar Nederland verkeert in dezelfde omstandig
heid; niet de vorstelijke paleizen, zooals in Frankrijk, 
zijn bij ons overwegend; de roem en de trots van onze 
bouwkunst is het burgerhuis, is de schoonheid der bur
gerlijke steden als Amsterdam, Delft, Dordrecht enz. 
Daarom, als wij de Zwitsersche Ingenieurs- en Archi
tecten-Vereeniging van harte gelukwenschen met hun 
boek, dan doen wij dat met eenige afgunsten spijt, daar 
Nederland nog in de erkenning van zijn eigen oude ar
chitectuur achter bleef. 

En toch zou Nederland, zoo het zijn eigen burgerhuizen 

eens vereenigd zag in enkele boekdeelen, verwonderd 
staan over het buitengewoon groot aantal voorbeelden 
van uitmuntende architectuur, die het bezit, een burger
lijke architectuur die èn wat compositie, èn wat rijkdom 
van bewerking, èn wat juistheid van uitdrukking betreft, 
zeer zeker niet de mindere is van de buitenlandsche. Zijn 
niet de vreemdelingen steeds getroffen door de leven
dige en schilderachtige schoonheid van onze steden en 
oude huizen? De Regeering heeft een goed voorbeeld ge
geven,door de uitgave van een rijk geïllustreerde beschrij
ving van de monumenten van geschiedenis en kunst. 
Het eerste deel, behandelend de Baronie van Breda, is 
verschenen. Maar zelfs de architectonische niet zoo 
belangrijke Baronie toont door dit deel toch meer fraaie 
burgerhuizen te bezitten, dan wij gedacht hadden. Als 
het werk geheel compleet zal zijn, wat nog jaren zal 
duren, zal het te groot en te kostbaar zijn om algemeen 
verspreid te worden. Daarenboven behandelt het alle 
oude architectuur, zoodat een goed overzicht van de 
burgerhuizen daaruit moeilijk verkregen zal worden. 
Het is daarom te hopen, dat spoedig in Nederland het 
buitenlandsche voorbeeld gevolgd zal worden, en een 
monografie over het Nederlandsche burgerhuis zal ver
schijnen, even fraai uitgevoerd als het Zwitsersche boek. 

Over de waarde van de oude burgerlijke bouwkunst 
voor het bouwkunstig onderwijs een volgende keer. 

J. G. 

VEREENIGING EN SPLITSING VAN FUNC-
TIËN BIJ MIDDELEEUWSCHE STEDELIJKE 

GEBOUWEN. 
door Dr. S. P. HAAK. 

Vervolg van blz. 116. Slot. 

— , . . — n de Nederlanden vinden wij de vereeniging van 
^ ( ^ function evenzeer. Een van de oudste voorbeelden is 
•#« »J? die in eene oorkonde van 1284, waarin Dordrecht van 
A ? R Flores V ') het recht krijgt een stedelijk gebouw op 

M ' ' M t e richten: ..Item dicti oppidani de nostra bona 
licentia et voluntate n o v a m h a l l a m fieri facient apud Dor-
drect, ad utilitatem ville in loco, in quo credant opido praedicto 
melius expedite in q u a i n i n f e r i o r i p a r t e d i c t e d o m u s 
o f f i c i u m v e n d i t i o n i s c a r n i u m c o m m o d e a g i p o s -
s i t , et i n s u p e r i o r i p a r t e e j u s d e m v i d e l i c e t i n so-
l i o , e x e r c i t i u m p l a c i t a t i o n i s et n e g o t i a s c a b i n o -
r u m a c a l i o r u m o p i d a n o r u m , q u e p e r c o n s i l i a f i u n t , 
c o m m o d i u s v a l e a n t e x e r c e r i . " Wij ontmoeten hier dus 
de verbinding van raadhuis en vleeschhuis. Blijkbaar was in 
dezen tijd de behoefte aan een afzonderlijke zaal voor bestuurs
vergaderingen ontstaan, want er bestond reeds een ouder 
vleeschhuis, blijkens het vervolg der oorkonde: ..et omne jus, 
quod nos contigebat i n d o m o mac e 11 j et in fundo in quo do
mus sita existit, dictis scabinis et opidanis duximus conferendum, 
et propriis usibus appiicare." Eene combinatie van raad- en 
vleeschhuis wordt ook te Leiden genoemd en te Gouda, waar tot 
in de 17e eeuw de halvormige onderverdieping van het stadhuis 
;ils vleeschhal diende; de keuren op vleesch en vleeschhouwers 
regelden den verkoop. Gouda is tevens een voorbeeld van eene 
stad. waar een complex van gebouwen tot het raadhuis behoorde. 
De stad kocht in 1395 van graaf Guy van Bloys het marktplein. 
Het plan was een raadhuis, wandhuis en vleeschhuis te bouwen. 

maar eerst in de 14e eeuw werd er een aanvang mede gemaakt'). 
Te Zutphen bestond in 1372 een raadhuis en een afzonderlijk 
vleeschhuis vlak naast elkander, terwijl de bovenverdieping van 
het raadhuis waarschijnlijk ook als wanthuis diende. In stads-
kisten werd daar het in de stad vervaardigde laken ten verkoop 
aangeboden. In 1450 werden de bestaande gebouwen vervangen 
door nieuwe en in 1452 worden genoemd het schepenhuis, het 
vleeschhuis en het danshuis, dat waarschijnlijk geen apart gebouw 
uitmaakte. Zooals veelal elders het geval was, werd de groote 
zaal van het schepenhuis voor feesten ingeruimd. Hertog Arnold, 
die pas uit het Heilige land terug was gekeerd, werd in 1452 in het 
danshuis ontvangen en in 1457 de genadige Vrouwe en de Jonker 
van Gelderland. In het oude gebouw was in 1446 een bal met 
..pipers" gegeven, ter eere van een bezoek der abdis van het 
klooster Elten en in het jaar daarop had de Jonker van Bronk-
horst er Vastenavond gevierd met zijn vrienden. 
Dergelijke feesten worden in de meeste steden vermeld. In het 
boek van Buitenrust Hettema en Telting over Deventer ) wordt 
een bruiloft uit de 14e eeuw vermeld, waarbij de vloer van een 
zaal in het raadhuis met biezen bedekt en met bloemen bestrooid 
was en waarbij muziek was gemaakt door ..ghytenierris. pipers, 
vedelaars, trompetters en paukenslagers." Ook bij ons te lande is 
dus de combinatie van stadhuis en dans- of feesthuis gewoon, 
terwijl de Duitsche steden daarvan talrijke voorbeelden geven. 
Het stadhuis te Wenigerode bevat als herinnering aan zijn oor
sprong het volgende opschrift op een gevelsteen: ..Bis 1427 
grafliches Spielhaus. dann stadtiches Spielhaus und von Mitte des 
lóten Jahrhunderts Rathaus." Te Zutphen wordt geen afzonder
lijk danshuis genoemd, wel een wijnhuis, dat trouwens wel 
ongeveer dezelfde beteekenis had. Te Arnhem komt in 1426 een 
stedelijk danshuis voor. uitgerust met een ..verheven orkest", 
maar het schijnt niet altijd gebruikt te zijn, want bij een bezoek 
van den Hertog in 1447 wordt de school als ontvang- en dansplaats 
ingericht '). In later tijd werden feestelijke bijeenkomsten gehou
den in het stadswijnhuis, dat in de 17e eeuw nog bestond. In 
Nijmegen, waar geen afzonderlijk dans- of wijnhuis bestond, 
werd het gewandhuis meestal voor feestelijke gelegenheden 
gebruikt '). Dit gebouw wordt in 1312 genoemd als domus 
pannorum en eene keur van 1389 gelast dat ..nyemantt in den 
scependom van Nymegen ennich ghewant mit ellen uytsnyden 
ende vercopen en sal. dan op 't Gewanthuys, uytgesocht die dry 
snydage in den marcten, die twe werven int jaer comen." Het ge
bouw besloeg de standplaats van verschillende tegenwoordige 
huizen en bevatte ruime kelders, die o.a. dienden voor bewaar
plaats van het stadsbier. Uit verschillende jaren wordt bericht, 
dat de eerste verdieping als feestzaal gebruikt werd, bijv. in 1422 
..doe die vrouwe (waarschijnlijk Jacoba) van Beyeren opt Ge
wanthuys dansten." In 1424 werd voor eene dergelijke gelegen
heid een orkest gebouwd. In 1440 dansten in het gewandhuis de 
„vrouwen ende joufferen. myt mynen genedigen heer," hertog 
Arnold. De meesters van het Sinter Claes gilde vereenigden zich 
meestal jaarlijks eenmaal met de meesters der andere ambten en 
gilden tot een feestmaal, waar heel wat ter tafel kwam. Hoeveel 
aandacht door de stadsregeeringen aan het danshuis gewijd werd. 
blijkt o.a. uit het fraaie ontwerp voor het „Haus zum Tanz" voor 
de stad Bazel gemaakt door Hans Holbein, den vader "'). Het 
langst heeft zeker stand gehouden het „Gebouw „Gürzenich" 
(naar een familie genoemd) te Keulen, dat thans nog dient als 
stadsgehoorzaal. In 1474 liet keizer Frederik III een dans houden 
op Gürzenich, waaraan ook zijn zoon Maximiliaan deelnam en 
ten slotte dansten op voorstel van de bisschoppen van Mainz en 
Trier de vrouwen en meisjes bij paren, om zich te laten bewon
deren 6). 

Onder de reeds genoemde gebouwen behoort het gewandhuis, 
wandhuis, zooals het meestal in de Oostelijke steden, de lakenhal. 

Van der Bergh, Oorkondenboek 11, No. 519. 

') De Lange van Wijngaarden, Geschiedenis van Gouda, 111 blz. 1 vlg. 
-> Een middeleeuwsche stad in de 14e eeuw i blz. 9. 
J Van Hasselt. Arnhemsche Oudheden, I blz. 83 en 187. 
'1 Van Schevichaven, Oud-Nijmegen's Openbare Gebouwen, blz. 142. 
• Titelplaat voor G. v Below, Das altere Deutsche Stadtewesen und Bürgertuiu 

• lbidS48. 
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zooals het in het Westen van de Nederlanden genoemd wordt. In 
de plaatsen, waar de laken- en linnenweverij geen bijzondere 
beteekenis had. zijn de gewandhuizen bijna alle verdwenen ; de 
Leidsche lakenhal herinnert nog aan vroegere welvaart. Het 
tegenwoordig gebouw is eerst in 1614 gezet, terwijl vóór dien tijd 
een wolhuis genoemd wordt. In de 15e eeuw werden de lakens 
gekeurd op de pers, een gedeelte van het stadhuis, waarschijnlijk 
zoo genoemd, omdat de lakens er ook geperst werden. Van de 
afgekeurde stukken werd ' :i verbeurd verklaard ten behoeve 
van den graaf. 1 a ten behoeve der stad en 1 :i werd verbrand ..op 
den blauwen steen". Na het ontzet van Leiden werd de looihalle 
in het Sint-Jacobsgasthuis voor de keuring aangewezen en nog 
later de lakenhal ')• Bij de vermindering van het weefbedrijf kon 
deze ook weer voor andere doeleinden dienen, want in de 18e 
eeuw vergaderde er het gilde der apothekers, dat vóór dien tijd 
op de blauwe poort was bijeengekomen. Zoo bediende men zich 
van de stedelijke gebouwen naar de behoeften van den tijd. Het 
wandhuis als feestgebouw bespraken wij reeds. Groote ver
maardheid als zoodanig heeft verkregen het Gewandhaus te 
Leipzig, gebouwd in 1740 en waarin gedurende de jaren 1781 
1884 geregeld de Gewandhaus-concerten werden gehouden onder 
leiding van beroemde dirigenten als Mendelssohn. Gade. Reinec-
ke. In 1884 werd het gebouw geheel vernieuwd. 
Een ander soort bouwwerken, waar gewoonlijk ruimte was voor 
verschillende functiën zijn de wagen, die in het bijzonder in de 
Noordelijke Nederlanden eene voorname plaats innemen. Te 
Deventer is de waag het voornaamste stedelijke gebouw. Met 
zijne drie verdiepingen, hoektorens, klokketoren en pui doet het 
eerder aan een raadhuis dan aan een waag denken. Toch blijkt 
de bestemming uit het opschrift: ..Int jaer Ons Heren anno 1528 
op heilige Marien dach wordt den eersten steen van desen waech 
ghelacht". Het blijkt echter, dat er heel wat meer gebeurde dan 
wegen. Op 16 December 1556 werd Philips II er gehuldigd in de 
persoon van den stadhouder, den graaf van Arenberg. die voor 
de vertegenwoordigers van ridderschap en steden den eed af
legde -'). In 1571 had voor de waag de terechtstelling plaats van 12 
doopsgezinde predikanten, op last der Spanjaarden. Twee wer
den onthoofd en de andere verbrand. Op 2 September 1766 werd 
Willem V te Deventer gehuldigd en werd van eene tent of koe
pel, op het balkon van het gebouw, een vuurwerk afgestoken. In 
den tijd der Bataafsche republiek hadden er de vergaderingen 
der patriotten plaats. 

Sedert de 17e eeuw was op de bovenverdieping de hoofdwacht 
gevestigd. De naam waag is dus uit een ondergeschikte functie 
voortgekomen. Voor de curiositeit haal ik nog aan. dat de steenen. 
die in 1528 bij het bouwen gebruikt werden, afkomstig waren 
van twee blokhuizen, die Karei van Gelder bij Deventer gesticht 
had en die door het volk spottenderwijs „Kijk in de pot" en ,.A1-
tena" werden genoemd. Zij werden onmiddellijk afgebroken, toen 
de heerschappij over het Oversticht aan Karei V overging. Te 
Amsterdam waren de wagen in den regel ook voor allerlei zaken 
in gebruik. Die op de Westermarkt was oorspronkelijk als vleesch-
hal gebouwd, diende verder voor waag en tevens voor schutters
wacht. De Sint-Anthoniewaag op de nieuwe markt bevatte in de 
17e eeuw in de bovenzalen het anatomisch kabinet en de snijka
mer; het schavot werd er voor opgericht sedert het stadhuis op 
den Dam tot paleis was ingericht; dus in de 19e eeuw werden er 
nog terechtstellingen voor gehouden. Boven de Regulierswaag. 
die in eene oude poort gebouwd was, had de schutterij eene 
wacht 8). Te Nijmegen wordt in het begin van de 16e eeuw de 
waag in vereeniging met het vleeschhuis genoemd. In het laatste 
werd de hoofdwacht gehouden, maar in 1612 werd deze in de 
waag overgebracht na eene geheele verbouwing. De garnizoens-
wacht was voortaan boven de waag. de burgerwacht boven het 
vleeschhuis. Beide gebouwen vormden steeds één enkel bouw
werk. Sommige deelen werden verhuurd voor werkplaatsen of 
anderzins en enkele malen hadden ook voorstellingen op de 

hoofdwacht plaats. In de 18e eeuw werd boven de waag eene 
schermzaal gehouden '). 
In Duitsche steden herinnert de Ratskeller nog aan het monopolie 
van den handel en verkoop van wijnen en bieren, die op het 
raadhuis gedeponeerd worden. Sedert de 14e en 15e eeuw wor
den de raadkelders algemeen aangetroffen ; zij werden vooral 
bezocht door de raadsleden en de aanzienlijkste burgers en wa
ren de aangewezen plaats voor het bespreken der stadsaangele-
genheden. Beroemd was de Ratzkeller van Bremen, evenals ook 
de stadskeller in het Eimbecksche Haus te Hamburg. Te Danzig 
was de ,,Artushof" genoemd naar koning Arthur; op Vasten
avond werd de tafelronde gereden voor het gebouw de ver
zamelplaats der kooplieden, industrieelen en zeevaarders, ter
wijl er tevens beurs gehouden werd. Elders is het stedelijk wijn
huis het punt van vereeniging en dit vindt men vooral in onze 
Oostelijke steden verbreid. Te Groningen vormden in de eerste 
helft van de 15e eeuw raadhuis en wijnhuis één geheel -). Bij 
feestelijke gelegenheden speelden er de stadsmuzikanten op de 
..galderije". In 1470 werd een nieuw wijnhuis gebouwd, dat tot 
1774 bleef bestaan. Een eigenaardig gebruik, hierop betrekking 
hebbend, was het uitreiken van wijnloodjes, looden penningen, 
waarvoor men een zeker quantum wijn kon ontvangen, aan de 
raadsleden. Zij kregen deze bij wijze van presentiegeld van den 
stadsrentmeester en naar verhouding van het aantal uitgereikte 
loodjes werd den waard van het wijnhuis eene som afgeschreven 
van zijn pacht. Te Kampen wordt in de 14e eeuw een schepen
huis, een rechtshuis en een wijnhuis genoemd. Te Zwolle vorm
den in de 15e eeuw het raadhuis, het wijnhuis, de Latijnsche 
school, het meentehuis en de raadtoren één geheel : t). Wat elders 
ook voorkomt, treft men ook hier aan. namelijk dat voor het 
wijnhuis rechtsgedingen werden gehouden en vonnissen afge
kondigd. In de 15de eeuw werd daartoe een ijzeren podium aan 
de voorzijde aangebracht met het opschrift: ..alterampartem 
audite". De bank van het schouten-gericht werd er gespannen 
en sedert 1559 werd er ook de crimineele jurisdictie uitgeoefend, 
zooals Van Hattum in zijne Geschiedenis van Zwolle mededeelt: 
..twie pijlers mit die tortinsen ende beelden, darup toe houwen, 
gecoemen vor dat wynhuis om justitie criminaal dairinne thal-
den." Dat dit bordes of deze pui uitsluitend diende voor de 
rechtspraak en niet voor het afkondigen van keuren, magistraats-
besluiten enz. blijkt daaruit, dat aan den raadtoren een luive in 
den vorm van eene galerij gevoegd was met het opschrift: 
..Adspike substructum. qui praeteris arte Theatrum. 
Unde Magistratus publica jussa sonant". 
Hinc promulgantur lectissima nomina Patrum ; 
Hinc populus pacem. hinc tristia bella capit. 
Accensis facibus quid? quod censura severi 
Judicis exilio noxia damna notat." 

De benaming loive, love enz. voor de galerij tot publicaties, aan 
de raadhuizen bevestigd, komt ook op andere plaatsen voor, zoo
als te Delft en Nijmegen. In deze plaats was voorgeschreven ..der 
stat koorboeck jairlicx van der louven off te lesen" *). Eene gele
genheid voor het houden van afkondigingen in den vorm vaneen 
balkon, eene galerij, een erker enz. bevond zich aan alle raadhui
zen en gaf meermalen aanleiding tot belangrijke verbouwingen. 
De uit twee verdiepingen bestaande porticus in Renaissance-stijl 
voor het Keulsche stadhuis, dat zelf uit de Gothische periode 
stamt, werd in de jaren 1569 1573 bijgebouwd. Te Arnhem werd 
in 1580 een publicatie-huisje aan het stadhuis gevoegd. Om op het 
wijnhuis terug te komen, ook te Zutphen werd dit gebezigd voor 
de rechtspraak '-). In 1371 wordt de herberg „Vreden" genoemd, 
die later door de stad tot een wijnhuis werd ingericht. E r werden 
feesten van de raadsleden gegeven; tijdens de Meimarkt werd er 
de marktvaan uitgestoken; in de 15e eeuw werden ook lijfstraffen 
voor ..Vreden" uitgevoerd; bij de verbouwing in Renaissancestijl 
werd eene pui uitgebouwd, waarvan waarschijnlijk vonnissen 

1 Van Mieris, Beschrijving van Leiden II. blz. 368, 453, 461 vlg. 
l Overijselsche Volksalmanak 1840, blz. 83 vlg. 

Aardrijkskunde Wdb van Van der Aa op Amsterdam. 
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1 Van Schevichaven, Oud-Nijmegens Kerken, Klooster enz. blz. 369 vlg. 
Groninger Volksalmanak 1901, blz. 89 vlg. 

•l Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijsel 1876 blz. 33 vlg. 
4 1 Stadsrechten van N ijmegen, 144,146. 
•I Navorscher 1895, blz 585 vlg. en Bijdragen van Gelre, VI blz. 93 vlg. 

werden bekend gemaakt. Op dezelfde wijze vond men een Sen-
tenzbogen aan het Weinhaus te München en te Alsfeld in Hessen. 
Te Zutphen is het wijnhuis, waar ook de hoofdwacht was geves
tigd, waarin de waag was onder dak gebracht en dat den voor-
naamsten stedelijken toren bezit, wel tot het sierlijkste bouw
werk van de stad gemaakt. De toren, langs eene hooge dubbele 
trap bereikbaar, neemt hier dezelfde plaats in als elders de raad
huistoren, zoodat men in later eeuwen meer moeite heeft besteed 
aan het completeeren van het wijnhuis, dan van het stadhuis. De 
oorspronkelijke functie wordt hier ook verre overschreden. Een 
voorbeeld van de eigenlijke bestemming van een wijnhuis en van 
wat daar kon omgaan geven de keuren van Elburg uit de 14de 
eeuw. waarin o.a. de volgende bepalingen zijn opgenomen : 
„Zoewie int wynhuys nae enighen menschen worpe mit eenre 
kannen oft mit stenen, de gheldt der stat X pont" en zoewie ene 
kanne ontween worpe oft ontwee stiete int wynhuys. de ghelt 
den Rat II pont" '). 
Onze rondgang door enkele stedelijke gebouwen is hiermede ten 
einde. 
In vele gevallen meende ik mij niet te kunnen beperken tot het 
uitgangstijdperk, de middeleeuwen, aangezien de toestanden uit 
de ontwikkelingsperiode der steden nawerkten in latere eeuwen, 
tot in den nieuweren tijd. 
Arnhem. 

no. 10, blz. 117). Dit moet zijn : Mag de ingang van de conciërge
woning niet aan de zijstraat komen ? 

PLAATWERKEfl 
De Rioleering van Mnis en Erf. door C. Visser, Adj. Insp. bij 
het Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam. Uitgegeven door de 
Wed. Ahrend en Zoons Uitgevers-Mij. 
De schrijver geeft in dit Leerboek eene verklaring der eischen 
en voorschriften, waaraan eene goede huisrioleering moet vol
doen, getoetst aan persoonlijke ondervinding in zijn functie te 
Amsterdam opgedaan. 
Tal van figuren en uitslaande platen verduidelijken den tekst. 
A l te eenzijdig is de beschouwing van den schrijver om aarden 
buizen voor binnengrondleidingen geheel af te keuren en in 
Hoofdstuk VIII ontstaat verwarring, wat betreft de toepassing 
en het nut van ontspanningspijpen; dienen deze ter voorkoming 
van overheveling, zoo is het voldoende te achten ze eerst op 't 
onderste loozingstoestel aan te vangen. Verder verdient 't bocht
stuk in de grondleiding van fig. 130 afkeuring en kan men de be
teekenis aan de zwaanhals stankafsluitingen toegepast als in fig. 
132 te groot achten, terwijl de ontspanningspijp aan het closet 
van fig. 130 beter is aangebracht dan op de wijze van fig. 12 plaat 
18. Een onderdeel, niet voorhanden, zal bij veelvuldige vraag al
lengs in den handel gebracht worden. Regenbakken en grond-
leidingen zijn toch zeker bij vrijstaande gebouwen buiten wen-
schelijker. 
In zijn geheel genomen zal dit boek evenwel bij de bestudeering 
van het vak goede diensten kunnen bewijzen; tekst en platen 
zijn goed. BI. 

PRYSVRAGEN 
EEREPRIJSVRAAG GODEFROY. 
Hieronder volgt nader ingekomen vraag met antwoord der Jury: 
Vraag 21. Moet bij elke architecten-logeerkamer een badkamer, 
een W. C. en een kast aanwezig zijn ? 
Antwoord. Neen, voor de 6 logeerkamers moet slechts 1 bad
kamer en 1 privaat aanwezig zijn. 
Rectificatie. Vraag 20 luidt: Mag de ingang van de conciërge
woning niet aan den zijkant komen ? (zie Bouwkundig Weekblad 

J. H. L E L I M A N PRIJSVRAAG KUNSTNIJVER-
HEIDMUSE UM. 
De jury inzake de J. H. Leliman-prijsvraag voor een ontwerp van 
een kunstnijverheidmuseum heeft den eersten prijs, groot f 450. 
toegekend aan het ontwerp ..Wajang", waarvan de inzenders zijn 
de heeren F . J. Kubatz, Bouwkundig-Ingenieur te Amsterdam en 
H. F . Mertens, Bouwkundig-Ingenieur te Oosterbeek. 
De tweede prijs, groot f 150, werd verdeeld over drie ontwerpen, 
ingezonden onder de motto's : ..Sans peur et sans reproche'. 
„Lelie" en „Ebby". 

P R I J S V R A A G „Landelijke "Woning" uitgeschreven 
door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfa
brikanten. 
Hieronder het vervolg der ingekomen vragen met de antwoorden. 
Uit het niet beantwoorden eener gestelde vraag blijke. dat den 
ontwerper op het gevraagde punt algeheele vrijheid is gelaten, 
mits hij niet in strijd koine met het programma. 
Vraag 9. Mogen voor scheidingsmuurtjes ook Bimsplaten wor

den gebruikt ? 
Antwoord. Het programma verbiedt het niet. 
Vraag 10. Wat verstaat men onder een langs-en dwarsdoorsnede 
van een gevel ? 
Antwoord. Natuurlijk wordt bedoeld een langs- en een dwars
doorsnede over het gebouw. (Herlees subb. artikel 3 van het pro
gramma.) 
Vraag 11. Wordt waranda of portiek, hetzij binnen of buiten het 
opgaand metselwerk bij het totaal M ' . gerekend? 
Antwoord. Ja. 
Vraag 12. Mogen gekleurde teekeningen schaal 1 a 20 in potlood ? 
Antwoord. Ja. 
Vraag 13. Verdient het aanbeveling, dat de kamers alleen hun 
licht ontvangen van vóór- en ac/i/ergevels ? 
Antwoord. De beantwoording dezer kwestie is aan den ontwerpei-
overgelaten. 
Vraag 14. Is het geoorloofd twee woningen voor twee gezinnen, 
onder een dak, te ontwerpen ? 
Antwoord. Neen. 
Vraag 15. Is de voorgeschreven maat der teekeningen bindend ? 
Antwoord. Al le bepalingen van het programma zijn bindend. 

Voor de Jury : 
J. G R A T A M A . 

'l Navorseher 1895, blz. 585 vlg. en Bijdragen van Gelre, VI blz. 93 vlg. 

PRIJSVRAAG VOOR E E N R E C L A M E - P L A A T voor 
de door den Nederl. Stukadoors Patroons-Bond met 
medewerking der gezellen te houden Tentoonstelling van 
het Stukadoorsbedrijf. 
Op deze tentoonstelling zullen worden geëxposeerd : 
a. werkstukken van gezellen, welke voor bekroning in aanmer
king kunnen komen, 
b. werkstukken van patroons, welke alleen zullen dienen ter 
opluistering, 
c. diverse op het stukadoorsvak betrekking hebbende mate
rialen en gereedschappen, 
d. teekeningen van gemaakt of te maken stukadoorswerk enz. enz. 
Verlangd wordt een in overeenstemming met bovenomschreven 
doel. pakkende reclameplaat, waarop zoo mogelijk het stuka-
doorsbedrijf in zijne betrekking tot de bouwkunde, hygiëne en 
de sierkunst wordt aangeduid. 
De teekening moet zijn op ware grootte, geschikt voor lithogra
fische reproductie in drie kleuren. 
Gewenscht is. dat de ontwerper bij eventueele bekroning zelf de 
teekening voor den druk gereedmaakt. 
De papiermaat van de reclameplaat moet zijn (70 X 100 c- m.). 
De keuze der papierkleur is vrij. 

131 



Op het biljet moet in flinke duidelijke letters het volgende te 
lezen zijn: 
N A T I O N A L E V A K T E N T O O N S T E L L I N G V A N H E T S T U K A -
D O O R S B E D R I J F T E R O T T E R D A M , 27 S E P T E M B E R 6 OC
T O B E R 1912. 
De ontwerpen blijven het eigendom der inzenders, echter be
houd het uitv. comité van b.b. tentoonstelling zich het recht voor 
op de tentoonstelling deze te exposeeren. 
Gedurende dezen tijd zullen zij tegen brandschade verzekerd 
zijn. 
Als eerste prijs wordt uitgeloofd ƒ140. . als tweede prijs wordt 
uitgeloofd ƒ60. toe te kennen aan die ontwerpen welke daar
voor door de Jury worden aangewezen. 
De Jury is gerechtigd om, indien naar zijn oordeel, geen der in
gekomen ontwerpen voor den eersten prijs voldoen, het totaal 
bedrag der prijzen onder de inzenders van eenige der beste 
ontwerpen te verdeelen. De Jury is gerechtigd ondergeschikte 
wijzingen in het ontwerp aan het toekennen van den eersten 
prijs te verbinden. 
Tevens kan de Jury voorstellen doen tot gedeeltelijke prijstoe
kenning indien de hoeveelheid en de hoedanigheid der inzen
dingen daartoe aanleiding geven. De ontwerpen moeten vracht
vrij voor of op den 1 5 d e n A p r i l 1912 aan het adres van den secre
taris van het Uitv. comité. West-Kruiskade 19B. Rotterdam 
ingekomen zijn. 
Zij moeten plat verpakt zijn en zoover niet op carton geteekend 
op stevig carton zijn opgeplakt. 
De ontwerpen moeten voorzien zijn van een motto en vergezeld 
gaan van een correspondentie adres en van een verzegelde 
enveloppe, voorzien met hetzelfde motto en inhoudende naam 
beroep en adres van den ontwerper. 
De ontwerpen zullen na afloop van de tentoonstelling franco 
aan het opgegeven correspondentieadres worden teruggezonden. 

Het uitvoerend comité voor de Vaktentoonstelling. 
J. H A A G E Jr.. Voorz. 

De Jury: H . G. V E R M E E R Jr., Secr.-Penn. 
W. K R O M H O U T Czn. 

H U I B L U N S . 

J A N W O L F F . 

BERICHTEN 
De Haagsche Schouwburg. Door plaatsgebrek kon het volgen
de belangrijke voorstel in zake de Schouwburgen te 's Graven
hage niet eerder worden opgenomen. 
Mr. dr. F . W. J. Snijder van Wissenkerke te Wassenaar, voorzitter, 
en mr. G. C. J. Varenkamp te 's-Gravenhage. secretaris van het 
Comité tot stichting van een modernen schouwburg te 's-Gra
venhage. hebben zich met een adres tot den Gemeenteraad van 
's-Gravenhage gewend, waarin zij verklaren met groote belang
stelling te hebben kennis genomen van het door het bestuur der 
N. V. Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen aan den Ge
meenteraad van 's-Gravenhage aangeboden Schouwburgplan. 
strekkende in hoofdzaak tot het verkrijgen van een regeling tot 
het bouwen van een grooten schouwburg, geschikt voorpl.m. 
1400 toeschouwers. 
Gelijk zij bekend veronderstellen, was het doel van het comité 
voornoemd het stichten naast een grooten schouwburg van een 
intiem theater, geschikt tot het opvoeren van tooneelstukken van 
het moderne repertoire en ten hoogste bevattende pl.m. 900 zit
plaatsen. 
Het schijnt het comité nu toe, dat de mogelijkheid bestaat door 
verwezenlijking van die beide plannen de behoeften aan theater
gebouwen te bevredigen zonder dat de gemeente zelf tot stich
ting van een schouwburg overgaat en daarin een aanzienlijk 
kapitaal gaat steken. 
Zij doen diensvolgens den Raad het volgende voorstel: 
1. De gemeente's-Gravenhage staat op nader overeen te komen 
voorwaarden, b. v. tegen erfpacht, den tegenwoordigen schouw-
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burg aan het comité of aan de door dit op te richten naamlooze 
vennootschap of vereeniging af. 
2. Het comité verbindt zich dezen schouwburg, met behoud van 
den voorgevel, inwendig zoodanig te verbouwen en te verande
ren, dat deze niet alleen aan alle eischen van veiligheid voldoet, 
maar ook aan de grootst mogelijke eischen die uit een oogpunt 
van comfort van installatie en van tooneelinrichting gesteld mo
gen worden. 
3. De exploitatie van het aldus ingerichte gebouw wordt tot het 
geven van tooneelvoorstellingen en dergelijke, waarvan de om
vang nader zou kunnen worden bepaald, ook in verband met de 
bestemming van een tweeden schouwburg, aan het comité in han
den gegeven voor een tijd, gedurende welken de erfpacht loopt, 
onder de voorwaarden, die daarvoor in onderling overleg zullen 
worden vastgesteld. De kosten van deze voorgestelde verbou
wing en installatie zijn te schatten op/250,000 en, indien in den 
loop van A p r i l a. s. met den bouw kan worden begonnen, kan 
omstreeks October 1912 de geheele restauratie gereed zijn. 
Het wi l het comité toeschijnen, dat dit zijn voorstel in verband 
met het bovenvermeld plan der N . V. Gebouw voor Kunsten en 
Wetenschappen kan leiden tot de meest doeltreffende oplossing 
van het schouwburg-vraagstuk, een oplossing, die zoowel het den 
Haagschen schouwburg bezoekend publiek, als den spelenden 
directies zal voldoen. 
De St. Jacobstoren te Vlissingen. De voorbereiding van den 
wederopbouw van den toren te Vlissingen wordt een ..lijdensge
schiedenis". 
Bekend is. dat 't slechts weinig heeft gescheeld, of een Beton 
maatschappij had de opdracht gekregen tot wederopbouw in ge
wapend beton. Bekend is ook welk een storm van verontwaar
diging van uit Architekten-kringen opging tegen zulk een plan en 
bekend is ook de enquête door een l id van den Vlissingschen 
Gemeenteraad ingesteld, over het al of niet van wederopbouw in 
gewapend beton. 
Men zou. gezien het resultaat dezer enquête, reden hebben te ver
wachten, dat nu van het gewapend beton als bouwmateriaal een 
toren en dan in een historischen stijl wel was afgezien. Doch 
enkele dagen geleden lees ik weder in de provinciale bladen, dat 
opnieuw een zelfde enquête is ingesteld en dat het resultaat nu 
is. dat vele deskundigen zich weer verklaard zouden hebben voor 
toepassing van gewapend beton. 
Vanzelf spreekt, dat we zeer belangstellend zijn naar de publi
catie van de antwoorden dier enquête. 
Intusschen de verrassingen blijven aanhouden. Heden. 13 
Maart lees ik in ..de Zeeuw" het volgende bericht: 
Vlissingen. Door twee leden van den gemeenteraad alhier.de 
heeren A. Staverman en W. L . Huson, is een voorstel bij den ge
meenteraad ingediend om de spits van den afgebranden St. Ja
cobstoren te doen herbouwen naar een nieuw ontwerp in har
monie met den onderbouw van de aangrenzende kerk; enB. en 
W. uit te noodigen Om een nader aan te wijzen architect op te 
dragen een of meer ontwerpen in bovenbedoelden zin te ver
vaardigen ter keuze van den raad en waarvan de uitvoering een 
nader door den raad te bepalen bedrag niet zal mogen over
schrijden. 
Men wi l dus thans een ontwerp voor een geheel nieuwen toren 
hebben, „in harmonie met den onderbouw van de aangrenzende 
kerk", d. w. z. met de brokken muurwerk, die er na den brand 
zijn blijven staan. 
Denkelijk wordt bedoeld: „in harmonie met het plan van den 
wederopbouw van de kerk". 
Hoe het ook zij, dit blijkt thans wel op zeer overtuigende wijze, 
dat bij heel den Vlissingschen Gemeenteraad zelfs het minste 
begrip van architektuur zoek is. en dat men het honderd uit rede
neert over zaken, waarvan men niet de minste notie heeft. 
Laten we hopen — al is de verwachting dan ook. rekening hou
dende met den loop der geschiedenis, bitter klein dat van dit 
voorstel het resultaat moge wezen, dat B. en W. zich in verbin
ding zullen stellen met een bekwaam en volkomen bevoegd ar
chitekt. en dat daardoor heel de kwestie nog eens in het goede 
spoor geleid zal kunnen worden. R. 
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I N H O U D : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Verkiezing Hoofdbestuur 
en Commissie van Arbitrage. Voorstellen Alg. Mei-verga
dering. Oud-Groningerland. Uitgaven van de Maatschappij. 

Afd. Amsterdam. R E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . Gasthuis te Kat
wijk a. Zee. Architect H . J.Jesse. Een wijziging der Woning
wet, door Schaad. Waterbouwkundig Werk op Texel, door 
Anton Salm. De beveiliging tegen brandgevaar van hooge 
gebouwen door Mr . El ink Schuurman. De Technische oplei
ding van den Opzichter der Militaire Genie. Prijsvragen. 
Ingezonden. Berichten. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

V E R K I E Z I N G H O O F D B E S T U U R E N C O M M I S S I E 
V A N A R B I T R A G E . De Algemeene Meivergadering is be
paald op Dinsdag 21 Mei en Woensdag 22 Mei. In herinne
ring wordt gebracht, dat het huidige Hoofdbestuur, ingevolge 
de inwerkingtreding der nieuwe Statuten en Alg. Huish. Regle
ment op 1 Januari 1912, vanaf dien datum demissionair is, en op 
de Alg . Meivergadering in zijn geheel aftreedt. 
In verband hiermede wordt de aandacht gevestigd op de vol
gende artikelen van het Alg. Huish. Reglement. 
Art . 4. De candidaatstelling voor het Hoofdbestuur geschiedt 
minstens 6 weken vóór de verkiezing in het Orgaan van de Maat
schappij door minstens 10 Architect-Leden, of door een wettige 
vergadering van de Architect-Leden eener Afdeeling. tevens 
Leden der Maatschappij, speciaal tot dat doel geconvoceerd. 
Het tijdstip der verkiezing wordt vastgesteld door het Hoofd
bestuur en minstens 2 maanden vóór het vastgestelde tijdstip 
gepubliceerd in het Orgaan der Maatschappij. 
De namen der candidaat gestelden worden opgenomen in het, 
na het eindigen van den termijn, voor de candidaatstelling be
paald, eerst verschijnend nummer van het Orgaan der Maat
schappij. De candidaat gestelden. die binnen een week na deze 
publicatie, niet schriftelijk aan den Secretaris der Maatschappij 
hebben te kennen gegeven, dat zij geen candidaat wenschen te 
zijn, worden opgenomen in een lijst van candidaten, die gepu
bliceerd wordt in het nummer van het Orgaan der Maatschappij 
dat verschijnt 2 weken na het nummer van het Orgaan, waarin 
de lijst van alle candidaat gestelden was opgenomen. Alleen zij 
die op de lijst der candidaten voorkomen, komen voor de verkie
zing in aanmerking. 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

Het aftredend Hoofdbestuur bestaat uit de heeren: A. Salm 
G.Bzn.. voorzitter; J. H. W. Leliman. vice-voorzitter; S. de Clercq, 
L . C. Dumont, J. Limburg, Alb . Often. B. J. Ouëndag, W. F . C. 
Schaap en Jan Stuyt. 
Art. 12. De Commissie van Arbitrage, ingesteld ter beslech
ting van gerezen geschillen tusschen den architect en zijn op
drachtgever, diens erfgenamen of rechtverkrijgenden, bestaat 
uit 6 leden, door en uit de Architect-Leden te kiezen. De Com
missie treedt om de 3 jaar op den dag der Alg. Meivergadering 
voor het eerst in 1912, in haar geheel af, met dien verstande, dat 
de aftredende Commissieleden ten aanzien der voor hen aan
hangige geschillen hunne bevoegdheid behouden. De Commissie 
is herkiesbaar. 
De candidaatstelling voor deze Commissie geschiedt op de wijze, 
als hierboven voor het Hoofdbestuur is aangegeven. 
De aftredende leden der Commissie zijn de heeren: S. de Clercq, 
Joh. Mutters Jr., C. B. Posthumus Meyjes, B . J. Ouëndag. J. A . G. 
van der Steur en J. Verheul Dzn. 

Met het oog op den termijn, vastgesteld in bovenstaande arti
kelen, worden Candidaatstellingen voor het Hoofdbestuur en de 
Commissie van Arbitrage ingewacht tot uiterlijk Woensdag 
3 A p r i l a.s. aan het bureau der Maatschappij, Marnixstraat 402, 
Amsterdam. 

V O O R S T E L L E N A L G E M E E N E M E I - V E R G A D E 
RING. Met het oog op de Alg . Mei-Vergadering op 21 en 22 Mei 
wordt het volgende artikel van het Algemeen Huish. Reglement 
in herinnering gebracht: 

A L G . HUISH. R E G L E M E N T . 

Art. 31. Geen voorstel wordt ter Algemeene Mei-vergadering be
handeld, dat niet schriftelijk behoorlijk toegelicht en door min
stens 10 Architect-Leden of een Afdeelingsbestuur onderteekend. 
6 weken vóór die vergadering is ingekomen bij het Hoofdbestuur. 
Echter kan in dringende gevallen over voorstellen worden be
slist, zonder dat deze binnen den bepaalden termijn bekend zijn 
gemaakt, mits zoowel het Hoofdbestuur als twee derden der aan
wezige stemgerechtigde leden er voor zijn om een besluit te 
nemen. Het Hoofdbestuur kan een dusdanig voorstel van monde
ling praeadvies doen vergezellen, terwijl in het algemeen de voor
stellen, die op de vergaderingen zullen worden behandeld, met 
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de toelichting en, zoo noodig, een praeadvies van het Hoofd
bestuur, in het Orgaan der Maatschappij worden bekend ge
maakt. 

OUD GRONINGERLAND. In antwoord op enkele gedane 
vragen wordt medegedeeld, dat de Aflevering 5-6 van Bouw
kunst 1911 de eerste helft bevat van de studie van den heer C. H. 
Peters over Oud Groningerland; de tweede helft zal opgenomen 
worden in jaargang 1912 van „Bouwkunst". 

UITGAVEN DER MAATSCHAPPIJ. In herinnering wordt 
gebracht, dat de volgende uitgaven derMaatschappij verkrijgbaar 
zijn bij de daarachter gevoegde adressen: 

Bouwkundig Weekblad. Mouton & Co.. Herderstraat 5. den Haag. 

Per jaargang ƒ 7.50; voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbe
taling) ƒ 9.50. afzonderlijk nummer ƒ0.15. 

Tweemaandelijksch Tijdschrift „Bouwkunst". Mouton & Co., Her
derstraat 5, den Haag. Per jaargang/7.50; voor het Buitenland 
ƒ8.50 ; afzonderlijk nummer ƒ 1.50. 

Prachtwerk. „Beschrijving van de Grafelijke Zalen op hel Bin
nenhof te 's Gravenhage". Bureau Maatschappij, Marnixstr. 402, 
Amsterdam. Voor leden der Maatschappij : ongebonden ƒ 1.35, 
gebonden ƒ 4.35.Voor niet-leden respectievelijk ƒ 15.— en ƒ 18. . 

Regelen voor de berekening en uitbetaling van het honorarium 
van Architecten. Bureau Maatschappij, Marnixstraat 402, Am
sterdam. Prijs ƒ 0.15 (afgehaald) en ƒ 0.18 (per post); bij 10 stuks 
respectievelijk ƒ 1.25 en ƒ 1.37'. 

V O O R G E V E L GASTHUIS T E K A T W I J K A A N Z E E . Schaal 1 op 300. 
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Regelen voor de berekening en uitbetaling van het hono
rarium van Architecten voor werkzaamheden, zich uit
sluitend bepalende tot het ontwerpen en uitwerken van de 
gevels en het uitwendige van die gebouwen, waarvan de 
verantwoordelijkheid voor de uilvoering berust bij den Uit
voerder-Bouwer, Bureau Maatschappij, Marnixstraat 402, 
Amsterdam. Prijs ƒ0.10. 

Algemeene Regelen voor Arbeids-Contracten tusschen 
Architect en Ingenieur eenerzijds en Bouwkundig-Op
zichter. -Teekenaar of -Opzichter-Teekenaar anderzijds. 
Bureau Maatschappij, Marnixstraat 402, Amsterdam. 
Prijs/0.10. 

Programma van Eischen voor het Examen tot het verkrijgen 
van het diploma van Bouwkundig- Opzichter, Bouwkundig 
Teekenaar en Uitvoerder van Burgerlijke Bouwwerken 
(Onderbaas),Hnrea.\i Maatschappij, Marnixstraat 402, Am
sterdam. Kosteloos verkrijgbaar. 

Lijst van aanbevolen studieboeken voor de Examens voor 

Bouwkundig-Opzichter en Bouwkundig- Tee
kenaar, Bureau Maatschappij. Marnix
straat 402. Amsterdam. Kosteloos ver
krijgbaar. 

Examen-Vragen 1911 Bouwkundig-Opzich
ter, Bouwkundig-Teekenaar en Uitvoerder 
van Burgerlijke Bouwwerken (Onderbaas), 
Bureau Maatschappij. Marnixstraat402. Am
sterdam. Prijs respectievelijk ƒ 0.80. ƒ 0.50 
en ƒ 0.50. 

A F D E E L I N G A M S T E R D A M 
VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT 
BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

633ste Algemeene Vergadering op Donder
dag 28 Maart a.s. ten 8 ure n.m. precies in 
het gebouw derMaatschappij. Marnixstraat 
402. Amsterdam. 
Bespreking van het onderwerp . Zijn er vol
doende waarborgen, dat de bebouwing van 
den Dam aan hooge eischen zal voldoen ? 
kort in te leiden door den heer J. Gratama. 
Daarna voordracht met lichtbeelden van 
den heer H. W. Manser. Dir . der Plateel
bakkerij : „De Porceleyne Fles" te Delft, 
over: Vervaardiging en toepassing der keramiek 

GASTHUIS T E K A T W I J K A A N Z E E , Architect H. J. JESSE. 

De secretaris, 

J. B A K K E R . 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

3 G A S T H U I S T E 
KATWIJK AAN ZEE. 

m I e architect van dit gasthuis, de heer H. J. Jesse 
te Oegstgeest, werd voor het moeilijk vraag
stuk gesteld: aan alle eischen van practische 
indeeling en hygiëne te voldoen, daarbij een 

eenvoudig en gezellig tehuis voor oude lieden te maken ; 
een smaakvol en flink gebouw, sprekende door groote 
lijnen, zonder daarbij schade te doen aan of in herhaling 
te vervallen van het Weeshuis, vóór eenige jaren er 
vlak naast gebouwd, mede een ontwerp van dezen 
bouwmeester. 
Is bij de planindeeling van het Weeshuis de scheiding 
tusschen jongens en meisjes streng doorgevoerd, bij het 
Oude mannen- en vrouwenhuis (in Katwijk zegt men 
-het Gasthuis") was dat niet gewenscht. 't Is als het 
ware één groot huishouden. 
Zoo doende vormt de verblijfzaal het middelpunt van 
de gezelligheid, door acht ramen op de straat en twee 
ramen links en rechts uitzicht gevende. 
Een verdere beschrijving van de vertrekken is hier niet 
noodig, daar de plannen hiernevens zijn weergegeven. 
Onder de hal is een groote kelder, van buiten toegan
kelijk, waarin geplaatst is de centrale warmwaterver
warming inrichting en tevens ruimte genoeg is vooreen 
heelen wintervoorraad brandstof. Alle buitenmuren 
zijn gemetseld van grijze waalklinkers met spouw ; de 

latijen enz. zijn van zandsteen. Voor alle onderramen 
van slaapzalen zijn ouderwetsche draaiblindjes. 
Van alle vertrekken gaan ventilatie kanalen voor af
voer van lucht tot boven de nok; evenzoo kunnen alle 
vertrekken met versche lucht geventileerd worden 
zonder ramen te behoeven open zetten, door middel 
van schuiven in de penanten twee meter boven de 
vloer. 
Er is geen enkel gestucadoord plafond. Overal zijn de 
balken in het gezicht gelaten met houten plafonds tus
schen de balken, waarover asphalt papier en vijf centi
meter zuiver duinzand. 
De gevelsteen (de vischvangst voorstellende) uit het 
oude gasthuis, is naast den hoofdingang ingemetseld. 
Een zonnewijzer uit de bekende fabriek van Willem C. 
Brouwer te Leiderdorp, siert den gevel. 

EEN WIJZIGING DER WONING-
m WET. {§§• 

IS 
edio Februari is bij Koninklijke Boodschap 
aan de Leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal een ontwerp van wet tot 
wijziging der Woningwet aangeboden, dat de 

Regeering nog hoopt in dit jaar afgehandeld en in het 
Staatsblad te zullen krijgen, althans wordt de datum 
van 1 Januari 1913 als van vermoedelijken ingang te 
verstaan gegeven. 
Wij willen de administratieve bepalingen in de navol
gende beschouwing laten rusten en alleen wijzen op 
enkele veranderingen, die voor de lezers van dit blad 
meer in het bijzonder van belang zijn of dit kunnen 
worden. 
Teneinde het overzicht tc vergemakkelijken zullen 
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wij deze bespreking splitsen in de hierna volgende 
punten. 

a. Bouwvergunning. 

Het is mij niet bekend of er nog gemeenten zijn, die hun 
taak werkelijk zoo eng hebben opgevat als dit volgens 
Art. 1 der wet mogelijk was, door n.l. alleen voorschrif
ten vast te stellen bij het bouwen en het geheel of voor 
een gedeelte vernieuwen van woningen; in elk geval zal 
dit dan tot de geschiedenis gaan behooren, want de 
wet zal dit voortaan eischen: bij het oprichten, het ge
heel of voor een gedeelte vernieuwen en bij het uitbrei
den van gebouwen. Hierdoor zullen dus alle bouwvoor
schriften steun vinden in de "Woningwet en bij overtre
ding aan de strengere strafbepaling onderworpen zijn. 
Een termijn waarbinnen op een verzoek om bouwver
gunning moet beslist zijn, zal voortaan door de "Wet ge
boden worden. 
Handhaaft de Gemeenteraad een onwettig besluit van 
B. en W. dan kan de belanghebbende daartegen wel 
voorziening vragen en het raadsbesluit c. q. vernietigd 
krijgen, doch dat negatieve raadsbesluit is nog geen 
bouwvergunning, daarom wordt nu bepaald, dat de 
Raad alsdan opnieuw uitspraak moet doen met in
achtneming der Koninklijke Beslissing. 
De inrichting van tijdelijk ter bewoning bestaande lood
sen, keeten e. d., waarvoor thans enkel eene vergunning 
geeischt wordt, zal bij algemeenen maatregel van be
stuur aan eischen worden gebonden. 
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6. Rooilijnen. 

Vele gemeentebesturen vinden het gemakkelijker rooi
lijnen vast te stellen, dan een bouwverbod te leggen en 
inderdaad is dit ook zoo. Dikwijls kan een rooilijn tot 
genoegen van beide partijen worden vastgesteld en dan 
is er natuurlijk tegen deze wijze van handelen geen be
zwaar. Het komt echter ook herhaaldelijk voor, vooral 
in bestaande bebouwingen, dat er op deze wijze onbil
lijkheden worden begaan, waartegen de betrokkenen 
vrijwel machteloos staan. 
"Waar de rooiing een zoo van oudsher in Nederland be
kend instituut is, wil de regeering haar in stand hou
den, doch aan enkele bepalingen binden. 
De voorschriften hierop t. w. de plaatsing van de ge
bouwen ten opzichte van voor het openbaar verkeer 
bestemde wegen of wateren, worden afzonderlijk als 
vast te stellen genoemd. 
Deze voorschriften worden niet van kracht, dan nadat 
zij dertig dagen ter visie hebben gelegen en voor zoover 
er geen bezwaren tegen zijn ingebracht. 
Ten opzichte van een eigenaar, die bezwaren heeft in
gebracht, worden ze niet bindend, doch moet doormid
del van een bouwverbod het gewenschte worden ver
kregen. 
Daar het is voorgekomen, dat Burg. en Weth., nadat 
een besluit tot afwijzing van een verzoek om bouwver
gunning door den Raad in beroep niet was gehand
haafd, in verzuim bleven den betrokkene rooilijn en 
peil aan te geven, waardoor eigenlijk van den bouw 

toch niets kon komen, wordt thans in de Wet bepaald, 
dat Burg. en Weth. binnen 14 dagen na zoon besluit, 
gehouden zijn rooilijn en peil te doen aangeven. 

c. Uitbreidingsplannen. 

De paragraaf, waarin de uitbreiding der bebouwde 
kommen wordt geregeld, krijgt het meer daartoe ge-
eigende opschrift van regeling van de bebouwing. De 
voren beschreven rooilijnenbepaling hoort ook hieron
der. Beslist wordt thans beschreven, dat een plan, als 
hier bedoeld, ook mag omvatten het reeds bebouwde 
gebied der gemeente. 
Op de gedeelten van het bebouwde terrein in be
staande straten, dat buiten nieuwe rooilijnen komt 
te liggen, kan dan ook bouwverbod worden gelegd. 
Als beperkende bepaling wordt nu echter het bewijs 
toegelaten, door den eigenaar van een getroffen perceel, 
dat hij daardoor schade lijdt, in welk geval hem eene 
schadevergoeding moet worden uitgekeerd. Eerst 
daarna wordt het verbod opzichtens dat perceel van 
kracht. 

d. Onteigening. 

In verband met de uitbreiding aan het bouwverbod ge
geven, wordt ook onteigening mogelijk van de buiten 
de nieuwe rooilijn vallende ongebouwde of gebouwde 
eigendommen. 
Verder wordt eene wijziging gebracht in de betaling 
van de onteigeningskosten. De onkosten worden voor
taan gedragen door die partij, wiens aanbod het meest 
van de door den rechter bepaalde schadevergoeding 
afwijkt. Is deze vergoeding dus gelijk of lager dan het 
aanbod, dan betaalt de onteigende partij de onkosten; 
is deze gelijk of hooger dan de vraag, dan komen deze 
kosten voor rekening der onteigende partij; ligt de 
schadevergoeding tusschen beide bedragen in, dan be
taalt elk naarmate zijn prijs meer van de uitgesproken 
waarde afwijkt. 
Wie de artikelen over dit punt van de hand van den 
Heer J. H . Faber in Gemeentebelangen gelezen heeft, zal 
deze verbetering voor de gemeentekas, die tevens het 
roekeloos overvragen en procedeeren zal breidelen, 
met instemming begroeten. 

e. Geldelijke steun van gemeente- en rijkswege. 

De voorschotten te verleenen aan vennootschappen, 
stichtingen e. d. worden van een 50-jarige op een 75-
jarige annuïteit gebracht. 
Voortaan en dat lijkt ons ook voor architecten van veel 
beteekenis, kunnen ook coöperatieve vereenigingen, 
die niet toegelaten zijn als uitsluitend werkzaam in het 
belang der volkshuisvesting, geldelijken steun verkrij
gen in den vorm van rentedragende voorschotten, ech
ter met 50-jarige annuïteit. Voor dergelijke vereenigin
gen kan hieruit een schoon arbeidsveld voortvloeien. 
Vooral in provinciesteden ontbreekt het dikwijls aan 
woningenvoor middenstanders,ambtenarene.d. Groote 
heerenhuizen worden nog wel gebouwd, desnoods op 
bestelling, arbeiders-woningen ook wel, zoo noodig door 

• toegelaten" vereenigingen, maar wat daar tusschen 
ligt durft een bouwondernemer niet te zetten. Deze tus-
schenmoot der bevolking wordt hierbij een grooten 
steun toegezegd. 
Voegen wij hier nog aan toe, dat tot het aanbrengen 
van verbeteringen de voorschotten met 20-jarige annuï
teit gehandhaafd blijven en daarenboven in uitzicht 
worden gesteld, die voor geheele vernieuwing van on-
bewoonbaarverklaarde woningen in 40-jaar af te lossen, 
alsmede dat van weigering om geldelijken steun door 
den Gemeenteraad of tegen de voorwaarden waaronder 
die steun zal worden verleend, beroep mogelijk wordt 
op de Kroon, en evenzoo indien niet binnen 6 mnd. op 
een verzoek om voorschot is beslist. 
Worden de ingebrachte bezwaren gegrond bevonden, 
dan moet de Raad binnen 2 mnd. een nieuw besluit ne
men met inachtneming der gevallen beslissing. 
In een dergelijk geval garandeert de Regeering uitdruk
kelijk dat de steun van rijkswege niet zal worden ge
weigerd. 

/. Onbewoonbaar verklaring. 

Alvorens tot een onbewoonbaarverklaring over te gaan 
moet de eigenaar worden gehoord. 
De onbewoonbaarverklaring en ontruiming zijn niet 
meer aan één besluit gebonden, doch worden afzonder
lijk uitgesproken. De wijze waarop dit zal geschiedenis 
echter van meer algemeene beteekenis en blijft daarom 
hier buiten beschouwing. 

g. Slot. 

Rest ons nog te vermelden, dat alle gemeentelijke ver
ordeningen regelend deze aangelegenheid, binnen een 
jaar na de afkondiging der wijzigingswet, daarmede in 
overeenstemming gebracht en aangevuld ter goedkeu
ring aan Ged. Staten moeten zijn aangeboden. Voor de 
technische leden van verschillende Raads- en Gezond-
heids-Commissiën is dus eene tijdige studie van deze 
wijzigingen geboden. 
Wij twijfelen niet of de architecten kunnen, dit ontwerp 
aangenomen zijnde, hun invloed op den woningbouw 
vergrooten. Wij hopen van harte, dat dit ook de aesthe
tische zijde van het vraagstuk ten goede moge komen. 
Maart 1912. S C H A A D . 

WATERBOUWKUNDIG WERK OP TEXEL. 
door A N T O N S A L M . 

m an den Helder en zijne naaste omgeving valt over 
bouwkundige zaken nog al eens meldenswaardige 
mededeelingen te doen. Men zou allereerst in dit 

1 blad denken aan huizenbouw, doch bedenke dat dc 
drie afdeelingen burgerbouw, waterbouw en vestingbouw hier 
vertegenwoordigd zijn als nergens anders in den lande het 
geval is. 
Over het laatste zou ik u uitvoerig kunnen schrijven — wijl mijn 
verblijf te den Helder daarmede in verband staat edoch ves
tingbouw is geen publieke zaak en wie zich de moeite zou geven 
hierover een opstel te verspreiden, zou hierin aanstonds ver
hinderd worden, omdat de betrokken Minister het streng ver
boden heeft. Daarom schrijf ik u over een waterbouwkundig 
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Fig. 1. SITUATIE. Schaal 1 op 5000. 

onderwerp over de kustwerken. E r is hier veel te zien voor 
wie dit speciale bouwvak beoefent. Dammen en dijken, sluizen 
van bijzonderen vorm en tot verschillende doeleinden. In het 
gunstige jaargetijde eischen die werken een voortdurend onder
houd ; ook de duinrand, waar de helmbeplanting bijgehouden 
wordt en de stormschade aan het duin zelf door rietschutten 
wordt beschermd. 
Een nieuw werk was hier in uitzicht. 
In Apr i l van 1911 bekrachtigde de Minister van Waterstaat de 
plannen tot voorziening van een deel der kust van Texel, welk 
werk den len Juni j . l . werd aanbesteed en waarvan ik u mijne 
indrukken zal trachten weer te geven. De noodzakelijkheid om 
een dam te leggen aan den ZO.punt van Texel was gebiedend 
de vloed en eb stroomen knagen dezen hoek af om verderop 
voor de Koog o.a. rijkelijk voor deze verwoesting compensatie 
te geven, door het strand en duin daar geleidelijk breeder te 
maken. Langs de ZO.kust van Texel nabij het Horntje en den 
Stuifdijk heeft voortdurend verdieping plaats en deze dijk en 
het achter liggende Polderland wordt zoodoende bedreigd. Men 
wi l nu van uit den Stuifdijk een leidam ongeveer 150 M . lang 
leggen en op de zijden en het front hiervan aanzienlijke zink-
stukken fundeeren om zoodoende den stroom te verleggen. 
Op de hydrographische kaarten zal nu het front van den leidam 
als tusschenpunt in teekening komen van de stroomlijn; door 
dus dit vaste punt te verbinden met de bazaltglooiïng van het 
duin wordt daardoor zichtbaar voorkomen dat de krachtige 
stroom een geul in de lage kerst schuurt, achterloops wordt en 
dam èn zinkstukken mettertijd zal meevoeren. 
In de buurt is het materiaal voor deze zeewering opgeslagen; 
er is hiertoe een zeedijksvooroever zeer gunstig gekozen. Verge
lijkt het als u wilt met een kamp.waar verscheidene bergloodsen 
en keeten opgesteld zijn; het is niet gering de voorraad port-
landcement. stapels draadijzer, zand en grind, die er te vinden 
is. Het systeem is dat van den Ingenieur Jhr. de Muralt nl . 
gebruik van het beton en gewapend beton tot oeververdediging 
en waarvan reeds vroeger, zie Bouwk. Weekblad 39 jaargang 
1908. gewag werd gemaakt. 

Voor den dam zijn de materialen ook en alleen uit gewapend 
beton geconstrueerd. Weg met het oude . . . aan baardwerken 
of tuinen voor de stortsteen in de zinkstukken wordt niet meer 
gedacht geen stoomhei voor de palen het is alles verdron
gen door de moderne constructie, toegepaste beton-bouw. 
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De directie oordeelde de werken van af het front naar den dijk 
uit te voeren; eerst de zinkstukken in het front, vervolgens de 
dam. Evenwel bleek het verstandiger, om de tijd, die opvatting 
niet door te zetten; het opvaren van de zinkstukken kon wel eens 
op zich laten wachten, en men is geëindigd halverwege de lengte 
van den dam te beginnen. 
De hierbij gaande schetsen geven inde eerste plaats de situatie. 
Op den westelijken landtong van de baai (op de landkaart staat 
..de Mok") is de dam ontworpen: hier stuwt de stroom den hoek 
om en heet tevoren Heisdeur •). Zware profielen ongeveer 30 M . 
uit elkaar geven de richting aan voor den leidam. 
Evenals de wisselende stroomen wisselt hier het aanzien van 
den werkbodem. Straks is iedereen weg en staan de profielen 
alleen nog boven water; anders is het later, dan loopen de gol
vende zandplaten droog. Ik verwijs naar de schetsen voor de 
eigenlijke constructie; een paar dwarsdoorsneden over den dam 
voldoen hiertoe. 
Ik was juist ter plaatse, toen de eerste betonpalenin den zan-
digen bodem gingen. Licht schenen mij deze werkzaamheden 
niet toe; er werden 2 zuig- en perspompen gebruikt. De ploeg 
bestond uit 1 Voorman en 13 man; de eerste palen vorderden 
ongeveer 20 minuten alsvorens op hunne plaats te zijn. De vol
gende bijzonderheden mogen bij de damconstructie nog opge
merkt worden. 
De gording van 0.50 X 0.45 M . wordt ter plaatse op de paalrijen 
gegoten; deze is daarna niet meer te verwijderen, doordat er 
zware bouten door de paalkoppen in gegoten worden. De dek
platen ter breedte van 3.20 M . zijn tusschen de versterkings-
ribben ingeklemd, hebben bovenin een spongat en dienen om 
later het ingewassen zand aan te vullen. 
De zinkstukken zijn samengesteld uit platen van 1 M ' . opper
vlakte bij 0.12 M . dikte; de afmeting echter van een dergelijk 
stuk zijn 14 X 22M-. en verder zou er niets opmerkelijks aan zijn, 
ware niet het op de juiste plaats brengen en het verschepen van 
die plompe massa een werk van vernuft. Hoewel de plaats
ruimte te beperkt is, om de zinkbakken te beschrijven, zij 
hier toch in korte trekken gegeven, hoe deze verplaatsing ge
schiedt. De waterdichte bakken drijven boven het zinkstuk en 
nu worden elke 4 platen in oppervlakte door middel van inge
goten lusschen en haken aan een windas vastgemaakt. Het bin
den geschiedt bij laag water, het lossen der haken geschiedt van 
uit de bakken. Het water speelt hierbij een groote rol, eerstens 
is het bovenbrengen der bakken niet zoo bezwaarlijk wanneer 
er groot verschil tusschen H W en L W is, maar ter plaatse is dit 
verschil slechts + 1.10 M . en zou de bindruimte geheel inkrimpen 
als de gewone werkwijze gevolgd werd. Hierom is er een helling 
aan weerszijden van het zinkstuk gebouwd en worden mecha
nisch de stalen bakken op voldoende hoogte daarboven over 
getrokken, de opkomende vloed brengt nu bak en zinkstuk 
gemakkelijk in dieper water. Het zinken vereischt veel onder
vinding van zulke werken, als men begrijpt, dat er boven - en 
ondergrondsche stroomen terzelfder tijd kunnen opkomen en 
men dus met veel overleg moet handelen. 

Op den omvang van het werk zij nog een blik gegund. Het per
soneel buiten de directie, bestaat uit ± 50 man, w.o. bazen, voor
mannen, ambachtslieden en handlangers, het is uitgekozen volk; 
onder de ploegen zag ik zeelieden en visschers van beroep. 
Het werk is aangenomen door de Maatschappij tot het maken 
van oeverwerken ingewapendbeton .systeem de Muralt" en zal 
in 6 maanden gereed moeten zijn. Met October is het begonnen 
en hebben dus deze stoere menschen een barren tijd medege
maakt. Het bedrag der aannemingssom is f51800. Het werk be
hoort tot den dienst van den Ingenieur in het arrondissement 
Alkmaar, die weder ressorteert onder den Hoofd-Ingenieur-
Directeur te Haarlem. 
Op het werk ter plaatse woont de betrokken Opzichter, met het 
dagelij ksche toezicht belast. 

1) Bijna iedereen verkeert in de onjuiste meening dat hier het Marsdiep ligt; dat 
water bevindt zich bijna buiten de straat en is gedeeltelijk het watergebied ten Z.O. 
van Texel. 
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Fig. 2. L E N G T E P R O F I E L . Schaal 1 op 1000. P R O F I E L A en B . Schaal 1 op 100. 

Ik zou een Afd. onzer Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst niet gaarne in overweging geven, het voltooide werk eens 
te gaan bezichtigen. Wie zal het wagen onder ons? Trotseert ge 
tijd en het ruwe weder, dan komt ge eindelijk aan op de plaats, 
waar ge beginnen kunt om nieuwe indrukken te ontvangen, dan 
kunt ge om van het werk tot de werkplaatsen te gaan, kiezen 
tusschen den landweg circa l 1 / . ' uur of een korte vaart per vlet 
door de kokende zee, vice-versa. Dankbaar gestemd na de be
zichtiging kunt ge rekenen, dat de dag al reeds een eind op streek 
is, en gij kunt nu dieper het eiland in om logies te zoeken en den 
volgenden dag naar huis te gaan. Want ver van U af ligt de 
haven, alwaar op het beste oogenblik van den zonnedag (2 u. 50 
n.m.) de laatste en eenigste boot vertrekt naar den vasten wal 
aan het Nieuwediep. 

Met een jaar is deze streek, waar nu bedrijvigheid heerscht. 
weer in de eenzaamheid terug gekeerd. De dam wijst op de 
zorg van onze regeering; zij is de wachter voor het ruwe 
element, dat ontegenzeggelijk langzaam aan het polderland ver
zwolgen had. 

DE BEVEILIGING TEGEN BRANDGEVAAR 
VAN HOOGE GEBOUWEN, DOOR 

MR. W . H . A . E L I N K S C H U U R M A N T E HILVERSUM. 

Bij de bespreking der doelmatige beveiliging van kerktorens, in 
ons land immers de hoogste gebouwen, heb ik tot uitgangspunt 
gekozen den aan geen enkelen architect onbekenden toren van 
den Munster te Freiburg in zuidelijk Baden, welks moderne in
richting elders reeds navolging gevonden heeft. 
In 1898 werd aan den toren van den Munster een belangrijke ver
andering aangebracht, zoodat de inrichting nu in alle opzichten 
goed voldoet. 
Het water wordt tegenwoordig geleverd door de gemeentelijke 
hoogdrukwaterleiding. Een pomp is op de 2e verdieping opge
steld en wordt door een gasmotor in beweging gebracht, zij 
brengt het water naar een koperen reservoir op een hoogte van 
52 M . en dat 3 M 3 . water kan bevatten. 
Het reservoir is zoo aangebracht, dat het eenigszins tegen den 
N.wind beschut is. Om het bevriezen, dat tot nogtoe niet is voor
gekomen (!), te beletten, is het reservoir door slechte warmte 

m 
. e bestudeering van de verschillen in plaatselijke om
standigheden met betrekking tot brandgevaar en be
strijding van brand, houdt mij sinds eenige jaren 
bezig. Het in 1909 gereed gekomen werkje ..Hoe werkt 

• de Brandweer ?" en een artikel in De Ingenieur van 
October 1910, verschenen met medewerking van den Heer W. 
M E I J E R C L U W E N , ingenieur, waren van deze studie de vruchten. 
Om opgenomen te worden in een tweede uitgave van genoemd 
werkje zijn de hier volgende beschouwingen over „het brandge
vaar in het bijzonder van torens en hooge gebouwen" door mij 
neergeschreven, eveneens berustend op persoonlijk onderzoek ; 
in de omstandigheid echter, dat de beveiliging van torens, na het 
zoo jammerlijk verloren gaan van den St. Jacobstoren te Vlis
singen meer dan anders de aandacht vraagt, heb ik gemeend, dit 
deel van mijn arbeid, buiten verband met meergenoemde tweede 
uitgave afzonderlijk te moeten bekend maken en vond de redac
tie van het Bouwkundig Weekblad bereid daaraan een plaats te 
verleenen. 

Pref,;: B 

Fig. 3. Schaal 1 op 40. 
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geleiders omgeven. Ook is het van deksels voorzien en door een 
dubbelen wand omgeven terwijl de tusschenruimte met zaagsel 
is gevuld. Bovendien vindt bij strenge koude een zwakke, maar 
toch voldoende toestrooming en afstrooming van het water plaats 
door middel van de pomp. 
Van het reservoir uit. dat opgesteld is boven het hoogste gedeelte 
van den houten klokkenstoel, gaat een leiding naar de verschil
lende verdiepingen van den toren, voor zooverre dat houten ge
raamte zich uitstrekt. Dit is op deze wijze steeds door genoeg
zaam water beschermd. Voor dit doel zijn 12 brandkranen aan
gebracht met de noodige slangen. De slangen met de straalpijpen 
bevinden zich in gesloten kisten, waarvan de glazenwand in ge
val van nood stukgeslagen kan worden. Voor het vullen van het 
reservoir zijn 40 minuten noodig. 
Het pompwerk met motor zijn ook door een houten wand om
geven, zoodat het leven, dat zij veroorzaken, in het kerkgebouw 
niet gehoord kan worden. De motor is van 1 P .K . ; maar zal, daar 
zij ook reeds vrij oud is, vervangen worden door een electro
motor van l 1 P .K. waardoor dus meteen de capaciteit verhoogd 
wordt, en de bediening gemakkelijker. 
De Klokkestoel van den Freiburger Munster is de oudste en inter-
ressantste van Duitschland en dateert van ongeveer 1250. Hij is 
ouder dan de torenwand, die om den klokkestoel heen en met 
behulp van dezen, als steiger, opgetrokken is. 
Terwijl op gelukkige wijze ^dit bouwwerk van den eersten rang 
tegen het gevaar is beveiligd, veroorloven de omstandigheden 
en de constructie zelve van de torens niet overal een even doel
treffende inrichting. Nemen wij ter vergelijking den hoogen 
toren van de Westerkerk te Amsterdam. Ook hier is met behulp 
van de waterleiding een zekere mate van veiligheid bereikt, 
doch niet even afdoende. De verschilpunten komen hier op neer. 
In den Freiburgschen toren is een voortdurende wacht, verblijf-
houdend slechts weinige meters hooger dan het stelsel der 
brandkranen en onder het reservoir; in den Westertoren is geen 
wachter meer. Eerstgenoemde is boven dat deel waar de brand-
kraaninrichting is, absoluut zonder eenighoutwerk opgetrokken; 
de zeer hooge spits toch is zuiver en alleen van steen. De Wester
toren daarentegen is. wat de bovenste verdiepingen betreft ge
heel van hout; alles wat men voor natuursteen aanziet, zijn hier 
de looden platen, die het hout bedekken. In de derde plaats is de 
toegang tot den toren in het eene geval langs ingemetselde stee-
nen trappen; te Amsterdam daarentegen zijn het houten trappen, 
die van verdieping tot verdieping leiden, dwars door allerlei be
timmeringen heen; en zoo zou daar het naderen van de plaats, 
waar een brand woedt, wel een zeer moeilijk en gevaarlijk werk 
kunnen blijken. 

Het reservoir in den Westertoren wordt met regenwater en door 
persen met de stoomspuit gevuld. Het levert dan het water aan 
een aantal brandkranen op verschillende verdiepingen. Onmid
dellijk in zijn nabijheid staat ook een kleine, niet verplaatsbare, 
handspuit, welke ten doel heeft, water te brengen op den eersten 
omloop, die op deze hoogte zich bevindt. Maar, ofschoon er ge
regeld geoefend en geïnspecteerd wordt, zal in deze sferen het 
blusschen zeer onzekere uitkomsten hebben, o. a. wegens de zeer 
smalle, onregelmatig gebouwde trappen en den tijd, die verloopen 
moet. eer men behoorlijk het vuur aanvallen kan. 
Nog een ander systeem vermelden wij, namelijk de inrichting ter 
beveiliging der torens van het Rijksmuseum van schilderijen te 
Amsterdam, die door hun hoogte ook onbereikbaar zijn voor 
waterstralen van den beganen grond af. 
Hier zijn standpijpen aangebracht, waardoor de stoomspuiten 
het water kunnen oppersen. In de torens en op de bovenste 
zolders zijn vertakkingen dezer hoofdbuizen aangebracht en 
hierop zijn een aantal sproeiers bevestigd die men mechanische 
sprankiers zou kunnen noemen in tegenstelling met de zelfwer
kende of automatische. Hunne uitwerking is dezelfde. Mits zoo 
talrijk aangebracht, dat geen enkele plaats buiten het bereik van 
het uitgesproeide water valt. is het middel voortreffelijk. Maar 
juist door diezelfde omstandigheid is de installatie zeer omslachtig 
en kostbaar en alleen door de hooge waarde van het in bedoeld 
gebouw aanwezige gerechtvaardigd. 
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De kerktorens te Groningen zullen binnenkort op de navolgende, 
wijze ingericht worden. 
Men zal ze alle voorzien van een standpijp, waardoor het water 
60 M . hoog zal kunnen worden opgeperst naar een reservoir. Dit 
reservoir komt op een bevloering met opstaanden rand te staan. 
Ook de lager gelegen verdiepingen worden van zulke bevloerin
gen voorzien ; en het voornemen is, een hoeveelheid water, die 
40 cM. hoog staat op die bevloeringen te brengen, om uitbreiding 
van een brand in den toren tegen te gaan. 
Een torenbrand is voorwaar geen ondenkbaar iets. Wanneer in 
zijn omgeving een zeer zware brand woedt, die hoog de lichte, 
brandende, stoffen opvoert, is er gevaar voor overslag, en het 
gevaar is nog dreigender, wanneer de kerk brandt. De Wester
kerk te Amsterdam speciaal heeft geen inrichtingen tot blus-
sching. Behalve het belendend gevaar is er de mogelijkheid van 
bliksemslag, al is deze bij het bestaan van een bliksemafleider 
gering. Maar. wat de gevaarlijkste oorzaak van alle is. men ver-
gete niet. dat de schijnbaar zoo eenzaam en verlaten zich ver
heffende reus tot zijn transen toelaat allerlei bezoekers, werk
volk, klokkenisten, carillonbespeler, sporadisehe bezoekers; en 
dat èn het omgaan met vuur bij de noodige herstellingswerk
zaamheden, en het onvoorzichtig rooken in die zeer brandbare 
omgeving, onheil kunnen stichten. Men moet de inrichting gezien 
hebben, om dit gevaar ten volle te beseffen! Zeker ware het 
wenschelijk. zooveel mogelijk door enkele maatregelen, zooals 
het aanbrengen van metalen kasten voor de berging van gereed
schap en dergelijke inplaats van de aanwezige houten bewaar
plaatsen, zooveel mogelijk den toestand te verbeteren; daar
nevens zou een sprinklerinrichting zeer wel op haar plaats zijn. 
Om van dergelijke extra-gevaren, als bijvoorbeeld een feestelijke 
verlichting oplevert, nog niet eens te spreken. Is het noodig te 
herinneren, dat binnen Amsterdam, de Nieuwe Kerk op 11 
Januari 1645 en de Luthersche kerk op 23 September 1823 door 
den vuurpot van loodgieters werden vernield! De brand van de 
Vondelkerk viel in de laatste tien jaar terwijl de brand slechts 
weinige jaren geleden, in de dakverdieping van het Rijkspost
kantoor aan den voet van den toren eveneens een waarschuwing 
is. om aan deze hooge gebouwen alle aandacht te wijden. Te Gro
ningen veroorzaakte op 25 Augustus 1910 de benzinelamp van 
een loodgieter een ernstig begin van brand in den houten buiten
wand van den toren op de Aa-kerk; door 't ontbreken van een 
buisleiding moest met emmers het noodige water naar boven ge
bracht worden. Met groote inspanning is deze brand gebluscht. 
Wij wijken, door deze gebouwen speciaal te behandelen, af van 
onzen algemeenen opzet, om het brandgevaar van de verschil
lende Nederlandsche steden te beschouwen, afgezien van be
paalde individueele risico's. 

In de behandeling van dit vraagstuk moge tweeërlei voordeel ge
legen zijn. De opzettelijke inrichtingen, die den Westertoren, de 
Oude kerk en de Zuiderkerk te Amsterdam beveiligen, zijn nog 
langniet algemeen en dateeren vanlateren tijd.Een paar artikelen 
in de dagbladpers besproken vóór eenigen tijd het brandgevaar 
van onze schitterend mooie St. Bavokerk te Haarlem; maar ook 
elders moet deze zaak nog onder de oogen gezien worden en op 
het oogenblik herinneren wij ons slechts ten aanzien van de groote 
kerken te Breda en te Arnhem het bestaan van voorzorgsmaatre
gelen, wier gedetailleerde beschrijving ons evenwel te ver zou 
voeren. In de tweede plaats doet de bestudeering dezer zaak 
levendig het gevaar beseffen, dat alle hooge gebouwen voor zich 
zelf meebrengen. Niet genoeg kan het geprezen worden, dat alle 
Nederlandsche bouwverordeningen een maximum stellen aan 
de hoogte der gebouwen ; en het gaat niet aan, ter wille van de 
belangen der eigenaars van zekere bepaalde perceelen die heil
zame grens te verhoogen. Staat men uitzonderingen toe. de aan
vragen daartoe zullen spoedig talrijker worden, en men vergete 
niet, dat waar hooge gebouwen eenmaal aanwezig zijn, mettertijd 
aan de gemeente de eisch gesteld wordt, dat de openbare blusch-
middelen tot hooger vermogen opgevoerd worden. 
Het belang van eenige huizenbezitters wordt alzoo gebaat, en de 
kosten voor het algemeen worden niet onaanzienlijk vermeer
derd. Het feit. dat de brandweer aan hooge particuliere gebouwen 

het inrichten van brandkranen bij het verleenen van bouwver
gunningen tegenwoordig als voorwaarde pleegt te verbinden, 
verandert hieraan slechts weinig. De bestrijding van een brand, 
met middelen, die in het brandend gebouw zelf moet worden in 
werking gesteld is van twijfelachtig succes en men zal zooveel 
mogelijk ook blijven aandringen op hulp van buiten, op hooge 
mechanische ladders, op enorme capaciteit der stoomspuiten en 
dergelijke. 
Eindelijk telt eene een toren dragende kerk terdege mede, als be
lending voorde omgeving; de brand der Michaëliskerk-en toren 
te Hamburg (3 Juli 1906) levert daarvan een voorbeeld. De oor-
zaakwas het ter plaatse soldeeren van de koperen platen der bui
tenbedekking van den houten, 93 M . hoogen toren; de onmiddel
lijk uitgebroken brand was slechts oogenschijnlijk bedwongen, 
maar had in werkelijkheid het houtwerk intensiever, dan men 
meende, aangetast; en trad daardoor onverwachts met hevigheid 
opnieuw op. Het ongeluk kostte den torenwachter het leven, en 
een viertal boven werkzame personen ontkwamen met het 
grootste gevaar. Schaden ten bedrage van l \ . j millioen Mark 
werden aangericht toren en kerk, die niet verzekerd waren, 
niet medegerekend aan de omringende gebouwen. Het 
bedwingen van den brand was ten eenenmale onmogelijk, en 
wel ten duidelijkste blijkt hieruit dat elk gebouw van bijzondere 
hoogte voor zijn omgeving een groot gevaar oplevert, zoodat hun 
aantal beperkt tot torens en monumentale gebouwen moet blij ven 
en deze met de uiterste zorgvuldigheid moeten worden beveiligd. 

DE TECHNISCHE OPLEIDING VAN DEN OP
ZICHTER DER MILITAIRE GENIE. 
In de Ingenieur van 7 Januari 1911, wordt door den Heer M . E . 
H. Tjaden c. i . leeraar in de waterbouwkunde aan de K . M . A . 
een artikel gewijd aan de technische opleiding van den Genie
officier. Nu toevalligerwijze door de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst weder eenige examenprogramma's worden 
voorgesteld, komt een ten vorige jare opgevat voornemen om 
verwerkelijking vragen, n.l. in dit Weekblad eens één en ander 
mede te deelen over de opleiding van de opzichters bij dat wapen. 
De opzichters der Genie (Opzichters van Fortificatiën geheeten) 
worden opgeleid aan een daartoe bestemden cursus bij het Regi
ment Genietroepen. 
Deze cursus bestaat reeds sinds 1823 en mag die voor het oogen
blik wel gelden als de oudste middelbaar technische school in 
ons land. 
Het korps opzichters is gering in aantal (47) vandaar, dat er altijd 
slechts enkele tot de opleiding worden toegelaten. 
De cursus is verdeeld in 2 Afdeelingen; de le Afdeeling; loopen-
de over 2 schooljaren (van October tot April) , bestemd voor 
theoretisch onderwijs, en de 2e Afdeeling, loopend over 1 school
jaar, in hoofdzaak bestemd voor het toegepast onderwijs. 
Tot de le Afdeeling kunnen worden toegelaten onderofficieren, 
die met gunstig gevolg een vergelijkend examen (in verband met 
het aantal plaatsen) hebben afgelegd. 
Dit examen omvat de rekenkunde tot en met de evenredigheden 
en de worteltrekking; de vlakke meetkunde tot aan den cirkel 
en de stelkunde tot en met de wortelgrootheden. Het strekt zich 
verder uit over de vakken : Nederlandsche taal-, aardrijkskun
de-, geschiedenis en lijnteekenen, voor zoover deze aan de op-
leidingschool voor sergeant worden onderwezen. 
Voor wat de technische vakken betreft, loopt het over de na
volgende onderwerpen, die hier worden opgenomen omdat veel 
er van gelijk men zien zal onder burgerlijke en water
bouwkunde onder dak te brengen zou zijn en omdat er verder 
uit blijkt dat van verschillende materialen en werkwijzen een 
' r i j behoorlijke dosis kennis aanwezig moet zijn. 
Pionierkunst: Kennis der gereedschappen, vervaardigen van 
•naterialen, behandeling van touwwerk, maken van keukens, in
lichten van bivaks, maken van taludbekleedingen, maken en op
ruimen van hindernissen, de samenstelling en de voornaamste 

eigenschappen van de meest gebruikelijke springmiddelen, bou
wen van hutten, maken van bakovens, slaan en afbreken van 
oever- en enkele schraagbruggen, uitzetten en profileeren van 
eenvoudige aardewerken, maken van waterputten en pijpwel-
len, het banen, bruikbaar en onbruikbaar maken van wegen en 
ijsvlakten, eenige algemeene kennis van vuuruitwerkingter ver
klaring van de afmetingen, welke aan dekkingen gegeven moeten 
worden, het maken van geschutstanden en blindeeringen, het in 
staat van verdediging brengen van terreinvoorwerpen. 
Sappeurkunst: d. i . de kunst van de gedekte nadering van ver
dedigingswerken, waarvan de gedetailleerde omschrijving hier 
achterwege blijft. 
Mineurkunst: Kennis van gereedschappen en materialen, ma
ken van putten in verschillende grondsoorten, vakverdeeling van 
putten, het openen van gangen uit putten en uit taluds in ver
schillende grondsoorten, het verlengen van gangen en galerijen 
met gangen van kleinere afmetingen, klimmingen, dalingen en 
wendingen van gangen, herstellen van putten en gangen, maken, 
laden en opstoppen van mijnkamers en petards. 

Het onderzoek bepaalt zich volgens het reglement niet uitslui
tend tot de gedeelten der vakken, welke in genoemde opleiding 
onderwezen zijn, doch wordt ook eenigermate daarbuiten uitge
breid, ten einde daardoor meer gelegenheid te verkrijgen tot 
eene vergelijkende beoordeeling der adspiranten met betrekking 
tot hun aanleg en hunne bevattelijkheid om het onderwijs aan 
den opzichterscursus te kunnen volgen. 
De adspiranten moeten voorts vijf maanden in hun rang gediend 
hebben, en door hunne wijze van optreden, practische geschikt
heid, ijver, toewijding, betrouwbaarheid en gedrag waarborgen 
geven, dat zij geschikt zullen zijn voor den rang van opzichter. 
Het onderwijs wordt gegeven door een kapitein-ingenieur en 
2 luitenant-ingenieurs en door een opzichter en omvat de vol
gende vakken: i 
a. het opmaken van dienstbescheiden; 
b. de rekenkunde; 
c. de stelkunde; 
d. de meetkunde; 
e. de beschrijvende meetkunde. 
ƒ. de gonio- en trigonometrie; 
g. de natuurkunde; 
h. de beginselen der werktuigkunde; 
i . het landmeten en waterpassen; 
k. de militaire aardrijkskunde : 
/. de versterkingskunst; 
m. de burgerlijke bouwkunde ; 
n. de „algemeene voorwaarden" ; 
o. het algemeen tarief; 
p. het lijnteekenen; 
q. de waterbouwkunde; 
r. het opmaken van begrootingen. 
s. reglementen en voorschriften betrekking hebbend op den 
dienst der Genie. 
De leerlingen moeten om tot de 2e Afdeeling te kunnen worden 
toegelaten, voldaan hebben aan een overgangsexamen, omvat
tende alle vakken waarin onderwijs is gegeven. Dit examen mag 
maar 2 X worden afgelegd. Leerlingen, die voor de tweede 
maal zonder gunstig gevolg het examen hebben afgelegd worden 
van den cursus verwijderd. 
Na afloop van het 3e schooljaar wordt een eindexamen afgelegd, 
loopende over het behandelde in dat schooljaar en van de vak
ken a. m. n. en o. ook over het behandelde in de le Afdeeling. 
Bij den uitslag van dit examen moet vermeld worden of de 
candidaten kennis bezitten van vreemde talen. 
Ook dit examen mag ten hoogste tweemaal worden afgelegd. 
Buiten de schooltijd (d.i. van A p r i l October) worden de leer
lingen tot hunne practische vorming gedetacheerd als tijdelijk 
opzichter bij den Staf der Genie. 

') Over kennis der bouwstijlen komt op dit programma niets voor; bij de mili
taire Genie rekent men «de leer van de versiering der bouwwerken" tot een 
apati vak «schoone bouwkunde" genaamd 
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Van de vorenomschreven vakken volgt hier een meer gedetail
leerd overzicht: 
Van de rekenkunde worden behandeld de handels- en effecten
rekening en, de reken- en meetkundige reeksen en de logarith-
men; van de stelkunde de gebroken en negatieve exponenten en 
de vierkantsvergelijkingen (bij de mechanica komen verder ter 
sprake derdemachtsvergelijkingen, die door een kunstgreep op
gelost kunnen worden). 
De vlakke meetkunde van den cirkel en de regelmatige veelhoeken. 
Stereometrie: de punten, lijnen en platte vlakken in de ruim
te ; de twee- en drievlakkenhoek ; de veelvlakkige lichamen 
en hunne inhouden (o.a. obelisk en prismoïde); de oppervlak
ken en inhouden van eenvoudige omwentelingslichamen. 
Van de beschrijvende meetkunde worden behandeld: de leerwijze 
der projecties van punten, lijnen en vlakken; drie vlakshoeken 
en veelvlakkige lichamen; lichamen begrensd door gebogen 
of platte en gebogen vlakken : projecties van gebogen lijnen; 
snijlijnen, raaklijnen, snijvlakken en raakvlakken aan den bol ; 
snijden van 2 en 3 bollen, omhullingskegel en omhullingscilinder; 
snijding van kegelvlakken en platte vlakken, bijzondere eigen
schappen v/d rechtcirkelvormigen kegel; snijding van cilinder
vlakken met een plat vlak, bijzondere eigenschappen van den 
rechtcirkelvormigen cilinder; snijding van gebogen vlakken 
onderling; raakvlakken aan omwentelingsoppervlakken, door
sneden van omwentelingslichamen met andere vlakken. 
De schaduwleer en de perspectief van punten en lijnen, en van 
lichamen begrensd door platte en gebogen vlakken. 

Wordt vervolgd. 

PRYSVRAGEH 
J. H. LELIMAN-PRIJSVRAAG. KUNSTNIJVER-
HEID-MUSEUM. 
In verband met de verdeeling van de 2e prijs over drie ontwer
pen deelt de Jury mede, dat de inzending Sans Peur et sans 
Reproche ontworpen is door den heer Joseph Klijnen, Bouw
kundig Ingenieur, met medewerking van den heer Albert Panne
man ; 
dat de inzending „Lelie" ontworpen is door de heeren J. Coen-
raad Meischke en P. Schmidt beiden te Pretoria ; 
en de inzending „Ebby" ontworpen is door den heer M. E . van 
de Wall , Bouwkundig Ingenieur te 's Gravenhage. 

PRIJSVRAAG . L A N D E L I J K E WONING" uitgeschre
ven door de Vereeniging van Nederlandsche Baksteen
fabrikanten. 
Daar de termijn van beantwoording der vragen, op 15 Maart ge
sloten is. konden enkele vragen op of na dien datum ingekomen, 
niet meer voor beantwoording in aanmerking komen. 
Nogmaals wordt er de aandacht op gevestigd, dat vele vragen 
reeds hare beantwoording vinden in het programma en andere 
blijken gaven van onvoldoende kennis van het bouwvak, zoodat 
ook op deze niet kon worden ingegaan. 

Voor de Jury, 
J. G R A T A M A . 

PRIJSVRAAG voor een Reclamebiljet voor de door de 
Vereeniging „Tentoonstelling 1913" te Gouda te houden 
tentoonstelling gedurende de maand Augustus 1913 ter 
gelegenheid der opening van het Vredespaleis. 

Verlangd wordt een passende reclameplaat, zoo mogelijk in 
overeenstemming met het doel der tentoonstelling. 
De Vereeniging stelt zich ten doel te Gouda een expositie te orga-

niseeren waarop voornamelijk zullen worden tentoongesteld of 
in beeld gebracht de Handel, Industrie en Kunst (St. Janskerk 
met hare gebrandschilderde glazen) en wat op dat gebied werd 
of wordt voortgebracht, geschiedt of geschied is in Gouda. 
De teekening moet zijn op ware grootte, geschikt voor reproduc
tie in kleuren. 
De papiermaat van het reclamebiljet moet zijn ongev.60" 75cM. 
Op het biljet moet in duidelijke letters het volgende te lezen zijn: 
„Tentoonstelling Gouda Augustus 1913" en moet gewezen wor
den op de St. Janskerk en hare glazen. 
Het ontwerp moet geschikt zijn om. verkleind, als sluitzegel ge
bruikt te worden. 
De mededinging is opengesteld voor alle Nederlanders. 
De ontwerpen blijven het eigendom van de inzenders, echter 
behoudt de Vereeniging „Tentoonstelling Gouda 1913" zich het 
recht voor deze desgewenscht gedurende ongeveer 14 dagen 
te Gouda tentoon te stellen. 
Als eerste prijs wordt uitgeloofd een bedrag van f 100. en als 
tweede prijs een bedrag van f 50. (deze beide door de jury toe 
te kennen) en f 25. als publieksprijs (voor het ontwerp waarop 
door het publiek, dat daarvoor een stembiljet ontvangt, de 
meeste stemmen worden uitgebracht). De jury is gerechtigd om. 
indien naar het oordeel geen der ingekomen ontwerpen voor 
lsten p r i j s voldoet, het totaal bedrag der prijzen onder de inzen
ders van eenige der beste ontwerpen te verdeelen. 
De jury is gerechtigd ondergeschikte wijzigingen in het ontwerp 
aan het toekennen van den l s * e n prijs te verbinden 
Tevens kan de jury voorstellen doen tot gedeeltelijke prijstoe
kenning indien de hoeveelheid en de hoedanigheid der inzen
dingen daartoe aanleiding geven. 
De ontwerpen moeten vrachtvrij vóór of op 15 Juni 1912 aan het 
adres van den Secretaris der jury. den heer P. A. Schroot, Am
bachtsschool Gouda, ingekomen zijn. Zij moeten plat verpakt 
zijn en voor zoover niet op carton geteekend, op stevig carton 
zijn opgezet. De door de jury bekroonde ontwerpen blijven het 
eigendom der Vereeniging, 
De ontwerpen moeten voorzien zijn van een motto en vergezeld 
gaan van een correspondentie-adres en van een verzegelde en
velop, voorzien van hetzelfde motto, en inhoudende naam, be
roep en adres van den ontwerper. 
De ontwerpen zullen binnen 2 maanden na de uitspraak der jury 
franco aan het opgegeven correspondentie-adres worden terug
gezonden. 

Het Bestuur. 
R. L . M A R T E N S , Voorzitter. 
J. V A N K R A N E N B U R G . Secretaris. 

Jury: 
W. K R O M H O U T Cz., Architect. Rotterdam. 
G. R U E T E R , Sloterdijk. 
W. J. V A N Z A N E N , Fotograaf, Gouda, 
P. A. SCHROOT, Dir . Ambachtsschool, Gouda. 
H. K N U T T E L , Boekdrukker. Gouda. 

JURY RAPPORT betreffende de prijsvraag voor een 
reclamebiljet voor de door de Vereeniging ..Tentoon
stelling Dordrecht en Omstreken" te houden tentoon
stelling, gedurende de maanden Juli, Augustus en 
September 1912. 

Algemeene bemerkingen. Het aantal ingekomen ontwerpen over
trof verre de verwachting, te meer waar het gegeven onderwerp 
niet gemakkelijk was. Dit bleek ten duidelijkste uit de kwaliteit 
van het ingezondene, deze was niet in verhouding tot het aantal 
en over het geheel middelmatig te noemen. 
Betrekkelijk weinig ontwerpen karakteriseeren eenigszins de te 
houden tentoonstelling en het doel wat zij beoogt en van deze 
waren er slechts eenige. die van een ietwat diepere symboliek en 
oorspronkelijke gedachte getuigden. 
De uitgebreide opgave van den omvang en het doel der te houden 
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tentoonstelling heeft velen verleid tot een te uitvoerige opéén
stapeling van wapens, namen en emblemen, die slechts in enkele 
gevallen op een eenvoudige en juiste wijze tot ornament zijn 
verwerkt. De bekende fraaie Dordtsche toren is door velen als 
hoofdmotief gebruikt, en helaas ook misbruikt. 
Beoordeeling. Zondag 25 Februari j . l . kwam de Jury bijeen. Inge
komen waren 108 ontwerpen, welke stuk voor stuk werden 
bestudeerd. 
Bij de eerste schifting, die hierna plaats had, werden 72 ontwer
pen terzijde gelegd. Van deze voldeden enkele niet aan de bepa
lingen van het programma, andere waren te slecht geteekend of 
beantwoordden niet aan de eischen. die men aan een reclame
biljet mag stellen. 
De overblijvende 36 ontwerpen werden nu aan een nader onder
zoek onderworpen hetgeen een 2de schifting ten gevolge had. 
waarbij de ontwerpen onder de motto's Rotterdam. Front. Schets 
M. , Dagobert, Rouge et Noir, Heraldiek. Olieverf. Dubbel G . 
Jeugd. Studio, Jeanne, De Bron. Vita. A . J.. Toren. Burg. Z.. Ende 
desespereert nimmer. Schets Dordrecht en D. en O. werden 
terzijde gesteld. 
Bij de derde schifting vielen alsnu uit de motto's Pakkend, Mer-
wede, Biekorf. Sticht I. A-Z. , Recht, Jopiade. Aan de Merwe en 
K . F., welke ontwerpen tot de volgende bemerkingen aanleiding 
gaven: 
Motto Pakkend: Hoewel zonder dieperen zin en niet speciaal 
doelend op de tentoonstelling een bruikbare reclameplaat. De 
letters zijn duidelijk, de kleuren niet fraai. 
Motto Merwede: De gedachte om een kaart van de rivieren en 
dorpen rond Dordt als hoofdmotief te gebruiken moge niet on
aardig zijn, als reclameplaat zou dit toch beter geschikt zijn voor 
een stoomboot-onderneming dan voor een tentoonstelling. Het 
lint met opschriften in den rand is wat conventioneel van opvat
ting en zwak geteekend. 
Motto: Biekorf. Geen reclameplaat. De opvatting en uitvoering 
te verouderd. 
Motto: Sticht I. Kleurcombinatie wat slap. De omlijsting van het 
te naturalistische middenvak niet fraai. 
Motto : A-Z. Te droog van opvatting en kleur. Ook het ornament, 
wat goede kwaliteiten bezit, is te oppervlakkig van behandeling. 
Motto : Recht. Gedachten en kleuren slap. middenmotief, een ge
zicht op Dordt. niet in verhouding tot de omlijsting. 
Motto: Jopiade. Hoewel goed van kleur en ornament, is in het 
geheel weinig samenhang. De letters zijn goed. Het is echter on
geschikt voor een aanplakbiljet. 
Motto : Aan de Merwe. Een knap geteekende plaat, mooi het geel 
van lucht en water tegen het grijs van den toren en de huizen
groep, welke echter nog te gedetailleerd zijn behandeld. De 
voorstelling houdt evenwel weinig verband met het gevraagde, 
vestigt alleen de aandacht op Dordt en is als zoodanig beter ge
schikt voor een Vereeniging tot bevordering van Vreemdelingen
verkeer of dergelijke. 
Motto: K. F. Als reclameplaat niet slecht. De emblemen zijn dui
delijk en rustig gegroepeerd, alleen vragen de vier hoekvlakken 
eenig ornament. De onderrand en de letters sluiten niet mooi 
aan bij het hoofdmotief. 

Alsnu bleven over de volgende zeven ontwerpen, waarvan na 
uitvoerige vergelijkende beschouwing afvielen de volgende 
motto's in onderstaande volgorde : 
Motto: Feest. Niet zonder fantasie en als reclamebiljet niet slecht, 
echter in de hoofdindeeling minder gelukkig, hoofdzakelijk door 
de te breede zijranden. De letters zijn wat onduidelijk, overigens 
is dit biljet goed geteekend. 
Motto: D. Een goede reclameplaat, jammer dat ook het boven
deel der vrouwenfiguur niet ornamentaler is behandeld. De 
staande randen, gevormd door schilden, waarop emblemen, zijn 
goed gedacht, echter wat grof van opvatting. De opschriften zijn 
duidelijk, maar de lettervorming niet fraai. Het geheel flink ge
teekend. 
Motto: Cri. Een duidelijke reclameplaat in prettige kleuren, bruin 
en donker grijs. Het torensilhouet is echter weinig belangrijk en 

de vulling der onderdeelen der plaat wel pakkend, doch wat 
oppervlakkig in de uitvoering. Het teekenwerk is goed. 
Motto: Pavo. Het symbool, een pauw. die zijn staart ontvouwt 
om zijn rijkdom te toonen. is voor een tentoonstelling zeer goed 
gedacht. De pauw is fraai geteekent, doch jammer genoeg heeft 
de ontwerper het geheel niet kunnen beheerschen. De ronde 
boven-afsluiting is niet mooi en ook de onderrand met de wapens 
sluit het hoofdmotief niet fraai af. Het teekenwerk is uitstekend. 
Motto: Stedemaagd. Een pakkende reclameplaat, in hoofdzaak 
door de kleuren, fel rood en blauw op wit. Het schilderwerk is 
knap gedaan. De meerderheid was echter van meening. dat het 
onderwerp weinig verband houdt met de opgaven en met een 
kleine wijziging voor iedere andere feestelijke gelegenheid bruik
baar is. Een oorspronkelijke gedachte heeft dit ontwerp niet. 
Ten slotte bleven nu over het motto „Het grijze Dordt houdt 
tentoonstelling" en het motto „Water". 
Motto: Water. Het bovendeel van de plaat stelt voor het Dortsche 
wapen, geflankeerd door wapens met emblemen, die zich in een 
ruim watervlak weerspiegelen. Het water vult de grootste onder
helft der plaat, en is op geestige wijze tot ornament verwerkt. 
Het bovendeel der plaat is veel zwakker van opzet en uitvoering, 
de achter elkaar geplaatste silhouetten van kerk en Groothoofd
toren zijn niet fraai, evenmin de drie wapens met bladeren-om
lijsting. De letters zijn voor een reclamebiljet wat weinig domi-
neerend. de kleuren zijn mooi en het geheel is goed van uit
voering. 
Motto: Het grijze Dordt houdt tentoonstelling. Een oorspronke
lijke gedachte. Het veel misbruikte silhouet van den Dortschen 
dom is hier zeer mooi verwerkt tot den kop van een ouden man 
met langen baard, gedekt door een kroon, waartoe de bekende 
vreemde wijzerplaten op knappe wijze zijn gebezigd.. 
Terzijde wordt het middenmotief goed afgesloten door banden 
met fraaie ornamentvulling, terwijl aan de boven- en onderzijde 
de opschriften mooi zijn geplaatst. 
Het geheel zou gewonnen hebben, wanneer het hoofdmotief iets 
meer domineerde, vooral wat de afmeting betreft en het aanvul
lend ornament tusschen rand en toren wat minder grillig van lijn 
was. Een zekere bekoring kan echter aan deze speelsch en vaar
dig neergezette versieringen niet ontzegd worden. 
Aan de uitgebreide opgaven van het programma is op zeer vol
ledige en geslaagde wijze voldaan. De kleuren, diep blauw en 
warm rood. vormen een bijzonder rijke combinatie. Het geheele 
ontwerp getuigt van een zeer vaardige hand. 
Conclusie: Eenparig was de jury van oordeel, dat aan het ont
werp, ingezonden onder motto „Het grijze Dordt enz." de eerste 
prijs moest worden toegekend, terwijl het ontwerp, ingezonden 
onder motto „Water", voor den tweeden prijs werd aangewezen. 

De Jury : 
P. J. BOS. 
W. K R O M H O U T C Z N . 
R. L A R I J . 
H U I B L U N S . 
B. V A N B I L D E R B E E K . rapporteur. 

iMGEZOMDEM 
STUKKEilfg 

Geachte Heer Redacteur. 
Gelieve ons nog eenige ruimte af te staan voor onderstaande 
regelen, ter beantwoording der artikelen van den Heer J. L . B . 
Keurschot. voorkomende in ons B. W. van den 17den Februari 
en den 3den Maart 1.1. 
Evenals de eerste keer zullen wij Uw verzoek opvolgen en zeer 
kort zijn. 
Wij zijn in onze verwachting niet bedrogen geworden. De vraag. 
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als van zelf voortvloeiende uit het opstel van 17 Febr. j . l . , n . l . : 
Hoe ontstaat woningnood ? is onbeantwoord gebleven. 
Wij hadden minstens verwacht van den Heer Keurschot. die op 
een 10-jarige ervaring in deze kan bogen en met deze quaestie 
derhalve vertrouwd kan geacht worden, dat deze nu even in het 
kort de vraag, waarom het hier gaat. zoude hebben beantwoord 
en opgelost en ons zoodoende met één slag ter aarde zou hebben 
geworpen, inplaats van moeilijkheden te ontwijken en eenige 
niets ter zake afdoende phrases ten beste te geven. Het is toch 
gewenscht dat deze kwestie door verschillende groepen van per
sonen, zoowel practici als ambtenaren, worde bezien en men 
door de verschillende meeningen tegenover elkander te stellen 
er toe kome om de oorzaken van de kwaal aan te toonen en het 
passende geneesmiddel ervoor te vinden. 
Het gaat er niet om welke meeuing ..de uwe" of ..de onze" is, 
maar het' gaat hier om het recht, en alleen door de quaestie zuiver 
en niet eenzijdig te stellen, komt men tot eene oplossing. 
Juist daarom is er zoon gevaarlijke kant aan deze zaak, de lei
ding is geheel en al bij den Ambtenaar, welke zich als van zelf 
tegenover de heerschende practijk stelt. 
Uit de artikelen van den Heer K . spreekt deze geest en wij heb
ben dan ook duidelijk de daarin neergelegde tendenz gevoeld, 
als zou men op dit terrein alleen van de overheid hulp kunnen 
verwachten. 
Dus het beginsel van Staatssocialisme. 
Ach het zit in de lucht. 
Volgens deze ineening mag de arbeider niet langer het winst
object zijn van particulieren; de woningbouw moet overgaan in 
handen der overheid. 
De toestand is in Utrecht zoo, dat wanneer men een woning 
huurt, men goedkooper woont dan wanneer men zelf bouwt. 
Moet er nu voorden arbeider,door middel van staatsgeld gebouwd 
worden en zoodoende voor hem een duurdere huisvesting ge
zocht worden, dan wanneer hij eenvoudig een woning huurde ? 
Zij toch, die in woningen zouden wonen, welke door Rijksgeld 
kunnen verkregen worden, zijn niet goedkooper, maar duurder 
uit, zij zullen het slachtoffer worden van zelfbedrog en verbeel
ding en hier geldt: ..Men rekent zich rijk, men telt zich arm." De 
toestanden van hier moet men van hier beoordeelen. Wij zijn 

van meening. dat iedere stad op zich zelf moet beoordeeld wor
den en in deze meening worden wij versterkt door het pas ver
schenen geschrift van den Heer Mr. J. P. Fokkema Andrea, die 
tot dezelfde conclusie komt.Wij generaliseeren niet. wij zijn over
tuigd, dat te Utrecht een woningnood kan ontstaan door: On-
practische bouwverordening, door inkoop van bouwterrein in 
concurrentie met hovenier en tuinier, door te breede straten in 
verhouding tot bouwhoogte, door dure straattarieven en diepe 
bouwblokken of grondstukken. E n wie zijn nu de slachtoffers 
van deze eischen? Zij die het minst betalen kunnen, de groep 
arbeiders. - Wij kunnen dat met de feiten uit de praktijk aan-
toonen. 
Ten slotte dit. de Heer Keurschot spreekt van ..vrij verwarde 
beschouwingen" en wij verwonderen ons daar niet over; door 
onze twintigjarige ervaring beschrijft onze gedachtengang zoon 
grooten cirkel en overzien we zoon breed veld. dat U ons daarin 
niet kunt volgen, zoodat de door ons geschreven woorden U als 
verward voorkomen. 

Hoogachtend. 
UEd. dw. dr. 

Namens de Vereeniging „Plichtbesef" 
D. K. . Secretaris. 

Utrecht. 20,3 1912. 

Hiermede sluiten wij de discussiën. ( D E R E D ) 

BERICHTEN 
Pompeji. Bij de nieuwe opgravingen in Pompeji. welke worden 
voortgezet, heeft men in een vil la vier dooden gevonden in hou

dingen, die erop wijzen, dat zij door de catastrophe zijn verrast. 
De ongelukkigen waren op het punt naar buiten te vluchten, toen 
de aschregen hen verstikte, Het zijn een man. een vrouw entwee 
kinderen. De ouders houden elkander vast; de kinderen omar
men elkaar. Men is voornemens de ruimte, waarin de lijken ge
vonden zijn, met een glasplaat af te dekken, zoodat het geheel 
intact blijft. 
Behalve deze intressante ontdekking heeft men nog een andere 
gedaan. Een antieke bar met alle flesschen, glazen en gereed
schap werd uitgegraven. De inrichting lijkt in opzicht op een 
modern lokaal van dien aard. Ook de winkellade met een aantal 
zilvermunten kwam te voorschijn. 
Naast de tapperij bevindt zich een eethuis met fraaie fresco's, 
welke dertien goden met Jupiter in het midden voorstellen. 

Alg. H. BI. 
Congres voor Bouwnijverheid en Openbare werken te 
Rome. Bij K . B. is, op verzoek, ingetrokken de benoeming van 
den heer A. Deking Dura c. i . , te 's-Gravenhage, tot vertegen
woordiger der Ned. Regeering op het te Rome te houden 3me 
Congres de t'industrie du Bdtiment et des Travanx Publics, en is 
in zijne plaats als zoodanig benoemd de heer W. de Vlugt, l i d van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, secret, van het hoofdbe
stuur van den Ned. Aannemersbond te Amsterdam. (..St. Ct.") 
Nijmegen. De Heemschutactie dringt ook door tot de bestuur
ders van deze gemeente. Door de commissie voor de strafver
ordeningen is n.l. aan den Raad voorgesteld, in de Politieveror
dening de volgende bepaling op te nemen : ..Het is verboden op 
van den openbaren weg zichtbare wijzen op of boven de daken 
of tegen de voor-, zij- of achterkanten van gebouwen of op open 
plaatsen, tot gebouwen behoorende, reclameborden of andere 
voorwerpen, bestemd of gebezigd voor reclame aan te brengen, 
te plaatsen, te bevestigen of te hebben. B . en W. kunnen van deze 
bepaling ontheffing verleenen." 
Aanleiding hiertoe hebben de voorstellers gevonden in de re
clameborden, die op verschillende huizen aan de Groote Mark 
zijn aangebracht en niet weinig dat schoone stadsgedeelte ont
sieren. 
De Gemeenteraad heeft dit voorstel aangenomen. 
Kind, kunst en school. De afdeeling Rotterdam van de Ned. 
Ver. ..Schoonheid in Opvoeding en Onderwijs" organiseert een 
tentoonstelling, te houden in de Academiezalen te Rotterdam. 
Zij is daartoe in staat gesteld, doordat de gemeente Rotterdam 
en verschillende personen het waarborgfonds steunden. 
De medewerking, die het bestuur ondervindt, overtreft de ver
wachting. 
6 Apr i l wordt de tentoonstelling officieel geopend en van 7 Apr i l 
af zal het publiek dagelijks kunnen zien wat alzoo bijeengegaard is. 
Twee schoollokalen worden in een der zalen opgezet, één zooals 
het gewoonlijk in Holland is en één. zooals het zou kunnen zijn, 
beide met overeenkomstige inrichting. 
Van verschillende landen zal men plannen, foto's en boeken met 
afbeeldingen van schoolgebouwen met hun inrichtingen kunnen 
zien, o.a. van de stad München en uit Zurich. 
Natuurlijk is ons land niet vergeten. 
Men is er in geslaagd schoolversiering en geïllustreerde boeken 
van verschillende landen bijeen te krijgen. 
Een verzameling speelgoed, handwerken, handenarbeid zal niet 
ontbreken en tot het aantrekkelijkste zal zeker behooren een ver
zameling oorspronkelijke teekeningen, niet alleen van onze beste 
Hollandsche kinderteekenaars. maar ook van de in Holland zoo 
welbekende W. Crane, A. Rackham, W. en G. Caspari, E . Kre i -
dolf. O. Adclborg. Boutet de Mouvel, Rabier enz. 
De inrichters der tentoonstelling meenen dan ook er op te mogen 
rekenen, dat allen, die belang stellen in de opvoeding van het 
kind. in de meest uigebreide beteekenis van het woord, niet ver
zuimen zullen deze tentoonstelling te bezoeken. 
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INHOUD : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Verkiezing Hoofdbestuur 
en Commissie van Arbitrage. Voorstellen Alg . Mei-verga
dering. Dambebouwing te Zaandam. R E D A C T I O N E E L G E 
D E E L T E . Kroniek-Tentoonstelling van Klei-producten; door 
J. Gratama. De blije kunst der ..Wiener Werkstatte", door 
J. E . Jasper. De Technische opleiding van den Opzichter 
der Militaire Genie, Slot. Prijsvragen. Het kunstenaars
huis. Vergaderingen. Berichten. Met een plaat. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

VERKIEZING HOOFDBESTUUR E N COMMISSIE 
V A N ARBITRAGE. De Algemeene Meivergadering is be
paald op Dinsdag 21 Mei en Woensdag 22 Mei. In herinne
ring wordt gebracht, dat het huidige Hoofdbestuur, ingevolge 
de inwerkingtreding der nieuwe Statuten en Alg. Huish. Regle
ment op 1 Januari 1912. vanaf dien datum demissionair is, en op 
de Alg . Meivergadering in zijn geheel aftreedt. 
In verband hiermede wordt de aandacht gevestigd op de vol
gende artikelen van het Alg . Huish. Reglement. 
Art . 4. De candidaatstelling voor het Hoofdbestuur geschiedt 
minstens 6 weken vóór de verkiezing in het Orgaan van de Maat
schappij door minstens 10 Architect-Leden, of door een wettige 
vergadering van de Architect-Leden eener Afdeeling, tevens 
Leden der Maatschappij, speciaal tot dat doel geconvoceerd. 
Het tijdstip der verkiezing wordt vastgesteld door het Hoofd
bestuur en minstens 2 maanden vóór het vastgestelde tijdstip 
gepubliceerd in het Orgaan der Maatschappij. 
De namen der candidaat gestelden worden opgenomen in het, 
na het eindigen van den termijn, voor de candidaatstelling be
paald, eerst verschijnend nummer van het Orgaan der Maat
schappij. De candidaat gestelden, die binnen een week na deze 
publicatie, niet schriftelijk aan den Secretaris der Maatschappij 
hebben te kennen gegeven, dat zij geen candidaat wenschen te 
zijn, worden opgenomen in een lijst van candidaten. die gepu
bliceerd wordt in het nummer van het Orgaan der Maatschappij 
dat verschijnt 2 weken na het nummer van het Orgaan, waarin 
de lijst van alle candidaat gestelden was opgenomen. Alleen zij 
die op de lijst der candidaten voorkomen, komen voor de verkie
zing in aanmerking. 

Het aftredend Hoofdbestuur bestaat uit de heeren: A. Salm 
G.Bzn., voorzitter; J. H . W. Leliman, vice-voorzitter; S. de Clercq, 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

L . C. Dumont, J. Limburg. Alb . Often, B . J, Ouëndag, W. F . C. 
Schaap en Jan Stuyt. 
Art. 12. De Commissie van Arbitrage, ingesteld ter beslech
ting van gerezen geschillen tusschen den architect en zijn op
drachtgever, diens erfgenamen of rechtverkrijgenden, bestaat 
uit 6 leden, door en uit de Architect-Leden te kiezen. De Com
missie treedt om de 3 jaar op den dag der Alg. Meivergadering 
voor het eerst in 1912, in haar geheel af, met dien verstande, dat 
de aftredende Commissieleden ten aanzien der voor hen aan
hangige geschillen hunne bevoegdheid behouden. De Commissie 
is herkiesbaar. 
De candidaatstelling voor deze Commissie geschiedt op de wijze, 
als hierboven voor het Hoofdbestuur is aangegeven. 
De aftredende leden der Commissie zijn de heeren: S. de Clercq, 
Joh. Mutters Jr., C. B . Posthumus Meyjes, B . J. Ouëndag, J. A . G. 
van der Steur en J. Verheul Dzn. 

Met het oog op den termijn, vastgesteld in bovenstaande arti
kelen, worden Candidaatstellingen voor het Hoofdbestuur en de 
Commissie van Arbitrage ingewacht tot uiterlijk Woensdag 
3 A p r i l a.s. aan het bureau der Maatschappij, Marnixstraat 402, 
Amsterdam. 

V O O R S T E L L E N A L G E M E E N E M E I - V E R G A D E 
RING. Met het oog op de Alg . Mei-Vergadering op 21 en 22 Mei 
wordt het volgende artikel van het Algemeen Huish. Reglement 
in herinnering gebracht: 

A L G . HUISH. R E G L E M E N T . 

Art. 31. Geen voorstel wordt ter Algemeene Mei-vergadering be
handeld, dat niet schriftelijk behoorlijk toegelicht en door min
stens 10 Architect-Leden of een Afdeelingsbestuur onderteekend. 
6 weken vóór die vergadering is ingekomen bij het Hoofdbestuur. 
Echter kan in dringende gevallen over voorstellen worden be
slist, zonder dat deze binnen den bepaalden termijn bekend zijn 
gemaakt, mits zoowel het Hoofdbestuur als twee derden der aan
wezige stemgerechtigde leden er voor zijn om een besluit te 
nemen. Het Hoofdbestuur kan een dusdanig voorstel van monde
ling praeadvies doen vergezellen.terwijl in het algemeen de voor
stellen, die op de vergaderingen zullen worden behandeld, met 
de toelichting en. zoo noodig. een praeadvies van het Hoofd
bestuur, in het Orgaan der Maatschappij worden bekend ge
maakt. 
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DAMBEBOUWING T E ZAANDAM. Door het Hoofdbe
stuur is het volgende adres ingediend: 

23 Maart 1912. 

Aan den Raad der gemeente Zaandam 
te Zaandam. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, 
het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, 
dat het. kennis genomen hebbend van de discussies in Uwen 
Raad, gehouden den 29sten Februari j . l . in zake bebouwing van 
den Dam te Zaandam, en van hetgeen in plaatselijke bladen 
hierover is geschreven, van meening is. dat de kosten van de be
bouwing van den Dam. volgens het ontwerp, ingediend door het 
Hoofdbestuur voornoemd, d.d. 16 October 1911 desnoods met 
eene kleine vergrooting van het aangegeven bouwblok D.,worden 
gedekt door de opbrengst van de beschikbare terreinen; 
dat tegenover de kosten van aanleg en onderhoud van het plant
soen (eventueel eenvoudige boombeplanting) staat de huur van 
een ververschingslokaal of dergelijk gebouwtje ; 
dat het tot stand komen van een fraai Damplein voor de Ge
meente van zoo'n overwegend belang geacht moet worden, dat 
hier niet de vraag moet rijzen, op welke wijze een overblijvende 
bate van de bebouwing verkregen kan worden, maar dat het 
scheppen van een f raaien en ruimen aanleg alleszins gewettigd is, 
wanneer de opbrengst bovendien de uitgaven dekt. 
Redenen, waarom het Hoofdbestuur alsnog U ernstig in overwe
ging geeft, te bevorderen, dat Zaandam een Damplein krijgt, in 
den geest, zooals door het Hoofdbestuur is aangegeven, 

't Welk doende, enz. 
Voor het Hooofdbestuur voornoemd, 

A. S A L M G.BZN.', Voorzitter. 
J. G R A T A M A , Secretaris. 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

Si KRONIEK xxxiii 
door J. GRATAMA. 

I E N T O O N S T E L L I N G V A N K L E I - P R O D U C T E N . De 
I Vereeniging van Nederlandsche Baksteen-
I fabrikanten heeft besloten, ter gelegenheid 
Ivan de tentoonstelling van de ingekomen ont

werpen op de door deze Vereeniging uitgeschreven 
prijsvraag -Landelijke Woning", van 8— 23 Juni a. s. 
een tentoonstelling van Baksteen en andere Kleipro-
ducten te houden in de zalen van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst. 
Het doel van de tentoonstelling is voornamelijk de ar
tistieke kwaliteiten van de materialen der baksteen
industrie te toonen, zoodat deze tentoonstelling geens
zins alleen van technische waarde zal zijn. Integendeel, 
de Vereeniging wil trachten in breede kringen meerdere 
waardeering te wekken voor deze voortreffelijke en 
door-en-door Nederlandsche industrie, zoodat zoowel 
vakmannen als leeken gratis toegang zullen hebben. 
In verband met het doel, zal er naar gestreefd worden 
de tentoonstelling aantrekkelijk en smaakvol te doen 
zijn; de inrichting zal ontworpen worden door den ar
chitect L. Zwiers, en uitgevoerd worden door de kunst-
meubelinrichting .'t Binnenhuis". 

De tentoonstellingscommissie bestaat uit de heeren D. 
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J. van Wijk, steenfabrikant te Geldermalsen, voorzitter; 
C. J. Hendricks, steenfabrikant, te Woerden en L . 
Zwiers, architect te Amsterdam. 
Aanmelding van exposanten moet geschieden vóór 20 
April 1912 bij den secretaris der Vereeniging van Ned. 
Baksteenfabrikanten, J. H. Janson te Nijmegen, of bij 
•een der bovengenoemde heeren. 

Dat belooft dus een tentoonstelling te worden, die in de 
eerste plaats in hooge mate belangrijk kan zijn voor 
architecten. Baksteen is het materiaal bij uitnemend
heid voor de Nederlandsche bouwkunst. Hij is dit ten 
allen tijde geweest, en ook ten allen tijde heeft de 
Nederlandsche bouwmeester er voortreffelijke en ka
rakteristieke kunstwerken mede gemaakt. Onze bouw
kunst is een specifieke baksteen-bouwkunst; en gezien 
zijne uitmuntende kwaliteit, zoowel technisch als ar
tistiek, wordt terecht de Nederlandsche baksteen in 
binnen- en buitenland hoogelijk geroemd. 
Er is een tijd geweest, dat de baksteen niet in eere werd 
gehouden, dat met een grijze laag pleister zijn rijke 
kleur en de zichtbare muurconstructie werden bedekt. 
Maar teekenend is, dat het juist de slapste tijd van ons 
volksbestaan, namelijk de jaren zoo ongeveer tusschen 
1800 en 1850, is geweest, die dit heeft gedaan. Dat die 
tijd zonder ruggegraat, zonder zich zelf zijn, de bouw
kunst tot een geheel vernuchterd en levenloos klassi-
sisme liet vervallen, dat zij in architectuur alleen nog 
maar een schijn zag en tot pleisteren overging, om zoo
doende de kwasi-klassieke gebouwen het uiterlijk van 
natuursteen te geven, is begrijpelijk. 
Maar dat nog in 1911, bij de voorbereiding van de 
prijsvraag voor het nieuwe Raadhuis van Rotterdam 
door B. en W. in hun Rapport wordt medegedeeld, dat 
van baksteen geen monumentaal gebouw gemaakt kan 
worden, alleen van natuursteen, is toch wel wat bar. 
Tallooze kerken en torens uit de middeleeuwen en uit 
latere tijden, bijna al onze Barockhuizen, en alle belang
rijke scheppingen van denlaatstentijd, o.a. Rijksmuseum, 
Amsterdamsche Beurs enz., bewijzen op de meestaf-
doende wijze het tegendeel; terwijl ook in het buiten
land, en met name uit Italië nog tallooze voorbeelden 
bij de Nederlandsche gevoegd kunnen worden. 
Ja, het is verklaarbaar, dat sommige architecten de 
baksteen boven elk ander bouwmateriaal stellen. Wat 
duurzaamheid betreft is hij beter dan eenig andere 
steen, zijn duur is eeuwig. Dat hij ook het meest be
stand is tegen vuur, meer dan graniet of een andere 
natuursteen, meer dan ijzer, beton, of gewapend beton, 
heeft menig felle brand bewezen. 
Maar ook artistiek behoeft hij voor geen ander mate
riaal onder te doen. Is er, wat de kleinere kerkebouw 
betreft, iets mooiers en waardigers denkbaar dan de 
middeleeuwsche Groninger kerkjes, geheel van bak
steen samengesteld, van een prachtige, levendige roode 
kleur vol afwisseling, met fijne en sierlijke baksteen 
versiering, het geheel van een volkomen logische, en 
ondanks hare bescheiden afmetingen, grootsche ar
chitectuur? Zijn er wel veel materialen, die iets 

UIT DE ..WIENER WERKSTATTE". 

Z I L V E R E N L E P E L M E T H A L F E D E L 
S T E E N . 
Ontwerp van Prof. JOSEPH WlMMKk. 

D A N S E R E S M E T Z W A R T K L E E D . 
Porcelein ; hoog 241 j cM. 

V E R G U L D - Z I L V E R E N G E D R E V E N DOOS. M E T L A P I S L A Z U L I I N G E L E G D . 
Ontwerp van Prof. O T T O P R U T S C H E R . 

l !ehoor, 
bij hel Bouwkundig Weekblad van 30 Maarl 1912, No. 13. 



V I L L A T E B A D E N ; INTERIEUR. Ontwerp van Prof. J O S E P H H O F F M A N N . 

(Zie het artikel: De blije kunst der ..Wiener Werkstatte".) 

samenstellen dat even fraai is als een oude baksteen 
muur, welke, even verlevendigd door zacht-witte voe
gen, hier en daar sprekend, een prachtig mosaiek laat 
zien, hetzij in een gloeiend roode, hetzij in een fijne, diep-
grijze toon? Onze Oud-Hollandsche steden zijn terecht 
beroemd om hare schilderachtige schoonheid, om hare 
levendige en kleurrijke baksteen-architectuur, nu eens 
den slanken topgevel met de pittige tegenstelling van 
roode baksteen en geelgrijze zandsteenbanden, dan 
weer den vierkanten Barockgevel met de zware, don-
kerroode muurdammen en de ivoorkleurige breede 
kozijnhouten en zwaar-weelderige ornamentwerken 
boven de deur vertoonend. 
Onze fraaie steden hebben hun karakter voor een groot 
gedeelte aan den baksteen te danken; en het is alleszins 
begrijpelijk, dat toen in de 70er jaren in Nederland de 
bouwkunst zich weer ging opheffen, de baksteen in eere 
werd hersteld. Uitmuntend van kwaliteit, werd ook ge-
lijdelijk aan de groote artistieke waarde van zijn uiter
lijk en zijn kleur begrepen; kleurig hardgrauw en voor 
al de hard-kleurige verblendsteen, beide eenigszins 
doodsch van werking, worden steeds minder voor de 
gevels gebruikt; het levendige van de miskleurige 
soorten wordt voor velerlei doeleinden begeerd. En zoo 
is er heden ten dage een keuze te doen, die aan de 
hoogste technische eischen en aan de fijnste kleur ver
langens voldoet. 
Hierbij komt een steeds verder gaande techniek van 
glasuren, waarmede de prachtigste kleuren, van of de 
meest brutale en felle glans, tot de zachtste en diepste 
dofheid toe, verkregen worden. Aansluitend daarbij de 
interessante plateelbakkerij, die zeker een groote toe
komst tegemoet kan gaan, en last not least, het bouw-
aardewerk, het terra-cotta, dat, in allerlei kleuren, als 
materiaal zoo uitmuntend harmonieert met den bak
steen. Wij twijfelen niet, of het zal de Vereeniging van de 
Baksteenfabrikanten gelukken een goed beeld te geven 
van dit zoo rijke en dankbare onderwerp. En hiermede 
zal zij niet alleen de baksteen-industrie, maar ook de 
bouwkunst in Nederland op krachtige wijze bevorderen. 
Wij wenschen de tentoonstellingscommissie een flink 
succes toe. 

DE BLIJE KUNST DER „WIENER 
m WERKSTATTE'. 

DOOR J . E . JASPER. 

11 
|e geweldige concurrentie, die de snel en eco

nomisch arbeidende fabrikant den meer be
scheiden handwerker heeft aangedaan in 
de betrekkelijk korte periode van industrie

ontwikkeling, toont in haar resultaten iets leerzaams, 
zoowel voor den eerstgenoemde, als voor den laatste. 
Voor zijn goedkoope producten gemakkelijk een groot 
afzetgebied vindend, kan de fabrikant het mercantiele 
doel van zijn onderneming spoedig bereikt hebben, 
maar tot welke ontwikkeling zijn bedrijf technisch en 
sociaal-economisch ook gekomen moge zijn, toch heeft 

hij kans, de groote teleurstelling te ondergaan, dat de 
artikelen, waarmee hij de markt overstroomt, door ver
standige menschen als specimina van een kunstloos 
bedrijf, voorwerpen van wansmaak worden gekwalifi
ceerd. Met zijn streven, om zooveel mogelijk winsten te 
maken, en met terzijdestelling van elke artistieke pres
tatie, speculeert hij op de behoefte,die de groote laag 
der maatschappij heeft aan goedkoopen smuk. 
Het leerzame voor den handwerker is hierin gelegen, 
dat hij gaandeweg tot de overtuiging komt, hoe de ma
chine de soliditeit van het product, het gemak van de 
verveelvoudiging, de logische verdeeling van het werk 
moet geven. 
Nogstaan veelal de industrieel en de kunstnijvere tegen
over elkaar, nog heeft in vele oorden het massapro
duct eenkunstbedervenden invloed, terwijl het sierlijke 
handwerk gaat verdwijnen, maar allengs breekt toch 
de idee baan, om de capaciteiten van vernuftig uitge
vonden machines aan het artistieke vermogen van be
gaafde kunstnijveren te doen aanpassen. Tegen massa
productie, waardoor een artikel gebracht kan worden 
tot het groote publiek, bereikbaar dus is voor beschei
den beurzen, behoeft in zekeren zin geen bezwaar te be
staan, wanneer de verveelvoudiging heeft plaats ge
had naar het onveranderde, onverknoeide, artistieke 
ontwerp van een waren kunstnijvere. 
Zeer eenvoudig is dus, naar men oppervlakkig meenen 
zou, de kwestie der samensmelting van industrie en 
kunstnijverheid tot kunstindustrie op te lossen, wanneer 
de fabrikant bekwame artisten in dienst neemt. Maar 
dat heeft niet altijd het gewenschte resultaat. De indus
trieel met al zijn commercieele belangen blijft in dat 
geval de patroon van den ontwerper, en tien tegen één, 
dat deze ten slotte niet meer onbeïnvloed of naar eigen 
inspiratie werken kan, of zich niet meer te ontrekken 
weet aan de gebruikelijke vormen en versieringen, 
waarin de fabriek de voorwerpen bij duizendtallen 
leveren moet. 
De meestideale toestand wordt verkregen door de com
binatie, dat de fabrikant zich voornamelijk bezighoudt 
met de vervaardiging van voorwerpen voor praktisch, 
dagelijksch, huishoudelijk gebruik, waaraan uit den 
aard der zaak geen ziertje kunst besteed behoeft te wor
den, en dat hij voor de fabrikatie van artistieke voor
werpen de ontwerpen koopt van buiten zijn onderne
ming, niet in zijn gewonen dienst werkende kunstnij
veren. Het dan nog bestaande gevaar, dat het ontwerp 
door den industrieel naar diens inzichten toch kan wor
den gewijzigd, is te vermijden, wanneer de artist de 
preciese nabootsing vordert, en er prijs op stelt, dat elk 
gereproduceerd voorwerp zijn naam, zijn stempel 
draagt. 
In die richting en tot verkrijging van dat voor de kunst
nijverheid zoo heilzame gevolg arbeidt de te Weenen 
gevestigde, coöperatieve vereeniging „Wiener Werk
statte", ') waarvan ik nu het een en ander ga mededeelen. 

'I Hetzelfde doel hebben ook de eveneens door mij bezochte 
„Deutsche Werkstatte für Handwerkkunst" te Hellerau (Dres
den) en de „Vereinigte Deutsche Werkstatte" te München. 
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De ..Wiener Werkstatte" is ongeveer 7 jaren geleden 
opgericht door talentvolle mannen, die hun sporen op 
het gebied van kunstnijverheid reeds verdiend hadden, 
en wier moedig streven was, tegen de bizarre, conven-
tioneele kunstvormen en tegen banale massaproductie 
te strijden. Toen de uit de ateliers van het genootschap 
afkomstige en geheel door handwerkers gemaakte 
voorwerpen voor het eerst in het Weensche salon ver
schenen, veroorzaakte dat een prettige verbazing. 
Waarlijk, elk ding, dat vertoond werd, gaf de vol
maaktheid van de toegepaste techniek aan, was, hoe
wel uit de hand vervaardigd, in alle deelen even 
correct uitgevoerd van het beste materiaal, was af. En 
bovenal, alle voorwerpen hadden het charme van een 
nieuwe lijn, een frissche versiering, iets noch nie dage-
wesenes in kunstnijverheidsmooi, dat alleen ontstaan 
kon natuurlijk door de ontwerpen van ernstige, even
wichtig voelende, rustig arbeidende kunstenaars, als 
die zich tot de -Wiener Werkstatte" hadden aange
sloten. Er zat aan de juweeltjes van handwerkskunst 
een cachet, waardoor men bij de eerste kennismaking 
reeds kon zien, dat elk ding volstrekt niet gemaakt was 
door den eersten den besten, schoolsch gevormden, 
zich aan stelsels van ornamentiek vastklampenden 
kunstnijvere, maar door iemand, die de gave bezat, 
kalm en logisch naar een gemakkelijke inspiratie een 
prettigen vorm, een artistieke versiering te bedenken. 
De „Wiener Werkstatte" arbeidde energiek voort, in 
heel Weenen en langzamerhand ook daarbuiten een 
zekere kunstrichting aangevend, veredelend den smaak 
van het groote publiek, en immer brengend de precieuse 
nieuwigheden, de origineele opvattingen, die de in 
haar ateliers beoefende kunstnijverheid zoo wondervol 
rijk maakten. Maar tevens zagen de genootschapsleden 
in, dat zij buiten de door hen gestichte werkplaatsen, 
in het belang van het publiek, in het belang van fabri
kanten en tevens in hun eigen belang de reproductie 
van sommige, uit de hand gemaakte en voor verveel
voudiging vatbare voorwerpen, die voor dagelijksch 
gebruik zouden kunnen dienen, moesten overlaten aan 
de accurate snelwerkster: de machine. De vereeniging 
opende langzaam-aan den fabrikant de gelegenheid, 
om met haar samen te werken, en te profiteeren van de 
artistieke prestaties der immers geheel onafhankelijk 
werkende leden. Alles voor het vrije ontwerp, was de 
leus der „Wiener Werkstatte" geworden. Wanneer een 
artist dezer vereeniging een spontaan opgekomen of ge
leidelijk ontwikkelde gedachte op het papier in beeld 
wil brengen, dan heeft hij niet na te gaan, wat het door 
hem te ontwerpen voorwerp kosten zal aan materialen 
en loonen, en of het gemakkelijk verkoopbaar zal we en. 
De calculatie zal de afdeeling administratie voor hem 
uitvoeren; voor den verkoop zal de afdeeling handel 
der „Wiener Werkstatte" zorg dragen; het betalen der 
werkloonen is de arbeid van den kassier. Met het ont
werp en met niets dan het ontwerp, later ook met het 
toezicht op de uitvoering hiervan, houdt de artist zich 
bezig. Eerst wanneer het voorwerp gereed is, wordt 
nagegaan, of het ook door tusschenkomst van denfabri-
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kant tot de groote markt van goedkoopere smukartike-
len gebracht kan worden en dan bedingt de .Wiener 
Werkstatte" een zeker percent van den verkoop van 
het massaproduct, of zij neemt van dien verkoop geheel 
de risico op zich. Maar immer toch is elk ook fabriek
matig verveelvoudigd artikel voorzien van het sierlijke 
monogram, het Schutzmark des ontwerpers, het mono
gram, dat dikwijls van een mooie lijn kan wezen, en 
waarvan bij de .Wiener Werkstatte" verscheidene 
soorten ingeschreven zijn. 
Zoo gaat dus deze vereeniging samen met de industrie, 
zonder dat zij zich om de bijzondere eischen van den 
fabrikant ten opzichte van de ontwerpen behoeft te be
kommeren. Zelfs heeft ze een overeenkomst met een 
kunstaardewerkfabrikant gesloten, dat deze alleen de 
ontwerpen, die door haar kunstenaars geleverd wor
den, zal uitvoeren. En de producten van de op deze 
wijze werkende, ceramische afdeeling der .Wiener 
Werkstatte" mogen gezien worden. 
Het zijn vooral de kleine, dansende vrouwenfiguren, 
die aangeven, dat de kunst der Weensche artisten min
stens even hoog staat als die der Deensche ontwerpers 
van porceleinen voorwerpen. (') Frappant is vooral de 
weergave van een levendige actie tot een over het alge
meen bekoorlijken vorm, waarbij de kleurverdeeling 
uitmuntend doet. De ceramische kunstvoorwerpen der 
.Wiener Werkstatte" hebben het gedistingeerde van 
een origineele opvatting. Zij verbazen om het bekoor
lijke ensemble, geven den luchtigen, blijden kant van 
het vrouwenleven terug, boeien door de poses van fri
voliteit, uitingen van het echte Weener bloed. 
Maar ook de vele andere figuren, die in de werkplaat
sen der vereeniging ontworpen, door den fabrikant der 
vereeniging uitgevoerd z'jn, dragen het kenmerk van 
elegance. Ik herinner me nog die sierlijke kinderbeeldjes, 
voorstellend de vierjaargetijden, beeldjes van slanken 
vorm; ik herinner me ook nog de dubbelfiguur van man 
en vrouw uit de achttiende eeuw, als miniatuurtjes van 
een tableau uit het vroegere leven. Er gaat inderdaad 
een stille bekoring uit van de ceramische producten der 
„Wiener Werkstatte"; door de opvattingen der ont
werpers, die immer nieuwe, frissche ideeën doen uit
voeren, zijn zij gemaakt als ter vervroolijking van het 
aanzicht eens salons, tot het wegnemen van de al te 
degelijke ernst van een studeervertrek. Zij brengen het 
zonnige, vreugdevolle van een blije artisten-naïveteit. 
De kleuren van het porcelein, ongewoon in haar com
binatie, zijn daarmee in overeenstemming. Meestal zijn 
zij licht en van vele nuancen, die aan elke figuur de 
prettige bontheid geven van gecompliceerde tinten-bij-
eenvoeging. Soms wordt ook diepzwart gebruikt met 
daarnaast of daarover het joyeus glanzende van inge
bakken goud. 

De albums der „Wiener Werkstatte" tellen honderden 
photografische reproducties, welke doen zien, hoe de 
kunst der aan deze vereeniging verbonden ontwerpers 

(') Naar mij in de fabriek der „Königliche Porzellannianufaktur" 
te Berlijn gebleken is. worden ook hier de Weensche figuren als 
proeven van ceramische plastiek ten zeerste geapprecieerd. 

zich richt naar de afbeelding van het frivole, lustige in 
het leven. 
Een van de voornaamste afdeelingen is die van de 
architektuur. Ook hier wordt het principe, om bij het 
maken van ontwerpen voor woningen en woninginte
rieurs het aangenaam rustige te geven van een eenvou
dig, maar blijkleurig decoratief, de prettig bruikbare 
meubels van een sierlijk, aangenaam en gezellig milieu, 
consequent doorgevoerd. En hoewel bijna altijd strenge 
eenvoud in lijn en ornament betracht wordt, hebben de 
huizen en interieurs, door de „Wiener Werkstatte" 
ontworpen en gemaakt, het tegendeel van een stijf-
harkerige, opzettelijk bedachte soberheid: de fleur, de 
Schwung van eenhoogst smaakvolle, degelijke ordening. 
De hierbij gevoegde afbeeldingen toonen, welk een 
effect verkregen wordt met de juiste toepassing van 
het beginsel, om bij wezenlijken eenvoud de lichte, het 
oog streelende elegance van lijn te verkrijgen, welker 
aspekt immer een aangenaam gevoel van nobele kalmte 
teweegbrengt. 

De interieurs zijn niet minder artistiek. Overal is de 
bescheidenheid in lijn behouden, met uitzondering mis
schien van het ornament der meubelbekleedingstoffen, 
welke veelal uit linnen of zijde bestaan, door de „Wie
ner Werkstatte" zelf bedrukt naar een eigen ontworpen 
patroon. De rangschikking van het zich repeteerende 
standaardmotief toont dikwijls hierop de meesterlijke 
combinatie van den ornamentist. De opzet van het 
patroon, de opzet, die een trouvaille lijkt van ver
sieringskunst , en de luchtige kleuren daarvan geven 
aan het milieu de intimiteit, de warmte van een ver
zorgd arrangement. 

De bedrukte zijden stoffen vormen tevens het origineele 
japonnenmateriaal, dat te Parijs, nog veel meer dan te 
Weenen zelf, in de wereld van mondaine vrouwen 
naam gekregen heeft om het bijzondere dessin en de 
mooie tinten. 
In het maken van belichtingsvoorwerpen heeft de „Wie
ner Werkstatte" haar fort gezocht en gevonden. De een
voudigste, staande lamp, gedekt met de lichtdempende 
kap van door het drukprocédé fleurig geornamenteerde, 
zijden stof en de omvangrijkste, clectrische kronen wor
den in de ateliers van het genootschap ontworpen en 
vervaardigd. Het doel, waarvoor het voorwerp dient, 
de manier, waarop het zal worden geplaatst, op een 
tafel, tegen den wand of tegen het plafond, stemmen 
meestal overeen met de gansche samenstelling. Er zit 
daarom in de groote electrische luchters vooral de ele
gance als van hangende bloemen. Het koper en het glas 
der groote kronen komen in gelukkige proporties bij 
elkaar. 

Ook drinkglazen, bloemvazen en verscheidene smuk-
artikelen van glas heeft de .Wiener Werkstatte" ont
worpen, en wat ik van dit artikel gezien heb in de ten
toonstellingszalen, getuigt evenzeer van de hoogstaande 
kunst der ontwerpers, van hun sympathiek streven, om 
slechts dat te geven, wat uit een rustige gedachte aan 
beschaafden vorm en blije kleur is voortgesproten. 

Van de verschillende afdeelingen der „Wiener Werk
statte noem ik hier nog die voor de metaalbewerking, 
de goud- en zilversmeedkunst, de lederbewerking en 
de grafische kunsten. 
De meest ingewikkelde ornamenten voor drijfwerk 
worden in de ateliers voor metaal behandeling in hand
werk uitgevoerd; de grootste stukken worden er samen
gesteld, en men verzorgt er fijntjes elk detail, wetend, 
dat niet alleen door artisticiteit, maar ook door afheid 
in bewerking, degelijkheid van het voorwerp, het pro
duct van handenarbeid concurreeren kan tegen het ma
chinaal vervaardigde artikel. 
In het atelier voor metaalbewerking heeft de werk
meester indertijd gepoogd, om tot verlichting van den 
een of anderen arbeid, waarbij meer technische, dan 
artistieke vaardigheid te pas kwam, machinale drijf
kracht in te voeren. Maar de daarvoor benoodigde 
werktuigen hebben maar heel kort dienst gedaan en 
bevinden zich nu in de werkplaatsen als de door roest 
en vuil bedekte teekenen, hoe hier voor de vervaardi
ging van welke metalen voorwerpen ook geen machine 
noodig is, en dat er de onvervalschte handenarbeid 
zich gerehabiliteerd heeft. 
Met toepassing van drijf- en ciseleertechniek en door 
een matig gebruik van halfedelsteenen heeft men stuk
ken vervaardigd, die van hooge kunstwaarde zijn. 
Maar ook aan den smuk der burgerwoning wordt ge
dacht. Eigenlijk komt heter, om een ding van blije kunst 
te verkrijgen, niet zoozeer op aan, welk materiaal men 
gebruikt. Zien we bijvoorbeeld een door de „Wiener 
Werkstatte" ontworpen en in heel gewoon a jour uitge
slagen plaatmetaal uitgevoerden standaard, waarin een 
losse schikking van frissche bloemen gemaakt is, op 
een door de artisten van het genoemde genootschap 
ontworpen, dofgroen gebijtst tafeltje, dan vinden we in 
zoo'n stilleven den glans, den luister, die vroolijk stemt. 
Het beginsel, om zoo eenvoudig mogelijk te zijn, de ver
siering niet aan te brengen met kwistige hand, maar 
voornaam-bescheiden en op haar juiste plaats, treedt 
ook in deze afdeeling op den voorgrond. 
Dan, als de werkplaats het model voor zulk een artikel, 
dat een goedkoop, huishoudelijk ding met artistiek ca
chet genoemd kan worden, kant en klaar gemaakt heeft, 
kan de machine voor de reproductie aan de beurt ko
men. Het is te begrijpen, hoe hierdoor goede en dege
lijke kunstnijverheid tot het volk gebracht en het alge
meene kunstgevoel veredeld wordt. 
Onder de leiding van werkmeesters, die weer onder 
toezicht staan van de ontwerpers, wat de correcte uit
voering der teekening betreft, hebben de handwerkslie
den in de ateliers zich bekwaamd tot degelijke kunstnij-
veren. Niet alleen in de ateliers van de koperbewerking, 
maar ook in die, waar de goud- en zilversmeedkunst 
beoefend wordt, is dat merkbaar. De technisch-artis-
tieke leiding heeft merkbaar-goede resultaten. 
Het drijven, ciseleeren, graveeren en zetten zijn de 
voornaamste technieken, die er worden toegepast. 
Zelfs hier wordt het vrije-ontwerpsysteem doorge
voerd. Hoe kostbaar de uitvoering van een door een ar-
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tist der ..Wiener Werkstatte" naar diens inspiratie ge
maakte teekening ook moge zijn, het werk wordt ver
richt, de uitvoering heeft plaats, de verkoop is van la
tere zorg. Tusschen die pronkstukken van groote waar
de, zijn tal van sieraden voor meer bescheiden beur
zen geleverd, sieraden, die, vermooid door een enkel 
drijfwerkrandje of een fleurigemail-ornament, het echte, 
prettige cachet dragen van de blije kunst der ..Wiener 
Werkstatte". 
Denkend aan de metalen broches, hoedenspelden, wan
delstok- en parapluie-knoppen, japonknoopen, siga
ren- en sigarettenkokers, kamversieringen, enz., aan de 
verschillende lijfsieraden, ben ik geneigd uitmachtder 
gewoonte twee uitersten aan te nemen. In de enorme 
voorraden, waarmee met dergelijke artikelen van edel 
metaal de winkels overstelpt worden treft men öf de ge
dwongen, stupide fraaiigheid aan, die uit het brein van 
een poover artist voortgesproten is, öf het koude, doode 
ornament, dat de machine heeft opgedrukt. Tusschen 
die twee uitersten gaat een fijne strooming, waarin de 
goud- en zilversmeedkunst inderdaad logisch bedachte 
en origineel versierde specimina levert. 
De gouden en zilveren sieraden en voorwerpen, die in 
de ateliers der ..WienerWerkstatte" gemaakt worden, 
zijnveelalvan een gelukkigen vorm en een gedistingeer
de versiering. Dat effect kunnen alleen diegenen krij
gen, die zoowel technisch als artistiek weten en be
grijpen, wat met de behandeling van het edele metaal 
te bereiken is, bij een rationeel gebruik hiervan en met 
vermijding vooral van eiken overdaad, waarin sommige 
kunstnijveren juist bij de beoefening van dit vak allicht 
vervallen. 

Soberheid in ornament en accuratesse van uitvoering 
vindt men vooral op de lederen voorwerpen der -Wie
ner Werkstatte". De tasschen en kokers, die zij levert, 
bevatten slechts een in enkele, goudbedrukte lijnen uit
gevoerd patroon en hebben toch een rijk, voornaam 
voorkomen. 
Interessant, èn om haar inrichting, èn om de resultaten, 
welke er mee bereikt zijn, is de afdeeling der grafische 
kunsten, waar o.m. prentbriefkaarten en gemarmerd 
papier gemaakt worden. Het is met deze twee genoem
de artikelen zoodanig gesteld, dat van de meeste soor
ten de oorspronkelijkheid, het bekoorlijke er al lang af is. 
In honderdduizendtallen wordt de geautotypeerde An
sicht over de heele wereld verspreid; schraal is het 
aantal der werkelijk artistiek ontworpen en uitgevoerde 
kaarten. Wie een gewoon prentje op een briefkaart ont
vangt, denkt er niet aan, om het te bewaren, heeft een 
evene, vluchtige gedachte aan het verblijf in den 
vreemde en gooit het geïllustreerde stuk karton ge
woonlijk in de snippermand. Maar de kleurige teeke
ningen van de prentbriefkaarten der .Wiener Werk
statte" zijn kunststukjes, vertoonen die prettige los
heid, waarmee een bekwaam teekenaar op een opper
vlakte van zooveel vierkante centimeters een land
schap weet te behandelen. 
Wat zij ook weergeven er zijn serieën van verschil
lenden aard, stadsgezichten, interieurs, afbeeldingen 

van monumenten, caricaturen, enz. — zij geven het 
karakteristieke van het onderwerp aan. Ze zijn knap 
werk. Ik heb ze gezien ook als ingelijste stukken achter 
glas, en dan, als zulke wandversieringen, komt de kunst
waarde ervan nog beter aan den dag. 
Van het gemarmerd papier kan men over het algemeen 
ongeveer hetzelfde zeggen als van de prentbriefkaarten. 
Wat tegenwoordig gebruikt wordt voor boekschut-
bladen, portefeuille-omslag, doozen-beplakking toont 
het conventioneele dessin van een grillige techniek. 
Hoewel hierin vele variaties aan te brengen zijn en het 
effect wonderlijk afhangen kan van de toevallige ver
spreiding der gebruikte verf poeders, treft men dikwijls 
op deze papiersoorten de resultaten aan als van immer 
weer toegepaste chablonen-procédés. 
De leider van het grafisch atelier der - Wiener Werk
statte" is door zijn technisch-artistieke ontwikkeling 
in staat geweest, om op dit gebied uitvindingen te 
doen. Met het dessin van miniatuur-adering, gelijk dat 
op dergelijke papiersoorten gewoonlijk voorkomt, is af
gerekend; de nieuwigheid van het groote, royale en 
meerkleurige patroon is met succes ingevoerd. 
De nouveauté van ditsoottwerkelijkmooieTunkpapier 
zal wel weer door andere nieuwigheden gevolgd wor
den, gelijk iedere tak van kunstnijverheid voortdurend 
de frissche stuwkracht van jonge, begaafde artisten 
noodig heeft, om van groote beteekenis en heilzamen 
invloed te kunnen zijn. 

Die voorname eisch wordt door de genootschapsleden 
der .Wiener Werkstatte"" niet uit het oog verloren. 
Vooral door zijn organisatie, zijn goeden arbeid op ver
schillend gebied, zijn veelzijdigheid, zijn samenwerking 
met de grootindustrie, die er een goede bron van de 
juist gewenschte ontwerpen in vindt, krijgt hier het 
groote handwerksatelier een bijzonder gewicht voor 
de krachtige ontwikkeling der kunstnijverheid. 
-Wir wollen", zegt de artistieke leider der -Wiener 
Werkstatte", ') „einen innigen Kontakt zwischen Pu-
blikum, Entwerfer und Handwerker herstellen, und 
gutes, einfaches Hausgerat schaffen. Wier gehen vom 
Zweck aus, die Gebrauchsfahigkeit ist uns erste Be-
dingung, unsere Starke soli in guten Verhaltnissen und 
in guten Material-behandlung bestehen. Wo es angeht, 
werden wir zu schmücken suchen, doch ohne Zwang 
und nicht um jeden Preis." 
Te oordeelen naar de merkwaardige kunstproeven, die 
de -Wiener Werkstatte" in haar tentoonstellingszalen, 
verkooplokalen en filialen te koop aanbiedt en naar 
den steeds grooter wordenden omvang van haar arbeid, 
is de vereeniging in dat doel volkomen geslaagd. 

DE TECHNISCHE OPLEIDING VAN DEN OP
ZICHTER DER MILITAIRE GENIE. 

Vervolg van blz. 142. Slot. 
Gonio en trigonometrie: de afleiding en het gebruik van de voor
naamste formules, de rechthoekige driehoeken, de scheefhoe-

') De bekende professor Hoffmann, leeraar aan de kunstnijver
heidsschool te Weenen. 
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kige driehoeken, goniometrische vergelijkingen en de toepas
sing op vraagstukken bij het landmeten voorkomende. 
(Over het algemeen worden de candidaten zoover gebracht, dat 
zij de vraagstukken eindex. H. B. S., toelating K . M . A. , in de wis
kundige vakken zonder moeite kunnen oplossen, de beschrij
vende is genoeg voor hetgeen daarvan gevraagd wordt op het 
examen en K.. middelb. wiskunde) ]). 
Bij mechanica en landmeten wordt voorts nog een en ander be
handeld over rechte coördinatenstelsels. 
De natuurkunde loopt over de grondbeginselen tot en met de 
stoommachine en de belangrijkste werktuigen. 
De werktuigkunde omvat de samenstelling en ontbinding van 
krachten in een vlak en in drie onderling rechthoekige vlakken, 
voorwaarden van evenwicht; resulteeren van krachten, die op 
verschillende punten aangrijpen en van koppels ; evenwicht van 
evenwijdige krachten in 't vlak en in de ruimte; evenwicht van 
willekeurige krachten; statische en traagheidsmomenten, statisch 
moment van een vlakke figuur t(o van een lijn in haar vlak; 
berekening van statische momenten van rechthoekige figuren ; 
statisch moment van een lichaam t/'o van 3 vlakken; traagheids
momenten, aannemen van een nieuwen as evenwijdig aan die 
door het zwaartepunt en een hoek daarmede makend; bere
kening van traagheidsmomenten van rechthoekige doorsneden, 
en de beginselen van de leer der beweging. 
Toegepaste mechanica . theorie der voornaamste werktuigen, 
hefboom, balans, windas, katrol, takel en schroef. Theorie der 
bouwconstructies: algemeene theorie der elasticiteit; elemen
taire vormveranderingen van balken en staven ; wijze van on
dersteuning ; afschuivende kracht; algemeen beginsel van door
gebogen balken; bepaling van M . max voor verschillende wijze 
van oplegging en bevestiging (ook grafisch) en voor balken met 
meer dan 2 steunpunten (theorema van Clapeyron); berekening 
van de afmetingen en den gunstigsten vorm der dwarsdoorsne
den; afschuivende spanning bij doorgebogen balken ; lichamen 
van gelijken weerstand; samengestelde balken; vakwerken, sta
tisch bepaalde en onbepaalde vakwerken, knooppuntsvergelij
king (methode van Ritter). graphische methode (van Cremona); 
samengestelde vormveranderingen, excentrische uitrekking, 
doorbuiging met excentrische uitrekking, knikken, invloed daar
van bij verschillende materialen (formules van Euler, van Na
vier), berekening volgens Tetmayer. knik bij steenconstructies ; 
berekening van de afmetingen van balklagen, vloeren en kappen. 
Landmeten en waterpassen: instrumenten; randverdeeling, v i 
zierinrichting; theodoliet, onderzoek en regeling, repetitie en 
reïteratie, meten van verticale hoeken, onderzoek v. d. theodo
liet voor het meten van verticale hoeken ; sextant, indexcorrectie 
en spiegelparallax, regeling, correcties der fouten niet door rege
ling weg te nemen, herleiden van een hoek tot den horizon, me
ten van verticale hoeken; planchet en boussole ; uitzetten van 
hoeken, equerres, spiegelkruis, prisma van Bauernfeind ; water
pasinstrumenten ; opmetingen, algemeene gang, de coördinaten 
methode, berekening der azimuthen, id. der coördina ten; de 
driehoeksmethode, vorm van het net, basismeting, centreeren 
der hoeken, controle, vereffening der fouten; detailmeting; wa
terpassen. (Het derde jaar practisch). 

Burgerlijke bouwkunde / de kennis van de voornaamste bouwma
terialen en bouwstoffen, herkomst, winning, vervaardiging, eigen
schappen, gebreken, voorkomen in den handel, onderzoek naar 
de hoedanigheid ; de houtverbindingen en hunne toepassingen ; 
de metselverbanden en hunne toepassingen; het onderzoek van 
den bouwgrond en naar aanleiding daarvan vaststellen van de 
wijze van fundeeren; uitvoering van de verschillende fundee
ringen (hierbij heistellingen, locomobiel, stoomhei, pompen e. d.); 
het metselen van muren, gewelven, putten, regenbakken en kel
ders; de samenstelling van kozijnen, deuren en glasramen met 

') Zoo maakte iemand, 4 jaar na afloop van den cursus en zonder meer eenige 
herhaling te hebben gemaakt op het eerste gezicht de heide vraagstukken over 
beschrijvende meetkunde van dit examen; de vraagstukken der andere vakketi 
oplossen ging natuurlijk niet omdat de formules niet meer binnen een halve mi
nuut afgeleid konden worden. 

hun hang- en sluitwerk; de samenstelling van houten wanden, 
vakwerkwanden, balklagen, standvinken, houten vloeren en 
plafonds; de samenstelling van houten en steenen trappen ; de 
samenstelling van de voornaamste kappen, goten en dakbedek
kingen; de toepassing van ijzerconstructies, hekwerken, vloeren, 
trappen, en kappen : de kennis van steenen vloeren, schoorstee
nen, riolen, privaten, fornuizen (Senking), bakovens (heetwater, 
heete lucht, Rolland's oven), pompen, gas- en waterleiding, blik
semafleiders ; de samenstelling van kazernemeubelen ; hoofdbe
grippen omtrent de inrichting van militaire gebouwen. 
Waterbouwkunde: kennis van aarden- en kunstwegen; kennis 
van beschoeiingen, bekleedingsmuren, landhoofden. houten en 
eenvoudige ijzeren bruggen, remmingwerken, ducdalven, enz.; 
het doel en de inrichting van sluizen en duikers; kennis van de 
samenstelling en van de uitvoering der fundeering; kennis van 
de voornaamste rijsmaterialen en van hun gebruik tot de samen
stelling van rijsbedden; stroobekramming, rijsbeslag, pakwer-
ken, zinkstukken, ontvang-en stortebedden, benevens de wijze 
van samenstelling van glooiingen van steen. 
Aardrijkskunde: een overzicht van den waterstaatkundigen toe
stand van ons land, stroommeting, kaarten, enz., voornamelijk 
in verband met het stellen van inundat iën; een overzicht van de 
verdedigingsliniën van ons land. 
Militaire bouwkunst (Versterkingskunst) Hoofdzaken op het ge
bied der vluchtige-, veld- en duurzame versterkingskunst; het 
in staat van verdediging brengen van liniën en forten en in ver
band daarmede de tijdelijke versterkingskunst; de behandeling 
en het gebruik van springmiddelen in het bijzonder met het oog 
op brugvernieling. 
Lijnteekenen, het maken van ontwerpen en details op bouwkun
dig en waterbouwkundig gebied; het voorstellen van de ver
schillende terreinvoorwerpen, voor zooveel in Nederland voor
komend (topografisch teekenen) ook toegepast op terreingedeel
ten, die door de leerlingen zeiven zijn opgenomen. 
Opmaken van dienstbescheiden /dienstcorrespondentie; de in
richting van bestekken, attestatiën, declarat iën en verdere be
scheiden ; het maken van gedetailleerde begrootingen van her
stellingen, kleine verbouwingen en nieuwe werken; reglementen 
en voorschriften (kazerneeringsreglement, Wet op het bouwen 
en planten binnen de verboden kringen van vestingen); kennis 
van de Algemeene Voorwaarden in hun geheelen omvang. 

In vergelijking met het examen voor opzichter Rijks Waterstaat, 
en ook met het zoo juist in dit weekblad gepubliceerde voor 
hoofdopzichter enz. maakt dit programma dus geen slecht figuur. 
De uren voor elk vak opgeven is mij niet mogelijk. Rekent men 
echter den duur van den cursus op 3 x 24 weken, in elk waarvan 
30 uur onderwijs wordt gegeven, dan wordt dit in totaal 2160 
uren. Hierin zijn dan echter begrepen, die besteed aan schrifte
lijk repetitiewerk. Verplichte studie bestaat niet. als regel kan 
aangenomen worden, dat de leerlingen alle avonden met studie 
of bijwerken van hunne aanteekeningen of met teekenwerk 
bezig zijn, wijl het anders niet mogelijk is bij te blijven. 
De eigenlijke oorlogstaak van de opzichters is het vernielen dei-
spoorwegbruggen en het stellen van de inundatiën. 
In vredestijd zijn zij belast met het beheer van de militaire ge
bouwen, werken e.d. (gewoon onderhoud). 
De tegenwoordige salarissen bedragen ƒ 1000 ƒ1800. met 
dienstwoning of vergoeding bij gemis daaraan. 
Over de opleiding is men niet altijd voldaan geweest. In 1900 be
stond weder een ernstig plan deze geheel te bezien. De Minister 
van Oorlog stelde toen voor in dienst te nemen adspirant-opzich-
ters, die ten minste einddiploma 3-jarige H. B . S. moesten bezit
ten, en dan met eene 4-jarige opleiding tot militair opzichter 
zouden worden gevormd. 
Tevens zouden ter meerdere promotie in de opzichtersrangen bij 
de Genie magazijnmeesters (officieren) worden ingedeeld, gelijk 
ook in Indië het geval is. 
Bij het wapen zelf wilde men van deze regeling niets weten. 
Waarschijnlijk zag men in, dat afschaffing der opleiding via het 
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regiment, groote moeilijkheden zou opleveren om het kader 
daarbij op een bevredigend peil te houden. 
Dit is echter een der nadeelen van het gevolgde stelsel, n.l. dat 
vele jongelui er door opgewekt worden zich vrijwill ig bij het 
wapen te verbinden, voor zichzelf wel met het vaste voornemen 
opzichter te worden, doch welk voornemen bij de meesten op 
allerlei bijkomstigheden schipbreuk lijdt. 
Zoodoende beschikt het regiment wel over een geheel aan on
derofficieren, die het anders zou moeten missen, doch deze 
asymptoten moeten van hun kant, maar weer zien hoe ze na be
ëindiging van hun dienstverband elders een goed heenkomen 
vinden. 
Tot voor weinig jaren hoorde men van mindere tevredenheid 
met hunne positie van de militaire opzichters niet veel. Sinds kor
ten tijd hebben zij het echter ook durven wagen eenige ge
wenschte wijzigingen in hun positie aan hooger hand voor te 
stellen. 
In het algemeen kan men die positie aldus omschrijven. Aan de 
eene zijde gelden voor hen dezelfde bepalingen voor de officie
ren, aan de andere zijde zijn zij onderofficier; de onaangename 
bepaling van beide categoriën zijn veelal op hen van toepassing. 
Ten gevolge van hunne eigenaardige positie is hun maatschap
pelijke toestand niet zoo als met het oog op hun kennis en ver
antwoording geeischt zou mogen worden. 
Vooral de verplichting van steeds in uniform gekleed te gaan, 
maakt dat zij zich ook in het vereenigingsleven niet gemakkelijk 
bewegen, en opgesloten raken in een betrekkelijk eng kringetje. 
Onbekendheid met hunne opleiding en bekwaamheid maakt 
dat het maar aan enkelen gelukt een positie inde burgermaat
schappij te veroveren. 
Zij worden bij deze in de belangstelling der Maatschappij aan
bevolen. Sch. 

PRySVRAGEN 
J U R Y - R A P P O R T D E R DOOR D E V E R E E N I G I N G . O N S 
H u i s " T E ROTTERDAM UITGESCHREVEN PRIJSVRAAG 
VOOR ONTWERPEN VAN ARBEIDERSWONING-MEUBI-
LEERINGEN. 

Met deze prijsvraag, uitgeschreven voor het ontwerpen van eene 
volledige meubileering in eene daarbij passende omgeving voor 
het arbeidersgezin, kwamen de mededingers voor eene moeilijke 
taak te staan, daar bij het ontwerpen rekening moest worden ge
houden met allerlei omstandigheden, die verband houden met 
de kwesties der massaproductie. 
De vraag namelijk om van eenvoudige en goede meubelen, bruik
baar huisraad en eene omgeving van wanden en vloeren een ge-
noegelijk geheel te scheppen voor een vastgestelden bescheiden 
prijs, laat den ontwerper niet veel ruimte in materiaal-keuze, 
schrijft hem een spaarzaam gebruik er van voor en is hierdoor 
aan eene vormgeving gebonden, welke zich bij eene machinale 
bewerking dient aan te sluiten. 
Het ontwerpen van een zeker meubeltype, dat aan genoemde 
voorwaarden voldoet, vormt ontegenzeggelijk het voornaamste 
deel der opgave ; vooral ook om het inderdaad hooge belang, dat 
er mee gemoeid is en in deze prijsvraag den grondslag heeft ge
vormd voor het Bestuur der Vereeniging van ..Ons Huis". 
E n wanneer we nu in de lijn dezer overwegingen een indruk 
zouden moeten weergeven van het algemeene niveau, waarop de 
ingekomen antwoorden staan, dan kunnen we niet anders zeggen 
dan dat slechts enkele ontwerpers voldoende blijk hebben ge
geven doordrongen te zijn geweest van het ware belang der 
opgaven. 
Beginnende met de ingekomen antwoorden voor het kleine wo
ningtype zoo waren daarbij verschillende ontwerpen, die door 
de jury al dadelijk terzijde konden worden gelegd. 
Onder deze eerste schifting behooren de motto's Travail, Cirkel 

in driehoek, Door willen tot kunnen en Y Z-weVue, beide laatste 
motto's de twee opgaven groot en klein woning type tot één in
zending hadden samengevoegd. 
De meubels van motto „Travail" zijn niet gelukkig, zoowel het 
ledikant als waschtafel en het buffet zijn bepaald onbeholpen. 
Motto cirkel in driehoek is een inzending zonder een enkel eigen 
ontwerp van den inzender te bevatten. Het zijn uitsluitend teeke
ningen, en dan vrij slecht, van allerlei banaal huisraad, hetgeen 
helaas nog in eiken winkel van huishoudelijke artikelen is te ver
krijgen. De inzending onder motto „Door willen tot kunnen" 
kenmerkt zich eveneens nog door groote onbeholpenheid, met 
zoo goed als volslagen gemis aan eenige kennis van het meubel
vak. Deze zware logge plankmeubels zouden een kamer al heel 
ongezellig maken. Bij de teekeningen is zoo goed als geen enkel 
detail gevoegd. 
Motto ,. YZ" geeft meubels van slechte verhouding b.v. een stoel 
van slechts even 30 c.M. zitting, fauteuil 40 c.M.. daarbij verkwis
tend zware houtmaten ; details der kasten enz. onbeholpen. 
Bij de tweede schifting der ingekomen ontwerpen van het kleine 
woning-type vielen de volgende motto's af: Rust, Prijsvraag, 
Driehoek in cirkel, 1912, Twee cirkelsegmenten met rechthoek. 
Zonder eenvoud geen gezelligheid, Eenvoud II, (met 5 teekeningen), 
Komfort, Anny. Het aantal goede eigenschappen, aanwezig in 
de ontwerpen dezer tweede schifting is helaas nog niet groot te 
noemen, want ook in deze groep hebben de mededingers zich 
weinig trachten in te denken in de algemeene eischen, die in de 
eerste plaats gesteld dienen te worden bij een woning-type met 
slechts één woonkamer. Om dit gemis met enkele voorbeelden 
toe te lichten, dan noemen wij den inzender van motto „Rust". 
die in dit bescheiden millieu een vulhaard en een buffet plaatst; 
de inzenders van de motto's Twee cirkelsegmenten met rechthoek 
en Prijsvraag plaatsen eveneens een buffet in de kamer; terwijl 
motto Komfort een boekenkast, luxueuze bloementafel en thee
tafel enz. er bij voegt. 
Dat de bovenstaande groep inzendingen reeds bij de tweede 
schifting moest ter zijde worden gelegd, daarover kan in het kort 't 
volgende worden medegedeeld. 
Motto Rust. Aan algemeen te stellen eischen voor een hier be
doeld woning-type is niet voldaan, een buffet als belangrijkst 
meubel der inzending is niet in de eerste plaats noodig. Dit buf
fet is geteekend met voorstijlen van 21 « duims hout, zijstukken 
ledikant niet gelukkig, details ontbreken. 
Motto Komfort lijdt aan gebrek aan inzicht van algemeene 
eischen Nietalleenzitdit inde keuze der meubels, doch ook in de 
opvatting daarvan, vooral ook wat de samenstelling aangaat zijn 
dit te veel bazarmeubels, te weinig eenvoudig en degelijk. Een 
woord van lof verdient deze inzender voor zijne uitvoerige de-
tailteekeningen, waarmede hij in dit opzicht gunstig afsteekt bij 
het grootste deel der inzenders. 
Motto driehoek in cirkel getuigt van weinig eigen vinding, verder 
armoedig in vorm en samenstelling zonder eenvoudig te zijn. 
Alle meubels zijn in eikenhout geschilderd, hetgeen nóch prak
tisch nóch genoegelijk kan zijn voor een woonkamer. 
Motto Prijsvraag is wat algemeene vormgeving aangaat in het
zelfde karakter van zoovele inzendingen, waarbij alles recht 
zonder eenige lenigheid inde lijnen der regels,stijlen, pooten enz. 
Het teekenwerk dezer inzending is vrij goed, terwijl de kleine 
kleurteekening tot de beste behoort die bij deze prijsvraag zijn 
ingekomen. 
Motto .. Tivee cirkelsegmenten met rechthoek" behoort tot de goede 
inzendingen dezer groep. De algemeene vormgeving is niet 
kwaad, voor zooverre dit betreft de woonkamer-meubels, of
schoon de bekleede fauteuils wel niet voor ƒ 10. zullen zijn te 
leveren. De slaapkamer is minder geslaagd ; een waschtafel als 
toilet opgevat is minder passend voor deze opgave en zou ook 
voor ƒ20.— niet zijn te maken. 
Motto Eenvoud II(met 5 teekeningen). Ofschoon deze inzending 
weinig belangrijks oplevert, moet zij toch gerangschikt worden 
onder het betere gedeelte dezer groep. 
Motto 1912 behoort eveneens tot de betere inzendingen dezer 
groep ; er is evenwel te weinig eenheid in den vorm der meubels. 
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Deze inzender heeft geen buffet als hoofdmeubel in de woon
kamer geplaatst doch een linnenkast, waardoor hij in dit opzicht 
gunstig afsteekt, terwijl dit meubel tevens niet kwaad is en ge
plaatst in een aardige eenvoudige wandoplossing. Tevens geeft 
hij in zijne toelichting met toevoeging van stalen en monsters een 
goede prijsberekening. 
Motto „Zonder eenvoud geen gezelligheid". De stoelen inde woon
kamer zijn niet kwaad, de kast is voor deze woninginrichting een 
onpraktisch meubel, slaapkamer weinig geslaagd, vooral de ledi
kanten, bij deze inzending is geen enkel detail gevoegd. 
Motto „Anny". Deze inzending behoort wat teekenwerk aangaat 
onder de aardigste zoo niet de aardigste. De teekeningen zijn 
keurig opgeplakt op zwart karton, zoodat het er inderdaad heel 
verzorgd uitziet, vooral de enkele waterverfteekeningen. Even
wel er is zoo goed als geen enkel detail bij. Bovendien zouden 
deze meubels al heel weinig passen in het bedoelde eenvoudige 
arbeidersgezin. Verder zouden de meubels te kostbaar worden 
ofschoon de ontwerper lage prijzen opgeeft, als : f 46. voor de 
kast. f 8. per fauteuil enz. 
Na de beide bovengenoemde gehouden eerste schiftingen der 
inzendingen voor het kleine woning-type. bleven thans de vol
gende motto's over: 
„Schijnenis een ijddle waan. Op het wezen komt het aan". 
„Eenvoud in het huiselijk leven, doet den mensch naar hooger 
streven". 
„Eenvoud (a)" (Dit motto „Eenvoud" werd door de jury „Een
voud (a)" genoemd ter onderscheiding van andere inzendingen 
onder hetzelfde motto. 
„Eigen". 
„Stop". 
„ Waarheid en Eenvoud" en 
„CoHa". 
De inzending onder motto „Schijnen is een ijdele waan, op het 
wezen komt het aan" geeft in de kleurteekeningen goede opvat
tingen van eenvoudige wandverdeelingen, waren de meubels op 
zichzelf daarmede in overeenstemming geweest, dan had de in
zender onder de laatst aangeblevenen behoord. 
Motto „Stop" viel daarna af. Het teekenwerk is van een goed en 
vaardig teekenaar. vooral de enkele gekleurde teekeningen zijn 
zeer geslaagd. De meubels zijn evenwel niet gelukkig en wel wat 
erg simpel, en verraden dat de inzender nog geen meubelteeke-
naar is, ook van constructie zijnde meubels vrij slechtte noemen, 
houtmaten te zwaar enz. 
Motto .. Waarheid en Eenvoud". De plaatsing der meubels is niet 
geschikt, dit ligt vooral aan de plaatsing van den schoorsteenman
tel. In de slaapkamer ontbreekt een waschtafel. De paneelen der 
kasten zijn te groot in aantal, dit is zoowel als kastdeur niet gun
stig van ontwerp, doch geeft bovendien veel onderhoud. Het 
eenige detail op ware grootte door den ontwerper aan zijne in
zending toegevoegd, laat zien. dat hij verkwistend zwaar hout 
wenscht te gebruiken. 
Motto „ Eenvoud in het huiselijk leven, doet den mensch naar hooger 
streven" behoort om hare groepeering der meubelen en verdee
ling der wanden tot de beste inzendingen. Toch is het geheel te 
veel opgevat alsof er eene meubileering was gevraagd voor een 
tijdelijk buitenverblijf, vooral ook om de beslist groene kleur van 
al de meubelen, kasten, banken, stoelen, tafels, enz. Dit karakter 
van tijdelijke bestemming wordt nog versterkt doordien van de 
kasten en buffet de deuren zoowel als de zijpanden geheel uit 
kraalschroten zijn gemaakt; dit laatste is ook uit het oogpunt van 
onderhoud niet aan te bevelen. De tafel is zoowel onpraktisch 
als slecht van vorm. De stoelen zijn te weinig van eigen vinding, 
te veel treffende overeenkomst met Vechelsche matstoelen. 
Motto „Eenvoud" (a) behoort onder de beste inzendingen en was 
bij de laatste aangeblevenen. Van algemeene opvatting is deze 
inzending echter minder gelukkig dan de beide laatst aangeble
venen, de groote kast als linnenkast is niet ui tneemba»r . terwijl 
een open buffet ook zijn bezwaren heeft. Wat algemeene vorm
geving aangaat konden deze meubels niet genoeg waardeering 
verkrijgen bij de Jury om de inzending voor een prijs in aanmer
king te doen komen. Een woord van lof over de detailleering 

mag ten slotte den inzender zekerniet ontbreken. 
Voor het kleine woningtype bleven eindelijk de beide inzendin
gen onder de motto's „Eigen" en „Col/a" over. 
Motto Colla is misschien de meest betrouwbare inzending wat de 
mogelijkheid van uitvoering aangaat voorde vastgestelde prijzen. 
Lang heeft de jury deze inzending beoordeeld, toch meende zij 
om verschillende zwakke punten die er in voorkomen aan de in
zending onder motto Eigen de voorkeur te moeten geven. 
Zoo waren de stoelen van motto .. Colla" niet gelukkig, zonder 
lendenregel bestaat de rugleuning bij sommige stoelen uit een 
overdrevenbreede kap. verder is de kast opgevat als linnenkast, 
evenwel niet uitneembaar. maar uit een stuk. Jammer is ook, dat 
de inzender zoo weinig details van zijn werk geeft, wat er van is 
gegeven, in de details der kast b. v. dan is ook hier weer geen 
erge. spaarzaamheid van materiaal betracht. Toch meende de 
meerderheid der Jury dezen inzender de onderscheiding der 
premie groot f 40. te moeten toekennen. Terwijl motto „Eigen" 
als de best geslaagde inzending mag worden beschouwd. Of
schoon er verschillende inzendingen zijn. wier teekenwerk 
grootere aantrekkelijkheid bezit, zoo zijn toch de teekeningen 
van motto „Eigen" van een bevredigend rustig karakter, vooral 
wat aangaat de kleurteekeningen. hetgeen op zijn beurt heel 
gunstig werkt voor den totaal indruk van de inrichting der ver
trekken, en verdeeling der wanden. Stoelen en fauteuils behoo
ren tot de beste der verschillende inzendingen. De uitslagen op 
ware grootte van een der kasten is volledig gedetailleerd, dit is 
een goede meubelteekening. spaarzaamheid is betracht zoowel in 
materiaal als in bewerking. De jury betwijfelt echter ten zeerste 
de juistheid der bijgevoegde begrooting. Mocht echter na geno
men informatie blijken, dat de ontwerper van motto „Eigen" 
volgens de prijsopgaven de volle verantwoordelijkheid eener 
goede uitvoering zijner meubelen aanvaardt, zoo meent de jury 
hem den lsten prijs, groot ƒ80. te moeten toekennen, zoo niet, 
dan wordt hem de premie van ƒ 40. toegewezen, evenals motto 
„Colla'. 

De inzendingen voor het groote woning-type. 
Bij de eerste schifting der inzendingen voor de kleine woning 
vielen tevens twee inzendingen af voor het groote woningtype, 
daar de inzenders onder de motto's „Door willen tot kunnen" en 
„ Y Z" de beide prijsvragen tot ééne inzending hadden samen
gevoegd. De opmerkingen boven gemaakt, over hunne ontwer
pen, voor de kleine woning zouden wij hier kunnen herhalen, 
alleen kan er nog bij worden opgemerkt, voor wat betreft motto 
„ YZ", dat in eikenhout geschilderde meubels zeker niet zijn aan 
te bevelen. Bij de tweede schifting van het groote woningtype 
vielen de volgende motto's af: Travail, Prijsvraag. Dar. Een
voud ƒ met 7 teekeningen en Cirkel met vierkant en driehoek. 
Motto „Travail" was met zijn groot woningtype wel beter dan 
met het kleine, welke laatste ook reeds bij eerste schifting afviel, 
toch kunnen van deze inzending weinig goede eigenschappen 
worden vermeld. 
Motto „Prijsvraag" staat als geheel op dezelfde hoogte als zijn 
inzending voor het kleine woningtype. De slaapkamer-meubels, 
in 't bijzonder de ledikanten, zijn al heel weinig geslaagd. Ook 
hierbij zijn weer de kleurteekeningen op kleine schaal, zeer aar
dig uitgevoerd. 
Motto „Dar" is eveneens van volkomen hetzelfde karakter, als 
motto „Anny" voor het kleine woningtype van denzelfden inzen
der, zeer geslaagde kleine kleurteekeningen. ameublement voor 
ontvangkamer te veel salonameublement. hetgeen blijkbaar ook 
zoo door den inzender is bedoeld, in verband met vormgeving 
en materiaalkeuze nl. zeer donker gebeitst eikenhout of maho
nie, evenwel . . . voor de groote kast is ƒ 34. uitgetrokken. 
Motto Eenvoud I met 7 teekeningen behoort tot het betere deel 
der tweede schifting groot woningtype. E n ten slotte motto 
cirkel met vierkant en driehoek, waarvan de inzender zich alleen 
tot de groote woning heeft bepaald. Hij heeft teveel gedacht aan 
een salonameublement, onder meer teekent hij een salonmeubel 
met een spiegel zoowel in de boven- als onderkast, waarvan de 
laatste 18 cM. boven den grond is, dit is voor een spiegel wel wat 
laag bij den grond. De inzender geeft verder een waschtafel. 
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waarvan het blad 35 cM. breed is met een buitengewone hooge 
spiegel er op enz. enz. 
Thans zijn voor de groote woning nog de volgende motto's over
gebleven. „Eenvoud" met 10 teekeningen, ..Waarheid en Een
voud", Jetta en Eenheid. Van deze vier inzendingen voor de 
groote woning viel Waarheid en Eenvoud af. geheel in hetzelfde 
karakter gehouden als de inzendingen voor het kleine woning
type van denzelfden ontwerper, zoo is echter zijn inzending 
groote woning onvoldoende van meubileering en weer in het bij
zonder de ontvangkamer. Het groote meubel met glasdeurtjes 
in de bovenkast is niet gelukkig van opzet bovendien te zwaar, 
details ontbreken. 
Motto ..Eenvoud en motto Eenheid" zijn beide heel goede inzen
dingen, er is door deze inzenders serieus werk geleverd, zoowel 
in de op-kleine-schaal teekeningen als in de detailleering. De 
interieurtjes van Eenvoud, zien er heel genoeglijk uit, met aar
dige kleurverdeeling vormen deze met de groepeering der meu
bels een gezellig geheel. Jammer, dat de meubels op zich zelf 
minder gelukkig zijn. vooral de kasten zijn wat erge planken
meubels, ledikanten met latwerk, en dan de hoekkast zal voor 
f 18. wel niet te leveren zijn. Rustbank-details met achtkanten 
voorstijl ? enz. 
Motto ..Eenheid" is eveneens een heel goede inzending, dezelfde 
goede eigenschappen van motto .Eigen" vinden wij er in terug. 
Motto Jetta daarentegen is met deze inzending beter dan die van 
het kleine woningtype van denzelfden inzender onder Motto 
.. Colla". De inzending onder motto „Jetta" geeft als geheel een be
trouwbaren indruk, de inzender heeft zich weten te beperken in 
verband met de bescheiden prijzen en heeft daardoor niet meer 
gegeven, dan deprijzen. toelaten. In dit verband gezien, ontwerpt 
motto Eenheid wel wat veel voor het geld, dat besteed mag wor
den, daarentegen geeft hij in de huiskamer mats'toelen van be
kend model. 
De kasten van motto ..Eenheid" zijn twijfelachtig laag begroot; 
terwijl hij verder de fauteuils teekent en detailleert zonder ze op 
de begrooting te brengen. 
Bij de verschillende deugden van inzending motto Jetta mag ten 
slotte nog de goed ontworpen kast genoemd worden. 
De jury kwam tot besluit aan de inzending van motto Jetta de 
voorkeur te moetengeven boven de beide inzendingen van motto 
Eenvoud en Eenheid en kende den eersten prijs groot f 100. toe 
aan den ontwerper van motto Jetta. en kende aan de beide in
zenders der motto's Eenvoud en Eenheid elk een premie toe 
van f 25. 

De Jury 
K . P. C. D E B A Z E L . 

H . P. B E K L A G E N Z N . 

H E R M . v, D. K L O O T M E I J B U R G . 

C. W. N I J H O F F . 

K L . V A N L E E U W E N . Rapporteur. 

HET KUNSTENAARSHUIS. 
Nu op de a.s. Alg. Mei-vergadering der Maatschappij aan de orde 
gesteld zal worden de toetreding der Maatsch. tot het Verbond 
van Ned. Kunstenaarsvereenigingen, is het wenschelijk mede te 
deelen. hoe het staat met de stichting van het ..Kunstenaarshuis" 
te Amsterdam. 
De voorzitter van het Verbond, de heer Herman Robbers heeft 
hierover een brochure verspreid, waaruit het volgende is ge
nomen. 
Bekend is, dat de Commissie van voorbereiding er niet in 
slaagde, het aanvankelijk gekozen terrein voor hare plannen be
schikbaar te houden, en dat zij de voorkeur wist te verkrijgen 
voor de eveneens zeer gunstig gelegen plek aan de Roelof Hart-
straat. 
Omtrent de positie van het Huis als financieele onderneming het 
volgende: 
..Dit zal ieder uwer wel duidelijk zijn: wanneer in het „Kunste-

naarshuis" dat. zooals de aard van stichting en bestemming 
meebrengt, een monumentaal gebouw moet worden uitslui
tend lokaliteiten aangebracht zouden worden tot feestelijke of 
louter gezellige ontvangst der leden, louter clublokaliteiten dus, 
hieruit financieele lasten voor de leden of voor hunne vereeni
gingen, zouden voortvloeien, die niet te dragen zouden zijn. Ook 
gaat de bedoeling, de idee van een waarachtig „Kunstenaars
huis" veel verder. Niet enkel tot onderlinge ontmoeting wen
schen de kunstenaars zich een gebouw te stichten, doch tevens 
tot uiting en openbaring ieder van zijn eigen kunst. Het is dus 
met een tweeledig doel, nl. le . om het Kunstenaaarshuis zoo vol
ledig mogelijk aan zijn bestemming te doen beantwoorden, 2e. om 
het als onderneming zoo lucratief mogelijk te maken, dat men 
besloot daarin op te nemen: 
le. minstens vijf flinke lokaliteiten voor sociëteit-gebruik; 
2e. minstens vijf flinke lokaliteiten als tehuis (zetel) voor te Am
sterdam gevestigde Vereenigingen, die daaraan behoefte hebben; 
3e. vertrekken voor het Bureau van Auteursrecht; 
4e. een groote zaal voor groote vergaderingen, congressen,tooneel-
voorstellingen enz. (met foyer); 
5e. een ruime expositiegelegenheid, voor schilderijen, beeld
houwwerken, architectonische teekeningen, enz.; 
6e. een kleine concertzaal; 
7e. een voordrachtzaal. 
Het is in deze veel-eenheid. in dit beknopt samenvatten van zoo
vele lokaliteiten bruikbaar voor verschillende doeleinden, dat 
de hechtste waarborg gelegen is voor de levensvatbaarheid van 
ons gebouw als onderneming. Daardoor ook zal het Kunstenaars
huis iets geheel nieuws en eenigs zijn in ons land, ja wellicht in 
de wereld. Tot nog toe kende men alleen sociteitsgebouwen. 
schouwburgen of concertgebouwen; een huis dat dit alles tezamen 
vat bestaat nog niet. Een tweede soliede waarborg voor ons succes 
is de omstandigheid dat aan alle de opgesomde lokaliteiten te 
Amsterdam dringend behoefte bestaat. Van de Kunstenaars
sociëteit zelf behoeven wij in dit verband niet meer te spreken. 
Evenmin van de lokaliteiten waar te Amsterdam gevestigde 
Kunstenaarsvereenigingen, thans op geenszins monumentale 
wijze behuisd, zich een zetel zullen stichten. Ook niet van het 
Bureau van Auteursrecht. Een woord echter over de overige 
zalen en ruimten. Naar een goeden modernen schouwburg wordt 
in de hoofdstad reeds lang met groot verlangen uitgezien. A m 
sterdam bezit zijn Stadsschouwburg, een inderdaad behoorlijk 
theatergebouw (al voldoet het ook geenszins aan moderne 
eischen), doch een tweede schouwburg, die naast „het Leidsche 
plein" genoemd kan worden, is de groote en zich voortdurend 
uitbreidende stad niet rijk. De nieuwe tooneelgezelschappen, 
dat van Willem Rooyaards in de eerste plaats, wachten met 
ongeduld op een betere, waardiger en aangenamer, gelegenheid 
tot uitoefening hunner kunst. Door dus onze groote vergader- of 
congreszaal tevens bij uitnemendheid geschikt te maken voor 
schouwburg (wat zeer wel mogelijk is) voorzien wij in een groote 
behoefte en versterken de levenskansen onzer onderneming in 
hooge mate. 

Ook naar goede tentoonstellingslokaliteiten wordt te Amsterdam 
door velen vurig verlangd. Weliswaar is daarvoor totnogtoe het 
Stedelijk Museum beschikbaar, maar hoe lang zal dit nog duren? 
E n het is niet altijd raadzaam voor kunstenaarsgenootschappen 
gast te moeten zijn in een officieel gebouw. Dit toch brengt ver
plichtingen mee, die men veeltijds liever vermijden zou. Ten
toonstellingslokaliteiten behooren bovenlicht te hebben. Nu 
spreekt het wel vanzelf, dat, brachten wij dergelijke zalen, waar
boven niet meer gebouwd kan worden, gelijkvloers aan, ons 
gebouw ontzaglijk veel grooter zou moeten zijn en dus ook ont
zaglijk veel duurder, dan nu in ons plan ligt. De lokaliteiten 
zouden zich eenvoudig niet kunnen „bedruipen". Een prachtige 
oplossing vond de heer Berlage hiervoor door de tentoonstel
lingszalen aan te brengen op de 2e étage, boven de groote zaal. 
Met de huidige electrisch bediende liften is het hoog-gelegen-
zijn geen bezwaar meer. Een lift die naar de 2e verdieping voert 
is gemakkelijker dan een trap naar de eerste. (Zooals in 't Stede
lijk Museum, Ar t i enz.) Op deze plaats in het gebouw aangebracht 
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zullen de tentoonstellingszalen ideaal ingericht kunnen worden 
en zonder veel geldelijke bezwaren zijn te huren. 
Wat nu betreft een (kleine) concertzaal, ook daaraan bestaat te 
Amsterdam beslist behoefte. De kleine zaal van het Concertge
bouw, reeds in October j . l . voor bijna het geheele seizoen, avond 
aan avond, verhuurd, kan niet meer voorzien in de talrijke aan
vragen. Het getal concerten is steeds stijgende. E n , tenslotte, ook 
een voordrachtzaal is hier iets dringend noodigs. E r bestaat er 
geen te Amsterdam. Men sukkelt en behelpt zich in lokaliteiten 
die ten eenenmale ongeschikt zijn; het bezit van een gezellige, 
intieme gelegenheid voor voordrachten, lezingen — natuurlijk 
ook voor vergaderingen of feestelijkheden te gebruiken zal 
een zegen zijn voor Amsterdam. 
Van feestelijkheden gesproken, de foyers van den schouwburg, 
verbonden, zoo noodig, met andere lokaliteiten, geven er ruim
schoots gelegenheid voor. E n ook aan goede zalen voor dit doel 
bestaat, naar zeer bevoegde „autoriteiten" op dit gebied ons ver
zekerden, te Amsterdam absoluut gebrek. De groote zaal in 
„Artis" is de eenige waar een groot diner kan worden gegeven. 
Een dergelijke lokaliteit met aangrenzend ontvangzaaltje be
staat niet in Amsterdam. 
De kosten van onzen bouw (meubileering inbegrepen) zijn ge
taxeerd op f 650,000. Als basis aangenomen, dat wij de terreinen 
in erfpacht krijgen, zal dus een kapitaal van f 700,000 benoodigd 
zijn. De jaarlijksche erfpachtsom, vermeerderd met de kosten 
voor directie en personeel, belasting en onderhoud, licht, ver
warming en assurantie geeft een totaal (naar onze zeer bestu
deerde raming) van ongeveer f40.000. Daartegenover staan in
komsten, eveneens zeer bedachtzaam en voorzichtig door ons 
geraamd op plm. f90,000. Het verschil tusschen deze beide be
dragen, zijnde plm. f 50,000, zal dus kunnen worden besteed aan 
afschrijving, reserve, rente en dividend. (Het oorspronkelijke 
plan. het gebouw te maken tot eigendom van ons Verbond, door 
het aangaan van een leening, hebben wij moeten opgeven. Het 
is, door de veranderlijkheid van een lichaam als onze federatie, 
waarvan vereenigingen zich afscheiden kunnen, terwijl andere 
zich eerst later aan zullen sluiten, praktisch onuitvoerbaar). 
Naast elkander zullen twee lichamen worden opgericht. Het eene 
zal zijn eigenaar van het gebouw, het andere een vennootschap 
tot exploitatie daarvan. Het lichaam, dat eigenaar wordt van het 
Kunstenaarshuis, zal, vermoedelijk tegen 4 : ! , "/o, een leening 
sluiten van f 350.000 (de noodige schikkingen hiervoor zijn reeds 
gemaakt), gedekt door hypotheek op het huis en door een zich 
gezamenlijk garant-stellen van minstens 250 welgestelde lieden, 
liefst allen leden van vereenigingen tot het Verbond behoorend. 
voor denz.g. „dienst" dezer leening d.w.z. voor jaarlijksche rente 
en afschrij ving. De verder benoodigde f 350.000 (het totaal benoo-
digde bedraagt, gelijk men weet, 7 ton) zullen worden geplaatst 
in aandeelen. met dien verstande, dat ieder die daarvoor f 1000 
stort, een aandeel van f 900 zal ontvangen in het lichaam (ven
nootschap) dat het gebouw bezit en een aandeel van f 100 in de 
exploitatie-maatschappij. 
Tot deelneming in het garantiefonds der leening wordt opgewekt. 

In eene bijeenkomst van kunstenaars, architecten, schilders, 
kunstnijveren. toonkunstenaars en letterkundigen met hunne 
dames heeft 25 Maart j l . te Amsterdam de heer Herman Robbers, 
als voorzitter van het Verbond van Nederlandsche Kunstenaars
vereenigingen, gesproken over het plan tot stichting van het 
kunstenaarshuis in Amsterdam. 
Hij deed dat aan de hand van het vlugschrift, hierboven vermeld. 
In zijne toelichtiug wees de heer Robbers er op, hoe de artisten 
blijkens de vorming hunner vakvereenigingen meer en meer be
wust worden van de plaats, welke zij bekleeden als leiders van 
de maatschappij in aesthetischen zin en hij haalde in dit verband 
met instemming aan het artikel van den heer L . Simons in de 
Schijnwerper over de vorming van eene Nederlandsche toon
kunstenaars vereeniging. 
Daarna herinnerde hij eraan, dat het de vereeniging letterkundi
gen was die den stoot gaf tot de oprichting van het verbonden 
hij merkte hierbij op, dat iets dergelijks in de ons omringende 

dergelijke groote verbonden van kunstenaarsvereenigingen nog 
niet bestond. Wel worden er in den laatsten tijd pogingen in die 
richting gedaan in Hannover en Beieren, waaruit blijkt, dat de 
oprichting van dergelijke centrale lichamen in de lucht zit. 
Genoemd worden daarna de voordeden aan de werkzaamheid 
van zulk een lichaam verbonden: arstistieke voordeden, ont
staand uit den omgang van beoefenaars van verschillende 
kunsten enpractische voordeelen.voortspruitenduit het gezamen
lijk optreden naar buiten. De heer Robbers deelde hierbij mede, 
dat het Verbond voorstelt een adres in zake het ontwerp-Auteurs-
wet aan de Tweede Kamer te zenden. 
Bij zijne bespreking van de inrichting van het Kunstenaarshuis 
herinnerde de spreker eraan, dat er reeds Künst lerhauser be
staan in verschillende groote buitenlandsche steden, zooals Ber
lijn, Weenen en München ; nergens echter treft men eene com
binatie aan van zoovele en velerlei lokaliteiten als men te A m 
sterdam w i l bouwen, volgens het ontwerp-Berlage. Op grond 
hiervan vooral verwacht men een gunstig financieel resultaat 
van de exploitatie van het gebouw. 
Na eene korte pauze deed de heer Robbers een aantal lichtbeel
den op het doek brengen, voorstellende buitenlandsche kun
stenaarshuizen, zoowel fotografische afbeeldingen als platte
gronden. 
Men kon de royale Künst lerhauser te Kassei, Berlijn en München 
bewonderen en, bij wijze van tegenstelling, volgde daarachter 
het Huis, het zeer eenvoudige, haast armelijke clubgebouw van 
Sint Lucas op het Rembrandtplein alhier. Hoe men zich de inrich
ting denkt van de zaal voor groote vergaderingen-, congressen, 
tooneelvoorstellingen enz., liet de spreker ten slotte zien door 
plaatjes betreffende het Schiller-Theater te Berlijn, het Wagner-
Theater te Bayreuth, het Stadttheater te München, de Tonhalle 
te Zurich, enz. enz. 
De mededeelingen van den voorzitter van het Verbond van 
Nederlandsche Kunstenaarsvereenigingen werden door de tal
rijke aanwezigen met belangstelling aangehoord. 

VERGADERINGEN 
Academie van Beeld. Kunsten en Techn. Wetenschappen te 
Rotterdam. In de laatste namiddag-voordracht van deze Aca
demie is 25 Maart j . l . aan het woord geweest de heer J. Gratama, 
bouwkundig ingenieur te Amsterdam, die een voordracht heeft 
gehouden over de Moderne Nederlandsche Architectuur. 
Spreker vond het geen dankbaar onderwerp om te bespreken. 
In de eerste plaats hierom niet, omdat van alle kunsten de bouw
kunst het publiek het minst bereikt. Appreciatie van de bouw
kunst komt óf niet in aanmerking óf geheel achteraan. In dit ver
band klaagde de spreker ook over de weinige belangstelling van 
de pers. Van de nieuwere architectuur komt zoo goed als niets 
in de bladen voor. Doch. gelukkig, komt hier, volgens den heer 
Gratama, eenige kentering ten goede. In de tweede plaats vond 
hij zijn gekozen onderwerp niet dankbaar omdat de moderne 
architectuur, ook de Nederlandsche. nog niet tot volle schoonheid 
is gekomen en dus door het publiek zoo gewaardeerd kon worden 
als de krachtig-sprekende, volbloeide oude stijlen. Toch is het 
wenschelijk, haar te bespreken, om daardoor bij de heerschende 
verwarring eenigen leidraad van den algemeenen gang van ont
wikkeling der nieuwere bouwkunst te geven. 
Spreker gaf vooraf in groote lijnen een schets van het verloop 
der bouwkunst in de negentiende eeuw in verband met de geeste
lijke en maatschappelijke ontwikkeling in de vorige eeuw, om er 
daarna op te wijzen, dat de architectuur thans weer als kunst 
wordt beschouwd, iets dus, dat geschapen wordt, en dat men nu 
in een nieuwe periode verkeert, waarin men meer en meer het 
namaken van oude kunst den rug toekeert. 
Aan de hand van een groot aantal interessante lantaarnplaatjes 
liet nu de heer Gratama uitkomen, dat de moderne bouwkunst 
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moet beschouwd worden als een streven naar een harmonisch 
rationalisme. Uit de periode van 1870 1890 liet hij verschillende 
voorbeelden van overgang zien het Rijksmuseum geeft een uitne
mend voorbeeld van overgang van den ouden stijl naar de nieuwe 
vormen om dan meer uitvoerig stil te staan bij het werk van 
Berlage. den baanbreker van de moderne architectuur. In het 
bijzonder besprak hij diens meesterwerk: de Amsterdamsche 
Beurs en prees hierin de revolutionaire daad. die op krachtige 
en monumentale wijze het bewijs had geleverd van de mogelijk
heid en de groote waarde der moderne Nederlandsche Bouw
kunst. 
Dan volgde werk van eenige volgelingen van Berlage. vervolgens 
het American-Hotel te Amsterdam van Kromhout, de koloniale 
kazerne te Nijmegen, van Limburg, eenige voorbeelden van 
moderne bouwkunst, waarin Engelsche en Duitsche invloed 
merkbaar waren, en eindelijk werk van de Bazel, die uitgaande 
van hetzelfde beginsel als Berlage. echter niet den nadruk legt 
op het moderne accent, maar streeft naar een zuivere harmonie 
in de architectuur. 
Ten slotte gewaagde de heer Gratama van de plannen tot bebou
wing van den Dam en omgeving in de hoofdstad, onderwierp de 
bouwplannen van ..de Bijenkorf" en ..de groote Club" aan een 
vluchtige critiek, in welke plannen hij tot zijn teleurstelling moest 
constateeren een wederopbloei van den stijlnamaak, om dan den 
wensch uit te spreken, dat de volvoering van de groote bouw
plannen in eenige der voornaamste gemeenten van ons land. in 
het bijzonder van de bebouwing van den Dam te Amsterdam en 
van het stadhuis en post- en telegraafkantoor te Rotterdam, 
zoude mogen getuigen van echte, waardige, moderne bouwkunst. 

De Dam te Zaandam, Naar aanleiding van de actie van de 
Maatij. tot bevord. der Bouwkunst ter verkrijging van een goede 
Dambebouwing te Zaandam, heeft het Bestuur van den Bond 
van Nederl. Architecten 21 Maart j . l . , het volgende adres bij den 
Gemeenteraad van Zaandam ingediend: 
..Het Bestuur van den Bond van Nederlandsche Architecten, 
kennis genomen hebbende van de plannen voor de bebouwing 
van het Damplein in Uwe gemeente, en van de desbetreffende 
door de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst tot Uw 
College en den Minister van Waterstaat gerichte adressen is na 
gezette overweging van een en ander tot de overtuiging geko
men dat eene bebouwing zooals die door Uw College wordt 
voorgesteld in strijd is te achten met de aesthetische beginselen 
die bij stedenbouw dienen te worden in acht genomen. 
Uit het door de Maatschappij overgelegde plan blijkt dat betere 
oplossingen van het vraagstuk mogelijk zijn. 
Het ligt niet op den weg van het Bestuur van den Bond, bepaalde 
plannen voor bebouwing aan Uw College ter uitvoering voor te 
dragen, doch waar de mogelijkheid van betere oplossingen, dan 
in het gemeenteplan zijn belichaamd, gebleken is, meent het 
daaraan den grond te mogen ontleenen, om er bij Uw College op 
aan te dringen het vraagstuk door een of meer aesthetisch des
kundigen nader te doen bestudeeren en U te doen adviseeren 
alvorens eenig definitief besluit omtrent de bebouwing te nemen. 

Het Bestuur van den Bond van Nederl. Architecten heeft zich 
eveneens gewend tot Zijne Exc. den Minister van Waterstaat: 
..Het Bestuur van den Bond van Nederlandsche Architecten, 
kennis genomen hebbende van de plannen van het gemeente
bestuur van Zaandam tot bebouwing van het Damplein aldaar, 
en van zijn voornemen tot het verkoopen aan de Regeering van 
een der geprojecteerde perceelen voor den bouw van een post
kantoor, is na gezette overweging van een en ander en van het 
desbetreffende door de Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst ingediende verbeterde bouwplan, tot de overtuiging ge
komen dat eene bebouwing van het Damplein volgens het ge-
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meenteplan in strijd is te achten met de aesthetische beginselen 
die bij stedenbouw behooren te worden in acht genomen. 
Het Bestuur van den Bond zou het in hooge mate betreuren in
dien de Regeering, door het in koop aanvaarden en bebouwen 
van het, in het gemeenteplan voor postkantoorbouw bestemde 
perceel, medewerkte om een misstand in 't leven te roepen en 
voor goed de mogelijkheid te beletten, om een aan aesthetische 
eischen voldoend stadsplein in het centrum van Zaandam te 
scheppen. 
Waar uit het door de Maatschappij overgelegde plan blijkt, dat 
betere oplossingen van het bebouwingsvraagstuk mogelijk zijn 
verzoekt het bestuur van den Bond Uwe Excellentie zeer drin
gend er toe mede te willen werken dat eene meer aesthetische 
bebouwing dan in het gemeenteplan is belichaamd tot stand 
kome". 
School voor Kunstnijverheid Haarlem. In de School voor 
Kunstnijverheid te Haarlem zal bij genoegzame deelneming ge
durende de maanden Apr i l , Mei en Juni een buitengewone cursus 
worden gegeven in het maken van filigraanwerk. Deze cursus zal 
eenmaal per week en wel op Vrijdag gedurende 6V2 uur gegeven 
worden. 
Bij den cursus die thans in het emaïlleeren plaats heeft kunnen 
zich nog belangstellenden voor deze maanden aansluiten. Deze 
cursus wordt twee dagen per week, des Dinsdags en Woensdag 
gegeven. 
Voor nadere inlichtingen wende men zich tot den Directeur van 
bovengenoemde inrichting. 
Uitstekken van huizen. Zoowel Heemschut als Nehalennia 
hebben zich tot den gemeenteraad van Middelburg gericht met 
verzoek art. 59b der bouwverordening, hetwelk het herstel van 
alle uitstekken verbiedt, uit de verordening te schrappen, of wel 
het verbod slechts toepasselijk te verklaren op enkele zeer 
nauwe straten. 
Ook wij zijn van oordeel, zegt de vereeniging ..Nehalennia" dat 
arduinsteenen palen, hekken, pothuizen, stoepen, banken, kel
deringangen, kortom alle deze uitstekken, ten zeerste bijdragen 
tot de schoonheid en het schilderachtig karakter eener oude 
stad, al zijn dan ook de gevels door verbouwing of bepleistering 
zeer geschonden. Bovendien bezitten zij somtijds artistieke 
waarde: de arduinen stoepen zijn niet zelden versierd met 
beeldhouwwerk, en gekroond door fraaie gesmeed ijzeren hek
ken. De kelderluiken en de ..klapbanken" hebben ieder op zich 
zelf weliswaar zelden kunstwaarde, doch in hun verband be
schouwd, en alle te zamen genomen, verdient hun behoud, aan
gezien zij de eentonigheid der huizenrijen breken, warme aan
beveling. Het is onbetwistbaar, dat uitstekken, als de bankjes 
vóór den winkel van den heer Hackenberg op den Burg, de hooge 
stoepen en hekken langs de kaden, grachten, op den Dam, 
en in andere straten (b. v. de hooge stoep van de Oude 
Bank van Leening in de St. Janstraat) ten zeerste bijdragen tot 
de schilderachtigheid en het karakter van Zeeland's hoofdstad. 
Thans is het verboden alle bovengenoemde uitstekken te ver
nieuwen of te herstellen, tengevolge waarvan hun aantal immer 
geringer wordt. Weliswaar is van het verbod dispensatie te be
komen van Burgemeester en Wethouders, doch uit den aard der 
zaak, wordt hiervan zelden gebruik gemaakt, daar weinig inge
zetenen er licht toe zullen overgaan voor een gelegenheid van 
schijnbaar zoo weinig belang, een zegel te koopen en een request 
te zenden aan het gemeentebestuur. Breekt dus de ketting van 
een arduinpaal. behoeven stoep, kelderluik of hek herstel, dan 
worden zij eenvoudig weggenomen en in de plaats daarvan komt 
óf niets öf een rammelende metalen kelderbedekking, zooals die 
thans in de Giststraat en Nederstraat worden gevonden, öf wel 
een trottoirtje van beurtelings geelen zwart gekleurde tegels, die 
druk doen. Een gedeelte der schoonheid van Middelburg wordt 
door het verbod vrijwillig opgeofferd. 

Hoewel het niet valt te ontkennen, dat in zeer smalle straten uit
stekende deelen eenigen hinder opleveren voor het verkeer, is 
dit in de meeste van Middelburgs straten niet het geval, daar 
nóch het verkeer, nóch het aantal inwoners belangrijk toenemen. 
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INHOUD : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Nieuwe leden. Verkie
zing Hoofdbestuur en Commissie van Arbitrage. Jaarver
slag Afdeelingen. Landelijke architectuur te Middelie. 
Afd. Amsterdam. Afd. Arnhem. R E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . 
Waar zijn wij aangeland ? door H. P. Berlage. ..Moderne" 
Bouwkunst bij Venlo. ..De Hedendaagsche Stedenbouw", 
door L . H . E . van Hylckama Vlieg. Vergaderingen. Berichten. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 
NIEUWE L E D E N . Door het Hoofdbestuur zijn aangenomen 
als Buitengewoon L i d , de heeren: 
A. de Kok, Bouwkundig-Teekenaar te Delft; 
M. Spits, Bouwkundig Opzichter-Teekenaar te Deventer. 
Toegetreden als Donateur de heer B. A. J. A . M . Tepe, Vertegen
woordiger van de Grossh. Manufaktur Kunstkeramische Werk-
statten, Karlsruhe, te Amsterdam. 

VERKIEZING HOOFDBESTUUR E N COMMISSIE 
V A N ARBITRAGE. 
Hoofdbestuur. In aansluiting aan het bepaalde in art. 4 van het 
Algemeen Huishoudelijk Reglement, wordt medegedeeld dat de 
volgende lijsten van candidaatgestelden voor de verkiezing van 
het Hoofdbestuur zijn ingekomen. 
Candidaat gesteld de heeren: 
S. D E CLERCQ, Architect te 's-Gravenhage. 
L . C. DüMONT, Bouwk. Ing., Dir . Openbare Werken te Haarlem. 
J. H . W. L E L I M A N , Bouwk. Ingenieur te Amsterdam. 
J. Limburg. Bouwk. Ingenieur te 'sGravenhage. 
ALB. OTTEN, Architect te Rotterdam. 
B. J. O U Ë N D A G , Architect te Amsterdam. 
A. SALM G.Bzn.. Architect te Amsterdam. 
W. F . C. S C H A A P , C. B. I., Dir. Gem. Werken te Arnhem. 
JAN S T U U T , Architect te Amsterdam. 
Gesteld door de Architect-Leden der Afdeeling Arnhem. 

Idem dezelfde heeren, candidaat gesteld door de Architect-
Leden: 
M . B. N . B O L D E R M A N . 

H. B L E T Z . 

A. D. N . V A N G E N D T . 

H. v. D. K L O O T M E I J B U R G . 

M . J. E . L I P P I T S . 

J. J. V A N N O P P E N . 

J . A . v. D. S L U I J S V E E R . 

G. S T A P E N S E A . 

P. A . T I M M E R S . 

G. V E R S T E E G . 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

Commissie van Arbitrage. In aansluiting aan het bepaalde in 
art. 12f. van het AlgemeenHuishoudelijkReglement wordt mede
gedeeld, dat de volgende lijst van candidaatgestelden voorde 
verkiezing van de Commissie van Arbitrage (inzake Honorarium 
regelen) is ingekomen: 
Candidaat gesteld de heeren: 
S. DE C L E R C Q . Architect te 's Gravenhage ; 
J O H . M U T T E R S JR . , Architect te 's Gravenhage ; 
C. B. P O S T H U M U S M E Y J E S . Architect te Amsterdam ; 
B. J . O U Ë N D A G , Architect te Amsterdam; 
J. A G. V A N D E R S T E U R . Bouwkundig-Ingenieur te 'sGravenhage; 
J. V E R H E U L D Z N . . Architect te Rotterdam. 

Gesteld door de Architect-Leden : 
M . B. N . B O L D E R M A N . J . J. V A N N O P P E N . 

H . B L E T Z . J . A . V . D. S L U Y S V E E R . 

A . D . N . V A N G E N D T . G. S T A P E N S E A . 

H . V. D. K L O O T M E Y B U R G . P . A. T I M M E R S . 

M . J. E . L I P P I T S . G. V E R S T E E G . 

In herinnering wordt gebracht, dat art. 4 van het Algem. Huish. 
Regelement bepaalt ten opzichte van de candidaatgestelden : 
De namen der candidaatgestelden worden opgenomen in het. 
na het eindigen van den termijn, voor de candidaatstelling be
paald, eerst verschijnend nummer van het Orgaan der Maat
schappij. De candidaatgestelden. die binnen een week na deze 
publicatie niet schriftelijk aan den Secretaris der Maatschappij 
hebben te kennen gegeven, dat zij geen candidaat wenschen te 
zijn. worden opgenomen in een lijst van candidaten. die gepubli
ceerd wordt in het nummer van het Orgaan der Maatschappij, 
dat verschijnt 2 weken na het nummer van het Orgaan, waarin 
de lijst van alle candidaatgestelden was opgenomen. Alleen zij, 
die op de lijst der candidaten voorkomen, komen voorde verkie
zing in aanmerking. 
In aansluiting hiermede wordt medegedeeld, dat bovengenoemde 
candidaatgestelde heeren, zoo zij eventueel geen candidaat wen
schen te zijn, uiterlijkWoensdag 17 April a. s. hiervan schriftelijk 
kennis moeten geven aan den Algem. Secretaris der Maatschappij, 
Marnixstraat 402. Amsterdam. 

J A A R V E R S L A G A FD EELIN GEN . In Bouwkundig Week
blad No. 9 en 10 1912 is herinnerd aan Art . 16 der Statuten, bepa
lende dat de Afdeelingen der Maatschappij vóór den lsten April 
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een verslag van den toestand en de werkzaamheden der Afdee
ling gedurende het afgeloopen jaar aan het Hoofdbestuur moeten 
toezenden. 
Daar enkele Afdeelingen hier nog in gebreke zijn gebleven, wor
den deze verzocht alsnog spoedig het verslag te zenden. 

LANDELIJKE ARCHITECTUUR T E MIDDELIE. Aan 
B. en W. te Middelie is het volgende schrijven verzonden: 

28 Maart 1912. 
Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Middelie. 

Edelachtbare Heeren. 
In verband met het oprichten of wijzigen van gebouwen in Uwe 
Gemeente neemt het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst de vrijheid. Uwe aandacht te vestigen 
op het streven, het karakteristiek mooi van Nederland in Stad en 
Land te behouden en bevorderen. Terecht wordt ingezien, dat 
het schilderachtige dorpsgezicht schade lijdt, wanneer nieuwe 
huizen een architectuur vertoonen. die. van elders overgenomen, 
niet n harmonie is met de oude bestaande en degelijke wijze van 
bouwen. Dergelijke nieuwbouwen zijn meestal een gevolg van 
een gebrek aan inzicht in waardige landelijke architectuur, en 
missen daarenboven door hun meer ingewikkelde vormen vaak 
meerdere practische voordeden van de oude. eenvoudige, in-
heemsche bouwwijze, o. a. wat het onderhoud betreft. 
Meer speciaal geldt het bovenstaande voor de in Uwe Gemeente 
te bouwen dokterswoning, die. volgens het ingediend ontwerp, 
een der mooiste punten Uwer Gemeente zal ontsieren. 
Redenen, waarom het Hoofdbestuur vertrouwt, dat ook Uwer
zijds de aesthetische en practische waarde der oude landelijke 
bouwwijze wordt ingezien en dat U krachtig ?ult willen mede
werken om de nieuwe gebouwen bij deze bouwwijze te doen aan
sluiten. 

Hoogachtend 
namens het Hoofdbestuur voornoemd 

J. G R A T A M A , 
Secretaris. 

AFDEELING A M S T E R D A M VAN DE MAAT
SCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

633E A L G E M E E N E VERGADERING gehouden op Donder
dag 28 Maart 's avonds ten 8 ure in het Maatsch.gebouw. 
De voorzitter opende de vergadering met een woord van wel
kom tot de aanwezigen, waaronder ook enkele dames, en ver
zocht den secretaris de notulen der vorige vergadering voor te 
lezen, welke daarna werden goedgekeurd. Ingekomen was een 
schrijven van den heer A. D. N . van Gendt. dat hij niet ter verga
dering aanwezig zou kunnen zijn. 

Nadat de voorzitter ook den heer W. Mauser had welkom ge-
heeten. verkrijgt deze het woord voor zijn aangekondigde voor
dracht over: ..De vervaardiging en toepassing van keramiek." 
Vanaf de vroegste tijden is de pottenbakkerij bekend, en spreker 
zou in de daarvan bekende overblijfselen als het ware den staat 
van beschaving willen zien uitgedrukt, waarin de volkeren, die 
die kunst beoefenden, verkeerden. Spreker beschreef daarbij de 
kunst der pottenbakkerij bij de Assyriërs, Perzen. Grieken en 
Romeinen, van welke kunst in de verschillende musea nog be
langrijke voorwerpen en scherven bestaan. 
Zoo werd deze kunst van het eene op het andere volk overge
bracht en ook reeds in zeer oude tijden werd bij de volkstam
men, die toen ons land bewoonden de pottenbakkerij beoefend. 
Later was het vooral door onze tochten naar het Oosten, dat 
Chineesch aardewerk en porcelein op de reeds bestaande pot
tenbakkerijen hun belangrijken invloed deden gelden en de ver
vaardiging van het Delftsche aarde werk zich zeer ontwikkelde. 
Daarna, in 1759. was het Wedgewood, die door de vervaardi
ging van wit aardewerk de fabricatie van het Delftsche aarde
werk een gevoeligen slag toebracht.waardoor meer dan 30 Delft-
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sche plateelbakkerijen te gronde gingen; alleen ..de Porceleyne 
fles" wist zich staande te houden, door het vervaardigen van 
goedkoop aardewerk. 
Door spreker was een collectie aardewerk en gres van de fabriek 
..de Porceleyne Fles" tentoongesteld, terwijl door zeer fraaie 
lichtbeelden, waaronder vele kunstig gekleurde, deze zeer in
teressante voordracht werd opgeluisterd, hierbij werd ook de 
vervaardiging van aardewerk nader op duidelijke wijze ver
klaard. Spreker deed nog opmerken, dat tegenwoordig het gres 
en het porcelein totaal onporeus en dus zeer geschikt voor bui
tenwerk ter versiering worden vervaardigd; lichtbeelden van 
aangebrachte sierlijke paneelversiering werden getoond, ver
vaardigd voor verschillende gebouwen zoowel in binnen- als 
buitenland; hierbij bleek op welk een belangrijke hoogte van 
plateelbakkerij de fabriek „de Porcele yne Fles" thans staat. 
De voorzitter dankte met volle en luide instemming den heer 
Mauser voor zijn leerzame en boeiende voordracht. 
Hieraan verkreeg de heer J. Gratama het woord ter inleiding 
van „Het vraagstuk voor de Dambebouwing" en wel hoofdzake
lijk daarbij de vraag stellende : zijn er wel voldoende waarbor
gen, dat de bebouwing aan den Dam aan hooge eischen zal vol
doen? welk onderwerp reeds in het Bouwk. Weekblad van 16 
Maart j . l . door den spreker nader en breedvoerig is uiteengezet, 
waarbij in hoofdzaak werd betoogd om door middel van het uit
schrijven van prijsvragen, tot een goede oplossing te geraken. 
De Voorzitter verzocht daarna den Secretaris een concept adres 
aan den Gemeenteraad van Amsterdam voor te lezen, dat in 
overleg met den spreker, door het Bestuur was opgesteld. 

Aan den Raad der Gemeente Amsterdam. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, de Afdeeling A m 
sterdam van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
dat zij in hare algemeene vergadering, gehouden Donderdag 28 
Maart 1912, de bebouwing van de terreinen aan en onmiddellijk 
nabij den Dam gelegen, voor zoover deze nog eigendom zijn der 
gemeente Amsterdam, besprekende, in het belang van het te ver
krijgen architectonisch schoon dezer bebouwing het besluit nam, 
zich te wenden tot denGemeenteraad met het volgende verzoek: 
dat bij verkoop van Gemeente-terrein aan of nabij den Dam ge
legen, door den Gemeenteraad een bepaling worde gemaakt, 
waarbij de koopers o.m. worden verplicht nadat aan hen de 
vrije keuze is gelaten van den architect het door dezen inge
diende project te laten dienen als grondslag voor het uitschrij
ven van een openbare prijsvraag overeenkomstig de Algemeene 
Regelen voor Nationale Bouwkundige Prijsvragen. 
Zij merkt hierbij op, dat ook door de gemeente Rotterdam ter 
verkrijging van haar Raadhuis-ontwerp een dergelijke wijze van 
prijsvraag-uitschrijven werd gevolgd. De afdeeling meent, dat 
ook de belangen van de bouwheeren met dit stelsel der prijsvra
gen behartigd zijn, aangezien zij vooraf de gelegenheid hebben, 
door iemand ter hunner keuze al hun eischen te doen opnemen 
in denglobalenaanlegvan het op te richten bouw werk. terwijl het 
Gemeentebestuur, tengevolge van de goed voorbereide en billijk 
gehonoreerde prijsvraag, de meestewaarborgen verkrijgt, dat de 
bebouwing van den Dam geschiedt door de bekwaamste archi
tecten. 

Redenen waarom de Afdeeling Uwen Raad verzoekt, het stelsel 
van prijsvragen, als bovenbedoeld, verplichtend te stellen 
voor eiken nieuwbouw of belangrijken verbouw op gemeente
terreinen aan of nabij den Dam gelegen. 
Bovendien wijst zij op de wenschelijkheid, dat de gemeente al 
haar invloed zal doen gelden, om te bevorderen, dat dit stelsel 
van prijsvragen ook worde toegepast, waar het bouwen op par
ticulier terrein aan of nabij den Dam betreft. 

't Welk doende enz. 

De heer De Groot, onder-directeur van P. W.. had persoonlijk 
veel sympathie voor het plan; doch hieraan had reeds 2' •„• jaar 
geleden uiting gegeven moeten worden. Het Gemeentebestuur 
zou het zeker in ernstige overweging genomen hebben, wanneer 
het op de wenschelijkheid van een prijsvraag attent was gemaakt. 

vóór de Damplein-indeeling haar beslag had gekregen. Het heeft 
immers blijk gegeven doordrongen te zijn van het groote belang 
eener fraaie Dambebouwing. Dan zou er ook geen overwegend 
bezwaar bestaan hebben, om een dergelijke clausule in te las-
schen bij de erfpachtsvoorwaarden. 
Hoewel nu reeds alles ver gevorderd is, kan er wat het blok 
tegenover het Paleis betreft, nog wel rekening gehouden worden 
met den bovenbedoelden wensch, daar deze grond nog niet is 
uitgegeven. 
De vraag was echter ook, of het een besloten of een openbare 
prijsvraag zal moeten zijn. 
De voorzitter, de heer Poggenbeek. merkte op, dat het een open
bare zal zijn. 
De heer De Groot vervolgde met te zeggen, dat wordt het een be
sloten prijsvraag, de architect, die het vóór-ontwerp maakte, dan 
een belangrijken voorsprong krijgt op zijn collega's. Dan was 
ook een bezwaar, wanneer een jong architect als de gelukkige 
door de jury bekroond wordt. Zal men naast hem een ervaren 
en practischen collega stellen ? 
Het geldelijk bezwaar tegen de oplossing van prijsvragen vond 
spr. niet groot en hij gelooft, een Gemeenteraad als de onze zou 
daar wel over heen komen. 
Maar dan bleef nog over de vraag, of men na al deze offers zal 
krijgen een Dam-bebouwing in harmonischen zin. Dit zou moge
lijk geweest zijn, wanneer men de zaak drie jaar eerder aan de 
orde had gesteld en voor de geheele Dambebouwing één prijs
vraag had uitgeschreven, wanneer alle grond zou zijn uitgegeven 
maar dat was in de praktijk onuitvoerbaar geweest, omdat ook 
de zakelijke belangen der erfpachters niet verwaarloosd kunnen 
worden. 
Ten slotte deelde de heer De Groot nog mede, dat het ontwerp 
voor den gevel van het gebouw der Groote Club nog niet door 
de Paleis-Raadhuis-coinmissie is behandeld of goedgekeurd. 
De heer Gratama zeide. dat de schuld voor het laat aan komen 
zetten met een prijsvraag-denkbeeld niet alleen lag bij de bouw
kundige vereenigingen. Het bouwkundig beleid van het gemeente
bestuur had dezen weg zelf dienen aan te wijzen. Dit viel te meer 
op, omdat door het vroegere plan, om tegenover het oude Raad
huis een nieuw paleis te bouwen, de zaak nog meer ingewikkeld 
is geworden. De architecten hebben eerst wil len afwachten, wat 
uit den chaos te voorschijn zou komen. 
Spr. merkte nog op. dat de nationale prijsvraag-regelen voor
schrijven dat de bekroonde architect zich bij de uitvoering zoo 
noodig de medewerking van een bekwaam architect moet ver
zekeren voor het technische gedeelte. 
Ten slotte verwachtte spreker, dat er bij de bebouwing rekening 
gehouden zal worden met het typische Amsterdamsche Stads-
karakter. De schoonheid van den Dam met Paleis en Kerk is niet 
de schoonheid van eenheid, naar die van schilderachtigheid. 
Besloten werd het adres, voorgesteld door het Bestuur, bij den 
Raad in te dienen. 
Hierna deelde de voorzitter mede. dat de heeren Joseph Gieler 
en F. J. Kubatz, voorgesteld door Voorzitter en Secretaris, als l id 
wenschen toe te treden, en werd de vergadering gesloten. 

De Secretaris. 
J. B A K K E R . 

AFDEELING ARNHEM V A N D E M A A T S C H A P 
PIJ T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 
Vergadering van de Architect-leden der Afd. op Vrijdag 
22 Maart 1912. 
De voorzitter, de heer W.F.C. Schaap, opent de vergadering met 
een welkom aan de opgekomenen en stelt aan de orde punt 1 der 
Agenda n.l. Candidaatstelling voor het Hoofdbestuur. Na onder
linge bespreking komt men overeen de aftredende Hoofdbe
stuursleden weder te herkiezen ; niet omdat men geen verande
ring gewenscht acht, doch enkele verkregen inlichtingen wijzen 
er op dat de fusie-Commissie vermoedelijk succes zal hebben, 
en dat. komt de gewenschte verhouding tusschen B.N.A. en Mij. 

tot bev. der Bouwkunst tot stand, dit zeer zeker eene geheele 
nieuwe bestuursverkiezing mede zal brengen. Een der aanwe
zigen merkte op, dat wanneer bij eene ineensmelting, de door de 
B. van N.A. ingestelde Eere Code zou worden gehandhaaft, dit 
voor hem reden zou zijn. direct zijn lidmaatschap op te zeggen, 
daar hij zijne eerlijkheid niet wenschte gecontroleerd te zien. 
De vergaderden stemden hierin trouwens vrijwel overeen. 
Daarna komt punt 2 aan de orde, n.l. de verhouding der Afd. 
tegenover de zich meer en meer reorganiseerende Maatschappij. 
De Heer Freem meent dat deze verhouding kan blijven zooals 
ze tot op heden is. De Secretaris vindt dat in de afdeelingen het 
beeld der Mij. behoort te weerspiegelen en waar dat niet het ge
val is, meent hij dat men beter deed geen Afd. der Mij . meer te 
zijn. doch een op zich zelf staande bouwkunstige vereeniging, 
als b.v. de Friesche Bouwkring. De Voorzitter vindt ook. dat er 
in de tegenwoordige verhouding iets onzuivers is. De Penning
meester vindt de opheffing der Afd. een gewaagde proefneming, 
en vreest dat er van het ledental niet veel zal overblijven. Echter 
is ook hij van oordeel, dat strikt genomen de zaak niet in orde is. 
b.v. betalen al de leden mede om de speciale belangen der leden 
van de Mij . te behartigen. 
De heer Freem adviseert de zaak aan te houden, daar wij als ar
chitectleden toch niet over het al of niet voortbestaan der afdee
ling kunnen beslissen. De Voorzitter meent echter, dat wij in de 
eerste plaats den toestand onder de oogen moeten zien, ook met 
het oog op de spoedig te houden vergadering van den Raad der 
Afdeelingen. 
De Heer van de Burg zegt. dat men in de afdeeling evengoed als 
in de Mij. leden en architectleden zou kunnen hebben. Hiervoor 
wordt echter ernstig gewaarschuwd. Dit zou aanleiding geven 
tot allerlei onaangenaamheden in eene plaatselijke vereeniging. 
Na de zaak breedvoerig besproken te hebben is men het er vrij
wel over eens. dat de meest gewenschte toestand zal zijn, de te
genwoordige Afd. los te maken van de Maatschappij tot bevor
dering der Bouwkunst, en de architectleden der Mij. te vereeni
gen, en daarmede eene nieuwe afdeeling te vormen. Deze afdee
ling zal niet zoo druk behoeven te vergaderen en men zal archi
tectleden uit de omliggende plaatsen kunnen animeeren ook 
afdeelingslid te worden. Besloten wordt op de eerstvolgende 
afdeelingsvergadering de zaak aan de orde te stellen. 
De Penningmeester biedt zich aan op die vergadering eenige 
mededeelingen te doen omtrent eene a.s. Bouwvaktentoonstel
ling te Leipzig. 
Mogelijk zou dit aanleiding kunnen geven tot eene bespreking 
der wenschelijkheid. of de Afdeeling niet den eersten stoot zou 
kunnen geven aan eene b.v. in 1913 te Arnhem te houden ten
toonstelling. 
De voorzitter deelt mede.dat het idee. Landbouwtentoonstelling 
reeds in de Afd. Arnhem van de Mij . van Nijverheid is bespro
ken, doch omdat alsdan in den Haag eene groote Intern. Landb. 
tentoonstelling zal worden gehouden, heeft het veel tegen dit op 
kleine schaal alhier te doen. Voor eene bouwvaktentoonstel
ling zou veel meer voor te zeggen zijn. 
De heer Freem is niet erg optimistisch gestemd inzake tentoon
stellingen te Arnhem. De Penningmeester meent dat. waar spra
ke is van de oprichting van een Openluchtsmuseum te Arnhem, 
men wel eens een tentoonstelling in dezen geest zou kunnen 
houden. Dit zou 't publiek ook allicht meer interesse geven voor 
dit denkbeeld. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze geanimeer
de vergadering. 

De Secretaris : 
A L B E R T K O O L . 

159 



REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

WAAR ZIJN WIJ AANGELAND? 
DOOR 

H. P. BERLAGE Nz. 
(Uit: „De Beweging"). 

en zal moeten toegeven dat er geen kunst is, 
die zoozeer gestegen is in de publieke belang-

p^jj stelling als de bouwkunst. Ik zeg gestegen, 
' " " ^ omdat, waar de andere kunsten zich reeds in 

meerdere of mindere mate in die belangstelling moch
ten verheugen, dit met de bouwkunst in geenen deele 
het geval was. Terwijl vroeger over die kunst nauwe
lijks werd gesproken, is zij thans geworden een kunst 
waarover wordt gedebatteerd. Maar dat niet alleen, zij 
is zelfs een kwestie geworden, of liever, aan haar zitten 
kwesties vast, waarmee dan natuurlijk wordt bedoeld, 
dat zij de publieke zaak raken. 
Is er bijv. een litteraire kwestie? Neen! — Is er een 
muzikale kwestie? Neen! — Is er een beeldhouw- of 
schilderkunstige kwestie? Neen! — Is er een bouwkun
dige kwestie? Ja, want we hebben de Paleis-Raadhuis
kwestie en de Dambebouwing. — We hebben de Haag-
sche Schouwburgkwestie en de kwestie van de Vier
jaarlijksche tentoonstelling, waarvan de Bouwkunst, 
omdat aan haar geen voldoende tentoonstellingsruimte 
kon worden gegeven, zich heeft teruggetrokken. En 
zeker zijn er nog meer kwesties te noemen, waarvan de 
bouwkunst de kern uitmaakt. Kortom de bouwkunst 
en al was nu alleen maar dat bereikt, dan was er reeds 
reden te over om verheugd te zijn — is de kunst gewor
den waarover met heftig gebaar wordt gepraat, naar 
wier gunst wordt gedongen, waar het in dezen tijd „om 
gaat". 
Men kan zijn lievelingsdichter hebben, met dezen of 
genen schilder meer ingenomen zijn dan met de overi
gen, den eenen componist verre verkiezen boven den 
anderen, en toch ook erkennen dat het verschil in waar
deering dieper gaat dan van persoonlijke voorkeur 
alleen, omdat er natuurlijk in die kunsten ook verschil
lende richtingen zijn; toch zal moeten worden toege
geven dat, wat een publieke partijstrijd zou kunnen 
worden genoemd, bij die andere kunsten niet bestaat. 
En dat moest zoo komen, omdat de bouwkunst de ver
waarloosde kunst was, de kunst die niet meer als zoo
danig gold en dus buiten de gemeenschap was gesteld; 
terwijl juist zij is de kunst die het meeste recht heeft op 
de publieke belangstelling, omdat buiten haar geen ge
meenschapskunst bestaat. 
Heeft men er zich 25, 30 jaar geleden warm overge
maakt wat aan den Dam zou worden gebouwd, of dat 
een mooie oude gevel zou worden afgebroken ter wille 
van een nieuwen Schouwburg? 
En ofschoon de Paleis-Raadhuiskwestie zeker niet van 
de laatste actie dagteekent, toch kan niet worden ont
kend dat de felheid, waarmee nu om de teruggave van 
het Raadhuis wordt gestreden, ook al weer dank zij de 

belangstelling in de bouwkunst, ver gaat boven de 
slappe adresbewegingen van vroeger tijden. 
Er is echter meer. Er is niet alleen weer -bouwkunst" 
gekomen, maar er is gekomen een -nieuwe bouwkunst"; 
en omdat dat het geval is, juist daarom is de belangstel
ling ontstaan; want ware alles bij het oude gebleven, 
dan zou ook de belangstelling voor die kunst bij het 
oude zijn gebleven, d.w.z. er niet zijn. 
En omdat nu het noodzakelijke gevolg van elke ver
nieuwing is belangstelling, is er ook strijd, zoodat er nu 
strijd is over de bouwkunst, strijd over de verschillende 
richtingen die zich natuurlijk in die kunst openbaren, 
welke verschillende richtingen zich ten slotte bepalen 
tot twee, de oude en de nieuwe, de antieke en de mo
derne. En daar nu de bouwkunst zooals gezegd, is de 
kunst der gemeenschap, gaat de strijd over de bouw
kunst om de schoonheid in het algemeen, in dit geval 
om de antieke of de moderne schoonheid. 
Geen kleinigheid voorwaar, neen zeker niet. Het gaat 
ten slotte om het allerhoogste; en cok al weer omdat 
het om het allerhoogste gaat, is de verovering daarvan 
zoo uiterst moeilijk, het verzet er tegen hardnekkig. 
Dat verzet komt natuurlijk van hen, die liever de oude 
bouwkunst gehandhaafd zien, dus van hen die geen 
nieuwe schoonheid verlangen. Het zijn dus ten slotte 
twee overtuigingen die tegenover elkander staan; de 
overtuiging, dat de oude bouwkunst ons nog kan vol
doen, en de overtuiging, dat voor nieuwe maatschap
pelijke eischen de oude bouwkunstige vormen geen 
toepassing meer kunnen vinden. 

De beweging voor een moderne richting begon, zooals 
bekend is, in de laatste 10 jaren van de 19e eeuw, en 
werd, zooals elke nieuwe beweging, door velen met 
enthousiasme begroet, maar natuurlijk aan den anderen 
kant met felheid bestreden. Immers door er op te wijzen, 
dat het copieeren van oude stijlvormen, zooals dat in de 
19e eeuw algemeen was geworden, ten slotte toch moest 
leiden tot een bespotten van dezelfde stijlvormen, die 
men nabootste, kon men rekenen op veler sympathie. En 
natuurlijk niet het minst bij de jonge bouwkundigen 
zeiven, die daardoor niet alleen een hooger etisch be
ginsel zagen zegevieren, maar bovendien hun kunst op 
ongekende wijze zagen verruimd. Want nu werd de 
bouwkunst weer een kunst, die door eigen scheppings
kracht moest ontstaan, en wier beoefenaren juist daar
door weer kunstenaars zouden worden. Nu zou men 
meenen, dat deze beweging langzamerhand aan kracht 
zou hebbenge wonnen, dat het inzicht zou zijn verhelderd 
en dat de wanhopige verwarring van denkbeelden 
betreffende de taak, die de bouwkunst tegenover de 
nieuwere maatschappelijke eischen heeft te vervullen, 
het publiek, maar voornamelijk de architecten tot juis
ter begrippen over hun kunst zou hebben gebracht. Maar 
neen, er valt in dezen tijd integendeel een reactie waar 
te nemen van grooter omvang tegen de nieuwere denk
beelden dan in den tijd van hun ontstaan; er kan worden 
vastgesteld, dat we 20 jaar geleden verder waren dan 
thans. 

En dan reken ik nog maar alleen met het ideëele geval, 

dat het alleen tegenovergestelde overtuigingen zijn, die 
elkaar den voorrang betwisten en niet nog bovendien 
gemakzucht, het ter wille van den lastgever diens inzicht 
volgen, verregaande degeneratie van vakkennis, en al 
die bijkomstigheden, die het doordringen der nieuwere 
denkbeelden bemoeilijken. Terwijl daarbij heelemaal 
nog niet wordt gedacht aan de lastgevers zeiven, zoowel 
particulieren als officieele lichamen, die behalve door 
bekrompen inzicht, door allerlei andere overwegingen 
worden geleid, om de moderne richting tegen te gaan 
en daardoor de verwarring nog grooter maken. 
Zijn wij inderdaad tegenover 20 jaar geleden niet verder 
gekomen en dus teruggaande naar het uitgangspunt? 
Het kan zijn, dat het inzicht zich heeft verbreed en dat er 
nogwel van een groeiende beweging sprake is. Men zou 
het kunnen gelooven, wanneer wordt gelet op de dingen 
die in den laatsten tijd zijn gebeurd, en die zooals reeds 
gezegd, door de gewekte belangstelling in de bouwkunst 
wel een ernstig verzet hebben uitgelokt. Maar daar
tegenover staat, dat deze dingen toch ook wel zoo be
langrijk zijn, dat men na alles wat er in de laatste jaren 
is voorgevallen waarlijk wel een frisscher inzicht en 
wijder schoonheidsbegrip bij de direct daarbij betrok
kenen had mogen verwachten. Ik begin met het schijn
baar minst belangrijke, de affiche van de vierjaarlijksche 
tentoonstelling te Amsterdam, de tentoonstelling waar, 
door gebrek aan ruimte, de bouwkunst naar den achter
grond werd gedrongen. 
Ik zeg schijnbaar minst belangrijke, omdat het voor 
den buitenstaander wel vreemd moet lijken, dat van 
zoo iets onnoozels als een affiche zooveel herrie werd 
gemaakt. Want er is, en gelukkig ook, veel herrie 
gemaakt over die onnoozele affiche, zoodat het onge
twijfeld irriteert daarover nog eens te beginnen. Het 
ging echter minder om de affiche als zoodanig, als wel 
om het principe ; want -comme si de rien n'était" laat 
het uitvoerend comité dier internationale tentoonstelling 
een affiche maken, die onze decoratieve kunst minstens 
50 jaren terugzet. Eengroverbeleedigingkonniet worden 
begaan aan al die talentvolle kunstenaars, die geduren
de een twintigtal jaren met groote inspanning de versie
rende kunst zoover hebben gebracht, dat die kunst in
derdaad weer volgens zuivere begrippen wordt beoe
fend, en waarvan de resultaten ons een internationale 
reputatie hebben doen verkrijgen. Ik herinner mij een 
prachtig beeld van van der Goes, die toen van Deyssel 
hem bestreed, hem antwoordde, dat hij „met klompen 
was getreden door de bloembedden zijner meeningen". 
Welnu, op volkomen gelijksoortige wijze hebben die 
Heeren commissieleden alles omvergeloopen, wat op 
moeitevolle wijze was verkregen. En nu zal deze affiche 
ook in het buitenland worden aangeplakt, wij die ge
wend zijn aan de meest artistieke aankondigingen van 
gene zijde der grenzen; terwijl datzelfde buitenland 
met de grootste waardeering juist over onze decoratieve 
kunst spreekt. Aan dat spelen met onze reputatie, 
ik zal het nu maar niet anders dan lichtzinnig noemen, 
— doen ook de officieele lichamen ijverig meê. Het be
gon al met het bekende geval van het Nederlandsche 

paviljoen op de Brusselsche tentoonstelling, dat in Hol -
landschen stijl moest worden uitgevoerd. Ik heb daar
over in dit tijdschrift indertijdal het een en ander gezegd, 
zoodat ik niet in herhalingen wil vervallen. Maar ik wil 
toch nog wel even meedeelen, dat een mij goed bekend 
en zeer talentvol Duitsch architect, dien ik op de ten
toonstelling ontmoette, mij schamper toevoegde terwijl 
hij op het paviljoen wees: „Dat ding is ook niet veel 
bijzonders, ik dacht dat jullie toch wel wat beters had 
kunnen maken?" Is dat dan niet om . . . . des duivels te 
worden als men weet, dat wij waarschijnlijk beter dan 
deDuitschers zelf voor den dag hadden kunnen komen. 
Kan men in zulk een geval wel iets anders dan een ge
voel van wrevel verwachten tegenover de lastgevers, 
omdat zij alweer de Hollandsche Bouwkunst hebben 
beleedigd. 

Toch is men in den Haag bezig nog iets veel ergers te 
doen, door met weerzinkwekkend geknoei een schouw-
burgbouw in elkaar te zetten. De Heeren Von Fellner 
en Helmer, die het nu ten slotte toch zoowat moeten 
doen, al is het dan ook zonder eigen gevel (sic), zullen 
er natuurlijk niet weinig trotsch op zijn ten slotte den 
prijs te hebben behaald in een prijsvraag met een Engel-
schen architekt en den adjunct-architekt van de ge
meentewerken, — waarmee waarlijk geen geringschat
ting is bedoeld van den inderdaad talentvollen jongen 
bouwkundige. — Maar door de wijze waarop de schouw
burgcommissie deze zaak heeft voorbereid en behan
deld werden de Nederlandsche architekten uitgescha
keld; zelfs voor de beoordeeling van de drie ontwerpen 
werd het niet noodig geoordeeld een Hollandsch archi
tekt te raadplegen; de leden der schouwburgcommissie 
konden dat zelf wel doen. Wat zou de Heer vanMalsen 
wel zeggen als het timmerwerk uit zijn fabriek dooreen 
paar schoenmakers moest worden beoordeeld? 
Toch weten de Heeren Von Fellner en Helmer beter 
dan de commissie zelf, een feit waarvan ik mij dooreen 
persoonlijk onderhoud met hen kon overtuigen, dat er 
in ons land wel krachten zijn die een schouwburgprojekt 
kunnen maken, zoodat zij zich vermoedelijk eeningszins 
hebben verbaasd tot een concurrentie te zijn uitgenoo-
digd. Maar nu die uitnoodiging kwam, hadden ze nog 
meerdere concurrenten verwacht, concurrenten die 
hun de overwinning niet zoo gemakkelijk zouden heb
ben gemaakt, mits de jury ware samengesteld geweest 
uit leden tot oordeelen bevoegd. Moet de Hollandsche 
bouwkunst zich nu niet veel laten welgevallen, zelfs de 
grofste beleedigingen leeren verdragen, beleedigingen 
die haar door landgenooten zelf worden toege
bracht? Gelukkig alweer, dat zij althans in het buiten
land wordt gewaardeerd, al blijft het ergelijke bestaan, 
dat zij juist tegenover datzelfde buitenland word be
leedigd. 
Er kan dus wel worden gezegd, dat de ontwikkeling der 
bouwkunst op gezonde basis ernstig wordt bemoeilijkt, 
al moet worden toegegeven dat de genoemde feiten nu 
ook wel tot de allerergste behooren. 

(Wordt vervolgd). 
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„MODERNE" A R C H I T E C T U U R BIJ V E N L O . 

„MODERNE" BOUWKUNST BIJ 
VENLO. <R 

ls men uit noordelijke richting langs de lijn 
Boxtel-Eindhoven-Venlo of Nijmegen-Venlo 
het eindpunt van de hiergenoemde routes 
nabij komt en men per sneltrein met weinig 

oponthoud langs de mooi-bruine, zachtglooiende heide
vlakten is gevlogen en door de zwoele voorjaarswarmte 
en het eenvoudige en harmonische landschap van Oos
telijk Noord-Brabant en den Peelkant van Limburg in 
een evenwichtigen rustigen geestestoestand is wegge
doezeld. Als men dan bij Blerick door de vele wissels is 
geschokt en uit den vredigen droom is wakker gebonkt; 
als men de groote rangeerterreinen van de Staatsspoor 
voorbijsnelt, links de eerste beginselen van den belang
rijken kazernebouw op den linker Maasoever ontwaart 
en rechts het station Blerick ziet voorbijglijden dan 
opeens vertraagt het ijzeren ros zijn vaart en kondigt 
ons het remmende geluid van den knarsenden en pie
penden trein de nabijheid der Venlosche Maasbrug en 
we zien aan den rechterkant het aardige Blerick de 
voorstad van Venlo, eerlang wellicht een deel er van. 
En als we dan bij Blerick de barrière naderen, die de 
passage over den grooten publieken verkeersweg en 
tevens den stoomtramweg Venlo-Maasbree-Helden 
daar tijdelijk voor de gevaren van het spoorwegverkeer 
heeft afgesloten,en we door het portier rechts het verre 
silhouet van Venlo zoeken op te nemen, dan opeens 
voert daar wederom een schokje door onze leden, want 
plotseling komen we tot de bezinning, dat we weer ge
naderd zijn tot het domein, waar menschenvernuft en 
menschenwerkkracht den scepter zwaaien, maar helaas 

niet altijd den goeden toon treffen. 
"We zien daar namelijk aan den weg, 
die van de barrière tot aan de Maas
brug parallel met de spoorlijn loopt, 
een drietal huizen gebouwd, die ons 
bouwkunstig oog zoodanig boeien, 
dat al het andere onopgemerkt blijft! 
Evenwel, de kennismaking is ons 
niet aangenaam! En zooals uit de 
hierbij gevoegde afbeelding moge blij
ken, is het wanbegrip inzake bouw
kunstig schoon zelden duidelijker aan 
't licht gekomen, dan in deze bouw
werken. 

"Wat een ongevoeligheid voor lijn en 
kleur komt hier naar voren, wat een 
gebrek aan eenvoud, wat een tekort 
aan goede vormen, kortom wat een 
gemis aan beschaving, aan distinctie 
en aan bouwkunstige ontwikkeling! 
Als deze huizen nu stonden in een 
buurt, die men gewoonlijk met den 
revolutiebouw ontoonbaar maakt, 
als ze stonden op een plaats, waar ze 
weinig opvielen en waar aesthetisch 
niet zulke hooge eischen gesteld 

behoeven te worden, dan zou het niet der moeite waard 
zijn, op deze misgeboorten van architectuur de aan
dacht te vestigen. Ze zijn echter gebouwd aan den bree-
den boulevard, die eenmaal het nieuwe Venlo links 
van de Maas met de oude stad aan den rechter-Maas-
oever zal verbinden en staan bovendien nu reeds aan 
een zeer drukken verkeersweg. En we zien ze daar po
seeren in hun eenzaamheid aan de nieuwe straat met 
een air, of ze gepresenteerd worden om voor de geheele 
straat, de buurt, de voorstad wellicht, te dienen als een 
specimen van moderne bouwkunst, als inspireerend 
voorbeeld voor de nog komende bebouwing. 
De ons vriendelijk toegezonden en hierbij gereprodu
ceerde afbeelding der huizen is intusschen nog zeer 
flatteerend. Het is namelijk nog meer de kleur dan de 
vorm, die deze bouwwerken zoo ontsiert. 
Het koffiehuis aan den linkerkant op de afbeelding is 
in een niet fraaigekleurden rooden baksteen opgetrok
ken, het plint is van hardsteen, de verdere versieringen 
en ornamenten zijn van cementwerk. Onder de ramen 
zitten naamborden van zwarte letters op witten grond, 
vlak daaronder het groote reclameopschrift op een geel-
gesaust cementfond. Het verfwerk is in een leelijke don
kerbronsgroene kleur gehouden, de pannen zijn ge
smoord blauwgrijs. In de bovenlichten dat in-dit-soort 
bouwwerken-zoo-veelvuldig-toegepaste groene glas,dat 
binnenshuis zoo'n vale lijkkleur op de gezichten der 
aanwezigen werpt en de rest evenredig hieraan. 
Het middelste winkelhuis heeft op den hardsteenen 
onderbouw en de pui een gevel van een soort room-
kleurigen verblendsteen, versierd met weekvormige 
strekken boven de ramen en daarnaast met minder 
fraaie uitmetselingen in rooden baksteen, alsmede ban-
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den, jaarborden, topversieringen enz. 
in cementwerk. Het verfwerk is licht
bruin, het dakschild bedekt met 
blauwe pannen. 
Het toppunt heeft de schepper even
wel bereikt in den rechtsgelegen 
„Blariacus-Keller". Een schoonklin
kend en fraai in beeld gebracht op
schrift, dat zich waardig bij het zeer 
oorspronkelijke bouwwerk aanpast. 
De aandachtige lezer zal reeds op
gemerkt hebben, dat aan dit gewrocht 
een zeker ontwerp-op-systeem ten 
grondslag ligt: het is de cirkel, die 
hier in al zijn denkbare variaties en 
onderdeelen het Leitmotiv vormt. In 
den vorm der ramen, in de roever-
deeling, het opschrift, de cementor-
namenten en niet te vergeten 
in den topgevel, overal vindt men den 
heelen, halven, kwart of driekwart 
cirkel toegepast. Zeer origineel in 
derdaad! En wat een rust, wat een 
harmonie zit in dit ontwerp! Wat een compositie en 
welk een gedachte! Klinkt u niet de reine, rythmische 
muziek van den verheven geest, die zich in dit kunst
werk ten volle heeft uitgeleefd, tegen, bij het aanschou
wen alléén van deze afbeelding! En dan ziet U nog 
slechts de lijn, den vorm! Laat ik U ook even het fijn 
gekozen kleurgamma beschrijven. 
Van de vier pijlers zijn de onderstukken en kapiteels 
uit hardsteen geconstrueerd en daar tusschen zit met
selwerk van donkergroen verglaasde steenen. De hierop 
dragende ijzeren balk is lichtgrijs gekleurd met kanarie
gele versieringen. Dan rijst daar blank en blij de mooie 
gevel op met zijn evenwichtige raamverdeeling. Het 
metselwerk is van onverglaasden gelen verblend
steen met versieringen in bogen en aan de hoeken van 
groen verglaasde steenen. Op het dak liggen blauwe 
pannen, de verdere versieringen zijn van cement in 
groezelige grauwheid en de letters van het welge
kozen opschrift zijn helrood. Het verfwerk is lichtblauw 
gehouden. 
Ik spaar u het overige! Volg mij echter tot over de 
forsche ijzeren brug, die hier den breeden Maasstroom 
overspant. Op ongeveer gelijken afstand van de rivier 
als de bovengenoemde bouwwerken, aan den linker
oever, zien we hier aan den rechteroever wederom een 
buitengemeen bouwwerk, dat de bijzondere aandacht 
verdient. Het is een openbaar gebouw : het eindstation 
van den stoomtram Venlo Maasbree Helden. 
Uit de mede hierbij gereproduceerde afbeelding ziet u, 
dat de nabijheid van de rivier en de herinnering aan 
oude Rijnburchten het ontwerp gelukkig beïnvloed heb
ben. Men kan zich dan ook de ingenomenheid van den 
ontwerper met zijn schepping levendig voorstellen. Op 
waarlijk oorspronkelijke wijze is hier het moderne uti
liteitsgebouw met de romantische burchtruïne gecom
bineerd. Uiterlijk voldoende afgescheiden en toch weer 

M O D E R N E " A R C H I T E C T U U R BIJ V E N L O . 

een geheel vormend, is het middengebouw met zijn to
rens, kanteelen, dakvenstertjes, luiken en blinde ramen 
en zijn rustieke cementpleistering uiting van dé monu
mentale en de romantische gedachte tegelijk, de meer 
zakelijk gehouden zijvleugels flankeeren als dienstloka-
len den naar voren tredenden middenbouw en geven 
dit door zijn groote straatbreedte een breeden basis, 
een prachtig silhouet! 
Het is mij niet bekend, of de architect van dit station 
van dezelfde school of mogelijk dezelfde persoon is als 
de schepper der huizen aan de overzijde *),Maar in ieder 
geval is er geestesverwantschap op te merken. Ook hier 
in dit station weer overal dat cirkelmotief, u ziet het in 
den grondvorm der met grindbeton besmeerde torens, 
in de vele boogvormen, in den vorm der deuren en vele 
andere onderdeelen, o. a. ook in de zeer moderne buf
fetbetimmering, die zich in het middenlokaal de 
wachtkamer bevindt. 
Wat de kleur betreft, is echter dit bouwwerk niet zoo 
rijk als het complex der overzijde. Hier is alles in grau
wen cementtoon. Zoowel het met grove grindkorrels 
ruw bewerkte middengebouw als de vlakker besmeerde 
zijvleugels. En de roode banden en bogen steken hier 
ook niet zoo bijzonder af. Zelfs de verf doezelt hier weg 
inde omringende grauwheid. Het ringhout der deuren is 
namelijk donkergroen en de paneelen zijn blauwachtig 
groen. Sterker spreekt de kleur van de boven reeds ge
noemde buffetbetimmering, maar tot fijner detailom
schrijving behoef ik me zeker niet te zetten. 
De hier omschrevenbouwproducten ziet ieder aandach
tig reiziger, die per spoor, per tram of langs den grind-
wegde Venlosche Maasbrug passeert.Aan weerseinden 
der brug staan ze als dorpelwachters en nog in de verre 

*) Mogelijk is de geuite veronderstelling, dat de drie huizen aan 
de overzijde van één architect zijn. ook niet juist. 
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toekomst zullen ze het nageslacht tot voorbeeld kunnen 
dienen, hoe men niet moet bouwen. 
Venlo, waak voor Uw stadsschoon! Ge hebt een repu
tatie op te houden, uit verschillende bloeiperioden der 
kunst bewaart ge goede voorbeelden. En al zijn veel 
nieuwe bouwwerken binnen uw grenzen erg leelijk, ge 
hebt toch ook goede uit den laatsten tijd, b.v. een een
voudige maar mooie concertzaal. En als de uitbreiding 
van Uw veste op de bovenbeschreven wijze geschiedt, 
dan zult ge weldra voor velen tot spot dienen. Venlo, 
behoed U voor zulke moderne gebouwen! 

BLARIACUS. 

„ M R . J . P . F O C K E M A A N D R E A E , 

WETHOUDER DER G E M E E N T E UTRECHT. 

. . D E H E D E N D A A G S C H E S T E D E N B O U W " , 

DOOR L. H. E . VAN H Y L C K A M A V L I E G . 

inder nog dan voor de bouwkunst in 't alge
meen, is er belangstelling voor deze meest 
omvattende van alle kunsten: de stedenbouw-
kunst. Vindt een nieuw of vernieuwd gebouw 

al hier of daar 'n warm bewonderaar; moge al een 
enkele voor woning of handelshuis trachten een goed 
architect te kiezen, en is ook de verschijning van 'n 
lezenswaard artikel over Bouwkunst, in courant of tijd
schrift geen zeldzaamheid meer dit alles wijst nog 
geenszins op algemeen levende belangstelling. Er is nog 
maar al te veel negatie van deze eerste aller kunsten, ja, 
in plaats van warm meeleven met haar ontluiken, hier 
en daar zelfs bloeiend groeien, is er alom slechts koude 
onverschilligheid. 

We zagen het pas weer aan 't Regeeringsantwoord op 
Amsterdam's wensch inzake het paleis-raadhuis. Na 
jarenlangen strijd was dan, door de vertegenwoordiging 
van de bevolking, in haar groote meerderheid, 't verlan
gen uitgesproken dat dit monument toch aan 't algemeen 
mocht ten goede komen, 't Was immers door de Burgerij, 
ten bate van de gemeenschap gebouwd. Het was immers 
zoowel in haar samenstellende ruimten als in hare ver
sieringen een openbaar gebouw, d.d. door geen besluit, 
geen daad, geen vertimmering ooit een vorstelijk ver
blijf kón worden. En nu - noch het ministerie van 
Binnenlandsche Zaken, noch -de Hooge Regeering" 
geven blijk dit algemeen belang met Amsterdams bevol
king meê te gevoelen. En erg prozaïsch, ja, „Kaufman-
nisch" in den minder mooien zin van het woord klinkt 
het: -allereerst zou moeten vaststaan dat de noodige 
gelden voor den bouw en de inrichting van het nieuwe 
paleis ter beschikking van het Rijk zullen worden ge
steld!" Welk een teleurstelling is dit regeeringsant
woord ! 

Blijkt daaruit hoe in de, staatkundig gesproken, aller
eerste kringen de temperatuur is, we zien aan het 
phlegma, waarmee b.v. de nieuwste huizenbouw in den 
Haag, het verblijf voor de -upper ten" ('t gebouw der 
Groote Club) in Amsterdam, de Schoonhcidseischen in 
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den Gemeenteraad van Rotterdam worden aanvaard 
of besproken, hoe ook in andere deelen van Nederland's 
bevolking men aan alle gevoel voor- of kennis van 
Bouwkundig schoon geheel en al gespeend is. 
Waar nu telkens zoo opmerkelijk aan den dag komt dat 
't ontbreekt (en niet alléén, waarlijk niet alleen bij de 
-leeken") aan het vermogen om te zien; waar zelfs bij 
velen dit vermogen zoo weinig is ontwikkeld dat ze b.v. 
wel bouwkunstig schoon zien in het Rijksmuseum, doch 
niet in 't Paleis Raadhuis, wel in de Beurs, maar niet 
in 't Centraalstation, en zoo voort, daar is 't niet te ver
wonderen dat de kunst van stedenbouw door nog enorm 
veel kleiner aantal kan genoten worden. 
Denkt men zich in wat er nog aan tijd, aan energie, aan 
véél verbeterd onderwijs, aan toewijding voor natuur en 
kunst moet ten koste gelegd, eer slechts de kleine helft 
eener bevolking tot beter zien, dus meer genieten van 
bouwkunst kan komen, dan rijst er twijfel of wel ooit 
een meerderheid het schoon eener stad, laat staan van 
een stadsp/an zal kunnen waardeeren. Want al schijnt 
soms b.v., het teekenonderwijs met reuzeschreden voor
uit te gaan, de resultaten ervan zijn over 't algemeen 
nog zoo gering dat de ambachtsnijverheid en wat men 
noemt de bouwvakbeoefening, nog geen stap hooger 
staan dan een 40 jaar geleden. 
Met dit alles wil ik maar zeggen, dat er buitengewonen 
moed en niet alledaagsch idealisme noodig zijn, om een 
werk, en een Nederlandsch werk, te schrijven en uit te 
geven zooals de heer Fockema Andreae en de uitgever 
H. de Vroede hebben ondernomen. 
Een werk, niet als studie bron, maar meer als wegwijzer 
bedoeld, een verzameling systematisch gerangschikte 
beschouwingen van een leek, over bouwkunst, beeld
houw- of schilderkunst, dat ondanks een veelszins so
bere wijze van uitgaaf nog f 6.— moet kosten, zou naar 
ik onderstel, voor de uitgevers wel geen goudwinning 
zijn. En hier nu wordt ons een dergelijk werk over 
Stedenbouw kunst geboden. Wel moeten er bijzondere 
kwaliteiten in zijn, wil het onder de genoemde omstan
digheden zijn weg vinden, en ons onderwerp is dan ook 
wel het onderzoek waard naar de mate waarin de 
schrijver met zijn arbeid geslaagd is. 

Het werk geeft achtereenvolgens: I. Inleidende be
schouwingen. II De omvang en de verschillende zijden 
van het vraagstuk. III. De invloed der plaatselijke om
standigheden. IV. De stedenbouwer aan het werk. 
V. Tuinsteden en VI. Besluit. Een serie van afbeeldin
gen, zoowel van Nederlandsche als buitenlandsche 
stadsgezichten, is er aan toegevoegd. 
In een voorbericht zegt schrijver, dat uit de opzettelijke 
studie van het vraagstuk van stedenbouw, waartoe hij 
als lid van het college van B. en W. gebracht werd, be
schouwingen zijn gegroeid, welke ook voor ruimer kring 
bestemd zijn. Schrijver hoopt bij hen die hier te lande 
met het vraagstuk in aanraking komen, belangstelling 
te vinden of te wekken voor een onderwerp dat eigenlijk 
geen burger onverschillig mocht zijn. 
Welnu, de lezing van het werk geeft ons de overtuiging 

dat allen die over stedenbouw een meening moeten 
hebben, dus in de eerste plaats onze Raadsleden, Com
missies van Gezondheid e.d., en voorts alle ingenieurs 
en architecten voor zoover zij geen speciaalstudie van 
het onderwerp konden maken, zeer verstandig zullen 
doen het boek van Mr. Fockema Andreae te bestudee-
ren. Vooral onze Gemeentebesturen, die uit den aard 
der zaak, omdat bij hen de verantwoordelijkheid krach
tens de Woningwet berust, een groote macht bezitten, 
kunnen een stadsaanleg doen slagen of doen mislukken. 
Zij kunnen zich de medewerking van een talentvol des
kundige verzekeren, danwel een onbevoegde aan 't werk 
zetten; maar daarenboven kunnen zij nog den eerste te 
weinig en den laatstgenoemde te veel vrijheid laten. 
Studie nu van wat Mr. Fockema Andreae geeft, aan 
betoog, aan relaas van wat de beste buitenlandsche 
deskundigen schreven, aan afbeelding hier en elders 
zal menigeen weerhouden ongemotiveerd goed of af te 
keuren en zal in 't algemeen meer waardeering geven 
voor het werk dat overeenkomstig de eischen, hier den 
stedenbouwer gesteld, tot stand kwam. 
Er zijn tal van opmerkingen die van groote beteekenis 
zijn, niet alleen op zich zelf maar vooral omdat zij ge
zegd zijn door een Wethouder van een onzer eerste 
steden. 
Van het vraagstuk zelf heet het: -de verhoogde betee
kenis ervan heeft men niet terstond erkend: veel is be
dreven dat thans slechts ten koste van dubbele inspan
ning kan goedgemaakt". Met respect voor veel wat in 
vroegeren tijd totstand kwam (men denke aan Amster
dam's uitleg in de 17e eeuw) moet toch gezegd -datmen 
nooit stond voor de groote moeilijkheden van thans". 
Sedert de vorige eeuw kwamen er -hooge eischen op 
het gebied van verkeer, hygiène en veiligheid". En wat 
de taak van den hedendaagschen stedenbouwer niet 
weinig verzwaart het is dat wij hebben te boeten voor 
wat in de vorige eeuw is gezondigd". Men nam maar 
al te vaak zijne (goed bedoelde) maatregelen, zonder 
rekening te houden met bestaand stedenschoon; aller
lei moois verdween, dikwijls zonder eenige noodzaak, 
en er werd slechts leelijks aan toegevoegd. 
En dat de overheid den belanghebbenden veel vrijheid 
liet bij de uitbreiding der stad, -had tot gevolg dat tal 
van steden hun samenhang verloren, ja, het gemis aan 
leiding en doorzicht stelt een volgend geslacht dikwijls 
voor onevenredig hooge uitgaven ter zake van verkeers
verbindingen of straatverbreedingen, welke, zoo zij 
tijdig waren ondernomen, slechts matige offers zouden 
hebben gevorderd". 
Deze en meer dergelijke opmerkingen in de inleiding 
doen zien dat de schrijver het vraagstuk in zijn geheel 
ziet en het is verblijdend te kunnen constateeren dat 
!->ok bij de behandeling van -den omvangende verschil-
'ende zijden van het vraagstuk, dit „geheel" niet uit het 
oog wordt verloren. 
Bij deze onderdeelen komen nu aan de orde: de belan
gen van het verkeer met de daardoor grootendeels be-
heerschte richting en breedte der straten en wegen; de 
eischen der hygiène, waardoor bouwhoogte, diepte der 

bouwblokken enz. beïnvloed moeten worden; de invloed 
der nieuwere sociaal economie, en voorts zooals meer 
van zelf spreekt, en ook in vroegere jaren nimmer werd 
vergeten, de eischen der techniek, van de veiligheid, de 
brandweer en dergelijken. 
Nu komt het mij voor dat niet alleen uit den algemee-
nen opzet, maar vooral ook bij de behandeling der on
derdeelen wel bijzonder blijkt dat de schrijver een leek 
is, en — voor leeken schrijft. 
Elk ingenieur, of architect (en meest nog de laatstge
noemde zal toch uitsluitend tot het maken van een 
stadsplan geroepen worden) heeft bestudeerd wat tech
nisch, aesthetisch, en uit verkeersoogpunt te weten 
noodig is. Hem kan de litteratuur, door den schrijver 
opgenoemd (en hij geeft werkelijk een zeer volledige 
lijst, in hoofdzaak niet ontgaan zijn, maar hij draagt 
bovendien kennis van werken die de onderdeelen meer 
uitvoerig behandelen als: -Baumeister's Strassenwe-
sen"; EwaldGenzmer's StadtischenStrassen;Th.Weyl's 
Handbuch der Hygiène en dergelijke. En naast de prae-
adviezen van Mrs. Nieboer, Valckenier Kips en c. i. 
Teilegen, had wel direct genoemd mogen worden wat 
Dr. R. Eberstadt, in -Die Speculation im neuzeitlichen 
Stadtebau" heeft te berde gebracht. Maar juist omdat 
het boek ten doel heeft een gids te zijn voor leeken, voor 
allen dus die meer indirect met het vraagstuk der ste
denbouw in aanraking komen, doet het goed telkens 
juiste opmerkingen, hetzij van den schrijver zelf of in 
citaat aan te treffen. Het zijn even zoovele zaadkorrels 
die als ze slechts hier en daar 'n ontvankelijken bodem 
vinden veel vrucht beloven. 
In een volgend hoofdstuk wordt allereerst gewezen op 
den invloed van plaatselijke omstandigheden. Hierin 
w ordt een lans gebroken voor het behoud van aanwezig 
schoon, voor de intimiteit van de eengezinswoning die 
slechts in Engeland (en ten onzent nog in kleinere plaat
sen) waardeering vindt, en voorts wordt de aandacht 
gevestigd op het verschil in hulpmiddelen, in geaard
heid der bevolking enz. dat de onderscheiden steden 
als even zoovele individuen zal kenmerken. 
Waar we in hoofdstuk IV „den stedenbouwer aan het 
werk" zien, is de schrijver niet het gelukkigst. 
Eerstens is hier veel besproken wat beter bij andere 
onderdeelen ware ondergebracht (ik denk aan het tel
kens terugkomen op de eischen en de soort der straten, 
die der hygiène enz., maar ook zal een ontwerper, als 
hij op dergelijke wijze theoretisch te werk gaat, van zijn 
plan niet veel terecht brengen. Alles te weten en vol
komen de theorie te kennen is nog absoluut niet vol
doende om een goed bouwkunstig ontwerp te maken. 
En toch is er gevaar dat deze en gene die conclusie uit 
het gegeven hoofdstuk zou trekken. 
Juist in dit hoofdstuk zien wij den stedenbouwer niet 
aan het werk. Er is een massa materiaal genoemd, 
velerlei theorie wordt besproken, rechte en kromme 
straten, open en gesloten pleinen, woon- en verkeers
straten, alle krijgen 't hun toekomende deel en toch, — 
er is bij alle kennis nog een ik-en-weet-niet-wat, een 
zeker kunnen noodig dat zich niet laat omschrijven en 
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dat gevolg van, zoowel als oorzaak tot schoonheid in 
een ontwerp is. En evenmin als deze schoonheid zich 
laat beschrijven, al is wel aan te geven waarom, en door 
welke factoren zij als zoodanig erkend moet, evenmin 
zal men, zooals schrijver meent, door perspectiefteeke-
ningen of gipsmodellen kunnen bewijzen dat een plan 
aan schoonheidseischen voldoet. De eenige weg waar
langs we tot beter, aesthetisch aan hooge eischen vol
doenden stedenbouw komen, is de weg die tot beter 
zien, tot beter begrip van het schoone leidt. 
Met veel wat de schrijver omtrent pleinen zegt, kan ik 
het niet eens zijn. Dat sommigen te ver zijngegaaninde 
toepassing van wat Camillo Sitte leerde, bewijst niets 
tegen zijn beginselen, noch vóór 't geen zijn bestrijders 
wenschen. Als de schrijver b. v. den Duitschen Brinck-
mann laat zeggen -dat een gesloten plein voor het meer 
algemeene stadsbeeld verloren gaat, en niet gelijk een 
open grootsch plein van verre zichtbaar is en relief aan 
een gansche wijk geeft", en daarop laat volgen: „Geen 
van de critici ontkent de groote, vooral aesthetische 
waarde van een gesloten plein in tal van gevallen", dan 
blijkt daaruit dat hier niet goed onderscheiden wordt. 
Een „open plein" ia geen plein; de uitdrukking is een 
contradictio in terminis. Wil men op de kruispunten van 
onderscheiden verkeersstraten de noodige ruimte reser
veeren, - meent men dat in grootere steden het samen
brengen van straten uit meer dan 2 richtingen absoluut 
noodig is — het zij zoo! Ik acht zulks niet noodig, noch 
uit verkeerseischen noch om andere redenen. Maar men 
noeme de dan ontstaande straatoppervlakten geen 
plein. Een „sterplein" is het grootste onding, op gebied 
van stadsaanleg in de 19e eeuw verzonnen. Ook zou in 
het systeem van 's heeren Fockema's beschouwingen 
niet misplaatst zijn een betere motiveering van wat een 
plein wel en wat niet doet slagen. 

Een bebouwing als die van 't plein te Groningen is veel 
te klein van schaal voor de afmetingen ervan. Elders 
weer wordt veel te veel gewicht gehecht aan de boom
beplanting en vergeet men dat deze eerstens elk deel 
van 't jaar een ander effect teweegbrengt, en tweedens 
na elke 50 of 100 jaren vernieuwing behoeft. „Een ver
standig stedenbouwer", zegt schrijver „zal bij het ont
werpen van pleinen minder dan ooit op plattegronden 
alleen afgaan. Wij zouden willen zeggen — een bouw
meester kan nooit of nimmer alleen met plattegronden 
volstaan . . . . maar bij een stadsplan is deze het eenige 
dat hij in de macht heeft. De bebouwing, waarvan voor 
't overgroote deel alle aspect van een stad afhangt, is 
zoo goed als geheel in handen van particulieren, en 
tot heden is er geen wet die hen dwingt, den bouw door 
alleen bevoegde architecten te doen plaats hebben. Ook 
dit is een der factoren die bij den stedenbouw van enor-
men invloed zijn en dien we als gezien en begrepen on
gaarne in de beschouwingen missen. Hoe zeer ook groen 
en bloemen tot frisch en fleurig aanzien van het stads
beeld medewerken, steeds moet de stedenbouwer ze 
als ondergeschikt, als bijkomstig beschouwen, en stel
lig nooit zijn wegen of stratennet er door laten be-
heerschen. De schrijver ziet dit dan ook terecht in en 
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wijdt er zelfs een afzonderlijke beschouwing aan. 
Maar daarin raakt hij niet de kern van de zaak. Want 
met juiste plaatsing van openbare gebouwen, met 
groen en boomen, door juiste afsluiting van straten, 
verspringen van rooilijnen enz., komt men er niet! 
Men zie maar eens de nieuwe en nieuwste uitbreidingen 
van den Haag. Gelegenheid om iets goeds en rustigs te 
maken was er in vele straatplannen genoeg. Maar de 
architecten? Waar zijn ze waar waren ze bij de be
bouwing? Wellicht leed hier en daar een artistiek aan
gelegd hoog ontwikkeld jongmensch honger, of werd hij 
gedwongen tot werk dat hem niet paste. En hier vierde 
de eigenbouw hoogtij bij series kwamen weer de ge-
drochtelijkste gevélfronten voor den dag. Wanneer zal 
eens de wetgeving zich aanpassen aan wat als econo
mische en aesthetische eisch om voldoening schreeuwt? 
Dat het ergste dan ook geleden zou zijn, en overal een 
drang naar schooner bouw zich openbaart, ik kan het 
nog niet toegeven! Maar gelukkig mag men Utrecht prij
zen, dat een Wethouder telt die de fouten ziet. Als de 
meerderheid der Gemeentebesturen zijne meening als 
juist zou erkennen: _ dat bij de overheid het besef ont
waakt dat bij de aesthetische zijde van hetbouwvraag-
stuk het publiek belang ten zeerste betrokken is", dan 
waren wij althans een mooien stap verder. Ziet de 
schrijver echter „de overheid" in 't algemeen, niet wat 
al te zeer door den idealistischen bril ? 
Maar gesteld al dat in ons land, evenals in Duitschland, 
de gemeentebesturen wettelijk bevoegd zouden worden 
voorschriften tegen ontsiering van stad en land te ge
ven, het laat zich niet aanzien dat deze ander dan nega
tief resultaat zullen hebben.Men moge ontsiering bij wet
telijk voorschrift kunnen voorkomen de positieve kant 
der schoone kunst, het scheppen van goede architec
tuur, monument- of tuinkunst zal zich niet laten bevelen 
en komt alleen weer als er uitdrukking is van de . Freude 
die man bij seiner arbeit empfindet." (Ruskin). Ook de 
heer F. A. ziet dit in. Immers zegt hij: Het welslagen 
van de bemoeiingen der overheid is vooral te verklaren 
door de omstandigheid, dat hare voorschriften op 
vruchtbaren, d.w.z. docr tal van aesthetici en historici 
geschikt gemaakten bodem zijn gevallen." De overheid 
heeft voor de toepassing harer maatregelen voldoenden 
(? v. H. V.) steun gevonden, doordat zij uitdrukking ga
ven aan wat in breede kringen der burgerij werd ge
voeld en gewenscht. Welnu het is stellig waar dat de 
cultuur in Duitschland in menig opzicht bij ons vooruit 
is, en ook is bepaaldelijk de Bouwkunst bij onze Ooste
lijke buren een grooten stap verder. Maar dat is juist de 
reden waarom men voorzichtig moet zijn met bewonde
ring en navolging. Als hier te lande in de kleinere ge
meenten eene „schoonheidscommissie" gevormd wordt 
en als deze de censuur moet oefenen over de architecten 
en hun werk, dan voorspel ik met gerustheid een stag
natie in den groei der architectuur die van veel ernsti
ger gevolgen kan zijn dan de vrijheid welke men thans 
nog aan de onbevoegde „deskundigen" laat. 
Volgens den Beierschen Minister van Binnenl. Zaken, 
(in eene Ministerial Entschliessung vom 18 Juli 1905) 

moet het ontwerpen van stadsplannen, slechts opgedra
gen worden aan degenen die in zake den stedenbouw 
bijzondere ontwikkeling en ervaring hebben. En voorts: 
„die Kunst des Stadtebaues lasst sich nicht in Formeln 
zwangen, — es muss das naturliche Empfinden ent
scheiden." De heerFockema Andreae maakt deze woor
den tot de zijne en terecht. Maar dan passé hij ook de
zelfde beginselen toe op de architectuur in algemeenen 
zin. Ook bij deze is het de persoonlijkheid, die mits met 
de noodige kennis en ervaring, en niet 't minst met een 
juist ontwikkeld schoonheidsgevoel begaafd, ons tot 
hooger trap van bloei zal brengen. Hieraan alle aan
dacht te wijden kan veler begrip verhelderen. 
De afbeeldingen welke bij het werk gevoegd zijn illu-
streeren hier en daar treffend den tekst. Het wil mij 
echter voorkomen dat zij veel gewonnen zouden hebben 
door toevoeginging van, al ware het een tiental repro
ducties naar plattegronden. Als straks Gemeentebe
sturen over een plan van aanleg of (en) uitbreiding 
moeten oordeelen dan is dit, de plattegrond, hun eenig 
gegeven. Eenige voorbeelden nu van wat een plan zijn 
moet en wat niet, zouden met de motiveering den tekst 
voor velen, juist voor leeken, het oordeel hebben ver
gemakkelijkt. Wellicht is aan deze leemte te voldoen 
bij een herdruk, welke wij het werk ondanks onze be
zwaren ten zeerste toewenschen. Misschien heeft de 
schrijver intusschen gelegenheid zijnhorizon nog verder 
te trekken, en met Th. Fischer (in een „Vortrag" over 
„Stadterweiterungsfragen" van 1903, te komen tot de 
overtuiging dat ook de stedenbouw evenals, ja meer 
nog dan alle arbeid beheerscht moet worden door de 
kunst. Maar dan worde onder kunst verstaan; deze 
„Steigerung und Veredelung des menschlichen Tuns 
überhaupt, die das ganze Leben in aller vielgestaltig-
keit durchflutet, die alles Streben und Wünschen eini-
gen kann, und deren reinste Quelle das dem Menschen 
eingeborene naturliche Empfinden ist." 

VLAARDINGEN, Maart 1912. 

Verbond van Nederlandsche Kunstenaarsvereenigingen. 
Zaterdag 30 Mrt. j . l . heeft de 2de Alg. Vergadering van het Ver
bond plaats gehad in het American Hotel te Amsterdam, onder 
leiding van den Voorzitter, den heer Herman Robbers. 
Na een openingswoord van dezen, waarin o.a de nadruk gelegd 
wordt op het streven van het Verbond samenwerking der ver
eenigingen te verkrijgen, daar waar een gezamenlijke actie meer 
waarde, kracht en effect zal geven, brengt de secretaris het jaar
verslag uit, feitelijk slechts loopend over 5 maanden. Hierin 
wordt o.a. medegedeeld, dat het Verbond bestaat uit 12 vereeni
gingen, te zamen tellende 2582 stemgerechtigde kunstenaars-
leden. Hieraan zijn 88 als afgevaardigde ter Algemeene Verga
dering aangewezen, uit welk aantal in het Algemeen Bestuur 
24 leden zitting hebbej, en waarvan wederom 5 leden het Dage-
'ijksch Bestuur vormen. 
Hierna brengt de Commissie voor het Kunstenaarshuis verslag 
uit. Over de wijze, waarop dit huis moet worden ingericht en ge
ëxploiteerd, benevens omtrent het verkrijgen van het garantie

fonds, s verschil van meening. Besloten wordt met het bespro
kene en de bezwaren, nader door de leden bij de Commissie in 
te dienen, rekening te houden bij de verdere uitwerking der 
plannen. 
Aangenomen wordt de volgende motie (combinatie van die van 
het Alg. Bestuur en Architectura et Amicitia) betreffende het 
Affiche der Vierjaarlijksche tentoonstelling te Amsterdam. 
..De vergadering spreekt haar afkeuring uit over het misbruiken 
van een kunstwerk, daartoe niet bestemd, tot aanplakbiljet, gelijk 
dit is gedaan door de Commissie van de Vierjaarlijksche Ten
toonstelling, mede daar deze handelwijze duidt op een misken
ning om elke kunst en elk ambacht binnen de grenzen van eigen 
aard te houden en het de belangrijke strooming van onze dagen, 
die een nauwere aansluiting en zuiverder verhouding tusschen 
de beeldende kunsten verlangt, verduistert". 
Hierna wordt behandeld: de wenschelijkheid en de mogelijkheid 
van een kunstenaars congres in 1912. waarover de desbetreffende 
Commissie verslag uitbrengt. 
Verschillende belangrijke onderwerpen, op het congres te behan
delen, worden door haar genoemd, en door de vergadering 
goedgekeurd. 
Principieel wordt van gedachten gewisseld over de vraag, of het 
congres een algemeen kunst-congres moet zijn, met toegang voor 
niet-kunstenaars en met feestelijkheden; dan wel een vak
congres, waarin door de kunstenaars de belangrijke hedendaag-
sche vraagstukken op kunstgebied zullen worden onderzocht ter 
bevordering van een goede, inwendige eenheid en kracht van 
het Verband te komen. 
In verband met het debat, ontstaan over de affiche-motie, wordt 
de voorkeur gegeven aan een vak-congres, dat tot 1913 wordt 
uitgesteld. 
Thans volgt het verslag der Commissie tot voorlichting van het 
Verbond over het ontwerp nieuwe Auteurswet. De rapporteur 
deelt mede, dat de commissie na bestudeering van het ontwerp 
tot de conclusie is gekomen, dat het ontwerp zeer is toe te juichen. 
Het voorstel van het Alg. Bestuur eene petitie te richten tot Z. E . 
den Minister van Binnenl. Zaken, behelzende de wenschelijk
heid van het niet'tot stand komen van een nieuwen uitbouw aan 
het Rijksmuseum te Amsterdam, overeenkomstig het onlangs 
door eenige kunstenaars en anderen ingediend request, wordt 
aangenomen. 
Door Architectura et Amicitia wordt verzocht adhaesie te wil len 
betuigen aan zijn adres aan den Raad der Gemeente Amsterdam 
inzake de wenschelijkheid van prijsvragen voor de Dambebou
wing. Daar het onderwerp niet op de agenda voorkomt, acht de 
vergadering zich niet genoeg voorbereid, en wordt de afwikke
ling van dit punt aan het Alg. Bestuur overgelaten. 
Hierna wordt de vergadering gesloten. 

BERICHTEN 
Auteursrecht. Het ontwerp voor de nieuwe regeling van het 
auteursrecht is in de Afdeelingen van de Tweede Kamer behan
deld en vond daar eenige bestrijding. 
Men achtte het ontwerp verder te gaan dan de toetreding tot de 
Berner Conventie eischt. Ons bepalende tot de bouwkunst zijn 
de volgende gemaakte opmerkingen van direct belang. 
De bepaling, dat bouwwerken tegen nabouw beschermd worden, 
werd duidelijk gewenscht; maar anderen deelden dien wensen 
niet en nog anderen wilden de heele bescherming niet. 
Gevraagd werd. of de Minister het advies had ingewonnen van 
vereenigingen van uitgevers, beeldhouwers, musici, enz. (Deze 
opmerking is nogal naief. gezien de vele adressen, artikelen enz. 
van de zijde der vereenigingen. ook van die der architecten, over 
dit onderwerp gepubliceerd). 
Verscheidene leden achtten den beschermingstermijn van 50 
jaar. welke aanvangt op den dag van het overlijden des makers, 
zeer lang. Sommigen zouden naar het Duitsche voorbeeld den 
termijn op 30 jaar willen zien gesteld. Op een en ander hopen wij 
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in het volgend nummer van het Bouwk. Weekblad uitvoeriger 
terug te komen. 
Paleis-Raadhuis. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft 
geantwoord op het schrijven tot hem gericht, ter uitvoering van 
s Raads besluit van 14 Februari, waarbij B. en W. werden uitge-

noodigd. zich tot den Minister te wenden met de vraag, te wil len 
bevorderen, dat het Koninklijk Paleis op den Dam weder ter be
schikking van de Gemeente worde gesteld. 
De ministerieele missive laat niets aanduidelijkheid te wenschen 
over en toont, dat de Regeering wel genegen is het Paleis af te 
staan, indien de Gemeente Amsterdam een nieuw waardig Paleis 
aanbiedt. 
Z. Exc. schrijft: 
Dat Amsterdam er prijs op stelt, dat grootsche monument van 
bouwkunde weder als stadhuis te bezitten, ook om de herinne
ring aan het roemrijke tijdperk van kracht en bloei der stad waar
in het is gebouwd, is ten volle verklaarbaar. 
De Regeering kan zich echter niet alleen door dien wensch laten 
leiden. Zij kan het Paleis. Rijkseigendom, niet, zonder meer, af
staan, en zij kan de tegenwoordige bestemming van het Konink
lijk Paleis niet prijs geven, zonder dat op afdoende wijze in die 
bestemming is voorzien. 
Zij meent daarin ook voor Amsterdam een gewichtig belang te 
moeten zien. A l is de zetel van het Rijksbestuur niet aldaar ge
vestigd, toch draagt Amsterdam nog op zeer kenmerkende wijze 
het karakter van hoofdstad des Rijks. Naar luid toch van art. 51 
der Grondwet, wordt de Koning, die de Regeering aanvaard 
heeft, plechtig beëedigd en ingehuldigd binnen de Stad Amster
dam. Vreemde Souvereinen en Staatshoofden, die een officieel 
bezoek aan ons land brengen, plegen daar te worden ontvangen. 
De audiënties eindelijk, welke de Koningin ten behoeve van al 
Hare onderdanen verleent, vinden daar plaats. 
Dit is in de traditie van nu bijna eene eeuw sinds het herstel 
onzer onafhankelijkheid. Deze traditie kan niet door de Regee-
ging en ook niet door de hoofdstad zelve worden prijs gegeven, 
zonder dat deze laatste haar karakter als zoodanig verliest. Zelfs, 
al behoeft dit niet als essentieel te worden aangemerkt, is daar
mede verbonden het vertoeven van den Koning op den Dam, in 
het hart der stad. 
Uit een en ander vloeit voort, dat de Regeering niet in overwe
ging kan nemen, het Koninklijk Paleis ter beschikking der Ge
meente te stellen, zoolang niet opnieuw een Koninklijk Paleis, 
volledig geschikt niet slechts voor het verblijf van de Koningin 
en Hare gasten, maar ook voor de ontvangst zoowel van burgers 
en autoriteiten als van vreemde Souvereinen en Staatshoofden 
in Amsterdam zal zijn verrezen en voor zijne bestemming in ge
reedheid gebracht. 
Affiche Vierjaarlijksche. Het beruchte affiche voor de Vier
jaarlijksche tentoonstelling te Amsterdam is dezer dagen alom 
aangeplakt. Zooals te verwachten was, wordt dit kunstproduct, 
met zijn kolossale vergrooting van Rembrandt's schetsje alge
meen afgekeurd; vernietigend voor de heeren der Regelings
commissie, die de geestelijke vaders van deze „trouvaille" zijn, 
is de motie aangenomen in de j l . gehouden algemeene vergade
ring van het Verbond der Kunstenaarsvereenigingen (zie blz. 167), 
welke vergadering terecht wel genoemd is een Parlement der 
Kunsten. De smaad, Rembrandt aangedaan, om zijn intiem 
schetsje met dergelijke stroop-lijnen als het affiche vertoont, te 
vergrooten. is dan ook wel bijzonder erg, nog gezwegen van het 
volkomen gemis aan begrip van decoratieve kunst, dat uit deze 
reclameplaat spreekt. 
E n dan te denken, dat deze plaat ook in het buitenland de ten
toonstelling zal aankondigen! 
Nieuw Departement van Binnenlandsche Zaken. De heer 
Victor de Stuers heeft in de de Tweede Kamer terecht de aan
dacht gevestigd op brandgevaar, waaraan de archieven van het 
Departement van B. Z. blootstaat, wanneer in het gebouw van 
het Departement feestzalen worden ingericht. De heer de Stuers 
wees hierbij op het volgende. 
Toen de Minister van Waterstaat op de begrooting van 1910 een 
krediet van f 55.000 vroeg, om het huis van Amsterdam, laatste-
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lijk Rijks-Archief, gereed te maken voor het Departement van 
Buitenlandsche Zaken, en aldaar inrichtingen aan te brengen, 
bestemd voor feestelijkheden welke de Minister van Buitenl. 
Zaken krachtens zijn ambt geeft, merkte men op, dat dit laatste 
met het oog op brandgevaar zeer bedenkelijk zou zijn en sprak 
men de hoop uit van den Minister te vernemen, dat van het voor
nemen werd afgezien. Waarop de Minister verklaarde, dat het 
denkbeeld was losgelaten en dat de uit te voeren werken enkel 
zouden zijn ten behoeve van het gebruik als Departementsge
bouw. Het crediet werd na deze toezegging verleend. 
Terwijl dus een paar jaren geleden de Minister van Waterstaat 
aan de Kamer beloofde, dat hei administratiegebouw niet zou 
worden ingericht voor feestelijkheden, is thans bij de openbare 
beraadslaging aan den Minister van Buitenlandsche Zaken de 
bekentenis uitgelokt, dat zulks toch zou geschieden, en zelfs dat 
het door hem aangevraagd krediet van f 42.000, kort daarop ver
hoogd tot f49.000 voor het grootste gedeelte bestemd was om een 
feestzaal te stoffeeren, waarin diners en bals zouden gegeven 
worden die steeds het brandgevaar vergrooten. 
Terecht wijst de heer de Stuers er op, dat de Regeering openhar
tig aan de Kamer had moeten mededeelen, dat zij de vroegere 
toezegging terug nam. 
De Nieuwe Schouwburg te 's Gravenhage. Het Vad. deelt 
het volgende mede: 
Nadat, naar aanleiding van de ingezonden schetsontwerpen aan 
de firma Fellner en Helmer te Weenen. krachtens besluit van 
den Gemeenteraad, een opdracht was verstrekt tot het maken van 
een definitief ontwerp, was reeds in Januari over het toen inge
zonden ontwerp een bespreking gehouden met de Schouwburg
commissie en de gemeentelijke autoriteiten. Als gevolg daarvan 
werd thans door de firma Fellner en Helmer een gewijzigd 
schetsontwerp aangeboden, waarbij met de verschillende toen 
gemaakte opmerkingen en geuite bezwaren rekening is gehouden. 
Thans is overeenstemming verkregen en het nieuwe schetsont
werp, alsmede de gevelontwerpen moeten een zeer gunstigen 
indruk hebben gemaakt. 
De Weener architect moet verder verzekerd hebben, dat de 
mogelijkheid bestaat, dat 15 October 1913 de nieuwe schouwburg 
ter exploitatie gereed is. 
De bladen bevatten verder het bijna ongelooflijke bericht, dat de 
heeren Fellner en Helmer als hun vertegenwoordiger te's-Gra
venhage aangewezen hebben de heer W. B. van Liefland. 
Kerk te Leur. Men schrijft aan de 's H. Ct.: 
Sedert de ontdekking van het schilderwerk in de kerk te Leur 
bij Wychem, wordt dit kerkje met den dag interessanter. Thans 
zijn bij het wegbreken der koorstoelen minstens vijf-en-twintig 
paneelen voor den dag gekomen, die onbegrijpelijker wijze met 
de bewerkte zijde onzichtbaar waren; ze zijn prachtig en in de 
grootste verscheidenheid gebeeldhouwd. Daarop is door baron 
Van Balveren besloten het kerkje heelemaal van nieuwe meube
len te voorzien. Behalve twee-en-twintig nieuwe banken zullen 
er nu vier nieuwe koorstoelen komen, waarvan twee voor het 
kerkbestuur en twee voor de adellijke familie. 
De gevouden paneelen zullen alle hierin gewerkt worden, het
geen de kunstwaarde niet weinig zal verhoogen. Alsdan komt 
nog een nieuwe preekstoel met wenteltrap, alles geheel volgens 
ontwerp van architect F . Ludewig te Nijmegen. 

32s»eJflHRG. - 1 3 APRIL 1912. -No.15. ^ ^ ^ 3 2 5 ^ JHHRG. - 1 3 BPKIL 1912. - No. 15. ^J^^ 

BOUWKUNDIG 
WEEKBLAD 
0R6AAN%MAATSCHAPpy 

TOTBEVORDERINGDERBOUUKUNST 

Commissie van Redactie : S. DE C L E R C Q , :: 
H. v. D. K L O O T MEIJBURG, A. SALM G.B.ZN.. 
Redacteur:J.GRATAMA. :: :: :: :: :: •• :: 

Bureau van Redactie : Marnixstraat 402, A'dam. 
Bureau van Administr.: Herderstr. 5, Den Haag. 
Uitgevers: M O U T O N & Co. :: :: :: Den Haag. 

A B O N N E M E N T S P R I J S : voor Nederland fr. p. p. ƒ7.50 'sjaars, voor Indië en het Buitenland (bijvooruitbetaling) ƒ9.50. 
Afzonderlijke nummers ƒ 0.15. — A D V E R T E N T I Ë N : van 1—5 regels ƒ 1 . - , elke regel meer ƒ0.20. Groote letters naar plaats
ruimte. Aankondigingen van aanbestedingen ƒ 0.15. Abonnement van adver tent iën tegen belangrijk verminderde prijzen. 

INHOUD: O F F I C I E E L G E D E E L T E . Examens der Maatschappij 
1912. Hoofdbestuursvergadering op 17 Apr i l a. s. R E D A C 
T I O N E E L G E D E E L T E . Waar zijn wij aangeland ? door H . P. Berlage, 
Vervolg en slot. Het Beursgebouw voor de Vereeniging 
van den Effectenhandel te Amsterdam. Arch. Jos. Th. J. Cuy
pers. De uitgenoodigde architecten voor den Raadhuis-
bouw te Rotterdam. Berichten. Met een plaat. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

E X A M E N VOOR BOUWK.-OPZICHTER, BOUWK.-
T E E K E N A A R E N ONDERBAAS 1912, ingesteld door 
de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 

In verband met het behaalde rangnummer hebben de volgende 
Heeren het diploma behaald voor: 

Bouwkundig Opzichter. No. 1. E . J. Rothuizen, Amsterdam ; 2. K . 
Beek, Heerenveen; 3. W. van de Weg. Haarlem; 4. T. Merbis, 
Overschie; 5. Joh. Kuperus, Leeuwarden; 6. P. Metz. Leeuwar
den ; 7. J. J, van der Burgt. Amsterdam; 8. A . Goodijk, Sneek; 
9. J. Olie, Nieuwe Niedorp; 10. J. W. Overmeer, Amsterdam ; 11, 
N . van der Land, Amsterdam; 12. W. B. Kroon. Haarlemmer
meer ; 13. H. J. Korver, 's Gravenhage ; 14. A. H . Janssen, Ouden
bosch ; 15. W. J. J. de Groot. Amsterdam; 16. G. P. Wijker, Roer
mond; 17. G. Wolffensperger, Nijmegen; 18. A . D . Evenhuis, 
Leeuwarden; 19. C. Langejan. Rotterdam; 20. G. R. de Wilde, 
'sGravenhage; 21. J. M. Groenewegen, 's Gravenhage; 22. J. H . 
Antonisse, Amsterdam; 23. A . Vroom, Leeuwarden; 24. J. Th. 
Geurst, 's Gravenhage ; 25. G. van der Gaast, Lemmer; 26. W. L . 
de Haan, Echten (Fr.); 27. B. Ellens, Groningen ; 28. M . Daniëlse, 
s Gravenhage; 29. N . van Doorn, Nieuwveen; 30. H . J. de Baan, 

Breda; 31. G. Gebbink. Enschede ; 32. P. Schotten. Langeraar bij 
Alphen; 33. M . J. Nelemans Gzn.. Zevenbergen; 34. G. Vermeer, 
Utrecht; 35. P. G. Cramer, Haarlem; 36. G. van Wijngaarden, 
Amsterdam; 37. B . Mulder, 's Gravenhage; 38. G. van Gooi, 
s Hertogenbosch; 39. J. van der Schaaf, Winterswijk; 40. A . 
Rijnders, Amsterdam; 41. P. A . More. Zutfen; 42. C. J. van 
Zetten, Haarlem; 43. P. A . den Hartog, Rotterdam; 44. P. Wa-
Penaar, Vlaardingen; 45. J. A . Baljeu. Middelburg; 46. L . Ubels, 
Ymuiden; 47. R. Leyenaar, 's-Gravenhage; 48. N . van Wijk, 
's-Gravenhage; 49. A . Priester, Winterswijk; 50. T. Abma, IJs-
"rechtum; 51. B. T. Deenik, Culemborg; 52. A . van den Berg, 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
« gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

Vlaardingen; 53. J. P. de Jong, Vriescheloo; 54. W. Lanting, Deer-
sum; 55. K . W. J. Schorteldoek. Rotterdam; 56. G. L . C. Vrins, 
Zwolle; 57. J. Vonk, Leeuwarden; 58. L. J. M . Hoogendoorn, 
Gouda; 59. J. A. van den Berk, Sluis (Z.); 60. L . Vogelesang Jr., 
Hilversum; 61. G. M . Burgers, Nijmegen; 62. Q. F . Bijlard Jzn', 
's-Gravenhage; 63. W. Witteveen,Deventer; 64. W. Ridderikhoff! 
Deventer; 65. D. Swartsenburg, De Rijp (N.H.); 66. J.Timmermans, 
Assen; 67. A . J. Wijbenga. Wartena (Fr.); 68. D. D. Oosterbaan, 
Drachten; 69. D. van Buuren, Haarlem ; 70. W. ten Hacken, den 
Helder; 71. Ant. van der Kaay. Hengelo; 72. J. Boekholt. Olden-
zaal; 73. A. de Jong J. Mzn„ Utrecht; 74. J. J. de Ruiter. Scheve-
ningen; 75. M . Melis, Oost en West Souburg; 76. R. Henstra, 
Baarn ; 77. R. Vegter, Lemmer; 78. C. van Donselaar. Roermond 
79. W. van Manen. Velp ; 80. W. N . J. van der Weijden. Rotterdam 
81. P. Broek. Egmond aan Zee ; 82. J. G. Aufderheijde. Haarlem , 
83. T. Borgman. Amsterdam; 84. P. M . Knoers, Haastrecht bij 
Gouda ; 85. G. J. Noordman. Amersfoort. 

Bouwkundig Teekenaar. 1. E . J. Rothuizen, Amsterdam; 2. A . D. 
Evenhuis.Leeuwarden; 3. G. Hogervorst. Haarlem; 4 .L. Vogele
sang Jr., Hilversum; 5. Th. M . van Keulen, Venlo; 6. W . L . de 
Haan, Echten (Fr.). 

Uitvoerder van burgerlijke bouwwerken. 1. G. L . C. Vrins, Zwolle; 
2. P. G. Cramer. Haarlem; 3. M . Daniëlse , ' s -Gravenhage ; 4. D. 
Koens Jr.. 's-Gravenhage; 5. H. van der Velden, Utrecht; 6. A . 
Oosters Jr., Beemster. 

HOOFDBESTUURSVERGADERING OP WOENS
DAG 17 APRIL A.S. ten 10' ., ure v.m. in het gebouw 
der Maatschappij. 

Op de Agenda komt voor o.a.: 
Ingekomen stukken. 
Mededeelingen van den Voorzitter. 
Opmaken dubbeltallen candidaten voor de verkiezing van 
drie leden in de Commissie van Redactie (die in haar geheel af
treedt) en van een l id in de Commissie van Onderzoek (wegens 
aftreden van den Heer C. Muysken). 
Benoeming van een l id in de Commissie van Financiën, wegens 
bedanken van den HeerL.C.Dumont. Voorzitter der Commissie. 
Agenda Mei-Vergadering. 
Verkiezing Hoofdbestuur en Commissie van Arbitrage. 
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Verslag van de Examens der Maatschappij 1912. 
Financieel verslag 1911. uitgebracht door de Commissie van 
Financiën. 
Balans en Rekening en Verantwoording 1911. 
Concept-Begrooting. opgemaakt door de Commissie v. Financiën. 
Toelichting tot het concept 
Verhouding tusschen Heemschut en Maatschappij. 
Opknappen Maatschappelijk gebouw en inrichting Bibliotheek. 
Maatregelen tot handhaving der Nationale Prijsvraag Regelen. 
Bouwkundige medewerking in de dagbladen. 
's Middags ten 2 ure. Vergadering van het Hoofdbestuur met den 
Raad der Afdeelingen. 
Agenda. 
1. Verhouding der Afdeelingen tot de gereorganiseerde Maat
schappij. 
2. Circulatie van de tijdschriften der bibliotheek bij de Afdee
lingen. 
Wat verder ter tafel zal worden gebracht. 
's Ochtends ten 10' a ure vergadert de Raad der Afdeelingen zelf
standig; de agenda is dezelfde als die der Vergadering van 
Hoofdbestuur met Raad der Afd. 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

WAAR ZIJN WIJ AANGELAND? 
DOOR 

H. P. BERLAGE Nz. 
Vervolg van blz. 161. (Slot.) -

{aar ook bij de architekten zelf schijnen de 
jinzichten zoodanig te zijn vertroebeld betref
fende de eischen die deze tijd stelt, dat altijd 

'nog maar wordt doorgegaan met de toepas
sing van oude stijlvormen, zelfs daar waar die met die 
eischen in noodzakelijke botsing komen. Zij hebben, 
wat het beginsel betreft, niets geleerd en niets vergeten, 
en wat de toepassing betreft, nog altijd maar niet 
willen inzien, dat de vormen die zij maken een karika
tuur zijn van de oorspronkelijke. Dit is hun misschien 
niet kwalijk te nemen, omdat ze gewoonlijk het talent 
missen te beseffen, dat zij daarmee die vroegere kunst 
beleedigen. Maar wel is hun alweer kwalijk te nemen, 
dat door hen wordt miskend alles wat in den laatsten 
tijd is gebeurd en dat door hen niet wordt gevoeld, dat 
zij die trachten een modern karakter te geven aan de 
bouwwerken, die aan moderne eischen moeten voldoen, 
juist degenen zijn, die het meeste eerbied hebben voor 
de kunst van vroeger tijden. Immers zij vergeten dat de 
groote kunstwerken in hun stichtingstijd modern waren 
in de beste beteekenis. 

En het zijn waarlijk geen onbelangrijke werken die 
krachtens die „Stilmeierei" ') zijn of worden gebouwd. 
Zoo verrees aan het singel te Amsterdam een bankge-

') Hiermede houdt ook verband het vraagstuk der restauratie, in 
hoever n.l. een oud gebouw moet worden gerestaureerd in de 
oude vormen, of wel belangrijke herstellingen en aanbouwsels 
in modernen geest moeten worden gebouwd. In Duitschland is 
men reeds zoover, dat volgens dit laatste, d.i. moderne inzicht 
wordt gehandeld. Bij ons is men nog zoover niet, ofschoon de 
strijd om den wederopbouw van den Vlissingschen toren doet 
verwachten, dat ook te dien opzichte de nieuwe denkbeelden be
ginnen door te dringen. 

bouw, dat heet te zijn gebouwd in den geest van het 
Mauritshuis. "Wanneer nu de lastgevers meenen, dat dit 
inderdaad het geval is, dan zou ik hen toch wel in over
weging willen geven, datzelfde Mauritshuis eens goed 
aan te kijken — dat prachtstuk van harmonie in massa 
en detail. Er wordt trouwens in het algemeen weer 
flink „gemauritshuisd" zoodat er zelfs een tweede dito 
in den Haag is verrezen op het Piet Heinplein. Nu zij 
daarbij nog niet eens gevezen op het gebruik van an
dere materialen dan die van het orgineel, welke mate
rialen dan den schijn moeten geven van echt te zijn, 
maar zij alleen vermeld, dat dit gebouw is een meubel
magazijn, om te weten wat voor „onwezenlijks" daar is 
gebouwd. Eén vraag: Zouden de 17e eeuwers, wanneer 
zij een meubelmagazijn bouwden, het zóó hebben ge
daan? 
En het antwoord: vermoedelijk niet; zij zouden het na
tuurlijk in den stijl van den tijd hebben gebouwd, want 
dat was modern, dat was hun eigen schepping, maar er 
zeker geen copie van een woonhuis van hebben gemaakt. 
En wat doen wij nu? Wij bouwen niet in modernen 
geest, maar copieeren zelfs een geheel gebouw uit vroe
ger tijd, dat bovendien geen magazijn was. 
Er is op het Leidsche Plein te Amsterdam in aanbouw 
een zelfs voor de hoofdstad ongewoon omvangrijk ge
bouw; het modemagazijn van Hirsch '). Als het niet 
reeds bekend was welk gebouw in het vervolg het Leid
sche Plein zal gaan beheerschen, dan is een enkele blik 
op de zuilenarchitektuur die staat geboren te worden, 
voldoende om daaromtrent zekerheid te krijgen. Het 
wordt alweer geen gebouw in modernen geest, zooals 
men meende dat toch wel voor moderne kleeren ware 
aangewezen, maar een klassieke zuilenbouw, die als 
bestemming krijgt een winkelgebouw van dezen tijd te 
karakteriseeren. Nu zouden er allerlei opmerkingen 
zijn te maken zelfs binnen de grenzen van datstijlgeval, 
in hoeverre dan nog een dergelijke architektuur de 
praktische uitdrukking is van een magazijn voor de 
meest verfijnde dameskleeding ? Want ik heb alweer 
het gevoel, dat de vroegere bouwmeesters toch ook in 
die richting wel een andere opvatting van hun taak 
hadden. Maar ik wil mij alleen bepalen tot het aesthe
tische geval als zoodanig, en dan alweer de vraag stel
len in hoeverre de moderne eischen van groote licht
openingen vereenigbaar zijn met een dergelijke archi
tektuur. Het prachtige van de klassieke Palladiaansche 
zuilenbouw zit in de tegenstelling tusschen de massivi
teit vanhet stylobaat en den lichten zuilenbouw. De een
heid der tegendeelen was den grooten meesters van 
vroeger waarlijk wel bekend, zooals deze ook den 
schoonheidskern van het Mauritshuis bepaalt. Nu ver
langt de praktijk van het moderne winkelbedrijf, dat 
juist de onderbouw zooveel mogelijk worde doorbroken, 
omdat deze de kijkramen bevat. Daarmee is m.i. de 
geheele toepassing van het klassieke zuilenschema reeds 

') Dit gebouw is bovendien de copie van een gebouw uit Londen, 
zoodat de hoofdstad wordt verrijkt met een monumentaal mode
magazijn van het buitenland gecopieerd, dat zelf principieel niet 
deugt. 
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veroordeeld, om van een hooger plan van beoordeeling 
niet eens te spreken. Ik zou deze de aesthetische mora
liteit willen noemen, waarvan de verantwoordelijkheid 
nog maar door weinigen wordt gevoeld. Het begrip van 
haar bestaan ontstond eerst met dat van een modern 
schoonheidsbesef, zoodat zij zeker nog niet is het eigen
dom van hen, die althans door hun werk blijk geven 
haar te ontkennen.Want het gaat ten slotte om de vraag, 
of er inderdaad een moderne richting bestaat, waarop 
het antwoord in bevestigenden zin natuurlijk ook alleen 
door die enkelen wordt gegeven. Het zijn dezelfden 
die, erkennende dat er moderne eischen zijn, ook trach
ten aesthetisch moreel hun kunst daaraan te doen be
antwoorden. 
Want dat er moderne eischen zijn kan door niemand 
worden ontkend, hetgeen blijkt uit de bovengenoemde 
conflikten. Nu hebben de „stijlarchitekten" het daar
voor passend verdedigingsargument klaar, nl. dat wan
neer in vroeger tijden dezelfde eischen zouden zijn 
gesteld, de oplossing zou zijn gegeven, zooals zij dit 
gelieven te doen. Is dit echter niet een redeneering, die 
de zaak op haar kop plaatst, omdat iets ongerijmds 
wordt voorondersteld, en de schoonheid der oude ar
chitektuur, zooals van alle groote architektuur, juist 
daarin zit, dat de vorm in harmonie is met de gestelde 
eischen. Maar het is bovendien de grofste beleediging 
van hen, die scheppers waren van die groote kunstwer
ken ; omdat zij daardoor worden in staat geacht tot 
ontkenning van hun eigen beginselen, tot een verhas
peling van hun eigen schoonheidsformule. 
De karakteristiek van modern zijn kan misschien het 
best worden aangeduid daardoor, dat met de bewuste 
erkenning van de moderne eischen, ook alles wordt 
aanvaard wat aan die eischen voldoet. Nu was, zooals 
reeds gezegd, alle groote kunst in den tijd van haar 
ontstaan in den besten zin modern, hetgeen dus zeggen 
wil, dat de eischen van dien tijd werden erkend en als 
gevolg daarvan alles werd aanvaard, wat die eischen 
kon bevredigen. En daar het de taak van den bouw
meester is om in overeenstemming daarmee aan het 
gebouw den denkbaar schoonsten vorm te geven, ont
stond om zoo te zeggen de schoonheidsformule daarvan 
vanzelf, of liever de bouwmeester moest er wel voor 
zorgen, dat de schoonheidsformule met die eischen niet 
in conflict kwam. En dat is, het zij nog eens herhaald, 
juist hun groote verdienste. En nu doen zij, die oude 
gebouwen copieeren, juist het tegenovergestelde, door 
bij erkenning der praktische eischen, die nu eenmaal 
door het tegenwoordige leven worden gesteld, een 
daarmee in conflict komende schoonheidsformule toe 
te passen. Maar bovendien beleedigen zij hen, die vroe
ger krachtens een aesthetisch moreel beginsel schiepen. 
In plaats van dus te trachten naar architektonische 
eerlijkheid, dus te streven naar aesthetische moraliteit, 
d.i. te zoeken naar een constructieve samenstelling en 
een daarmee overeenkomend vormschema, wordt met 
een vormschema van vroeger tijden begonnen, een 
vormschema, dat als zoodanig waarlijk reeds is uitge
put en daardoor verlept en dat bovendien moet worden 

verhanseld om het goedschiks kwaadschiks aan die 
moderne eischen aan te passen. 
En nu gebeuren juist deze dingen aan het begin eener 
periode, die de oplossing van architektonische vraag
stukken moet brengen, zoo belangrijk als in Nederland 
nog nooit zijn voorgekomen. De centra der drie groote 
steden moeten geheel worden omgebouwd; terwijl het 
toeval wil, dat deze drie steden alle drie een nieuw 
Raadhuis moeten hebben. Dat vraagstuk tracht Am
sterdam op te lossen door zijn oude Raadhuis op te 
eischen; maar het staat niettegenstaande dat, voor een 
moeilijker probleem, dan de beide andere steden, de 
vernieuwing van zijn voornaamste plein. Wanneer men 
bedenkt, wat dat beteekent, dan komt men tot het in
zicht, dat wel de allerbeste krachten zouden moeten 
samenwerken om te komen tot een kunstvol resultaat. 
Dat wordt immers verlangd, dat wordt geëischt zelfs, 
omdat men . . . . er recht op heeft na zoo lange schoon
heidsontbering; want men denkt onwillekeurig aan de 
klassieke Fora, aan de middeleeuwsche marktpleinen, 
waarvan de heerlijkheid ons maar al te goed bekend is. 
En ongetwijfeld heeft het Gemeentebestuur ook aan 
zoo iets gedacht, toen het de prijsvraag uitschreef, 
welke de Dam-bebouwing zou aangeven. Maar het uit
schrijven van een prijsvraag en het geven van een goede 
algemeene oplossing is natuurlijk alleen niet voldoende, 
wanneer niet bovendien de prijsvraag-winnaar bij de 
uitvoering van het geheel wordt betrokken. 
Immers wanneer de bebouwing niet in eene en dan na
tuurlijk zeer bekwame hand blijft') doch de bouwblok
ken ook aan verschillende gegadigden, met hun ver
schillende architekten worden verkocht, dan spreekt 
het van zelf, dat, gegeven de bestaande toestand, aan 
een architektonische eenheid niet behoeft te worden 
gedacht. Zooveel architektonische hoofden, zooveel 
architektonische zinnen en meestal wat voor zinnen, is 
nu eenmaal het karakter van het architektengilde, dank 
zij de verschillende stroomingen die in den laatsten tijd 
opnieuw het streven naar een zekere vastheid van be
ginsel en opvatting vertroebelen, en dus bemoeilijken. 
De tijd is blijkbaar nog niet vol voor de oplossing van 
zulke belangrijke vraagstukken. Maar hoe kan dat ook, 
wanneer men bedenkt, dat aan de schepping van een 
dergelijk stadscentrum in vroeger tijd, eeuwen werd ge
werkt en dan nog bovendien in een vaste evolueerende 
lijn. Aan het naastbij liggend voorbeeld, aan de markt 
te Brussel staan gebouwen van eeuwen ontstaanver-
schil. En toch welk een eenheid. Dus niettegenstaande 
het groote verschil in karakter toch een harmonisch 
effekt. Hoe komt dat? Dat komt omdat elk gebouw als 
zoodanig karakter heeft, d. i. krachtens moreel aesthe
tische beginselen werd opgebouwd. 
Dit voorbeeld bewijst bovendien, dat stijleenheid geen 
noodzaak is voor de eenheid als zoodanig, waarvan 

') Het is misschien al te onnoozel om er op te wijzen, dat ook voor 
het maken van moderne architektuur bijzonder begaafde bouw
meesters noodig zijn. Maar de tegenstanders zijn immers allicht 
geneigd om op leelijke moderne dingen te wijzen en daarom de 
geheele moderne richting te veroordeelen. 
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trouwens onze Dam zelf met 
Paleis en Nieuwe kerk wel 
het treffendst voorbeeld is; 
want er is steeds eenheid, 
dus schoonheid in de veel
heid, wanneer de onderdee
len slechts karakter hebben. 
Maar daarom is ook het ka-
rakterlooze het allerergste, 
het meest hopelooze geval, 
het „non possumus" van het 
bereiken van een bevredi
gingsresultaat. Het vraag
stuk tot oplossing der Dam
bebouwing is nu in zoover 
geheel anders, omdat daar, 
zonder langzame ontwikke
ling, reeds dadelijk een een
heid wordt verlangd. Dit 
zou een prachtig vraagstuk 
zijn voor een architekto-
nisch rijpen tijd, dus voor 
een tijd van stijlvastheid. 
Ook daarvan bestaan na
tuurlijk tallooze voorbeel
den, van de vroegste oud
heid af tot aan de 19e eeuw. 
Daar wij nu zeker niet leven 
in een zoodanigen tijd, is na
tuurlijk het bereiken van een 
dergelijk resultaat volstrekt 
uitgesloten. 
De eenige mogelijkheid van 
een langzamen groei van den 
Dam tot een monumentaal 
plein ligt echter in de erken
ning van het streven van 
dezen tijden dientengevolge 
in een begin van bebouwing 
in modernen geest. 
De ontkenning echter daar
van, dus de uitvoering der 
bebouwing door hen, die nog 
geheel door de stijlarchitek-
tuur zijn bevangen, is een 
.Lebensverneinung", die 
niet alleen de bedenkelijk-
ste gevolgen moet hebben, 
maar ons bovendien in op
vatting weer een halve eeuw 
terug zet. Het karaktervolle 
biedt immers uitsluitend de 
voorwaarde voor een moge
lijke schoonheid, terwijl men 
dan ook zeker niet bevreesd 
behoeft te zijn voor eene dis
harmonie tusschen de ar
chitektuur van het Paleis 
en de Nieuwe kerk en die 

moderne omgeving. 
Integendeel zal het 
zich zoogenaamd wil
len aanpassen aan 
die architektuur d.i. 
het karakterlooze, 
juist de eenige ma
nier zijn om dishar
monie te doen ont
staan. 
Of gelooven de ar
chitecten werkelijk 
nog aan een ontwik
keling der architec
tuur op de basis 
eener neo-neo-neo 
Renaissance? Ver
wachten zij heusch 
nog eenig enthousias
me voor eene her
haling der periode 
van 1860—1880? 
Denken zij werkelijk 
nog eenige eer te be
halen met een drie-
dubbelovergehaalde 
kunst? Ik kan me 
zelfs niet voorstel
len, dat zij zelf met 
pleizier aan zoo iets 
werken; dat zij 
vreugde hebben aan 
datgene, wat zij ma
ken, dat zij gelooven 
in wat zij doen. Maar 
zijn zij wel aan een 
geloof toe, zij die dat 
doen, terwijl toch 
een geloof in datgene 
wat hun het heiligst 
moest zijn, hun kunst, 
het eenig noodige is, 
de eenige waarborg 
alweer voor een . . 
aesthetische moraal. 
Dat geloof werd nu 
jaren geleden ver
kondigd, velen ten 
spijt aanvaard, zelfs 
met enthousiasme 
begroet. En thans... 
wordt datzelfde ge
loof door velen ont
kend, gekleineerd en 
zelfs beleedigd. 
En dat is daarom 
droevig, zoo niet er
gerlijk, omdat wij een 
voorsprong in die 
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richting hadden op de vele landen, waar datzelfde ge
loof werd verkondigd. En thans heeft, dank zij dat ge
loof, d.i. het geloof in de toekomst zelf, Duitschland ons 
ingehaald niet alleen, maar op ons een voorsprong 
gekregen, terwijl wij met de grootste onverschilligheid 
het standpunt hebben prijsgegeven van mede in het 
front te marcheeren van de groote architekturale 
beweging. En dat gebeurt, eenerzijds omdat de offici
eele lichamen de ontwikkeling der moderne architek
tuur tegenhouden, anderzijds omdat de architekten, 
welke met de belangrijkste vraagstukken worden 
belast, het inzicht, de kracht en het talent missen, 
om die in overeenstemming met de moderne eischen op 
te lossen. Zoodat, wanneer er niet enkele particuliere 
lastgevers waren, die zelf het moderne aanvaarden en 
daardoor enkele architekten gelegenheid geven in die 
richting te werken, het den schijn zou hebben alsof de 
architektuur in Nederland op het doode punt zou zijn 
aangeland. 

Ik zeg den schijn zou hebben, omdat ik zelf het geloof 
heb behouden in een ontwikkeling in moderne richting, 
maar ik heb daarbij de wetenschap, dat zij, die thans in 
reaktionaire richting werken, bij de latere beschrij
ving van den ontwikkelingsgang der Nederlandsche 
bouwkunst, niet alleen niet zullen worden geroemd, 
maar zullen worden aangeduid als degenen, die den 
ontwikkelingsgang tijdelijk hebben gestremd. 

HET BEURSGEBOUW VOOR DE VEREENI
GING VAN DEN EFFECTENHANDEL T E AM
STERDAM. 

Arch. Jos. T H . J. CUIJPERS, C .B . I . 

Uit een album, bevattende beschrijving met afbeeldingen van de 
in aanbouw zijnde nieuwe effectenbeurs te Amsterdam, ontlee-
nen wij bijgaande clichés, ons welwillend ter leen afgestaan, 
benevens volgende toelichting: 

P L A N B E G A N E GROND. De begane grondverdieping beslaat, 
met uitzondering van eene kleine binnenplaats aan de noord
zijde, het geheele terrein. Langs de buitenmuren zijn de dienst
vertrekken gerangschikt in afwisseling met beschikbare winkel
ruimte. Het midden dient uitsluitend voor bergplaatsen. 
E r kon niet aan worden gedacht om de Beurszaal reeds op de 
begane grondverdieping te brengen, en daardoor onmiddellijk 
toegankelijk te maken. Immers de dienst van Post en Telegraaf, 
de drukkerij, de vestiairen voor beursbezoekers en eene voor 
beambten, de berging van rijwielen, en de Lunchroom beslaan 
zooveel ruimte, dat alleen nog twee rijen van winkels hier zijn 
in te richten. Al le lokalen, die direkt van uit de Beurszaal toe
gankelijk moeten zijn, zullen geplaatst worden op de vier Meter 
hooger gelegen hoofdverdieping. 
E r zijn in dezen plattegrond aanwezig zes vakken, die geheel ge
lijk op alle verdiepingen terug komen, te weten de vier door
gaande trappen, waarvan een ronde met lift naar de verdiepin
gen, een groote ventilatiekoker en een zuidelijke lift. Links is de 
ruime ronde trap, waarbinnen een groote liftkooi is geprojec
teerd, geschikt voor 9 personen tegelijk met groote snelheid te 
vervoeren. Deze begint in den kelder en zou daar, door een 
dwarsgang onder onze postlokalen en verder onder de Beurs
straat doorgaande, met de Koopmansbeurs in verbinding kunnen 
worden gebracht. Deze wenteltrap en die, grenzende aan socië

teit en lunchroom, worden in helderkleurig marmer uitgevoerd 
en de laatste ook met marmer en majolika bekleed. 
De oostelijke trappen langs de Warmoesstraat hebben treden 
van grijs graniet; de wanden van kleurige siersteen opgetrokken 
zijn gedeeltelijk bezet met tegels. 
De rijwielbergplaats en gangen van de beganegrondverdieping 
zijn uitgevoerd in gevoegd metselwerk; de baksteen is tot de 
hoogte der muren, die door aanraking besmeurd kan worden, 
verglaasd, daarboven dof. 
De baksteen, het voornaamste bouwmateriaal, komt op de hoo-
gergelegen lokalen niet meer in het gezicht. 

HOOFD V E R D I E P I N G . De inrichtingdezerverdiepingbeheerscht 
de samenstelling van het geheele gebouw. De eigenlijke Beurs-
zalen zijn hier gelegen. 
De onderlinge distributie is zoodanig te regelen, dat het verkeer 
zoo eenvoudig en vlug mogelijk kan geschieden tusschen Beurs
zaal eenerzijds en de telegraaf-telefoon van de gemeente of van 
het Rijk anderzijds, en verder nog de openbare Beurszaal. waar 
ook de bezoekers der Koopmansbeurs worden ontvangen. 
Doordat de cellen voor den Gemeentelijken telefoondienst in de 
societeitslokalen werden ondergebracht, kon een afzonderlijke 
ruimte daarvoor worden bespaard. 
Het terrein heeft bezwarende eigenschappen, als de scheefheid 
van de Zuidergrens langs de Papenbrugsteeg en de Noorder
grens langs de perceelen der buren ; daarbij de omstandigheid, 
dat de Papenbrugsteeg, slechts 3 Meter breed zijnde, te weinig 
licht verschaft voor de benedenlokalen, en het Noordelijk deel 
van het terrein eenigszins schuil gaat achter den Zuid-Oostelijken 
hoektoren van de Koopmansbeurs. 
De smalle Warmoesstraat, die slechts 7 Meter breed is. maakt het 
niet gewenscht, om kleine lokalen op zij verlichting aangewezen 
daar langs te brengen. 
Aangezien de natuurlijke plaats voor den hoofdingang, met daar
bij behoorende vestibule, is aan het Beursplein, en deze van 8 tot 
10 M . diep zijn, moest de groote Beurszaal met een breedte van 
30 Meter bij een lengte van 40 Meter binnen de muren, naar de 
Warmoesstraat geschoven worden.Deze Beurszaal wordt verlicht 
door hoogstaand zijlicht maar vooral ook door bovenlicht. De 
toiletinrichtingen zijn toegankelijk door de Openbare Beurszaal 
en van uit de Societeitsvestibule. 

P L A N E E R S T E V E R D I E P I N G . Op galerijen kan men de beurs
zaal met zijne bezoekers in alle richtingen overzien. 
De trappen in de vier hoeken van het gebouw en de twee perso
nenliften voeren hier naar de zalen bestemd voor het Bestuur 
midden aan den Pleingevel, daarbij aansluitend zuidelijk het 
Secretariaat en noordelijk de Geschillenkamer. Verder in den N . 
W. hoek de Boekenzaal en Leeszaal, dan de Noteerzaal aan de 
Warmoesstraatzijde in vertikale verbinding door twee liften met 
de drukkerij op den beganen grond. In't zuiden boven de socië
teit de Lotenzaal en een ruime Schrijfzaal aan den hoek van 
Beurspleinen Papenbrugsteeg. 
In Noord- en Zuidvleugel zijn afzonderlijke toiletinrichtingen 
evenals op de Hoofdverdieping. 

T W E E D E V E R D I E P I N G . Ook hier vinden wij de Beurszaal nog 
terug. Op den inwendigen dienst van het beursbedrijf hebben 
betrekking de woning van den administrateur noordelijk aan de 
Warmoesstraatzijde gelegen en die voor een restaurateur aan de 
zijde der Papenbrugsteeg; de overige lokalen zijn beschikbaar 
om als kantoren te worden verhuurd. 

D W A R S D O O R S N E D E O V E R H E T M I D D E N V A N H E T G E 
B O U W . Het dak van de beurszaal volgt volkomen de uiterste 
toegelaten hoogtegrens met45 3 helling naar de zijden der War
moesstraat. 
Op de zolder, waar de kanalen voor de luchtafvoer bij elkander 
worden gevoerd, is de centrale ventilatie-inrichting in den dak
ruiter afgebeeld. 
De gewelfvormige overdekking van de Beurszaal rust op hoofd-
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bogen van betonijzer en tusschenbogen van geconstrueerd pro-
filijzer. Daartusschen zijnde vakken, zijdelings gedicht met terra 
cotta caissons, in het midden met een dubbele beglazing, welke 
weerstand moet bieden aan de groote afkoeling van de kapruimte 
daarboven. Het dak wordt, behalve voor het bovenlicht van glas. 
gedekt met leien op een houten beschieting. 

D E G E V E L B E U R S P L E I N . Op een onderbouw van ruwe graniet-
blokken, die uit eene mengeling van vier tinten groen en grijs 
is gevormd, en afgesloten wordt door een gepolijsten lichtgeel-
grijzen band, sluit de hoofdverdieping aan met een witsteenen 
band, waaruit de hoofdhoeken van den bouw door 't zelfde 
materiaal tot aan de kroonlijst duidelijk worden afgeteekend op 
de plaatsen waar ook inwendig de groote zaal de verdeeling be
heerscht. 
Rond de ingangen wordt het graniet gepolijst; het is daardoor 
aangenamer in de aanraking en dieper van toon. 
De muren worden opgetrokken in kleurigen baksteen van een 
niet gladden handvorm, die dus spel in de kleur geeft. 
De vensters, die in den muur zich donker afteekenen. worden 
omgeven door roomkleurig terra cotta. waartegen het donker 
teakhout der vensterkozijnen duidelijk spreekt. 
De dakbedekking is van leien, waarvan de kleur gescheiden 
wordt van 't rood in den baksteen, doordat de tweede verdieping 
met hare smallere vensterverdeeling. door zooveel meer terra 
cotta omsloten, verder gemetseld is uit grijzen baksteen, die aan
sluit aan de heldere kroonlijst van terra cotta. 

G E V E L P A P E N B R U G S T E E G . Boven de winkels in de midden
partij de Sociëteit met een balkon langs de groote opschuifbare 
vensters. 
Daarboven de Lotenzaal, en het terras, waarachter de woning 
van den restaurateur. 
De lichte vensters tegen den grooten zaalgevel zijn de lantaarns 
boven den zuidelijken gang. 
De hoogten van dezen gevel worden sterk beperkt door de licht
lijn die. ten behoeve van de huizen in de Papenbrugsteeg, moet 
worden geëerbiedigd. 
Alleen het hoekpavillioen mag de hoogte van de Beursstraat be
reiken. 
De gevel van de groote Beurszaal ligt van 10 tot 15 Meter terug 
achter het gevelvlak der benedenverdiepingen. 
De bouwmaterialen zijn dezelfde als die aan den Pleingevel. 
Het graniet is hier vlakker bewerkt, als in onmiddellijke aanslui
ting met de winkelvensters, waarlangs het personenverkeer on
middellijk voorbijgaat. 

G E V E L W A R M O E S S T R A A T . Ook in dezen gevel wordt de 
partij die aansluit aan den kant van de Papenbrugsteeg door de 
daar heerschende verlichtingsgrenzen zeer gedrukt. 
De 75 Meter lange gevel, waarin weinig sprongen voorkomen in 
verband met het zacht slingerende terrein, is verdeeld in verti-
kale richting door geringe sprongen in de hoofdassen, welke 
hoofdsteunpunten van binnen naar buiten zijn aangeduid door 
ruimer toepassing van natuursteen. 
De kleine bovenvensters van de groote zaal liggen 5 Meter terug 
achter den gevel, zijn dus van de straathoogte niet zichtbaar. 
Beide ingangen kunnen ook voor de beursbezoekers van uit de 
Warmoesstraat dienst doen. 
De groote poort in het midden dient als inrit voor de steenkolen 
der verwarming. 

DE UITGENOODIGDE ARCHITECTEN VOOR 
DEN RAADHUISBOUW T E ROTTERDAM. 
Door B. en W. van Rotterdam zijn uitgenoodigd, vóór 3 Novem
ber 1912 een ontwerp voor den bouw van een nieuw raadhuis in 
te zenden : K . P. C. de Bazel, architect te Bussum; M . Brinkman 
en C. B. van der Tak, architecten te Rotterdam; Prof. Henr i 
Evers, hoogleeraar te Delft: C. N . van Goor en W. F . Overeijnder, 

architecten te Rotterdam; Prof. J. F . Klinkhamer, hoogleeraar 
te Delft; W. Kromhout Czn., architect te Rotterdam; J. A . G. van 
der Steur, architect te 's-Gravenhage ; Jan Stuyt, architect te A m 
sterdam. 
Gaarne erkennend dat deze keuze waarborgen van succes in 
zich bevat, valt ons echter direct op, dat enkele begaafde bouw
kunstenaars hier ontbreken, in de eerste plaats H . P. Berlage. 
Wij noemen deze, omdat hij een, door alle collega's erkende, 
eerste plaats inneemt in het architecten-gilde. Reeds vernamen 
wij, hoe verscheidene collega's tegen dit passeeren van Berlage 
protesteerden. Het is haast onbegrijpelijk dat, waarB. en W. zich 
blijkbaar van de mede werkingder goede krachten willen verzeke
ren, een der besten, zoo niet de beste, voorbij wordt gegaan. Dat 
hierdoor het succes der prijsvraag ernstig wordt benadeeld, be
hoeft geen betoog. Maar het geval wordt nog vreemder, als men 
ziet, dat meerdere ..moderne" architecten wel gevraagd zijn; wij 
noemen slechts Kromhout. 
B . en W. zijn dus niet tegen de moderne architectuur; en waar 
Berlage èn niet gevraagd is in de Jury, én niet is uitgenoodigd 
voor de prijsvraag, krijgt dit passeeren geheel het karakter 
van een manifestatie tegen de moderne Hollandsche architec
tuur, zooals die door Berlage en zijn meer directe leerlingen 
wordt toegepast. Men w i l dus Berlage en zijn stijl niet. 
Maar wie is hier ..men" ? Aangenomen mag worden, dat B. en W. 
omtrent de keuze der uit te noodigen architecten overleg ge
pleegd hebben met de Jury der prijsvraag. Maar daar het abso
luut ondenkbaar is, dat de Jury, bestaande uit architecten. Ber
lage, die. hoe ook verschil van meening over hem onder de col
lega's bestaat, toch algemeen als een der meest begaafde archi
tecten in Nederland wordt erkend — zou hebben willen passeeren, 
blijft er niets anders over dan aan te nemen, dat B . en W. hier, 
als prijsvraaguitschrijvers. de wet hebben voorgeschreven, en 
Berlage hebben geweigerd. Is dit inderdaad het geval geweest, 
dan mag zeker nog wel eens de vraag onder oogen worden ge
zien, of hiermede het college van B. en W. zich niet te ver door 
particuliere meeningen heeft laten leiden, en daarmede het alge
meen Rotterdamsch belang namelijk mededinging aan de prijs
vraag door de beste krachten, ernstig heeft geschaad. 
E r zijn nog meer punten bij deze uitnoodiging, die aanleiding tot 
kritiek geven; zoo de willekeurige koppeling van architecten; de 
uitnoodiging van prof. Henri Evers en de termijn van inzending. 
Plaatsgebrek belet ons hierop nader in te gaan; wij hopen er 
echter spoedig op terug te komen. J. G. 

BERICHTEN 
Vlissingen. Burg. en Weth. van Vlissingen stellen voor hun een 
crediet toe te staan teneinde Dr. Cuypers uit Amsterdam, uit te 
noodigen om, in overleg met den gemeente-bouwmeester, de 
verschillende plannen tot herbouw van den St. Jacobstoren te 
beoordeelen of eventueel daaraan een nieuw ontwerp toe te 
voegen met begrootingen kosten. N.R.Ct. 
Een nienw gebouw voor het departement van Binnenland
sche Zaken. Met Augustus zal, wanneer het ministerie van Bui-
tenlandsche Zaken verhuisd is naar het Plein, het ministerie van 
Binnenlandsche Zaken tijdelijk in het tegenwoordige gebouw 
Buitenlandsche Zaken worden gevestigd. Dan zal. naar de H. Ct. 
verder verneemt, het oude gebouw van Binnenlandsche Zaken 
afgebroken worden, en een nieuw gebouw verrijzen in het karak
ter van de regeeringsgebouwen aan den Vijverberg. Het gebouw 
zal een verdieping hooger worden opgetrokken, en het beroemde 
Torentje, aan den Vijver, zal blijven bestaan, doch gerecon
strueerd. 
Correspondentie. Van een A . L . der Afdeeling Amsterdam van 
de Mij. tot Bevordering der Bouwkunst ontvingen wij een inge
zonden stuk betreffende het adres der Afdeeling Amsterdam in 
zake prijsvragen voor de Dambebouwing. 
Plaatsgebrek noopt ons het stuk te laten liggen tot het volgend 
no. van het Bouwkundig Weekblad. 
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INHOUD : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Jaarverslag Afdeelingen. 
Jaarverslag Commissiën. Afd. Amsterdam. R E D A C 

T I O N E E L G E D E E L T E . Kroniek, Huis „de Handboog" te Delft, 
door J. Gratama. Vi l l a te Hilversum. Arch . J. H . W. Lel i 
man. B. I. Oud en Nieuw uit Oost-Friesland, door Jb. Faber. 

Sociale Hygiëne en Techniek, door J. L . B. Keurschot. 
Een Instituut der Kunsten, door R. N . Roland Holst. Kritiek 
op de Vierjaarlijksche. Ingezonden. Berichten. Laatste 
berichten (Officieel). Met een plaat. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

J A A R V E R S L A G AFDEELINGEN. In B. Weekblad no. 9 
en 10 1912 is herinnerd aan Art. 16 der Statuten, bepalende dat 
de Afdeelingen der Maatschappij vóór den lsten April een ver
slag van den toestand en de werkzaamheden der Afdeeling ge
durende het afgeloopen jaar aan het Hoofdbestuur moeten toe
zenden. 
Daar enkele Afdeelingen hier nog in gebreke zijn gebleven, 
worden deze verzocht alsnog spoedig het verslag in te dienen. 

J A A R V E R S L A G COMMISSIËN. In herinnering wordt ge
bracht, dat de reglementen voor de Commissie van Redactie, de 
Commissie van Onderwijs, de Bibliotheek-Commissie en de Com
missie van Arbitrage bepalen, dat deze Commissiën minstens 
twee weken voor de Alg. Meivergadering (vastgesteld op 21 en 
22 Mei a.s.) een jaarverslag aan het Hoofdbestuur toezenden, dat 
tegelijk met het jaarverslag van de Maatschappij in het Bouw
kundig Weekblad wordt gepubliceerd. 
Het verslag van de Commissie van Financiën is reeds ontvangen. 

AFDEELING AMSTERDAM VAN D E MAAT
SCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

634e Alg. Vergadering van de Afd. Amsterdam op Vrijdag 26 
Apr i l a.s. ten 8 uur n.m. in het gebouw der Maatschappij, Marnix
straat 402, waarop de heer A. W. Bos, Dir. van Publieke Werken 
te Amsterdam een voordracht zal houden over : de Rioleering en 
Watervoorziening van Amsterdam. 
Voor introductie zich te vervoegen tot den secretaris der Afdee
ling, den heer J. Bakker, P. C. Hooftstraat 95. Amsterdam. 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

B KRONIEK xxxiv ^ 
door J . GRATAMA. 

UIS „DE HANDBOOG" T E D E L F T . In het huis 
.de Handboog" aan de Koornmarkt te Delft 
bezit deze stad een harer fraaiste oude ge
bouwen, in den stijl der Hollandsche Vroeg 

Renaissance. Bijgaande afbeeldingen toonen de archi
tectonische waarde van het gebouwtje nader aan. 
Opmerkelijk en bekoorend in den gevel is de levendige 
rijkdom, verkregen door de bekende combinatie van 
baksteen en zandsteen, door het reliëf tengevolge van 
de overbouwing op de sierlijke en geestige bogen 
boven de ramen, en vooral door het fijn en uitmuntende 
beeldhouwwerk in de tynpans en consoles. 
Meermalen is de verwaarloosde gevel, die onderhoud 
behoefde, met ondergang bedreigd. Maar gelukkig heeft 
het gebouw een eigenaar gekregen, die veel voor dit 
zeldzame en fraaie stuk architectuur gevoelt, en die het 
geheel een zorgvuldige herstelling heeft doen onder
gaan. Het is de heer Rodenburg, die dit loffelijk werk 
heeft gedaan en onder wiens persoonlijke leiding de 
restauratie heeft plaats gehad, naar een ontwerp, dat 
in overleg met Afd. Kunsten en Wetenschappen van 
het Ministerie van Binnenl. Zaken was opgemaakt. 
Reeds vroeger had deze Afd. den heer K. op de groote 
kunstwaarde van den gevel gewezen. Over de herstel
ling werd ons het volgende medegedeeld: 
„Van het middengedeelte van den gevel is de baksteen 
en het beeldhouwwerk oud. met uitzondering van 
enkele hoekblokken, die men moest vervangen, en van 
den topgevel; onder de bewerking zijn hier echter vol-
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doende aanwijzin
gen gevonden om 
te mogen aanne
men, dat hij vroe
ger geweest is, 
zooals hij thans is 
gereconstrueerd. 
Van de onderpui 
is de kleine deur 
met omlijsting 
enz., oud; de twee 
groote deuren er 
naast zijn naar dit 
voorbeeld nieuw 
bijgemaakt. De 
luiken en ramen 
zijn, naar het mo
del van de oude, 
nieuw gemaakt. 
Het glas, dat voor 
de ramen gebruikt 
is, is ± 300 jaar 
oud." 

Het is een goede 
gedachte geweest, 
de bestaande on
derpui in Lode-
wijk XVI stijl te 

HUIS „DE H A N D B O O G " T E D E L F T , behouden; ten eer-
Voor de restauratie. s t e o m d a t w j Q p 

zich zelf genomen, goede hoedanigheden bezit; (zie 
de ingang rechts) en historisch is, aangevende de 
wijze, waarop in het laatst der 18de eeuw het onder
stuk is vernieuwd; en ten tweede, omdat hier gelukkig 
is afgeweken van de gewoonte: bij de herstelling van 
oude gevels te trachten de ontbrekende deelen, in casu 
de pui, in den stijl van het geheel, dus in Holl. Vroeg 
Renaissance, bij te maken. Hiermede is deze historische 
leugen vermeden; maar jammer is, dat men dit begin
sel niet consequent heeft doorgevoerd, en de twee 
nieuwe deuren rechts in Lod. XVI stijl en de top in 
Holl. Vroeg Renaissance heeft ontworpen. 
De vraag is gewettigd, of deze deuren wel een Lod. XVI 
verhouding hebben; of zij, zoo zij tegelijk met de deur 
rechts waren aangebracht, niet geheel anders zouden 
zijn geweest. Men heeft uit een quasi-historisch en nog-
erger-quasi aesthetisch oogpunt deze stijlnamaak ge
kozen. Het gevolg van dit minder juist inzicht is, dat 
de deuren links, ondanks hun schijnbare stijlovereen
komst met de deur rechts, toch tamelijk slecht bij deze 
laatste passen. Immers, de deur rechts is met zijn 
breede pilasters, zijn bovenlicht en zijn rijzig bovenpa-
neel een fraai, slank geheel; de deuren rechts,breed en 
met magere pilasters, zijn minder mooi. 
Door zich geheel vrij te houden van de belemmeringen 
van den stijlnamaak, en te streven in vrije schepping 
naar harmonie, had men, met behoud van de Lod. XVI 
deelen der bestaande onderpui, iets kunnen verkrijgen, 
dat van grooter schoonheid zou zijn, dan wat nu gemaakt 
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EMBDEN. 

R A A D H U I S . 

Z A N D S T E E N E N B A L U S T R A D E VOOR H E T G R A F V A N G R A A F E N N O II V A N OOST 
F R I E S L A N D IN D E G R O S Z E K I R C H E . 

is; en daarenboven was 
men historisch zuiver 
geweest. Bij monumen
ten-zorg moet het ons 
voor alles gaan om 
waarheid en schoon
heid. Welnu, stijlna
maak is met beide in 
strijd; want zij is his
torisch een leugen; en 
artistiek minderwaar
dig, daar het scheppend 
talent geheel verlamd 
wordt door den eisch, 
zuiver in de oude vor
men te ontwerpen. 
Restauratie in stijl be-
teekent:overheersching 
van wetenschap over 
kunst; beteekent dan 
ook al de mogelijke ver
gissingen van den stijl
wetenschap. Maar bo
venal beteekent zij, ar
tistiek gezien: algeheele 
onvrijheid en namaak, 
en dus minderwaardige 
kunst. En waar de 
restauratie kunstwer
ken betreft zijn de in 
stijl gerestaureerde 
deelen de levenlooze 
plekken in het geheel. 
Belangrijker dan de 
deuren is de top, die 
ontworpen is in den 
stijl van het voornaam
ste deel, nl. van de mid
denpartij . Gezegdwordt 
dat men voldoende aan
wijzingen voor dezen 
top had. Wij kunnen 
hier een vraagteeken 
zetten, hierbij ons de 
vele „voldoende aan
wijzingen" herinne
rend, die, gevolgd bij 
verschillende restaura
ties, later bleken on
juist of onvolledig te 
zijn geweest. 

Het feit is, dat afdoende historische vorm-zekerheid 
hier wel steeds zal ontbreken. De juistheid van den top 
is dus onzeker; en nu hebben wij hier weer het beden
kelijke, dat het bovenstuk zich voordoet, of het werkelijk 
oi/id is, en of wij hier inderdaad bouwkunst uit de 2de 
helft der 16de eeuw zien. Men gaat zich hierdoor van die 
kunst en die tijd een voorstelling maken, die misschien 
op geheel verkeerde gegevens berust. Waarom die on-

1 E 

BI 1 POBTAAL „ 

I . V M D I C P ' N S |' BAL.CCM J 

V I L L A T E H I L V E R S U M . SITUATIE, P L A N B E G A N E GROND E N E E R S T E V E R D I E P I N G . 
Arch. J. H . W. L E L I M A N , B . I . 

gelukkige voorkeur voor niet-echt, voor historischen na
maak, die leidt tot een schablone-achtige, wetenschap
pelijke stijl-architectuur, zonder leven, zonder karakter? 
Ook hier ware het veel beter geweest, den top in heden-
daagsche architectuur vrij te ontwerpen, echter daarbij 
er naar strevend op juiste en harmonische wijze aan te 
sluiten, in schaal en kleur, bij het fraaie onderdeel. 
Daar wij nog geen gelegenheid hadden, het gebouwtje 
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na de restauratie te bezichtigen, kunnen wij niet mede-
deelen, in hoeverre de fraaie oude -toon", de diep
donkere kleur van de baksteen en heel het eerwaardig 
aspect van de architectuur bewaard is gebleven. 

Langer en meer nadrukkelijk dan ons plan was, hebben 
wij op datgene gewezen, wato. i. minder gelukkig is aan 
deze restauratie. 
"Want in zijn geheel genomen juichen wij het toe, dat 
zorgvolle handen dit prachtig specimen van Oud-Hol-
landsche bouwkunst hersteld en het daarmede voor 
ons en het nageslacht bewaard hebben. 

OUD EN NIEUW UIT 
OOST-FRIESLAND, 

12 

door J B . F A B E R . 

m "West-Friesland voor een wijle te ontvlie
den, werd het plan gemaakt tot een bezoek 
aan Oost-Friesland, waar evenals ginds de 

_4JHollandsche bouwwijze van de 16e eeuw 
terug te vinden is in de bouwvormen van de historische 
gebouwen uit dien tijd. 
Door het eveneens uit een historisch bouwkundig oog
merk zoo belangrijke Groningen, welks hoofdplaats den 
leden der Mij. t. b. d. Bouwkunst bekend is van een 
vroegere Septembervergadering zoowel als uit de uit
voerige beschrijving ..Oud Groningen", verschenen in 
het Bouwkundig Tijdschrift, werd de reis aanvaard 
over Appingedam — met zijn typisch Oud-Hollandsch 
Stadhuis, waarin jammer genoeg de kruisramen het 
veld moesten ruimen voor ramen van meer modernen 
vorm— naar Delfzijl. Een aangename boottocht over den 
Dollard voerde ons naar de Duitsche kust met Krabden 
als hoofdplaats. 
Gelegen aan den mond der Eerns, die zich daar breed 
uitstort in de Noordzee, bezit Embden groote haven
werken, welke nog steeds door verdere inpoldering 
worden uitgebreid en de groote Oceaanstoomers van 
den Hamburg-Amerikalijn gelegenheid bieden Embden 
als routehaven op te nemen. Een grootschen aanblik 
biedt de haven van uit zee komend en geeft niettegen
staande liet betrekkelijk gering aantal inwoners van 
Embden (slechts 22000) een gedachte van wereldver
keer. 
Wanneer het groote havenplan volledig is uitgevoerd, 
zal dit een bedrag van 20 millioen Mark hebben gevor
derd. 
De tegenwoordige haven is slechts een klein onderdeel 
daarvan, waaraan 11 .•• millioen Mark is besteed. 
Embden is daarmede weder zooals eertijds tot aan de 
opene Eems gevorderd, met een ontzaglijk groot terrein 
voor uitbreiding langs den stroom bij Borssum. 
Aan den buitenhaven frappeert allereerst het eigen
aardige, in Noorschen stijl opgetrokken station van den 
havenbaai, gelegen in Nesserland tusschen de buiten
en binnenhaven bij de zeesluizen. Van daar voert een 
electrische tram stadwaarts naar de Raths-Delft, het 
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middenpunt der stad. Hier is het fraaie Raadhuis gele
gen, een monumentaal geheel in de jaren 1574 76 ge
bouwd door Maarten Arends uit Delft, onder de regee
ring van Graaf Edzard van Oost-Friesland en naar het 
voorbeeld van het oude stadhuis van Antwerpen, 't welk 
in de 16e eeuw door Spanjaarden werd verwoest. 
Het in zandsteen opgetrokken gebouw vertoont met 
zijn loggia een Renaissance type met Italiaanschen in
vloed, welke aan meer gebouwen in Holland en Noord-
Duitschland, niettegenstaande hun eigen karakter, niet 
vreemd is. 
Hoewel de hoofdtravée met topgevel niet in 't midden 
is gelegen, werkt dit toch in werkelijkheid niet storend, 
door de groote lengte van het gebouw. Gunstig van 
verhoudingen, geeft het ook door de kleur van de zand
steen een rustigen indruk en biedt door de poortvormig 
onderbroken benedenbouw een aardigen doorkijk in 
de kleine Brückstrasse. Helaas is op enkele plaatsen 
op ruwe manier gewijzigd of hersteld, zooals ook aan 
den voorgevel merkbaar is, door het veranderen van 
deur- in raamopeningen. 
Een fraaie, hoewel voor een" dergelijk gebouw niet 
monumentale trap voert naar de vestibule op de hoofd
verdieping, waarop de verschillende zalen uitkomen. 
Dit trappenhuis bezit sierlijke netgewelfjes tusschen 
rijkversierde gordelbogen, gedragen door cul-de-lam-
pes als kraagsteenen. Bij de wit gepleisterde wanden 
steekt de vroolijke beschildering dezer laatsten gunstig 
af. Tusschen boven trapportaal en vestibule is een 
fraaie eikenhouten wandbetimmering, waarvan zonder
ling genoeg de gebeeldhouwde kolommen met de deur 
mededraaien. 
Even zonderling is de overigens fraaie ingangsdeur. 
Oogenschijnlijk dubbele deur is het echter één geheel, 
zoodat de zware naald niet als zoodanig dienst doet, 
doch geheel decoratief is aangebracht. 
Vóór het Raadhuis doch ter zijde daarvan staat .die 
Wache", een politiewachtgebouw, eveneens een Renais-
sancegebouw dateerende van 1692, aan de voorzijde 
met een zandsteen poortje, bevattende het opschrift: 
-Slaept niet, die daer waeckt." 
Veel fraais levert overigens dit wachthuis niet. Zware 
pilasters deelen de gevels in traveeën en dragen eene 
naar proportie veel te nietige kroonlijst. 
Door het dempen van een gedeelte van den Raths Delft 
is de vroegere brug verdwenen en een fraaie trap naar 
het water aangebracht, terwijl het gedempte gedeelte 
als „Stadtgarten" is aangelegd. 
Aan de Delft trekt, na het Raadhuis, de aandacht een 
gedeelte van het hotel „das Weisse Haus", een Renais
sance bouwon der Italiaanschen invloed, met over de ge
heele gevelhoogte doorgevoerde kolom- en lijstverdee-
ling. Ook de topgevel met zijn vrij nuchtere begrenzing 
is door kolommen en lijsten ingedeeld. Het geheel, in 
zandsteen opgetrokken, is niet een der fraaiste typen 
van dergelijken bouw. 
In vorm nabij komende gevels vindt men op de Oude 
Markt, echter niet zoo volledig doorgevoerd en onge
schonden bewaard. Aan een dezer gevels zijn de hoek-

kolommen vervangen door baksteen pilasters met zand
steen banden. Van de andere is de topgevel reeds ver
dwenen en vervangen door een wolfdak, terwijl, ten 
behoeve van meer licht, de benedenramen reeds door 
het architraaf en fries van de kroonlijst zijn getrokken. 
Voorbeelden van meer Hollandsche Renaissance-vor-
men vertoonen een woonhuis aan de „Grosze Strasse" 
met de bekende schelpvorm der Noord Nederlandsche 
steden in de bogen boven de kozijnen, en enkele pak
huizen in de Peltzerstrasse en Grosse Deickstrasse. De 
horizontale lijstverdeeling is hierbij echter steeds toe
gepast en het eerstgenoemde woonhuis bezit in den 
topgevel ook de pilasterverdeeling. 
De meeste dezer gevels zijn goed bewaard gebleven en 
vertoonen slechts op enkele plaatsen verminking door 
vervanging van de kruiskozijnen. Een hoekhuis aan de 
Kirchstrasze bezit een topgevel met de gebogen afslui
tingen, eigen aan de Vlaamsche Renaissance. De stra
ten met deze verschillend gevormde eindgevels bieden 
een levendigen doorkijk vol spelende afwisselingen. 
Veelvuldig komt aan deze Renaissance-gevels een ge
koppelde raamvorm voor met slank zandsteen midden
stijltje en beide openingen overdekt door 2 half cirkel
vormige bogen, versierd met diamantkoppen en twee 
schelpen insluitende. 

Van de openbare bouwwerken is allereerst merkwaar
dig die Grosze Kirche, gedeeltelijk een hallekerk. Het 
koor en de zijbeuken zijn afgedekt door 3 even hooge 
ellipsvormige houten tongewelven, terwijl het andere 
gedeelte lagere zijbeuken heeft. Deze kerk bevat in de 
kruising van dwars- en middenschip een eikenhouten 
Fürstenstuhl, waarvoor een trap in het dwarsschip 
toegang geeft. Onder de Fürstenstuhl is de hoofddiaken-
bank, terwijl aan het eind der kerk onder het orgel de 
schippersarmensociteitsbank is. Ook deze banken zijn 
van eikenhout doch niet van bijzonderen vorm, evenmin 
als de preekstoel. Een fraai eikenhouten doopvont met 
hek dateert uit 1505. 

Het bezienswaardigste in deze kerk is echter de „Cirk-
fenagruft", het grafmonument van graaf Enno II van 
Oost-Friesland, overleden in 1540 en opgericht door 
gravin Anna in 1557. Het grafmonument zelf bestaat uit 
een sokkel van zandsteen, waarop een marmeren dek
plaat. Hierop is levensgroot het beeld van graaf Enno 
in albast gehouwen. 
De sokkel zelf bevat als paneelvulling 20 leeuwenkop
pen, terwijl op den sokkel in 't midden van iedere zijde 
een leeuwenbuste een wapenschild houdt. De grafruimte 
is van de kerk afgescheiden door een zandsteen ba
lustrade, bestaande uit 5 vakken tusschen kolommen en 
caryatiden besloten. Het middenvak bevat een fraai-
gesmeed ijzeren ingangshek. Dit vak is van de belen
dende gescheiden door 2 atlanten met van den mond 
afhangende banderollen; de twee vakken daarnaast 
door Jonische kolommen en de eindvakken worden inge
sloten door 2 treurende caryatiden. Aan de binnenzijde 
bevat de ingangspoort aan weerszijden geharnaste krij
gers met speren. 

In het fries is de lijkstoet van graaf Enno II gebeeld

houwd, terwijl in de piëdestals onder de atlanten, ko
lommen en caryatiden, treurende vrouwenfiguren in 
nissen zijn voorgesteld. De overige 4 vakken der balu
strade zijn gevuld door afwisselende kolommen en ca
ryatiden, welke een zware tusschenlijst dragen met 
versierden boog daarboven. Ook deze boogvullingen 
vertoonen fragmenten uit den lijkstoet. Het geheel is rijk 
van samenstelling en uitvoering, des te meer is het te 
betreuren dat deze balustrade langzaamaan geheel ver
weert. De zandsteen bevat namelijk veel zoutdeelen en 
neemt tengevolge hiervan veel water tot zich, wat de 
verweering zeer bevordert. Reeds is getracht dit euvel 
te keeren door bestrijken met zuurvrije olie, doch zonder 
resultaat. Thans zal een gipsafgietsel worden gemaakt, 
alvorens het hiervoor te laat is, teneinde dit tegen den 
kerkwand te plaatsen, wanneer te eeniger tijd de zand
steen geheel te gronde zal zijn gegaan. 
De stichtster liet ook de sarcophagen der voorzaten 
van het Cirksenasche geslacht, Ulrich I, Theda Enno I 
en Edzard I, uit het afgebrande klooster Mariënthal bij 
Norden in deze grafkapel bijzetten. Later werd zij zelve 
en haar zoon Johan nog hier begraven. Het avondmaal-
koor is van de Cirksena grafruimte gescheiden door 
een rijk bewerkte Gothische zandsteenen balustrade 
met sierlijke traceeringen. Aan de andere zijde van het 
koor is een nis met fraaie koperen grafplaat van Al -
brecht des Beherzten (1515). Bij het bezichtigen van 
deze kerk was het toeval ons gunstig, doordat de kos
ter juist een dag te voren was overleden en wij onder 
deze omstandigheden, dus zonder bewaking in het ge
bouw zijnde, ruimschoots tijd en gelegenheid hadden 
tot opneming. Tot onze niet geringe verwondering con
stateerden wij daarbij dat door de week de kerk dienst 
deed tot droging van de wasch. 

De andere kerken van Embden zijn van minder archi
tectonisch belang. In de „Grosze Brückstrasze" over 
het postkantoor bevindt zich het tegenwoordige maga
zijngebouw van den Keurbrandenburgschen vloot. Dit 
Renaissancegebouw van 1685 is in baksteen opgetrok
ken met zandsteen cordonlijsten en versieringstukken. 
De topgevel is door horizontale lijsten, welke slechts 
over de breedte der trappen zich uitstrekken en aldaar 
door gecanneleerde pilastertjes zijn afgesloten, in 4 
partijen verdeeld. In de trappen zijn consolevormige 
vullingen aangebracht. De gevel draagt overigens on
derscheidene sporen van onoordeelkundige, ja erger
lijke wijzigingen. De bekende gekoppelde smalle zand
steen kozijnen met schelpvorm in de bogen zijn veran
derd in groote ramen, evenwel met behoud der beide 
schelpvormen en bogen, terwijl andere ramen eenvou
dig zijn dichtgemetseld en lijsten doorbroken zijn door 
aangebrachte luiken, geheel zonder eenig verband in 
den gevel geplaatst. Wenschelijk ware het dat de stads-
regeering de restauratie van dit gebouw eens ter hand 
nam. 

Het museum „Kunst" in de Grosze Strasze bevat vele 
bezienswaardige oudheden uit Oost-Friesland, niet al
leen meubelen en betimmeringen, doch ook fraai beeld
houwwerk, schilderijen, munten, aardewerk en een 
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goed geordend archief van oorkonden en manuscripten. 
Deze verzameling is door het Genootschap van dien 
naam in een particulier huis, dat wegens zijn grootte en 
bouwwijze als vroegere patriciërwoning uitstekend 
daarvoor geschikt is, onder dak gebracht. Al is niet alles 
even gunstig geplaatst en verlicht, zoo blijkt daaruit 
toch het loffelijk streven van het Genootschap tot be
houd van het mooie uit vroegere tijden en waardeering 
dezer voorwerpen. 
In den tuin is de oude Havenpoort weder opgericht, 
die, klein als deze is, blijkbaar voor de eischen van het 
tegenwoordige verkeer moest wijken. 
Het is een fraaie zandsteenpoort met 2 Dorische pilas
ters door een gebroken fronton afgedekt. In 't midden 
bekroond door een rijk georneerde pinakel en op de 
hoeken boven de pilasters door eenvoudige bollen. 
Het -Museum an dem Wal", op korten afstand van „die 
Kunst", bevat, behalve de uitgebreide zoölogische col-

Aan de andere zijde der stad, aan den weg naar Anrich, 
staat het Wilhelm-Gymnasium, een baksteenbouw, een
tonig van kleur door zijn terracotta-versieringen. Zelfs 
de pilasters bezitten terracotta kapiteelen met acan
thusbladeren. 

(Wordt vervolgd.) 

S O C I A L E H Y G I Ë N E 
E N - T E C H N I E K 

m 
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lectie, herbarium en mineralenverzameling, een ivoren 
bokaal uit één stuk gesneden, waarop in hoogrelief de 
zege van het Christendom over het Heidensch geloof is 
voorgesteld. Deze bokaal is een bijzonder fraai en kost
baar stuk. 
Van de nieuwe bouwwerken in Embden trekt in de 
eerste plaats de aandacht het -Hanzehaus" inde nabij
heid van de haven. Een forsch, goed geproportioneerd 
bouwwerk dat duidelijk het karakter verraadt van 
utiliteitsgebouw. 
In de nabijheid daarvan staat de „Kaiserin Augusta-
Victoria-school" voor meisjes. Een zwaar massief 
bouwwerk, 't welk met zijn betrekkelijk gering licht-
oppervlak niet doet vermoeden als school te worden 
gebezigd voor de bloem van Duitschland, doch eerder 
doet denken aan een kazernebouw. De topgevel, die de 
middenpartij bekroont, bezit eigenaardige vierkante 
trapvullingen, die een gunstig effect maken door hun 
indeeling van de trappen en forsch bij den massieven 
bouw behooren. 

door J. L . B. KEURSCHOT. 

XXXIII. 

E BOUWVERORDENING EN HET WONING
VRAAGSTUK. In ons vorige kroniekje hebben 
wij een bespreking toegezegd van het door 
den heer D. E . Wentink, Inspecteur der 

Volksgezondheid geschreven werkje 
-De Bouwverordening en het Wo
ningvraagstuk". Wij hebben toen 
reeds als onze meening te kennen 
gegeven, dat het werkje getuigde van 
des schrijvers rijke ervaring; thans 
willen wij aanvangen met er aan toe 
te voegen: en van de gave, om uit het 
ervarene heldere c o n c l u s i ë n te trek
ken. Vooral dat laatste trof ons bij
zonder, tijdens de bestudeering van 
den inhoud. 

Als men b.v. in het boekje leest 
(bladz. 3): 
-Niet alleen zijn de tegenwoordige 
bouwverordeningen niet voldoende, 
doch ze zijn zeer beslist eene belem
mering voor het doen ontstaan eener 
bebouwing, waarin behoorlijke wo
ningen voor de verschillende klassen 
der samenleving een plaats kunnen 

vinden. Vooropgezet, dat men onder een behoorlijke 
woning iets meer verstaat dan de ruimten-vakken, in de 
menschenpakhuizen, waarin thans de menschen wor
den opgeborgen." 

dan kan men van meening verschillen over de schoon
heid van den stijl dat er scherp een waargenomen 
feit wordt omschreven, dat zal men niet kunnen ont-
ontkennen. Wij kunnen ons zoo voorstellen hoe men — 
en vooral de leek — iets absurds, ja wellicht iets 
onzinnigs vindt in de conclusie: de tegenwoordige 
bouwverordeningen zijn zeer beslist een belemmering 
voor een goede oplossing van het woningvraagstuk; 
nog te meer, als die conclusie wordt neergeschreven 
door een inspecteur der volksgezondheid. Immers, het 
is de dagelijksche ervaring van alle w o n i n g h y g i ë n i s t e n , 
dat het publiek ernstig meent, dat wij — de woning
h y g i ë n i s t e n - * i de bouwverordening beschouwen als het 
remedium voor alle kwalen; men denkt, dat wij zweren 
op de bouwverordening; den hoogsten eerbied hebben 
voor hare voorschriften. Want zoo redeneert men dan, 

die verordening heeft het bouwen toch zoo veel 
veredeld. 
Niets echter is minder waar! de conclusie van den 
heer Wentink is volkomen juist. En het ligt eigenlijk 
toch ook voor de hand, dat die conclusie juist moet zijn. 
De tegenwoordige bouwverordening toch bevat — en 
daarin schuilt haar grootste fout — slechts minimum-
eischen en de bouwondernemer heeft die eischen ge
maakt tot normaal- en waar het hem gelukt, zelfs tot 
mcwa'/nu/Tzeischen. 
Het ligt niet in het kader van dit betoog hierop dieper 
in te gaan, maar eik zal begrijpen, in hoe geheel ver
keerde banen de oplossing van het woningvraagstuk 
hierdoor wordt geleid. 
Minimumeischen — en vooral minimumeischen, gefor
muleerd ten tijde van het nog in de kinderschoenen 
staan van onze bouw- en woonwetgeving —- verheven 
tot maximumeischen, het ligt voor de hand, dat daar
mede een minimum-huisvesting ontstaat. 
Volkomen juist schrijft de heer Wentink op bladzijde 
13 van zijn boekje: 
-Met de prijzenswaardige bedoeling den bouw van 
kleine woningen te bevorderen, heeft men zich afge
vraagd : wat zijn de laagste eischen, waaraan zulk een 
woning nog moet voldoen?" 
Maar ongelukkigerwijze heeft men zich niet afgevraagd: 
wat zal het resultaat dier goede bedoelingen zijn; hoe 
zal de huisvesting resultaat van die laagste eischen — 
er wel uitzien en zal zij werkelijk de beteekenis vaneen 
verbetering hebben? 
Deze vragen heeft men zich niet gesteld en de schuld 
daarvan moet voor een goed deel ook de schrijver 
wijst daarop — gezocht worden in de keuze van com
missiën of personen, met het ontwerpen der bouwver
ordening belast. 
-In sommige groote gemeenten werd, als iets dat van 
zelf sprak, de samenstelling opgedragen aan de com
missies van de strafverordeningen. Immers, redeneer
de men, de bouwverordening is een der verordeningen 
tegen de overtreding waarvan straf bedreigd is. 
Zulk een grootendeels uit juristen bestaande commis
sie kon zich, dit ligt geheel in den aard der zaak, niet 
los maken van het denkbeeld, dat men te doen had met 
eene verordening, welke zich geheel en uitsluitend be
woog op juridisch terrein." 

-In andere groote gemeenten werd de samenstelling 
opgedragen aan een gemengde commissie, waarin zit
ting hadden juristen, leden der strafverordeningen
commissies, verder leden van de plaatselijke gezond
heidscommissie, leden der commissie van fabricage, 
samengesteld uit de zoogenaamde deskundige leden 
van den gemeenteraad en ten slotte misschien nog een 
technisch ambtenaar der gemeente". 

-In kleine gemeenten, waar men niet over technisch 
personeel en dikwijls ook niet over juristen beschikte, 
geschiedde de samenstelling door het personeel der 
secretarie. . . ." 
Uit deze aanhalingen zie bladzijden 7 en 8 en 

welke wij gaarne onderschrijven, blijkt voldoende, dat 
onze huidige bouwvoorschriften ook uit dien hoofde 
zonder het verwachte resultaat zijn gebleven. 
De menschen van ervaring hebben te weinig invloed 
gehad op de samenstelling der bouwverordening, en niet 
zelden hadden zij, die wel ervaring, maar daarnaast te 
veel belang bij het tot-stand-komen der minimum-veror
dening hadden de bouwondernemers en grondspecu-
lanten — te veel invloed op die samenstelling. Hun 
-deskundigheid" was voor niet-deskundigen helaas een 
al te zeer vertrouwde leidster. Van af dit standpunt 
toont de heer Wentink dan aan zoowel in woord als 
in beeld hoezeer de aard der volkshuisvesting in de 
laatste jaren is achteruitgegaan; zoowel in hygiënisch, 
als in constructief en kwalitatief opzicht is onze volks
huisvesting geworden een minimum huisvesting. 
Wij zijn dan ook vast overtuigd, dat 's heeren Wentink's 
waarschuwend woord, zijn zeer geslaagde poging om 
op het gansch onjuiste van minimum voorschriften te 
wijzen, bij alle strijders voor de verbetering der volks
huisvesting groote waardeering zal ontmoeten. Zoo het 
ons vergund is, bij de vele goede raadgevingen in het 
thans besproken boekje gegeven er nog eene te voegen, 
dan zou het deze zijn: laat bij de samenstelling of wijzi
ging van voorschriften op de volkshuisvesting ook de 
direct belanghebbende, de best-ervarene, de arbeider 
zelf, gehoord worden. 
Arnhem, April 1912. 

EEN INSTITUUT DER KUNSTEN. *) 

" j 5 " d e G i d s v a " A P r i l 1 9 1 2 v c s t , « t R' N. Roland Holstde 
j»J^ ÏJf aandacht op het Instituut der Kunsten en geeft hier-
*^ j ^ * , over de volgende zeer behartigenswaardige opmer-
£ f l J ? q kingen. 

„Professor Derkinderen heeft in zijn artikel, dat in het Decem-
ber-nummer van de Gids verscheen, rechtstreeks aangedron
gen op de wederinstelling van een instituut der kunsten, dat 
bij voorkomende gevallen de regeering zoowel als de stedelijke 
overheid van raad zou kunnen dienen. E n voorzeker een ieder, 
die zijn belangrijk artikel heeft gelezen, zal moeten erkennen, dat 
de door hem aangevoerde argumenten inhooge mate het groeiend 
besef moeten versterkt hebben, hoe dringend noodig de instel
ling van een zoodanig adviseeren lichaam is. Immers thans reeds, 
en ook professor Derkinderen komt dit getuigen, kan zoomin 
's Lands regeering als de stedelijke overheid uitkomen zonder 
advies, wanneer het om belangrijke kunstaangelegenheden gaat. 
en zoolang een erkend adviseerend lichaam niet bestaat, is het 
onafwendbaar dat. ondanks alle goede en strikte bedoelingen, 
vastheid en klaarheid van handelen blijft ontbreken en de in
vloed van gansch toevallige persoonlijke relaties, zoowel als die. 
door intrigue verkregen, nimmer geheel buitengesloten kunnen 
worden. Recente voorbeelden hiervan liggen helaas voor het 
grijpen. 
Het is echter niet het doel van dit schrijven, de noodzakelijkheid 
van een dergelijk instituut te bepleiten, door de gevolgen van die 
recente misvattingen nader aan te toonen. 
Trouwens, zij zijn bekend en werden reeds elders besproken; 
daarenboven, wanneer ik wel ingelicht ben. werd de behoefte 
aan een adviseerend instituut reeds in Regeeringskringen zoowel 
als in de kringen der kunstenaars gevoeld, lang voor dat deze 
misvattingen werden begaan. 

") Door plaatsgebrek niet eerder opgenomen. 

186 187 



Alles zal eehter afhangen van de wijze waarop eventueel dit 
kunst-instituut zal worden samengesteld, of het vruchtbaar en 
met wijd inzicht voor de groote kunstbelangen zal kunnen werk
zaam zijn, en ik acht het zeer wel mogelijk dat wij, welbezien, 
oprecht verheugd hebben te zijn, dat 's lands regeering het de 
laatste zestig jaren zonder een dergelijk instituut heeft gesteld. 
Daardoor staan wij thans voor een nieuw feit. onbelemmerd door 
oude en verouderde tradities, en zal de oplossing van dit vraag
stuk gezocht moeten worden met volle erkenning van onze mo
derne inzichten, en niet slechts als de voortzetting van een oude 
regeling zonder meer. E n dit toch is alleen dan mogelijk, wan
neer duidelijk vooropgesteld wordt dat een instelling als de hier-
bedoelde. hoewel permanent als lichaam, in hare bestanddeelen 
vlottend zal moeten blijven, met andere woorden: dat de perso
nen die er deel van zullen uitmaken nimmer voor het leven zullen 
worden benoemd. 
Dit is toch is wel een allereerste eisch, en zonder de vervulling 
daarvan zou mijns inziens de tegenwoordige toestand hoe be
denkelijk hij ook is. verre te verkiezen zijn boven de instelling 
van een instituut, dat onvermijdelijk mettertijd een reactionaire 
en belemmerende macht zou uitoefenen. 
Een benoeming voor het leven van de leden voordit adviseerend 
lichaam zou beteekenen. dat wij een instelling gingen vestigen, 
waartegen iedere jonge generatie op nieuw zou hebben te strij
den en die nimmer het vertrouwen zou hebben van de kunste
naars, wier belangen zij zou heeten voor te staan. 
Nemen wij één voorbeeld, en bij voorkeur als voorbeeld juist een 
beginsel waar professor Derkinderen zelf in de eerste rijen voor 
strijdt al sinds jaren. de reorganisatie van het gansche Kunst
onderwijs. Alleen een volkomen reorganisatie zal in staat zijn 
een einde te maken aan den tegenwoordigen, redeloozen toe
stand, waarbij het kunstonderwijs verstoken blijft van het am
bacht, en het ambachtsonderwijs verstoken blijft van de kunst; 
waardoor een scheiding van schoonheid en noodzakelijkheid 
bestendigd wordt, die de kunst gestadig tot verwildering moet 
drijven en het ambacht gestadig doet verdorren, en aldus die 
twee elementen gescheiden houdt, van wier samengaan juist de 
cultuur der beeldende kunsten geheel afhankelijk is. 
Men denke zich nu de voorbereiding van een dergelijk moeilijk 
vraagstuk, opgedragen aan een adviseerend lichaam dat voor 
een groot deel zou bestaan uit de overlevenden van vroegere ge
neraties, voor wie dit gansche kunstonderwijsvraagstuk nimmer 
een punt van overweging heeft uitgemaakt. 
Men denke zich eens. om 'tnog precieser te zeggen, hoe deze 
adviespudding zou uitvallen wanneer hij bereid werd door de 
sommiteiten van de Haagsche schildersschool of hun directe 
volgelingen, gesteund door enkele voorgangers der literaire be
weging van '80. artiesten allen, voor wie de kunst nimmer anders 
dan een buiten-maatschappelijke beteekenis heeft gehad. 
Wanneer een instituut als waarvoor wij pleiten in deze tijden 
vruchtbaar zal kunnen werken, zal dit alleen dan mogelijk zijn 
indien bij de samenstelling voluit rekening wordt gehouden met 
de bewegelijkheid der inzichten, en die bewegelijkheid voort
durend in dit college vrijelijk toe kan vloeien, en iedere samen
stelling vermeden wordt die tot overheersching van gestolten 
meeningen moet voeren, geuit door persoonlijkheden, voor wie 
het verleden meer dan de toekomst beteekenis heeft. 
Een dergelijk adviseerend lichaam, samengesteld uit voor het 
leven benoemden zou een voortdurende belemmering worden, 
en een bron van noodeloozen strijd en krachtsverspilling, waar
tegen tijdig te waarschuwen plicht is. 
Te meer daar de juiste grondslagen voor de samenstelling van 
een instituut der kunsten in deze tijden duidelijk zijn. thans, nu 
het beginsel van organisatie zoo sterk bij de kunstenaars op den 
voorgrond is getreden, en het zeker op den weg van het be
staande Verbond der kunstenaars-organisaties is gelegen, die 
personen aan te wijzen telkens voor een zekeren termijn, waar
uit de regeering het haar adviseerend lichaam telkens opnieuw 
zou kunnen kiezen. 
Dat professor Derkinderen voor de instelling van een instituut 
der kunsten heeft gepleit, een instelling die wij zoozeer van 
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noode hebben, is een verheugend feit; maar wij moeten verder 
gaan, en er ook voor waken, dat een dergelijk instituut niet tot 
stand komt. wanneer het niet alle waarborgen geeft, dat het 
nimmer kan worden een reactionair en achterlijk element in het 
kunstleven, maar immer zal blijven de heldere spiegel van het 
levende, bewegende en groeiende kunstinzicht. 

KRITIEK OP DE VIERJAARLIJKSCHE. 
Zooals bekend is, hebben de 4 bouwkundige lichamen, in hun 
adres aan den Raad der gemeente Amsterdam, d.d. 11 Dec. 1911, 
er op gewezen, dat de Vierjaarlijksche, volgens haren breeden en 
belangrijken opzet, een overzicht wi l geven van de ontwikkeling 
der beeldende kunsten in onzen tijd. en dus een uitmuntende ge
legenheid biedt om aan te toonen in hoeverre het mogelijk en ge
wenscht is, de kunsten met elkaar te doen samengaan en te doen 
streven naar die harmonische eenheid, waardoor zij haar meest 
belangrijke plaats kunnen innemen in het maatschappelijk leven; 
dat echter de bouwkunst door de schilderkunst is verdrongen en 
dus de tentoonstelling op belangrijke wijze incompleet en een
zijdig zal zijn en ook de monumentale schilder- en beeldhouw
kunst niet tot haar recht kunnen komen. 
Het is een verblijdend feit, dat nu ook door andere groepen van 
belangstellenden een dergelijke kritiek geleverd is op het beleid 
der Regelingscommissie, blijkens onderstaand adres, den H e n 
Apr i l verzonden: 

Aan 
den Raad der Gemeente Amsterdam. 

Geven met verschuldigden eerbied te kennen, de ondergetee-
kenden, dat zij inde voorbereiding der Vierjaarlijksche Tentoon
stelling van Kunstwerken van levende Meesters, te houden te 
Amsterdam in 1912, aanleiding vinden de volgende overwe
gingen onder Uwe aandacht te brengen. 
lo. dat bij dergelijke, van de overheid uitgaande en door haar 
gesubsidieerde manifestatiën van kunst, het kunstleven van onze 
dagen in zijn geheelen omvang op een stelselmatige en sprekende 
wijze behoort te worden gedemonstreerd; 
2o. dat aan de personen, met de inrichting daarvan belast, hooge 
eischen van ruim overzicht en fijn onderscheidingsvermogen 
moeten worden gesteld; 
3o. dat, naar de overtuiging van ondergeteekenden, de Regelings-
commissic van deze tentoonstelling aan die eischen niet voldoet, 
en wel om deze reden, dat van haar geenszins verwacht kan 
worden dat zij uiting zal geven aan die belangrijke strooming 
van onze dagen, die een nauwere aansluiting en zuiverder ver
houding tusschen de beeldende kunsten verlangt; 
4o. dat de onvoldoendheid van deze Commissie reeds gebleken 
is door haar aanplakbiljet. Terwijl toch een herlevend besef 
bestaat voor de noodzakelijkheid om elke kunst en elk kunst
ambacht binnen de grenzen van eigen aard te houden, toont dit 
biljet met zijn vergrooting van Rembrandt's schets een misken
ning evenzeer van het karakter der vrije kunstproductie van den 
schilder als van de eischen der ornamenteele vlakversierings-
kunst. 
Op grond van deze bedenkingen geven ondergeteekenden Uwen 
Raad in overweging Burgemeester en Wethouders op te dragen, 
bij de herhaling van dergelijke tentoonstellingen zich niet in 
verbinding te stellen met personen of corporaties waarvan kan 
worden verwacht, dat zij met de belangrijke geestelijke stroomin
gen van onzen tijd geen rekening zullen houden. 

Hetwelk doende enz. 
w. g. J. H . W. Leliman B. I.; J. Gratama B. I.; Mr . H . P. L . Wies-
sing; Herman Robbers; Frans Mijnssen ; Th. van der Waerden; 
Mr. W. A. Bonger: F r . Coenen; H . A . J. Baanders; Cornelis Veth; 
Maria Vio la ; Prof. Dr. H . H . Kuijper; Prof. Dr. T. J. de Boer 
C. W. Nijhoff; Dr. A . Pi t ; Albert Hahn; W. J. Steenhof f; J. Ph. van 
der Kei len ; Jos. Th. J. Cuijpers C. B . I.; W. Witsen; Jac. van den 
Bosch ; Henri Polak; J. W. Albarda ; Mr . H . J. Biederlack; Mr. W . 
C. Th. van der Schalk; L . Heijermans, Arts ; allen te Amsterdam. 

iMGEZOMDEM 
STUKKÊnig 

D A M P R I J S V R A A G . 
egens uitstedigheid verhinderd de vergadering der 

I Afdeeling Amsterdam van de Maatschappij tot 
I Bevordering der Bouwkunst op 28 Maart j . l . bij te 

wonen, meen ik niet te mogen nalaten enkele opmer
kingen te maken, naar aanleiding van het in die 

vergadering goedgekeurde en in het Bouwkundig Weekblad 
gepubliceerde adres aan den Gemeenteraad van Amsterdam. 
Het is niet zoozeer de algemeene quaestie betreffende het ver
plicht uitschrijven van eenprijsvraag voor de nieuw op te richten 
gebouwen aan het Damplein, die ik wilde bespreken, dan wel 
eenige aangevoerde motieven die daartoe geleid hebben en 
wenken in het bovenbedoeld adres, dat de Rotterdamsche Raad
huis Prijsvraag als voorbeeld stelt. 
In het adres wordt medegedeeld wat de Gemeente Rotterdam 
heeft gedaan(?) ter verkrijging van haar nieuw Raadhuis-ontwerp. 
Wat heeft de Gemeente Rotterdam gedaan ? De Gemeente heeft 
een J u r y benoemd en a r c h i t e c t e n u i t g e n o o d i g d , dat is 
het eenige wat men daaromtrent met zekerheid kan zeggen. 
E r kan hier alleen sprake zijn| wat de Gemeente voornemens is 
geweest om te doen ! 
E n nu verwondert het mij zeer. dat niet één der. ter vergadering 
aanwezigen, herinnerd heeft aan de gecombineerde vergadering 
van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Architec
tura et Amicitia, Bouwkunst en Vriendschap en Bond van Neder
landsche Architecten met de Permanente Prijsvraag Commissie 
en aan het daarop opgestelde adres aan den Gemeenteraad van 
Rotterdam, om te protesteeren juist tegen die voornemens, 
welke de Afdeeling nu als voorbeeld gaat aanhalen ! 
Ter herinnering wi l ik alleen dat gedeelte van het adres bespre
ken wat betrekking heeft op het adres van de Afdeeling: 
..Zoo ooit, dan is het zeker na zulk een voorbereiding, dat het 
„mogelijk zal zijn een programma voor een prijsvraag op te 
„maken, dat niet reeds in zich zelve de bron tot teleurstelling 
„bevat, zooals zoo vaak. tot nadeel van het aanzien, dat prijs-
„vragen hier te lande genieten, het geval was. 
„Uit de zeer bevoegde handen van Prof. Evers en het langdurig 
„en herhaalde overleg dat tusschen hem en de vertegenwoor
d ige r s der gemeente heeft plaats gehad, kan een plan zijn voort-
„gekomen. dat in allen deele doorwerkt, en in bizondere mate 
„geschikt kan zijn om tot grondslag voor een prijsvraag-
„programma te dienen. 
„Het komt de P. P. C. voor, dat daarmede dan ook bereikt moet 
„worden geacht het doel, dat bij het geven van die opdracht aan 
„Prof. Evers beoogd werd. 
„Uit het voorstel van Burgemeester en Wethouders meent echter 
„de P. P. C. te moeten opmaken, dat, dat College verder wenscht 
„te gaan en dit plan niet alleen wenscht te gebruiken als grond-
„slag voor het prijsvraag-prqyra/nma. doch ook als grondslag 
„voor de door de uit te noodigen architecten te maken plannen 
„zelve, en zij meent, dat hierin een gevaar gelegen kan zijn. 
„Zonder eenerzijds de waarde van een zoodanigen leiddraad 
„voor de mededingende architecten te onderschatten, wordt 
„daardoor anderzijds een band aan hun vrije fantasie aangelegd, 
„die het vinden van wellicht nog betere en vernuftiger oplossin
g e n dan in het plan van Prof. Evers zijn belichaamd, in den weg 
„staat. Hierdoor kan een deel van het nut, dat men zich voorstelt 
„uit de in 't leven te roepen concurrentie te trekken, verloren 
„gaan. In ieder geval zou de P. P. C. het verstrekken van het 
„schetsontwerp van Prof. Evers aan de mededingende architec
t e n willen beperkt zien tot de eenvoudigste lijnenschets, en 
„daarvan bepaald uitsluiten alles wat betrekking heeft op het 

„meer representatieve gedeelte van het Raadhuis, opdat voor 
„dat deel tenminste eene werkelijke vrije concurrentie in 't leven 
„werd geroepen. 
„Ten slotte moet de P. P. C. hare bevreemding uitspreken over 
„de intentie van B . en W. om ook Prof. Evers gelegenheid te 
„geven, ook al is het niet als uitgenoodigde, deel te nemen aan den 
„wedstrijd, aan welker voorbereiding hij zulk een ruim aandeel 
„nam. Overbodig is het te zeggen, dat daardoor de concurrentie 
„in hooge mate onzuiver wordt gemaakt, doch bovendien kan het 
„ook Prof. Evers niet onbekend zijn, dat dit te eene male in strijd 
„zou zijn met den geest, die bij de samenstelling der algemeene 
„regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen voorzat, en 
„die zoowel aan de juryleden als aan de leden der P. P. C. en aan 
„ieder, die een werkzaam aandeel aan de voorbereiding of be-
„rechting van een prijsvraag deelneemt, de mededinging in die 
„prijsvraag verbiedt." 
Of het avant-projet van Prof. Evers verzonden wordt of is *), kan 
ik niet weten, doch wat ik wél weet van wel ingelichte zijde, dat 
is, dat de architect Juryleden zich daarmede niet konden ver
eenigen, dat het bovendien geen verband hield met het door den 
ontwerper opgemaakt programma voor een „eventueele" Prijs
vraag en dat het heelemaal niet meer past op het tegenwoordige, 
door de Jury opgemaakte, programma wegens verschillende 
nieuwe daaraan toegevoegde eischen, vertrekken of andere 
groepeering van vertrekken. Als het nu nog verzonden wordt, 
kan het alleen dienen als voorbeeld hoe of het ontwerp niet moet 
zijn. brengt het de uitgenoodigde mededingers maar in de war en 
zal het de Jury veel onnoodige moeite veroorzaken. 
In allen geval is het bekend, dat de gevels van het avant-projet 
niet verzonden worden. 
E n nu zou ik wil len wijzen op de groote „verwarring" door het 
Afdeeling adres teweeg gebracht. 
Doch eerst nog een enkel woord over de Rotterdamsche aangele
genheid. Uit de couranten berichten blijkt, dat Prof. Evers toch 
uitgenoodigd is. Volgens de Algemeene Prijsvraag Regelen zal 
hij, die aan de opstelling van het Prijsvraag Programma deel 
neemt, zich onthouden van mededinging; doch na het vooraf
gaande betreffende de samenstelling van het nieuwe, door de 
Jury opgestelde Programma, dat zóó geheel afwijkt van dat, wat 
door Prof. Evers destijds zelf werd opgemaakt, zullen de 
Architect Juryleden, allen l id van één der 4 constitueerende 
Vereenigingen, die de Algemeene Regelen voor Nationale Bouw
kundige Prijsvragen opstelden en goedkeurden, en moreel ver
bonden zijn deze te handhaven, begrijpelijkerwijze geen bezwaar 
meer hebben gehad ook Prof. Evers te doen mededingen volgens 
hun Programma. 

Ten slotte nog een merkwaardige eigenaardigheid : 
Wanneer (volgens de woorden door den Heer Onder-Direc
teur van de Publieke Werken op de Afdeeling Vergadering 
gesproken): „er eenige kans bestaat dat bij het uitgeven der 
erfpachtsvoorwaarden voor het blok tegenover het Paleis een 
clausule — als het adres bedoelt alsnog daarin kan worden 
opgenomen." wanneer, zeg ik. dat zal geschieden en de A m 
sterdamsche Burgervader zal zijn Rotterdamsche collega eens 
inlichtingen vragen omtrent de Rotterdamsche Raadhuis-Pry*--
vraag. dan zal hij uit diens mond vernemen, dat het heelemaal 
geen ..Prijsvraag" is ! Ook enkele Juryleden denken er zoo over.') 
Het komt mij voor dat het verwijzen naar de Rotterdamsche-
Prijsvraag (?) wel uit het adres geschrapt moest worden. 
E n nu de ..verwarring" waar ik op doelde. 
Niemand van de opposanten, met den Heer Rutgers van A. & A. 
aan het hoofd, tegen het ontwerp Byenkorf en Groot Club. heeft 
eenige aanmerking gemaakt op de planindeeling van die ge
bouwen (wat kan hen die planindeeling ook schelen ?), doch alleen 

• Het is inmiddels bekend geworden dat dat Inderdaad het geval is. Red. 
') Een prijsvraag of niet, (DeP. P. C. heeft volgens art 2 van het Huisb. Reglement, 
de bevoegdheid te bepalen, wat als een prijsvraag in den zin als in de Algemeene 
Regelen bedoeld, is te beschouwen) of hoe men het noemen wil, verwacht mag 
worden, dat de Architect-leden van de Jiiry wel gezorgd zullen hebben, dat bij het 
opstellen van het Programma, de algemeene strekking der l'rijsvraagregeleu in acht 
is genomen. 
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oppositie gevoerd tegen het uitvoeren der gepubliceerde facades. 
Daartoe moet men zich volgens mijn bescheiden meening ook 
bepalen. 
In de voorschriften der Amsterdamsche Schoonheids-Commissie 
komt daarom ook zeer juist de clausule voor. dat de leden dier 
Commissie hun oordeel zullen bepalen tot het uitwendige van de, 
aan hun oordeel voorgelegde ontwerpen, en dat niet zullen uit
strekken over de plattegronden. 
Wanneer de Gemeente Amsterdam de aangewezen weg volgt 
van het Afdeelingadres, zal het lang moeten wachten eer het blok 
tegenover het Paleis uitgegeven kan worden. 
Gegadigden immers mogen hun eigen architect kiezen (als zij er 
niet reeds een vasten architect bezitten, die al jaren hun deskun
dige raadsman is) en deze maakt een volledig „avant-projet", als 
grondslag voor een nader uit te schrijven prijsvraag '), waarbij 
de Algemeene Prijsvraag Regelen moeten worden toegepast. O.a. 
is dus die architect hunner keuze verder voor de uitvoering uit
geschakeld en heeft hij afgedaan. (Misschien kan hij in de Jury 
worden benoemd, om den Prijsvraag-uitschrijver te vertegen-

• woordigen bij de beoordeeling der plattegronden). In de ver
onderstelling, dat de Gemeente de prijzen voor de prijsvraag ter 
beschikking stelt, is dit toch een zeer bezwarende bepaling voor 
een eventueelen gegadigde. Afgescheiden van de extra kosten 
veroorzaakt door het honoreereu van 2 architecten, moet hij 
bovendien ook rekening houden met het groot tijdverlies, dat 
ook geldverlies beteekent. Inplaats te gaan bouwen immers, 
moet dan eerst nog de Prijsvraag uitgeschreven worden ? 
Om afstand te doen van zijn raadsman als gezegd, is een onbil
lijke dwangbepaling en niet in het belang van den bouwheer. Om 
eens een voorbeeld te noemen: een Bankinstelling denkt er over 
een monumentaal Bankgebouw te stichten. Die Vereeniging heeft 
dan, zooals de meeste Bankvereenigingen, een vasten architect, 
die volkomen op de hoogte is van de eischen die de Directie stelt 
en door hem wordt volgens een vast systeem gebouwd of her
bouwd door het geheele land, waar deze Vereeniging filialen be
zit. Hun architect heeft misschien met de lastgevers kostbare 
buitenlandsche reizen gemaakt, om dergelijke monumentale in
richtingen te bestudeeren en overal de nieuwste snufjes vandaan 
te halen-). Hij maakt nu het project, en, wat wel niet vergeten 
mag worden, een begrooting (die feitelijk het Bestek ook reeds 
is), want niemand zal op een terrein afkomen, als hij niet te voren 
zekerheid heef t, dat het gebouw er behoorlij k kan worden onder
gebracht en wat het gebouw kosten za l ! Dit project, mits niet 

in strijd met de bepalingen van de Bouwverordeningen, is direct 
uitvoerbaar. 
Het zijn evenwel feitelijk a l l e e n de g e v e l s waarvoor de 
Gemeente ook wel eens andere ideeën wi l zien. Nu is het niet 
uitgesloten, dat de Jury een project bekroont met werkelijk ver
dienstelijke facades, (maar misschien met een plattegrond die de 
bouwheeren absoluut niet in alle ndeele bevredigt), doch dat blijkt 
dat ontwerper een .pasbeginner" is zonder eenige ervaring. 
In dat geval zal deze voor zijn kosten zich volgens de A. R. hulp
krachten kunnen toevoegen? of wel, kan het werk door een 
ander worden uitgevoerd (:i) doch moet ontwerper dan een scha
deloosstelling ontvangen, dus óók alweer extra kosten. 
Dit voorbeeld is met vele te vermeerderen en dit artikel zou te 
uitvoerig worden, wanneer deze alle vermeld werden. 
Men vergete ook niet dat het wel gebeurt, dat de Jury beslist, dat 
g e e n der ingekomen ontwerpen voor bekroning in aanmerking 
komt. Ook in dit geval voorziet de A. P. R. 
De prijsvraaguitschrij ver is dan geheel of gedeeltelijk het bedrag 
voor de gestelde prijzen kwijt en ik vraag: ..wat dan" ? 
Dat de bekroonden in de eventueel uit te schrijven Dambebou-
wings-prijsvragen juist de meest bekwame architecten zijn, kan 
niet onderschreven worden. Het is waarschijnlijk, dat men gevels 

1 het adres spreekt o. a. van den „globalen aanleg van het bouwwerk", als ware het 
terrein Hectaren groot, als een Universiteit of Sanatorium met paviljoens, enz. 
• Zooals naar ik vernam b.v. voor de Effectenbeurs is geschied. 
;l) doch alleen, wanneer een desbetreffende bepaling in het Programma was opge
nomen, waaraan wel gedacht mag worden 

verkrijgt die het meest voldoen aan hen. die nu oppositie voeren 
tegen de uitvoering van hetgeen tot nu toe is gepubliceerd. Dat 
is alles wat kan worden beweerd. Wat die heeren willen, moet 
dan nader juist geformuleerd worden. 
Resumeerende meen ik te hebben aangetoond: 
dat het steeds verwijzen naar de Rotterdamsche Raadhuis Prijs
vraag (?) niet geraden is ; 
dat het bovendien onlogisch is voorstellen te doen, die op gecom
bineerde vergaderingen der 4 bouwkundige Vereenigingen in 
den lande verworpen werden; 
dat het adres bezwarende bepalingen bevat, die niet alleen tegen 
het belang van gegadigden, doch ook tegen dat der Gemeente 
Amsterdam zijn. 
Wanneer men beslist Prijsvragen voor de verdere Dambebou-
wing wenscht, dat men zich dan in alle geval bepale tot de 
gevels. (') 
Mijn persoonlijke meening is, dat de Gemeente Amsterdam, die 
geen Gemeente-architect bezit, voor al haar belangrijke bouw
werken Prijsvragen diende uit te schrijven, met algemeene me
dedinging, doch dit moet nalaten voor de Dambebouwing en zich 
bepalen tot het zoonoodig vaststellen van eenige bepalingen, 
waaraan die gevels hebben te voldoen en om zwaardere eischen 
te stellen voor het goedkeuren der gevels. De beslissing dus 
daarover misschien niet alleen over te laten aan de Damcom-
missie, doch eventueel deze Commissie uit te breiden met de 
Schoonheids-Commissie of andere ter zake bevoegden. 

10 A p r i l 1912. 
E E N U I T S T E D I G A . L . D E R A F D E E L I N G A M S T E R D A M V A N 

D E M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 

BERICHTEN 
Damplein te Zaandam. De Zaandamsche Raad heeft dit onder
werp 4 Apr i l j . l . wederom behandeld, ter zake waarvan weder 
twee adressen bij den Raad waren ingezonden: een van de Maat
schappij tot bevordering der bouwkunst ter ondersteuning van 
een vroeger adres van het bestuur dier Maatschappij en een van 
het bestuur van den Bond van Ned. Architecten, waarin gevraagd 
wordt een commissie van esthetici, die den Raad omtrent de 
meest gewenschte wijze van bebouwing kan voorlichten. 
Na een mislukte poging van den heer Brinkman om het Damplein 
onbebouwd te laten, werd met op één na algemeene stemmen 
besloten het in erfpacht gevraagde terrein, naast dat, bestemd 
voor den bouw van een nieuw postkantoor, uit te geven. Hier
mede is de quaestie omtrent de bebouwing van het Damplein 
voor goed geregeld. Van de gelegenheid om nog met andere 
plannen bij den Raad te komen, met welk doel in de vorige ver
gadering de uitgifte van het bedoelde terrein werd aangehouden, 
was door niemand gebruik gemaakt. 
Amsterdamsche poort te Haarlem. (*) De Bond van Nederl. 
Architecten heeft zich als volgt gewend tot Burgemeester en 
Wethouders van Haarlem: 
„De Bond van Nederlandsche Architecten kennis genomen heb
bende van de verschillende plannen tot verbetering der toe
gangswegen nabij de Amsterdamsche Poort te Haarlem is bij de 
bespreking dier plannen in zijne vergadering van 30 Januari 1912 
tot de overtuiging gekomen datgeen dierplannen, eene oplossing 
van het vraagstuk geeft waarbij eene goede verkeersweg is ver
kregen en waarbij tevens het karakteristieke monument op zijner 
waardige wijze wordt gespaard. 
De vergadering was van oordeel dat de gewenschte verbetering 

1 1 Plattegrond en gevel zijn feitelijk één, doch het is reeds meer geschied dat gevels 
werden gevraagd voor bestaande plattegronden. Zoo maakte Dr. Cuypers b.v. voor 
rekening van de Gemeente een gevel bij de plattegronden van het Spinhuis,die door 
de Schoonheids-Commissie waren ontworpen. 
(*) Door plaatsgebrek niet eerder opgenomen. 

eenvoudiger en op zeer afdoende wijze verkregen kan worden 
door haar buiten onmiddellijk verband met de Poort tot stand te 
brengen, waarvan de mogelijkheid uit het hierbijgaande plan met 
toelichting kan blijken en waarbij ook de Poort in haar eigenaar
dig karakter van Oude Walpoort geheel ongeschonden gehand
haafd kan worden. 
Het ligt niet op den weg van den Bond en ook niet in zijne bedoe
ling U voor te stellen de uitvoering van dir plan te overwegen, 
doch waar, daaruit blijkt dat aan de eischen van het moderne 
verkeer kan worden voldaan, zonder daardoor een der meest 
schilderachtige monumenten in Uwe gemeente te schaden, meent 
hij er de vrijheid aan te mogen ontleenen Uw College te verzoe
ken, aan een of meer aesthetisch deskundigen op te dragen het 
vraagstuk van uit het door den Bond aangegeven gezichtspunt te 
bestudeeren, en U te adviseeren, vóórdat eene beslissing omtrent 
een der aanhangige plannen worde genomen." 
Hierbij was de volgende toelichting gevoegd: 
Bij de bestudeering der verschillende geopperde denkbeelden 
over de verbetering der toegangswegen tot het centrum der stad, 
blijkt dat deze verbetering zich zou kunnen beperken tot eene in 
de onmiddellijke nabijheid van de Amsterdamsche Poort, doch 
dat deze zich ook zou moeten uitstrekken over het geheele traject 
vanaf die Poort over het Spaarne tot in het centrum der stad, 
daar de straten die vanaf de Poort naar dat centrum leiden, on
verschillig welke men daarvan voor den verkeersweg zou kiezen, 
en vooral met het oog op het automobielenverkeer ten eenen 
male onvoldoende zijn te achten. 
Afgescheiden van de financieele zijde van dit vraagstuk zou het 
zoo al mogelijk zeker bedenkelijk zijn. eene zoodanige wijziging 
van het stadsbeeld in het hart der stad te ondernemen en het ligt 
dus voor de hand dat oplossing van het vraagstuk om den toegang 
van uit het oosten naar en door de stad te verbeteren in eene 
andere richting gezocht behoort te worden, en dat met name de 
plaats waar de Amsterdamsche Poort zich bevindt niet geschikt 
is te achten om de stad binnen te komen doch dat daarvoor be
hoort gekozen te worden het punt, waar Haarlems breedste straat 
de Gedempte Oude Gracht welke dwars de stad doorsnijdt op 
het Spaarne uitkomt. 
Deze straat toch is èn door haar breedte èn door hare ligging aan
gewezen om het verkeer over de stad te verspreiden. 
Op bijgaand plan is aangegeven hoe een goede verbinding van 
den Amsterdamschen straatweg met dit punt en daardoor met het 
centrum der stad is te verkrijgen. 
Bij dit plan ligt het in de bedoeling van Amsterdam komende, de 
Oosterstraat (eene vrij breede straat met een verruimden toe
gang bij den Amsterdamschen straatweg) te volgen, deze door 
de thans nog bestaande weilanden te verlengen om dan langs de 
zomervaart bij het Spaarne af te buigen en vervolgens over het 
Spaarne de Turfmarkt te bereiken. 
Op de Turfmarkt, welke eene flinke breedte heeft, zou dan de 
ontmoeting van de Amsterdamsche tram en de ceintuurlijn blij
ven plaats vinden, terwijl men langs de hiervoren genoemde Ge
dempte Oude Gracht, de binnenstad op gemakkelijke wijze zou 
kunnen bereiken. 
De electrische Tramlijn Overveen Haarlem welke in wording is 
en eveneens geprojecteerd is op de Gedempte Oude Gracht, zou 
haar eindpunt kunnen vinden aan de Turfmarkt. Op deze wijze 
zou eene doeltreffende aansluiting tot stand komen. 
Door dit plan wordt dus bereikt: 
le. dat langs dien weg de verbinding van Amsterdam via Haar
lem, richting den Haag en Zandvoort op zijn gunstigst opgelost 
zou zijn. 
2e. dat het doorgaand verkeer richting Overveen en Bloemen-
daal en verder gelegen plaatsen langs de Gedempte Oude Gracht 
en Nassaulaan eveneens op afdoende wijze zou geregeld wezen. 
3e. dat de reeds hiervoren genoemde communicatie met de bin
nenstad zeiven het verkeer van de Gedempte Oude Gracht of ge
leidelijk en naar alle zijden verspreiden kan. 
4e. dat de gebrekkige toestand bij de Anthoniestraat zou ver
dwijnen en 
5e. dat de Amsterdamsche Poort geheel ongerept kan blijven. 

wat zeker geen onbelangrijke factor bij het onderhavige vraag
stuk genoemd kan worden. 
A M S T E R D A M , 21 Maart 1912. 

De Bond van Nederlandsche Architecten, 
w.g. K . P. C. D E B A Z E L , Voorzi7/er. 

„ C. N . V A N GOOR, le Secretaris. 

De St. Jacobstoren te Vlissingen. In de vergadering van den 
gemeenteraad van Vlissingen werden door B . en W. een tweetal 
brieven van Ged. Staten van Zeeland overgelegd, waarin deze 
zich verklaren tegen de plannen tot herbouw van den St. Jacobs
toren in gewapend beton. De overlegging dezer brieven, die ge
richt zijn aan Burg. en Weth., geschiedde op dringend verlangen 
van Ged. Staten. 
Ged. Staten geven in hun eersten brief toe, dat elders torens in 
gewapend beton worden uitgevoerd, en dat dit bewijst dat dit 
materiaal op zichzelf daartoe niet ongeschikt geacht wordt, doch 
niet mag worden vergeten, dat alle bouwstoffen hunne eigene 
vormentaal, hunne bijzondere versieringsmotieven, hunne 
aparte eischen van constructie hebben. 
Welke nu de kunstvormen zullen zijn van het gewapend beton, 
dat pas zijne intrede in de bouwwereld gedaan heeft, zal de toe
komst leeren, doch als zeker mag worden aangenomen, dat het 
niet de vormen zullen zijn van de hout-constructie der renais
sance, waarvoor men het bij den torenbouw te Vlissingen zou 
willen bezigen. 
Nadat B. en W. nader hun standpunt uiteen hadden gezet om 

wel gewapend beton te gebruiken, schreven Ged. Staten een 
tweeden brief waaraan het volgende is ontleend: 
Ged. Staten hebben kennis genomen van de adviezen van talrijke 
deskundigen, en wijzen er op. dat de meest gezaghebbenden zich 
op aesthetische en practische gronden met de meeste stelligheid 
tegen gewapend beton verklaren. 
Waar er deskundigen zijn, die aan de deugdelijkheid en de duur
zaamheid van het gewapend beton twijfelen, en anderen die nog 
verder gaan en die eigenschappen stellig ontkennen, komt het 
Ged. Staten ongeraden voor, den torenbouw te wagen aan een 
proefneming, waaromtrent eerst een zeer langdurige ondervin
ding uitspraak zal kunnen doen. Alg. H.Bl. 
De Haagsche Schouwburg. Naar wij vernemen zal de heer 
Van Liefland, vertegenwoordiger der fabriek Fellner & Helmer. 
voor bestek en begrooting zorgen. 
Dat de buitenlanders bezwaarlijk zelf dit deel hunner al te uit
gebreide taak kunnen vervullen laat zich verklaren, maar merk
waardig is het, dat thans een particulier architect te 's-Graven
hage zal hebben te vervullen wat zoo uitnemend vanwege ge
meentewerken zou kunnen geschieden. 
Dat toch de directie van gemeentewerken, welke uiteraard be
schikt over geschooldenervarenpersoneel, wordt uitgeschakeld, 
schijnt de schouwburgcommissie intusschen de natuurlijkste zaak 
ter wereld te achten. Als, gelijk ons ter oore kwam, de rekening 
der Oostenrijksche heeren ontzaglijk veel hooger zal loopendan 
het aanvankelijk geraamd bedrag van f 40.000 doet vermoeden, 
zal ook dit de leden der commissie waarschijnlijk niet bevreem
den. 
Het is hun trouwens bekend, dat genoemde heeren den weg naar 
een advocatenkantoor zeer goed weten te vinden, en de gemeente 
is er goed voor, niet waar ? N. R. Ct. 
Het slot „Torenzicht". Het Vad. treurt om den afbraak van het 
oude slot „Torenzicht" te Poeldijk. „Zoo maar stiekum weg. 
zonder dat iemand er de lucht van had, vóórdat „Heemschut" er 
iets tegen kon doen, hebben de eigenaars, die behoefte hadden 
aan uitbreiding van hun groententuin, het oude slot kalmweg 
afgebroken." 
„Van de mooie trapgevels met hun fraaie raamindeeling. van den 
zeskanten toren, van het geestige zijmuurtje, niets is er meer van 
over dan groote blokken neergeslagen steen en enkele gaaf ge
bleven détails, die echter vrijwel waardeloos zijn geworden nu 
zij van hun plaats zijn weggebroken. 
't Is jammer. E n nóg sterker voelt men dat 't jammer is. wanneer 
men weet. zooals wij, dat voor eenige jaren hier in Den Haag 
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pogingen zijn gedaan om het voortbestaan van het oude gebouw 
te verzekeren, welke pogingen echter zijn afgestuit op het gebrek 
aan medewerking. Men wist. dat Torenzicht eigendom was van 
een tuindersfamilie te Poeldijk en 't was te voorzien, dat die 
tuinders, bij wie men nu eenmaal niet veel eerbied voor een oud 
bouwwerk kan verwachten, er toe zouden komen om op een on
bewaakt oogenblik het ..oude kavalje" af te breken. 
Dat is nu gebeurd. 
Omtrent de geschiedenis van Torenzicht schijnt weinig bekend 
te zijn. Te Poeldijk noemde iedereen het't jachtslot van Olden-
barneveld. Maar er is niet de minste reden om aan te nemen, dat 
inderdaad Oldenbarne veld iets niet het slot te maken heef t gehad. 
E r zijn. verspreid over het heele land. meer „jachtsloten van 
Oldenbarneveld". waarvan vaststaat, dat Oldenbarneveld er 
nooit iets mee van doen had. 
Wel staat vast. dat het slot dateert van hetbegin der zeventiende 
eeuw wij meenen ons trouwens te herinneren dat er een jaar
tal uit dien tijd op stond. Het was, naar den bouwtrant te oor-
deelen. ontworpen door een architect uit de Haarlemsche school. 
Een merkwaardigheid van het zoovele jaren verwaarloosde ge
bouw was wel, dat het tot het laatste oogenblik geheel gaaf en 
intact was gebleven. Het werd bouwvallig, maargeknoeid was er 
niet aan. 
Het meest opvallende deel was de stompe uitkijktoren, waaraan 
het zijn naam ontleende, en vanwaar men het geheele Westland 
overzag." 

L A A T S T E B E R I C H T E N . 
OFFICIEEL GEDEELTE. . 

VERKIEZING HOOFDBESTUUR. 
In aansluiting aan het bepaalde in Art. 4 van het Alg. Huish. 
Reglement wordt medegedeeld, dat tot Woensdag 17 Apr i l de 
candidaat gestelde heeren in de gelegenheid gesteld zijn geweest 
te berichten, of zij de candidatuur aanvaarden. 
De heer L . C. Dumont heeft bij schrijven van 8 Maart als l id van 
het Hoofdbestuur bedankt. 
In alphabetische volgorde bestaat derhalve de lijst der Candi
daten uit de heeren: 
S. de Clercq. architect te 's Gravenhage ; 
J. H. W. Leliman, Bouwk.-Ingenieur te Amsterdam ; 
J. Limburg. Bouwk.-Ingenieur te 's Gravenhage. 
B. J. Ouëndag, architect te Amsterdam; 
Alb. Otten, architect te Rotterdam ; 
A. Salm G.Bzn.. architect te Amsterdam ; 
W. F . C. Schaap. Civ. Bouwk. Ing. Dir. Gem. Werken te Arnhem ; 
Jan Stuyt. architect te Amsterdam. 
Art. 4 van het Alg . Huish. Reglement bepaalt: 
„Zijn er niet meer candidaten dan er open plaatsen zijn, dan zijn 
zij gekozen." 

In verband hiermede zijn dus bovenstaande acht heeren gekozen. 

VERKIEZING COMMISSIËN. 
Commissie van Arbitrage. In aansluiting aan het bepaalde in art. 
12f, van het Alg. Huish. Reglement, wordt medegedeeld, dat tot 
Woensdag 17 Apr i l de candidaatgestelde heeren in de gelegen
heid gesteld zijn geweest te berichten, of zij de candidatuur aan
vaarden. 
Van den Heer B. J. Ouëndag is een schrijven ontvangen, dat hij 
niet voor een benoeming in aanmerking wenscht te komen. 
In alphabetische volgorde bestaat derhalve de lijst der Candi
daten uit de heeren : S. de Clercq, Joh. Mutters Jr.. C. B. Posthu
mus Meyjes. J. A. G. v. d. Steur en J. Verheul Dzn. 
Volgens Art. 4 van het Alg . Huish. Reglement zijn deze vijf heeren 
gekozen. 
Commissie van Onderzoek. Ingevolge het bepaalde in Art. 12a 
van het Alg. Huish. Reglement treedt op de a.s. Mei-vergadering 
volgens rooster af de Heer C Muysken. die niet herkiesbaar is. 
In verband hiermede heeft het Hoofdbestuur een voordracht 
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van een dubbeltal candidaten opgemaakt, bestaande uit de hee
ren C. B. Posthumus Meijjes en H. P. Berlage Nzn. 

Commissie van Redactie. Volgens art. 12c van het Alg . Huish. 
Reglement treedt de Commissie ieder jaar in haar geheel op de 
Alg. Meivergadering af, doch is herkiesbaar; de heeren S. de 
Cercq en H. van der Kloot Meijburg hebben medegedeeld, dat zij 
niet voor een herbenoeming in aanmerking wenschen te komen. 
In verband hiermede heeft het Hoofdbestuur een voordracht van 
dubbeltallen-candidaten opgemaakt, bestaande uit de heeren: 

W. J . D E G R O O T . A. J . J O L I N G . 

C. B. P O S T H U M U S MEIJJES. — F . W. M . P O G G E N B E E K . 

A. S A L M G . B Z N . J . H , W. L E L I M A N . 

AFDEELING 's-GRAVENHAGE VAN DE MAAT
SCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
Voor de leden dezer Afdeeling en die der Haagsche Kunstkring 
zal de heer H. P. Berlage Nzn. een voordracht (met lichtbeelden) 
houden over Amerika, op Donderdag 25 A p r i l 1912. te 8 ure 
's avonds, in de groote zaal van de Haagsche Kunstkring. Heeren
gracht 13, 

RECTIFICATIE V A N H E T V E R S L A G DER VER
GADERING V A N A R C H I T E C T - L E D E N V A N D E 
AFD. ARNHEM. 

Mijnheer de Redacteur. 
Kleine oorzaken hebben soms groote gevolgen. De kleine oor
zaak, welke naar ik heden toevallig vernam wel eens een groot 
gevolg kon hebben, is eene minder juiste uitdrukking in het ver
slag der laatstgehouden vergadering van Architect-Leden der 
Afd. Arnhem (opgenomen in het B. W. van 6 dezer). 
In dit verslag werd door mij gezegd, dat de Afd. Arnhem het 
Hoofdbestuur der Mij. bij de a.s. verkiezing wenschte te hand
haven „niet omdat geene verandering gewenscht was" doch om 
andere redenen, welke dan volgen. Hieruit kon en is dan ook 
naar ik hoor de conclusie getrokken, dat de Afd. Arnhem dus het 
Hoofdbestuur nog maar eenigen tijd wenschte te dulden, doch 
eigenlijk verandering daarin zeer gewenscht achtte. Dit nu is 
geheel onjuist. De Voorzitter der Afdeeling, tevens l id van het 
Hoofdbestuur, zeide op die vergadering, waarvan verslag werd 
gegeven, dat, wanneer de Hoofdbestuursverkiezing tengevolge 
zou hebben dat dat Bestuur weer gekozen werd voor een ter
mijn als gewoonlijk, hij persoonlijk wel redenen zon gehad 
hebben om zich niet weer verkiesbaar te stellen, mede met 't 
oog op zijne drukke werkzaamheden en verder dat hij zich moei
lijk zelf kon aanbevelen; dat dus wat hem zelf betrof verande
ring wel gewenscht was. Bovendien is het naar ik meen bekend, 
dat juist de afd. Arnhem zich nog al eens uitsprak, dat verande
ringen in het Hoofdbestuur af en toe in het algemeen niet onge-
wenscht zijn. Zie hier de oorzaken, welke mij de „gewraakte" 
redactie uit de pen deden vloeien. Van geen enkel Hoofdbe
stuurslid is op de Afdeelingsvergadering ook maar iets ten na-
deele gezegd. De bedoeling was dan ook, dat wij geen verande
ringen zouden voorstellen, geheel afgescheiden van de vraag of 
dit in 't algemeen niet of wel wenschelijk was. Nadat ik hoorde, 
dat de boven besproken uitdrukking in het verslag door het 
Hoofdbestuur werd uitgelegd als een aanval op dat Bestuur, heb 
ik mij gehaast, deze uiteenzetting te schrijven, waardoor ik hoop, 
dat de geheele kwestie van de baan is, en men niet de Afdeeling 
doch mij persoonlijk verantwoordelijk zal willen stellen voor de 
minder juiste en gevaarlijke redactie, waarvoor ik bij dezen èn 
Hoofdbestuur èn de Afd. Arnhem mijne verontschuldiging aan
bied. 

Hoogachtend en U M . de Redacteur dankend voor de opname 
dezer regelen, heb ik de eer te zijn 

Uw Dw. 
A L B E R T K O O L 

Secretaris der Afd. Arnhem van de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 

17 Apr i l 1912. 

— BAS ^ 

i^^ / j i2ste JflHRG. - 2 7 flpRIL 1912~ |y|°,

|

1

|̂ ĵ̂ 3 
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INHOUD : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Verslag der Examens 1912. 
Verslag Vergadering van den Raad der Afdeelingen. 
Vergadering Afd. Amsterdam met Gen. Arch, et Amic. 

Afdeeling 's Gravenhage van de Maatsch. tot bevord. der Bouw
kunst. Tentoonstelling J. H . Leliman Prijsvraag-Kunstnijver-
heid museum. R E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . Kroniek. Ergerlijk 
Vandalisme, door J. Gratama. Oud en Nieuw uit Oost-Fries
land, slot. door Jb. Faber. Een Nederlandsch Openlucht 
Museum, door F . A. Hoefer. Prijsvragen. Berichten. 
Laatste berichten : Verslag Hoofdbestuursvergadering ; Verslag 
Vergadering Hoofdbestuur met Raad der Afdeelingen. Met 
een plaat. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

VERSLAG B E T R E F F E N D E D E EXAMENS 
IN 1912, VOOR BOUWKUNDIG-OPZICHTER, VOOR 
BOUWKUNDIG-TEEKENAAR EN VOOR UIT
VOERDER V A N B O U W W E R K E N (ONDERBAAS), 
INGESTELD DOOR D E MAATSCHAPPIJ T O T 
BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

I e Commissie door het Hoofdbestuur der Maat-
Jschappij tot Bevordering der Bouwkunst on-
Ider goedkeuring van den Minister van Bin-
Jnenlandsche Zaken, voor het jaar 1912, be

noemd voor het afnemen van bovengenoemde Examens 
bestond uit de H.H. : 
B. J. OUËNDAG, Voorzitter te Amsterdam; H. B L E T Z . 
Vice-Voorzitter te Weesp; M. B. N. B O L D E R M A N , H. 
V A N D A M , J. M O O L E N S C H O T , J. A. V A N D E R S L U Y S 
V E E R , Mr. E . H. P. ROSENBOOM, P. A. TIMMERS, M. J. 
F. L IPPITS , H. L O T E R I J M A N , Arts, allen te Amsterdam; 
G. V E R S T E E G , te Arnhem; J. D. G A N T V O O R T , te Deven
ter, W. D E V R I N D Jr. en M. V R I J E N H O E K , te 's Graven
hage ; J. J. V A N N O P P E N , te Haarlem ; H. V A N D E R K L O O T 
M E Y B U R G , W. F. O V E R E I J N D E R en J. V A N W I J N G A A R 
D E N , te Rotterdam; G. S T A P E N S E A , te Sneek; W. DE 
JONG, te Utrecht; F. D E H E R D E R , te Zwolle ; terwijl de 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

Heer J. G R A T A M A , Algemeen Secretaris der Maat
schappij als Secretaris aan de Commissie was toege
voegd. 
In de eerste bijeenkomst van deze Commissie, gehouden 
op 25 Januari j.l., werd de hoofdregeling van de 
Examens besproken, terwijl in de tweede Vergadering, 
op 5 Februari j.l., de vraagstukken voor de Candida
ten werden vastgesteld. 
Deze beide Vergaderingen en de eind-Vergadering van 
de Examen-Commissie werden gehouden te Amster
dam in het Maatschappelijk gebouw, waar ook de 
Examens werden afgenomen. 
Voor het examen voor het diploma voor Bouwkundig-
Opzichter hebben zich aangemeld 173 candidaten, 
waarvan door afwijzing of andere oorzaken 14 candi
daten moesten worden geschrapt, zoodat 159 candi
daten aan het examen hebben deelgenomen. 
Wegens het groot aantal candidaten werden vier groe
pen gevormd en door loting de candidaten daarbij inge
deeld. 
De eerste groep van 39 candidaten, werd geëxamineerd 
op 26, 27, 28 en 29 Februari j.l. 
De tweede groep van 42 candidaten, werd geëxami
neerd op 4, 5, 6 en 7 Maart j.l. 
De derde groep van 39 candidaten, werd geëxamineerd 
op 11, 12, 13 en 14 Maart j.l. 
De vierde groep van 39 candidaten, werd geëxamineerd 
op 1, 2, 3 en 4 April j.l. 
Voor het examen voor het diploma voor Bouwkundig 
Teekenaar hebben zich aangemeld 13 candidaten, 
waarvan 7 candidaten aan het Examen hebben deel
genomen. 
De candidaten voor dit examen werden geëxamineerd 
op 18, 19, 20, 21 en 22 Maart j.l. 
Voor hen die reeds in het bezit waren van het diploma 
voor Bouwkundig-Opzichter of deel hadden genomen 
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aan een der genoemde groepen en goede cijfers hadden 
bekomen voor de vakken waarvoor vrijstelling wordt 
verleend, was de duur van het Examen verkort. 
Voor het Examen voor het diploma voor Uitvoerder 
van Bouwwerken (Onderbaas) hebben zich aangemeld 
18 candidaten, waarvan 9 candidaten aan het Examen 
hebben deelgenomen. 

De candidaten voor dit Examen werden geëxamineerd 
op 25, 26, 27 en tot 12 uur op 28 Maart j.l. 
Voor hen die reeds in het bezit waren van het diploma 
voor Bouwkundig-Opzichter of deel hadden genomen 
aan een der genoemde groepen en goede cijfers had
den bekomen voor de vakken waarvoor vrijstelling 
wordt verleend, was de duur van het examen verkort. 
Op 9 April j.l. werd door de Examen-Commissie de 
laatste vergadering gehouden en kon in verband met 
het rangnummer het diploma worden uitgereikt voor 
Bouwkundig-Opzichter aan de Heeren: 

No. No. 

1. E . J . R O T H U I Z E N . 41. P . A . M O R E . 
2. K . B E C K . 42. C . J . V A N Z E T T E N . 
3. W . V A N D E "WEG. 43. P. A. D E N H A R T O G . 
4. T . M E R B I S . 44. P . W A P E N A A R . 
5. J O H . K U P E R U S . 45. J . A . B A L J E U . 
6. P . M E T Z . 46. L . U B E L S . 
7. J . J . V A N D E R B U R G T . 47. R. L E Y E N A A R . 
8. A . GOODIJK. 48. N. V A N W I J K . 
9. J . O L I E . 49. A . P R I E S T E R . 

10. J . "W. O V E R M E E R . 50. T . A B M A . 
11. N. V A N D E R L A N D . 51. B . T . D E E N I K . 
12. W . B . K R O O N . 52. A . V A N D E N B E R G . 
13. H . J . K O R V E R . 53. J . P . D E JONG. 
14. A . H . J A N S S E N . 54. W . L A N T I N G . 
15. "W. J . J . D E G R O O T . 55. K . W . J . S C H O R T E L 
16. G . P . W l J K E R . D O E K . 
17. G . " W O L F F E N S P E R G E R . 56. G . L . C . Vrins, 
18. A . D . E V E N H U I S . 57. J . V O N K . 
19. C . L A N G E J A N . 58. L . J . M . H O O G E N -
20. G . R. D E W I L D E . DOORN. 

21, J . M . G R O E N E W E G E N . 59. J . A . V A N D E N B E R K . 
22. J . H . ANTONISSE. 60. L . V O G E L E S A N G JR. 
23. A . V R O O M . 61. G . M . B U R G E R S . 
24. J . T H . G E U R S T . 62. Cj. F. B I J L A R D JZN. 
25. G . V A N D E R G A A S T . 63. W . W l T T E V E E N . 

26. W . L . D E H A A N . 64. W . R l D D E R I K H O F F . 

27. B . E L L E N S . 65. D . S W A R T S E N B U R G . 
28. M . D A N I Ë L S E . 66. J . T I M M E R M A N S . 
29. N. V A N DOORN. 67. A . J . W I J B E N G A . 
30. H . J . D E B A A N . 68. D . D . O O S T E R B A A N . 
31. G . G E B B I N K . 69. D . V A N B U U R E N . 
32. P . S C H O T T E N . 70. W . T E N H A C K E N . 
33. M . J . N E L E M A N S G Z N . 71. A N T . V A N D E R K A A Y . 
34. G . V E R M E E R . 72. J . B O E K H O L T . 
35. P . G . C R A M E R . 73. A . D E J O N G J . M Z N . 

36. G . v. W I J N G A A R D E N . 74. J . J . D E R U I T E R . 
37. B . M U L D E R . 75. M . M E L I S 
38. G . V A N G O O L . 76. R. H E N S T R A . 
39. J . V A N D E R S C H A A F . 77. R. V E G T E R . 
40. A . R l J N D E R S . 78. C . V A N D O N S E L A A R . 

No. 
79. W . V A N M A N E N . 
80. W . N . J . V . D . W E L F D E N . 
81. P . B R O E K . 
82. J. G. A U F D E R H E I J D E . 

No. 
83. T. B O R G M A N . 
84. P . M . K N O E R S . 
85. G. J. N O O R D M A N . 

Voor Bouwkundig-Teekenaar aan de H. H . 
No. No. 
1. E . J. R O T H U I Z E N . 4. L. V O G E L E S A N G Jr. 
2. A. D . E V E N H U I S . 5. T H . M . V A N K E U L E N . 
3. G. H O G E R V O R S T . 6. W . L. D E H A A N . 

Aan de H. H . R O T H U I Z E N , E V E N H U I S , D E HAAN, V O G E 
L E S A N G Jr., werd bovendien dit jaar het diploma voor 
Bouwkundig-Opzichter verleend onder resp. No. 1, 18, 
26, 60 van de ranglijst, terwijl de Heeren H O G E R V O R S T 
en V A N K E U L E N dit diploma respect, in 1911 en 1908 
hebben verkregen. 

Voor Uitvoerder van Bouwwerken (Onderbaas) aan 
de H. H. 
No. No. 
1. G . L . C . VRINS. 4. D . K O E N S Jr. 
2. P. G. C R A M E R . 5. H . V A N D E R V E L D E N . 
3. M . D A N I Ë L S E . 6. A. O O S T E R S Jr. 

Aan de H.H. DANIËLSE, C R A M E R en V R I N S , werd bo
vendien dit jaar het diploma voor Bouwkundig Opzich
ter verleend onder resp. No. 28, 35 en 56 van de 
ranglijst. 

De Voorzitter der Examen-Commissie, 
B. J. OUËNDAG. 

Amsterdam, April 1912. 

VERGADERING V A N DEN RAAD DER A F D E E 
LINGEN gehouden op Woensdag 17 A p r i l te 10',•• uur in 
het gebouw der Mij . 
Aanwezig zijn de heeren: F . W. M . Poggenbeek en J. Bakker 
voor de Afd. Amsterdam. A l b . Kool voor de Afd. Arnhem, A. W. 
C. Dwars voor de Afd. Utrecht. Joh. G. Robbers voor de Afd. 
's Gravenhage en Jb. van den Ban en J. B. van Loghem voor de 
Afd. Haarlem. 
De afdeeling Haarlem heeft ditmaal de leiding, zoodat de heer 
van den Ban als Voorzitter de vergadering opent. Deze leest 
voor het verslag van de vergadering van den Raad der Afdeelin
gen met het Hoofdbestuur, gehouden 2 Mei 1911. waaruit blijkt, 
dat ook toen reeds pogingen zijn aangewend tot reorganisatie 
van de Afdeelingen en verandering van de verhouding van de 
Afdeelingen en het Hoofdbestuur. 
De heer Kool licht thans toe punt 1 van de agenda: Verhouding 
van de Afdeelingen tot de gereorganiseerde Maatschappij. De 
afdeeling Arnhem welke voor het grootste gedeelte uit niet-
architecten bestaat, heeft het duidelijkst gevoeld, dat de verhou
ding tegenover de gereorganiseerde Mij onhoudbaar wordt en 
wenscht daarom, dat de architecten zich zullen afscheiden, ter
wijl daarnaast geheel afgescheiden van de Mij . een vereeniging 
zal ontstaan uit architecten en niet architecten, zooals b.v. de 
Friesche bouwkring. De vergadering kan hierin ten deele mee
gaan, doch acht het niet in 't belang van alle afdeelingen om in 
dien geest te besluiten, aangezien in de meeste afdeelingen voor 
een tweede bouwkundige kring geen levensvatbaarheid zou 
bestaan. Wel wordt algemeen ingezien, dat steeds meer belan
gen in deAfdeeling uitsluitend door architecten zullenbehartigd 
moeten worden. De heer Poggenbeek wi l niet radikaal doorvoe
ren het schoeien der afdeelingen op den leest van de Maatschappij; 
de heeren van den Ban en Van Loghem wenschen dit wel. Als
dan zullen de Afdeelingen ook de verschillende soorten 
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leden gaan tellen, waaruit noodzakelijk zal volgen, dat 
niemand Architectlid van een Afdeeling kan zijn zonder 
Architect-lid van de Mij . te wezen. Na eenige discussie 
wordt de wensch van den Raad der Afdeelingen in den 
geest der laatste opvatting aangenomen, zoodat de Af
deelingen zullen moeten gereorganiseerd worden in den 
geest van de Maatschappij. 
Punt 2 is thans aan de orde : Circulatie van tijdschriften 
der bibliotheek bij de Afdeelingen. Algemeen wordt ge
acht, dat dit een te groot bezwaar voor de Maatschappij 
zal opleveren. Op voorstel van den heer Robbers wordt 
besloten met den bibliothecaris te overleggen of het mo
gelijk zal zijn, dat de Afdeelingen de periodieken ont
vangen, om tijdens hunne vergaderingen ter inzag • te 
kunnen liggen. 
Verder wordt besloten aan het Hoofdbestuur te verzoe
ken bij het zenden van adressenen het doen van voor
stellen betreffende een plaats, waar een Afdeeling ge
vestigd is, van deze daden meer rekenschap aan deze 
Afdeelingen te geven, terwijl eveneens de Afdeelingen 
voor hunne daden, hetzij advies aan het Hoofdbestuur 
vragen of althans mededeeling daarvan doen bij min
der belangrijke gevallen. 
De heer Bakker stelt verder voor in overweging te ge
ven, de voorzitters een adviseerende stem in 't Hoofd
bestuur te geven; de heer van Loghem verwacht meer 
van een Hoofdbestuur, waarin de voorzitters der Afdee
lingen krachtens hun functie l id van 't Hoofdbestuur zij n, 
terwijl de overige leden door verkiezing aangevuld 
kunnen worden. Hierin wordt geen uitspraak genomen, 
daar eventueele fusie met den Bond vanArchitecten dit 
punt minder urgent maakt. 
Niets meer ter tafel zijnde, wordt de vergadering ge
sloten. 

De w. n. Secretaris, 
J. B . V A N L O G H E M . 

A F D E E L I N G A M S T E R D A M V A N D E 

M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G D E R 

B O U W K U N S T . 
Op Woensdag 1 Mei a. s., des avonds ten 8 ure, zal een gecombi
neerde vergadering van de Afdeeling met het genootschap 
Architectura et Amicitia plaats hebben in het Genootschaps
lokaal, „Parkzicht", Hobbemastraat, Amsterdam. In deze ver
gadering zal in tegenwoordigheid van bestuurderen en leden 
der beide vereenigingen, benevens van de leden der Jury's en 
van genoodigden de onderscheidingen worden toegekend aan 
de bekroonden in de J. H. Leliman-Prijsvragen A . en B.(Afslui
ting Leidsche Plein en Kunstnijverheid-museum). 

De Secretaris, 
J. B A K K E R . 

A F D E E L I N G ' S - G R A V E N H A G E V A N D E M A A T 
SCHAPPIJ T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 
De voordracht van den heer H. P. Berlage Nzn , over zijn „In
drukken van Amerikaansche architectuur", voor de leden der 
Haagsche Kunstkring en die van onze Afdeeling, in de groote 
zaal van de Haagsche Kunstkring, Heerengracht 13, heeft 1.1. 
Donderdag niet plaats gehad, doch is uitgesteld tot Donderdag 
2 Mei a.s., ter zelfder plaatse en zelfder uur. 

De Secretaris, 
J O H . G. R O B B E R S . 

T E N T O O N S T E L L I N G J. H . L E L I M A N - P R I J S -
V R A A G - K U N S T N I J V E R H E I D M U S E U M . De ontwer
pen.ingekomen op de J. H.Leliman-prijsvraag-Kunstnijverhe id-
Museum worden van Maandag 22 Apr i l tot en met Zondag 12 
Mei tentoongesteld in het gebouw der Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst. Marnixstraat 402. Amsterdam. Geopend 
van 10 5 uur; Zondags van 10 12 uur. De toegang is vrij. 

H E T T H A N S A F G E B R O K E N O U D E B U I T E N H U I S „TORENZICHT" 
T E P O E L D I J K IN H E T W E S T L A N D . 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

S KRONIEK xxxv 0 
door J . G R A T A M A . 

R G E R L I J K V A N D A L I S M E . Zooals de lezer uit 
het vorig n°- van het B. Weekblad bekend is, 
heeft de tuinder, die eigenaar was van het 17e 
eeuwsche buitenhuis. .Torenzicht" bij Poel

dijk, kalm weg, zonder dat er iets van bekend was, dit 
hoogst belangrijk specimen van Hollandsche bouwkunst 
afgebroken omdat... hij behoefte had aan uitbreiding 
van zijn groententuin! 

Dat dit nog in onzen tijd, waarin de wensch tot be
scherming van Stads en Landelijk Schoon gelukkig 
krachtig en in steeds ruimer kringen wordt gevoeld, 
kon gebeuren, is onbegrijpelijk; het geeft duidelijk aan, 
dat de algemeene organisatie van Heemschut en wat 
daarmede verband houdt, nog niet afdoende is. Bij mi
nisterieele beschikking zijn de plaatselijke autoriteiten 
verplicht, ten spoedigste voorgenomen wijzigingen, her
stellingen of afbraak van monumenten van geschiedenis 
en kunst in hun gemeente aan het ministerie mede te 
deelen. Is dit hier geschied? Mocht dit niet het geval zijn, 
dan is het te hopen, dat hiernaar een onderzoek wordt 
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ingesteld en de schuldige ter verantwoording wordt 
geroepen. 
Immers, zoolang de wet op bescherming der'monumen
ten nog niet tot stand is gekomen, vormen de boven ge
noemde verplichte mededeelingen van de burgemeesters 
de officieele controle en het Rijks toezicht. 
Het vandalisme, hier gepleegd, is bijzonder te betreu
ren. Het oude buitenhuis Torenzicht was behalve een 
hoogst schilderachtig en belangwekkend gebouw, ook 
een stuk schoonheid en cultuurgeschiedenis, en daar
enboven, met zijn 17en eeuwschen uitkijktoren, een 
unicum. 
Bijgaande afbeeldingen laten eenigszins zien, wat hier 
verloren is gegaan. Verrassend was vanaf den straatweg 
het gezicht op het gebouw, zooals het,, boven het lage 
groen van zijn korten toegangsweg, in zijn schilderach
tige architectuur van diep roode baksteen met fijne 
toepassing van zandsteen oprees, een fraaie trapgevel 
en een merkwaardige stompe toren. 
En trad men nader, dan vertoonde zich een pittige zij
gevel met een aardig dakgeveltje ; dan vertoonden zich 
allerlei fijne details en architectonische oplossingen, 
die duidelijk spraken van den talentvollen hand van den 
architect. Het landhuis was bekoorlijk en van een 
bijzondere goede en geestige baksteen-architectuur. 
Begrijpelijk is dan ook, dat het bij de architecten hoog 
stond aangeschreven, en dat het door de bouwkundige 
studenten der T. H . School te Delft als studiemateriaal 
gebezigd werd. 
Nu is het in eens in domheid en onwetendheid afgebro
ken. Verdwenen is wederom een kostbare schoonheid, 
een uitnemend stukbouwkunst,een zeldzaam brok kunst
geschiedenis en cultuur. Het verlies is te meer te be
treuren, daar het gebouw wel verwaarloosd, maar uit
wendig nagenoeg niet gewijzigd en ook niet ..verrestau-
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reerd" was, zoodat het ook hierom bijzonder waarde
vol was. 
Klagen helpt echter niet meer; het kalf is verdronken. 
Maar laten wij nu ten spoedigste de put dempen ; laten 
wij dit treurig voorbeeld gebruiken als een bijzondere 
klemmende reden, om haast te maken met de afdoende 
verzekening van onze monumenten, met de tot stand 
koming van een Nederlandsche monumentenwet. 

OUD EN NIEUW UIT ^ 
OOST-FRIESLAND, Q 

door J B . F A B E R . 
Vervolg van blz. 186. Slot. 

3ven buiten Embden, op den weg naar Norden, 
ligt het kleine plaatsje Hinta met burg van 
gelijken naam. sinds l-̂ OO steeds in onafge
broken bezit der familie Ritter Freze. Even 

ter zijde van den weg ligt deze eenvoudige doch daarom 
niet minder indrukwekkende bouw. Geheel door een 
gracht omgeven, bereikt men het gebouw over een 
brug, de vroegere ophaalbrug, met aan weerszijden 
goed gevormde leeuwen als schildhouders op piëdes
tals. Het poortgebouw met zandsteen poort, bestaande 
uit pilasters met lijst als omlijsting van de opening, is 
gelegen tusschen de vleugelmuren van het gebouw en 
geeft toegang tot het binnenplein en den aan de overzijde 
daarvan gelegen hoofdtoegang van den burg. Zoowel 
uit- als inwendig is hier veel gemoderniseerd en veran
derd aan vensters en topgevels. De verschillende ver
trekken komen allen uit op een lange breede gang om 
de binnenplaats loopende, zoodat alle vertrekken aan 
de buitenzijde zijn gelegen. Veel meubelen, fraaie voort
brengselen van vroegere stijlperioden, waaronder mooie 
renaissancekasten, die in de gemoderniseerde vertrek
ken geen plaats meer konden vinden, zijn in de lange 
corridor gerangschikt. De vriendelijke, waardige burcht
vrouw voerde ons bereidwillig door de reeks interes
sante vertrekken, nadat we de verzekering hadden ge
geven . Radfahrer zu sein und kein schmutzige Beine zu 
haben". Rustige, vriendelijke verblijfplaats te midden 
der landelijke omgeving, zoo geheel in den trant der 
Noord-Nederlandsche, reeds meerendeels verdwenen, 
burchten, degelijk, zonder ophef van torens of andere 
verdedigingsmiddelen, slechts uiting gevende aan het 
doel van rustig, waardig familiebezit. 
Norden, de Noordelijkste plaats van beteekenis in Oost-
Friesland, bezit in de oude Luidgerikerk een zeer oud 
baksteen kerkgebouw met verhoogd middenschip, rond-
loopende zijbeuken en dwarsschip. Het metselwerk 
van het schip dateert uit de 11e eeuw en is beneden bak
steen en boven tufsteen, waarschijnlijk van iets lateren 
tijd. Het schip bezit een houten tongewelf. De Renais
sance kansel dateert uit 1712 en bezit mooi beeldhouw
werk voorstellend Mozes als middenfiguur, de kansel 
dragend en daaromheen en langs de trap de 12 aposte
len, met aan de voorzijde de Christusfiguur. In de nabij
heid van den kansel bevindt zich de Zweedsche vorsten-

bank, fraai in eikenhout uitgevoerd. Het zandsteen 
gedenkteeken van Uniconis Menninga, van de al
daar nog steeds resideerende familie van Innhau-
sen und Knyphausen, is voltooid in 1442 en be
staat uit een tabernakel, waarvan de binnenwan
den beschilderd zijn. 
Een Renaissance grafzerk van Joachim, Wolfgang 
Speulder, benevens de nonnenbanken, de fraaie 
koperen kaarsen kronen en een Bismarckdenkmal is 
het overige bezienswaardige in deze oude kerk, die 
niet minder dan 1200 zitplaatsen bevat. De toren 
staat geheel afzonderlijk van de kerk aan de over
zijde van de straat is en blijkbaar met zijn Renais
sance vormen uit lateren tijd. Ook onze oostelijke 
naburen verwaarloozen hunne oude monumenten 
niet; der oudeLuidgerikirche valt eene deskundige 
restauratie ten deel. 
In de onmiddellijke nabijheid staat het vroegere 
Raadhuis, thans in gebruik voor velerlei doeleinden. 
Staande aan den hoek van de Groote Westerstraat en 
Markt, is de voornaamste gevel naar de Markt gekeerd 
en heeft als middenpartij een vierkanten toren, voor
zien van een blijkbaar in lateren tijd daarop geplaatst 
koepeltje als dakruiter. 
Het geheel toont Vroeg-Renaissance vormen met gebo
gen topgevelafsluitingen. In den toren zijn de oorspron
kelijke ramen nog bewaard gebleven ; in de vleugels en 
in den zijgevel aan de Groote Westerstraat hebben de 
kruiskozijnen plaats moeten maken voor meer moderne 
ramen, zeer ten nadeele van het geheel. Inwendig is niet 
veel merkwaardigs meer te aanschouwen. In de Ooster
straat is een interessante gevel dateerende van 1571. 
Het bovengedeelte is nog in geheel oorspronkelijken 
staat, doch van den ondergevel zijn slechts de kleine 
schelpvullingen, boven de vroegere ramen, gespaard 
gebleven en de rest heeft moeten wijken voor een wan
staltige winkelpui. De gevel vertoont veel overeenstem
ming met enkele fraaie Renaissance gevels uit Gronin
gen. Ook hier weer de bekende schelpvullingen, omge
ven door een met diamantkoppen versierden boog. De 
trappen van den topgevel zijn ook hier ingesloten door 
pilasters en bezitten sierlijke trapvullingen. 
Een gebouw uit den tegenwoordigen tijd, doch in Re
naissance vorm opgetrokken, is het fraaie Postkantoor. 
Van goede verhouding zijnde is er echter weinig een
heid te constateeren in de trappen van de zijgevels en 
die vanden voorgevel,wataan den totaalindruk afbreuk 
doet en niet het minst aan de voorgeveltoppen zelf, die 
nu een veel te zwaren voet bezitten. 
Nabij Norden op ongeveer een half uur afstand ligt het 
fraaie slot Ltitzburg, het oude stamslot der familie von 
Innhausen und Knyphausen, niet onbekend in de ge
schiedenis van Noord-Groningen. In de kerk te Mid-
wolde aldaar is een fraai grafmonument dezer familie 
vervaardigd door Rombout Verhulst. 
Van de oorspronkelijke Lützburg, die in 1896 afbrandde, 
is slechts het voorgedeelte, bevattende het poortgebouw 
met de stallen en woningen van het personeel, behou
den gebleven. Het oude slot was belangrijk minder 
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hoog en had een toren aan de linkerzijde in plaats van 
aan de rechterzijde, zooals de nieuwe bouw. Het oude 
poortgebouw bevat boven den ruimen doorgang het 
fraaie gebeeldhouwde geslachtswapen der familie en 
is bekroond door een sierlijk kloktorentje met luidklok. 
Over een ruim voorplein bereikt men een vasten steenen 
brug over de breede slotgracht, welke het gebouw 
rondom omgeeft. Ook het fraaie slot bevat weder een 
ingangspoort, voerend naar een klein binnenplein, waar
om de verschillende vertrekken zijn gerangschikt. Voor
al dit tweede binnenplein geeft een interessanten aan
blik, gezien van af de brug door de donkere poort naar 
den binnengevel. Al is de detaileering niet overal even 
gelukkig en vooral echt zwaar-Duitsch, zoo maakt 
toch het geheel een verrassend mooien indruk met zijn 
slanken f raaien toren en rijzigen topgevel,wat verhoogd 
wordt door de effectvolle weerspiegeling in het water 
van de slotgracht. Helaas is het slot niet inwendig te 
bezien en evenmin het fraaie park, aangezien de familie 
er geregeld vertoeft. De achtergevel naar het park 
gekeerd is minder gelukkig. De verwaarloozing van de 
aslijnen in de hoekpaviljoens werkt storend en is niet 
bevredigend opgelost. 
In Berum bevindt zich het eveneens kort geleden ge
bouwde slot -Nordcck". 't welk echter met zijn groot 
terras en balcon meer doet denken aan een hotel dan 
aan eene rustige familiebezitting en de vergelijking met 
Lützburg glansrijk moet afleggen. 
Van Norden naar Anrich voert de weg door het kleine 
dorpje Marienhafen met de oude Romaansche kerk met 
toren „der alte Stortebecker" aldus genaamd naar den 
beruchten zeeroover van dien naam. die in de kelder
ruimte van den toren met zijn bende een schuilplaats 
had. Gruwzame verhalen kunnen ouden van dagen u 
nog vertellen van de wandaden van dien kaper, die de 
geheele Noordzee aldaar onveilig maakte. Thans is 
slechts een klein gedeelte van de kerk overgebleven en 
de toren slechts twee verdiepingen hoog. Wel is op last 
van keizer Wilhelm een restauratieplan opgemaakt, 
doch zonder dat aan de uitvoering daarvan tot op he
den gevolg werd gegeven. 
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De kerk is een zuiver type van vroeg-Romaanschen 
bouw geweest met hoog midden- en dwarsschip en la
gere zijbeuken. Een vierkanten toren, door cordon-
lijsten en lissenen ingedeeld, sloot aan de voorzijde het 
middenschip af. 
Na Embden is Anrich de belangrijkste plaats van Oost-
Friesland, hoewel architectonisch weinig interessants 
bevattende uit vroegere stijlperioden. Het „Schlosz", 
een gebouw, dateerende van 1858 in den smakeloozen 
vorm van dien tijd en geheel geportland, wordt thans 
gebezigd tot bureaux voor verschillende regeerings-
departementen, alle gerangschikt om een groote binnen
plaats. 

Ook in Aurich echter heeft gelukkig de baksteenbouw 
gezegevierd over de „mortelputz", getuige het geheel in 
baksteen opgetrokken postkantoor en het koninklijk 
gymnasium, welk laatste gebouw goedverdeelde gevels 
te aanschouwen geeft, waaruit duidelijk de verdeeling 
der binnenruimten blijkt. 
Leer bevat evenmin fraaie oude gebouwen, daarentegen 
eenige belangrijke nieuwe bouwwerken. Het gymna
sium is hiervan het voornaamste. In baksteen uitge
voerd, met natuursteen voor de meer sprekende onder
deelen, maakt de hoofdgevel met zijn beide topgevels 
en hoog dak een gunstigen indruk, vrij van stijve symme-
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trie en angstige navolging, maar logisch ontwikkeld uit 
een goede planverdeeling. De bijbehoorende woning 
sluit zich passend aan bij het schoolgebouw. 
De gevel plaatszijde is minder bevredigend en mist 
éénheid in de verschillende gedeelten, waardoor geen 
goede totaal indruk wordt verkregen. 
Het Raadhuis, een geheel vrijstaand hoekgebouw met 
slanken vierkanten hoektoren, is eveneens van jongen 
datum. Deze baksteenbouw op hardsteen basement, 
met monumentale trap en pui vóór de middentravée, 
munt uit door goede proportie en verdeeling. De hoek
toren, hoog boven het Raadhuis uitstekend, dient tevens 
voor klokkentoren en wordt bekroond door een acht
kanten onderkoepel met kleinere bovenkoepel. 
In den zijgevel van den toren is de ingang naar den 
traditioneelen „Ratskeller". Inwendig een fraai betim
merde ruimte, met kruisgewelven afgedekt en fraaie 
muurschilderingen op de wandvlakten boven de lam-
brïseeringen. Hoewel de buitenordonnantie een meer 
Hollandschen vorm verraadt, heeft de binnenruimte 
een typisch Duitsch karakter. Ook de oude roem der 
Duitsche „Ratskeller" wordt hier gehandhaafd, wan
neer men eenmaal gezeten, zich te goed doet aan spijs 
en drank. 

Van geheel anderen trant is de Rijksbank. Eveneens 
een hoekgebouw, is deze van grooteren rustigen vorm 
met breede penanten en statige kolommen vóór de mid
denpartij. De groote afgeronde hoek, die tot in het dak 
is doorgevoerd, doet dezen bouw een koepelachtigen 
vorm geven, welke indruk nog wordt versterkt door de 
kolommen. Ook dit is een baksteenbouw met uitzonde
ring van de kolommen en de kroonlijst. 
Van Leer voerde de route weder op Hollandsch grond
gebied; wij hadden eenige der bezienswaardigste bouw
werken uit Oost-Friesland aanschouwd en brachten 
eene aangename herinnering aan dit leerrijke uitstapje 
mee. 

Hoorn, November 1910. 
JB. F A B E R . 

EEN NEDERLANDSCH OPENLUCHTMUSEUM 
door F . A . H O E F E R . 

I ezer dagen kwam in de couranten een bericht voor, 
dat het plan bestaat om bij Arnhem een openlucht
museum op te richten. Aan dit bericht zal door velen 
niet die aandacht geschonken zijn, die het verdient. 
Voor hen, die de openluchtmusea bij Stockholm, 

Kopenhagen en Christiania kennen, doemt bij het noemen van 
den naam in eens een stuk poëzie op; daar kregen zij van die 
musea een indruk voor altijd van iets frisch, iets leerrijks, iets in 
hooge mate aantrekkelijks. 
Het zij ons veroorloofd, voor hem of haar, die die musea niet 
kent en die toch zou willen weten, wat een openluchtmuseum is, 
er een kort overzicht van te geven. Deze beschrijving zal tevens 
een beeld geven van hetgeen men zich voorstelt in den loop der 
tijden ook in Nederland te bereiken, want een dergelijk museum 
moet zich langzamerhand ontwikkelen. Vooraf echter een woord 
omtrent het doel dezer musea. 
Met den dag het helpt niet of men zucht of klaagt — verdwij
nen ten plattelande de typische boerenwoningen, die met haar 

bewoners niet alleen herinneren aan.'rasverschillen maar 
ook aan verscheidenheid, naarmate bewoners van een en 
hetzelfde ras zich neerlieten op hoog of laag terrein of een 
verschillend bedrijf uitoefenden. 
Treden wij de woningen binnen, dan ondervinden wij 
spoedig, dat ook hier hoe langer hoe meer de eenvormigheid 
toeneemt en het oude verlaten wordt. Overal en in alles 
treedt de nuttigheid op den voorgrond. De eenvormigheid 
moge practisch zijn, zij doodt echter alle poëzie. 
Is dit een schaduwzijde van idieelen aard, de schade hier
door aan de historische zijde toegebracht, wordt beslist 
bedenkelijk. Sporen worden uitgewischt, die later niet of 
slechts met groote moeite zullen kunnen worden terugge
vonden. In ons land zal men beslist over enkele jaren 
sommige typen van huizen wij noemen slechts het losse 
of open huis — alleen bij naam kennen en hierdoor een 
schakel missen in de ontwikkelingsgeschiedenis van het 
boerenhuis. Bij de voortschrijdende hygiënische eischen 
zal men zich over eenigen tijd in de levenswijze en omstan
digheden in het losse huis niet kunnen verplaatsen. Alleen 
zal men overtuigd zijn, dat men hier nog te vroeg of te laat 
zich in den paradijstoestand indacht. E n toch vormen die 
levenswijze en levensomstandigheden een schakel in de 
beschavingsgeschiedenis van een deel van het Nederland
sche volk. 
De eenvormigheid, die zich hoe langer hoe meer uitbreidt, 
doodt elke individueele geestesuiting en snijdt den pas af 
voor een volkskunst. Met haar verdwijnt niet alleen de 
drang aan uiting en ontwikkeling der volkskunst, maar ook 
voor hen, die haar beoefenen en ontwikkelen wi l , de motie
ven en de gegevens om de historische ontwikkeling na te 
gaan. Bi j het zoeken van den architect naar nieuwe natio
nale vormen, verarmt het afbreken van het typisch boe
renhuis zijn ve ld ; omtrent de plaats, die hij het in de bouw
geschiedenis moet aanwijzen, raakt hij bijster. Menige 
schilder zal over eenigen tijd, indien aldus wordt voort
gegaan, hoogst gewenscht materiaal missen. 
Bij die enkele huizen dachten wij nog niet aan hunne eigen
aardige groepeering. Niet voor niet spreekt men in onze 
moedertaal van brinkdorp,dijkdorp enz. Wat een verschei
denheid in ligging der op elkander volgende huizen en dan 
denken wij onwillekeurig b.v. aan het dorp Neede, waar 
elk huis een kamer bezit met een zijraam aan straat, van 
waaruit men zonder 't belendende huis te hinderen de 
straat kan overzien. 
In deze streken vinden we ook nog de opschriften op de balken 
boven de deur met een zegenwensch voor den bezoeker of een 
zegenbede voor den bewoner. Bij die dorpen behooren soms 
typische kerkjes ; men denke slechts aan Zweeloo in Drenthe of 
Lemiers in Limburg, aan die houten klokkenstoelen bij de kerken, 
b.v. te Wanneperveen. Die kerkjes en stoelen verdwijnen en 
worden gewijzigd. In die dorpen beweegt zich een bevolking, die 
eens meer dan thans gehecht was aan hare karakteristieke klee
ding, een kleeding, die ons met uitzondering van de gouden en 
zilveren sieraden, die meestal veel ouder zijn, naar de 17e eeuw 
terugvoert. Zij brengt ons terug naar dien tijd, dien wij meestal 
reeds zoo verre wanen en waarvan wij toch gaarne ook de tast
bare herinneringen bewaren. Maar wie vermag den stroom naar 
het nieuwe, naar het eentonige te stuiten? Die menschen bedie
nen zich nog hier en daar van huisraad en gereedschap, wat den 
vorm aangaat, eigen aan de streek, maar gaandeweg houden een
vormige voortbrengselen der fabriek hun intocht. De veelvor
mige en veelkleurige boerenwagen wordt vervangen door een 
practischen bak op raderen, de inheemsche stoeltjes-, staart- of 
staande klok door de buitenlands vervaardigde pendule. Het 
spinrokken en weven in die huizen behoort reeds nagenoeg tot 
de geschiedenis. De bekwame plaatselijke smid en timmerman 
vinden geen markt meer voor hun nationaal, voor hun plaatse
lijk, voor hun duurzaam werk. Bij beperkte navraag wordt hun 
strijd met de fabriek te zwaar. 
Bij het noemen van het woord fabriek denkt men onwillekeurig 
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aan de zuivelfabrieken, waardoor het zelf vervaardigen der zui
velproducten voor menige boerderij tot de geschiedenis gaat 
behooren. Voorwerpen eens tot uitoefening van het bedrijf ge
bruikt, raken te loor of komen als bv. de kaaspers terecht in een 
museum, waar zij in een weinig passende omgeving geplaatst, 
slechts ten deele tot hun recht komen. 
In het landschap verdwijnt de windmolen, die zoo bij uitstek in 
een Hollandsch landschap thuisbehoort, niet het minst, waar hij 
den strijd tegen het water vertolkt. Die molen, als korenmolen 
rijk aan verscheidenheid van vorm, speelde eens in het volks
leven een groote ro l ; men denke slechts aan de uitdrukking 
„stratemer" en „molemer" om uit te drukken, dat iets wereldkun
dig was, aangezien men er op straat en op den molen, wachtende 
op het meermalen, over sprak. 
Hierbij vergete men den watermolen niet. Hij leverde niet alleen 
het brood des dagelijkschen levens, maar als papiermolen was hij 
een machtige factor in het verschaffen van hetbrood des geestes. 
Die molens verdwijnen gaandeweg en het in het krijt treden voor 
hun behoud is het vechten tegen windmolens. Met hen boet 
Nederland iets karakteristieks in. 
Wanneer men de punten nagaat, die wij slechts aanstipten, komt 
men tot het besluit, dat voor een getrouw beeld van al dit soort 
van verdwijnend schoon een gewoon museum niet de plaats is. 
Een enkele kamer uit een boerenhuis gecopiëerd geeft slechts 
ten deele het boerenhuis en boerenleven en boerenbedrijf weder 
en ontaardt zoo licht in een rommelkamer, door het er in bergen 
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van voorwerpen, die wel in het huis. maar niet in die kamer thuis-
behooren. Het geheele huis met al zijn onderkomen voor mensch 
en beest en bergplaats voor alle benoodigdheden. hierin ook ge
plaatst, geeft een trouw beeld van den bouw van het huis. van de 
levenswijze zijner bewoners en levert stof tot vergelijking. Maar 
dan moet dat huis ook staan in eigen omgeving, in zijn eigen om
lijsting van boomen en groen. Hier moet alles wat het beeld zou 
storen, uitgesloten zijn ; elk huis moet met zijn omgeving een af
gesloten, harmonieus geheel vormen. De groene omlijsting kan 
hier als afsluiting voor het oog dienst doen; haar doorgaande komt 
men bij een ander type van huis. Verscheidenheid van terrein, 
hoog en laag is voor ons land- wi l het beeld juist zijn. beslist 
noodig. 
In onze verbeelding verrijst in dezen gedachtengang het Neder
landsche openluchtmuseum reeds bij Arnhem. Die streek met 
haar hoog en laag terrein, die plaats, waar de Nederlandsche 
Heide-maatschappij haar zetel zal opslaan, waar in de nabijheid 
te Wageningen de verschillende landbouwinrichtingen gevestigd 
zijn. waar jaarlijks duizenden landgenooten en vreemdelingen 
heentrekken, vooral om van de schoone natuur te genieten. Daar 
moet het Nederlandsch openluchtmuseum verrijzen. 
Alleen wanneer velen kan het zijn het geheele Nederlandsche 
volk samenwerken, kan het plan tot uitvoering komen. Alleen 
door het samenbrengen op één terrein van alles, wat met de be
schavingsgeschiedenis, zoover deze met den bodem samenhangt, 
te maken heeft, wordt vergelijkende studie mogelijk gemaakt. 
Nog is de tijd voor de oprichting gunstig, elk jaar boet men een 
stuk van deze beschavingsgeschiedenis in. 
Slaat men de handen aan den ploeg, dan wordt ten slotte een 
volksuniversiteit verkregen. 
Het publiek staat hier plotseling in verrukking voor iets nieuws 
en geniet hier en daar van herinneringen uit vroegere dagen. Een 
zucht aan het verleden valt samen met het genot van een stuk 
poëzie, dat hier is uitgestald. Het trouwe beeld uit het leven van 
den ouden tijd verkregen, weegt op tegen vele en lange uitleg
gingen. In die oude vertrekken vinden die meubels en gereed
schappen beter hun plaats en komen meer tot hun recht dan in 
een gewoon museum, waar de omgeving met die voorwerpen 
vloekt. Maar een dergelijk historisch museum dient niet alleen 
om te genieten, maar ook om te leeren. 
Hierop zal U de architect opmerkzaam maken, wanneer hij U . 
terecht er zich op verheffende, er op wijst, dat zijn collega'shet 
eerst de aandacht op het boerenhuis vestigden, met het oog op 
zijn bouw. eigen aan het land. maar vooral om aan die huizen 
motieven te outleenen. Hierbij stonden dus constructieen stijl op 
den voorgrond: in vele gevallen echter ook het historisch belang, 
de beantwoording der vraag, welke plaats neemt het boerenhuis 
in de geschiedenis der bouwkunde in; ten slotte zal hij U wijzen 
op de blijvende waarde van het boerenhuis voor den architect. 

(Wordt vervolgd.) 

PRYSVRAGEM 
J. H. L E L I M A N - P R I J S V R A A G VOOR EEN 
KUNSTNIJVERHEID-MUSEUM. 
RAPPORT V A N D E JURY. 
Deze prijsvraag, waarvoor 24 antwoorden inkwamen, is zeker 
wat de hoeveelheid verrichte arbeid betreft geslaagd en het 
was de jury een vreugde aan een der ontwerpen, waarvan de 
vele zeer verdienstelijke hoedanigheden tot vergevensgezind
heid stemden tegenover enkele minder goede, de volle bekro
ning met den eersten prijs eenstemmig te kunnen toekennen. 
Daarmede zag zij ook haren arbeid bekroond. 
E n waar de jury zich geplaatst zag tegenover ontwerpen, die in 
onomwonden taal vertelden van de onmacht van den vervaar
diger om het gegeven te beheerschen, daar heeft zij toch. al was 
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het wel eens met een weemoedigen glimlach, den moed bewon
derd en de volharding van hem die den strijd, eenmaal aange
bonden, volhield tot het eind. 
Bij een eerste keuring werden eenige ontwerpen ter zijde ge
steld, waarin de jury met den besten w i l van de wereld geen 
andere eigenschappen kon ontdekken dan dezulke, welke te 
rele veeren. pijnlijk zou zijn. E n beter is 't te zwijgen, dan kwaad 
te spreken na den dood. 
Na deze — toch altijd droeve bezigheid bleven de hieronder 
met eenige opmerkingen der jury volgende inzendingen over. 

Arti et Indnstriae. De ontvangzaal maakt niet een geheel uit met 
de vestibule en heeft aan 't eind van de entree geen zin. Zij is 
daardoor een los aanhangsel geworden. De gang aan de achter
zijde ter verbinding van de beide vleugels is ongemotiveerd en 
onpraktisch. De ligging van de trappen en de wijze waarop zij 
boven uitkomen is niet gelukkig. De toegang tot de hoofdzalen is 
gebrekkig. De architectuur is zwak. hetgeen blijkt uit de groe
peering en uit de doorsnede. Het teekenwerk heeft dezelfde 
eigenschap. 

Ebby. De algemeene opvatting van den plattegrond is een voudig 
en goed. maar de gelegenheid voor expositie van kamerinrich
tingen in kleine zaaltjes aan een gang. die meer het karakter van 
boxen dan van kamers hebben, is slecht. De entree van ± 1.5 M . 
diepte is te klein. De hoofdtrap is niet gelukkig geprojecteerd. 
De architectuur, zonder bijzondere qualiteiten. is vrij rustig, 
maar het is de vraag of deze rust wel gekomen is over een geest 
die wilder jaren heeft gekend, en nu tot inkeer is gekomen en 
bezonnenheid. De verhouding van de hoogte van het dak tot die 
van het gebouw, doet vreezen dat de geest wat bedrukt was. 
De binnenarchitectuur; zonder pretentie en zonder enthou
siasme. 

Henry. Een slechte plattegrond. Gangen zijn in een museum niet 
op hun plaats, omdat men door en niet langs de zalen loopt. De 
ontvangzaal, achteraf gelegen, staat niet in logisch verband met 
de vestibule. De achtertrappen die in kleine ruimten uitkomen 
en verder tot niets toegang geven hebben geen reden vanbestaan. 
De architectuur is. om het niet te sterk uit te drukken, zwak. De 
vier torens op de hoeken waarom die torens ? zijn niet goed 
van compositie en dooden de rest. die ook niet goed van compo
sitie is. Massa-groepeering is er niet. ten minste geen goede. 

Ars tonga. Ook lankmoedig is de kunst. Maar zij wi l met eerbied 
bejegend worden. Wie haar prententieus naderen als goede be
kenden, terwijl nauwelijks een oppervlakkig woord van eerste 
kennismaking gefluisterd is, dien draait zij den rug toe, hoog
hartig. E n dan is 't voor goed uit. 
De gekleurde doorsnede toont duidelijk aan dat het interieur 
niet fraai van kleur is. De compositie van den plattegrond is ge
brekkig, de ontvangzaal met het smalle bovenlicht is onvoldoen
de verlicht. Toiletten zijn van te weinig aesthetisch belang dan 
dat men ze aan den hoofddoorgang geprojecteerd zou wenschen. 
En die gangen rondom de binnenplaats ! Wend U Ars longa tot 
Henry, en vraag hem waarom die gangen veroordeeld worden. 
Hij kan 't nu weten. 

Perseus. De algemeene distributie is goed begrepen maar er is 
gebrek aan wandvlakte, en de ontvangzaal op den beganen grond 
is onvoldoende verlicht. De driehoekige vorm der liften is origi
neel maar onpraktisch. Voor het plaatsen van afgietsels zal men 
liefst niet een der gewone museumzalen gebruiken, maar daar
voor een of meer ruimten kiezen die niet het verband der expo
sitiezalen voor de eigenlijke kunstvoorwerpen verbreken. De 
architectuur ging Perseus boven zijn macht, en schijnt massaler 
dan zij als gevolg van een plattegrond is. Zit deze schijn Perseus 
in 't bloed? Zijn vader Zeus bezondigde zich er ook wel eens aan 
als hij incognito zich te buiten ging. 
Het silhouet is nuchter en slecht, de aansluiting van den koepel 
aan de daken der zijvleugels ongelukkig; en als voorbeelden van 
onjuiste verhoudingen worde gewezen op die van de kroonlijst 
tot het geheel en die van de onderverdieping tot de beide boven
verdiepingen. 

Theorie en praktijk. Dit project zou noch theoretisch noch prak
tisch blijken een gelukkige greep te zijn. De plattegrond is te 
gecompliceerd van conceptie en te verbrokkeld. De ingang tot 
het museum ligt daar waar men hem nooit zoeken zou. aan een 
zijgevel op den hoek. De entree, n.b. met bovenlicht, leidt naar 
een ontvangzaal die niet in maar naast het museum ligt. en die 
voert naar een zaal voor meubelen en tapijten die als een los aan
hangsel geprojecteerd is. E n de toegang tot de overige hoofd
zalen l igt . . . alweer op zij, in een hoek van de ontvangzaal. Deze 
averechtsche hoekverrassingen schijnen bij voorkeur door dezen 
ontwerper gekweekt te worden. Voor de gangen die op de 
verdieping, tusschen twee rijen vertrekken, is daarenboven don
ker raadplege men Henry en Ars longa. Aan de architectuur 
is zekere verdienste niet te ontzeggen al is zij wat heterogeen, 
noodlottig gevolg van de gebreken van het plan. ..Alle schuld" . . . 
enz. Tapijten en meubelen wreken hun isolement, de massagroe-
peering offert zich op, de koepels smeken om een betere oplossing. 

Evolutie. De plattegrond is veel te wijdloopig. De ontvangzaal 
die ter zijde ligt en nergens heen leidt mist haar doel. De vier uit-
loopers aan het plan belemmeren het aangenaam flaneeren door 
de zalen, dat zoo stemmingsvol kan zijn; maken het bezoeken 
vermoeiend, dwingen telkenmale tot terugkeer op afgelegde 
schreden. Wie, die daartoe gedwongen wordt, voelt geen verzet ? 
De voorzalen ter weerszijden van de hal zijn niet gevraagd en 
maken het plan onnoodig groot. Het werk is wel van een die het 
ernsfig meent, maar de architectuur is te veel een combinatie van 
goede en zwakke hoedanigheden. Het nuchtere dak geeft het ge
heel een armoedig effect. De torens die niet goed van vorm zijn. 
zijn slecht van verhouding. 

, \ De plattegrond is uiterst zwak. Men zie de ontvangzaal met 
garderobe, achter de vestibule en daarvan met een deur geschei
den. Veel verloren en versnipperde ruimte, aansluitend aan de 
vestibule die niet verlicht is. 
In de architectuur eenvoud en rust. Een niet te miskennen be
grip van groepeering. In de details staan naast goede ook zwakke 
vormen. 

Lelie. De garderobe in 't midden van het gebouw tusschen een 
ingang en uitgang te leggen is uit aesthetische overwegingen on
verdedigbaar. Het gemak dat deze ligging voor de suppoosten 
zou opleveren mag aan zoo een gebouw zijn monumentalen in
gang in 't midden, waarop 't recht heeft,niet ontnemen. De ruimte 
van de vestibule, niet mooi verdeeld, is zonder illusie, de trap. 
niet breed genoeg, zonder monumentaliteit. De binnenplaats die 
te klein is, zal van licht, licht als een heerlijke, opwekkende uit
bundigheid, verstoken blijven. De ontvangzaal in een uithoek, 
treurt om het verlies van haar beteekenis. De groote zalen liggen 
goed. maar zullen, in verband met haar breedte, niet voldoende 
verlicht zijn. 
De architectuur heeft goede qualiteiten, de hoofdverdeeling is 
goed, de opzet is eenvoudig. In de details echter zijn te veel ver
schillende vormen. 
Het teekenwerk is zeer smaakvol. Men lette eens op de perspec-
tiefteekening in potlood, met den aardigen aanleg van het terrein. 

Klaverblad. De plattegrond is eenvoudig maar de toegang tot de 
groote expositiezalen door de kleine kamers is niet gelukkig. 
Hinderlijk zijn de steunpunten in het midden van de groote zalen. 
De buitenarchitectuur is rustig en in sommige gedeelten goed 
van verhouding, maar ongemotiveerd en storend voor den totaal
indruk is dat moedwillig verbreken van de groote lijn. door het 
verspringen der kroonlijsten bij sommigepartijen en avant-corps. 
Bij het middengedeelte van den voorgevel treedt dit gebrek sterk 
naar voren. 
De binnenarchitectuur is zwak; de vormen zouden gaarne aan
merkelijk verbeterd willen worden. 

Arbeid Adelt. Daarom kan ernstige arbeid nog veel goed maken. 
Deze wildeman had, alvorens aan zijn brandend verlangen te 
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P E R S P E C T I E F V A N H E T O N T W E R P : W A J A N G . 
E E R S T E PRIJS. Ontw. F . J. KuBATZ en H . F . MERTENS. 

voldoen, rijpelijk zijn grondplan moeten overwegen, dat on
gaarne wordt het woord, en dan nog fluisterend, uitgesproken 
slecht is. 
Die. ook door anderen zoo zeer misbruikte en voor het gebruik 
onnutte gangen om de binnenplaatsen maken het plan onnoodig 
groot. Die pijlers voor den toren in de ontvangzaal konden niet 
ongelukkiger geplaatst zijn; die ganschelijk overbodige pijlers in 
de zalen voor diverse technieken zien uit naar een nuttiger be
staan. 
De architectuur is onrijp en onrustig. Het is de onrijpheid van 
een talent, dat zijn visie nog niet tot klaarheid bracht; de onrust 
van een die zijn architectonisch geweten nog niet heeft gezuiverd. 
Ook fantastisch is de architectuur, maar de bekoring dezer fanta
sie is niet blijvend. Het is een bravourstuk. wel van een virtuoos, 
maar waarover de dichterlijke adem niet ging. die over het kunst
volle gaat. 
Een driehoekenspel op papier treedt in de plaats van de archi
tectonische vormgeving. De koepel kan telescopisch worden in
geschoven. 

Sans peur et sans reproche. Zonder vrees. ja. anders had deze 
plattegrond, zonder de door de jury als wenschelijk gedefinieer
de binnenplaats, zich niet durven presenteeren. Zonder blaam ? 
Enfin hier en daar zal de jury dit ongerepte toch voorzichtig-
lijk moeten aanraken. De plattegrond is een gedachte, is een 
mooie gedachte. Hij is het uitvloeisel van een geest die zuiver en 
klaar moet kunnen denken. Het plan ligt voor U open als het ge
moed van een openhartige. Het laat duidelijk zien de goede lig
ging der groote zalen, en het verbergt zijn gebreken niet. Het 
wijst U dadelijk op het niet wenschelijke bovenlicht in de zaal 
voor meubelen, op het onvoldoende licht in de ruimten voor 
kamerinlichtingen en in de boven-vestibule. op de onbelangrijke 
vertrekken die aan de voorzijde een hoofdplaats innemen. De 
architectuur is wel uit één stuk als wijlen Bayard en van een 
volgehouden karakter. Maar het karakter is armoedig. De functie 
van een museum is niet alleen die van utiliteit. Het symboliseert 
ook de weelde, de welvaart van een volk dat al het schoons voort
bracht, dat daar geborgen is. 
De middenpartij wordt povertjes geaccentueerd door de twee 
onbeduidende beeldengroepen, en wordt niet mooi door het 
fronton bekroond. De groepeering der zijgevels is niet gelukkig. 
Tusschen plattegrond en opstand is geen overeenstemming wat 
massawerking betreft; de hoekzalen die juist in het plan steun 
geven, blijven lager liggen, waar zij krachtig geprononceerd in 
den gevel een dankbaar motief hadden kunnen zijn. Het detail 
toont des ontwerpers zwakke zijde. 

Wajang. Een verdienstelijke, monumentale plattegrond, waarin 
de hal niet de beide hoofdtrappen zeer gelukkig geprojecteerd 
is, en met een goede ligging der zalen. De ontvangzaal die. achter 
de hal gelegen, niet veel reden van bestaan meer heeft, is niet 
goed verlicht, een gebrek dat vergroot wordt door de pijlers die 
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tegenover de ramen staan. Ware die middenbouw i n de zaal 
achterwege gebleven dan had deze in alle opzichten wel daarbij 
gevaren. De architectuur heeft een voorname rust. Blijkbaar 
heeft de maker, al werkende, zijn ontwerp gecorrigeerd, wat 
lofwaardig is, want sommige hoogtematen in doorsnede en gevels 
komen onderling niet overeen. Van dit ontwerp in zijn welover
wogen eenvoud gaat iets uit dat bekoort. Door heel het werk 
voelt men de aanraking van een beschaafde hand, die smaakvol 
teekent. Het interieur van de Hal, weergegeven in een kustvolle 
teekening die mooi van kleur is, geeft een stuk architectuur te 
zien van uitstekend geslaagde verhoudingen. 

GB. GE. Een nuchtere plattegrond. Het verband tusschen 
vestibule en ontvangzaal is niet mooi opgelost, de vleugels met 
kamerinrichtingen, waartusschen een gang, (die gangen worden 
een obsessie) zijn losse aanhangsels. Bij het binnenkomen in de 
vestibule loopt men. als men niet tijdig zijwaards uitwijkt, tegen 
den dichten achterwand. 
De ligging van de trappen is niet monumentaal. De architectuur 
der niet geslaagde gevels, met mislukte dakgroepeering en 
slechte massaverdeeling is onbevredigend. De binnenarchitec
tuur is hiermede in harmonie. 

Modulus 500. De ligging van de hoofdtrap direct tegenover den 
ingang is het gevolg van een zwak oogenblik bij het concepieeren 
van het plan dat niet kwaad is, behoudens enkele onderdeelen, 
zooals de toegangen onderling van de verschillende zalen. Maar 
de architectuur is van een braafheid . . . een braafheid die bijna 
slecht is. Het teekenwerk is accuraat maar karakterloos. 

A small 1. Een binnenhof die te klein is en daaromheen een 
galerij die ongelukkig van verhouding is. De beteekenis van de 
ontvangzaal is niet begrepen. Het zoo noodige verband met de 
vestibule is er niet. 
De architectuur is ongevoelig en zwak. Dit manifesteert zich 
vooral in het detail. E n ook in de verhouding van parterre en 
le verdieping. 

Illusie. In het midden een vertrek voor foto's en aan weerszij
den daarvan entrees ! Een verbrokkelde, stelselmatig, tot verve
lens toe, in vierkanten verdeelde plattegrond zonder illusie. De 
zaal voor meubelen en tapijten heeft geen voldoende wand
vlakte en die voor fayence geen voldoende licht. De architectuur 
die ook verbrokkeld is, is zeer zwak. De gebogen kap doet den
ken aan een palmenkas. 

Schets. Weer die overbodige rondgaande gangen die het plan 
onbruikbaar maken.De ontvangzaal met garderobe achter de ves
tibule is onpraktisch gelegen.De hoofdtrap heeft de monumentale 
breedte van ongeveer 1.5 Meter Liften, toiletten en bergplaatsen 
aan de gangen, zou dit eindelijk het geheim der gangen ont
sluieren ? zijn ongelukkig gelegen. De architectuur is zonder 
architectonische gedachte, en waar de gedachte ontbreekt zijn 
motieven als de uitgebouwde erkertjes en topgeveltjes ijdele 
woorden. 
Het teekenwerk is onduidelijk dus onpraktisch. De wijze van 
voordracht werkt irriteerend. 

Kunst en Ni/verheid. 
Zou de toegang tot dit museum door drie poorten als voor een 
begraafplaats, de wel eens gemaakte opmerking bedoelen te 
symboliseeren dat de kunstvoorwerpen in een museum begraven 
worden ? Als zoodanig zou de toeleg gelukt zijn. Maar deze 
opvatting is nog niet zoo algemeen als de ware erkend dat 
men haar gaarne in museumbouw verkondigd ziet. Het ware 
verkieslijker geweest de monumentaliteit in ontvangzaal en trap 
uit-te-drukken,en gelegenheid te geven de begraven voorwerpen 
goed te verlichten. Nu zijn de hoofdzalen óf niet voldoende, öf 
waar ze het wel zijn, slecht verlicht door de aan drie zijden ge
plaatste ramen. 
De architectuur, een combinatie van goede en slechte gedeelten 
vormt geen geheel. De achtergevel is goed gegroepeerd, voor- en 
zijgevels zijn mislukt. 

Na bovenstaande overwegingen besloot de jury eenstemmig den 
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eersten prijs toe te kennen aan het ontwerp motto „ Wajang" en 
daar geen der overige ontwerpen voor den tweeden prijs in aan
merking kwam, deze gelijkelijk te verdeelen onder de inzen
ders van de Motto's „Sans peur et sans reproche", „Lelie" en 
„Ebby". 
Maart 1912. 

de Jury, 
(w.g.) W. K R O M H O U T C Z N . , Voorzitter. 

K . D E B A Z E L . 
A. L E C O M T E . 
J A N S T U Y T . 

J. L I M B U R G , Secr.-Rapporteur. 

Hierbij wordt in herinnering gebracht: 
Inzenders van het ontwerp „Wajang", bekroond met den eersten 
prijs, groot f450, zijn de heeren: F . J. Kubatz, Bouwkundig In
genieur te Amsterdam en H . F . Mertens, Bouwkundig Ingenieur 
te Oosterbeek. 
De tweede prijs groot f 150 is verdeeld onder de motto's: „Sans 
Peur et sans Reproche", ontwerper de heer Joseph Klijnen, 
Bouwkundig Ingenieur, met medewerking van den heer Albert 
Panneman; ..Lelie", ontwerpers de heeren J. Coenraad Meischke 
en P. Schmidt, beide te Pretoria; en „Ebby", ontwerper de heer 
M . E . van de Wall , Bouwkundig Ingenieur te 's Gravenhage. 

BERICHTEN 
Henry R, Aldridge, Secretaris van the National Housing and 
Town-planning Council, te Leicester, zal op Maandag 29 A p r i l 
1912 en op Maandag 6 Mei 1912, telkens des avonds ten 8 ure in 
de groote zalen van den „HaagschenKunstkring" aan de Heeren
gracht No. 13, eene Voordracht met lichtbeelden houden over: 
The housing problem in Europe and its solution. 
Op Maandag 29 A p r i l 1912, wordt behandeld: The scope and 
character of the housing problem in Europe. 
Namens de Haagsche Kunstkring. — het Hygiënsch Genootschap. 
— de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, afd. 's-Gra
venhage. — en de Verfraaiïngscommissie der Vereeniging voor 
Handel, Nijverheid en Gemeentebelangen: 

De Commissie van voorbereiding. 
W. V A N B O V E N . 
J. J . L . B O U R D R E Z . 
JOH. G. R O B B E R S . 
Mr. L . N . R O O D E N B U R G . 
Dr . A . W U N D E R L I C H . 

Leden van genoemde vereenigingen hebben vrijen toegang. Van
af 26 A p r i l a.s. worden aan het gebouw van den Haagschen 
Kunstkring voor het publiek toegangskaarten a ƒ 0.50 per avond 
verkrijgbaar gesteld. 
Voorts zal op elk der avonden verkrijgbaar zijn, a ƒ 0.25 per exem
plaar, de Engelsche text der voordracht, met daarneven ge
plaatste vertaling. 
De Dambebouwing. De bladen deelen mede, dat B. en W. van 
Amsterdam dezer dagen aan het bestuur van de Groote Club 
hebben bericht, dat de Raadhuis-Dam Commissie ongunstig ad
vies heeft uitgebracht over de plannen van het nieuwe gebouw 
dier Club, waarom zij het bestuur uitnoodigen andere plannen 
te willen indienen. 
Naar het Alg. H . BI. bericht, was een der bezwaren, welke de 
Raadhuis-Damcommissie tegen het plan voor het nieuw gebouw 
der Groote Club had. dat naar haar meening niet voldoende aan
dacht was besteed aan het deel van het gebouw, dat den hoek 
van Kalverstraat en Paleisstraat vormt. De Commissie achtte dit 
deel het voornaamste van het bouwwerk, iets wat naar haar 
meening in dit ontwerp niet voldoende tot zijn recht kwam. 
De architect zal met de wijzigingen, door de commissie aange
geven, trachten rekening te houden, en dan zullen de plannen op
nieuw worden ingediend. 

Een bouwkunst tentoonstelling te Amsterdam in 1913. Bij 
de opening van de Vierjaarlijksche 13 A p r i l j . l . heeft de Burge
meester van Amsterdam gezegd: 
„Zoo talrijk waren de toezeggingen van schilderijen en beeld
houwwerken uit den vreemde, dat in ons Museum gebrek aan 
plaats dreigde zoodat aan de onderafdeeling „Bouwkunst" die 
aanvankelijk in het programma was opgenomen, niet de ruimte 
kon worden verzekerd, die de met de verzorging van dat onder
deel belastte commissieleden voor hun doel noodig achtten. 
Zij meenden zich daarom zeer tot sprekers leedwezen — te 
moeten terugtrekken, maar spr. vleit zich dat het een „reculer 
pour mieux sauter" zal zijn. want reeds zijn plannen in overwe
ging, om in 1913 een speciale tentoonstelling van Bouwkunst in 
te richten, tot het welslagen waarvan het gemeentebestuur on
getwijfeld krachtig zal willen medewerken". 
Wij merken hierbij op. dat de Burgemeester in de Raadszitting 
van 24 A p r i l j . l . heeft medegedeeld, dat deze architectuur-ten
toonstelling geen stedelijke zal zijn, gelijk de Vierjaarlijksche er 
wel een is, dat zij dus niet kan worden beschouwd als een onder
deel van de Vierjaarlijksche. 
Het Rotterdamsche Raadhuis. Naar wij vernemen hebben de 
heeren C. N . van Goor, J .F . Klinkhamer en J. A . G. van der Steur 
bedankt voor de uitnoodiging tot mededinging in den besloten 
prijsvraag voor het nieuwe Rotterdamsche Raadhuis. 
Prix de Rome Bouwkunst. Te beginnen 17 Juni a.s. zal plaats 
hebben het vóór examen van de Prijskamp inde Schoone Bouw
kunst (Prix de Rome), terwijl 22 Juli 28 September de eind-
kamp zal plaats hebben. De jury bestaat uit de heeren : Dr. P. J. 
H . Cuypers, voorz.. H . P. Berlage Nzn., secretaris ; Prof. A . J. Der 
Kinderen; E d . Cuypers; C. B. Postumus Meyjes ; F . W. M . Pog
genbeek en D. Postma. welke laatste voor het praktisch gedeelte 
van het examen en de eindkamp vervangen wordt door den heer 
A . Salm G.Bzn. Zie verder St. Ct. Nr. 89. 

L A A T S T E B E R I C H T E N . 
OFFICIEEL G E D E E L T E . 

VERSLAG DER HOOFDBESTUURSVERGA
DERING GEHOUDEN WOENSDAG 17 APRIL. 

Aanwezig de heeren: A . Salm G.Bzn.. voorzitter; J. H . W. L e l i 
man, Vice-Voorzitter; J. Limburg, Alb . Often, B . J. Ouëndag en 
Jan Stuyt, benevens de Alg. Secretaris J. Gratama. 
De heer S. de Clercq had bericht verhinderd te zijn. 

V E R K I E Z I N G H O O F D B E S T U U R . De Voorzitter deed mededeeling 
van een schrijven van den heer L . C. Dumont, d.d. 8 Maart j . l . 
waarbij deze voor het lidmaatschap van het Hoofdbestuur be
dankt. Daar het heengaan van den heer Dumont ten zeerste zou 
worden betreurd, is getracht hem op zijn besluit te doen terug 
komen, echter zonder resultaat. De voorzitter gaf zijn leedwezen 
te kennen, dat het Hoofdbestuur de medewerking van den heer 
Dumont, die steeds met veel toewijding de belangen der Maat
schappij heeft behartigd, niet het minst als l id, daarna als voor
zitter van de Commissie van Financiën, zal moeten missen, en 
bracht, onder instemming der aanwezigen, hulde aan hetgeen 
door den heer Dumont voor de Maatschappij is verricht. 
Uitvoerig werd daarna van gedachten gewisseld over de inge
komen candidaatstellingen voorhet Hoofdbestuur; de aanwezige 
leden van het Hoofdbestuur besloten geen candidatuur te aan
vaarden, aangezien de leden zeer weinig belangstelling hebben 
getoond bij de candidaatstelling. 
Van de leden kwam slechts één candidaatstelling in, terwijl de 
eenige Afdeeling (Arnhem) wier Architect-Leden een candidaat
stelling hebben ingediend, het aftredende Hoofdbestuur weder
om candidaat hebben gesteld, echter met het volgende commen
taar, gepubliceerd in het verslag van de vergadering dier Archi
tect Leden, en afgedrukt in B . Weekblad no. 14,1912, blz. 159. 
luidende: „Na onderlinge bespreking komt men overeen de 

aftredende Hoofdbestuursleden weder te herkiezen, niet omdat 
men geen verandering gewenscht acht, doch enkele verkregen 
inlichtingen wijzen er op, dat de Fusie-Commissie vermoedelijk 
succes zal hebben, enz." 
Waar het Hoofdbestuur zijn taak alleen dan goed kan vervullen, 
wanneer het overtuigd is het volle vertrouwen der leden te be
zitten, en zich door de leden gesteund moet voelen, spreekt uit 
genoemd verslag dit vertrouwen niet zoodat de aanwezige 
Hoofdbestuursleden zich niet meer herkiesbaar wenschten te 
stellen'). 

V E R K I E Z I N G COMMISSIES . C O M M I S S I E V A N A R B I T R A G E . Van den 

heer B. J. Ouëndag was een schrijven ontvangen, dat hij niet voor 
een benoeming in aanmerking wenschte te komen. Aangezien er 
niet meer candidaten dan er open plaatsen zijn. zijn de heeren : 
S. de Clercq, Joh. Mutters Jr.. C. B. Posthumus Meyjes, J. A . G. 
van der Steur en J. Verheul Dzn. gekozen. 

C O M M I S S I E V A N O N D E R Z O E K . Ingevolge het volgens rooster af
treden van den heer C. Muysken, die niet herkiesbaar is. werden 
op de voordracht van een dubbeltal candidaten geplaatst de 
heeren: C. B . Posthumus Meyjes en H . P. Berlage Nzn. 

C O M M I S S I E V A N R E D A C T I E . Deze Commissie treedt ieder jaar in 
haar geheel op de' Alg . Meivergadering af, doch is herkiesbaar. 
Echter hebben de heeren S. de Clercq en H . van der Kloot 
Meyburg medegedeeld, dat zij niet voor een herbenoeming in 
aanmerking wenschen te komen, overtuigd van de wenschelijk-
heid, dat, met het oog op een vlug en vaak vergaderen, Amster
dammers in deze Commissie zitting hebben. Het Hoofdbestuur 
deelt die wenschelijkheid en heeft op de voordracht van dubbel-
tallen-candidaten geplaatst de heeren: W. J. de Groot A . J. 
Joling; C. B . Posthumus Meyjes F . W. M . Poggenbeek; A . Salm 
G. Bzn. J. H . W. Leliman. 

F I N A N C I Ë N . In bespreking werden gebracht het Financieel Ver
slag 1911. de Balans en Rekening en Verantwoording over 1911. 
de Concept Begrooting voor 1912 en de toelichting tot het Con
cept, allen ingediend door de Commissie van Financiën. Tegen 
geen der stukken worden bezwaren gemaakt, zoodat deze, onder 
dankzegging aan de Commissie, worden goedgekeurd. 

H E E M S C H U T . Op de a.s. A l g . Vergadering van „Heemschut", te 
houden 8 Mei a.s.. wenscht het Hoofdbestuur in bespreking te 
brengen het punt: de verhouding der leden (Vereenigingen) tot 
den bond Heemschut. Het komt het Hoofdbestuur voor. dat de 
bestaande werkwijze van Heemschut minder juist is. aangezien 
de Bond bij voorkomende gevallen steeds zelfstandig oordeelt, 
en het advies van desbetreffende vereenigingen niet inroept. 
Het gevolg is. dat Heemschut niet nastreeft, wat juist een der 
groote factoren was bij zijn oprichting, namelijk eenheid te bren
gen in de actie voor behoud van Nederlands Schoonheid. De be
handeling van het vraagstuk van de Amsterdamsche Poort te 
Haarlem is hiervan een bewijs. 
Tot afgevaardigde op genoemde vergadering werd benoemd de 
heer J. Gratama. 
Tot candidaten voor de twee vacatures in het Bestuur werden 
gekozen de heeren Jac. van Gils en J. Gratama. 

1 Nadat dit besluit genomen was werd den volgenden dag een schrijven van den 
Secretaris der Afd. Arnhem ontvangen, waarin uiteengezel werd dat genoemd ver
slag onjuist was en dat in geen enkel opzicht op de desbetreffende vergadering van 
Arnliemsche Architect-Leden in ongunstigen zin over het Hoofdbestuur of een zijner 
leden was gesproken. De wenschelijkheid van verandering in het Hoofdbestuur was 
door den heer Schaap alleen ten opzichte van zijn eigen persoon, geuit. Dit schrijven 
is gepubliceerd in B. Weekblad no. 16, blz. 192. 
Naar aanleiding hiervan zijn de heeren op hun besluit terug gekomen en nemen zij 
de candidatuur aan, hierbij vooral overwegende, dat zoowel \. oor de besprekingen 
inzake samengaan van Maatschappij en Bond als voor de a s. Alg. Mei-Vergadering 
een belangrijke stagnatie in het Bestuur der Maatschappij alleszins ongewenscht is; 
en dat, wanneer de fusie tusschen Maatschappij en Hond tot stand komt, dit waar
schijnlijk spoedig zal gebeuren, en dan een nieuwe Hoofdbestuursvcrkiezing zal 
moeten worden uitgeschreven 
Aangezien er niet meer candidaten dan er open plaatsen zijn, is liet Hoofdbestuur 
herkozen. 
Ingevolge het incident konden verschillende onderwerpen van de Agenda niet be

handeld worden. 
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R A A D V A N A R B I T R A G E V O O R D E B O U W B E D R I J V E N IN N E D E R L A N D . 

1 Mei a. s. treden in dezen Raad van de zijde der Maatschappij 
periodiek af de heeren M . A . C. Hartman. P. J. Houtzagers, D. E . 
C. Knuttel. W . C. Metzelaar, Alb. Often. C. B. Posthumus Meyjes, 
J. Verheul Dzn en G . Versteeg, welke herkiesbaar zijn. Het 
Hoofdbestuur heeft deze heeren herkozen. 
Evenzoo zijn herkozen het aftredende gewoon bestuurslid, de 
heer C. B. Posthumus Meyjes en de buitengewone bestuursleden, 
de heeren Alb. Otten en B. J. Ouëndag. 

Xe I N T E R N A T I O N A A L W O N I N G - C O N G R E S . In September 1913zaldit 
congres te 's Gravenhage gehouden worden. Het Hoofdbestuur, 
uitgenoodigd door het Comité van Voorbereiding een vertegen
woordiger van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
te willen aanwijzen om in het Comité zitting te nemen, besloot 
aan dat verzoek te voldoen en heeft hiertoe den heer J. H . W . 
Leliman benoemd, die de benoeming heeft aanvaard. 

N E D E R L A N D S C H O P E N L U C H T M U S E U M . Ter bespreking van de op
richting van een Nederlandsch Openlucht-museum zal 24 A p r i l 
een vergadering gehouden worden te Arnhem. Ook het Hoofd
bestuur ontving eene uitnoodiging hierbij aanwezig te wil len 
zijn; het benoemde zijn medelid, den heer W . F . C. Schaap tot 
afgevaardigde. 

A D R E S P R I J S V R A G E N V O O R N A T I O N A L E R E G E E R I N G S G E B O U W E N . 

Door de Commissie van Redactie, welke benoemd was op de 
vergadering der besturen van de vier bouwkundige vereenigin
gen ter bespreking van de wenschelijkheid van openbare prijs
vragen voor de monumentale Regeeringsgebouwen in het alge
meen en voor het nieuwe Postkantoor te Rotterdam in het bij
zonder, is een concept-adres opgesteld, waarin deze wensche
lijkheid wordt omschreven en nader toegelicht. 
Het Hoofdbestuur kon zich met het adres vereenigen. 

D A M B E B O U W I N G . In zake het vraagstuk van de Dambebouwing te 
Amsterdam werd besloten een adres tot den Gemeenteraad al
daar te richten, waarin de wenschelijkheid zal worden uitge
sproken, dat de Gemeente hare terreinen aan den Dam zelf zal 
exploiteeren en bebouwen en voor de bebouwing prijsvragen 
zal uitschrijven. 

U I T B R E I D I N G S P L A N L A N D E L I J K E G E M E E N T E . Van het gemeentebe
stuur eener landelijke gemeente was het verzoek ingekomen, 
deskundige leiding van de Maatschappij te mogen ontvangen bij 
de herziening van het Uitbreidingsplan harer gemeente; moch
ten hiertegen bezwaren bestaan, dan zou het gaarne adressen 
van bekwame bouwkundigen vernemen, die zich meer speciaal 
op het gebied van uitbreidingsplannen hebben toegelegd. 
Het Hoofdbestuur achtte het minder juist op bovenstaande wijze 
van advies te dienen; maar het zal het Gemeentebestuur voor
stellen een prijsvraag uit te schrijven, hierbij wijzend op meer
dere gevallen in dezen geest opgelost, terwijl de Maatschappij 
zich beschikbaar stelt om een dergelijke prijsvraag mede te hel
pen voorbereiden. 
Het overig behandelde is niet voor publicatie geschikt. 

De Alg. Secretaris. 
J. G R A T A M A . 

V E R S L A G V A N D E V E R G A D E R I N G V A N H E T 

H O O F D B E S T U U R M E T D E N R A A D D E R A F 

D E E L I N G E N OP W O E N S D A G 17 A P R I L . 

Aanwezig van het Hoofdbestuur de Heeren J. H . W . Leliman. 
vice-voorzitter. J. Limburg, Alb . Otten, B . J. Ouëndag, W . F . C. 
Schaap en de alg. secretaris J. Gratama ; van de af d.-besturen de 
heeren: F. W . M . Poggenbeek en J. Bakker voor de afd. Amster
dam ; Alb . Kool voor de afd. Arnhem ; A. W . C. Dwars voor de 
afd. Utrecht; Joh. G. Robbers voor de afd. 's Gravenhage en Jb. 
van den Ban en J. B. van Loghem voor de afd. Haarlem. 
De heer Leliman opent de vergadering en deelt mede. dat de 
voorzitter der Maatschappij, de heer Salm. tot zijn leedwezen 
verhinderd is aanwezig te zijn. 
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Als eerste punt wordt behandeld : circulatie van de tijdschriften 
der Maatschappij bij de afdeelingen. De heer van den Ban stelt 
de vergadering in kennis van den wensch op de vergadering 
van den Raad der Afdeelingen, dien ochtend gehouden geuit, 
namelijk dat de nieuwe boekwerken en zoo mogelijk de tijd
schriften der Maatschappij aan de afdeelingen zullen worden 
toegezonden, wanneer deze ze wenschen te gebruiken op hare 
vergaderingen. Ook was de wenschelijkheid besproken de tijd
schriften regelmatig bij de afdeelingen te doen circuleeren, maar 
vermoed werd, dat dit voor de Maatschappij te bezwaarlijk 
zoude zijn. 
Dit laatste werd van de zijde van het Hoofdbestuur bevestigd; 
de tijdschriften zullen minstens een maand na verschijning in de 
bibliotheek der Maatschappij moeten blijven; daarenboven is 
het wenschelijk dat de leden steeds de loopende jaargangen op 
de bibliotheek ter inzage kunnen krijgen. 
Gaarne wi l het Hoofdbestuur echter medewerken, om na aan
vrage, de nieuwe boeken voor korten duur aan een Afdeeling toe 
te zenden. 
Verder zal getracht worden zooveel mogelijk met de geuite ver
langens rekening te houden. Hierna is aan de orde het onder
werp: Verhouding der Afdeelingen tegenover de gereorgani
seerde Maatschappij. De heer van den Ban deelt mede, dat de 
Raad der Afdeelingen zich over dit punt heeft uitgesproken en 
dat het wenschelijk wordt geacht, dat de Afdeelingen zich zullen 
reorganiseeren geheel overeenkomstig de wijze, als de Maat
schappij het heeft gedaan, zoodat slechts de Architect-Leden der 
Afdeeling stemgerechtigd zullen zijn. 
Uit de discussies blijkt, dat eenerzijds gewenscht wordt de plaat
selijke vereenigingen zoo sterk mogelijk te doen zijn en de bouw
kundige krachten niet te versnipperen, hetgeen door een A l 
gemeene bouwkundige vereeniging wordt bevorderd; terwijl 
anderzijds het onhoudbare blijkt van den toestand, waarbij een 
Afdeeling van de Maatschappij tot Bev. der Bouwkunst anders 
georganiseerd is dan de Maatschappij zelf, zoodat het voor kan 
komen, dat een besluit door de Maatschappij als vakvereeniging 
van architecten genomen, door de Afdeeling, in welke ook niet 
architecten meestemmen niet wordt gehandhaafd. 
Ten slotte acht de vergadering het van overwegend belang, dat 
de Afdeelingen een afspiegeling zullen zijn van de Maatschappij, 
zoodat besloten wordt een dergelijke reorganisatie der Afdeelin
gen voor te bereiden. 
Het Hoofdbestuur wordt verzocht hiertoe den stoot te wil len 
geven. De Voorzitter merkt echter op, dat dit niet ligt op den weg 
van het Hoofdbestuur, maar op dien van den Raad der Afdeelin
gen, die een zelfstandig instituut vormt en waakt voor de belan
gen der Afdeelingen. 
De Maatschappij heeft geen recht in de Afdeelingen dusdanig in 
te grijpen. 
Wenschen de Afdeelingen zich te vervormen, zoo moeten zij dat 
zelf doen; alleen hare Statuten moeten door het Hoofdbestuur 
worden goedgekeurd, opdat er niets in voorkome, dat strijdig is 
met de Statuten en het Alg. Huish. Reglement derMaatschappij. 
Hierop besluit de Raad een Concept nieuwe Statuten voor de 
Afdeelingen op te stellen en deze ter beoordeeling te zenden aan 
de Afdeelingen en aan het Hoofdbestuur. 
Ten slotte kan het Hoofdbestuur zich vereenigen met den wensch 
van den Raad der Afdeelingen. dat het Hoofdbestuur inzake 
plaatselijke aangelegenheden, niet zal handelen zonder overleg 
gepleegd te hebben met de desbetreffende Afdeeling; en omge
keerd de Afdeeling in dergelijke gevallen niet zal handelen, zon-
het Hoofdbestuur er in gekend te hebben. 
Hierna wordt de vergadering gesloten. 

De Alg. Secretaris. 
J. G R A T A M A . 
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I N H O U D : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Vergadering Afdeeling A m 
sterdam. Vergadering Afdeeling Arnhem. R E D A C T I O N E E L 
G E D E E L T E . Pr ix de Rome-Bouwkunst, door J. Gratama. — In
richting van het Brandscherm in Schouwburgen door J. H . 
Schaad. Een Nederlandsch Openlucht museum, door F . A. 
Hoefer. Vervolg en slot, - - Ingezonden. Prijsvragen. — Berich
ten. - - Laatste berichten. Officieel Gedeelte. De Alg . Meiverga
dering op 21 en 22 Mei. Hoofdbestuursvergadering op Dins
dag 7 Mei. Met een plaat. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

A F D E E L I N G A M S T E R D A M V A N D E M A A T 

S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 

634e Algem. Vergadering, gehouden op Vrijdag 26 A p r i l 's avonds 
te 8 uur in het Maatsch. gebouw. 

De voorzitter opende de vergadering met een woord van welkom 
aan de talrijk opgekomenen, inzonderheid aan den Heer A . W. 
Bos, den spreker van dien avond, die bereid was gevonden een 
zoo belangrijk onderwerp als ..De Rioleering en Waterverver-
sching van Amsterdam" te behandelen, en verzocht daarna den 
secretaris de notulen der vorige vergadering te wil len voorle
zen ; deze werden daarna goedgekeurd. 
De Heer Bos het woord verkrijgend, herinnerde eraan, dat reeds 
in 1867 de quaestie der rioleering werd opgeworpen, doordat 
de afsluiting der Zuiderzee de aloude waterverversching dreigde 
onmogelijk te maken. 
In 1870 ontwierp Van Niftrik, aan wien Amsterdam veel te dan
ken heeft, een plan voor een nieuwe rioleering, waaraan hij 
vastknoopte een verbetering van verkeerswegen door demping 
van grachten, welk plan op 3 millioen geschat, te duur werd ge
acht; enkele grachten werden echter gedempt. 
In de jaren '70 '80 werd het Liernurstelsel druk besproken, en 
met Oudejaar 1879 werd het stelsel definitief ingevoerd. Van 
Niftrik had reeds vroeger tegen dit stelsel gewaarschuwd en 
slechts door groote en buitengewone inspanning der ambtenaren, 
die het hadden toe te passen, is de toestand nog gered, voor zoo
ver zulks mogelijk was. 
In 1896 zag de toenmalige directeur der P. W., de heerLam-
brechtsen van Ritthem, in, dat het Liernurstelsel niets deed voor 
de verwijdering van het vuil en dat de faecaliën volstrekt niet 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

de meeste schuld hadden aan de vervuiling der grachten, doch 
dat zulks veel meer moest worden toegeschreven aan het 
menagewater. 
Nader werd door spreker duidelijk gemaakt op welke wijze op 
heden de waterverversching plaats heeft; jaarlijks wordt er on
geveer 50 millioen M : i . uitgemalen, en evenveel versch water 
weder ingelaten. 
De Heer Bos herinnerde eraan, dat in 1896 P.W. de zaak der 
rioleering ter hand nam en hoe deze in 1904 door een commissie 
nader werd onderzocht, welke in 1906 daar rapport over uit
bracht. Het plan van Hasselt, dat thans in uitvoering is. houdt 
daarmede verband en berust op den afvoer zoowel van menage
water als van faecaliën en regenwater. 
Men heeft berekend, dat tegen 1 liter menagewater staan slechts 
0.05 liter faecaliën en 0.15 liter regenwater. 
In den breede schetste de heer Bos vervolgens het nieuwe rio-
leeringsplan, dat in het eind van het jaar in exploitatie kan wor
den gebracht. 
Een keurige verzameling teekeningen en details vannooduit-
laten, zandvang van het hoofdgemaal, ontluchtingsinrichttngen 
van de persbuis, verduidelijken het stelsel van gelijke afvloeiing 
om nergens veel afzetting te verkrijgen en dus gaandeweg de 
kosten van uitscheppen tot een minimum te brengen en evenzoo 
de kostbare afsluiters, noodig om een district of een stuk hoofd
buis tijdelijk voor reparatie uit te schakelen. 
Het Amsterdamsche stelsel heeft het voordeel, dat men desnoods 
tijdelijk al het rioolwater weer op de grachten brengt; al is dit 
niet wenschelijk, zoo behoeft toch de exploitatie niet te lijden. 
De verschillende stelsels, die in den rioolstrijd zijn ontstaan en 
die een zeer dure exploitatie gaven, zullen nu gaandeweg ver
dwijnen. 
Groote voordeden zal de toepassing der electriciteit in de geheele 
rioleering en bemaling teweegbrengen, waardoor verschillende 
door kanalen gescheideneilandjes en polders, zooals het Vondel-
en Willemspark, in de bemaling konden worden opgenomen. 
De voordracht werd door de talrijke aanwezigen warm toege
juicht, en de Voorzitter achtte zich de tolk van de vergadering 
te zijn door den heer Bos zijnen dank te betuigen voor al het be
langrijke op zulk een duidelijke wijze door hem medegedeeld. 
Niets meer aan de orde zijnde werd de vergadering gesloten. 

De Secretaris. 
J. B A K K E R . 
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AFDEELING ARNHEM VAN DE MAATSCHAPPIJ 

TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

Verslag der vergadering gehouden op 10 A p r i l j l , 

De Voorzitter opent deze vergadering met een welkom aan de 
aanwezigen en stelt voor de huishoudelijke zaken, welke niet 
van dringenden aard zijn. uit te stellen om deze, wanneer de tijd 
zulks toelaat, na de aangekondigde lezing te houden. Hij noodigt 
alsnu den heer Stoffels uit zijne voordracht te houden over het 
onderwerp ..Lichtdragers van de 1ste tot de 20ste eeuw." Daar 
bij gunstige beschikking der Redactie de lezing van den heer 
Stoffels in het Bouwkundig Weekblad wordt opgenomen, kun
nen wij volstaan met daarnaar te verwijzen. Alleen dient ver
meld dat het onderwerp zeer de aandacht boeide, en dat de dank. 
welke de voorzitter aan spreker bracht, zeker die van al de aan
wezigen mocht heeten. 
In de pauze worden eene groote collectie, door de firma Stokvis 
welwillend daartoe afgestane teekeningen en foto's van licht
dragers bezichtigd, alsmede de tentoongestelde teekeningen van 
bekroonde ontwerpen eener prijsvraag, uitgeschreven door 
Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam, en door deze Ver
eeniging vriendelijk aan de Afdeeling ter leen afgestaan. 
Thans komen de huishoudelijke zaken in behandeling. De voor
zitter zegt dat in de eerste plaats dient besproken te worden een 
punt. 't welk op de vergadering van den Raad der Afdeelingen in 
behandeling zal komen, nl . de verhouding der Afdeelingen te
genover de georganiseerde Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst. De afdeelingen waren met de Maatschappij van 
eertijds vrijwel in overeenstemmi .ig. doch waar de Maatschappij 
gereorganiseerd werd. en meer en meer zuivere vakvereeniging 
van architecten wordt, daar weerspiegelt thans in de Afdeelin
gen geenszins meer het beeld der Maatschappij. Op eene verga
dering van de Architectleden der Afdeeling is deze zaak breed
voerig en ernstig besproken en was men het er ten slotte over 
eens, dat er twee wegen voor de Afdeeling open staan. n. 1. of de 
Afd. reorganiseeren en gelijkvormig maken aan de Maatsch.. óf 
de Afdeeling losmaken van de Mij. Wij kunnen dan, zegt de voor
zitter, als bouwkunst vereeniging, voortblijven bestaan, zoodat 
deze afscheiding van geenerlei invloed behoeft te zijn op den ge-
regelden gang van zaken. Ja. mogelijk kon door deze daad de 
nieuwe vereeniging nog tot grooteren bloei komen. Al le leden 
hebben dan toch geheel dezelfde rechten, en de leden worden 
dan niet geëxploiteerd ten behoeve van de enkele architectleden 
der Afdeeling. Echter mag in de afscheiding niet gezien worden 
een soort oorlogsverklaring aan de Mij . of aan hare architectleden. 
De architectleden van Arnhem en omstreken zouden eene nieuwe 
Afdeeling der Mij. kunnen vormen, welke naast de nieuwe boven
genoemde Bouwkunstvereen. en met deze zooveel mogelijk zal 
kunnen samenwerken. De heer Tiemens spreekt als zijn gevoelen 
uit, dat de bouwkunst en hare belangen in zulk eene vereeniging 
wel eens in 't gedrang kan komen, althans de vereeniging zou niet 
veel waarborgen geven voor de juiste behartiging dier belangen. 
Dit vermoeden wordt echter weerlegd enmet voorbeelden wordt 
aangetoond, dat de vrees daarvoor niet groot behoeft te zijn. De 
voorzitter spreekt als zijne meening uit. dat de beste wijze om tot 
het voorgestelde te geraken zal zijn. alles te laten zooals het thans 
is. Het bestuur kan tegen 't najaar met nieuwe naam, reglementen 
enz. ter vergadering komen en deze aan de goedkeuring der le
den onderwerpen. Geen der aanwezigen verklaart zich tegen 
dit voorstel, waarop de vergadering door den voorzitter met een 
woord van dank voor de opkomst en medewerking wordt gesloten. 

De Secretaris, 
A L B E R T K O O L . 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

PRIX DEROME -BOUWKUNST. 

m 
DOOR J . G R A T A M A . 

le huidige Prix de Rome voor de bouwkunst, 
jde heer D. F. S L O T H O U W E R , Bouwkundig 
[Ingenieur, is van zijn Italiaansche studie-
'reis teruggekeerd, en heeft in het gebouw der 

Rijksacademie van Beeldende Kunsten de door hem 
vervaardigde teekeningen geëxposeerd. 
Gelijk verleden jaar, heeft hij ook nu weer meerdere 
knappe opmetingen en schetsen ingezonden. 
Bijzonder de aandacht trekt een evenwijdige vogel
vlucht perspectief van het Palazzo Farnese te Capa-
rola, ontworpen door Vignola op een onderbouw van 
een door Peruzzi ± 1530 opgebouwd fort; deze kapitale 
teekening, in een groenig-grijze toon geaquarelleerd, 
is tegelijk nauwkeurig en sierlijk, eri geeft een goed 
denkbeeld van de vaardige hand. de smaak en het 
doorzettingsvermogen van dezen Prix de Rome. 
De vorstelijke aanleg van dit paleis, duidelijk zichtbaar 
doordat het gebouw boven den vloer van de hoofdver
dieping is doorgesneden, waaromheen de tuinen, met 
het gebouw door bruggen verbonden, is een volmaakte 
uiting van de monumentale, klare en rustige geest der 
Italiaansche Renaissance. 

Een niet minder belangrijke teekening is die van het 
Palazzo del Comune te Perugia, die hierbij op de losse 
plaat is afgebeeld. Ook hier is de voordracht beschaafd, 
de uitvoering correct, zonder saai te worden. Het fijne 
grijs van de robuste zandsteen is ingoede harmonie met 
het zachte rood der pannen. 

De heer Slothouwer gaf bij deze teekening de volgende 

toelichting: 

Van alle perioden der Italiaansche kunst, is die welke voorafging 
aan de Renaissance.eenderkrachtigste.Eenzeersterkras.dat 
nog niet zoover gekomen was om de wetten der schoonheid be
wust te zoeken, schiep bouwwerken, die in hun vreemde wille
keur meer door een bovenmenschelijken w i l gegroeid schijnen 
te zijn, dan door menschenhanden gemaakt. In dien prachtigen 
tijd. waaruit ook het onvergelijkelijke Palazzo Davanzati te Flo
rence stamt, werd het Palazzo Vecchio te Florence gemaakt en 
het Palazzo Pubblico te Siena. 
Het oude etrustische Perusia. de hoofdstad van het zoo schoone 
Umbrië, bleef niet ten achter. Hoog op den heuvel gelegen, 
bouwde zij op het hoogste punt der stad haar raadhuis, een 
burcht, een onneembare berg. grootsch, geweldig, willekeurig; 
een monument, waarin men de geheele geschiedenis van dien 
tijd met één oogopslag leest. 
Het werd tusschen de jaren 1281 en 1333 gebouwd. Eerst het di
rect noodige deel, de Sala del Consiglio, waartoe de groote bui
tentrap van af de Piazza del Municipio toegang gaf, met de daar
boven gelegen bibliotheek. Later de vleugel door den klokke-
toren bekroond. 
Boven een benedenverdieping, voor magazijnen en bergruimten 
bestemd, verheffen zich twee, ongeveer acht meters hooge, ver
diepingen. Verbazingwekkend is de volslagen onverschilligheid 
voor organische compositie. Van assen is geen sprake, zelfs de 
vensters van de Sala del Consiglio (de rechtsche negen vensters 
van de eerste verdieping) zijn ongelijk in breedte en niet op 
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regelmatige afstanden geplaatst. Willekeurig is de groote ingang 
aangebracht, onverwacht voert een straat onder het gebouw 
door. plotseling verrijst de vierkante klokketoren. 
De fantastievolle, gelukkig geproportioneerde vensters met hun 
rood marmeren kolommetjes, zijn van groote werking in dezen 
onverbiddelijken steenwand, die slechts van de twee door con
soles gedragen lijsten eenig leven ontvangt. 
De teekening de eerste, die van dit gebouw gemaakt is geeft 
de lange gevel aan den Corso Vanucci op een schaal van 1i-0. 
Deze fa9ade. die in werkelijkheid geknikt is. zooals de platte
grond aangeeft, is op de teekening in een plat vlak teruggebracht. 

De twee overige opmetingen, een van een travee van 
het Palazzo della Cancellaria te Rome en een van het 
Palazzo Pandolfini te Florence zijn eenvoudiger, maar 
niet minder verdienstelijk. De schetsen, naar gebouwen 
uit Florence, Sienna en Venetra zijn handig en luchtig; 
zij beoogen geen veelweterij, geen dorre detailstudie; 
zij geven hoofdzakelijk globale indrukken, ontvangen 
door een kunstgevoelig gemoed en een beschaafden 
geest; maar enkele neigen, voor een bouwkundige tee
kening, te veel naar den schilderachtigen kant. 

Deze tentoonstelling vestigt weer eens de aandacht op 
het groote nut van de instelling der Prix de Rome en 
hare bekoring voor jonge architecten, die naast hun 
kennis van praktijk en constructie, ook hun kunste
naarsgeest willen ontwikkelen. 
En waar 17 Juni a. s. de Prijskamp in de Schoone Bouw
kunst weder zal plaats hebben, is het nuttig iets naders 
omtrent deze instelling mee te deelen. 
De Prix de Rome is een uitnemend middel voor den 
jongen architect om datgene te versterken en te ontwik
kelen, wat hij, hetzij bij zijn opleiding in de praktijk, het
zij bij zijn theoretische vorming op een Academie of op 
de Technische Hoogeschool, gevoeld heeft als het verhe
vene en prachtige van den taak des bouwmeesters : het 
kunst-volle scheppen. Noch in de praktijk, met hare 
vele dagelijksche beslommeringen, noch bij de oplei
ding voor een diploma, met hare vele vakken en drang 
tot spoedig afstudeeren, kan de jonge bouwkunstenaar 
zich voldoende wijden aan de ontwikkeling van zijne 
talenten; aan het doen rijpen van zijn kunstinzicht, aan 
het grondig bestudeeren en opmeten van de oude mees
terwerken der bouwkunst. 

En toch is het gewenscht dat hij, alvorens zijn plaats in 
het maatschappelijk leven in te nemen, de wijding van 
gijn beroep heeft ontvangen, de hooge verplichting, den 
bouwkunstenaar opgelegd, heeft gevoeld; dat hij in de 
gelegenheid wordt gesteld gedurende enkele jaren, on
bekommerd, zich aesthetisch verder te ontwikkelen, 
voortdurend in contact met de fraaiste scheppingen 
der bouwkunst, voortdurend dus opgenomen in de 
spheer van het kunst-volle bouwen. Dit zal hemverede-
lsn en ten slotte zijn geest en zijne scheppingen dat 
echte, voorname en rijpe geven, dat den waarach-
tigen architect onderscheidt van den bouwkundige. 
Hoewel niet al te ruim, is de jaarliikscheuitkeeringaan 
den bekroonde toch niet onvoldoende; de toelage be
draagt f 1200, waarbij gevoegd wordt hoogstens f 600 
voor vergoeding van uitgaven wegens werkplaatsen 

enz. Daarenboven is het herhaaldelijk voorgekomen, 
dat de Rijksacademie voor f 300 teekeningen van den 
Prix de Rome heeft aangekocht '). Voegt men hierbij 
de onderscheiding van winnaar in den Prix de Rome te 
zijn beloond met een gouden medaille, dan is het over
bodig, de jonge architecten en speciaal de Bouwk. Inge
nieurs op te wekken,aandezenPrijskamp deel te nemen. 
Ten einde een goed en compleet overzicht te geven van 
dezen wedstrijd, laten wij hieronder de of f icieele mede
deeling uit de Staatscourant van 17 April 1912, no. 89 
volgen, in de hoop dat de belangstellende lezer zich niet 
zal laten afschrikken door de dor-officieele stijl en uit
voerigheid, en ook niet door de bijvakken, die bij nader 
beschouwen vrij onschuldig zijn, (meerdere vrijstellin
gen zijn mogelijk), maar zijn aandacht vooral zal be
waren voor het eigenlijke vak gedeelte. 

R I J K S A C A D E M I E V A N B E E L D E N D E K U N S T E N . 

P R I J S K A M P IN D E S C H O O N E B O U W K U N S T . 

I. In het gebouw der Rijksacademie van Beeldende Kunsten te 
Amsterdam zal, te beginnen op Maandag 17 Juni 1912. plaats heb
ben het examen, bedoeld in art. 11 der wet van 26 Mei 1870 
(Staatsblad no. 78). gevolgd door een prijskamp in de schoone 
bouwkunst als bedoeld in art. 12. 2e l id. dier wet. 
De eischen voor het examen zijn ten aanzien van : 
a. de a e s t h e t i c a : 
kennis van de hoofdbeginselen der schoonheidsleer met betrek
king tot de bouw-, de schilder- en de beeldhouwkunst; 
6. de k u n s t g e s c h i e d e n i s : 
kennis van de hoofdtrekken der algemeene en der Nederland
sche kunstgeschiedenis; 
c. de o n t l e e d k u n d e : 
kennis van het menschelijk geraamte en der oppervlakkige 
spieren; 
d. de d o o r z i c h t k u n d e : 
kennis van de beginselen der doorzichtkunde. 
Het wordt mondeling en. zoo noodig, buitendien schriftelijk afge
legd; voor het mondeling examen wordt in elk der vakken per 
candidaat hoogstens een uur gesteld. 
Buitendien worden gevorderd voor het vak c. (ontleedkunde) : 
1°. de schets van een proportiebeeld met geraamte, waarvoor 6 
uren toegestaan worden; 
2". eene spierteekening van een onderdeel van het menschelijk 
lichaam, waarvoor 2 uren worden toegestaan ; 
3". eene teekening van een stand naar het naakt model (het op
gerezen beeld ter hoogte van ongeveer 50 c M ) , waarvoor 10 
uren toegestaan worden, en 
voor het vak d(doorzichtkunde) het ii i perspectief brengen met 
schaduwbepaling van eenige voorwerpen volgens opgave, waar
voor 6 uren worden toegestaan. 
II. Tot het afleggen van dit examen worden toegelaten Neder
landers van beiderlei geslacht, ook niet-leerlingen der Academie, 
niet jonger dan 20 en niet ouder dan 30 jaren. 
III. De candidaten zijn verplicht van hun voornemen minstens 
vier weken te voren bij vrachtvrije brieven kennis te geven aan 
den directeur, met overlegging van een uittreksel uit het geboor-
register van den burgerlijken stand hen betreffende. 
IV. Het examen wordt ten overstaan der commissie van toezicht 
in het openbaar, onder leiding van den directeur, afgenomen 
door examinatoren, aangewezen door den Minister van Binnen
landsche Zaken. 
V. Zij die het examen met goeden uitslag hebben afgelegd, wor
den toegelaten tot een der wedstrijden, bedoeld sub VI. Hun 

') De door den Prix de Rome op zijn reizen gemaakte teekeningen 
blijven namelijk diens eigendom. 
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wordt binnen acht dagen door de commissie van examinatoren 
een getuigschrift uitgereikt. 
VI . Op Donderdag 11 Juli wordt aan de Rijksacademie een wed
strijd geopend in de schoone bouwkunst. 
Zij die er aan wenschen deel te nemen, melden zich twee weken 
vóór dat tijdstip schriftelijk bij vrachtvrije brieven bij den di
recteur aan. onder overlegging van het getuigschrift, sub V be
doeld, dat evenwel het examen in de ontleedkunde niet behoeft 
te omvatten. 
VII. Aan eiken mededinger wordt bij het lot eene afzonderlijke 
loge aangewezen voor den duur van den wedstrijd. 
De mededingers hebben aanspraak op kostelooze verwarming. 
De door hen gemaakte kosten, door de jury te schatten, worden 
vergoed tot een bedrag van f 150. 
VIII. De mededingers onderwerpen zich. op straffe van uitslui
ting, aan de maatregelen van orde. door den directeur, onder 
goedkeuring van de commissie van toezicht, vastgesteld of vast 
te stellen. 
IX. De wedstrijd bestaat in : 
a. een proefkamp; 
6. een eindkamp. 
Hoogstens ten getale van vier worden de mededingers, die het 
best in den proefkamp voldeden, tot den eindkamp toegelaten. 
Alleen indien de jury beslist, dat geen der mededingers vol
doende bekwaamheid in den proe*kamp bewees, wordt de eind
kamp niet gehouden. 
X . De proefkamp bestaat in : 
1". het afleggen van een voorafgaand examen betreffende: 
a. de lagere wiskunde ; 
b. de beschrijvende meetkunde; 
c. de statica, wat betreft de berekening van eenvoudige construc-
tiën; 
d. de burgerlijke bouwkunst (houtverbindingen, steenverban-
den. ijzerconstructiën, onderdeelen van gebouwen); 
e. de kennis van bouwstoffen gebruikelijk voor bouwkundige 
werken; 
ƒ. de leer van het ornament; 
2". het vervaardigen van een ontwerp voor een eenvoudig ge
bouw (woonhuis, villa); 
3". het ontwerpen van een bouwkundig decoratief détail . 
Zij die in het bezit zijn van het diploma wegens goed afgelegd 
eindexamen eener hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus 
zijn vrijgesteld van de vakken sub 1". a—b. 
Zij die in het bezit zijn van het diploma B, bedoeld in art. 61 van 
de wet op het middelbaar onderwijs van 2 Mei 1863 (Staatsblad 
n". 50). of van het diploma, wegens het met goed gevolg afleggen 
van het propaedeutisch examen, bedoeld in art. 9 van het K o 
ninklijk besluit van 4 Juli 1905 {Staatsbladn". 227), zijn vrijgesteld 
van de vakken sub 1". a e. 
Zij die in het bezit zijn van het diploma C. bedoeld in art. 62 van 
gemelde wet. of van het bij art. X X I I der wet van 22 Mei 1905 
{Staatsblad n". 141) daarmede gelijkgestelde diploma van bouw
kundig ingenieur of architect, zijn vrijgesteld van het examen 
sub 1". 
Behoudens deze vrijstelling worden alleen zij die met goedge-
volg het voorafgaand examen in elk der sub. 1" vermelde vakken 
aflegden, toegelaten tot de proeven sub. 2". en 3". 
XI . De eindkamp bestaat in het vervaardigen van een ontwerp 
voor een monumentaal gebouw. 
De schetsen daarvoor op de schaal 1: 200, bestaande in platte
gronden, doorsneden en de voornaamste opstanden, worden 
door den directeur, in tegenwoordigheid van den mededinger, 
gewaarmerkt, en behooren tot grondslag te leggen aan de defini
tieve ontwerpen. 
Gedurende het vervaardigen daarvan wordt niemand tot den 
mededinger toegelaten. 
De definitieve ontwerpen moeten bestaan in : 
a. de plattegronden der verschillende verdiepingen op de schaal 
van 1 : 100; 
b. de teekening van vóór- en achtergevel en van een der zijgevels 
op dezelfde schaal: 

208 

c. eene doorsnade op dezelfde schaal; 
d. twee détail teekeningen tot verklaring der constructie op de
zelfde schaal; 
e. minstens twee détai l teekeningen van voorname decoratieve 
onderdeelen op de schaal van 1 : 20; 
ƒ. eene perspectief-teekening in aquarel uitgevoerd; 
g. eene beknopte technische beschrijving van het gebouw en van 
de te bezigen materialen. 
XII. De jury wordt benoemd door de commissie van toezicht op 
de Rijksacademie van Beeldende Kunsten. 
E r is eene jury a' voor het theoretisch examen in den proef
kamp, bedoeld sub X . 1 .̂ hiervoor; 
voorts eene jury a- voor het practisch examen in den proefkamp. 
bedoeld X, 2°. en 3 3 . hiervoor; 
en eindelijk eene jury b voor den eindkamp, bedoeld sub X I hier
voor. 
De jury a ' bestaat uit de heeren dr. P. J. H. Cuypers, voorzitter; 
H. P. Berlage Nzn., secretaris ; prof. A . I. der Kinderen, directeur 
der Rijksacademie voormeld; Ed . Cuypers, C. B. Posthumus 
Meyjes, F . W. M . Poggenbeek en D. Postma ; 
en de jury a- en 6 uit de heeren dr. P. J. H . Cuypers, voorzitter ; 
H . P. Berlage Nzn.. secretaris ; prof. A. I. der Kinderen. E d . Cuy
pers, C. B. Posthumus Meyjes. F . W. M . Poggenbeek en A. Salm 
G.Bzn. 
Elke jury bepaalt vooraf, in overleg met den directeur, hoeveel 
tijd voor elk der aan de mededingers opgelegde werkzaamheden 
toegestaan wordt, en deelt zijne uitspraak door tusschenkomst 
der commissie van toezicht terstond schriftelijk mede aan de 
jury, waarvoor de candidaten nader moeten verschijnen. 
XIII. De jury a" en 6 bepaalt de ontwerpen zoowel voor den 
proef- als voor den eindkamp. 
Het opgelegd onderwerp is hetzelfde voor al de mededingers in 
denzelfden kamp. De omschrijving van het onderwerp wordt 
aan ieder hunner in handschrift in een verzegeld couvert bij het 
binnentreden der loge overhandigd. 
XIV. De jury, vermeld sub a1 van § XII. doet uitspraak op Zater
dag 13 Jul i ; de jury. vermeld sub a: van § XII, op Zaterdag 20 Juli 
en bepaalt daarbij, wanneer er meer dan vier mededingers zijn, 
wie de vier zijn die het best hebben voldaan. 
X V . De eindkamp vangt aan op Maandag 22 Juli en eindigt op 
Zaterdag 22 September. 
De loges zijn voor de mededingers beschikbaar op alle werk
dagen, van 's morgens 8 tot 's namiddags 5 uur. 
Bij de beoordeeling van den eindkamp legt de jury vooraf ter 
zijde de werken der mededingers die zich niet hebben gehouden 
aan het opgelegd program, die in te sterke maten afgeweken zijn 
van hunne schetsen, of die de voorgeschreven afmetingen niet 
in het oog hielden. 
X V I . De jury in den eindkamp beslist tusschen 1 en 19 October 
of een der mededingers, en, zoo ja, wie. den prijs, bestaande in 
een gouden eerepenning, en het accessit. bestaande in een zi l 
veren eerepenning, is waardig te keuren, en brengt een met 
redenen omkleed verslag omtrent de uitkomsten van den wed
strijd uit. 
Dit verslag wordt aan den Minister van Binnenlandsche Zaken 
gezonden door tusschenkomst der commissie van toezicht, welke 
hierbij, zoo daartoe termen bestaan, de gemotiveerde aanbe
veling voegt, bedoeld sub XVIII hieronder. 
XVII . Daarna worden al de in den wedstrijd geleverde werken 
openlijk gedurende minstens 8 dagen ten toon gesteld. 
De met den gouden eerepenning bekroonde werken blijven 
eigendom der Academie. 
XVIII. Hij die den gouden eereprijs is waardig gekeurd en blij
ken heeft gegeven vangroot talent en buitengewonen aanleg, kan 
op gemotiveerde aanbeveling van de commissie van toezicht, 
door Hare Majesteit de Koningin hoogtens gedurende vier achter
eenvolgende jaren met een jaargeld van f 1200 worden begun
stigd, ten einde hem in de gelegenheid te stellen zich in de 
schoone bouwkunst te volmaken. Die ondersteuning wordt tel
kens voor een jaar verleend. 
In de Staatscourant geschiedt mededeeling van het daartoe 
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Fig. 1. H E T B R A N D S C H E R M M E T T O E B E H O O R E N . Schaal 1 : 80 (afmeting in m.M ) 

strekkend Koninklijk besluit, zoowel als van de aanbeveling der 
commissie. 
Aan den begunstigde kan tevens eene vergoeding voor uitgaven 
wegens werkplaatsen en modellen worden toegekend, tot een 
bedrag van hoogstens f 600 's jaars. 
Amsterdam, Apr i l 1912. 

De Directeur der Rijks-academie van 
Beeldende Kunsten, 

A . J. D E R K I N D E R E N . 

Ten slotte zij uit het Reglement van Orde nog medegedeeld, 
dat de mededinger, zoowel in den proef als in den eind
kamp, verplicht is op de hem toegewezen loge een teeken
tafel te plaatsen en het noodige teekengereedschap mede 
te brengen, doch hij mag geenerlei plaatwerk, photogra-
phieën, teekeningen. doortrekken, enz., medebrengen op 
straffe van uitsluiting van den wedstrijd. 
De bibliotheek der Academie is, na de aflevering van het 
schetsontwerp in den eindkamp, voor de mededingers op 
de door den directeur vast te stellen uren geopend. 
De met den gouden eerepenning bekroonde werken blij
ven eigendom der Academie. 

Het brandscherm bestaat uit een raam, geconstrueerd 
van L en C ijzer en eene bekleeding van gegalvaniseerd, 
gegolfd, plaatijzer. 
Wel komt somstijds een houten met plaatijzer bekleed 
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INRICHTING V A N HET BRAND
SCHERM IN SCHOUWBURGEN. 

door J. H . S C H A A D . 

1 worden de lezers van dit weekblad nu niet 
dagelijks geroepen tot het bouwen van 
Schouwburgen, en al bestaat in dat geval vol
op de gelegenheid van elders daarvoor gege

vens te verkrijgen, toch lijkt het mij wel op zijn plaats 
omtrent de inrichting en samenstelling van het brand
scherm eenige mededeelingen te doen. 
Te meer geschiedt dit, waar aan den aanvang van dit 
jaar de redactie op het wenschelijke van meer bijdragen 
van technischen of constructieven aard heeft gewezen. 

2. O N D E R L I N G E P L A A T S I N G V A N H E T B R A N D S C H E R M 
E N T O E B E H O O R E N . Schaal 1 : 60 

scherm voor, doch dit is meestal voor de afsluiting van 
kleine tooneelopeningen of bij verbetering van bestaan
de gebouwen, waar nog geen scherm bestond en om een 
of andere reden een geheel ijzeren scherm niet aange
bracht kan worden. 
In het midden moet het scherm, dat een vrij groot ge
wicht vertegenwoordigt, een ophangpunt verkrijgen, 
door middel van een staaldraadkabel voerende naar 
de lier, waarmede het opgehaald en neergelaten kan 
worden. Voor het geleiden van den kabel zijn derhalve 
2 schijven noodig. Verder worden ter weerszijden tegen-
gewichten aangebracht, waartoe elk weder 2 schijven 
noodig zijn ; het scherm loopt dus over 6 schijven. 
Deze kunnen bevestigd worden in den kap boven de 
tooneelruimte. 
Aan de ophangpunten moet bijzonderen zorg worden 
besteed in verband met het gewicht, dat er aan moet 
dragen, terwijl ook het scherm inwendig voldoende 
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Fig. 3. S C H E R M E N G E L E I D E R . Doorsnede van Fig. 1. 
Schaal 1 :6. 

weerstand moet bezitten om in die punten opgehan
gen te kunnen worden. 
Als voorbeeld wordt hier gegeven het scherm, aange
bracht in het Rembrandt-theater te Amsterdam, ver
vaardigd in de constructiewerkplaatsen _de Vries 
Robbé" te Gorinchem. 
Het is groot 11,11 X 9,965 Meter (fig 1). Het raam be
staat uit onder- en bovenregels geconstrueerd van 2 

-thiCL&iacu) som 771. 

1 

JO. 

h 

! © ! © w © ~ © 
J 

© 
<23> 

M 

e 
: © 

Fig. 4. H O E K V E R B I N D I N G E N O P H A N G P U N T BIJ A . V A N FIG. 1 
Schaal 1 : 6. 
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N.P. L 50 X 50 X 7 m.M., voor den onderregel ge
klonken op een plaat van 150 X 10 niM., waardoor 
dus een vlakke aanslag op den vloer wordt verkre
gen; voor den bovenregel bevestigd tegen een u 
N.P. 16., waarvan de opstaande ribben gelegenheid 
geven tot het bevestigen der ophangpunten. 
De staande regels bestaan uit C N.P. 6,5. 
Ter bevestiging van de bekleeding en ter verkrij
ging van verband worden dwarsstaven aangebracht 
van bandijzer zwaar 65 X 6,5 m.M., aan de zaal
zijde loodrecht aan de tooneelzijde waterpas ge
plaatst. 
De bekleeding bestaat uit gegalvaniseerd, gegolfde 
platen lang 1,50 M., breed 0,45 M. en dik 1,5 m.M., 

wegende 14,6 K G . per M - . 
Het scherm loopt in geleiders, (fig. 3| bestaande uit 2 L 
60 X 60 X 8 m.M., bevestigd op een vlakke plaat van 
250 X m - M . . , die met ankers in het metselwerk wordt be
vestigd. De tusschenruimte van deze hoekijzers bedraagt 
115 m.M., de uitwendige maat van het scherm in die 
richting gemeten is met inbegrip der boutkoppen 90 
m.M. 

In de lengterichting wordt het scherm geleid 
door nabij de boven- en onderregels geplaat
ste geleirollen. Het stooten tegen de boutkop
pen en afslijten daarvan bij het bewegen in 
de sponningen wordt voorkomen door meta
len wrijfklosjes (fig. 3 en 4). 
Ter communicatie tusschen tooneel en zaal, 
bij neergelaten stand van het scherm, wordt 
daarin een deurtje aangebracht, eveneens van 
gegalvaniseerde platen op een getrokken ijze
ren raamwerkje. De juiste plaatsing van de 
schijven, in verticale projectie op fig. 1 aan
gegeven, is van veel belang. In het hier be
schouwde geval rusten zij op draagbalkjes 
• Q N.P. 16, door gegoten ijzeren vulstukken 
op vasten onderlingen afstand gehouden, en 
op hun beurt dragend op de ijzeren spanten 
van de bekapping boven de tooneelruimte. 
De ophangpunten, afgebeeld in de figuren 4 
en 5, behoeven geen verdere toelichting. 
De plaatsing der verschillende onderdeelen 
is ook op fig. 2 na te gaan. 
De tegenwichten bestaan uit losse cirkelvor
mige stukken van onderscheidenlijk 50 en 25 
K.G. Zij worden op de wijze als fig. 6 aan
geeft op een spil gestoken en grijpen daarbij 
met nokken in elkaar, terwijl de opening van 
de gleuf steeds aan tegengestelde zijden wordt 
geplaatst. 

Wanneer het, in geval van brand, noodig is 
het scherm snel te doen zakken, wordt de 
pal uit de lier gelicht en loopt de kabel af. 
Het scherm zou nu als het niet werd geremd, 
waarschijnlijk uit elkaar slaan. Dit remmen 
kan b.v. geschieden met glycerine of gelijk hier 
met lucht. De stang van het tegengewicht is 
daartoe verbonden aan een schalmketting, 

die zich bij het neerlaten en halen van het 
scherm op- en afwindt in een kettingkast. 
Het ondereinde reikt door de kast heen 
en is verbonden met de zuiger van een 
luchtdrukrem (fig. 7 en 8). 
De lucht wordt eenvoudig samengeperst in 
een daarop berekend reservoir van waar
uit het slechts door een nauwe opening, dus 
zeer langzaam, kan ontsnappen, waardoor 
eene gelijkmatige vertraging der beweging 
wordt bereikt. 
Langs de bovenzijde van het scherm wordt 
in den regel nog aangebracht een buis 
voorzien van sprenklers, die het scherm 
door het langs voeren van water afgekoeld 
houden en vervorming bij brand voor
komen. 
Deze sprenklerinrichting staat in verbin
ding met die, welke boven het tooneel 
wordt aangebracht. 
In een adem met het scherm kunnen als 
beveiligingsinrichtingen nog genoemd wor
den de rookluiken, die in het dak boven 
het tooneel zijn geplaatst. Dit zijn groote 
schuiven, die door een enkele beweging 
„los" gesteld kunnen worden, waarna zij 
zich eigener beweging openen. 
De bedoeling daarvan is doorzichtig genoeg om toe
lichting te behoeven. 
Zij worden hier alleen genoemd, omdat zij in direct ver
band met het scherm bediend worden. 
Gewoonlijk wordt een inrichting gemaakt, die demoge
lijkheid opent, met een beweging van handle of greep, 
zoowel de pal uit de lier van het scherm te lichten, als 
de rookluiken los te maken en de sprenklerinrichting te 
doen werken. 
Wil men voor alle eventualiteiten gewaarborgd zijn, dan 
brengt men op meer dan een plaats een dergelijke 
handle of greep aan, b.v. 1 op of nabij het tooneel en 1 
nabij den dienstuitgang. De zekerheid haar in werking 
te kunnen brengen wordt daardoor a. h. w. volstrekt. 

EEN NEDERLANDSCH OPENLUCHTMUSEUM 
d o o r F . A . H O E F E R . 

Vervolg van blz. 200. Slot. 

aast dien architect staat de geleerde en eischt het 
boerenhuis voor zich op. Hij zal aantoonen. dat de 

Fig. 5. O P H A N G P U N T E N C. D. E N E . V A N FIG. 1. Schaal 1 :6. 

architect den nadruk legt op de practijk, maar dat 
voor hem het zuiver wetenschappelijke op den voor
grond staat. Het verschil tusschen beide zal hij U 

duidelijk trachten te maken door op te merken, dat het huis als 
voortbrengsel van een bepaalde kunstuiting, wat den stijl betreft, 
tot de kunstgeschiedenis behoort en ten opzichte van het type 
tot de huiskunst. De architect zoekt in het boerenhuis en in de 
hoerenkunst naar vormen en kunstmotieven; de onderzoeker 
van huizentypen naar feiten en wetenschappelijke combinaties. 
Wanneer gij echter een oogenblik denken zoudt, dat de architect 
en de wetenschappelijke onderzoeker vijandig tegenover elkan
der staan, zal hij dadelijk dien indruk trachten weg te nemen, 
door U er op te wijzen, dat beide hetzelfde terrein langs verschil

lende wegen betreden om onderweg 
elkander dikwijls de hand te reiken. 
Het typische van het boerenhuis in 
de verschillende landstreken, zooals 
het zich uit verschil van ras en ge
schiedenis van zijn bouwmeester, 
uit het klimaat, de gesteldheid van 
den bodem, om kort te gaan uit de 
economische verhoudingen ontwik
keld heeft, soms voor den bouw
meester onbewust en toch altijd vol
gens streng gevolgde regels, dat is 
het wat den bezoeker belang in
boezemt. 
In eenzelfde streek zal men steeds 
het zelfde type in opbouw en platte
grond enz. vinden. Het type is met 
de natuur en het landschap samen
gegroeid. Het behoort historisch, 
aesthetisch en poëtisch tot het Ne
derlandsche landschap. 
Het heeft iets nationaals, oorspron
kelijks, eigenaardigs; uit zijn type 
spreken de natuur, het klimaat, de 
geschiedenis, het volkskarakter. Het 
doel van den onderzoeker, zoo zal 
hij U verder mededeelen, is dus voor 
de afzonderlijke landstreken het 
type vast te stellen. 
Hierbij wordt echter groote omzich
tigheid gevergd. Overschatting van 
invloeden, van mythologie en ras 
kunnen tot verkeerde gevolgtrek
kingen lijden. Steeds moet men het 
oog houden op klimaat, gesteldheid 
van den bodem, economische toe
standen, voorop stellen het bedrijf 
(akkerbouw of veeteelt) en eindelijk 
bedenken, dat handelsbetrekkin
gen soms den meest beslisten in-

Fig. 6. T E G E N W I C H T . 
Schaal 1 : 15. 
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Fig . 7. L U C H T D R U K R E M . Aanzicht. Schaal 1 : 6. 

vloed hebben uitgeoefend. Soms moet men ook in aanmerking 
nemen, dat als het ware opvolgende golven van verschillende 
rassen over een streek zijn heengegaan, die hun sporen in den 
bouw van het huis achterlieten. 
W i l men in een museum het boerenhuis, kunsthistorisch en 
cultuurhistorisch en archeologisch kunnen waardeeren, dan 
is het buiten allen twijfel noodig. het in zijn geheel op te bouwen 
en dit kan slechts in het openluchtmuseum. Hierin alleen komt 
alles tot zijn recht en wordt de indruk van opslagterrein ver
meden. 
De volkskunst vindt hier kiemen tot ontwikkeling en tot ontwa
ken, zal U de voorstander van volkskunst toeroepen. Die volks-
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Fig. 8. L U C H T D R U K R E M . D O O R S N E D E . 
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Schaal 1 :6, 

kunst, zal hij U zeggen, moet men niet 
al te zeer beschouwen als te zijn ontstaan 
uit zuiver nationale bron en als zelfstan
dig hare banen vervolgende naast de 
beschaving der steden; integendeel is zij 
overal afhankelijk van den tred van het 
stadsleven. Evenals heden ten dage 
drong het stadsleven met zijn veroverin
gen slechts langzaam door in het leven 
der boeren, in dien stand, zoo gehecht 
aan oude gebruiken. Dit uiteenliggen van 
tijden heeft geleid tot een klove tusschen 
stads- en boerencultuur. Heeft eens de 
stadscultuur op het platteland post gevat 
dan wordt zij door den boer met de hem 
eigen taaiheid vastgehouden. Hierdoor 
vindt men meestal op het platteland terug 
als nieuw iets, dat in de stad reeds lang 
heeft afgedaan. De hoerenkunst van een 
bepaalden tijd is altijds slechts een door 
de boeren gewijzigde stadscultuur ge
weest, maar een stadscultuur van een 
voorafgaand tijdperk. Vandaar de ar
cheologische waarde van hetgeen het 
platteland op beschavingsgebeid te aan
schouwen geeft. Hierbij valt echter op te 

merken, dat de boer de stad niet zuiver navolgt, maar bij het 
overnemen die wijzigingen aanbrengt, die met zijn levensbehoef
ten overeen komen. 

Waar dit laatste sterk op den voorgrond treedt, heeft het den 
schijn, dat men met een zelfstandige boerenuiting te doen heeft, 
doch men late zich hier niet op een dwaalspoor brengen. Wer
kelijk origineele uitingen heeft het boerenleven slechts in zeer 
beperkte mate. 
Wat van een hoerenkunst tot ons gekomen is. klimt niet veel 
hooger dan het einde der 16e eeuw op. De stadscultuur, die zich 
in de middeleeuwen van de behoudende cultuur van de boeren 
losmaakte, en dan in de late middeleeuwen zoo'n hooge vlucht 
nam. is. wat de huiselijke inrichting betreft, nog sterk aan die 
kunst verwant. Eerst nadat zij zich meer en meer had afgeschei
den en de renaissance haar intocht gehouden had. konden haar 
voortbrengselen door de boeren overgenomen en verwerkt 
worden. 
De hoerenkunst is evenmin tot de oertijden terug te brengen als 
dit met de boerenkleederdrachten het geval is. 
Was het conservatisme van de boeren oorzaak, dat men vasthield 
aan vormen, lang nadat zij in de steden reeds verlaten waren, 
staatkundige grenzen, waaruit een eigenhistorische ontwikkeling 
voortvloeide, werkten de onderlinge scheiding in de hand, waar
door men niet alleen in de provincie, maar zelfs in de verschil
lende deelen van een en dezelfde provincie verscheidenheid in 
een en hetzelfde meubel opmerkt, evenals men dit in de taal 
doet. 
Had nu in een streek eens de hoerenkunst een plaatselijk type 
bereikt, dan was tusschen haar en de stadskunst een vaste ver
binding tot stand gekomen. 
In dit tijdperk is de uiting van de techniek zoo primitief, dat zij 
meestal den indruk maakt, dat men iets eigenaardigs en oor
spronkelijks voor zich heeft. De bewonderaars van de hoeren
kunst zijn hierdoor dikwijls op een dwaalspoor gekomen. Na het 
ontstaan van een plaatselijk type vertoont de hoerenkunst een 
groot weerstandsvermogen tegen nieuwe invloeden van de stad. 
Vandaar de reeds besproken archeologische waarde. Toch blijft 
de stadscultuur haar overwicht uitoefenen en per slot van reke
ning gaat de eene golf van cultuur na de andere over de hoeren
kunst heen. Hierdoor ontstaat die mengeling van gothiek. van 
renaissance en rococo, zoowel bij de voorwerpen afzonderlijk 
als bij één- en hetzelfde voorwerp. De hoerenkunst ontvangt 
nieuw bloed uit de stad. 
Het verdient de aandacht, dat evenals men verschillende typen 
van huizen heeft, er ook verschillende typen van inrichtingen 

van kamers bestaan. De stedeling, over meerdere vertrekken 
kunnende beschikken, geeft aan ieder een bepaalde bestemming 
en meubileert hen volgens zijn smaak. De boer heeft bij beschei
den verhoudingen slechts één vertrek, het aantal meubels is tot 
de noodigste beperkt. De grenzen van beschaving van de boeren 
van eenzelfde streek vallen gewoonlijk samen, vandaar dat de 
enkele niet op de gedachte komt om zijn smaak te laten gelden op 
een wijze, die noemenswaard afwijkt van die van zijn buurman. 
Zoolang de zucht tot volgen in een volk het zelfstandig werken 
belet, bouwt ieder onder den druk der overlevering zooals zijn 
buurman. Onder deze omstandigheden ontstaat zóó langzaam 
verandering, dat men het type als vast zou kunnen beschouwen. 
Zoodra echter door beschaving en stadsinvloeden enkelen hef 
slaafsch volgen verlaten, begint het type zich te wijzigen. Ieder 
bouwt naar zijn behoefte, of hoe het hem bevalt. Uit de som van 
deze willekeurigheden ontstaan ten slotte nieuwe, gemeenschap
pelijke typen. In het openluchtmuseum komen deze wijzigingen 
eerst ten volle tot haar recht. 
Wanneer men nu de oude hoerenkunst, die zich in de tweede 
helft der 17de eeuw met groote kracht ontplooide, in de 18de 
eeuw haar schoonsten en rijksten bloei had om daarna in de 19de 
eeuw langzaam te verwelken, overziet, dan zal men opmerken, 
dat de boer over het algemeen op veelkleurigheid gesteld was. 
Een der redenen hiervan is wellicht, dat men met kleuren goed-
kooper effecten verkrijgen kan dan met snijwerk. De hoofdreden 
van zijn zucht tot kleuren ligt wellicht in zijn meer dan de stads
bewoner vertrouwd zijn met de natuur, die hij afluistert. Het 
voorjaar met zijn frissche tinten van zachtgroen en met zijn 
bloemen, de herfst met zijn kleurenrijkdom van zachtere tinten 
en groote tegenstellingen, zou hij gaarne steeds om zich heen 
hebben; vandaar dat hij het kleurenrijke bemint en nabootst. De 
blauwe hemel spreekt hem van den onbewolkten hemel. 
Is dit wel zoo ? 
Schuilt er wel zooveel poëzie in den landman? Of moeten wij 
van hem zeggen: 
..Het aesthetisch genot, dat de stedeling aan kleurenrijkdom en 
..vergezichten heeft, is aan den boer bijna onbekend". 
Naast de kleuren spreekt uit de hoerenkamer een zekere stem
ming van kracht en van eenheid. E l k stuk huisraad, buiten die 
kamer uit zijn verband gerukt, komt in de kamer eerst tot zijn 
volle recht. 
Terwijl dit lange betoog gehouden wordt, staat de ijveraar voor 
de volkskunst ongeduldig te wachten om ook een woord te zeg
gen, aangaande hetgeen het openluchtmuseum hem vertolkt. 
Maar terwijl hij wachtte en luisterde, heeft de vorige spreker 
herhaaldelijk zijn terrein betreden en doorkruist, zoodat hem 
alleen rest er op te wijzen, dat die overgangen van opkomen, van 
wijzigen en van verdwijnen der volkskunst leerrijk zijn en dat 
het openluchtmuseum hem gelegenheid biedt, die kunst, waar 
zij verdween, weer in het leven te roepen, en aan te wakkeren, 
waar zij dreigt in te slapen. Hij leert hier de kunst der streek in 
tal van voorbeelden kennen. 
Maar onder hen. die hier in hooge mate genieten, behoort de 
schilder. Wij gebruikten reeds herhaaldelijk het woord poëzie en 
waar een schilderij een gepenseeld gedicht behoort te zijn. daar 
spreekt vanzelf.dat de schilder zich hier thuis gevoelt. Hier vindt 
hij stof tot dichterlijk weergeven, trots dat hij de naakte werke
lijkheid aanschouwt, vooral uit vroegere dagen. Wanneer de 
rubrieken bezoekers der openluchtmusea in het Noorden worden 
genoemd, dan worden ook vooral schilders vermeld. 
Zullen wij nog gewagen van den landman en den tuinman, die 
in de huizen, in het gereedschap, in de bloemen en in de boomen 
voorwerpen vinden, wier taal zij verstaan en die hun iets te zeg
gen hebben niet alleen uit het verleden, maar ook te leeren voor 
het heden ? 
Het aanschouwelijk onderricht van het openluchtmuseum leert 
ons allen in een half uur spelender en genietender wijze meer op 
allerlei gebied dan maanden studie. 
Het openluchtmuseum is een opengeslagen boek voor allen; 
ieder kan er naar zijn gading iets uit leeren. Zijn waarde wordt 
verhoogd, wanneer het zich ook uitstrekt tot het bijeenbrengen 

van de dieren in Nederland inheemsch. Dit museum draagt een 
bij uitstek nationaal karakter. Het Nederlandsche Volk, terecht 
zoo gehecht aan zijn nationaliteit, toone door het steunen der op
richting van het „Het Nederlandsche Openluchtmuseum" hei nut 
dier stichting voor allen te beseffen. F . A. HOEKER. 

In Musis Sacrum had 24 Apr i l een vergadering plaats om te gera
ken tot de oprichting van een openluchtmuseum te Arnhem. De 
oproep tot eene bijeenkomst was uitgegaan van de heeren jhr. J. 
Beelaerts van Blokland te Oosterbeek, B. F . S. von Brucken Fock 
te Middelburg, Jos. Th. Cuypers te Amsterdam, J. J. van Deinse 
te Enschede. V. R. IJ. Croesen te 's-Gravenhage, A. van Erven 
Dorens te Zandvoort. jhr. mr. J. A. Feith te Groningen, F . A . 
Hoefer te Hattem, G. J. Landweer Jzii.. te Assen, J. P. van Lonk-
huijsen te Utrecht. R. P. J. Tutein Nolthenius te Delft, mr. J. Nan-
ninga Uitterdijk te Kampen, E . A. von Saher te Haarlem. W. F . C. 
Schaap te Arnhem en dr. J. S. van Veen te Arnhem. 
De vergadering werd gepresideerd door den heer F . A. Hoefer. 
In het vergaderlokaal was tentoongesteld een zeer groote collec
tie foto's, platen, boeken enz., betrekking hebbende op een open
lucht-museum, afkomstig uit Nederland. Duitschland en de Noor
delijke landen, waar, zooals bekend is. de voordeelen van een 
openlucht-museum op velerlei gebied reeds voor jaren gevoeld 
zijn en die daar tot de oprichting van verschillende musea heb
ben geleid. 
De Voorzitter heet de aanwezigen welkom, hij deelt mede, dat 
van vele zijden bewijzen van instemming zijn ontvangen met de 
plannen van het comité. Het aantal ingekomen sympathie-betui
gingen is zoo groot, dat spr. wel kan zeggen, dat de totstandko
ming van het openluchtmuseum verzekerd is. Spr. rekent zich 
ontslagen van den plicht, uiteen te zetten wat een openlucht
museum is ; het voor enkele dagen verspreide geschrift van zijn 
hand waaraan wij een en ander ontleenden zal daarover 
voldoende inlichtingen hebben gegeven. Leefde het denkbeeld 
van een openlucht-musenm voor ons land reeds langen tijd bij 
spr. na de aanschouwing van zoo'n museum in Zweden, de ver
wezenlijking van dat denkbeeld had een stoot noodig. Die is ge
komen toen in Twente weer een typisch oud huis verkocht zou 
worden. De eigenaar was duur ; particulieren konden of wilden 
het niet koopen, en toen werd gezegd : als er nu een vereeniging 
was zou die zich het lot van dergelijke gebouwen kunnen aan
trekken. 
E n als het museum er komt. moet het wezen niet een, maar het 
Nederlandsche Openlucht-museum, de samenvoeging van alles 
wat in ons land op dit gebied belangrijk is. 
E n het Museum moet te Arnhem komen. De voordeelen van 
Arnhem met haarhoog en laag. haar groot vreemdelingenverkeer, 
de vestiging van de Heidemaatschappij, de nabijheid van Wage-
ningen, waar de groote landbouwinrichtingen zijn, zijn te sterk 
sprekend om niet zonder meer te zeggen dat in Gelderlands 
hoofdstad het museum moet komen. 
De Minister van Landbouw heeft zijn ingenomenheid betuigd, 
het gemeentebestuur van Arnhem heeft de volledigste tegemoet
koming beloofd, in principe een terrein toegezegd, (de Waterberg, 
gelegen ten Noorden van den Schelmschenweg en Noordwest-
waarts van het Rotterdamsche Koloniehuis). E n hoe staat het nu 
met de financiën ? Ook op dat punt kan men gerust zijn. Het 
openluchtmuseum ontstaat niet in eens, men staat niet dadelijk 
voor groote uitgaven. Men kan beginnen met weinig terrein, 
maar in de toekomst zal zich dat uitbreiden moeten. 
Voor verdere financieele zorg behoeft men geen bezwaren te 
hebben, men zal zeker subsidies krijgen, verder leden, die contri
butie betalen en dan giften. Want spr. heeft nu reeds van iemand, 
niet wien hij over dit doel sprak, de toezegging gekregen van een 
boerderij. 
Spr. zou dan ook willen voorstellen de vereeniging op te richten, 
een commissie te benoemen, die statuten enz. ontwerpt. Dan zal 
een directeur benoemd moeten worden en naast hem een weten
schappelijke commissie, die niet het bestuur voeling houdt. 
Met applaus wordt besloten tot de oprichting van de vereeniging 
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.,Het Nederlandsch Openlucht-museum'. Het zal gevestigd zijn 
te Arnhem, mits een daarvoor geschikt terrein zal worden afge
staan. 
Vervolgens wordt de commissie ad hoe benoemd om verdere 
voorbereidingen te treffen; haar wordt vrijheid verleend zich 
zoo noodig andere personen te assumeeren. 

iMGEZOMDEM 
STUKKEU 

HUIS ..DE HANDBOOG" T E DELFT. 
Met belangstelling werd door mij het artikel over bovengenoemd 
huis van de hand van den Heer J. Gratama in het Bouwk. Week
blad van 20 Apr i l 1.1. gelezen. De uitspraak van den schrijver 
betreffende de pogingen tot het bijmaken van de ontbrekende 
deelen in den stijl van het geheel, onderschrijf ik gaarne. Anders 
gaat het mij. waar geschreven wordt over den top van den gevel. 
Op grond van het feit dat afdoende historische vorm-zekerheid 
hier wel steeds zal ontbreken, wordt gezegd: ..Ook hier, ware 
het veel beter geweest, den top in hedendaagsche architectuur 
vrij te ontwerpen, echter daarbij er naar strevend op juiste en 
harmonische wijze aan te sluiten, in schaal en kleur, bij het fraaie 
onderdeel.'' 
Hoewel dit beginsel juist is voor menig onderdeel van een monu
ment van kunst (bijv. de geheel nieuwe toren voor een kerk uit 
een vroegere stijl periode), kom ik naar aanleiding van deze zin
snede tot de vraag of dit beginsel ook in dit geval moet worden 
gehandhaafd. 
Dr. H . Muthesius in Kuituur en Kunst zegt: ..Instandhouding in 
plaats van restauratie, dat is het uitsluitende doel van het be
heer der historische monumenten. Bijwerking in dezen zin eener 
artistieke volmaking van vervallen of ontbrekende fragmenten 
zijn in geen geval geoorloofd. E r kan slechts sprake zijn van toe 
te voegen hulpconstructies, die dan echter duidelijk als zoodanig 
gekenmerkt moeten worden, d. w. z. geene pretenties mogen 
doen gelden op artistieke vormen, het minst eene dusdanige die 
de vormenspraak van het monument naaapt." 
Mijns inziens gold het ook hier weder het onderhouden, dienten
gevolge het instandhouden van een verwaarloosden gevel, die 
met ondergang werd bedreigd. Een zeldzaam en fraai stuk archi
tectuur moest dus behouden, niet voltooid worden. 
Volgens mijne meening kon hier het allerbest en op de meest 
juiste wijze volstaan zijn geworden met de top, zooals deze voor
komt op de kleine afbeelding, eenvoudig af te dekken, zonder 
dat deze afdekking als artistieken vorm maar eenigszins mede-
deed en geen ander doel had dan de muur voor verder verval 
te behoeden. Daardoor geen voltooiing dus van het verwaar
loosde monument. 
Door aldus te handelen zou eveneens het doel bereikt zijn 
en waarschijnlijk dit prachtig specimen van Oud-Hollandsche 
bouwkunst ongerepter bewaard zijn gebleven. 
Naast de uitspraak van den Heer Gratama kwam de vraag mij 
belangrijk genoeg voor om haar naar voren te brengen en dien
tengevolge den Heer Gratama te verzoeken zijne meening be
treffende mijne vraag uit te spreken. 
Rotterdam. 22 Apr i l 1912. J. HEIJ INK. 

Een volledig antwoord op bovenstaande vraag zou een uitvoerig 
artikel worden. Hiervoor ontbreekt op het oogenblik tijd en 
plaats. 
In hoofdzaak draait de kwestie hierom, dat voor restaureeren 
wel beginselen kunnen worden opgesteld, die den weg aangeven 
welke in het algemeen gevolgd moet worden, maar ieder geval 
moet op zich zelf beoordeeld worden. 
Wenschte men het geveltje zuiver en alleen te bewaren als his-
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torisch monument, te vergelijken met een museumstuk, dan zou 
de door den heer Heyink aangegeven wijze van afdekking van 
den top zeer zeker gewenscht zijn. Maar dan zou de geheele gevel, 
de deuren incluis, het karakter moeten behouden van fragmen
ten, en duidelijk als zoodanig sprekend. Bij consequente door
voering zouden vele straatgezichten een erg museum-achtig aan
zicht van brokstukken geven. Het is het recht van onzen tijd, van 
iederen eigenaar, het nuchtere en verminkte van een geschonden 
oud gebouw weg te nemen, en de schoonheid van het geheel te 
bevorderen. Vorige geslachten hebben in de zelfbewuste kracht 
van hun stijlopvatting, steeds zoo gedaan; men denke slechts 
aan Renaissance torenspitsen op gothische onderbouwen; 
aan Renaissance portalen voor gothische kerken; aan Renais
sance toppen op gothische gevels; aan Barock toppen op Re
naissance gevels ; aan de tallooze verbouwingen van en aanbou
wingen aan andere gebouwen in den stijl van den heerschenden 
tijd. 
Hoofdzaak is, dat men waar, en zich zelf blijft, en niet een stijl 
..namaakt". 
Historische monumenten kan men beschouwen als historische 
monumenten, maar ook als onderdeelen van een stuk stads-
schoon. als schoonheden op zich zelf. waaraan men het storende 
fragmentarische mag ontnemen door een bescheiden, maar ge
lukkige aanvulling. 
Alles is hier een kwestie van takt; bij het eene gebouw is aan
vulling gewenscht, bij het andere niet. Ik stel mij voor. dat de „in 
hedendaagsche architectuur vrij ontworpen'' top van de Hand
boog zeer rustig en bescheiden kan zijn, maar missend het ma
gere en afgesnedene. dat de top vóór de restauratie had. 

J. G R A T A M A . 

Geachte Redactie. 

Tot mijn verwondering las ik onlangs dat het „Vader land" ge
meld had, dat het prachtige landgoed te Poeldijk, waarvan U in 
Uw nummer van 27 A p r i l melding maakt, gesloopt is. Toen ik 1.1. 
zomer vernam dat een nieuwe eigenaar dit landhuis wilde 
herstellen, heb ik mij tot hem gewend, nadat ik persoonlijk het 
landhuis nog eens bezocht had. en hem voorgesteld mij tot het 
geven van inlichtingen bij die herstelling belangeloos, alléén 
tegen vergoeding der kosten, beschikbaar te stellen, als heb
bende van onze oud-Hollandsche gebouwen eene speciale studie 
gemaakt, wat voor den architect een apart werk beteekent. 
Ik deed ait voorstel, omdat dit huis zoo bizonder mooi deed in 
zijne omgeving, nog niet door zoogenaamde, onoordeelkundige 
herstelling zijn karakter verloren had, het huis wel belangrijke 
scheuren vertoonde, doch nog zoo heerlijk de poësie uitstraalde, 
waardoor de echt oude architectuur ons zoo opwekkend aandoet. 
Ook deed ik dit billijk aanbod, omdat ik begreep dat anders de 
eigenaar zou terugschrikken en ik het als studie tevens nog een 
belangrijke taak zoude hebben gevonden, dit typisch gebouwtje 
zoodoende meer intiem in mij te kunnen opnemen. De vermo
gende eigenaar schreef mij echter dat hij z i l f „architect" ? was, 
dus zelf het werk als zoodanig zoude uitvoeren en leiden. 
Als l id der prov. Zuid Hol l . commissie tot instandhouding van 
werken van Geschiedenis en Kunst, besprak ik ook nog de zaak 
in deze commissie, totdat ik tot mijn groote verwondering in eens 
de slooping vernam. 
Zooals U terecht zegt. is een onzer schoonste geschiedkundige 
gebouwen verdwenen en begrijp ik niet hoe dit ongemerkt is 
kunnen gebeuren, daar de gemeentelijke autoriteiten verplicht 
zijn den minister van dergelijke sloopingen kennis te geven. *) 

Hoogachtend, Uw Dienaar, 
JAC. v. GILS. 

") Hoe ook het streven tot behoud van oude schoonheid onder hel publiek meestal 
verkeerd wordt begrepen en uitgelegd blijkt thans weer duidelijk uit dagbladen en 
kritiek, welke hier te Rotterdam op het oogenblik wordt gevoerd, in zake de vej-
ruiining der straten en wegen. Het wordt dan steeds voorgesteld of dat ijveren be
teekent, behoud van alle krotten, steegjes en stinkend water, en gekant zijn tegen al 
het moderne streven. Men kan niet te krachtig optreden tegen dergelijk gebazel, wat 

niets dan onkunde verraadt. 

PEFU iqi AI P A L A Z Z O D E L COMUNE 

! , lillilfJ 

R A A D H U I S V A N P E R U G I A . N A A R E E N E O P M E T I N G V A N D . F . S L O T H O U W E R . B O U W K . INGENIEUR, G E M A A K T O P 
Z I J N S T U D I E R E I S A L S P R I X D E R O M E - B O U W K U N S T . 

«ogende bij het Bouwkundig Weekblad van 4 Mei 1912, No. 18. 



H E T R A A D H U I S T E P E R U G I A . NAAR E E N P H O T O . 

PRYSVRAGEN 
PERMANENTE PRIJSVRAAG-COMMISSIE. 

PRIJSVRAAG RAADHUIS R O T T E R D A M . 
Aan de Constitueerende Vereenigingen. 

M . M . 
De Permanente Prijsvraag-commissie heeft bij dezen de eer U 
omtrent de voor den Rotterdamschen Raadhuisbouw uitgeschre
ven besloten prijsvraag het navolgende te rapporteeren. 
De opzet van de prijsvraag is royaal te noemen en in 't algemeen 
is zij niet in strijd met den geest der algemeene regelen, al komt 
zij hier en daar in botsing met den letterlijken zin van enkele der 
bepalingen daarvan, en al zal het wenschelijk zijn dat eenige, 
nader aan te geven artikelen een aanvulling verkrijgen. 
De vorm, waarin deze prijsvraag werd gegoten en de voorberei
ding ervan wijken af van den gewoonlijk gevolgden weg doch de 
buitengewone belangrijkheid van het onderwerp in aanmerking 
genomen kan de gekozen weg gebillijkt worden terwijl er geen 
reden is om aan te nemen, dat bij dezen weg de belangen van 
prijsvraaguitschrijver en mededinger beiden niet voldoende ge
waarborgd zijn. 
Bij de bestudeering van het programma vonden wij enkele punten 
die ons aanleiding gaven tot de navolgende beschouwingen, 
le. Art. 2 bepaalt dat de ingezonden ontwerpen die allen met een 
gelijken som van /7500. gehonoreerd worden, het eigendom 
blijven van de gemeente. 
Dit is in strijd met wat in het slot van art. 16 en in art. 19 der A.R. 
is bepaald. 
De P.P.C. acht het echter begrijpelijk dat het gemeentebestuur 
het voor haar archief van belang acht de oorspronkelijke ont
werpen der prijsvraag te bezitten en meent dat daartegen ook 
geen bezwaar bestaat indien de inzenders zelve daarin berusten 
en indien er geen aanleiding is om te veronderstellen dat hun 
geestelijk eigendom op de ontwerpen geschonden zal worden. 
Waar uit het programma niet blijkt dat dit laatste het doel van 
het bezit is en waar mag worden aangenomen dat de architect 
die eenmaal zal aangewezen worden het raadhuis te bouwen 
zeker dat geestelijk eigendom van zijn collega's zal eerbiedigen 
en zich niet zal leenen tot het plegen van plagiaat, daar meent de 
P.P.C. dat ergeentermenzijnominditgevalbedoeldeprogramma 
bepaling te maken. 
Hetzelfde meent de P.P.C. van toepassing te zijn op de laatste 
alinea van art. 3. 
2e In alinea 1 van art. 3 wordt bepaald dat de gemeenteraad be
slist of een en zoo ja welk plan zal worden uitgevoerd, waaruit 
dan zou voortvloeien dat de gemeenteraad in afwijking van het 
oordeel der jury een ander dan het door haar als het best aange
wezen plan zou kunnen doen uitvoeren. 
Dit is in strijd met het bepaalde van alinea 6 van art. 16 der A.R. 
waarbij als beginsel wordt gesteld dat het werk van den door de 
jury eerst bekroonde onder diens leiding worde uitgevoerd enz. 
Waar het echter eenerzijds een onafwijsbaar recht van den ge
meenteraad moet geacht worden aan zich de beslissing te houden 
omtrent wat door en voor de gemeente gebouwd zal worden, en 
hij zich niet verantwoord kan achten door zich vooruit van de 
beslissing van een niet verantwoordelijke jury te binden, en het 
anderzijds niet denkbaar is dat de gemeenteraad willekeurig van 
de jury uitspraak zal afwijken, gegeven het daaromtrent in de 
Raadszitting van 5 October 1911 door den voorzitter te berde 
gebrachte (in een der bijlagen van het programma opgenomen) 
meent de P. P. C. dat met deze bepaling wel genoegen zal moeten 
worden genomen. 
3e Aan art. 5 zou behooren te worden toegevoegd de bepaling dat 
niet gevraagde stukken bij de beoordeeling der ontwerpen buiten 
beschouwing blijven, dat om te voorkomen dat aan de ontwerpen 
zullen worden toegevoegd fraaie opgewerkte perspectivische 

teekeningen, die op zichzelve van hooge kunstwaarde kunnen 
zijn doch niet als maatstaf voor de architectonische waarde der 
ontwerpen kunnen dienen. 
4e Wegens de anonimiteit waaronder de ontwerpen worden in
gezonden is het noodzakelijk dat bij deontwerpen een correspon
dentie adres worde gevoegd om met den ontwerper desge-
wenscht te kunnen correspondeeren, zonder diens naambrief te 
openen. Eene desbetreffende aanvulling kan in art. 7 bewerk
stelligd worden. 
5e In art. 8 ware het wenschelijk de bepaling op te nemen, dat 
ontwerpen die belangrijk van het programma afwijken, ter zijde 
worden gelegd. 
6e Aan art. 11 dient de bepaling te worden toegevoegd dat bij de 
tentoonstelling der ontwerpen ook het juryrapport ter lezing 
worde gelegd. 
7e. Ten slotte dient een enkel woord gewijd aan de uitnoodiging 
van Prof. Evers tot mededinging in deze prijsvraag ook al be
hoort dit niet rechtstreeks tot de taak der P. P. C. 
Daartegen is indertijd door de P. P. C. geprotesteerd op grond 
van diens uitgebreide medewerking aan de voorbereiding tot de 
prijsvraag. 
Uit art. 16 van het programma blijkt echter dat het plan Evers 
niet verbindend is en in veel opzichten van het programma af
wijkt, zoodat de auteur daarvan bij mededinging eveneens een 
nieuw plan zal moeten maken; naar een programma, waaraan 
hij niet heeft medegewerkt, en dus veel van de vroeger aange
voerde bezwaren als vervallen zijn te beschouwen. 
De P. P. C. meent dus dat er geen termen bestaan in haar protest 
tegen deze uitnoodiging te volharden. 
Als resultaat van haar onderzoek, meent de P. P. C. te kunnen 
constateeren, dat de prijsvraag in veel opzichten stof tot tevre
denheid kan geven, en dat zij geen aanleiding vindt den uitge-
noodigden de deelneming daaraan te ontraden in het vertrouwen 
dat het gemeentebestuur van Rotterdam bereid zal bevonden 
worden de aanvullingen in het programma waarover sub. 3", 4° 
en 5° wordt gesproken, aan te brengen. 

De Permanente Prijsvraag Commissie : 
A . S A L M G.BZN., Voorzitter. 
C. N . V A N GOOR. Secretaris. 
P. J. D E JONGH, Penningmeester. 

25 Apr i l . 1912. 

BERICHTEN 
Centraal Bureau van advies voor eigen studie. Bovenge
noemd Bureau, opgericht door de Maatschappij tot nut van 't 
Algemeen in het begin van 1909. naar aanleiding van het rapport 
inzake ..onderwijs per correspondentie" behandelde vanaf de 
oprichting, in Maart 1909, tot heden reeds 406 aanvragen om in
lichtingen aangaande de te raadplegen studieboeken of aanbe
velenswaardige adressen voor opleiding per correspondentie 
voor: boekhouden, moderne talen, technische vakken, bouw
kundige vakken, posterijen en telegraphic gemeente-administra
tie, onderwijzer, electricien. gasvak. enz. 
Vanaf einde September 1911. toen dooreen artikeltje in de bladen 
de aandacht op het Bureau werd gevestigd, kwamen tot heden 
reeds 69 aanvragen in, waarvan het grootste gedeelte in de eerste 
drie maanden na deze publicatie. Wel een bewijs, dat het Bureau 
in een gevoelde behoefte voorziet en tevens, dat het wenschelijk 
is, door de bladen van tijd tot tijd de aandacht van studeerenden 
voor de verschillende vakken op het Bureau te vestigen. 
Het Bureau verstrekt zijne adviezen geheel kosteloos. 
Voorzitter van het Bureau is Dr . D. Bos, l id van het hoofdbe
stuur der Maatschappij, terwijl als directeur-secretaris werk
zaam is de algemeene secretaris der Maatschappij, de heer J. 
Bruinwold Riedel, 212 N.Z. Voorburgwal, Amsterdam. 
De aanvragers gelieven hunne aanvragen aan laatstgenoemd 
adres in te zenden. Deze aanvragen worden dan toegezonden 
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aan een of meer der deskundige leden van het Bureau, die zich 
bereid verklaard hebben voor de onderscheidene vakken, waar
omtrent raad gevraagd wordt, hunne adviezen te geven, terwijl 
dit advies wederom door bemiddeling van het secretariaat in 
handen van den aanvrager komt, met het verzoek te melden of 
het gegeven advies door hem wordt opgevolgd. 
Indien zulks noodig is, wordt de aanvrager door het Bureau tot 
een mondeling onderhoud uitgenoodigd. 

Dambebouwing . *) Door het gen. Architectura et Amicitia is het 
volgende adres ingediend: 

Aan den Raad der gemeente Amsterdam 

geeft met verschuldigden eerbied te kennen het Genootschap 
..Architectura et Amicitia", ingevolge de opdracht van zijne ver
gadering dd. 20 Maart 1912, 
dat het hem voorkomt, dat het Damplein, indien het bebouwd zal 
worden op de wijze, zooals dit nu staat te geschieden, niet anders 
kan worden dan een plein van zeer middelmatige architectoni
sche waarde; 
dat het de overtuiginguitspreekt, dat het Damplein als hoofdplein 
van de hoofdstad des lands eene waardige bebouwing dient te 
verkrijgen; 
dat het daarom ernstig bij U erop aandringt dat alle middelen in 
het werk worden gesteld, om deze waardigheid te verzekeren; 
dat wel is waar door U is ingesteld de Dam-Raadhuis-Commissie, 
maar dat zulk eene Commissie niet anders dan correctief kan op
treden en nooit bij machte is door verbeteringen een middelmatig 
werk tot een bouwwerk van hooge geestelijke waarde om te 
werken; 
dat het U om die reden nadrukkelijk in overweging geeft om het 
daarheen te leiden, dat geen terrein aan den Dam gelegen, het
welk in eigendom behoort aan de Gemeente, mag worden be
bouwd, alvorens door eene openbare nationale prijsvraag is uit
gemaakt, welke oplossing de beste is; 
dat het U daarom voorstelt, bij den verkoop of het in erfpacht 
geven van gemeente-terrein aan den Dam gelegen, de voorwaar
de te verbinden, dat door den kooper of erfpacht zoodanige prijs
vraag worde uitgeschreven; 
dat het noodig is, dat dit stelselmatig uitschrijven van prijsvragen 
zooveel mogelijk worde bevorderd bij den bouw of de verbou
wing op terreinen van particuliere eigenaars, voor zooverre die 
terreinen aan den Dam zijn gelegen ; 
dat eene prijsvraag, opgevat volgens de hier te lande geldende 
regelen voor nationale bouwkundige prijsvragen aan de Jury 
eene keuze zal geven uit werken van de beste architecten van 
het land; 
dat slechts op deze wijze voor de schoonheid van het Damplein 
door Uwen Raad gewaakt kan worden en zoodoende een geheel 
verkregen kan worden, dat zich geestelijk zal verheffen boven de 
middelmatigheid, die thans dreigt te komen, 
't Welk doende zult gij wel doen. 

Voor het Genootschap ..Architectura et Amicitia", 

wg. H . A . J. B A A N D E R S , Voorzitter, 
w.g. J A N D E M E Y E R , Secretaris. 

L A A T S T E B E R I C H T E N . 
OFFICIEEL GEDEELTE. 

108e A L G . M E I - V E R G A D E R I N G O P 21 E N 22 M E I 

a. s. I N H E T G E B O U W D E R M A A T S C H A P P I J . 

De Agenda is voorloopig als volgt opgmaakt: 
D i n s d a g 21 M e i . 
8 uur n.m. Algemeene Vergadering. 

1. Verslag van het Hoofdbestuur over al hetgeen in het afge

loopen jaar in en met de Maatschappij is voorgevallen ; des-
gewenscht bespreking van dit verslag. 
2. Verslag over het verhandelde ter verplichte vergadering 
van den Raad der Afdeelingen met het Hoofdbestuur. 
3. Mededeeling van den uitslag der verkiezing van Hoofd
bestuursleden. 
4. Benoeming door den Voorzitter eener Commissie van 
Stemopneming Stembureau — van drie leden ter vergade
ring aanwezig. 
5. Verkiezing van den Voorzitter van het Hoofdbestuur. 
6. Rapport van de Commissie tot het nazien der Rekening en 
Verantwoording over het afgeloopen jaar. 
7. Verslag van de Commissie van Financiën over den finan-
cieelen toestand der Maatschappij. 
8. Uitloting van aandeelen in de geldleeningen der Maat
schappij. 
9. Behandeling en vastelling van de begrooting over het 
loopende jaar. 
10. Verkiezing van 1 l id in de Commissie van Onderzoek, 
van 3 leden in de Commissie van Redactie en van 6 leden in 
de Commissie van Arbitrage. 
11. Benoeming van Eereleden en Eerecorrespondenten. 
12. Mededeelingen vanwege het Hoofdbestuur omtrent het 
standpunt, dat de Maatschappij inneemt ten opzichte van 
actueele vraagstukken betrekking hebbende op het beroep 
van den architect en de Bouwkunst. Overzicht van de vraag
stukken, welke in het loopende jaar behandeld zullen wor
den en het eventueel benoemen van Commissiën tot het 
geven van praeadvies. 

Woensdag 22 Mei. 
10Vg uur v.m. Vergadering van de Architect-Leden der Maat

schappij. Agenda. 
1. Bespreking van de toetreding der Maatschappij tot het 
Verbond van Ned. Kunstenaarsvereenigingen. 
2. Bespreking van het Rapport der Fusie-Commissie (Samen
gaan van Maatschappij en Bond van Ned. Architecten). 

2'/ï uur v.m. Voortzetting van de Algemeene Vergadering. 
Opening der tentoonstelling van de ontwerpen, ingekomen 
op de Eereprijsvraag-Godefroy. 
Uitreiking der prijzen, behaald in deze prijsvraag. 
Feestrede, naar aanleiding van het 70 jarig bestaan der 
Maatschappij, uitgesproken door den heer Henri Evers, 
Hoogleeraar aan de Techn. Hoogeschool te Delft. 

6 uur n.m. Gemeenschappelijke maaltijd. Prijs per couvert f 2,50, 
zonder de wijn. 

De Algem. Secretaris, 
J. G R A T A M A . 

D E H O O F D B E S T U U R S V E R G A D E R I N G vastgesteld op 
Woensdag 8 Mei a.s., is verzet op Dinsdag 7 Mei ten IO'/JJ ure v.m. 
in het Gebouw der Maatschappij. 
Op de Agenda komt voor, o.a. 
Ingekomen stukken. 
Mededeelingen van den Voorzitter. 
Verkiezing van een l id van de Commissie van Financiën. 
Agenda der Alg. Meivergadering. 
Jaarverslag der Maatschappij. 
Preadvies van het Hoofdbestuur over het voorstel: 
Aansluiting der Maatschappij bij het Verbond van Nederlandsche 
Kunstenaars-vereenigingen, te behandelen op de Alg. Meiver
gadering. 
Praeadvies van het Hoofdbestuur over het Rapport der Fusie-
Commissie, te behandelen op de Alg. Meivergadering. 
Verbetering van het Maatschappelijk Gebouw en van de biblio
theek. 

De Alg. Secretaris: 
J. G R A T A M A . 

* Door plaatsgebrek niet eerder opgenomen. 
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I N H O U D : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Permanente Prijsvraag-
Commissie. Afdeeling Amsterdam. R E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . 
Woonhuis te 's Hertogenbosch, architect K . P. C. de Bazel. 
De Auteurswet. Prijsvragen. — V E R V O L G O F F I C I E E L G E 
D E E L T E . Agenda Alg. Meivergadering. Afd. 's Gravenhage. 

Jaarverslag derMaatschappij 1911 1912. — Ontwerpbegro
ting 1912. — Financieel Jaarverslag 1911. Berichten. Met 
een plaat. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

PERMANENTE PRIJSVRAAG-COMMISSIE. 
Aan de besturen der Constitueerende Vereenigingen. 

WelEd.Geb. Heeren. 
De Permanente Prijsvraag-Commissie heeft bij dezen de eer U 
omtrent de Prijsvraag voor een „Stadion", uitgeschreven door 
de Maatschappij ..het Nederlandsche Sportpark" te Amsterdam 
het navolgende te berichten. 
Het programma der prijsvraag voldoet in 't algemeen aan de 
Algemeene Regelen, doch enkele programma punten behoeven 
nadere toelichting of aanvulling als: 
Art . 3 stelt het bedrag der premiën op ƒ4500. . Hieruit blijkt dat 
de jury het gebouw tusschen de eerste en tweede klasse in rang
schikt, welke rangschikking de P. P. C. aannemelijk voorkomt. *) 
Dit artikel bevat echter verder de bepaling, dat één der gepremi
eerde ontwerpen zal worden uitgevoerd, doch niet dat daarvoor 
het eers/gepremieerde ontwerp zal worden aangewezen. 
Waar niet vooruit vaststaat, dat de jury het bedrag der prijzen 
in drie gelijke deelen over drie geheel gelijkwaardige projecten 
zal kunnen verdeelen, en de mogelijkheid dus bestaat dat er een 
door de jury eerst aangewezen ontwerp kan zijn. dat misschien 
niet tot uitvoering komt, dienen, volgens art. 16 alinea 7 der A. R. 
de voorwaarden van schadeloosstelling aan dien eerstbekroonde 
in het programma te worden opgenomen. 
In het programma worden verder gemist de bepalingen, dat niet 
gevraagde stukken bij de beoordeeling der prijsvraag buiten be
schouwing zullen blijven en niet zullen worden tentoongesteld; 
en dat ontwerpen, die niet aan het programma voldoen, ter zijde 

*) In de eerste klasse gerangschikt zou het bedrag der prijzen zijn 1 2 X 3.2 % 
van ƒ 225000 ƒ 3600.—; in de tweede klasse gerangschikt zou dat bedrag 
zijn :47 X 4 2 % v a n ƒ 22SOO J - ƒ 54CO.—. 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

zullen worden gelegd. Aan art. 6 zouden de hierop betrekking 
hebbende bepalingen kunnen worden toegevoegd. 
De Permanente Prijsvraag-Commissie kan. onder voorwaarde 
dat aan het bovengereleveerde wordt tegemoet gekomen, de 
deelname aan de prijsvraag, die haar zeer interessant lijkt, ten 
zeerste aanbevelen. 

De Permanente Prijsvraag-Commissie: 
A . S A L M G.BZN. Voorzitter. 
C. N . V A N GOOR. Secretaris. 
P A U L J. D E JONGH. Penningmeester. 

In verband met het bovenstaande tracht de P. P. C. de gewenschte 
aanvullingen te verkrijgen; de uitslag van deze poging was bij 
het ter perse gaan van dit blad nog niet bekend. DE R E D . 

A F D E E L I N G A M S T E R D A M VAN DE M A A T 
SCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

U I T R E I K I N G D E R O N D E R S C H E I D I N G E N IN D E J. H . L E -
L I M A N - P R I J S V R A G E N A E N B. 

Op Woensdag 1 Mei 's avonds ten 8 ure had met het Genootschap 
Architectura et Amicitia een gecombineerde vergadering plaats 
in ..Parkzicht", waartoe uitgenoodigd waren de Juryleden van 
beide Prijsvragen en enkele genoodigden tot bijwoning der uit
reiking van de onderscheidingen aan de bekroonden toegekend 
in de J. H . Leliman Prijsvragen A en B. 
De vergadering werd geleid door den Voorzitter van het Genoot
schap Architectura et Amicitia. den Heer H. A. J. Baanders. 
Het eerste kwam aan de orde Prijsvraag B (Afsluiting van het 
Leidscheplein). Alvorens tot de uitreiking der bekroningen over 
te gaan vond de Voorzitter gelegenheid hulde te brengen aan de 
nagedachtenis van den Heer J. H . Leliman ; daarna besprak hij 
het groote nut van studieprijsvragen voor de ontwikkeling der 
Bouwkunst. Uit de kringen der jongeren kunnen zij krachten 
naar voren brengen die daartoe anders geen gelegenheid zouden 
kunnen vinden. Ook voor uit te voeren werken wordt het 
systeem, hoewel langzaam meer en meer gehuldigd en tot ont
wikkeling gebracht. Daarom zijn studieprijsvragen als deze zeer 
te waardeeren en bracht de voorzitter dus hulde aan den stichter 
dezer prijsvragen, waarbij zich de vergadering met hartelijk ap
plaus aansloot. 
De heer A. W. Bos. voorzitter der prijsvraag B, releveerde in het 
kort het verloop dezer Prijsvraag. 
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A l mocht zij niet in alle opzichten zijn geslaagd, zooals gewenscht 
ware geweest, toch valt uit het Jury-rapport op te merken, dat 
veel goeds te waardeeren valt, waarvoor spreker de medewer
kers dankt. 
De eerste prijs kon niet worden toegekend, doch de tweede prijs 
tot f 200. verhoogd was toegewezen aan den Heer J. H. Crou-
wel Jr. en de uitgeloofde Premie aan den Heer G. J. Rutgers, ter
wijl den Heeren J. P. L . Petri. Joh. D. Looijen. P. Kramer en den 
onbekenden inzender van het motto Doornroosje elk een som 
van f50. werd toegekend. 
De Heer Bos oogste voor zich en de Jury. die hij presideerde, 
dank met instemmend applaus. 
Voor de uitreiking der bekroningen aan de inzenders van Prijs
vraag A (Kunstnijverheids museum) zag zich de Voorzitter aan
gewezen, daar geen der Juryleden tegenwoordig was. 
Ieder met een persoonlijken gelukwensen, aanvaardden de Hee
ren Kubatz en M r'.ens den eersten prijs de Heer J. Klijnen een 
premie. De Heer van de Wal l kon niet aanwezigtijn. evenals 
de Heeren J. C. Meischke en Schmidt welke laatste hun ontwerp : 
„Lelie'' uit Pretoria hadden ingezonden, en waarvoor de vader 
van den Heer Meischke uit Rotterdam aanwezig was. om de hulde 
in ontvangst te nemen. 
Met een welsprekend woord van den Voorzitter werden allen 
nog eens geluk gewenscht met het behaalde succes. 
De Heer A. W. Weissman oefende critiek op het juryrapport, dat 
zijns inziens meer van een causerie dan van een zakelijke behan
deling der inzendingen heeft (instemmend applaus) en de inzen
ders hebben toch recht op een grondige beoordeeling hunner 
plannen. 
De voorzitter betreurde het, dat geen der Juryleden aanwezig 
was om den Heer Weissman te beantwoorden, maar hij was 
van meening dat haar arbeid in het algemeen zeer tijdroovend 
en moeielijk, altijd aan critiek blootstaat en dus dikwijls zeer 
ondankbaar is. 
De heer Poggenbeek. voorzitter der afd. Amsterdam van de 
Maatschappij tot Bev. der Bouwk. zeide dank voor de genoten 
gastvrijheid, en zeide deze wederkeerig toe, zich verheugende in 
de aangename verhouding tusschen de beide corporatiën en 
sloot zich namens de Afdeeling geheel aan bij de hulde aan den 
stichter der „Leliman-Prijsvragen" gebracht. 
Na wederzijdsche betuigingen, werd dank gezegd aan de Jury's, 
ook aan haar niet aanwezige leden, zoo ook aan de talrijk opge-
komene belangstellenden voor hunne tegenwoordigheid 
waarmede dit gedeelte der vergadering was afgehandeld. 

De Secr. der Afd. Amsterdam, 
J. B A K K E R . 

Voor het vervolg van het Officieel gedeelte, zie blz. 225. 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

WOONHUIS T E H 
's-HERTOGENBOSCH. B 
et huis. waarvan hierbijgaande afbeeldingen, 
werd in 1908 gebouwd aan het Julianaplein 

j^gjyte 'sHertoj 
De situatie aan het pleintje, waarvan de rooi

lijn ter plaatse kort ombuigt, gaf aanleiding tot het 
mede doen ombuigen van den gevel van het dienstge-
bouwtje; daardoor werd tevens voldaan aan een bij
zonderen wensch ten opzichte van het gebruik en in 
het zuidoostelijk deel der tuin meer ruimte verkregen. 
De N.N.W.ligging van den voorgevel, waaraan ter wille 
van het fraaiere uitzicht de huiskamer gelegen werd, 
gaf aanleiding tot den grooten achtkanten uitbouw, 
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waardoor ook de zuidelijke zonneschijn de huiskamer 
binnenkomt. 
Behalve de in mahoniehout uitgevoerde trap en een ge
deeltelijke eikenhouten betimmering der huiskamer 
heeft het inwendige weinig bijzonderheden. 
De gevels zijn uitgevoerd in kleurige Utrechtsche steen, 
de friezen gemengd met gele klinkers. 
De treden en kolommen bij den ingang zijn van grijs 
graniet, de banden in het plint van Roche d'Euville. 
De photo's zijn gemaakt door Dr. Stoëdner te Berlijn. 

K. D E B A Z E L . 

SI DE AUTEURSWET. '> 
ij de behandeling van het ontwerp voor de 
nieuwe regeling van het auteursrecht in de 
Afdeelingen der Tweede kamer zijn de vol
gende opmerkingen gemaakt, welke in het 

bijzonder onze aandacht trokken: 
..De bepaling, dat bouwwerken tegen nabouw be-
.schermd worden, werd duidelijk gewenscht; maar 
.anderen deelden dien wensch niet, en nog anderen wil-
„den de heele bescherming niet'. 
Ten einde de wenschelijkheid van de bescherming van 
den geestelijken eigendom van den architect nog eens 
te onderstreepen, zullen wij van gevallen, waarbij straf
feloos architectonische scheppingen of onderdeelen 
daarvan werden overgenomen, enkele frappante nader 
bespreken. 
Vooraf ga echter een klein historisch overzicht van de 
Nederlandsche wet op het auteurschap en van de Ber
ner Conventie, waaruit blijken zal, hoe herhaaldelijk 
ook op de bescherming der Werken van Bouwkunst is 
aangedrongen. 
Bij de wet van 1881 was het recht geregeld op het uit
geven van geschriften, plaat-, kaart-, muziek- en tooneel-
werken, mondelinge voordrachten, alsmede het op
voeren van dramatisch- muzikale- en tooneelwerken. 
In de Memorie van Toelichting was de meening uitge
sproken, dat de bescherming betreffende werken der 
beeldende kunsten bij afzonderlijke wet geregeld moest 
worden. 
DoorZ.M. Koning Willem III is daarop 19 Februari 1884 
aan de Tweede Kamer een ontwerp van een dergelijke 
wet aangeboden, welke indiening 3 December 1884 
werd herhaald. 
De Tweede Kamer onderzocht het ontwerp in de Af
deelingen ; de Regeering legde bij hare Memorie van 
Antwoord op het Voorloopig Verslag der Kamer een 
gewijzigd wetsontwerp over, waaromtrent van de zijde 
der Kamer eindverslag werd uitgebracht. Nadat aldus 
de schriftelijke behandeling was ten einde gebracht, 
kwam het wetsvoorstel te vervallen, omdat een ont
binding van de Tweede Kamer plaats vond. 
Bij Kon. Boodschap van 27 Juli 1886 werd het wetsont
werp wederom bij de Kamer aanhangig gemaakt en 

1) Wegens plaatsgebrek eerst heden opgenomen. 
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WOONHUIS A A N H E T J U L I A N A P L E I N T E s H E R T O G E N B O S C H . 
V O O R G E V E L M E T D E T A I L . Arch. K . D E B A Z E L . 

o r e a d e bij h«t Bouwkundig Weekblad van 11 Mei 1912, No. 19. 



W O O N H U I S A A N H E T J U L I A N A P L E I N T E 's H E R T O G E N B O S C H . Schaal 1 op 300. Architect K . D E B A Z E L . 

vervolgens nog eens bij idem October 1887. Het werd 
echter niet weder in behandeling genomen. 
Dit verwaarloozen van de belangen der beeldende kun
stenaars verwekte terecht ontstemming; van verschil
lende zijden werd in den loop der jaren de Regeering 
gewezen op de wenschelijkheid van de bescherming en 

het tot stand komen van een desbetreffende auteurswet. 
Het was de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst, die voor het eerst optrad voor de wenschen van 
de architecten in deze, door in een adres aan Z. Exc. 
den Minister van Binnenl. Zaken, d.d. 28 Maart 1889, 
te verzoeken dat het onafgedaan ontwerp wet van 1887 
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R A A D H U I S T E NOORDWIJK. 

wederom bij de Tweede Kamer werd ingediend met 
dien verstande, dat daarin onder § 1 Art. 1 worden op
genomen niet alleen de bouwkundige teekeningen en 
modellen, maar ook .de werken der bouwkunst". 
In dit adres (onderteekend door het toenmalig bestuur 
der Mij. tot Bev. der Bouwk.. deH.H.: P. J. H. Cuypers, 
voorz., C. T. J. Louis Rieber, secr.) wordt gezegd: 

..Wellicht is de ontwerper van het wetsontwerp van de meening 

..uitgegaan, dat bouwwerken niet beschermd behoefden te wor-

..den. omdat het nooit zoude voorkomen, dat die werden nage
bootst, doch de onjuistheid dezer redeneering is nog onlangs 
..treffend gebleken. 
„Het bewijs toch hoe dringend noodzakelijk het is. dat ook de 
..werken der bouwkunst door de wet beschermd worden, is ge
keverd door het feit. dat korten tijd geleden te Woerden heeft 
..plaats gehad". 
..Daar toch heeft de Gemeente het Raadhuis van Noordwijk na-
..gebootst. zonder toestemming van den architect-ontwerper van 
„dr>t gebouw en zonder hem daarvoor eenige vergoeding toe te 
..kennen". 

Dit geval van plagiaat is afgebeeld en uitvoerig be
sproken in B. Weekblad 1889; wij ontleenen daaraan 
bijgaande reproducties betreffende de raadhuizen te 
Noordwijk en te Woerden. 
In 1889 werden de afkeurende beschouwingen van het 
Bouwk. Weekblad betreffende dit onderwerp door de 
groote pers overgenomen. Ongelooflijk is, wat het Week
blad van Woerden d.d. 2 Maart 1889 tot verweer schreef, 
waarin o.a. voorkomt: 

„Het staat ieder vrij te bouwen zoo hij wi l (al bouwt hij zooals 
..anderen) van plagiaat kan hier geen sprake zijn". En : „Als men 
„nu weet. dat de burgemeester van Noordwijk alle mogelijke ge
gevens den burgemeester van Woerden wilde verschaffen, kan 
„er van plagiaat geen sprake zijn". 
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Arch. Nic. M O L E N A A R . 

Bijgaande afbeeldingen spreken 
afdoende, en de handeling van 
Woerdens gemeentebestuur 
werpt een helder licht op de 
ergerlijke wijze, waarop zelfs 
ontwikkelde lieden in den jare 
1889 dachten over het artistiek 
eigendom. 

De regeling van het auteurs
recht op werken van beeldende 
kunst werd 8 December 1903 
wederom ter sprake gebracht 
door Jhr. Victor de Stuers in de 
Vergadering der Tweede Ka
mer, en hij vestigde op de hem 
eigen pittige wijze ook nog eens 
de aandacht op het Woerdensch 
plagiaat. 

Wij nemen zijn betoog volledig
heidshalve in zijn geheel over: 

„In het Voorloopig Verslag is aan den 
„Minister gevraagd of hij zijn aan-
„dacht aan deze zaak wilde wijden; 
„de Minister heeft beloofd dit te zul-
„len doen. 
„Voor dit antwoord ben ik hem dank
b a a r ; intusschen is het misschien 
„niet kwaad om er thans nog een kort 

„woord over te zeggen, ten einde de warmte van den Minister bij 
„dat onderzoek te verhoogen. 
..Zooals de toestand nu is, moet die uiterst slecht en onlogisch 
„genoemd worden. 
„Wij hebben wetten tot bescherming van het auteursrecht op 
„werken van letterkundigen aard en tot bescherming van den 
„industrieelen eigendom, maar een wet tot verdediging van het 
..recht der kunstenaars op hunne werken ontbreekt steeds. 
„Toch is het een zaak, die reeds lang zoo goed als gereed is om 
„afgedaan te worden. Sinds 16 jaren ligt het wetsontwerp gereed 
„doch men hoort er niets van! 
..Zoo blijven de artisten zonder bescherming tegenover degenen, 
„die van hun talent, hun genie en hun arbeid misbruik maken. 
„Een schilder moet het aanzien dat zijn schilderijen straffeloos 
..door een photograaf gereproduceerd worden, welke dan gaat 
„strijken met de winst, die hij behoorde te kunnen trekken uit de 
„reproductie van zijn werk. Met graveurs is hetzelfde het geval; 
„zij zijn de slachtoffers van phototypische nabootsing. Een 
„beeldhouwer kan eigenlijk niets in den handel brengen want, 
„levert hij b.v. een borstbeeld van de Koningin dan staat hij er 
„aan bloot, dat den volgenden dag een afgieter er honderden 
„afgietsels van maakt en verkoopt. 
„Ook architecten staan bloot aan diefstal van hun projecten. Dat 
„klinkt zonderling, maar het is toch waar. Ik kan daarvan een 
„voorbeeld aanhalen, dat niet heel lang geleden gebeurd is. Een 
„burgemeester, die behoefte had aan een nieuw stadhuis, had het 
„oog laten vallen op het nieuwe stadhuis te Noordwijk, dat hem 
„wel beviel. Hij informeerde naar den architect, liet dien bij zich 
„komen en besprak den bouw van een eigen stadhuis; men kwam 
„voorloopig overeen over den prijs, de inrichting, het honora-
„rium, enz.; doch nu kreeg de burgemeester in eens een lumineus 
„denkbeeld. Hij begreep dat hij zijn stadhuis wel goedkooper kon 
„krijgen, en vroeg aan zijn collega te Noordwijk om de plannen 
„en de teekeningen. Toen de plannen kwamen bleken zij niet te 
„passen voor zijn stadhuis, deuren, vensters, de trap. kortom 
„alles moest net andersom staan vanwege het terrein. Maar daar 
„draaide die burgemeester zijn hand niet voor om; neen. hij 
..draaide eenvoudig het plan om. hield dit het achterste voren 
„tegen een ruit van zijn venster en trok het door, waarop hij het 

P L A G I A A T . R A A D H U I S T E W O E R D E N . V O O R - E N Z I J G E V E L . (Overgenomen van de Bestekteekening.) 

„stadhuis door zijn timmerman liet opbouwen zonder verderiets 
„te laten hooren aan den architect, met wien hij voorloopig afge-
„sproken had en die nu moest aanzien hoe er gebruik gemaakt 
„werd van zijn talent, zonder dat hij er iets voor kreeg. 
„Dit is nu geen verhaaltje, dat ik uit mijn duim zuig ; ik wi l man 
„en paard noemen, het feit is gebeurd te Woerden en de burge-
„meester, die het pleegde, heet Schalij. Sedert dien tijd verander 
„ik de ij in een k, want ik vindt hem een grooten schalk." 
„Men kan nu zien in welk een nadeelige positie de onbeschermde 
„kunstenaar verkeert. Ik hoop, dat de Minister hier werk van zal 
„maken en verwacht dat hij dit spoedig zal doen, want de zaak 
„ligt als gesneden koek, kant en klaar voor hem gereed. 

En wat denkt men nu dat minister Loeff daarop den ge-
achten afgevaardigde uit Weert antwoordde? 

„Uit mijn zwijgen zal de geachte afgevaardigde opgemaakt heb-
„ben dat ik op dit oogenblik dat punt niet in mijn werkplan 
„wensch op te nemen. Mocht dit het geval zijn dan w i l ik die 
„onderstelling van den geachten afgevaardigde nu nog monde-
..ling als juist bevestigen ! " 

Gelukkig dat de tegenwoordige Ministers er anders over 
dachten! Niettemin er zijn blijkbaar dan nog steeds men
schen, ook in de beide Kamers, die zelfs nü nog niet 
schijnen te beseffen, dat artistieke eigendom beschermd 
behoort te worden, en dat het geen gemeen goed is. 
Een treffend voorbeeld daarvan, is het volgende, hoe
wel dit niet een architect overkwam, al kan het niet
temin ook op Bouwkunst en op plagiaat plegende ar
chitecten worden toegepast. 

Een uitgeversfirma in de hoofdstad onzes lands, aller-
wege bekend als hoogstaande, brengt in 1910 een ver
taling in den handel van een in Duitschland uitgegeven 
boekwerk, zonder dat de auteur of diens uitgever daar 
•ets van wisten. Volgt van die zijde natuurlijk een protest. 
Wat antwoordt nu de hoogstaande firma: 

„Daar in Nederland geen wetten zijn, die het ongevraagd uit-
„geven van een vertaling verbieden, meenden wij, dat hierover 
„verder correspondentie onnoodig is. Nederland, weet U immers, 
„is niet bij de Berner Conventie aangesloten ! " 

Het was de heer W. P. van Stockum Jr. die krachtig 
voor de benadeelden opkwam en o. a. schreef: 

„Het begrip, dat alleen reeds uit een eenvoudig gevoel van be
tamelijkheid moest aangenomen worden —-, dat van den eigen-
,.dom aan een ander toebehoorende niet ten eigen bate gebruik 
„mag gemaakt worden, zonder weten of toestemming van den 
„rechthebbende, ook dan wanneer die eigendom behoort aan 
„iemand, die niet tot de Nederlandsche natie behoort, en daarom 
„niet beschermd kan worden door de Nederlandsche wet. schijnt 
„nog niet tot allen te zijn doorgedrongen. 
„Omdat er geen wet bestaat, die oneerlijke handelingen tegen-
„over den vreemdeling verbiedt, daarom acht men het geoor-
„loofd oneerlijkheid te plegen, en voor zulk een daad geen ver-
„antwoording schuldig te zijn. Zeer gemakkelijk voorwaar, doch 
„daarmede wordt erkend, dat niet verboden oneerlijkheid eene 
„eerlijke handeling is." 

Dergelijke menschen zijn niet te overtuigen al zijn de 
voorbeelden nog zoo treffend. 
Mevrouw Thérèse van Duyl-Schwartze uitte haar diepe 
verontwaardiging en minachting, nog niet lang geleden, 
toen buiten haar voorkennis het door haar vervaardigd 
portret van H. M. de Koningin in den handel werd ge
bracht door een goedkoop blaadje en later in den vorm 
van briefkaarten (na op een treurige wijze gereprodu
ceerd en verminkt te zijn) door middel van een inge
zonden stuk in het Algemeen Handelsblad als volgt: 

„Dieven en Moordenaars !" 
„Dat ons lieve vaderland, wat betreft beeldende kunst en lette-
„ren. nog steeds het paradijs is van roofvogels en vrijbuiters, 
„weet ieder. De kunstenaar draagt dus ook maar lijdzaam, wat 
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..hij niet veranderen kan. Maar het zal niemand verbazen, dat 

..hij gaat tegenspartelen, wanneer men niet alleen hem besteelt. 

..maar ook beproeft te vermoorden. M . a. w. wanneer men niet 

..alleen zijn werk reproduceert, zonder eenigen schijn van ver-

..lof, maar dit doet zóó slecht, dat het niet anders dan zijne kun
stenaars-reputatie kan schaden." 

Moet ook haar stem zijn als die eens roependen in de 
woestijn? 
Doch vervolgen wij het stukje historie. 
Ondertusschen bleef de behandeling van het wetsont
werp maar steeds uit, ondanks de aandrang, van de 
zijde der kunstenaars uitgeoefend. Sept. 1904 richtte 
.Arti et Amicitia" zich met een adres tot H. M. de 
Koningin, waarin verzocht werd een wet regelende het 
auteursrecht op werken van beeldende kunsten en de 
toetreding van Nederland tot de Berner Conventie, in 
overleg met de Staten Generaal, te willen uitvaardigen. 
Hierin wordt o. a. vermeld, dat, waar zoovele andere 
landen het bedoelde onderwerp wettelijk regelden en 
daarmede de behoefte aan zoodanige regeling erkenden, 
het onaannemelijk was, dat alleen in ons land de be
hoefte daaraan niet zou bestaan: 

..Nederland is te dezen aanzien uniek in Europa, wanneer men 

..Turkije uitzondert. Het bedoelde onderwerp is geregeld: 
„In Engeland reeds in 1766, in Frankrijk reeds bij het Decreet 
„19 Juli 1793, in het Duitsche Rijk sinds 9 Januari 1876, in België 
„sinds 22 Maart 1886. in de Ver. Staten vanN. Amerika sinds 1891. 
„in Oostenrijk sinds 26 December 1895, in Rusland bij de art. 28 
„e. v. van het B. W." 

Dit adres bleef onbeantwoord; eveneens toen het 24 
November 1905 voor de tweede maal werd verzonden. 
Ook de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
herhaalde hare pogingen, door 16 November 1904 even
eens een adres te richten tot H. M. de Koningin, waarin 
nogmaals aandacht werd gevraagd voor het adres der 
Maatschappij van 28 Maart 1889, gericht totZExc. den 
Minister van Binnenl. Zaken. 
17 October 1910 is het verlangen om de wettelijke rege
ling aanhangig te maken, ernstig ter sprake gebracht 
waar dit behoort, en naar aanleiding daarvan werd de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst aange
raden zich op nieuw met een adres tot H. M. de Ko
ningin te richten, dat niet anders behoefde te bevatten 
dan het bescheiden verzoek om alsnog gevolg te willen 
geven aan het adres van 16 November 1904, dat in af
schrift daarbij zou moeten worden overlegd. 
Afdrukken van dat nieuwe adres en van de bijlage zou
den dan moeten worden toegezonden aan al de (^(Minis
ters , Hoof den der Departementen van AlgemeenBestuur. 
In de laatste jaren immers werd het onderwerp, in ver
band met de wenschelijkheid der toetreding van Neder
land tot de Berner Conventie, weer actueel, blijkens 
vele desbetreffende vergaderingen en polemieken en 
ingezonden stukken in dag- en andere bladen en bleek, 
dat op de medewerking van de Regeering kon gerekend 
worden. 
In 1908 toch liet de Regeering zich voor het eerst ver
tegenwoordigen op de te Berlijn gehouden herzienings
conferentie van de Berner Conventie en wel door Mr. 
Dr. F. "W". J. G. Snijder van Wissekerke, raad-adviseur 
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aan het Ministerie van Justitie, Directeur van het 
Bureau voor den Industrieëlen Eigendom; Mr. L. J. 
Plemp vanDuiveland, Hoofd-redacteur vande .Nieuwe 
Courant''; Herman Robbers, Letterkundige, en W. P. 
van Stockum Jr., Uitgever. 
Bij gelegenheid van het VII Internationaal Uitgevers
congres (22 Juli 1910) werden in de sluitingszittingen 
en aan het daarop gevolgd .banquet", door H. E . de 
Ministers van Binnenlandsche- en Buitenlandsche 
Zaken toespraken gehouden, waaruit bleek, dat de in
diening van het ontwerp tot aansluiting van Neder
land bij de Berner Conventie een feit was en dat de 
Ministers zouden pal staan bij de verdediging van het 
ontwerp tegen de oppositie, hetgeen den HeerN. G. van 
Kampen, sprekende namens den Nederlandschen Uit
geversbond, aanleiding gaf om tot groote voldoening 
te kunnen verklaren, dat weldra Nederland de naam 
van „roofstaat" zal verliezen. 

Kort daarop, reeds in Augustus, dienden zij een wets
ontwerp in, strekkende om aan de Kroon de bevoegd
heid voor te behouden, Nederland tot de Berner Con
ventie te doen toetreden. 
11 Maart 1911 werd door de Tweede Kamer, en 22 Juni 
1911 door de Eerste Kamer het wetsontwerp, bepalende 
de toetreding van Nederland en Koloniën tot de Berner 
Conventie aangenomen. Destijds uitvoerig vermeld in 
B. "Weekblad 1911 No. 26. De Ministers hebben .pal 
gestaan" en het ontwerp krachtig verdedigd. 
9 Februari 1912 werd bij Kon. Boodschap bij de Tweede 
Kamer ingediend een ontwerp van wet, houdende een 
nieuwe regeling van het auteursrecht in overeenstem
ming met de bepalingen der Berner Conventie. 

(Slot volgt.) 

PRYSVRAGEN 
PRIJSVRAAG VOOR EEN STADION UITGE
SCHREVEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ „HET 
NEDERLANDSCHE SPORTPARK'' T E AM
STERDAM, 1912. 
Artikel 1. De Mij. „Het Nederlandsche Sportpark" schrijft 
uit een prijsvraag voor een Stadion, te bouwen op het. op bij
gaande situatie aangegeven terrein te Amsterdam. De deelname 
is opengesteld voor architekten en ingenieurs van Nederland
sche nationaliteit. 
Ar t ike l 2. De ontwerpen worden ter beoordeeling gesteld in 
handen eener Jury bestaande uit de heeren : 
H . P. Berlage Nzn., architect, Voorzitter; C. B. Posthumus Meyjes, 
architect; J. H . W. Leliman. architect, Rapporteur; F . W. Baron 
Van Tuyl l van Serooskerken, Voorzitter van het Ned. Olympisch 
Comité ; J. Warner, Voorzitter van den Nederlandschen Voetbal 
Bond. 
De Mij. voornoemd behoudt zich hpt recht voor eventueele vaca
tures in de Jury aan te vullen of bij langdurige verhindering van 
een der Juryleden een plaatsvervanger aan te wijzen. Een en 
ander in overleg met de overige Juryleden. 
Art ikel 3. Ter beschikking van de Jury staat een som van f 4500. 
voor het uitkeeren van drie premies van door haar te bepalen 
bedrag. Door het Bestuur der Mij. „Het Nederlandsche Sport
park" zal in overleg met de Jury aan den inzender van een der 

gepremieerde ontwerpen worden opgedragen het uitwerken der 
plannen en de hoofdleiding van den bouwtegen de voorwaarden 
van de Honorarium-tabel der Mij . tot Bev. der Bouwk. Zoo de be
doelde inzender naar het oordeel der Jury niet de noodige waar
borgen van ervaring en praktische kennis mocht bieden om zelf
standig den bouw te leiden, heeft hij zich, onder goedkeuring der 
Maatschappij „Het Ned. Sportpark", een mede-verantwoordelijk 
medewerker toe te voegen. 
Het bedrag der premie wordt niet in mindering gebracht van het 
honorarium. 

Artikel 4. Voor den bouw met uitzondering van honoraria, dage
lijksch toezicht, administratie-onkosten, is beschikbaar een be
drag van hoogstens f 225.000. Bij overschrijding dezer bouw
som volgens het oordeel der Jury wordt een ontwerp terzijde 
gelegd. 
De aanleg en verlichting van het terrein, de inrichting van het 
grasveld en de afscheiding van het voorplein met de toegangen 
zijn niet begrepen in het genoemde bedrag der bouwsom. Wel 
zijn daaronder begrepen de centrale verwarming der na te noe
men vertrekken, de inrichting der bad- en douchekamers, de 
waterleiding en de electrische verlichting van de ruimten in de 
gebouwen. 

Art ikel 5. Gevraagd worden : 
a) situatieplan waarop aangegeven zijn het Stadion alsmede het 
voorplein ende toegangswegen l a 500 
6) voor het Stadion : 
de plattegronden l a 200 
de gevels l a 200 
de noodige doorsneden waaruit de samenstelling van 
het gebouw volledig blijken kan l a 100 
een gedetailleerde travee met doorsneden aangevende 
de architektonische opvatting en de konstruktieve sa
menstelling met name der tribunes 1 a 20 
travee der groote recreatiezaal 1 a 20 
c) Voor het voorplein inet de toegangen: plattegrond en 
aanzicht 1 a 100 
d) De begrooting. Deze behoeft niet te worden gedetailleerd. Bij 
globale begrooting met gebruik van eenheidsprijzen, moeten 
deze echter worden toegelicht. De Jury heeft het recht nadere 
toelichting te vragen. 
e) Memorie van toelichting met name betreffende de konstruktie 
der tribunes. 

Art ikel 6. De teekeningen moeten zijn uitgevoerd in potlood
lijnen ; zonder opwerking of schaduwaanduiding. As- en hulplij
nen mogen niet voorkomen. 
Raam- en deuropeningen, evenals de muurdoorsneden op de 
plattegrondteekeningen in vlakke tinten aan te geven. 
Het schrift op de teekeningen uit te voeren in eenvoudige blok-
letter. Het schrift op de stukken, adressen etc. bij voorkeur in 
machineschrift, in geen geval echter schrift van de hand der in
zenders. 
De teekeningen moeten worden opgezet op karton. Zij mogen 
niet worden geëncadreerd in houten lijsten of achter glas. 

Artikel 7. De ontwerpen moeten op de gebruikelijke wijze wor
den ingezonden onder een motto (waaronder niet wordt verstaan 
een geteekend kenteeken). Zij moeten vergezeld gaan van een 
behoorlijk gesloten (d.w.z. niet met letters, wapen of op andere 
wijze herkenbaar zegel gelakten) naambrief, op welks omslageen 
correspondentie-adres is aangegeven. 
In den naambrief moet gesloten zijn eene onderteekende en ge
dateerde verklaring van den navolgenden inhoud: 
•De ondergeteekende , inzender van het ontwerp motto , 
voor een Stadion voor de Mij . het Nederlandsch Sportpark te 
Amsterdam, verklaart dat dit ontwerp doorhem persoonlijk is 
ontworpen, en door hem of onder zijne persoonlijke leiding is 
geteekend en uitgewerkt." (naamteekening) 
Artikel 8. De inzenders zijn op straffe van uitsluiting gehouden 
de meest strikte anonymiteit te bewaren tot na de beslissing. 

Mede zijn uitgesloten ontwerpen die niet voldoen aan de bepa
lingen van het programma. 

Art ikel 9. Vragen betreffende dit programma kunnen schrifte
lijk, maar anoniem worden gericht tot den rapporteur der Jury 
J. H . W. Leliman, Amsterdam, tot uiterlijk l Juni 1912. 
De vragen worden in de bouwkundige vakbladen wekelijks ge
publiceerd en beantwoord. 
Uitsluitend de aldus verstrekte inlichtingen worden beschouwd 
deel uit te maken van het programma. 

Art ikel 10. De ontwerpen worden uiterlijk Zaterdag 13 Juli 1912 
franco ingewacht aan het navolgend adres: Jury Ned. Sportpark, 
Marnixstraat 402 Amsterdam. 
Ontwerpen die na dien datum zijn ingekomen, worden ter zijde 
gelegd tenzij de inzender ten genoege der Jury kan aantoonen 
dat zulks niet aan verzuim zijnerzijds is toe te schrijven. 
De motto's der ingekomen ontwerpen worden gepubliceerd. 
De Jury doet uitspraak uiterlijk 15 Augustus 1912. Het rapport 
wordt aan dag- en vakbladen ter publicatie aangeboden. 

Art ikel 11. Het voor uitvoering aangewezen ontwerp wordt 
eigendom der Mij. voornoemd, met dien verstande, dat de ont
werper het geestelijk eigendom behoudt. Alleen de naambrief 
van dit ontwerp wordt door de Jury geopend. De overige ont
werpen worden aan de correspondentie-adressen franco terug
gezonden, na afloop eener tentoonstelling gedurende 14 dagen 
te houden te Amsterdam in het gebouw der Mij . tot Bev. der 
Bouwkunst. 

Art ikel 12. De ontwerpen worden door de Mij . Het Ned. Sport
park gedurende den tijd van ontvangst tot terugzending tegen 
alle schade verzekerd voor een bedrag van ƒ 1000 per stuk. De 
Mij . Het Ned. Sportpark, hoewel zorg dragend tegen beschadi
ging en verloren raken der ontwerpen, neemt dienaangaande 
geene aansprakelijkheid op zich. 

Art ikel 13. De gebouwen en tribunes zullen niet van hout mogen 
worden geconstrueerd. De te stichten gebouwen moeten aan de 
navolgende eischen voldoen: 

I. Het Stadion. 

Het Stadion moet gelegen zijn op het Zuid-Westelijk deel van 
het terrein en rondom omgeven zijn door breede wegen. Het 
Stadion moet plaats bieden voor 30000 toeschouwers en aldus 
verdeeld: 
overdekte tribune le rang 2500 zitplaatsen 

2e (grenzend aan bei
de zijden van de 
tribune le rang) . 3500 

onoverdekte .. 3e „ 6000 
onoverdekt amphitheater 18000 staanplaatsen 

Bij de beoordeeling zal het grootste gewicht worden gehecht aan 
eene doelmatige en overzichtelijke indeeling, waarbij het vraag
stuk van de circulatie der bezoekers en van een geleidelijke en 
gemakkelijke verzamelingen verwijdering vanhetpublieknauw-
gezet is overwogen. 
De rangen zullen bovendien zoodanig moeten worden onder
verdeeld dat plotselinge opeenhooping en samenstrooming van 
het publiek naar enkele punten, bijv. naar de voorzijde der tri
bunes, wordt belet. 
Vóór de tribune le en 2e rang mogen geene staanplaatsen wor
den ontworpen. 
Voor de le rangstribune moet worden ontworpen eenpromenoir 
ter breedte van circa 5 M. 
De tribunes moeten zoodanig worden gesitueerd dat althans op 
de le en 2e rangstribune de bezoekers bij middagwedstrijden 
niet de zon in het aangezicht hebben. 
Bij elk der rangen moeten worden ontworpen eenige ruime bars 
ten gerieve van het publiek, alsmede de noodige toiletkamers en 
gemakken voor Heeren en Dames. Een en ander onder de tri
bunes. 
Het door de tribunes omgeven grasveld is groot 120 X 86 M. . be-
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staande uit een voetbalveld groot 110 X 76 M . dat door een baan 
van 5 M . breedte rondom omgeven is. 
Dit veld moet toegankelijk zijn behalve van uit de na te noemen 
vertrekken voor de spelers, bovendien door een breeden door
gang voor rijtuigen, wagens en paarden, die dienst moeten doen 
bij Concours Hippique. Overigens mag geene verbinding tusschen 
de tribunes en het veld ontworpen worden. 
Het veld is gelegen 2 M . onder den vloer van de voorste rij der 
le en 2e rangs tribunes. De promenoir ligt op het niveau van het 
middenveld; zij moet daarvan door ijzeren afsluitingen zijn ge
scheiden. De 3e rangs tribune en het amphitheater der staan
plaatsen beginnen eveneens op het niveau van het middenveld. 
Onder de tribunes moeten verder de navolgende lokaliteiten voor 
den dienst van het stadion worden ontworpen: 
Dienst van het Stadion. 

Een kleedkamer voor elk der beide spelende elf
tallen groot plm. 5 X 8 M . 
met bijbehoorende groote badkamer, waarin een 
badbassin van ,. 4 X 4 M . 
benevens drie douchebaden. 
2 kleinere kleedkamers - 4 X 5 M . 
Deze kamers aan een vestibule in directe verbin
ding met het veld. 
Twee kantoren voor het Comité ieder . . . . - 5 X 6 M . 
Vergaderzaal 6 X 10 M . 
Dokterskamer - 4 X 5 M . 
Perskamers 6 X 10 M . 
Telegraaf- en Postkantoor 10 X 8 M . 
Hal met 10 telefooncellen (in de nabijheid der 
perskamer). 
Brandweerpost -' 5 X 6 M . 
Politiepost 5 X 6 M . 
Bureau restaurateur - 5 X 6 M . 
Centrale buffetruimte 8 X 10 M . 
Ruime spoelkeukens en bergplaatsen. (Bepaalde kookkeukens 
zijn niet noodig). 
Ruime kelder voor berging van provisies en dranken. 
(De bovengenoemde ruimten worden centraal verwarmd, waar
voor te rekenen op verwarmingskelder en brandstoffenberg-
plaats.) 
In de nabijheid van den voor rijtuigen bestemden ingang tot het 
grasveld (en niet in de nabijheid der le rangstribune) te ontwer
pen eene ruimte voor tijdelijke stalling van 50 paarden. (Neven
ruimten hierbij worden niet verlangd.) 
Voorts moeten onder tribunes of het amphitheater worden ont
worpen de navolgende ruimten ten gerieve van de bezoekers 
van het naast het Stadion gelegen Sportpark. Deze ruimten 
moeten dus gelegen zijn aan de naar dit park gekeerde zijde van 
het Stadion en vanaf het Sportpark toegankelijk zijn. 
Kleedkamers bezoekers Sportpark. 
10 kleine clublokalen groot plm. 4 X 6 M . 
15 groote „ » „ 6 X 7 M . 

deze 25 lokalen elk voorzien van een 
twaalftal kastjes, van een W.C. met voor
portaal en een waschkamertje 

6 algemeene kleedkamers „ 6 X 10 M . 
4 douchekamers. 

Voorts portierskamer, ruime fietsbergplaatsen, bergruimten, 
toiletten en W.C.'s voor Heeren en Dames. 
Recreatie-lokalen bezoekers Sportpark. 
Voor de bezoekers van het Sportpark moet verder worden ont
worpen eene recreatiezaal welke ook mag worden ontworpen 
onder de tribune of amphitheater, mits zij gelegen is aan eene 
naar het Sportpark gekeerde zijde van het Stadion. 
Bij deze zaal welke bestemd is voor een 400-tal personen, te ont
werpen ruime veranda en terras, benevens de noodige neven-
en dienstvertrekken als: ruime buffetkamer, provisiebergplaats, 
kantoor van den restaurateur, kleedkamers voor het personeel, 
toiletkamers en W.C.'s voor publiek en personeel, bergplaatsen, 
enz. 
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Verder moeten worden ontworpen woningen van den restaura
teur en den congierge, elk bestaande uit 2 woonkamers. 2 slaap
kamers, keuken en verdere gemakken. 
II. Het Voorplein. 
Aansluitend bij de, op de situatie aangegeven toegangswegen die 
van Gemeentewege worden aangelegd ter verbinding van het 
Sportpark met den Amstelveenschen weg, moet op het terrein 
worden ontworpen een ruim voorplein met hoofdingang alsmede 
een aantal kleine ingangen met tourniquets, overeenkomende 
met de afdeelingen waarin elke der verschillende rangen ge
splitst is, ten einde het publiek te verdeelen en in groepen op de 
meest geregelde wijze te leiden naar de voor ieder bestemde af
deelingen. De door den ontwerper gedachte oplossing van dit 
vraagstuk moet uit teekeningen, eventueel met toelichting, duide
lijk blijken. 

Het Bestuur der Mpij. „Het Nederlandsche Sportpark". 
C. J. K . V A N A A L S T , Voorzitter. 
W. A . H O L D E R T , Secretaris. 

Amsterdam, A p r i l 1912. 

P R I J S V R A A G V O O R E E N S T A D I O N D E R M A A T 

S C H A P P I J „ H E T N E D E R L A N D S C H E S P O R T 

P A R K " T E A M S T E R D A M . 

(Programma's zijn verkrijgbaar bij de Uitgevers- en Drukkers-
Mij. van F . van Rossen, Amsterdam, Heerengracht 281). 
Vraag 1. Moeten de gebouwen, recreatie-gebouwen, club-gebou
wen, woningen van Restaurateur en concierge geprojecteerd 
worden binnen het terrein van ± 125 M . X 240 M . en is de rest 
gereserveerd voor sportpark ? 
Antwoord Ja. 

Vraag 2. Is 't voorplein bedoeld te liggen tusschen de twee toe
gangswegen of op 't in vraag 1 genoemd terrein ? 
Antw. Op het in vraag 1 genoemd terrein (het terrein tusschen 
de beide toegangswegen staat niet ter beschikking van de Mij. 
.Het Ned. Sportpark"). 
Vraag 3. De gebouwen en tribunes zullen niet van hout worden 
geconstrueerd. Is hiermee bedoeld, dat b.v. overkappingen van 
gebouwen en tribunes, en zitplaatsen op de tribunes ook niet van 
hout mogen worden geconstrueerd ? 
Antw. De hoofdkonstruktie der tribunes mag niet van hout zijn. 
Overkapping en banken daarentegen wel. 

Namens de Jury, 
J. H . W. L E L I M A N . 

PRIJSVRAAG „LANDELIJKE WONING".UITGE
S C H R E V E N D O O R D E V E R E E N I G I N G V A N N E D E R L A N D S C H E B A K 

S T E E N F A B R I K A N T E N . Binnen den gestelden termijn van 1 Mei 
waren ingekomen de volgende ontwerpen: 
No. Motto. Teekeningen. 

1. Baksteen 3 
2. K l e i 4 
3. Eenvoud 4 
4. Inhoud Hoofdzaak . . 3 
5. Binnen Hoofdzaak . . 6 
6. B i n N 6 
7. Buiten 4 
8. K l e i 4 
9. Maison de Campagne . 4 

10. BeatusVir 3 
11. Baksteen 4 
12. Vooruit 10 
13. Waldesrausen . . . . 3 
14. Anje 4 
15. T 4 
16. Donia 4 
17. Studie 4 
18. HoUand 4 
19. Baksteen Vooraan . . 4 

No. Motto. Teekeningen. 

20. Medaillonin dubb. cirkel 4 
21. M 3 
22. W 3 
23. C. W 4 
24. Eenvoud 4 
25. Arbeid 4 
26. Ecma 5 
27. M . (in c i r k e l ) . . . . 4 
28. Duo 3 
29. Baksteen 4 
30. K l e i 1 
31. Wil len is kunnen. . . 4 
32. Pace 4 
33. Lente 4 
34. Lente 4 
35. Mei 4 
36. Aan 't Water. . . . 4 
37. Wil len is kunnen . . 3 
38. 12 baksteenen. . . . 5 

No. Motto. Teekeningen. 

39. K l e i 4 
40. Drie Klezoor . . . . 2 
41. Sljucht en Rjucht . . 4 
42. Risico 4 
43. Baksteen** . . . . 3 
44. Dak 4 
45. 2 cirkels in vierhoek 4 
46. Ernstig streven . . . 3 
47. Recollectie 3 
48. Kle in maar R e i n . . . 3 
49. Eenvoud 4 
49a K l e i 4 
496 Eenheid 4 
50. Handvorm 5 
51. Lear 4 
52. R. e n G 4 
53. Ons Huis 4 
54. Paraphe 4 
55. Lente 4 
56. Abif Hiram 4 
57. Parel 4 
58. Economie 4 
59. 22 4 
60. Eenvoud 5 
61. Klaverblad in Cirkel . 3 
62. C. D 4 
63. Eenvoud 4 
63a Kruis dwars door drie 

cirkels 4 
64. Andina 4 
65. Thuys 4 
66. Baksteen Boven A l . . 4 
67. Kle in Dennenbosch 3 
68. Eerst Baksteen . . . 4 
69. K le i 4 
70. Voila Tout 4 
71. Buiten 6 
72. D in dubbel. Cirkel . 3 
73. Puzzel 4 
74. F . 4 
75. Geteekende kip . . . 4 
76. Land 4 
77. Doorentuin . . . . 4 
78. Baksteen 4 
79. C 6 
80. Begin 4 

No. Motto. Teekeningen. 

81. 1 Mei 4 
82. Geteekend Landhuis . 4 
83. Drie cirkels . . . . 4 
84. Amsterdam 4 
85. „Oefening" in dubbele 

Cirkel 4 
86. In Extremis . . . . 4 
87. Lente 4 
88. Eenvoud 3 
89. K l e i 6 
90. T in dubb Cirkel . . 3 
91. Studie 4 
92. Mijn Illusie 4 
93. Ons Drachtig Materiaal 4 
94. K le i 4 
95. Eenvoud 4 
96. de Proef 6 
97. Anny 4 
98. Driehoek met Cirkel . 3 
99. InDubio 4 

100. Geef. Meester in de 
kunst, K r i t i e k . . . . 4 

101. Wie 't mag, die mag 't 
en wie 't niet mag, die 
moge 't niet meugen 4 

102. Labor Omnia Vincit . 4 
103. Lente 1912 4 
104. Bruutsteen 4 
105. 2 L in een G . . . . 3 
106. Studie 4 
107. Buiten 3 
108. Cirkel in twee driehoe

ken 4 
109. Landelijk 4 
110. A . 4 
111. 50 X 70! 3 
112. 7.34 M - . kwadraat . . 3 
113. 88 3 
114. Chi-lo-Ca? 4 
115. C 4 
116. K . K 4 
117. Landelijke Woning. . 4 
118. Vijf vierkantjes . . . 4 
119. Iris 4 
120. Mei 1912 4 

OFFICIEEL GEDEELTE. 
V E R V O L G . 

108e A L G . M E I - V E R G A D E R I N G O P 21 E N 22 M E I 

a. s. I N H E T G E B O U W D E R M A A T S C H A P P I J . 

A G E N D A . 

Dinsdag 21 Mei. 
8 uur n.m. Algemeene Vergadering. 
1. Verslag van het Hoofdbestuur over al hetgeen in het afgeloo
pen jaar in en met de Maatschappij is voorgevallen; desge-
wenscht bespreking van dit verslag. 
2. Verslag over het verhandelde ter verplichte vergadering van 
den Raad der Afdeelingen met het Hoofdbestuur. 
3. Mededeeling van den uitslag der verkiezing van Hoofdbe
stuursleden. 
4. Benoeming door den Voorzitter eener Commissie van Stem
opneming Stembureau van drie leden ter vergadering aan
wezig. 
5. Verkiezing van den Voorzitter van het Hoofdbestuur. 

6. Rapport van de Commissie tot het nazien der Rekening en 
Verantwoording over het afgeloopen jaar. 
7. Verslag van de Commissie van Financiën over den finan-
cieelen toestand der Maatschappij. 
8. Uitloting van aandeelen in degeldleeningenderMaatschappij. 
9. Behandeling en vaststelling van de begrooting over het loo
pende jaar. 
10. Verkiezing van 1 l id in de Commissie van Onderzoek, van 3 
leden in de Commissie van Redactie en van 6 leden in de Com
missie van Arbitrage. 
11. Benoeming van Eereleden en Eerecorrespondenten. 
12. Mededeeling vanwege het Hoofdbestuur omtrent het stand
punt, dat de Maatschappij inneemt ten opzichte van actueele 
vraagstukken betrekking hebbende op het beroep van den archi
tect en de Bouwkunst. Overzicht van de vraagstukken, welke in 
het loopende jaar behandeld zullen worden en het eventueel 
benoemen van Commissiën tot het geven van praeadvies. 

Woensdag 22 Mei. 
10' •< uur v.m. Vergadering van de Architect-Leden der Maat
schappij. 
A G E N D A : 

1. Bespreking van de toetreding der Maatschappij tot het Ver
bond van Ned. Kunstenaarsvereenigingen. 
2. Bespreking van het Rapport der Fusie-Commissie (Samengaan 
van Maatschappij en Bond van Ned. Architecten). 
2'ls uur v.m. Voortzetting van de Algemeene Vergadering. 
Opening der tentoonstelling van de ontwerpen, ingekomen op de 
Eereprijsvraag-Godefroy. 
Uitreiking der prijzen, behaald in deze prijsvraag. 
Feestrede, naar aanleiding van het 70-jarig bestaan der Maat
schappij, uitgesproken door den heer Henri Evers, Hoogleeraar 
aan de Techn. Hoogeschool te Delft. 
6 uur n.m. Gemeenschappelijke maaltijd. 
Heeren deelnemers worden verzocht zich 200 spoedig mogelijk 
op te geven aan het bureau der Maatschappij, Marnixstraat 402 
Amsterdam, zoodat uiterlijk Dinsdag 21 Mei alles geregeld kan 
worden. De prijs per couvert is f 2,50, zonder de wijn. 

De Alg . Secretaris. 
J. G R A T A M A . 

In verband met punt 1 van de Agenda der Vergadering van de 
Architect-leden op 22 Mei wordt hieronder mededeeling gedaan 
van een schrijven van het bestuur der Afd.'s-Gravenhage van 
de Mij tot Bev. der Bouwkunst. 

14 Maart 1912. 

Aan het Hoofdbestuur van de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst, te Amsterdam. 

Het Bestuur van de Afdeeling 's-Gravenhage van de Maatschap
pij tot Bevordering der Bouwkunst, eenstemmig van oordeel dat 
aansluiting van de Maatschappij bij het „Verbond van Neder
landsche Kunstenaarsvereenigingen" zéér wenschelijk is, en wel 
omdat z. i . : 
l ü . veel verwacht kan worden van hetgeen dit Verbond zal kun
nen doen in het belang der Kunst en der Nederlandsche kunste
naars, 
2". het tot elkaar brengen van de beoefenaars der verschillende 
kunsten leiden zal tot meerdere onderlinge appreciatie en sa
menwerking, 
3". de bezwaren, welke het Hoofdbestuur eertijds had tégen de 
aansluiting, door wijziging van de Statuten van het Verbond 
weggenomen zijn, 
verzoekt het Hoofdbestuur beleefd, doch dringend, het daarheen 
te wil len leiden dat deze aansluiting tot stand kome. 

Namens het Bestuur voornoemd, 

w. g. D. E . C. K N U T T E L , president. 
„ JOH. G. R O B B E R S . 1ste secretaris. 
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JAARVERSLAG VAN DE MAATSCHAPPIJ 
TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

1 MEI 1911 1 MEI 1912. 
f R T i J " " B et Hoofdbestuur biedt hierbij den leden een over-
-.1*3 L zicht aan van de werkzaamheden der Maatschappij 
. R ? l |T en van den toestand, waarin zij verkeert. K o n in 

ü het voorafgaande verslag geconstateerd worden, dat 
de Maatschappij in bloei toenam, en dat het vereenigingsleven 
opgewekt was, ook van het afgeloopen jaar kan dit gezegd 
worden. 

Leden. Het aantal leden bedroeg op 1 Mei 1912. 906, tegen 894 
een jaar geleden. Van deze zijn 25 Eerelid. 325 Architect-Lid, 
303 Buitengewoon L i d , en 253 Donateur. Verleden jaar was de 
samenstelling als volgt: 20 Eereleden, 343 Architect-Leden, 260 
Gewone Leden. 190 Buitengewone Leden en 81 Kunstlievende 
Leden. Bij de vergelijking der cijfers moet in aanmerking geno
men worden, dat door de reorganisatie. 1 Januari 1912 in wer
king getreden, meerdere Architectleden zijn overgeplaatst bij de 
groep der Buitengewone Leden en die der Donateurs; gezien 
de verhooging der contributie voor de Architect-Leden van ƒ 15 
op f 20 mag de vermeerdering van het aantal leden met voldoe
ning geconstateerd worden. 
De Maatschappij betreurt het verlies ten gevolge van overlijden 
van haar Eerel id H . Daumet. van hare Architect-Leden V. G. A. 
Bosch. Emiel Thielens en P. A . Weeldenburg, en van haar Ge
woon L i d J. F . Staal. 

Hoofdbes tuur en Commiss i ën , 31 Mei had de verkiezing van 3 
leden van het Hoofdbestuur plaats tengevolge van het periodiek 
aftreden der Heeren L . C. Dumont, B . J. Ouëndag en J. Verheul, 
waarvan de laatste zich niet herkiesbaar had gesteld. Gekozen 
werden de Heeren L . C. Dumont, B . J. Ouëndag en Jan Stuyt. 
waarop uit het volledig Hoofdbestuur de heer A. Salm GBzn. , 
als voorzitter herkozen werd. 
Het Hoofdbestuur bestaat nu uit de heeren: A . Salm G.B.zn., 
voorzitter; J. H . W. Leliman, vice-voorzitter; S. de Clercq, 
J. Limburg. B . J. Ouëndag. Alb . Otten, W. F . C. Schaap en Jan 
Stuyt. De heer L . C. Dumont heeft 8 Maart j l . voor het l id
maatschap bedankt. Met het in werking treden der nieuwe Sta
tuten en Alg. Huish. Reglement op 1 Januari 1912 is het Hoofd
bestuur sedert dien datum demissionair. 
Op de a.s. Alg. Meivergadering, te houden 22 Mei, treedt het 
Hoofdbestuur in zijn geheel af. 
De verkiezing voor het nieuwe Hoofdbestuur is uitgeschreven; 
het aftredende Hoofdbestuur is uitsluitend candidaat gesteld, 
zoodat het, aangezien er niet meer candidaten dan openplaatsen 
zijn. herkozen is. In de vacature Dumont is voorloopig niet 
voorzien, in verband met de hangende besprekingen in zake 
fusie tusschen Maatschappij en Bond v. Ned. Architecten. 

De Commissie van voorbereiding der Hoofdbestuursvergade
ringen, bestaande uit de heeren A . Salm G.Bzn., J. H . W. Leliman 
en B . J. Ouëndag, waaraan toegevoegd is als secretaris de heer 
J. Gratama, heeft in het afgeloopen jaar wekelijks vergaderd 
(Woensdags ten 2 ure n.m.) 

In aansluiting aan art. 12a van het Alg . Huish. Reglement treedt 
op 22 Mei a.s. in de Commissie van Onderzoek volgens rooster af 
de heer C. Muysken. die niet direct herkiesbaar is; de voordracht 
tot voorziening in deze vacature, opgemaakt door het Hoofdbe
stuur, bestaat uit de heeren P. G. Buskens en J. W. Hanrath. 

In de Commissies van Financiën werd, ingevolge het tusschen-
tijds bedanken van den heer W. van den Berg als l id dezer Com
missie tot plaatsvervanger benoemd de heer L . Zwiers. In Maart 
1912 heeft de heer L . C. Dumont, voorzitter dezer Commissie, 
bedankt voor het lidmaatschap; in verband met de verkiezing 
van het Hoofdbestuur en de Statuten, bepalende dat minstens 2 
leden der Commissie-Hoofdbestuursleden moeten zijn. is in deze 
vacature nog niet voorzien. 

Op de a.s. Alg . Meivergadering treedt de geheele Commissie van 
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Redactie af; de heeren S. de Clercq en H . van der Kloot Meyburg 
stellen zich niet herkiesbaar. De voordracht tot voorziening in 
deze Commissie bestaat uit de heeren: W. J. de Groot A . J. 
Joling; C. B . Posthumus Meyjes F . W. M . Poggenbeek; A. Salm 
G.Bzn. J. H . W. Leliman. 

De Onderwijs-Commissie, die het bouwkundig en het bouwkun
stig onderwijs in den ruimten zin van het woord behartigt, is met 
de nieuwe Statuten en Alg . Huish. Reglement op 1 Januari 1912 
ingesteld. Voorloopig waren de leden dezer Commissie door het 
Hoofdbestuur reeds benoemd in 1911. De Commissie bestaat uit 
de heeren: B. J. Ouëndag, voorzitter; J. Gratama, secretaris ; H . 
Bletz, M . B . N . Bolderman, A. W. C. Dwars en G. N . Itz. 

De Bibliotheek-Commissie is eveneens ingesteld 1 Januari 1912 
en reeds in 1911 benoemd; zij bestaat uit de heeren J. H . W. Le l i 
man en A . W. Weissman ; de Alg. Secretaris J. Gratama is ambts
halve l id van deze Commissie. 

De Commissie van Arbitrage in zake de Honorarium Regelen 
treedt op de a.s. Alg. Meivergadering in haar geheel af. De uitge
schreven verkiezing heeft het gevolg gehad, dat de aftredende 
Commissie herkozen is. Zij bestaat uit de heeren: C. B . Post
humus Meyjes, voorzitter; S. de Clercq, Joh. Mutters Jr.. B . J. 
Ouëndag, J. A . G. v. d. Steur en J. Verheul Dzn. 

Ingesteld werd eene Commissie van Advies by behoud, wijziging 
enz. van oude monumenten, waarin benoemd werden de heeren 
J. Gratama, Jan Stuyt en A . W. Weissman. 

Voor den uitslag der verkiezingen van de verschillende Com
missiën op 30 Mei 1911, zie onder Bijeenkomsten. 

Secretariaat, Redactie en Administratie. De samenstelling 
hiervan bleef onveranderd; zij bestaat uit den Alg. Secretaris-
Redacteur J. Gratama. den klerk W. Penaat en den portier-kan
toorknecht G. F . van Luyn . Ingevolge de begrooting 1911 is de 
pensioneering voor dezen ambtenaar en deze beambten geregeld. 
Als accountant is werkzaam de heer L . G. Verburg L.Gzn. 

Uitgaven. De periodieken zijn in het afgeloopen jaar regelmatig 
en compleet verschenen; dank zij den flinken steun der mede
werkers was steeds copy voorradig; aan allen, die hiertoe mede
gewerkt hebben, onzen hartelijken dank, in het bijzonder aan de 
secretarissen der Afdeelingen voor hunne verslagen; verder aan 
de correspondenten van het Bouwkundig Weekblad en de ver
zorgers van de verschillende rubrieken, als : Sociale Hygiëne en 
Techniek, Kroniek, enz. 
Ten einde de rubriek Techniek meer regelmatig in het Bouwk. 
Weekblad vertegenwoordigd te krijgen, heeft de Redactie maat
regelen genomen, en het laat zich aanzien, dat ook hiervoor 
medewerking verkregen zal worden. 
Het 2 maandelijksch Tijdschrift „Bouwkunst", sedert zijn ver
schijning met sympathie ontvangen, mag zich in een ruime toe
voer van copy verheugen. Meerdere belangrijke en uitvoerige 
studies wachten op plaatsing. 
Daar het op den weg der Maatschappij ligt, deze wetenschappelijk 
populaire bijdragen te publiceeren. waarvoor „Bouwkunst" is 
aangewezen, en de geldmiddelen het nog niet toelaten het blad 
maandelijksch te maken, blijft er weinig plaats over voor het op
nemen van bijdragen betreffende moderne architectuur. Het 
gevolg is, dat deze laatste in het Bouwkundig Weekbadgeplaatst 
worden. Overwogen zal worden, of een wijziging van de uitgave 
van „Bouwkunst" in verband met hetB. Weekblad niet wensche
lijk en mogelijk is. 
Waar de leden der Commissie van Redactie niet allen in Amster
dam wonen, was dit bezwaarlijk voor een geregeld wekelijks 
vergaderen der Commissie. Het Hoofdbestuur heeft gemeend 
hieraan tegemoet te moeten komen, door de voordracht van de 
dubbeltallen Candidaten voor deze Commissie, waaruit op de a.s. 
Alg. Meivergadering gekozen zal worden, te doen bestaan uit 
Amsterdamsche leden. 
1 Januari 1912 is het contract met de uitgeefster der periodieken, 
de firma Mouton & Co. voor 3 jaar verlengd. Een woord van 

lof aan deze firma voor de goede wijze, waarop zij de periodie
ken verzorgt. 

De Monografie der Grafelijke zalen. Dit plaatwerk, waarvan nog 
exemplaren voorradig zijn. werd in het afgeloopen jaar her
haaldelijk verkocht; in herinnering wordt gebracht, dat de prijs 
voor een ingenaaid exemplaar bedraagt voor de leden en de Do
nateurs der Maatij. f l,35en gebonden f 3,35 ; in den boekhandel 
resp. f 15 en f 18. 

Examenvragen. De boekjes bevattende de vraagstukken van 
het examen ter verkrijging van het Diploma van Bouwkundig 
Opzichter, Bouwkundig Teekenaar en Onderbaas, afgenomen in 
1911 en voor den prijs van f0,80 en f 0.50 verkrijgbaar gesteld, 
werden in een groot aantal verkocht. 
Honorarium-Regelen. Ook de Regelen voor de berekening en 
uitbetaling van het Honorarium voor Architecten, door de Maat
schappij a f0,15 per stuk en f 1,25 de tien stuks verkrijgbaar 
gesteld, werden veel verkocht. 
Honorarium-Regelen. Gevelontwerpen. Meermalen werden deze 
regelen voor de berekening en uitbetaling van het honora
rium van Architecten voor werkzaamheden, zich uitsluitend 
bepalende tot het ontwerpen en uitwerken van de gevels en het 
uitwendige van die gebouwen, waarvan de verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering berust bij den Uitvoerder-Bouwer, prijs f 0.10. 
verkocht. 
Arbeidscontract. Hetzelfde kan gezegd worden van de Alge
meene Regelen voor arbeidscontract tusschen Architect en 
Ingenieur eenerzijds en Bouwkundig-Opzichter. Teekenaar of 
Opzichter-Teekenaar anderzijds, prijs f 0.10. 

Bijeenkomsten. De Alg . Meivergadering werd gehouden 30 en 31 
Mei. In den middag van 30 Mei leidde de heer G. W. van Heu
kelom eene bespreking in over het onderwerp : „Borgstelling en 
gunning bij publieke aanbestedingen," Daarna verkreeg de heer 
J. J. van Nieukerken het woord, ter behandeling van het onder
werp: „Particulier bouwkundig werk door ambtenaar-architec
ten," gevolgd door denheerG. Versteeg: „Openbaar bouwkundig 
werk door particuliere architecten." De vergadering, overtuigd 
van de belangrijkheid der onderwerpen, besloot op deze drie 
onderwerpen later terug te komen. 
Des avonds werden de heeren H . Daumet en Dr. P. J. H . Cuypers 
tot Eerel id der Maatschappij benoemd. Hierna reikte de voor
zitter der Maatschappij de médaille der Maatschappij met oor
konde uit aan het Bestuur van de Maatschappij voor den Wer
kenden Stand. Afd. Ambachtscholen, naar aanleiding van het 
50-jarig bestaan der eerste Ambachtschool, gesticht door deze 
Maatschappij. 
Een voordracht met lichtbeelden over Nederlandsche dorps
kerken, uit de vorige eeuwen, gehouden door den heer A. W. 
Weissman, besloot de vergadering, waarna de Tentoonstelling 
van afbeeldingen van oude Ned. Dorpskerken geopend werd. 
Den 3 1 s t e n Mei had de huishoudelijke vergadering plaats. In her
innering zij gebracht, dat in het Hoofdbestuur gekozen werden 
de heeren L . C. Dumont, B . J. Ouëndag en Jan Stuijt: in de Com
missie van Onderzoek de heeren F . W. M . Poggenbeek en J. A . G. 
van der Steur en in de Commissie van Redactie de heeren S. de 
Clercq, H . van der Kloot Meijburg en A. Salm G.Bzn. 
Des middags had eene belangrijke bespreking plaats na;ir aan
leiding van het Rapport der Commissie tot herziening van Sta
tuten en Alg. Huish. Reglement, waarmede het Hoofdbestuur 
zich had vereenigd. Het Rapport was een uiting van den wensch. 
de Maatschappij verder tot een vakvereeniging van architecten 
te hervormen, waarbij de volgende ledengroepen werden vast
gesteld: Eereleden, Eerecorrespondenten. Architect-Leden, 
Buitengewone Leden. Donateurs. Alleen de Architect-Leden 
hebben stemrecht. Het rapport werd en bloc aangenomen en aan 
het Hoofdbestuur werd opgedragen, de voorstellen nader te 
redigeeren. Een geanimeerde gemeenschappelijke maaltijd in 
Krasnapolsky besloot deze Mei-vergadering. 
Voor het verslag dezer vergadering wordt nader verwezen naar 
B. Weekblad No. 23,1911. 

Den 20 e n en 21«n September 1911 had de Alg. September Vergade
ring plaats te 's-Gravenhage. 
20 September werd, na bezichtigingvan de gebouwen der Grafe
lijke Zalen aldaar, in de Lairesse zaal vergaderd. 
Tot eereleden werden benoemd de heeren Mr . Th. Heemskerk, 
Minister van Binnenlandsche Zaken ; Jhr. Mr. R. de Marees van 
Swinderen. Minister van Buitenlandsche Zaken; Mr. T. M . C. 
Asser, Minister van Staat en l id van den Raad van State en 
Georges Harmand te Parijs. Avocat a la Cour; als hulde voor de 
vele verdiensten dezer heeren, betoond bij de aansluiting van 
Nederland aan de Berner Conventie. In de Commissie tot het 
nazien der Rekening en Verantwoording werden gekozen de 
heeren W. J. de Groot. D. E . C. Knuttel en J. H . J. van Lunteren ; 
in de Commissie van stemopneming de heeren A. Broese van 
Groenou. W. P. C. Knuttel en J. J. van Noppen. 
Vastgesteld werden de nieuwe Statuten en Alg. Huish. Regle
ment; tot de belangrijkste wijzigingenbehoortdebepaling.dat 
architecten, welke tevens het bedrijf van aannemer op een bouw
vak uitoefenen, geen Architect-Lid kunnen zijn; deze bepaling is 
van terugwerkende kracht voor Architect-aannemers, maar niet 
voor Architèct-bouwvakbeoefenaars. 
Een uitvoeriger bespreking had plaats over het Concept gewij
zigde Algemeene Administratieve Voorwaarden voor het uit
voeren en onderhouden van werken ten behoeve van besturen 
en particulieren, ontworpen door een Commissie bestaande uit 
vertegenwoordigers van de Vereeniging van Delftsche Inge
nieurs, Maatschappij tot Bev. der Bouwkunst, en Ned. Aanne-
mersbond. Het werd wenschelijk geacht, het Concept te doen 
bestudeeren door een speciale architecten-commissie, bestaande 
uit vertegenwoordigers van de Maatschappij en den Bond van 
Ned. Architecten. Hierin werden benoemd door de eerste, de 
heeren C B. Posthumus Meyjes en J. H. de Roos; door de tweede 
de heeren H. G. Jansen en P. J, Houtzagers, terwijl tevens in deze 
Commissie zitting hadden de heeren G. W. van Heukelom en A. 
Salm GBzn. de vertegenwoordigers der Maatschappij in de Com
missie, die bovengenoemd Concept hadden opgesteld. 
De Commissie heeft haar Rapport uitgebracht. Zie B. Weekblad 
1912 No. 3 7. 
Den 21sten September werd een bezoek gebracht aan het in aan
bouw zijnde Vredespaleis, waar de deelnemers werden rond ge
leid door den heer J. A. G. van der Steur. Hierna werd een rijtoer 
door Sche veningen en den Haag naar Oud-Wassenaar gehouden, 
alwaar de opgewekte gemeenschappelijke maaltijd plaats vond. 
Voor het verslag van deze vergadering en excursie wordt ver
wezen naar B . Weekblad 1911. No. 39. 40 en 41. 
Den 17den Juni 1911 had een Vergadering der Architect Leden 
plaats, waarinvastgesteld werd een Model Arbeidsovereenkomst 
tusschen Architect en Ingenieur eenerzijds en Bouwkundig-
Opzichter, Bouwk.-Teekenaar of Opzichter-Teekenaar ander
zijds en de wijzigingen in de Nationale Prijsvraag Regelen, 
benevens het Huish. Reglement der P. P. C , beide door deze 
Commissie ingediend, werden goedgekeurd. 

De Vergadering van het Hoofdbestuur met den Raad der Afdee
lingen, 17 Apr i l 1912 gehouden, had tot resultaat, dat besloten 
werd de Afdeelingen te hervormen in den geest, zooals de Maat
schappij gedaan heeft. In verband met de plannen tot fusie van 
Maatschappij met Bond van Ned. Architecten werd de nadere 
uitwerking van dit voornemen uitgesteld. 

Handelingen, Tijdelijke C o m m i s s i ë n en Vertegenwoordi
ging der Maatschappij. Voor de definitieve hervorming der 
Maatschappij tot vakvereeniging van Architecten, zie onder Bi j 
eenkomsten. Tot de handelingen, die verstrekkende gevolgen 
kunnen hebben en van veel invloed kunnen zijn op de behartiging 
van de vakbelangen van den architect en op de Maatschappij, be
hoort de instelling der z. g. Fusie-Commissie, waartoe het Hoofd
bestuur, op voorstel van den heer Alb . Otten en overeenkomstig 
den algemeen gevoelden wensch, het initiatief heeft genomen. 
Zie B. Weekblad 1911. No. 37 en45.De Commissie heeft tottaak 
te onderzoeken welke de meest gewenschte verhouding tusschen 
Maatschappij en Bond van Ned Architecten zal zijn en na te gaan 

227 



op welke wijze deze eventueel nader zouden kunnen samengaan 
of meer in het algemeen eenheid te bereiken zou zijn in het vak
verenigingsleven der Architecten. 
De Bond verklaarde zich genegen tot medewerking; voor de 
Maatschappij hebben in deze Commissie zitting de heeren: J. H . 
W. Leliman. J. A. G. van der Steur en G. Versteeg; voorden 
Bond de heeren: C. N . van Goor, A. J. Joling en J. P. Stok. Wzn. 
De Commissie heeft haar Rapport uitgebracht, dat nader is toege
licht op de vergadering der Fusie-Commissie met de beide be
sturen op 25 A p r i l 1912. Het Rapport zal behandeld worden op 
de a.s. Alg . Meivergadering. 
E x a m e n v o o r Bouwkund ig -Opz ich t e r , B o u w k . - T e e k e n a a r 
en U i t v o e r d e r v a n B o u w w e r k e n . De zeer gewaardeerde 
Rijkssubsidie gaf, evenals verleden jaar, de examens een belang
rijken financieelen steun, waardoor gedeeltelijk in de behoeften 
van deze zich steeds meer uitbreidende examens kon worden 
voorzien. Uit den grooten toevoer van Candidaten en de vraag 
naar gediplomeerden blijkt ten duidelijkste, hoezeer deze diplo
ma's naar waarde worden geschat. Dankbaar wordt hier de 
medewerking van allen herdacht, die ook dit jaar de examens 
met goed resultaat hebben voorbereid en afgenomen, inzonder
heid de voorzitter der Examen-Commissie, de heer B . J. Ouëndag; 
de Examen-Commissie bestond uit de heeren: B. J. Ouëndag. 
voorzitter; H . Bletz, Vice-Voorzitter; M . B . N . Bolderman; H . 
van Dam; J. Molenschot; J. A . v. d. Sluijs Veer; Mr . E . H . P. 
Rosenboom; P. A . Timmers; M . J. Lippits en H . Loterijman, 
allen te Amsterdam; G. Versteeg te Arnhem; J. D. Gantvoort te 
Deventer ; Herm. J. v. d. Kloot Meijburg te Rotterdam ; M . Vrijen-
hoek en W. de Vr ind Jr. te 's Gravenhage, J. J. van Noppen te 
Haarlem ; W. F . Overeijnder, J. van Wijngaarden te Rotterdam; 
F . de Herder te Zwolle; G. Stapensea te Sneek en W. de Jong 
te Utrecht, terwijl Secretaris was de heer J. Gratama. 
Voor het Verslag wordt verwezen naar het Bouwk. WB1. No. 17, 
1912; in herinnering wordt gebracht, dat 159 Candidaten deel 
namen aan het examen Bouwk. Opzichter, 7 aan het examen 
Bouwk.-Teekenaar en 9 aan dat van Onderbaas ; respectievelijk 
slaagden 85, 6 en 6. 
Aan de Programma's van eischen voor de Examens is toege
voegd de bepaling, dat een Candidaat niet meer dan drie keer 
aan hetzelfde examen mag deelnemen. 

Daar van verschillende zijden de wensch te kennen was gege
ven, dat ook een examen B. Bouwk.-Opzichter, nader omschre
ven in het Rapport der Bekwaamheidsacten Commissie, op in i 
tiatief van den Alg. Ned. Opz. en Teek.-Bond ontstaan, zou 
worden ingesteld en afgenomen door de Maatschappij, is het 
Hoofdbestuur in beginsel hiertoe besloten en werd eene Com
missie van Voorbereiding benoemd, bestaande uit de heeren A. 
W. C. Dwars, B . J. Ouëndag, A. Salm G.Bzn., W. F . C. Schaap en 
B. W. Wierink. Deze Commissie kwam na onderzoek tot de con
clusie, dat het wenschelijk is een Examen voor Hoofdopzichter 
in te stellen en stelde een Programma van Eischen hiervoor op. 
Het Hoofdbestuur, gehoord de Onderwijs-Commissie, kan zich 
hiermede vereenigen. Het onderwerp zal nader in een Alg . Ver
gadering behandeld worden. 

Adressen. In het afgeloopen jaar deden zich herhaalde malen 
bouwkundige onderwerpen van publiek belang voor, waarbij 
het Hoofdbestuur het wenschelijk achtte zijn meening kenbaar 
te maken door middel van een adres of een brief. Zoo werd, in 
samenwerking met de 3 overige bouwkundige lichamen, bij den 
Raad van Amsterdam geprotesteerd tegen het geen gevolg geven 
aan de billijke eischen der Bouwkunst op de Vierjaarlijksche 
Tentoonstelling te Amsterdam, zoodat de Bouwkunst zich terug 
moest trekken en werd de verwachting van een Compensatie uit
gesproken. In zake de nieuwe Schouwburg te 's Gravenhage 
droeg het Hoofdbestuur er bij den Raad van 's Gravenhage op 
aan. dat de ingekomen projecten voor dezen bouw, door ondes-
kundigen beoordeeld, alsnog door een deskundige jury beoor
deeld zouden worden. Hieraan is geen gevolg gegeven. 
Na den brand te Binnenwijzend en idem te Brakel wees het 
Hoofdbestuur op de wenschelijkheid, dat de herbouw een goed 

landelijk karakter zou verkrijgen en verklaarde het zich voor 
medewerking bereid. De heeren J. Gratama en J. H . W. Leliman, 
door het Hoofdbestuur hiertoe aangewezen, hebben zich met 
den Burgemeester van Brakel in verbinding gesteld, en advies 
gegeven. 
Evenzoo gaf het Hoofdbestuur voor de bebouwing van het Dam
plein te Zaandam advies, door indiening van een verbeterd ont
werp ; bij het voornemen van den Gemeenteraad aldaar, terrein 
van het plein af te staan voor den bouw van een postkantoor, 
wendde het zich wederom tot den Raad en ook tot den Minister 
van Waterstaat, met advies een ander terrein hiervoor te benut
ten, waarna het ten slotte, gehoord de discussies in den Raad. 
nogmaals aandrong op het volgen van het ingediende verbeterde 
plan van bebouwing. Deze actie heeft echter geen resultaat 
gehad. 
Bij den Raad der Gemeente Schoonhoven werd aangedrongen 
op behoud van de groote Kerk en toren; de Verbruiksvereeni-
ging ..Eigen Hulp" te Vlissingen werd ernstig in overweging ge
geven het voormalig Beursgebouw aldaar niet te verbouwen, 
maarte herstellen; terwijl bij den Gemeenteraad van Vlissingen 
aangedrongen werd de herbouw van den toren aldaar te doen zijn 
een vrije schepping van een Nederlandschen Bouwkunstenaar; 
op gelijke wijze werden de Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente 
aldaar geadviseerd, den herbouw van de St. Jacobskerkin mo
dernen geest te doen plaats hebben. 
In zake de nieuwe verkeersweg bij de Amsterdamsche Poort te 
Haarlem, gaf het Hoofdbestuur als zijnmeeningtekennen.dat 
de Poort aan zijne oude bestemming moest blijven voldoen en de 
nieuwe brug zoover mogelijk van de Poort verwijderd moet zijn. 
Aan de 2e Kamer der Staten Generaal werd verzocht te wil len 
bevorderen, dat de nieuwe Landsgebouwen zich waardig zullen 
vertoonen aan de Kapelsbrug. 
Betreffende bovenstaande onderwerpen werd door de autori
teiten nog geen beslissing genomen. 
Bij den Minister van Binnenlandsche Zaken werd er op aange
drongen door een Rijkssubsidie de herstelling van de Berkepoort 
te steunen. Naar verluidt, zal de herstelling plaats hebben. 
De Algemeene Vergadering van de Vereeniging „De Doorwerth" 
werd gewezen op de plicht te zorgen, dat het docuinenteele van 
de Doorwerth zoo zuiver mogelijk bewaard blijft. Den Bisschop 
van Haarlem werd verzocht de afbraak van de oude R. Kath. 
Kapel te Veere te verhoeden. 
Ter bevordering van het landelijk Schoon van Nederland werden 
Burgemeester en Wethouders van Middelie naar aanleiding van 
den bouw van een nieuwe docterswoning, gewezen op de wen
schelijkheid, de nieuwbouwen een landelijke architectuur te 
geven. 
In zake het ontslag van den heer S. Uden Masman als Gemeente 
Architect van Gorkum werd aan H . M . de Koningin een adres 
gericht, waarin het verzoek van den heer Uden Masman om ver
nietiging van het desbetref fende Raadsbesluit werd ondersteund. 
Aan het verzoek is geen gevolg gegeven. 
Aan den heer Otto Wagner eerelid der Maatschappij, werd bij 
gelegenheid van diens 70sten verjaardag een brief van hulde 
gezonden. 

Bouwverordeningen-Commissie. Deze Commissie, die tot taak 
heeft meerdere eenheid te verkrijgen in den gedachtengang 
van de verschillende plaatselijke voorschriften op het bouwen 
en wonen en om te geraken tot een Nederlandsche Bouwwet, 
werd 5 September 1911 geïnstalleerd. Zij bestaat uit de heeren : 
W. F . C. Schaap, Voorzitter, Mr . E . H. P. Rosenboom, le Secre
taris. J. L . B . Keurschot, 2e Secretaris, J. N . Hendrix, H . G. 
Jansen, A. Keppler, Mr . S. L . van Lier, J. H . de Roos, C. J. Struyk, 
Jan Stuyt, A . W. Weissman en J. H A . Zoetmulder. De Commissie 
heeft zich verdeeld in sub-commissiën, die ieder een onderdeel 
van het werkprogram behandelen. 

Commissie tot herziening van de Honorariumtabel. In deze 
Commissie hebben zitting, voor de Maatschappij de heeren J. 
Limburg, C. B . Posthumus Meijjes, en A . Salm G.Bzn.; voor den 
Bond van Ned. Architecten de heeren H . G. Jansen, Alb . Otten 

en J. P. Stok W z n . : als secretaris is hieraan toegevoegd de heer 
J. Gratama. De Commissie hoopt spoedig haar Rapport uit te 
brengen. 

Co/nmissie Rechtspositie van den architect. Ingesteld is deze 
Commissie, die tot taak heeft vast te stellen goede modellen 
en regelen voor de verschillende gevallen, waarin de architect 
betreffende zijn rechtspositie of zijn verantwoordelijkheid be
trokken is. In de Commissie hebben zitting de heeren: W. J. de 
Groot. J. H . W. Leliman en B . J. Ouëndag. 
Nat. Prijsvraag Regelen. Overeenkomstig den wensch van de 
deelnemende vereenigingen heeft de Permanente Prijsvraag 
Commissie de bezwaren, tegen de Nationale Prijsvraag Regelen 
door de vereenigingen ingediend, verwerkt tot voorstellen tot 
herziening dezer Regelen. Deze voorstellen, benevens het door 
de P. P. C. opgestelde Huish. Reglement voor deze Commissie, 
werden in de Alg . Septembervergadering goedgekeurd. De defi
nitieve Nat. Prijsvr. Regelen en het H . Regl. zijn afgedrukt in 
B. Weekblad. 1911. no. 45-46. 

IJsselsteinsche Prijsvraag. Het Hoofdbestuur had mededin
ging ontraden aan de prijsvraag, uitgeschreven door de IJssel
steinsche Bouwmaatschappij, daar deze prijs vraag op belangrijke 
punten niet in overeenstemming was met de N . P. Regelen; in ge
lijken geest oordeelde de Permanente Prijsvraag Commissie. 
Aan het Bestuur der Afdeeling richtte het Hoofdbestuur een 
schrijven, waarin het ten sterkste afkeurde, dat het Afdeelings-
bestuur zich niet aan de door de Maatschappij en deelnemende 
Vereenigingen vastgestelde Prijsvraag Regelen gehouden had. 
In verband hiermede werden de heeren C. de Graaf. R. Rijksen 
Gzn. en D. E . Wentink, Juryleden van deze prijsvraag, voor een 
week geschorst als Architectlid van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst. 

Rapport Bouwbedrijven. Evenals in 1910 is dit jaar aan den 
Minister van Landbouw. Nijverheid en Handel op diens verzoek 
door het Hoofdbestuur een Rapport uitgebracht betreffende de 
bouwbedrijvigheid in Nederland over 1910. De vragenlijst, over
gelegd door Afd. Handel, waaraan de Afd. der Maatschappij ter 
beantwoording opgezonden, en vlug beantwoord. Aan de Afdee
lingen wordt hartelijk dank betuigd voor haar medewerking. 
Proef onbrandbaar Rieten en Strooien dak. In aansluiting met 
het bericht in het vorig jaarverslag heeft het Hoofdbestuur 
deze proef nader voorbereid en heeft het daartoe een Arnhem-
sche Commissie benoemd, bestaande uit de heeren : G. André de 
la Porte. J. P. van Lonkhuijzen, A. Salm G.Bzn., W. F . C. Schaap 
enD. W . P . Wisboom. 

Teneinde de noodige gelden bijeen te krijgen, is een circulaire 
gezonden aan desbetreffende autoriteiten, vereenigingen en par
ticulieren. Echter is het totaal der toegezegde bedragen te gering, 
zoodat getracht zal worden alsnog meerderen financieelen steun 
te verkrijgen. 
Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland. In 
het Bestuur van dezen Raad. bestaande uit 5 leden, is de Maat
schappij vertegenwoordigd door den heer C. B. Posthumus 
Meyjes. terwijl Buitengewone Leden van het Bestuur zijn de 
heeren Alb . Otten en B. J. Ouëndag. 
Verder bestaat deze Raad uit 45 leden, namelijk 15 leden, aan te 
wijzen door de Vereeniging van Delftsche Ingenieurs. 15 leden 
aan te wijzen door de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst, en 15 leden aan te wijzen door den Ned. Aannemersbond. 
De Leden door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
aangewezen, z i jn : 
A . D. N . van Gendt Dzn ; M . A. C. Hartman ; P. J . Houtzagers; D. 
E . C. Knuttel ; J. Limburg; W. C. Metzelaar; J. A. Mulock Houwer; 
C. Muysken ; A lb . Otten; B. J. Ouëndag; C. B. Posthumus Meyjes; 
A. Salm G.Bzn; Jan Stuyt; J. Verheul Dzn ; en G. Versteeg. 
Commissiën van Advies bij de beoordeeling van Bouwontwerpen 
(Schoonheidscommissie). In de Amsterdamsche Commissie is de 
Maatschappij vertegenwoordigd door den heer B. J. Ouëndag; 
in de Haagsche Commissie door den Heer D. E . C. Knuttel. 
In de Commissie tot Herziening der Administratieve Voor

schriften, en voor de uitvoering en het onderhoud van werken 
onder beheer van het Departement van Waterstaat. Handel en 
Nijverheid, hebben voor de Maatschappij zitting de heeren C. W. 
vanHeukelomenA.Salm G.Bzn. Zie verder onderBijeenkomsten. 
De Bond van Houthandelaren in Nederland heeft het initiatief 
genomen tot het vormen eener Commissie tot vaststelling van 
normale eischen. waaraan hout in het algemeen moet voldoen. 
Voor de Maatschappij hebben hierin zitting de heeren D. A. N. 
Margadant en J. Verheul Dzn. terwijl in deze Commissie mede 
vertegenwoordigd zijn : de Ned. Aannemersbond. de Bond van 
Houthandelaren, de Vereeniging van Delftsche Ingenieurs en het 
Kon. Inst. v. Ingenieurs. 
Bij de eerste Alg. Vergadering van den federatieven Bond 
..Heemschut" was de Maatschappij vertegenwoordigd door den 
heer J. Gratama. 
Conferentie Bouwkunstig Element Heemschut. Den 28sten en 
29sten December 1911 heeft de Conferentie over het Bouw
kunstig Element bij de Bescherming der Schoonheid van Neder
land te Amsterdam plaats gehad. Op initiatief van de Maat
schappij was deze Conferentie georganiseerd door de 4 bouw
kundige Vereenigingen en den Bond Heemschut. Het Eerelid
maatschap hadden aanvaard de heeren Mr. Th. Heemskerk. Mr. 
Dr. W. F. van Leeuwen en Jhr. Mr. Dr. A. Roëll. In het Comité de 
Patronage waren tal van belanghebbende vereenigingen en in
stellingen vertegenwoordigd terwijl de Conferentie door vele 
afgevaardigden van vereenigingen enbelangstellenden werd bij
gewoond. In de Commissie van Voorbereiding van deze Confe
rentie hadden voor de Maatschappij zitting de heeren S. de 
Clercq. J. Gratama. J. H . W. Leliman en H . v. d. Kloot Meyburg. 
Voor Programma en Verslag der Conferentie wordt verwezen 
naar Bouwkundig Weekblad 1911 No. 50 en Bouwkundig Week
blad 1912 No. 1 6. 

Op het Ned. Congres voor Openbare Gezondheidsregeling. 
16 en 17 Juni 1912 te Rotterdam gehouden, was de Maatschappij 
vertegenwoordigd door den Heer A l b . Otten. 
15 en 16 September 1911 werd te Utrecht gehouden een Congres 
voor Vakonderwijs, waartoe de Ned. Bond van Vakschool-
leeraren en leeraressen het initiatief had genomen ; de Heer G. 
Versteeg heeft hierbij de Maatschappij vertegenwoordigd. 
Op de vergadering voor het stichten van een Nederlandsch 
openlucht Museum, gehouden te Arnhem 24 Apr i l 1912. verte
genwoordigde de heer W. F . C. Schaap de Maatschappij. 
Als afgevaardigde van de Maatschappij naar het IXe Interna
tionaal Architecten Congres, van 2 12 October 1911 te Rome 
gehouden, was benoemd de heer J. Gratama. Met het oog op den 
gezondheidstoestand in Rome heeft deze geen gevolg aan de be
noeming gegeven. 

Tot l id van het Voorbereidend Comité van het Xe Internationaal 
Woningcongres, te houden September 1913 in den Haag, is be
noemd de heer J. H . W. Leliman. 
Tot vertegenwoordiger op het Congres van het Int. Verband für 
die Materialprüfungen der Technik, te houden September te 
New-York, is benoemd de heer L . Bienfait. 

De Maatschappij is toegetreden als l id van het Congres für Kunst-
unterricht. te houden in Augustus 1912 te Dresden. 
Tentoonstellingen. Bij gelegenheid van de Alg. Meivergade
ring werd eene tentoonstelling van afbeeldingen van oude 
Nederl. Dorpskerken gehouden. 
Naar aanleiding van de Conferentie over het Bouwkunstig ele
ment van Heemschut was een tentoonstelling gearrangeerd van 
Duitsche en Nederlandsche Utiliteitswerken. 
De ontwerpen, ingekomen op de prijsvraag voor een Gedenk
raam in het Universiteitsgebouw te Groningen, werden geëxpo
seerd; evenzoo de ontwerpen, ingekomen op de J. H. Leliman 
prijsvragen, een voor een afsluiting van het Leidsche Plein, en 
een voor een kunstnijverheidmuseum. 
Gebouw. Ingevolge het overlijden van den heer J. H. Leliman. 
leening commissaris in zake de 4" o hypothecaire leening van het 
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gebouw, werd als plaatsvervanger benoemd de heer C. Muysken. 
Belangrijke verbeteringen werden aangebracht in de tentoon
stellingszaal, naar aanleiding van de te houden tentoonstelling 
van Dorpskerken. De zaal leent zich nu beter voor exposities, 
zoodat zij met succes verhuurd wordt. 
De vergaderzaal werd voor vergaderingen van verschillende 
commissiën gebruikt, en geëxploiteerd door verhuren aan de 
Afd. Amsterdam der Maatschappij, den Raad van Arbitrage in 
de Bouwbedrijven, de Afd. Amsterdam van de Christ. Science 
Soc. en andere corporaties. Verschillende architecten houden 
hun aanbestedingen in het gebouw, dat zich zeer goed hiertoe 
leent. Dat voorbeeld vindt meer en meer navolging. 
Bib l io theek . De deskundige, benoemd om de catalogus der 
bibliotheek samen te stellen, is grootendeels met zijn arbeid ge
reed, in overleg met de Bibliotheek Commissie wordt de cata
logus nader uitgewerkt, terwijl de Commissie de ordening der 
boeken en platen ter hand heeft genomen. 

Van het J. H . Leliman-fonds zijn eenige belangrijke boekwerken 
aangeschaft. De Alg. Secretaris, 

J. G R A T A M A . 

O N T W E R P - B E G R O O T I N G V O O R H E T B O E K 

J A A R 1912, zooals deze door de Commissie van F i 
nanciën is opgemaakt en ingediend bij het Hoofdbestuur. 
De Commissie van Financiën heeft de eer U hierbij ter over
weging aan te bieden een ontwerp-begrooting voor het jaar 1912. 
Tot toelichting van deze begrooting in het algemeen merkt zij U 
op. dat het haar niet gemakkelijk is gevallen de begrooting slui
tend te maken, eensdeels als gevolg van het eindresultaat van 
het afgeloopen jaar. anderdeels als gevolg van de toenemende 
uitgaven ten behoeve van de door de Maatschappij te behartigen 
belangen. 
Groote voorzichtigheid dient dus te worden in acht genomen om 
te voorkomen, dat ook dit jaar met een nadeelig saldo sluit. 
In het onderstaande zal van enkele posten een nadere toelich
ting worden gegeven. 
Ontvangsten : 
Volgnummer 1. 
Bij het ramen van deze post is rekening gehouden met de nieuwe 
indeeling van de leden, waardoor de opbrengst ongeveer f 1400. 
hooger kan worden geraamd dan voor 1911. 
Volgnummer 3. 
E r bestaat bij de Commissie geen reden deze post lager te ramen 
dan in 1911 is geschied, hoewel in dat jaar de opbrengst belang
rijk beneden de raming is gebleven. 
Volgnummer 4. 
Deze post kan worden verhoogd, omdat vroeger een deel van 
deze post op de toevallige baten werd geboekt. 
Volgnummer 5. 
In verband met de uitgeschreven eereprijsvraag Godefroy op 
de begrooting gebracht. 
Uitgaven. 
Als eerste uitgaaf komt op de begrooting een bedrag van f 1375.08 
voor tot dekking van het nadeelig saldo over 1911. 
Volgnummer 5. 
Door de toename van het aantal candidaten is het aantal ploegen 
met één vermeerderd moeten worden, tengevolge waarvan de 
kosten, op de examens vallend, de ontvangsten zullen over
schrijden. Versterking van middelen, hetzij door het aanvragen 
van een hooger rijkssubsidie, hetzij op andere wijze te verkrij
gen, dient in overweging genomen te worden om in staat te zijn 
deze examens, welke zich in veler belangstelling mogen verheu
gen, verder naar behooren te doen plaats hebben. 
Volgnummer 13. 
De begrooting liet niet toe een hooger bedrag voor dit onderdeel 
uit te trekken ; hoewel het niet als een daad van weelde zou zijn 
te beschouwen, wanneer verschillende zalen en ruimten eens 
flink werden onderhanden genomen. 
Het verven van het trappenhuis, dat dit jaar is achterwege ge
bleven, doordat andere werkzaamheden meer noodig waren; 

230 

het verbeteren van de bibliotheek, het aanschaffen van kasten, 
etc. zijn punten, die hoog noodig dienen te geschieden. 
Volgnummer 28. 
Een bescheiden post, doch waar niet is kan niet meer worden 
gegeven. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie van F i 
nanciën op 5 Maart 1912. 

(w.g.) L . C. DUMONT, Voorzitter. 
J. G R A T A M A , Secretaris. 

F I N A N C I E E L V E R S L A G O V E R H E T B O E K 

J A A R 1911 V A N D E M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R 

D E R I N G D E R B O U W K U N S T , U I T G E B R A C H T A A N 

H E T H O O F D B E S T U U R . 

Ter voldoening aan het bepaalde in Art . 10 van haar reglement 
heeft de Commissie van Financiën de eer U hierbij haar jaarver
slag over 1911 aan te bieden. Evenals vorige jaren zijn door den 
deskundige van de Maatschappij de navolgende stukken opge
maakt en aan onze Commissie ter hand gesteld : 
le . Rekening en Verantwoording overeenkomstig de begroo-
tingsposten; 
2e. De balans op 31 December 1911. 
3e. Rekening en Verantwoording van het Fonds Godefroy. 
4e. De balans van dit Fonds op 31 December 1911. 
De Commissie, die met deze stukken accoord gaat, merkt naar 
aanleiding van deze het volgend op : 
De ontvangsten hebben ongeveer ƒ 350. meer bedragen dan 
was geraamd ; niettegenstaande de post opbrengst uit het con
tract met den Uitgever der werken van de Maatschappij ruim 
ƒ 600 beneden de raming is gebleven. Deze mindere opbrengst 
wordt veroorzaakt doordat minder advertenties werden ge
plaatst dan waarop gerekend was. Als een verblijdend verschijn
sel moet het echter worden beschouwd, dat het aantal abonne
menten op het Weekblad en het Tijdschrift toeneemt. 
Het bedrag der uitgaven heeft de raming met ƒ 1744.81 overtrof
fen zoodat het jaar 1911 met een nadeelig Saldo van ƒ 1375.08 
sluit. 
Wordt nagegaan door welke omstandigheden deze overschrijding 
is ontstaan, dan moeten deze in hoofdzaak gezocht worden op 
een achttal posten der begrooting van welk wederom een vier
tal de belangrijkste zijn n.l. volgnummers 1, 8,13 en 26, (Zie Be
grooting 1912, no. 1, 9, 13 en 29) vanwelk de begrootingsposten 
met resp. ongeveer ƒ 300; ƒ 327;/370 en ƒ 950. zijn overschreden 
Tegenover eerstgenoemde overschrijding staan meerdere in
komsten, zoodat deze geen bezorgdheid behoeft te wekken; de 
tweede overschrijding is een gevolg van het houden van verga
deringen van het Hoofdbestuur en van de ingestelde Commissies; 
terwijl de derde voortspruit uit het aanbrengen van verbeterin
gen in de bovententoonstellingszaal, terwijl tenslotte wat de 
laatste overschrijding betreft wordt opgemerkt, dat daarin een 
bedrag van ongeveer / 450. - begrepen is nog tot het boekjaar 
1910 behoorend. 
Wordt nu aan de hand van de verkregen uitkomsten een oor
deel gegeven, dan komt het aan de Commissie voor, dat hoewel 
het boekjaar met een niet onbelangrijk nadeelig Saldo sluit, dit 
feit geen reden tot bezorgdheid behoeft te wekken, omdat de 
mindere opbrengst uit het contract met den uitgever en de over-
schijdingen aan toevallige omstandigheden zijn toe te schrijven. 
Niettemin wordt de wensch uitgesproken, dat de pogingen van 
den uitgever, de inkomsten van de adver tent iën te vermeerde
ren, gelukken mogen; terwijl tevens getracht moet worden over
schrijdingen te voorkomen of te beperken. 
Ten aanzien van het Fonds Godefroy wordt opgemerkt, dat in dat 
Fonds aanwezig is een bedrag van ƒ 568,48. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Commissie 
van Financiën op 2 April 1912. 

w.g. L . C. D U M O N T , Voorzitter, 
w.g. J. G R A T A M A , Secretaris. 

O N T W E R P - B E G R O O T I N G voor het jaar 1912, zooals deze door de Commissie van F inanc iën is opgemaakt en 
door het Hoofdbestuur is goedgekeurd. 
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Vermoedelijke Ontvangsten: 
Begr. j Ontv. ; Begr. 

voor 1911. over 1911. voorl912, 

4450 

7700 
50 

1 Contributies leden ƒ11255 
2 Huuropbrengst gebouw, Ten-

toonstellingen, vergaderingen 
enz 

Opbrengst uit het contract met 
den Uitgever der werken van 
de Maatschappij 

4 Verkoop uitgaven enz 
5 Bijdrage Eereprijsvraag Gode

froy 
6 Legaat Godefroy 500 
7 Fonds Leliman 250 
8 Examen Bouwkundig-Opzichter 

Bouwkundig-Teekenaar en 
Onderbaas „ 6315 

9 Steun periodieken „ — — 
10 Toevallige baten „ 8 0 0 

Toelichting: 
Art . 1. De Maatschappij bezat 

op 1 Januari 1912, behalve 25 
Eereleden, 335 Architect-Le
den, 454 Buitengewone Le
den en 81 Donateurs, f] 

Art . 8. Het cijfer is als volgt 
verkregen: 

a. Bijdragen der Maat
schappij ƒ 900. 

b. Subsidie van het 
Rijk 5000. 

c. Examengelden der 
Examinandi 2685. 

ƒ11304 331 

4686 31 

7069 
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500 
250 

Totaal . . ƒ8585. 
A f vergoeding onkos
ten uit de examens 
voortvloeiend . . . ƒ2400. 

Blijft ƒ6185. 

Nadeelig saldo 1911 

Totalen ƒ31320 — ƒ33046 
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1/12650 
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7700 
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/3167L09 
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17 ƒ33105 
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Vermoedelijke Uitgaven: 
Begr. Uitgaven Begr. 

voorl911. voorl911. voorl912. 

Dekking nadeelig Saldo over 
1911 

1 Uitgaven van de Periodieken, 
Honorarium dermedewerkers 
en teekenwerk inbegrepen . 

2 Eereprijsvraag Godefroy . . . 
3 Fonds Eereprijsvraag Godefroy 
4 j Uitkeeringen aan de afd: art. 15 

der Statuten art. 19 H. R. . . 
5 Examens Opzichter. Teekenaar 

en Onderbaas 
6 Bevordering Bouwkundig On

derwijs 
7 Aanschaffen boekwerken fonds 

Leliman 
8 ; Aanschaffen boekwerken, perio

dieken en drukken Catalogus 
9 Reis-enVerblijfkosten(Hoofdbe-

stuur, Commissieleden, Secre
taris) 

10 Bureau-behoeften, bureau-druk
werken, telefoon-abonnement, 

11 Kosten van verkiezingen en ver
gaderingen 

12 Inningskosten der Contributies, 
Vrachten, porto's, telegram
menen Int. telefoongesprekken 

13 Onderhoud gebouw, meubil. enz. 
14 Belastingen (pers, grond, en 

straat, precario) 
15 Verzekeringen (Brand en Glas) 
16 Vuur, licht en water 
17 Schoonhouden, puibewassching 
18 Tractementen(Secretaris-Redac-

teur. Klerk, Accountant en be
ambte-Conciërge) 

19 Rente der 4°/o Hypoth. Leening 
20 : Aflossing dezer Leeningen. . . 
21 Rente der 3" 0 Geldleeningen . . 
22 Aflossing dezer Leeningen. . . 
23 Verbeteren Tentoonstellings

ruimten 
24 Bijdrage in de kosten van stich

ting van den Raad van Arbitra
ge, onkosten ingestelde en in 
te stellen tijdelijke Commissies 

25 : Lidmaatschappen, Vereenigin
gen en Congressen, benevens 
vertegenwoordiging . . . . 

26 Bijdrage Rapport Conferentie 
Heemschut 

27 I Pensioenverzekering personeel 
28 Herdenking 70-Jarig bestaan der 

Maatschappij 
29 i Onvoorzien 

li "T 
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.. 300 „ 430 85 .. 300 

.. 550 .. 673 88:' .. 600 
„ 1400 „ 1770 89 .. 800 — 

„ 323 51° .. 325 
„ 270 „ 278 60 40 — 
.. 375 '.. 386 88 .. 375 — 
.. 70 .. 137 35 70 — 

„ 4550 „ 4428 59' „ 4700 
.. 2280 .. 2280 — .. 2260 — 

, .. 500 .. 500 — .. 500 — 
.. 160 50 .. 160 50 „ 153 — 
.. 250 .. 250 — .. 250 — 
.. 100 — — .. 100 — 

„ 200 .. 116 03 .. 100 

„ 75 — „ 149 03 .. 150 

- — .. 150 _ 
.. 500 354 87 i .. 515 — 

— — _ .. 300 
.. 198 50 ., 1147 06 5 .. 106 92 

ƒ31320 — ƒ33064 
: 

81 ƒ33105 — 

231 



BERICHTEN 
Rijks Akademie van Beeldende Kunsten. Reeds sedert ge-
ruimen tijd werden onderhandelingen gevoerd tusschen de re
geering en het gemeentebestuur van Amsterdam over den bouw 
van een nieuwe Rijksakademie van Beeldende Kunsten. Naar 
men weet is het tegenwoordig gebouw aan de Stadhouderskade 
geheel onvoldoende voor de groeiende behoefte, en heeft men 
het denkbeeld om door verbouwing de noodzakelijke vergroo
ting te verkrijgen moeten laten varen. 
Thans is. naar de bladen melden, tusschen het rijk en de ge
meente voorloopig overeenstemming verkregen, op dezen grond
slag dat Amsterdam, gezien het groote belang dat het bezit der 
Rijksacademie van Beeldende Kunsten voor de hoofdstad heeft, 
zich verbindt tot het beschikbaar stellen van een terrein in het 
uitbreidingsplan Zuid. en het betalen van de bouwsom, te zamen 
eene waarde van f 800.000 vertegenwoordigend. Daarentegen 
zou de jaarlijksche rijksbijdrage verhoogd worden. 
In dezen geest zou eerlang een voorstel den raad bereiken. 
Het ligt in de bedoeling in de nieuwe akademie het onderwijs 
ook tot de bouwkunst uit te strekken. 
Om en bij den Dam. De Commissie van bijstand heeft hare 
goedkeuring gehecht aan de plannen van den architect Harry 
Elten. voor den bouw van een nieuw magazijn voor de Naaml. 
Venn. Naaimachinenhandel v,h. A . Lewenstein, op het vrijko
mend terrein Vijgendam. Nes. Hermietensteeg. N. R. Ct. 
Reorganisatie Haagsche Academie van Beeldende K u n 
sten. Het bestuur van bovengenoemde academie heeft den Ge
meenteraad van Den Haag verzocht, het jaarlijksch gemeente
subsidie van ƒ33.000 te willen verhoogen tot ƒ 50,000 in verband 
met een voorgenomen belangrijke reorganisatie en uitbreiding 
van het onderwijs (van het Rijk is gevraagd ƒ 23,250, van de pro
vincie ƒ 6500 meer). 
Beoogd wordt: lo . den dagcursus voor bouwkunde te verande
ren in een twee-voljarigen en den winteravondcursus voor 
bouwkundigen in een vierjarige Middelbare Technische School; 
2o. den bouwkundigen in den avondcursus gelegenheid te geven 
om na een 5-jarigen cursus tot bovengenoemde Middelbaar Tech
nische school, hetzij op den dagcursus of in den winteravondcur
sus te worden toegelaten; 
3o. voor hen. die hunne studiën verder willen voortzetten dan 
in het programma der Middelbaar Technische School is omschre
ven, daartoe in een één-voljarigen dagcursus of in een tweejari
gen avondcursus de gelegenheid te geven ; 
4o. voor de studie voor verschillende teekenakten een één- a 
twee-voljarigen dagcursus te geven, terwijl voor de studie voor 
een viertal andere akten met betrekkelijk kleine uitbreiding van 
het onderwijs, de bestaande vierjarige cursus kan worden ge
volgd. 
Voorts zal het noodig zijn, onderwijs te geven in rekenen en 
Nederlandsche taal. stel- en meetkunde, natuur- en werktuig
kunde. Fransen, Duitsch en Engelsch. 
Met aandrang verzoekt het bestuur, de subsidie-verhooging te 
doen ingaan met 1 Januari 1913. ten einde ten spoedigste de aan
gegeven uitbreiding van het onderwijs tot stand te kunnen bren
gen, omtrent welke uitbreiding in alle deelen overleg is gepleegd 
met den heer H . J. de Groot, inspecteur M . O. Alg. H.Bl. 
Schoolversiering. Te Arnhem is opgericht de Vereeniging voor 
Schoolversiering. een voortzetting van de commissie voor school-
wandversiering uit de Vereeniging van Leeraren bij het Middel
baar Onderwijs. 
Het doel der vereeniging is bij leerlingen van inrichtingen van 
onderwijs hier te lande den schoonheidszin te helpen ontwikke
len en daarbij vooral liefde te wekken voor de vaderlandsche 
kunst. De middelbare school is in de eerste plaats hetterrein van 
haar werkzaamheid. 
De Vereeniging tracht haar doel te bereiken o a. door haar be
middeling te verleenen tot het versieren van scholen inzonder

heid met voortbrengselen of reproducties van vaderlandsche 
kunst en door het verspreiden van geschriften. 
Het bestuur is samengesteld uit: dr. A . van de Water te Arnhem, 
voorzitter ; C. H. Bendien, Arnhem, secretaris ; F . W. v. d. Haa-
gen. Arnhem, penningmeester; M . A. P. C. Poelhekke, Nijmegen, 
en dr. W. C, L . Bronsveld. Hoorn. Alg. H.Bl. 
Nationale Kunsttentoonstelling in 1913. In den Haag worden 
pogingen gedaan tot het organiseeren, in verband met de opening 
van het Vredespaleis het volgend jaar. van een algemeene natio
nale kunsttentoonstelling. B. en W. der Residentie moeten in be
ginsel bereid zijn bevonden de onderneming van gemeentewege 
krachtdadig te steunen. 
De bedoeling is, de navolgende vier groepen bijeen te brengen : 
le groep : een keuze-collectie werken van meesters uit de 16e en 
17e eeuwsche schilderschool, welke weinig te zien zijn geweest, 
zoowel uit Nederlandsche, maar vooral uit buitenlandsche kabi
netten, tijdelijk naar hier gebracht. 
2e groep : eene keuze-collectie van het beste dat de Hollandsche 
kunstnijverheid uit vroegere eeuwen heeft voortgebracht, als: 
meubelen, goud, zilver, koper, aardewerk, kantwerk, geweven 
stoffen enz. en zich bevindende in Nederlandsche en buitenland
sche verzamelingen. 
3e groep: eene keuze-collectie van de beste werken der groote 
meesters van de Haagsche schilderschool der 19e eeuw, zich be
vindende in Nederlandsche en buitenlandsche kabinetten. 
4e groep : eene keuze-collectie uit het beste wat de Nederland
sche kunstnijverheid in de laatste 50 jaren heeft voortgebracht. 
De Commissie heeft zich gedacht dat deze 4 groepen zullen wor
den bijeengebracht in een brandvrij gebouw, op te richten op 
terrein aan den Nieuwen Duinweg en bestaande uit een eerehal, 
met aan elke zijde twee zalen, zoodat elk van de 4 groepen afzon
derlijk wordt tentoongesteld. 
E r is een voorloopig algemeen comité gevormd uit de navolgen
de heeren : mr. T. M . C. Asser, minister van Staat, l id van den 
Raad van State ; R. Bloembergen Ezn.. l i d van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal; E . Deen. l id der Provinciale Staten van 
Zuid-Holland, l id van den Gemeenteraad van 's-Gravenhage; 
mr. H . Goeman Borgesius. oud-Minister van Binnenl. Zaken, l i d 
van de Tweede Kamer; J. Jurriaan Kok. l id van den Gemeente
raad van s-Gravenhage ; mr. L . P. M . H . Baron Michiels van Ver-
duynen, secretaris-generaal van het Hof van Arbitrage ; dr. W. 
H . Nolens, l id van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; Jhr. 
B. W. F . van Riemsdijk, directeur van het Rijksmuseum; jhr. mr. 
A. F . de Savornin Lohman. Minister van Staat, l id van de Tweede 
Kamer. 
De volgende heeren hebben zich bereid verklaard in het Uitvoe
rend Comité zitting te nemen: E . Deen, algemeen voorzitter; J. 
Jurriaan Kok. algemeen onder-voorzitter, tevens algemeensecre
taris; dr. C. Hofstede de Groot, voorzitter der commissie voor de 
le groep; J. A. Frederiks, idem van de 2e groep ; W i l l y Martens, 
idem van de 3e groep ; prof. Th. K . L . Sluyterman, idem van de 
4e groep; C. W. Lunsingh Scheurleer, algemeen penningmeester; 
terwijl als 2e secretaris zal optreden de heer C. L . Levoir. 
Het Uitvoerend Comité heeft zich bereids tot de Regeering ge
wend met verzoek om nevens den krachtigen financieelen steun, 
welken de commissie reeds van wege het gemeentebestuur en 
particulieren is toegezegd tot deelneming in een waarborgfonds 
groot ƒ 125,000 waarin alle entrees zullen worden gestort, bij te 
dragen een subsidie van ƒ 75.000. 
Dit waarborgfonds zal slechts gedeeltelijk worden gebruikt om
dat daarin gestort wordt de opbrengst der entreegelden der 
expositie. 
Waar deze bij de Rembrandt-tentoonstelling reeds een halve ton 
gouds bedroegen, wordt met zekerheid aangenomen dat slechts 
een gedeelte van het waarborgfonds noodig zal zijn. Alg. H.Bl. 
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INHOUD : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Dr. P. J. H . Cuypers, 85 
jaar. Bebouwing van den Dam te Amsterdam. Eere
prijsvraag Godefroy. — Jaarverslagen der Afdeelingen. — 
Jaarverslag der Commissie van Arbitrage. R E D A C T I O N E E L 
G E D E E L T E . E . van den Bossche, door Candidus. De Auteurs
wet. Slot. Eerepoorten te Arnhem. — Prijsvragen. Ingezon
den. Laatste Berichten. Alg . Meivergadering. Rectificatie. 

- Verslag der Hoofdbestuursvergadering. Berichten. Met 
een plaat. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

DR. P. J. H. CUYPERS 85 JAAR. 
Door het Hoofdbestuur is het volgende schrijven verzonden. 

15 Mei 1912. 
Den WelEde l Zeergel. Heer Dr . P. J. H . C U Y P E R S 

te R O E R M O N D . 

Hooggeachte Jubilaris. 
Bij de herdenking van Uwen 85sten Verjaardag voelt het Hoofd
bestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
zich gedrongen, bij de vele gelukwenschen, die U van heinde en 
ver zullen worden aangeboden, ook de zijne te voegen, daarbij 
zijn leedwezen betuigend, dat het verhinderd is U persoonlijk te 
complimenteeren. 
Het Hoofdbestuur verheugt er zich ten zeerste over, dat U , on
danks het klimmen der jaren, jeugdig blijft in kracht, ijver en 
toewijding, waardoor U in staat is U w veelomvattend werk te 
blijven verrichten op een wijze, die menig jongere in jaren U 
benijdt. 
Het moet U een groote voldoening zijn, op een dag als deze, al 
wat door U gewrocht is, de revue te laten passeeren, en daarbij 
te beseffen, dat Uwe arbeid, van baanbrekende beteekenis, zoo
wel door de leeken als door Uwe collega's hoogelijk wordt ge
waardeerd. 
Reeds meer dan eens is U w groote verdienste gememoreerd. Uit 
hare algemeene erkenning en bekendheid spreekt de grootste 
hulde, zoodat het overbodig is deze verdienste nog eens uiteen 
te zetten. 
De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, ten volle over
tuigd van deze verdienste, bood U het Eerelid.maatschappij der 
Maatschappij aan; en het was haar eene bijzondere voldoening, 
dat U dit heeft aanvaard. 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bei.ichtigen. 

Het Hoofdbestuur wenscht U van harte een aangenamen feest
dag toe, en hoopt, dat het U gegeven moge zijn nog meerdere 
jaren in gezondheid en opgewektheid werkzaam te kunnen zijn. 

Met de meeste Hoogachting 
voor het Hoofdbestuur voornoemd, 

A . S A L M G.BZN., Voorzitter. 
J. G R A T A M A . Secretaris. 

BEBOUWING V A N DEN D A M T E A M S T E R D A M . 
Door het Hoofdbestuur is het volgende adres ingediend: 

11 Mei 1912. 
Aan den Raad der Gemeente Amsterdam. 

EdelAchtbare Heeren, 
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, 
het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, 

dat het Uwen Raad gaarne hulde brengt voor zijn ernstig streven 
de Dambebouwing aan hooge eischen te doen beantwoorden, 
getuige de door de Gemeente Amsterdam uitgeschreven prijs
vraag voor den Damaanleg tegenover het Paleis en de benoe
ming van de Raadhuis-Dam-Commissie; 
dat echter deze Commissie slechts correctief kan optreden, en 
zoodoende nooit een ingediend middelmatig project tot een be
langrijke architectonische schepping, den Dam waardig, kan 
vervormen, 
dat het overtuigd is, dat alleen dan waarborgen voor een waar
devolle Dambebouwing verkregen kunnen worden, als de Ge
meente hare terreinen aan den Dam zelf exploiteert, gelijk ook 
door den eerstbekroonde in de Damprijsvraag in de bij zijn 
project gevoegde Memorie van Toelichting is geadviseerd, en 
dat het wenschelijk is, voor deze bebouwing openbare nationale 
prijsvragen uit te schrijven, overeenkomstig de geldende regelen 
voor deze prijsvragen, welke, goed voorbereid en billijk gehono
reerd, aan de Jury een keuze zal geven uit ontwerpen van de 
beste Nederlandsche Architecten. 

't welk doende, enz. 
het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst 
A. S A L M G.BZN., Voorzitter. 
J. G R A T A M A . Secretaris. 
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E E R E PRIJSVRAAG ..GODEFROY". 
U I T G E S C H R E V E N DOOR D E M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G D E R 

B O U W K U N S T . 

Lijst der ingekomen ontwerpen. 

No. M O T T O A A N T A L T E E K E N I N G E N . 

1. Bij Geboomte 
2. Piet die maekt 't 

Jan die laekt 't 
3. Kwadraat in dubbelen cirkel 
4. Tempel der Muzen 
5 1912 
6. Kongsie 

5 stuks 

10 .. 
9 .. 
9 .. 
7 .. 
9 .. 

10 .. 
10 .. 
10 .. 
10 .. 
9 .. 
7 .. 
9 .. 
9 .. 
7 .. 
9 .. 

10 .. 
11 .. 

8 .. 
10 .. 
7 .. 

7. Ouke 
8. Kien 
9. Twee A in cirkel 

10. E . P. G, in cirkel. 
11. P. 
12. In liefde bloeiend 
'13. Sic 
14. N . 
15. Architectenhuis 
16. C. 
17. Onder één dak 
18. Pied a Terre 
19. B . in twee kwadraten 
20. K-
21. A . 
De Jury heeft hare meening gevormd, en stelt het Hoofdbestuur 
voor geen prijzen en medailles toe te kennen, maar aan den ont
werper van het ontwerp motto ..Kongsie" te geven een belooning 
groot f400. en aan den ontwerper van het project motto „Sic" een 
belooning groot f 200. 
De tentoonstelling der ingekomen projecten wordt gehouden in 
het gebouw der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
Marnixstraat 402. Amsterdam ; zij wordt geopend Zondag 18 Mei 
ten 10 ure v. m.; om 1 uur wordt zij gesloten, waarna zij weer ge
opend is van Maandag 20 Mei tot en met Woensdag 29 Mei van 
10 uur v.m. 5 uur n.m.; Zondags van 10 uur v.m. — 1 uur n.m. 
Toegang vrij . 
De Afdeelingen der Maatschappij en andere bouwkundige Ver-
eenigingen worden na 1 Juni in de gelegenheid gesteld de ont
werpen, ingekomen op deze prijsvraag, gedurende eenigen tijd 
ter expositie te verkrijgen. (De projecten moeten voor 1 Januari 
1913 teruggezonden worden aan de eigenaars). Desbetreffende 
verzoeken te richten tot den Alg. Secretaris. Marnixstraat 402, 
Amsterdam. 

Voor de Agenda der Alg. Mei-vergadering en voor het Verslag 
der Hoofdbestuursvergadering op Donderdag 9 Mei. zie onder 
Laatste Berichten. 

AFDEELING AMSTERDAM D E R M A A T S C H A P P I J 

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

15 O C T O B E R 1852. 

J A A R V E R S L A G 1911. 

Leden. In den loop van 1911 verloor de Afdeeling 3 leden door 
overlijden, en 2 leden bedankten, terwijl 3 nieuwe leden zijn 
toegetreden, zoodat het totaal aantal leden op 1 Januari 1912 be
droeg 115. in welk getal begrepen zijn 4 honoraire leden. 

Bes tuur . Het Bestuur was in het jaar 1911 samengesteldals volgt: 
F . W. M . Poggenbeek. Voorzitter; M . B. N . Bolderman, Vice-
Voorzitter; J. Bakker, Secretaris ; E . M . Rood, Penningmeester; 
A . D. N . van Gendt, Commissaris. 
Het Bestuur vergaderdein den loop van 1911 zesmaal ter voor
bereiding van de vergaderingen der Afdeeling en ter bespreking 
harer belangen in het algemeen of in het bijzonder. 
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Vergaderingen. Het aantal bijeenkomsten bedroeg 4, waarvan 
de verslagen dezer bijeenkomsten steeds in het Bouwkundig 
Weekblad werden gepubliceerd. 
Dat dit aantal minder is dan vorige jaren, vindt zijn oorzaak 
daarin, dat we van enkelesprekers bericht ontvingen dat ze hunne 
toegezegde voordracht door gezondheidsredenen of andere be
zwaren niet konden houden of moesten uitstellen. Opnieuw moet 
het Bestuur een beroep op de Leden doen, om door trouwere 
opkomst van hunne belangstelling blijk te geven, aangezien ook 
daardoor voor het vervolg de pogingen van het Bestuur tot het 
verkrijgen van toezegging van sprekers, die bereid zouden zijn 
tot het houden eener Voordracht, zeer zou worden bevorderd; 
daar ook de finantieele toestand het niet toelaat groote défraie-
menten toe te kennen, moeten dus de sprekers hun succes vin
den in de belangstelling der Leden. 

628ste Algemeene Vergadering gehouden op 26 Januari 1911. 
De voorzitter sprak een woord van welkom en opwekking tot 
de Leden bij den aanvang van het jaar, wijdde eenige woorden 
van groote waardeering aan de nagedachtenis van den heer J. H . 
Leliman en deelde den leden mede dat van den heer J. H . W. 
Leliman een schrijven was ingekomen om ter herinnering aan 
zijn vader in nader overleg met het Bestuur van het Genootschap 
Architectura et Amicit ia twee prijsvragen uit te schrijven, waar
voor door hem een bedrag van f 1000 werd beschikbaar gesteld. 
De heer S. de Clercq hield daarna een zeer interessante voor
dracht toegelicht met lichtbeelden over ..Oude bouwkunst op 
Java." 
Na de pauze werd door de finantieele commissie, bestaande uit 
de heeren W. J. de Groot. B . J. Ouëndag en B . Kruijff, een gunstig 
rapport uitgebracht over de rekening en verantwoording van het 
jaar 1910. 
De aftredende Bestuursleden, de Heeren M . B. N . Bolderman en 
A . D. N . van Gendt werden evenals de Voorzitter bij acclamatie 
herkozen. 

629ste Algem. Vergadering gehouden op Donderdag 16 Maart 
1911. Na lezing en goedkeuring der notulen hield de Heer A. W. 
Weissman een voordracht, toegelichtmet een zeer fraaie collectie 
lichtbeelden, en haddaartoe als onderwerp gekozen ..Het Konink
lijk Paleis te Amsterdam als kunstwerk." De vrij talrijke verga
dering gaf duidelijk blijken van waardeering voor deze belang
rijke en uitgebreide voordracht. 

630ste Algem. Vergadering gehouden op Donderdag 27 A p r i l . In 
de plaats van den Heer Joh. Mutters Jr., die door ongesteld
heid verhinderd was zijn toegezegde voordracht te houden, was 
de Heer J. Gratama bereid gevonden in diens plaats op te treden 
om een voordracht te houden over „De aesthetische waarde van 
het raam voorde buiten en binnen architectuur", terwijldoor den 
Heer Aug. Hermans uit Roermond een lezing werd gehouden 
over: „Het ontstaan van vocht in muren en gebouwen" en de 
middelen besprak om volgens het systeem „Knapen" deze be
zwaren te voorkomen of uit den weg te ruimen, hetwelk reeds 
herhaaldelijk in het buitenland en ook in ons land o. a. aan het 
kasteel „Haarzuyien" werd aangewend. 
De Heer Dr. P. J. H . Cuypers ter vergadering aanwezig, gaf wel
willend daarvan eenige nadere verklaring en beloofde de Leden 
in de gelegenheid te wil len stellen, om dit ter plaatse aan het kas
teel „Haarzuyien" nader op te kunnen nemen, welk voorstel door 
allen dankbaar werd aanvaard, terwijl door Dr. Cuypers in over
leg met het Bestuur daarvoor nader een dag zou worden vastge
steld. 
De Heer Knapen, architect te Schaerbeek, ter vergadering aan
wezig, gaf nog enkele toelichtingen, terwijl den Heer Aug. Her
mans de toezegging deed zijne gehouden voordracht na enkele 
omwerking met bijvoeging van eenige foto's voor het Bouw
kundig Weekblad te zullen afstaan. 

631ste Algemeene Vergadering gehouden op Donderdag 2 No
vember. 
In deze vergadering werd naar aanleiding van een ingekomen 

schrijven van den Directeur van het Bouw- en Woningtoezicht 
door de Vergadering benoemd, tot L i d in de Commissie van A d 
vies bij de beoordceling van bouwontwerpen bij de aanvraag 
van Gemeenteterreinen voor erfpacht of koop, de Heer A. W. 
Weissman, daar de Heer J. H. W. Leliman, volgens rooster met 
1 Nov. moest aftreden en volgens Art . 3 der Instructie voor ge
noemde Commissie niet onmiddellijk herkiesbaar is. 
Daarna werd het woord gegeven aan den Heer A. W, Weissman, 
die met toelichting van een keurige collectie lichtbeelden een 
voordracht hield over „Herinneringen aan Rome" welke voor
dracht bij de vele aanwezigen, waaronder ook zeer vele Dames 
werden opgemerkt, een dankbaar gehoor mocht ondervinden en 
onder luid applaus werd besloten. 
Door den Heer Leliman waren langs de wanden fraaie foto's van 
Rome en omgeving tentoongesteld. 

Commiss ion en vertegenwoordiging der Afd. De heeren 
W. J. de Groot. B. J. Ouëndag en B. Kruijff, fungeerden in de ver
gadering van 26 Januari 1911 als Commissie voor het nazien van 
de rekening en verantwoording van den Penningmeester. 
In de Gemeentelijke Commissie ter beoordeeling van aanvragen 
voor Gemeenteterrein in koop of erfpacht, was de Afdeeling ver
tegenwoordigd door den heer J. H . W. Leliman. die op 1 Nov. aan 
de beurt van aftreding en niet onmiddellijk herkiesbaar was, en 
door den Heer A. W. Weissman werd vervangen. 
In den Raad der Afdeelingen, waarvan in Mei 1911 een bijeen
komst plaats vond, werd de Afdeeling vertegenwoordigd door 
de Heeren F . W. M . Poggenbeek en J. Bakker. 

Op initiatief der Vereeniging Amstelodamum kwam eene Com
missie tot stand voor het behoud van stadsschoon, welke Com
missie wordt gevormd uit afgevaardigden, van het Kon. Oudheid
kundig Gen. „St. Lucas". Architectura et Amicitia, Kath. Kunst
kring „de Violier", „Arti et Amicitia", „Amstelodamum" en de 
Afd. Amsterdam van de Mij. tot Bev. der Bouwkunst, in welke 
Commissie de Heer M . B. N . Bolderman zitting nam. 

Op den len Juni was het 25 jaar geleden dat onze oud-voorzitter, 
de Heer W. J. de Groot, Onder-Directeur van Publieke Werken 
te Amsterdam, in Gemeentedienst trad, en werd de Jubilaris 
namens het Bestuur der Afdeeling door de Heeren F . W. M . Pog
genbeek en J. Bakker geluk gewenscht en met een woord van 
hulde toegesproken. 

Den 22en Juni had een excursie naar Haarzuyien plaats om daar 
op uitnoodiging van Dr . P. J. H. Cuijpers de verkregen resultaten, 
betreffende het drogen van muren, volgens het systeem „Kna
pen " in oogenschouw te nemen, van welke gelegenheid.aanlokke-
lijk daar tevens het inwendige van het kasteel zou worden 
bezichtigd, door ruim een 30-tal Leden en geïntroduceerden 
werd gebruik gemaakt. 

Aan den Raad der Gemeente Amsterdam werd in de maand 
October door de Afdeeling een adres gericht, om te trachten nog 
te voorkomen, dat de grond van het voormalige z. g. Muiderbosch 
en een gedeelte der vroegere Oosterbegraafplaats zou worden 
afgestaan met het doel tot plaatsing van een gebouw bestemd 
voor het te stichten Koloniaal Instituut, zulks voortvloeiende niet 
alléén uit vrees voor het te verkrijgen ongunstige resultaat wat 
de plaatsing van het gebouw betreft, maar ook tot behoud van 
het daar ter plaatse zoo wenschelijk geacht aanwezige natuur
schoon. 
Het volledig adres werd in de voornaamste ochtendbladen en in 
het op 28 Oct. verschijnend Bouwkundig Weekblad opgenomen. 

Den 28en en 29en December had in het gebouw der Maatschappij 
tot bev. der Bouwkunst een conferentie plaats over het Bouw
kunstig element bij de Bescherming der Schoonheid van Neder
land, op welke conferentie in het Comité de Patronage de Afdee
ling werd vertegenwoordigd door de Heeren M . B. N . Bolder
man enE. M. Rood. 

De Leeskring. In den leeskring der Afdeeling circuleerden de 
navolgende tijdschriften: 
Bouwkundig Weekblad. Bouwkunst (2 maandelijks). De Op

merker, Architectura. Maandblad voor het Teekenonderwijs. De 
Bouwwereld, Het Huis Oud en Nieuw, Bulletin van den Oudheid
kundigen Bond, Kle i , De Aannemer, De Gas- en Waterfitter, 
Technisch Weekblad, De Industrie, Gas, De Ingenieur. Tijdschrift 
der Maatschappij van Nijverheid, Tijdschrift voor Sociale Hy
giëne, St. Lucas, De Nederlandsche Klei-industrie. Maandblad 
voor Vakopleiding, L a Construction Moderne, Architektonische 
Rundschau, Deutsche Bauzeitung. Deutsche Bauhütte . Zentral-
blatt derBauverwaltung. Innen-Dekoration. Der Stadtebau. Wie
ner Bauindustrie Zeitung. Schweizerische Bauzeitung (mit Mo-
natsh. Das Bautenalbum), The Builder, The Studio, The Art 
Journal. 

De administratie van den leeskring werd weder welwil lend door 
den heer J. H . W. Leliman gevoerd, waarvoor hem zeker de wel
verdiende dank der Afdeeling wordt gebracht. 
Opnieuw wenscht het Bestuur dan ook door de belangrijkheid 
der samenstelling nog meer de Leden aan te sporen, deel te ne
men aan den Leeskring, opdat deze zich verder zal kunnen ont
wikkelen, aangezien de jaarlijksche contributie slechts f 5.- - be
draagt, terwijl de tijdschriften wekelijks zoodanig worden ver
deeld, dat de deelnemer eenige bladen van den nieuwsten datum 
ontvangt, terwijl ook met verdere wenschen van deelnemers 
zooveel mogelijk rekening zal worden gehouden. 

De finantieele toestand. De stand der geldmiddelen is gunsti
ger dan in het vorige jaar, hoewel het steeds wenschelijk blijft 
middelen te beramen, zoo mogelijk het ledental te versterken. 

Doordien de firma E d . H . Sikken, uitgever van den leeskring 
opnieuw hare medewerking gratis verleende en ook velen wel
willend tijdschriften ter circulatie afstonden, vorderde de porte
feuille geen offers uit de kas. 

Goedgekeurd in de Algemeene Vergadering van 29 Januari 1912. 

De Voorzitter, 
F. W. M . P O G G E N B E E K . 

De Secretaris. 
J. B A K K E R . 

AFDEELING ARNHEM V A N D E M A A T S C H A P P I J 

T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 

J A A R V E R S L A G 1911. 
/Jestuur. In het bestuur kwam eenige wijziging; het is thans 
samengesteld als volgt: W. F . C. Schaap. Voorzitter ; J. Persijn. 
Onder-Voorzitter; W. A . Lensink. Penningmeester; H. F . Mer-
tens, Commissaris ; Albert Kool . Secretaris. 
Leden. In 't begin van 1912 bestond de Afdeeling uit 72 leden, 
waarvan 21 leden der Maatschappij. 
Vergaderingen. E r werden gehouden 4 vergaderingen en wel op 
12 Apr i l . 10 Mei, 4 October en 6 December. Ook werd de Afdee
ling nog uitgenoodigd tot bijwoning eener vergadering van het 
Genootschap Artibus Sacrum, waar de heer Versteeg eene lezing 
hield over Arnhemsche Bouwkunst. De vergaderingen waren 
tamelijk goed bezocht en er werden enkele interessante lezingen 
gehouden. 
Kas. Volgens verslag van den Penningmeester was er een klein 
batig saldo. De rekening werd goedgekeurd. 
Excursies. Ofschoon het voornemen bestond in den zomer eene 
excursie te houden naar Amerongen en omgeving, moest dit door 
bijzondere omstandigheden worden uitgesteld. 
Voordrachten. In de vergadering van 12 A p r i l : Voordracht van 
den heer H . L . de Jong. architect te Arnhem, over Stedenuitbrei-
ding. Schoonheidscommissiën en het wezen der Bouwkunst. 
In de vergadering van 4 October: Voordracht van de heeren 
Alph. Steger te Amsterdam. Privaat-Docent aan de Technische 
Hoogeschool te Delft en de heer W. H. A. S. baron van Ittersuin. 
Directeur der Mij. tot Installatie van onontplofbare Tanks, over: 
Het gebruik van brandgevaarlijke vluchtige vloeistoffen, de ge
varen daaraan verbonden en de middelen ter voorkoming dier 
gevaren. 
Met leedwezen moeten wij in het verslag melding maken van het 
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overlijden van den Oud-Voorzitter, het eerelid der Afdeeling de 
heer V. G. A . Bosch, B. I. 
Adressen. In verband met het overlijden van den heer Bosch, 
welke zitting had in het bestuur der Vereeniging tot Restauratie 
der Groote of St. Eusebius Kerk en in de Commissie ter verzeke
ring van eene goede bewaring van gedenkstukken van geschie
denis en kunst, te Arnhem, werden aan deze Colleges adressen 
verzonden, inhoudende het verzoek bij weder aanvulling der 
ontstane vacature rekening te willen houden met het bouwkun
dig element. De Secretaris, 

A L B E R T K O O L . 

A F D E E L I N G ' S - G R A V E N H A G E V A N D E M A A T 

SCHAPPIJ T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 

J A A R V E R S L A G 1911. 

Het ledental is sedert Januari 1911 vrijwel stationair gebleven 
en bedroeg op 1 Jan. j l . 112, een aantal, dat zeker met tevreden
heid mag worden vermeld en oorzaak is van een gunstigen f inan-
tieelen toestand. Mag uit dit ledental tot belangstelling in de af
deeling en hare werkzaamheid worden besloten, daarvan gaf de 
opkomst op de vergaderingen niet altijd blijk. Mogen de leden dit 
jaar toonen aan het doel der afdeeling bij te willen dragen door 
persoonlijke werkzaamheid. 
De bijeenkomsten waren 6 in getal, waarin het volgende ten ge-
hoore werd gebracht: 
6 Januari: Voordracht van den heer J. L . B . Keurschot over „de 
Arbeiderswoning", waarin hoofdzakelijk de middelen besproken 
werden, waarmee de Overheid aan den slechten toestand een 
einde zou kunnen maken. Deze voordracht lokte een levendig 
debat uit, waarop de heer Keurschot uitvoerig inging. 
8 Februari : Gecombineerde vergadering met de Vereeniging 
voor Handel, Nijverheid en Gemeentebelangen, waarin de heer 
S. de Clercq een belangwekkende verhandeling hield over de 
verbetering der binnenverkeerswegen en de plaatsing van het 
toekomstig nieuwe Raadhuis, waarna verscheidene aanwezigen 
over dit onderwerp debateerden. 
22 Maart:Voordracht van den heer J. Gratama over de Gothiek in 
Noord-Frankrijk, waarmede hij zijn gehoor zeer te boeien wist. 
25 A p r i l : In een gecombineerde vergadering met de Vereeniging 
voor Handel, Nijverheid en Gemeentebelangen hield de heer 
W. F . C. Schaap een interessante voordracht over het „Slacht
huis", naar aanleiding waarvan den volgenden dag door beide 
vereenigingen een excursie werd gehouden naar het nieuwe 
slachthuis van 's Gravenhage, dat met zeer veel belangstelling 
bezichtigd werd. 
20 November: In een door talrijke dames-introducées opgeluis
terde vergadering hield Prof. Vogelsang een keurige causerie 
over de ontwikkeling der Tuinkunst, en vertoonde daarbij een 
reeks van zeer fraaie lichtbeelden. 
22 December: Voor een klein maar dankbaar publiek hield de 
heer J. W. Braat Jr. een voordracht over Centrale Verwarming, 
verduidelijkt door lichtbeelden en in de zaal tentoongestelde 
wandplaten en monsters van onderdeelen. 
In deze vergadering werd het volgende bestuur gekozen: D. E . C. 
Knuttel, C. B. I., herbenoemd als voorzitter; J. A. G. van der 
Steur, B. I., vice-voorzitter; Joh. G. Robbers, B. I., secretaris ; S. 
de Clercq, vice-secretaris; J. J. L . Bourdrez, C. B. I., penning
meester; H. Fels, commissaris ; J. J. Gort Jr., bibliothecaris. 
Een gevoelig verlies leed de Afdeeling door het vertrek naar 
Nederl. Indië, begin December, van den heer J. F . van Hoytema, 
die met zooveel ijver en animo geruimen tijd de functie van se
cretaris van het bestuur waarnam. Tevens was hij voorzitter van 
de Haagsche Commissie voor verkrijging van Middelbaar Tech
nisch onderwijs; het bestuur der Afdeeling benoemde in zijn 
plaats den heer J. J. L , Bourdrez. 
Met verschillende andere vereenigingen stichtte de Afdeeling 
den ..Bond ter bescherming van de schoonheid van 's Graven
hage," waarin de Afdeeling door haren voorzitter wordt vertegen
woordigd, die tevens tot voorzitter van den Bond werd gekozen. 
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Ook in het in Jan. 1911 op initiatief van de Vereeniging voorH. N . 
en Gemeentebelangen gevormde comité ter bestudeering van 
het Haagsche Museumvraagstuk nam de heer Knuttel namens de 
Afdeeling zitting. 
In combinatie met andere vereenigingen werd in een adres aan 
den Gemeenteraad instemming betuigd met een door het Bestuur 
van de Afdeeling 's Gravenhage der Nederl. Natuurhistorische 
Vereeniging tot dit college gericht adres betreffende het behoud 
van het Dekkersduin. 
Rest mij nog te memoreeren dat den 7en Juni onder zeer veel be
langstelling een excursie georganiseerd werd naar het Vredes
paleis. De Secretaris, 

J O H . G. R O B B E R S . 

A F D E E L I N G G R O N I N G E N V A N D E M A A T 

SCHAPPIJ T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 

J A A R V E R S L A G 1911. 
Het ledental der afdeeling nam helaas af. Eerst ontviel ons door 
overlijden de tweede secretaris, de heer W. Jacobs, terwijl 
onlangs ook de bibliothecaris, de heer Sips bedankte voor het 
lidmaatschap der Mij. Hem werd het eerelidmaatschap der af
deeling aangeboden. 
Door verschillende omstandigheden was het aantal vergade
ringen niet groot en vielen slechts enkele lezingen te vermelden, 
terwijl ook de voorgenomen zomerexcursie naar Hamburg eerst 
uitgesteld, doch ten slotte opgegeven werd. 
Gelukkig bestaat gegronde hoop dat wij in het komende jaar 
ons ledental zullen zien toenemen en verschillende belangrijke 
lezingen staan voor het seizoen reeds op het programma. 

De Secretaris, 
G. K N U T T E L JR. 

A F D E E L I N G H A A R L E M E N O M S T R E K E N 

V A N D E M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G D E R 

B O U W K U N S T . 

J A A R V E R S L A G 1911. 
De toestand van de Afdeeling blijft een gelijkmatige.Een buiten
gewoon werkzaam vereenigingsleven viel niet op te merken. 
Toch kenmerkten de bijeenkomsten zich door een prettige ge
moedelijkheid. 
Naar buiten trad de Afdeeling eenige malen op, o. a. meteen 
adres aan den Raad der Gemeente Haarlem, inhoudende een 
verzoek om de Amsterdamsche poort ten allen tijde als door
gangspoort te laten bestaan, daar een monument zonder bestem
ming steeds meer zijn waarde verliest. 
Verder werd besloten in Mei 1912 wederom een gevelwedstrijd 
te doen plaats hebben, welke wedstrijd zich zal uitstrekken tot 
Haarlem en omliggende gemeenten. 
Het bestuur bestond uit de Heeren: 
JB. V A N D E R B A N , Voorzitter; J. B . V A N L O G H E I H , Secretaris; J. B . 
L A S S C H U I T , Vice-Voorzitter; L O U I S J. V R E U G D E , 2e Secretaris; 
P. K L E I W E G D Y S E R I N C K , Penningmeester. 
Uit dit bestuur traden in Februari 1912 de Heeren Louis J. 
V R E U G D E en P. K L E I W E G D Y S E R I N C K , die werden vervangen door 
H . M E N A L D A V A N S C H O U W E N B U R G en J. G. M I C H I E L S E , respectie
velijk als 2en Secretaris en Penningmeester. 

De Voorzitter, 
JB. V A N D E R B A N . 

De Secretaris, 
J. B . V A N L O G H E M . 

H A A R L E M , Maart 1912. 

A F D E E L I N G U T R E C H T V A N D E M A A T S C H A P P I J 
T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 

J A A R V E R S L A G 1911. 
Het bestuur der Afdeeling onderging in het afgeloopen jaar aan
merkelijk wijzigingen, eensdeels door vertrek naar elders, an-

E. V A N DEN BOSSCHE, B E E L D H O U W E R . 

K I N D E R FRIES . 

H A N D E L . C H R I S T U S B E E L D 
IN DE ST. NICOl.AASKKKK 

T E A M S T E R D A M . 

K U N S T . 

H A N D E L E N K U N S T . B E K R O N I N G E N V A N H E T WOONHUIS. H E E R E N G R A C H T 382 (V. H. J . N l E N H U I J S ) 
A R C H . A . S A L M G . B Z N . 
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E E R E P O O R T E N T E ARNHEM B I J G E L E G E N H E I D V A N 
H E T B E Z O E K V A N H . M . D E K O N I N G I N E N Z . K . H . D E N P R I N S 

D E R N E D E R L A N D E N . 

EEREPOORT OP DEN DAM, TUSSCHEN EUSEB1US BINNEN- EN BUITENSINGEL 

EEREPOOKT BIJ HET BEGIN VAN DE BEBOUWDE KOM DER G E M E E N T E ARNHEM. 

derdeels door uitbreiding. Onzen geachten voorzitter, den heer 
W. van Veen, moest de Afdeeling verliezen door zijne benoeming 
tot Directeur der Gemeentewerken te Breda; ontegenzeggelijk 
mag zij met dank terugzien op den arbeiden de werkwijze van 
den heer van Veen, welke zoo bevorderlijk waren voor haren 
bloei. De Secretaris, de heer Rijksen, die slechts korten tijd het 
secretariaat had waargenomen, verliet de Gemeente en vertrok 
naar Batavia. De Afdeeling betreurde dit verlies, niet alleen om
dat zij de diensten van den heer Rijksen noode miste, doch ook 
om de reden die hem tot vertrek noopte; duidelijk is aan het licht 
gekomen, dat arbeid en werkkracht van H.H. architecten in 
Utrecht weinig naar waarde worden geschat en dat het kenmer
kend is, dat zoowel uit den burgerlijken als uit den meer gegoe
den stand, de uitvoering van bouwwerken in het algemeen aan 
minder bevoegden, zelfs vaak aan onbevoegden wordt opgedra
gen. Dit mag mede de oorzaak zijn, dat hier ter stede zoo weinig 
goed architectonisch werk wordt tot stand gebracht. 
Ons eerelid, de heer J. F . Kok, sedert dertig jaren l id der Maat
schappij en penningmeester der Afdeeling, moesten wij door den 
dood verliezen. 
Het ledental steeg voortdurend; waren er op 1 Januari '11 zeven
tig, op 1 Januari '12 konden wij er 103 tellen. 
Het Bestuur is thans samengesteld als volgt: 
Voorzitter: A. W. C. Dwars, Directeur der Middelbaar Techni
sche School; Secretaris : M . E . Kuiler, architect; Penningmeester: 
J. Krap, aannemer;Commissarissen: D. Komen, Hoofdinspecteur 
van het Bouw- en Woningtoezicht; C. de Graaf, Bouwkundig tee
kenaar bij de Staatsspoorwegen; J. P. C. Grolman, Kunstschilder; 
H . J. Kolk, Leeraar Middelbaar Technische School. 
E r hadden acht vergaderingen plaats, waarvan drie met lezingen, 
ook toegankelijk voor introducées. Aan een viertal excursies nam 
een voldoend aantal leden deel. In de vergaderingen werden 
vele bouwkundige vraagstukken behandeld, ook die welke nauw 
verband houden met het algemeen belang, zoowel plaatselijk als 
daarbuiten. O. m. werd een prijsvraag van de IJsselsteinsche 
Bouw-Maatschappij voor den bouw van arbeiderswoningen, ge
steund. Met succes werd deelgenomen aan de tentoonstelling van 
ingekomen ontwerpen in de fruithal, die door velen met belang
stelling werd bezocht. 
Van welke zijde ook bezien, beoordeeld en veroordeeld, de Af
deeling ziet met succes op haren arbeid terug en gevoelt zich 
trotsch een daad te hebben verricht zoo bevorderlijk voor de 
verbetering van volkshuisvesting. 
Een leeskring werd opgericht. De portefeuille bevat boeken van 
bouwkundigen, industrieelen en socialen aard. 
De Afdeeling heeft zich in den jongsten tijd meer beschikbaar ge
steld vragen te beantwoorden, die, hetzij door middel van den 
vragenbus of door een ander lichaam, worden kenbaar gemaakt. 

De Secretaris, 
M . E K U I L E R . 

COMMISSIE VAN ARBITRAGE INZAKE DE 
HONORARIUM-REGELEN. 

J A A R V E R S L A G 1911. 
De Commissie van Arbitrage in zake de Honorarium-Regelen 
heeft in 1911 slechts enkele zaken ter behandeling ontvangen. 
Allereerst een zaak waarbij de bouwheer weigerde de tusschen
komst van de Commissie te aanvaarden in zake een geschil over 
het honorarium voor het maken van een ontwerp van een land
huis. Deze weigering berustte op het feit, dat niet vooraf door den 
architect de honorariumtabel den bouwheer was ter hand gesteld 
en dat deze zich daardoor niet gebonden achtte aan de tabel. 
De Commissie kon door deze weigering van een der parijen geen 
uitspraak doen. 
Een tweede zaak kon eveneens door weigering van een der par
tijen niet in behandeling worden genomen. 
De derde behandelde zaak was niet een geschil doch een vraag 
van een architect om voorlichting van de Commissie omtrent het 
door hem in rekening te brengen honorarium voor door hem op
gemaakte ontwerpen voor een belangrijk bouwwerk. 

De Commissie heeft na bestudeering dezer zaak een uitvoerige 
berekening voor het honorarium opgemaakt. 
In een geschil wenschten beiden partijen slechts één scheidsman 
en verzochten den Voorzitter als zoodanig op te treden, waaraan 
werd voldaan en het geschil tot een bevredigend einde werd 
gebracht. 
Verder werden nog enkele malen door den Voorzitter op verzoek 
adviezen verstrekt omtrent de toepassing van de honorarium
tabel. 

De Voorzitter, 

C. B. P O S T H U M U S M E Y J E S . 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

H E. V A N DEN BOSSCHE. g| 
1882-1912. 

ngeveer vijf en veertig jaar geleden kwam de 
architect Cuypers uit Roermond naar Amster
dam. Hij betrok een huis, „Oud-Leyerhoven" 
genaamd, dat hij door eenige verbouwing 

voor zijn gebruik geschikt maakte. Langs dit huis werd 
een straat aangelegd, die het Leidsche Bosch met het 
rij- en wandelpark verbond; in het park kwam het 
standbeeld van Vondel, waarom het den naam van 
Vondel-park verkreeg. Ook de straat werd toen naar 
Vondel gedoopt. 
De huizen, door Cuypers en anderen aan de Vondel
straat gebouwd, kwamen hooger te staan dan „Oud-
Leyerhoven", welks tuin, evenals die der sociëteit „de 
Hereeniging" daarachter, niet boven het maaiveld lag. 
In dit huis heeft de bouwmeester tot omstreeks 1880 
zijn woning gehad, en heel wat werken ontworpen en 
voorbereid. 
Inmiddels was de Vondelstraat, die eerst door het koor 
der kerk van het Heilig Hart werd afgesloten, verder 
doorgetrokken en aan dit verlengde deel bouwde de 
heer Cuypers een nieuw huis, in welks gevel hij de 
spreuk plaatste: 

„Jan bedenkt het, 
Piet volbrengt het, 
Klaasje laakt het: 
Och, wat maakt het ?" 

„Oud Leyerhoven" kwam leeg, toen de architect naar 
zijn nieuwe woning vertrok. De kunstnijverheid had 
kort geleden haar intocht binnen Nederland gedaan, 
een tentoonstelling in het Paleis van Volksvlijt had er 
de aandacht van het publiek op gevestigd, en men be
sloot een kunstnijverheidsschool te stichten. Zij werd 
gehuisvest in „Oud-Leyerhoven", kreeg den naam van 
Quellinusschool en als directeur werd een Belg, Edouard 
Colinet, aangesteld. Men zeide dat Colinet zich als boek
handelaar met het uitgeven van werken op het gebied 
der oude kunst had bezig gehouden en dat hij veel 
organiseerend talent bezat. 

Maar hoe veel waarde organiseerend talent ook heeft, 
voor kunst en kunstnijverheid is toch nog wat meer 
noodig, en zoo liet Colinet zijn landgenoot Elisée van 
den Bossche, die als beeldhouwer de Academie te Brus-
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sel met den eersten prijs verlaten had, naar Amsterdam 
komen, en verbond hem aan de Quellinusschool. 
Rossini verbeeldde zich, dat hij beter kok dan toon
dichter was, Colinet, met zijn organiseerend talent niet 
tevreden, waande zich beeldhouwer. Deftige lieden 
wilden door hem hun borstbeeld gemaakt hebben 
Kwamen zij om te poseeren, dan hanteerde Colinet met 
zwier zijn boetseerstokjes, zonder echter het kunstwerk 
verder te brengen. 
Maar, even als er „Heinzelmannchen" te Keulen waren, 
scheen er ook te Amsterdam zulk een mannetje te zijn, 
dat aan het kunststuk tusschen twee zittingen werkte; 
het verbaasde model zag de gelijkenis al treffender wor
den, ofschoon de beeldhouwer zelf er niets aan deed. 
Toen moet er eens een ongeloovige Thomas geweest 
zijn, die ontdekte, dat E . van den Bossche het mannetje 
was, en dit nieuws vertelde aan wien het maar hooren 
wilde. 
Colinet vond het geraden, zijn vaderland weder op te 
zoeken. Hij moet daar als bestuurder der domeinen 
des Konings van België nog vele jaren gelegenheid 
hebben gehad, zijn organiseerend talent te toonen en 
eindelijk gestorven zijn. Althans dit werd gezegd, 
Van den Bossche, nu uit de duisternis in het licht ge
bracht, besloot zelfstandig als beeldhouwer te gaan 
werken. De gemoedelijke Belg, die zoo aardig Vlaamsch 
klapte, had zich zoowel door zijn kunst als door zijn 
karakter onder de jonge architecten van dien tijd vele 
vrienden gemaakt. 
In Mei van het jaar 1882 bevalen die vrienden hem per 
omzendbrief in de gunst hunner vakgenooten aan. 
Reeds had Van den Bossche, nog aan de Quellinusschool 
verbonden, zich als een waardig navolger van zijn be
roemden landgenoot Duquesnoy doen kennen, toen hij 
in 1881 de kinderfriezen van den sigarenwinkel, door 
den architect Bleys op den hoek van de Keizersgracht 
en de Leidschestraat gebouwd, beitelde. Die friezen 
vielen zeer in den smaak, en toen in 1885 de architect 
Eduard Cuypers de Amsterdamsche Melkinrichting 
aan de Prinsengracht bij de Leidschestraat kreeg te 
bouwen, liet hij Van den Bossche een dergelijk reliëf 
boven den ingang maken. Deze fries behoort zeker 
onder des beeldhouwers meest verdienstelijke werken. 
In 1891 heeft ook de architect Van Arkel de hulp van 
E . van den Bossche ingeroepen ter versiering van de 
gevels Kalverstraat hoek Heiligeweg. Daar moest de 
tabakshandel verzinnelijkt worden; de beeldhouwer 
boetseerde toen, behalve kinderfriezen, ook het beeld 
eener negerin, dat onder een troonhemel staat. 
De jaren tusschen 1882 en 1896 zijn voor de beeldhouw
kunst de vette jaren geweest. Niet slechts figuren wer
den toen gaarne door de architecten ter opluistering 
hunner gevels aangewend, ook naarornementaalbeeld-
werk was veel vraag. 

Als ornemanist heeft van den Bossche in zijn vriend 
Crevels gedurende dertig jaar iemand gehad, die op de 
gelukkigste wijze zijn complement om eens mathe
matisch te spreken is geweest. Crevels, de blijmoe
dige Limburger, wist van de vluchtigste krabbels der 

238 

bestellende architecten nog altijd wat terecht te bren
gen. Ja, zelfs als er niets op het papier stond, dan de 
ingeschreven maten, kon zijn vindingrijkheid raad 
schaffen. In alle stijlen evengoed thuis bootst bij met 
het zelfde gemak een Gothisch of Romaansch kapiteel 
als een Renaissance paneel. 
De architecten van toen hielden van veel ornament. 
Dr. Cuypers had er hun den smaak voor bijgebracht, 
en het ging als bij Boileau; -Aimez-vous la muscade ? 
On en a mis partout!" Gedenkstukken uit dien tijd zijn 
o. a. het bekende woonhuis Heerengracht 380 382 
(v h. J. Nienhuys) in Francois I stijl, van A. Salm G.Bzn; 
de winkel van Zahn van J. W. Welsing; werken van 
Eduard Cuypers, zooals het huis van Mevrouw Teixeira 
aan de Sarphatistraat, de winkel van Etienne Delaunoy 
in de Kalverstraat te Amsterdam, het huis van den heer 
Jochems aan de Korte Vijverberg in den Haag, het 
Station te 's Hertogenbosch. Ook G. van Arkel heeft 
zulk een rijken tijd gekend. Verscheidene winkels in 
de Kalverstraat bewijzen het. 
Toen verhief Berlage zijn stem als een nieuwe Savona
rola en riep: „Ce ne sont que festons, ce ne sont qu'as-
trageles"! 
Aanvankelijk hielden de architecten zich doof, maar 
ten slotte vonden zij, dat de boetprediker het toch bij 
het rechte eind had. De magere jaren voor de beeldhou
wers begonnen, en het zou ook van E . van den Bossche 
gezegd hebben kunnen worden „qu'il se trouva dépour-
vu, quand la bise fut venue," wanneer hij toen niet tal 
van bestellingen voor Roomsch-Katholieke kerken had 
gekregen. Als trouw zoon der kerk vond hij hierin een 
taak, die hem zeer aangenaam was. 
Van den Bossche is nooit een realistisch beeldhouwer 
geweest, en hij heeft er altijd naar gestreefd, zijn werk 
te styleeren. Daardoor ontbreekt er in zijn arbeid het 
sterk persoonlijke, doch daartegenover staat, dat hij, 
door de goede overeenstemming met de omgeving, 
nooit uit den toon valt. 
.When he was young, a single man," vooral in de jaren, 
toen „Architectura et Amicitia" zich wakker weerde, 
stond Van den Bossche vooraan in het gelid, niet slechts 
als er gewerkt moest worden, doch ook wanneer er 
feest werd gevierd. Nog zullen velen hem zich herinne
ren hoe hij op het dek der stoomboot, die de leden van 
„Architectura" op een zomeravond van Naarden naar 
Amsterdam bracht het was in 1882 geestdriftig 
heeft 

„Het heerlijke vaandel geheven 
Dat ruischend zijn banen ontplooit," 

en toen, door zijn gevoel overmand, nederzonk, onder 
het kostbare dundoek bedekt. 
Aan geestdrift heeft het Van den Bossche ook in late-
ren tijd nooit ontbroken. En zelfs thans, nu zijn eens 
zwarte lokken zijn vergrijsd, kan deze enthousiaste 
Vlaming nuchteren Hollandschen jongeren tot een 
voorbeeld worden gesteld. 
Moge het Van den Bossche gegeven zijn, nog vele jaren 
de kunst, die hem lief is, te beoefenen ! 

C A N D I D U S . 

ffWfl 
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DE AUTEURSWET g 
Vervolg van blz. 222. Slot. 

et is hier de plaats nog iets over de Berner 
Conventie zelf te vermelden. Deze beroemde 
internationale regeling tot bescherming van 
den letterkundigen en artistieken eigendom 

is 9 September 1886 te Bern gesticht, nadat aldaar in 
1884 de conferentie van gedelegeerden van verschil
lende Staten had plaats gehad. 
Deze conventie, die regelmatig om de 10 jaar wordt 
herzien, is te Parijs in 1896 aangevuld en te Berlijn in 
1908 geheel herzien; tot haar zijn toegetreden de staten 
België, Denemarken met de Faröe-eilanden, Duitsch-
land, Engeland met koloniën en bezittingen, Frankrijk 
met Algiers en koloniën, Haïti, Japan, Liberia, Luxem
burg, Monaco, Noorwegen, Spanje met koloniën, Zwe
den, Zwitserland, Tunis. 
De bij de Conventie aangesloten staten vormen een 
Unie, die ook een centraal orgaan bezit in het te Bern 
gevestigde „Bureau de l'Union internationale pour la 
protection des oeuvres littéraires et artistiques." 
Omtrent de regeling van de Berner Conventie lezen wij 
in de: „Proeve van een Wetsontwerp, regelende het 
Auteursrecht op de werken van kunst en kunstnijver
heid, opgesteld door eene Commissie in opdracht van 
de Vereeniging ter bevordering van de belangen des 
Boekhandels" het volgende: 
..De Berner Conventie heeft terecht, vooral in den aanvang, niet 
willen geven een uniforme, voor alle landen geldende regeling, 
maar een internationale regeling, steunende op verschillende 
nationale wetgevingen. Zij verleent dan ook slechts aan de 
werken, afkomstig uit een derUniestaten inde andere aangesloten 
rijken eene bescherming, gelijk aan die welke de nationale pro
ducten van kunst en geest aldaar genieten. Nog steeds is dit de 
grondslag der Conventie gebleven; nog steeds is deze bescher
ming in de verschillende landen afwisselend geregeld; nog 
steeds zal dus ook de bescherming van hetzelfde kunstwerk in 
het eene land anders geregeld zijn dan in het andere, doch lang
zamerhand bij het rijpen der denkbeelden heeft men zich meer 
en meer daarvan losgemaakt. Terwijl bijv. de oorspronkelijke 
Conventie als eisch voor deze internationale bescherming stelde, 
dat voor de te beschermen producten in het land van oorsprong 
was voldaan aan de eventueel aldaar vereischte formaliteiten, 
heeft de laatste wijziging de bescherming daarvan geheel losge
maakt en is uitdrukkelijk thans in de Conventie vermeld, dat zij 
aanbeen enkele formaliteit is gebonden". 

Dit laatste is als een enorme verbetering te beschouwen. 
Tot de beschermde werken worden thans beschouwd 
alle werken op letterkundig, wetenschappelijk of artis
tiek gebied, wat ook de wijze of vorm van voortbrengen 
zij; zoodat niet alleen de bouwkundige projecten, 
teekeningen, schetsen, maar ook de bouwwerken zelf 
beschermd zijn. ') 

') Bij de Conventie van 9 September 1886 gecombineerd met de 
Acte Additionnel van 4 Mei 1896 luidde de tekst betreffende deze 
aangelegenheid: 
les oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure; les 
lithographies, les illustrations, les cartes géographiques; les plans, 
croquis et ouvrages plastiques. relatifs a la geographic a la typo
graphic a l'architectnre ou aux sciences en general, 
terwijl dit art. gereviseerd te Berlijn 13 November 1908 luidt: 
les oeuvres de dessin, de peinture. d'architecture, de sculpture, 

(Deze uitgebreide bepaling is tot onze groote voldoening 
ook opgenomen in het nieuwe Nederlandsche ontwerp-
wet op het Auteursrecht). 
Het zijn vooral ook de Internationale Architecten-con
gressen geweest, die de belangen der bouwkunstenaars 
in deze hebben voorgestaan. Op het congres te Brussel 
in 1897 en daarna te Parijs in 1900 werd er op aange
drongen, dat de bouwkunst in de bescherming gelijk 
gesteld zou worden met de andere beeldende kunsten; 
te Madrid in 1904, te Londen in 1906 en te Weenen in 
1908 werd de wcnschelijkheid uitgesproken niet alleen 
de teekeningen, maar ook de bouwwerken zelf te be
schermen. 

„Le VUIe Congres International des Architectes, réuni a Vienne 
„en 1908, rappelant dune part les voeux émis depuis trente ans 
„dans les Congres Internationaux des Architectes et de la pro-
„priété artistique. ainsi que les Congres Internationaux del'Asso-
„ciation littéraire et artistique internationale, et notamment a 
„Madrid en 1904. et Loudres en 1906. et rappelant d'autre part le 
„protocole de cloture de la Conférence diplomatique tenue a 
„Paris en 1896, lequel consacre le principe de la protection com-
„pléte des oeuvres d'architecture. 
„Rappelant enfin, les Acts anglais de 1766 et de 1862, la Loi espag-
„nole de 1879, la Lo i f ransaise de 1902, la L o i allemande de 1907, 
„lesquels protégent expressément les oeuvres d'architecture. 
„Est d'avis: 
„1°. Que les dessins d'architecture comprenant les dessins des 
..facades extérieure et inférieure, les plans, coupe et elevation, 
„et les détails décoratifs. constituent la première manifestation 
„de la pensee de l'architecte et l'oeuvre d'architecture ; 
„2 ' . que l'édifice nest qu'une reproduction, sur le terrain, des 
..dessins d'architecture. 
„Et renouvelle le voeu: que t'Oeuvre d'architecture et tous les 
„dessins qui la composent, ensemble et séparément, soient proté-
„gés dans toutes les legislations et dans toutes les conventions 
„internationales, a legal de toutes les oeuvres artistiques." 

Het zijn de Secties van de verschillende landen van 
het Comité Permanent International des Architectes 
die het hunne er toe hebben bijgebracht en voortdurend 
gezorgd hebben, dat deze moties onder de aandacht 
der resp. Regeeringen werden gebracht 1). 
Uit het bovenstaande blijkt voldoende, hoe herhaalde
lijk ook de architecten voor hun rechten zijn opgekomen. 

Beter dan uit lange betoogen. spreekt de noodzakelijk
heid tot bescherming van den geestelijken eigendom van 
den architect uit voorbeelden. Reeds gaven wij het 
geval: Raadhuis-Noordwijk-Woerden. Maar er wordt 
niet alleen binnen onze landspalen zonder blikken of 
blozen gecopieërd ; ook van de buitenlanders wordt 
gestolen. Een merkwaardig en hoogst belangrijk geval 
heeft zich kort geleden in een der grootste steden van 
ons land bij den bouw van een groot modemagazijn 
voorgedaan. Hier toch werd de gevel-ordonnantie van 
de „Selfridge Store" te Londen, architect R. Frank 

de gravure et de lithographie; les illustrations, les cartes géogra
phiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs a la 
geographic a la typographie. a l'architecture ou aux sciences. 
') het Hollandsche Comité bestaat uit de H . H . : 
Dr. P. J. H . Cuypers, Voorzitter, H . P. Berlage Nzn. en A. Salm 
G.Bzn., Secretaris. 
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D E „SELFRIDGE STORE" , te Londen. Teekening, voor
komende op het titelblad van de Architectural Review, 
Vol . X X V 1909. 

GEVEL ~ TWEE 
P L A G I A A T . O N T W E R P VOOR E E N M O D E M A G A Z I J N IN 
E E N D E R GROOTSTE S T E D E N V A N N E D E R L A N D . 
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A . V O O R D E U R P E R C E E L W E E S P E R Z I J D E 26 T E A M 
S T E R D A M . 

Atkinson, door den Hollandschen collega precies ge-
copieerd, tot in de kleinste details. 
De afbeeldingen op blz. 240 leveren hiertoe het be
wijs ')• 
Van het Hollandsche project is slechts een der bestek-
teekeningen afgebeeld. 
Dit project werd ingediend bij de Schoonheidscom
missie ; gelukkig dat de toenmalige voorzitter dier com
missie het plagiaat nog tijdig ontdekte. De volledige be-
stekteekeningen met fotographische aanzichten van 
het geheel en onderdeelen van de Selfridge Store komen 
voor in „The Architectural Review, Vol. X X V . No. 151, 
Juni 1909, blz. 261, 292- 298, en daarnaar is de copie 
gemaakt. 
De Commissie weigerde het project, en verzocht den 
architect het schriftelijke bewijs te leveren, de toe
stemming tot overname van Atkinson te hebben ver
kregen, of zich met dezen te verstaan. Daar echter 
de architect zich niet met Atkinson in contact wilde 
stellen, werd hij gedwongen zijn project te wijzigen. Bij 
de besprekingen en bij het wijzigen van het ontwerp 
toonde, naar wij vernamen en het spijt ons dit te moeten 
zeggen, de architect, die de overname erkende, absoluut 

B . P L A G I A A T . V O O R D E U R P E R C E E L W I L L E M S P A R K 
W E G 31 T E A M S T E R D A M . 

geen schuldgevoel. De Schoonheidscommissie heeft ons 
land voor een groote blaam behoed. Wat moest de 
Engelsche architect wel van de Nederlandsche archi
tecten denken, als hij zijn eigen geesteskind, op de 
meest brutale wijze zag gecopieerd in de Hollandsche 
groote stad? Met een gevoel van hevige ergernis 
over een dergelijke slinksche diefstal, zou hij hoonend 
denken over den Nederlandschen pseudo-bouwkunste-
naar, die onmachtig is zelf te scheppen, en nu zijn werk 
maar tooit met gestolen veeren uit den vreemde ! Nog 
gezwegen van het feit, dat de Hollandsche collega zijn 
geld opstrijkt voor het werk van een ander. 
Dit plagiaat is wel buitengewoon kras, daar het hier 
een der grootste gebouwen van ons land betreft. 
Het is dan ook alleszins gewettigd, dat zooveel moge
lijk openlijk hiertegen wordt geprotesteerd. Dat onder
deelen van gebouwen gecopieerd worden komt dage
lijks voor; ook hiervan geven wij een voorbeeld: 
A. stelt voor een voordeur door den Voorzitter van de 
Mij. t. B. d. B. ontworpen voor zijn eigen woning. Toe
valligerwijze zag hij eenige jaren geleden aan den Wil
lemsparkweg No. 31 te Amsterdam zijn eigen deur geco
pieerd, inclusief het hekje van kunstsmeedwerk. (') 

') Het eenige verschil is, dat bij de „Selfridge Store" een „roof-
garden" is, terwijl in het modemagazijn de bovenverdieping be
nut wordt voor ateliers, enz., en daarvoor een dak moest worden 
aangebracht. 

(') In 't midden bevindt zich een renaissance schildje met eenige 
attributen, passer, driehoek, enz. Hiermede wist de copiïst blijk
baar geen weg, hij liet dit vervallen en maakte een schild met 
een gat, copieerde alleen het lijstje, dus makend een schilderij
lijst zonder schilderij! 
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Wij gelooven met het bovenstaande duidelijk genoeg te 
hebben aangetoond, dat het noodzakelijk is ook de 
bouwkunst en haar auteurs wel te beschermen, en hopen 
dat zij, die daaraan mochten twijfelen, nu daarover an
ders zullen gaan oordeelen. 

Nog een enkel woord over de vraag, of de bescherming 
zich moet uitstrekken tot na den dood van den auteur, 
waaraan in de Afdeelingen door sommigen óók getwij
feld wordt. 
Het komt ons voor, dat, het moreele recht van den 
auteur erkennend, het aan geen twijfel onderhevig kan 
zijn, of de bescherming zich ook moet uitstrekken tot 
na den dood van den auteur. Immers, uitsluitend de 
auteur heeft het recht op het werk, door hem gemaakt, 
en dus heeft ook alleen hij het recht op de voordeden, 
die uit zijn schepping voortkomen. 
Tot die voordeden behoort ook, dat hij bij zijn over
lijden over dit recht kan beschikken, zooals hij ook voor 
zijn andere eigendommen beschikt. De Staat heeft niet 
het recht zich te eeniger tijd de eigendommen van een 
zijner burgers toe te eigenen, en dus ook niet het auteurs
recht. Vandaar dat het juist en billijk zoude zijn, als 
aan dit recht geen termijn werd gesteld, en dus voor den 
auteur een recht zou zijn voor de eeuwigheid. Maar 
zoover zijn wij nog niet; laten wij voorloopig tevreden 
zijn, als de bescherming zich uitstrekt tot 50 jaar na den 
dood van den auteur. 
De duur van de bescherming is in alle landen tot de 
Unie (') behoorende, niet dezelfde. 
In Frankrijk b.v. 50, in Italië 50, in Spanje 80, in andere 
landen 30 jaar na den dood van den auteur, terwijl in 
enkele landen nog verschillende regelingen bestaan en 
verschil wordt gemaakt voor letterkundigen en kunste
naars. 
Waar te Berlijn in 1908 de tegenwoordige conventie de 
bescherming vaststelde gedurende het leven van den 
auteur en 50 jaar na diens dood, is het gewenscht, nu 
een nieuwe auteurswet voor Nederland zal worden 
vastgesteld, die bepalingen over te nemen. 
Immers zooals in den aanvang dezes reeds is gezegd 
wordt meer en meer de noodzakelijkheid gevoeld één 
internationale regeling voor alle landen vast te stellen, 
(het begrip van eerlijkheid en billijkheid is toch voor 
alle nationaliteiten hetzelfde!) 
Het is een niet genoeg te waardeeren feit, dat in het 
ontwerp de 50 jaar is aangehouden, want er is een 
Art. 25 in de te Berlijn gewijzigde nieuwe Conventie, 
dat als een achteruitgang inplaats van als een voor
uitgang is te beschouwen. Elke staat toch kon bepalen 
zich niet te verbinden alle artikelen over te nemen, maar 
was vrij daaruit een keuze te doen. Dit artikel is zeer 
ongewenscht. 
Zooveel staten — even zooveel Conventies ! 
Vóór 1908 gaf men aan de vreemdelingen gelijke be
scherming als zij in hun eigen land genoten; en na de 
wijziging werden zij beschermd volgens de bepalingen 
in de resp. landen, dus ongeveer voor elk land verschil-

(') Dat zijn de bij de Conventie aangesloten Staten. 
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lend! Wanneer nu 50 jaar een als door de Conventie 
behoorlijk tijdperk wordt beschouwd, moest men dat 
in al de Unie-landen doen. Nederland heeft, wat dat 
betreft, als nieuw toegetredene een prachtig voorbeeld 
gegeven! 
In herinnering wordt nog gebracht, dat ons Eere-lid 
Mr. Georges Harmand, Avocat a la Cour te Parijs, de 
kampvechter voor de rechten der beeldende kunste
naars en speciaal voor architecten, Voorzitter van het 
Congres Artistique International, gehouden in Rome in 
1911, onderstaande motie voorstelde, in vereeniging 
met José Nogué, afgevaardigde van de Spaansche schil
ders en beeldhouwers : 

„Le Congres: Considérant que l 'Art dans ses diverses manifesta-
„tions, reste un, et que les droits de l'auteur sur son oeuvre sont 
..et doivent être identiques. quels que soient le mérite et la 
..destination de l'oeuvre. 
..Affirme: 
..1». Qu'il nc doit ètre établi aucune distinction, quant a l 'étendue 
„des droits de propriété artistique, entre les oeuvres de peinture, 
„de sculpture, d'architecture, de gravure en médailles, de gravure 
„et d'art appl iqué; 
„2". Que ce n'est pas l'oeuvre, rangée dans une de ces categories. 
..inais aussi l'Artiste-Auteur, qui doit è tre envisage par le légis-
„lateur et protégé; 
„3". Que toutes les oeuvres ayant un caractère original et person-
„nel doivent bénéficier de la mime protection dans toutes les 
„lois et les conventions internationales ; 
„4". Que cette protection, qui doit ètre aussi é tendue que possible, 
„ne doit résulter nide l'insertion d'aucune formule de réserves, 
„ni de l'accomplissement de formalités administratives, puis-
„qu'elle procédé du droit naturel; 
„Demande que toutes les oeuvres artistiques bénéficient de la 
..protection uniforme durant la vie de l'auteur et au minimum 
„cinquante ans après sa mort; 
„Et souhaite l'unification du droit de tous les auteurs d'oeuvres 
„littéraires et artistiques sur ces bases dans le plus bref delai 
..possible." 

Deze motie werd aangenomen, met opdracht aan de 
daarna geconstitueerde Comités Permanents Artisti
ques voor alle landen, haar ter kennis te brengen van 
hunne resp. Regeeringen, hetgeen geschiedde. ') 
Met groote belangstelling wordt het antwoord van de 
Regeering tegemoet gezien op de opmerkingen, gemaakt 
in de Afdeelingen na onderzoek van het ontwerp; en 
de hoop en de verwachting worden uitgesproken, dat 
de kortzichtigen en de tegenstanders van de Auteurs
wet alsnog tot reden zullen worden gebracht en dat, 
waar de beeldende kunsten bescherming zullen genie
ten, geen uitzondering zal worden gemaakt voor de 
Bouwkunst! X. 

Het antwoord der Regeering is inmiddels verschenen. 
Wat de bouwkunst betreft, zoo lezen wi j : 
„Bouwwerken worden door de wetsvoordracht onder werken 
van letterkunde, wetenschap of kunst begrepen, terwijl blijkens 
art. 1 daarop auteursrecht bestaat. 
O.a. bepaalt de wet, dat een huis, in het buitenland door een 
Nederlandsch architect gebouwd, een Nederlandsch kunstwerk 
is, terwijl daarentegen een huis in Nederland door een vreemd 
architect gebouwd, een buitenlandsch kunstproduct is. 

') Het Hollandsche Comité is geconstitueerd als volgt: Prof. Bart 
van Hove, Voorcitter, Dr. P. J. H. Cuypers, Wil ly Martens, Prof. 
Aarts, A . Salm G.Bzn., Secretaris. 

Overigens wordt de vrees aangaande nadeelige gevolgen van 
auteursrecht op bouwwerken van Regeeringswege niet gedeeld. 
Wat meer in het bijzonder bouwwerken betreft wordt er op ge
wezen, dat f e i t e l i j k de bescherming, waarop het auteursrecht 
aanspraak geeft, beperkt zal blijven tot bouwwerken met eenige 
originaliteit." 

R E D . 

EEREPOORTEN T E ARNHEM. 
• er gelegenheid van het bezoek dat H. M. de 
Koningin en Z. K. H. de Prins der Nederlan
den aan de gemeente Arnhem gebracht heb
ben, op 23 April 1.1., zijn door de vereeniging 

-Oranjedag" en door het gemeentebestuur een tweetal 
eerepoorten gemaakt volgens de afbeeldingen op de 
losse plaat. 
De door de vereeniging -Oranjedag" gebouwde eere
poort was geplaatst op den Dam, die de verbinding 
vormt tusschen de Eusebius binnen- en buitensingels. 
De poort was bekleed met in grijzen toon beschil
derd linnen. De grijze toon dezer bekleeding was hier 
en daar verlevendigd door in blauwe kleur uitgevoerde 
ornamenteering; sparregroen vormde de bekleeding 
van den voet. De poortopening had een breedte van 
7 M. bij een diepte van 8 M. en een hoogte van 5 M. 
Boven de poortopeningen in het voor- en achterfront 
bevond zich een baldakijnvormige uittimmering, waar
boven eene drapeering van molton stof; het plafond 
was geheel en de dagzijden van de poortopening ge
deeltelijk bekleed met gele en blauwe stof. 
Haar voornaamste versiering ontleende de eerepoort 
aan een groot aantal wapenschilden; die van het Rijk, 
de provinciën, het Huis van Oranje-Nassau en van het 
Mecklenburgsche Vorstenhuis. 

Deze wapenschilden, ruim 80 tezamen, zijn vloten sier
lijk geschilderd; het schilderen van zoo'n collectie wa
pens in den korten tijd van een week dwingt respect af. 
De eerepoort besloeg een oppervlakte van 14 X 8 M., 
terwijl de hoogte 12 M. bedroeg. 
De door het Gemeentebestuur opgerichte eerepoort is 
geheel van hout samengesteld, het in 't gezicht blijvende 
is wit geschilderd met Godeline-waterverf, behalve de 
op verschillende plaatsen aangebrachte bollen, welke 
verguld waren. Het latwerk der vullingen om de boog
opening en van de pijlers was bekleed met dennen
groen, waarbij in het voorvlak der pijlers en in de boog
opening sinaasappelen in het midden der vakjes waren 
aangebracht. 
Haar voornaamsten tooi ontleende deze poort aan de 
levende bloemen, die op de deklijst in de vazen, nissen 
en voetstukken ter weerszijden van de zijpoortjes wa
ren aangebracht. 
De boogopening had een breedte van 7 M. en rustte op 
een 2' » M. hoog voetstuk, zoodat de hoogte in het mid
den van de boogopening 6 M. bedroeg. De geheele 
breedte, met de zijpoorten bedroeg 20 M., zonder deze 
12 M. De diepte van de poortopening bedroeg 3 M., ter 
weerszijden kwam hierbij nog 1 M. voor de pijlers, zoo
dat de geheele diepte 5 M. bedroeg. 

De vier bloembakken hadden eene afmeting van 1X1' -' 
M. bij een hoogte van l ' ; M . 
De nissen in het voetstuk en in de penanten voor de 
zijpoorten waren afgesloten met een maaswerk van 
latten, waartegen de plantversieringen goed uitkwa
men. 
Deze poort was geplaatst bij het begin van den bebouw
den kom der gemeente. Hier werden de Koninklijke 
gasten door den Burgemeester Mr. Baron van Heemstra 
ontvangen en uitgeleid. 
De door de vereeniging .Oranjedag" opgerichte poort 
is ontworpen en uitgevoerd door den bekenden deco
rateur Charles Roskam; de andere door den dienst der 
gemeentewerken. 
De prijs van elk dezer eerepoorten bedroeg ongeveer 
ƒ1200.— 
Arnhem, Mei 1912. G. V E R S T E E G . 

PRYSVRAGEN 
PRIJSVRAAG VOOR EEN STADION DER MIJ. 
„HET NEDERLANDSCHE SPORTPARK" T E 
AMSTERDAM. 
(Programma's zijn verkrijgbaar bij de Uitgevers- en Drukkers-
Mij. van F . van Rossen, Amsterdam. Heerengracht 281). 
Vraag 4. In't programma staat: 
Overigens mag geen verbinding tusschen tribune en veld ont
worpen worden, w i l dit zeggen, dat men geen menschen wi l op 
de strook van 5 meter rond het terrein van 76 X 110 bij het be
zetten en het verlaten der tribunes ? 
Antw. Het veld en de bedoelde strook blijven voor bezoekers der 
tribunes gesloten ook bij het bezetten en verlaten der tribunes. 
Vraag 5. Wat is het verschil tusschen onoverdekte tribune en 
amphitheater ? 
Antw. In dit programma hebben beide woorden dezelfde be-
teekenis. 
Vraag 6. In het programma wordt niet gesproken over fietsen-
stallen, moeten deze ook niet onder tribunes geplaatst worden 
of wordt hier op andere wijze in voorzien en hoe dient men te 
handelen met rijtuigen, auto's enz. ? 
Antw. Hierin hebben de ontwerpers niet te voorzien. 
Vraag 7. Mag een overkapping weer als tribune gebruikt worden? 
Antw. Neen. 
Vraag 8. Moet voor elk elftal een groote badkamer met bassin en 
drie douchebaden gemaakt worden, of is het gevraagde ten 
dienste der beide elftallen ? 
Antw. Voor elk elftal een afzonderlijke badkamer met bassin en 
douches. 
Vraag 9. Moeten de breede wegen die het Stadion zullen omge
ven allen worden afgenomen van het terrein dat 125 M . breed is, 
of kan de noordelijke zijde van het Stadion op den grens van het 
daarvoor bestemde terrein staan. 
Antw. De noordelijke zijde van het Stadion kan op den grens van 
het terrein staan. 
Vraag 10. Moeten de tribunes direct aansluiten aandenrecht-
hoekigen vorm van het grasveld, of kan men dit veld vergrooten 
door de korte zijden een andere vorm te geven? 
Antw. Het laatste is geoorloofd. 
Vraag 11. Mogen op de daken der overdekte tribunes staanplaat
sen ontworpen worden ? 
Antw. Neen. 
Vraag 12. Is het de bedoeling dat de tweede rang 5 M . bij de 
eerste rang vooruit springt? Daar alleen vóór de eerste rang een 
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promenoir ontworpen moet worden, wordt hierdoor, omdat 
beide rangen twee M . boven het veld beginnen aan de eerste 
rangs-bezoekers het gezicht over het veld door de tweede rangs
bezoekers gedeeltelijk ontnomen. 
Antw. Het uitzicht van de eerste rang mag niet belemmerd 
worden. 
Vraag 13. Wordt het voorplein openbare weg, of moet dit plein 
reeds bij de toegangswegen worden afgesloten ? 
Antw. Het voorplein wordt geen openbare weg. Of het reeds bij 
de toegangswegen wordt afgesloten moet ieder ontwerper voor 
zich weten. 
Vraag 14. Is de hoofdingang bedoeld voor het sportpark of voor 
het stadion, of voor beide ? 
Antw. Voor het stadion. 
Vraag 15. Moet het publiek der verschillende rangen geheel af
zonderlijk naar de voor ieder bestemde afdeeling zijn weg vin
den? Dus de ingangen met tourniquets leiden direct naar de 
verschillende rangen. 
Antw. Zie programma. 
Vraag 16. Waar wordt concours hippique gehouden, op het voet
balveld ? 
Antw. Zie programma. 
Vraag 17. Ligt de vloer van den 3den rangtribune en van het am
phitheater ook 2 meter boven het veld, gelijk de eerste en twee
de rang ? 
Antw. Zie programma. 
Vraag 18. Ligt de promenoir eerste rang gelijkvloers met het 
veld? 
Antw. Zie programma. 
Vraag 19. Wordt een van de toegangswegen uitsluitend gebruikt 
voor rijtuigen, paarden, enz. ? 
Antw. Neen. 

Namens de Jury. 
J. H . W. L E L I M A N . 

iHGEZOMDEM 
gfSTUKKEM]g 

AAN- E N OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING V A N 
H E T JURY-RAPPORT DER A F G E L O O P E N PRIJS
V R A A G LELIMAN-MUSEUM. 
Het plan der beide eerstbekroonden voldoet niet aan den eisch 
van het programma, waar duidelijk is uitgedrukt: -het is wensche
lijk de lokalen te rangschikken om een monumentalen binnenhof," 
er zijn in genoemd plan twee binnenhoven geprojecteerd. 
Bij eene volgende gelegenheid zal het wenschelijk zijn bij het 
kiezen van motto's de Jury te raadplegen, dan kan menig mede
dinger bevrijd zijn van satirieke aan- en opmerkingen. 
Het is belachelijk dat zooveel zorg is besteed aan het beoordee-
len van motto's, die aan een ontwerp niets af of toedoen. 
R O T T E R D A M , 6 Mei 1912. J. H . S. 

L A A T S T E B E R I C H T E N . 
OFFICIEEL GEDEELTE. 

108e A L G . MEI-VERGADERING OP 21 E N 22 MEI 
a. s. IN H E T GEBOUW DER MAATSCHAPPIJ. 
A G E N D A . 

Dinsdag 21 Mei. 
8 uur n.m. Algemeene Vergadering. 
1. Verslag van het Hoofdbestuur over al hetgeen in het afgeloo
pen jaar in en met de Maatschappij is voorgevallen; desge-
wenscht bespreking van dit verslag. 

244 

2. Verslag over het verhandelde ter verplichte vergadering van 
den Raad der Afdeelingen met het Hoofdbestuur. 
3. Mededeeling van den uitslag der verkiezing van Hoofdbe
stuursleden. 
4. Benoeming door den Voorzitter eener Commissie van Stem
opneming Stembureau van drie leden ter vergadering aan
wezig. 
5. Verkiezing van den Voorzitter van het Hoofdbestuur. 
6. Rapport van de Commissie tot het nazien der Rekening en 
Verantwoording over het afgeloopen jaar. 
7. Verslag van de Commissie van Financiën over den finan
cieelen toestand der Maatschappij. 
8. Uitloting van aandeelen in de geldleeningen der Maatschappij. 
9. Behandeling en vaststelling van de begrooting over het loo
pende jaar. 
10. Verkiezing van 1 l id in de Commissie van Onderzoek, van 3 
leden in de Commissie van Redactie en van 6 leden in de Com
missie van Arbitrage. 
11. Benoeming van Eereleden en Eerecorrespondenten. 
12. Mededeeling vanwege het Hoofdbestuur omtrent het stand
punt, dat de Maatschappij inneemt ten opzichte van actueele 
vraagstukken betrekking hebbende op het beroep van den Archi 
tect en de Bouwkunst. Overzicht van de vraagstukken, welke in 
het loopende jaar behandeld zullen worden en het eventueel 
benoemen van Commissiën tot het geven van praeadvies. 

Woensdag 22 Mei. 
10' 2 uur v.m. Vergadering van de Architect-Leden der Maat
schappij. 

A G E N D A : 

1. Bespreking van de toetreding der Maatschappij tot het Ver
bond van Ned. Kunstenaarsvereenigingen. 
2. Bespreking van het Rapport der Fusie-Commissie (Samengaan 
van Maatschappij en Bond van Ned. Architecten). 
2'/a uur v.m. Voortzetting van de Algemeene Vergadering. 
Uitreiking der prijzen, behaald in de Eereprijsvraag „Godefroy". 
Feestrede, naar aanleiding van het 70-jarig bestaan der Maat
schappij, uitgesproken door den heer Henr i Evers, Hoogleeraar 
aan de Techn. Hoogeschool te Delft; toegelicht met lichtbeelden. 
6 uur n.m. Gemeenschappelijke maaltijd. 
Heeren deelnemers worden verzocht zich zoo spoedig mogelijk 
op te geven, uiterlijk v ó ó r Dinsdag 21 Mei aan het bureau der 
Maatschappij, Marnixstraat 402 Amsterdam, zoodat Dinsdag 21 
Mei alles geregeld kan worden. De prijs per couvert is f 2,50, 
zonder de wijn. 

De Alg . Secretaris, 
J. G R A T A M A . 

In verband met punt 1 der Agenda van de vergadering der 
Architect-Leden op Woensdag 22 Mei ten 10'/» ure v.m. volgen 
hieronder de voornaamste artikelen uit de Statuten en het Huis
houdelijk Reglement van het Verbond van Nederlandsche 
Kunstenaars-vereenigingen, 

S T A T U T E N . 

Naam en Zetel.. 

Art ikel 1. De navolgende kunstenaarsvereenigingen: 
De Algemeene Nederlandsche Toonkunstenaarsvereeeniging, 
gevestigd te Amsterdam; 
Het Genootschap „Architectura et Amicit ia", gevestigd te Amster
dam ; 
De Vereeniging „Arti et Industriae, gevestigd te 's-Gravenhage ; 
De Bond van Nederlandsche Architectengevestigd te Amsterdam; 
Het Genootschap van Nederlandsche Componisten, gevestigd te 
Amsterdam; 
De Vereeniging „Haagsche Kunstkring", gevestigd te 's-Graven
hage ; 
De Vereeniging „Moderne Kunstkring", gevestigd te Amsterdam; 
De Nederlandsche Toonkunstenaarsvereeniging, gevestigd te 
Amsterdam; 

De Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts en Nijverheids
kunst, gevestigd te Amsterdam; 
Het Schilderkundig Genootschap „Pulchri Studio", gevestigd te 
's-Gravenhage; 
De Vereeniging „St. Lucas", gevestigd te Amsterdam ; 
De Vereeniging van Letterkundigen, gevestigd te Amsterdam; 
hebben zich met behoud van ieders zelfstandigheid, vereenigd 
tot een verbond, dat den naam draagt: V E R B O N D V A N N E D E R 
L A N D S C H E K U N S T E N A A R S V E R E E N I G I N G E N en dat geves
tigd is te Amsterdam. 

Doel. 
Artikel 2. Het verbond stelt zich ten doel: bevordering van den 
bloei der Schoone Kunsten en van de belangen der Nederland
sche Kunstenaars. 

Middelen. 
Artikel 3. Het tracht dit doel te bereiken door: 
a. Het houden van congressen, lezingen, uit- en opvoeringen, 
tentoonstellingen, artistieke feesten en andere bijeenkomsten; 
6. Het in studie nemen van, en zich uitspreken over onder
werpen op kunstgebied; 
c. De inrichting of het steunen van een Bureau, ten dienste van 
de leden der aangesloten vereenigingen, voor de handhaving en 
het beheer hunner auteursrechten en voor het geven van inlich
tingen en adviezen; 
d. De bevordering van het stichten en instandhouden van een 
Gebouw te Amsterdam; 
e. De bevordering van de uitgave van een geregeld verschijnend 
blad, als officieel Orgaan van het Verbond, en van andere ge
schriften ; 
ƒ A l wat verder, op rechtmatige wijze, zal kunnen worden ge
daan in het belang der Kunst en der Nederlandsche kunstenaars. 

Algemeene Vergadering. 
Artikel 8. Elke Vergadering wijst een aantal harer kunstenaars
leden aan, om haar in het Verbond te vertegenwoordigen. Deze 
vormen tezamen de Algemeene Vergadering van het Verbond. 
Het aantal leden van elke Vereeniging, die in de Algemeene Ver
gadering van het Verbond zitting kunnen nemen bedraagt voor 
vereenigingen 
met minder dan 25 kunstenaars-leden 5 

25 -49 „ 6 
50-99 „ 7 

100 199 .. 8 
200 349 „ 9 

„ 350 of meer „ 10 
(Dit artikel bepaalt dus tevens de wijze, waarop het stemrecht 
der aangesloten Vereenigingen geregeld is). 

Algemeen Bestuur. 
Artikel 10. Van hare vertegenwoordigers wijst elke Vereeniging 
er twee aan, om in het Algemeen Bestuur van het Verbond zitting 
te nemen. 

Dagelijksch Bestuur. 
Artikel 11. Het Algemeen Bestuur kiest jaarlijks, vóór de Alge
meene Vergadering, uit zijn midden een Dagelijksch Bestuur 
van vijf leden: een Voorzitter, een Secretaris, een Penning
meester, een plaatsvervangend Voorzitter en een tweede Secre
taris-Penningmeester. 
De leden van het Dagelijksch Bestuur zijn terstond herkiesbaar; 
dezelfde persoon mag echter niet langer dan drie jaren achtereen 
Voorzitter zijn. Twee leden eener zelfde Vereeniging mogen 
elkander als Voorzitter niet opvolgen. 

Huishoudelijk Reglement. 
Gelden. 
Artikel 13. Jaarlijks wordt door alle aangesloten Vereenigingen 
in de Algemeene Kas van het Verbond gestort een bedrag van 
zooveel maal ƒ0.25 als de Vereeniging op den lsten Januari van 
dat jaar kunstenaars-leden telde. 
(Voor de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst zou de 
contributie bedragen + f 80 per jaar). 

RECTIFICATIE. Ontwerp-Begrooting 1912. In de Ont-
werp-Begrooting 1912. gepubliceerd in B. Weekblad van 11 Mei 
1912, blz. 231 zijn enkele bedragen bij de Ontvangsten over 1911 
onjuist. Gelieve te lezen : Post 3: Opbrengst uit het Contract met 
den Uitgever der werken van de Maatschappij : f 7069.20' •,; Post 
4: Verkoop Uitgaven enz. f 233,30' g ; Post 8: Examen Bouw
kundig-Opzichter, Bouwkundig Teekenaar en Onderbaas: 
f 6258,64; Totaal der Ontvangsten 1911: f 31689,73; hierbij 
het Nadeelig Saldo 1911 groot f 1375,08 geeft een totaal van 
f 33064,81. 

VERSLAG DER HOOFDBESTUURSVERGA
DERING OP DONDERDAG 9 MEI. 
Aanwezig de heeren: A. Salm G.Bzn., voorzitter; J. H . W. Le l i 
man, vice-voorzitter ; S. de Clercq. A lb . Otten, B. J. Ouëndag en 
Jan Stuyt. De heeren J. Limburg en W. F. C. Schaap hadden be
richt verhinderd te zijn. 

Commissie van Redactie. Ingevolge het bedanken van de heeren 
C. B. Posthumus Meyjes en F . W. M . Poggenbeek in zake de can-
didatuur voor deze Commissie, heeft het Hoofdbestuur de hee
ren M . B . N . Bolderman en Jos Ingenohl geplaatst op de voor
dracht van het dubbeltal candidaten. 

Commissie van Onderzoek. Evenzoo zijn, wegens bedanken der 
heeren C. B. Posthumus Meyjes en H . P. Berlage Nzn , geplaatst 
op de voordracht van het dubbeltal candidaten de heeren P. G. 
Buskens en J. W. Hanrath. 

Commissie van Arbitrage in zake de Honorarium-Regelen. Het is 
het Hoofdbestuur aangenaam te kunnen mededeelen, dat de 
heer B . J. Ouëndag teruggekomen is op zijn besluit en een candi-
datuur voor deze Commissie heeft aanvaard. 
De huidige Commissie is dus hiermede volledig herkozen ; zij be
staat uit de heeren: C. B . Posthumus Meyjes, S. de Clercq, Joh. 
Mutters Jz., B . J. Ouëndag, J. A . G. v. d. Steur en J. Verheul Dzn. 
Commissie van Financiën. Inzake de vacature-L. C. Dumont in 
deze Commissie, heeft het Hoofdbestuur benoemd de heer Jan 
Stuyt. 

Jaarverslag der Maatschappij. Het Concept-Jaarverslag, opge
steld door den Algemeen Secretaris en den Hoofdbestuursleden 
in afschrift toegezonden, werd nader besproken en goedgekeurd. 

Algemeene Mei-vergadering. De Agenda voor de Algemeene Mei
vergadering werd vastgesteld. Besloten werd geen praeadvies 
uit te brengen over de onderwerpen, te behandelen op de ver
gadering der Architect-Leden, te houden Woensdag 22 Mei ten 
10',_, ure v.m., betreffende „Bespreking van de toetreding der 
Maatschappij tot het Verbond van Ned. Kunstenaarsvereeni
gingen". en „Behandeling van het Rapport der Fusie-Commissie". 
Het Hoofdbestuur achtte het wenschelijk, dat de leden zich vrij 
over deze onderwerpen zullen uiten; het Rapport der Fusie-
Commissie zal den Architect-Leden in afdruk worden toege
zonden. 
Nader werd besproken, welke mededeelingen het Hoofdbestuur 
zal doen omtrent het standpunt, dat de Maatschappij inneemt ten 
opzichte van actueele vraagstukken betrekking hebbende op het 
beroep van den Architect en op de Bouwkunst, en werd onder 
de oogen gezien welke vraagstukken in het loopende jaar behan
deld zullen worden. 

Programma van Eischen voor het Examen Hoofdopzichter. In 
verband met de plannen der Regeering in zake Middelbaar 
Technisch Onderwijs werd besloten nader in overleg met de 
Regeering te treden betreffende genoemd programma, zoodat 
dit niet in behandeling genomen zal worden op de a.s. Algemeene 
Mei-vergadering. 

Prijsvraag Stadion. In verband met het Programma van de Prijs
vraag voor een stadion, uitgeschreven door de Maatschappij „het 
Nederlandsche Sportpark" te Amsterdam, was van de Perm. 
Prijsvraag Commissie een schrijven ontvangen, waarin de 
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P. P. C , onder voorwaarde dat aan enkele geopperde bezwaren 
tegemoet wordt gekomen, de deelname aan de prijsvraag, die 
haar zeer interessant lijkt, ten zeerste aanbeveelt. 
Nader werd vernomen, dat de P. P. C. tracht de gewenschte aan
vullingen te verkrijgen. 
Het Hoofdbestuur meende, dat. zoolang de P. P. C. nog niet na
der heeft bericht, welke uitslag hare pogingen hebben gehad, 
het aan de leden der Maatschappij de deelname niet af of aan 
kan raden. 

Alg. Vergadering Heemschut. De afgevaardigde van de Maat
schappij op de j . 1. gehouden Alg . Vergadering van Heemschut, 
de heer J. Gratama, bracht verslag uit over het verhandelde, en 
deelde mede, dat zoowel het Bestuur van Heemschut als de Alg. 
Vergadering zich vereenigd hebben met den hoofdinhoud van 
het voorstel, ingediend door de Maatschappij tot Bev. d. Bouw
kunst, het Gen. Architectura et Amicitia. de Ver. Bouwk. en 
Vriendschap, den Bond v. Ned. Architecten en den Ned. Oud-
heidk. Bond. op initiatief van eerstgenoemde, waarin de wen-
schelijkheid werd uitgesproken, dat in beginsel Heemschut niet 
zelfstandig zal handelen, maar vooral zal streven naar een goede 
samenwerking der deelnemende vereenigingen. 
Voorloopig zal dit beginsel alleen worden doorgevoerd bij de 
bouwkunstige onderwerpen; deze zullen voor praeadvies in 
handen gesteld worden van een commissie, bestaande uit afge
vaardigden der 4 bouwkundige Vereenigingen. Later zal over
wogen worden, of dergelijke speciale Commissiën ook wensche-
lijk zijn voor onderwerpen van oudheidkundigen aard en voor 
andere onderwerpen, waarover de bemoeiingen van Heemschut 
zich uitstrekken. 
In het Bouwk. Weekblad zal een meer uitvoerig verslag van bo
vengenoemde Alg. Vergadering worden opgenomen. 
Afbraak „Torenzicht" te Poeldijk. Ten zeerste werd de afbraak 
van het oude en belangrijke buitenverblijf ..Torenzicht" te Poel
dijk betreurd. De vraag werd gesteld, of de Minister van Binnen-
landsche Zaken wel tijdig op hoogte was gesteld van het voor
nemen tot afbraak en of het niet wenschelijk zoude zijn bij den 
Minister aan te dringen op het nemen van maatregelen, waardoor 
het zoo onverwacht verdwijnen van oude Monumenten zooveel 
mogelijk afdoende werd voorkomen. 
Besloten werd in dien geest zich tot den Minister te wenden. 

Het Architectonisch Tijdschrift. Naar aanleiding van de verschij
ning van een proefnummer van „Het Architectonisch Tijdschrift" 
uit te geven door de firma Wed. J. Ahrend en Zn., Redacteur A . 
Vlaanderen, welk tijdschrift bestreeft moderne Nederlandsche 
Bouwkunst en aanverwante kunst te publiceeren en dus hier
mede gedeeltelijk parallel loopt aan de periodieken der Maat
schappij en die van het Genootschap ..Architectura et Amicitia", 
achtte het Hoofdbestuur het wenschelijk, te bepalen, welke hou
ding tegenover dit tijdschrift moet worden ingenomen, en besloot 
het de Commissie van Redactie der uitgaven van de Maatschappij 
en van het Genootschap uit te noodigen, een bespreking over dit 
onderwerp te houden. 

Handelsmerken van Belgische Natuur-Cementfabrieken. Van het 
Nederlandsch Cement-Syndicaat was een schrijven ontvangen, 
waarin werd medegedeeld, dat het Syndicaat een uitgebreide 
collectie bezit van door de Belgische Natuur-cementfabrieken 
gedeponeerde handelsmerken. 
Uit deze collectie blijkt, dat er fabrieken zijn, die er 50, ja zelfs 
75 verschillende handelsmerken op na houden en onder die 
merken een en hetzelfde product leveren. 
Het kwam het Syndicaat gewenscht voor. dat de verschillende 
vereenigingen van architecten en ingenieurs daarvan kennis 
nemen, opdat zij meer dan vroeger inzien, dat die merken alleen 
dienen om elkander te vervangen, indien hetproduct in quaestie 
onder een dier merken een slechte reputatie heeft verkregen. 
Het Syndicaat zou het daarom op prijs stellen, indien het eene 
collectie van handelsmerken mocht ter bezichtiging stellen in de 
Alg. Vergadering van de Maatij. tot Bev. der Bouwkunst. 
Het Hoofdbestuur, overtuigd van de belangrijkheid van het on

derwerp, meende echter, dat alleen een grondig en uitvoerig 
onderzoek door een volkomen deskundige commissie hier af
doende kan helpen; en het achtte het wenschelijk, dat, waar de 
kalkzandsteen door een Rijkscommissie is onderzocht, ook voor 
de kwestie der Belgische Natuurcement een Rijkscommissie 
wordt benoemd *). 
Het Hoofdbestuur zal nader overwegen, op welke wijze de tot-
standkomingeener dergelijke Commissie bevorderd kan worden. 
Het overig behandelde is niet voor publicatie geschikt. 

De Alg. Secretaris, 
J. G R A T A M A . 

Internationaal Woningcongres. Sedert eenigen tijd is de voor
bereiding ter hand genomen van het Xe Internationaal Woning
congres, dat op uitnoodiging der Nederlandsche Regeering hier 
te lande zal gehouden worden. Thans is nader bepaald, dat het 
Congres zal bijeenkomen in het Kurhaus te Scheveningen en wel 
op 8 September 1913 en volgende dagen. Waarschijnlijk zullen 
drie dagen worden ingenomen door vergaderingen en drie door 
bezoeken aan verschillende gedeelten van het land. 
Z. K . H . Prins Hendrik der Nederlanden heeft, zooals reeds in de 
dagbladen is vermeld, het beschermheerschap van het Congres 
wel wil len aanvaarden. 
In het Eere-Comité hebben zich bereid verklaard zitting te 
nemen, als Voorzitter de Minister van Binnenlandsche Zaken, 
als ondervoorzitters de Ministers van Buitenlandsche Zaken, 
Justitie en Financiën, de vice-president van den Raad van State 
en de heer O. Lepreux. directeur der Belgische Nationale Bank 
en voorzitter van het bestendig Comité der Internationale 
Woningcongressen en als leden de Commissaris der Koningin in 
de Provincie Zuid-Holland, de Burgemeesters van Amsterdam, 
Rotterdam en 's-Gravenhage en de oud-Ministers de heeren Goe
man Borgesius, Le ly en Cort van der Linden. 
In het Voorbereidend Comité hebben als oprichters zitting de 
heeren: mr. D. Fock, voorzitter, oud-Minister van Koloniën; E . 
Deen, penningmeester, l id van den Gemeenteraad van 's-Gra
venhage ; J. H . Faber, inspecteur van de Volksgezondheid te 
Zwolle ; mr. J. Limburg, l i d van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal en voorzitter van het College van Bijstand (Woning
wet) ; mr. A . F . baron van Lijnden, Burgemeester van Utrecht en 
voorzitter van het Nederlandsch Congres voor Openbare Ge
zondheidsregeling ; W. de Man, l id van den Centralen Gezond
heidsraad, door Z.Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken 
als diens vertegenwoordiger in het Comité aangewezen ; dr. W. 
H . Nolens, l i d van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; J. W. 
C. Tellegen, directeur van het Gemeentelijk Bouw- en Woning
toezicht te Amsterdam; F . M . Wibaut, l i d van den Gemeenteraad 
van Amsterdam; H. de Wilde, Wethouder van's-Gravenhage ; 
mr. H . J. Nieboer, secretaris van het Comité te 's-Gravenhage. 
Door deze oprichters zijn de vertegenwoordigers van het Staats
toezicht op de Volksgezondheid, van het Bouw- enWoningtoezicht 
der groote gemeenten en van vereenigingen, die in het woning
vraagstuk belang stellen, uitgenoodigd om tot het comité toe te 
treden. 

Op deze uitnoodigingen zijn reeds verscheidene gunstige ant
woorden ingekomen, zoodat zich laat voorzien, dat weldra tot 
de definitieve samenstelling van het Comité zal kunnen worden 
overgegaan. 

•) Op welke wijze met cement geknoeid wordt blijkt verder uit de advertentie van 
het Proefstation voor Bouwmaterialen en Bureau voor Chemisch Onderzoek 
Koning en Bienfait, voorkomende in het vorig no. van het B. Weekblad, waarbij dit 
Bureau ter kennis brengt wijzigingen, weglatingen of bijvoegingen, welke in haar 
oorspronkelijke rapporten betreffende ceinentondcrzoek niet voorkomen. 
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INHOUD : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Jury-Rapport Eere prijs
vraag Godefroy. — Afd . 's Gravenhage. R E D A C T I O N E E L 

G E D E E L T E . Rotterdam-Woonstad. De Prijsvraag voor het 
Rotterdamsche Raadhuis. Prijsvragen. Berichten. 
Met een plaat. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

JURY-RAPPORT. 
EEREPRIJSVRAAG-GODEFROY, BIJ G E L E G E N H E I D 
V A N H E T 70-JARIG B E S T A A N V A N D E M A A T S C H A P P I J 
TOT B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 

e Jury is eenigszins teleurgesteld wat betreft het ge
halte van de inzendingen op de Eereprijsvraag Gode
froy. 
Wel is waar zijn de directe voordeelen aan eene prijs

vraag als deze niet groot, omdat geen uitvoering daaruit voort
vloeit, maar het is een .Eereprijsvraag" en als zoodanig is een 
dergelijke prijsvraag in vroegere jaren opgevat en werd toen 
zeer hoogstaand werk daarop ingezonden. 
Dat dit nu niet bepaald het geval is, kan worden toegeschreven 
aan twee oorzaken. 
De onvastheid in zake architectuur eenerzijds en anderzijds de 
groote bedrijvigheid, die in het bouwvak heerscht. 
De illusie onwillekeurig door de Jury gevoed, als vrucht van 
deze prijsvraag ontwerpen te zien van een artistiek gebouw, 
met het cachet door en voor den architect te zijn gemaakt, het
geen het onverschillige publiek zou kunnen interesseeren, bleek 
bij de eerste kennismaking met de ingekomen ontwerpen ver
vlogen. 
Evenals bij alle prijsvragen bleek er zelfs bepaald minderwaar
dig werk bij te zijn. Zonder dit werk in het rapport uitvoerig te 
bespreken wordt de wensch uitgesproken, dat de makers daar
van mogen leeren uit de zooveel betere ingezonden oplossingen. 
Want gelukkig is er ook veel bij dat serieus werk te zien geeft, 
al is het niet steeds in alle deelen geslaagd. 
Na den indruk die het voorloopig overzicht gaf, heeft de Jury 
nauwkeurig alle 22 ontwerpen onderzocht en kwam tot de over
tuiging dat de indruk van de eerste kennismaking werd bevestigd, 

zoodat zij geen vrijheid vond de beschikbaar gestelde prijzen in 
haar geheel toe te kennen. 
E n daar er geen ontwerp was dat in allen deele voldeed aan de 

i n 
fa het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
IK gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 
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eischen en de verwachtingen, bij deze Eereprijsvraag gesteld, 
hetgeen door de Jury wordt betreurd, meende zij daarom de 
medailles, waaraan Uw Maatschappij zulk een groote waarde 
hecht, niet te kunnen uitreiken, maar voor te stellen de toege
zegde bedragen in geld wèl uit te keeren. 
Mocht U dit voorstel goedkeuren, dan stelt zij U voor: 
aan het ontwerp Motto Kongsie ƒ 400. toe te kennen, en het 
ontwerp met het Motto Sic / 200. 

Het is niet onze bedoeling verder van alle plannen uitvoerige be
schouwingen te geven, doch wij bepalen ons tot een afschrift van 
de voornaamste opmerkingen van de Jury bij de bestudeering 
der plannen genoteerd. 

Wat de situatie van het gebouw betreft, zoo blijkt uit den over-
zichtstaat op blz. 247: 
1. dat de bebouwde oppervlakken zeer uiteenloopen, en 
2. dat het meerendeel van de inzenders gebouwd heeft aan beide 
straten; anderen bebouwen de geheele lengte, of nagenoeg de ge
heele lengte van het terrein aan den hoofdverkeersweg; weer 
anderen plaatsen het gebouw meer in het midden of op andere 
wijze. 
Het gevolg van een en ander is, dat een ontwerp dat geen on-
noodig groot oppervlak beslaat, oeconomischer zal zijn bij uit
voering en daarom de voorkeur zou verdienen; bovendien ook 
omdat het overblijvende terrein n.l.. de expositie- en Café-restau
rant-tuinen, zooveel grooter is. 
Hoewel het voor de hand ligt, dat elk ontwerper zich van te vo
ren op dit standpunt had te plaatsen (en het niet noodig is dat 
het p r o g r a m m a daar speciaal de aandacht op vestigt) is dat 
blijkbaar niet het geval geweest en hebben daarom de vóór- of 
nadeelen van deze situatie verder geen punt van Bespreking uit
gemaakt bij de beoordeeling. 
Het verwondert de Jury voorts, dat slechts door e n k e l e in
zenders getracht is den tuinaanleg architectonisch op te lossen. 
Deze aanleg had een prijsvraag op zich zelf kunnen zijn, en welke 
interessante ontwerpen zouden daarvoor gegeven hebben kun
nen worden ?! 

Motto; Kongsie. 
Een plan dat principieel „goed in elkander zit", doorgevoerd 
van af den kelder tot het dak, zoowel architectonisch als con
structief; bovendien is de ontwerper oeconomisch in zijn opvat
ting, wat zeker een deugd is. Wat dit betreft is het de beste van 
alle inzendingen. 
Begane Grond, het hoofdmotief de Permanente Tentoonstelling, 
in het centrum, de showroon aan straat met vele flinke vensters, 
zoodat de aandacht der voorbijgangers op de permanente expo
sitie wordt gevestigd, is goed gezien, doch met het oog op de 
diepe lokalen ook zeer noodig. 
Daarboven de vergaderzalen, bestuur en administratie, en daar
boven weer de 4 gelijkwaardige architecten-bureaux met goed 
verlichte ateliers. Al le andere vertrekken zijn eveneens goed 
gelegen. 
Niettemin zijn er bemerkingen. 
Uitzicht van het Café op den hoofdverkeersweg is er niet; 
daarentegen wordt dit belangrijke gedeelte van den gevel daar 
ter plaatse op beide verdiepingen door de W.C.'s, urinoirs en 
toiletten ingenomen. 
Het terras aan de dwarsstraat komt niet tot zijn recht, evenmin 
als de tuin van het Café; ook ontbreekt de terrastrap. 
Ingevolge de antwoorden op vraag 7 is de ingang van de woning 
van den concierge niet volgens programma en niet op haarplaats 
Loge portier en spreekkamer behooren ook achter de tochtdeur 
te zi jn; zonder veranderingen van eenigen ingrijpenden aard is 
daaraan evenwel tegemoet te komen. 
Dat de hoofdtrap, die op de eerste verdieping zou eindigen, 
doorgetrokken is tot de volgende étage, werd niet als een over
wegend bezwaar omdat die niet monumentaal is opgevat 
aangemerkt. 
De gevel geeft getrouw de indeeling van het plan weer en vormt 
een goed geheel. 
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De aanmerking moet worden gemaakt, dat de erkers op een boog 
rusten, hetgeen bijzonder hinderlijk moet worden geacht. 
De zijmuur van het Café staat op een te dun hoekpenant. Dat 
de hoofdentree terugspringt achter de rooilijn, werd ook niet 
algemeen goed gevonden, daar de eerste daardoor te weinig in 
het oog valt. 

Motto: Sic. 
Ook de planindeeling van dit ontwerp heeft verdienste. 
De middenpartij is zeer goed gedistribueerd. 
Tentoonstellingszaal één geheel. 
Café met tuin ruim opgevat. Alleen is het jammer, dat de laatste 
niet vanaf den publieken weg zichtbaar is. 
De woning van den concierge op het entre-sol is goed geplaatst; 
een bezwaar is echter, dat daardoor de ingang te gedrukt is. 
De travee van den gevel op groote schaal geeft goed weer, dat 
ontwerper zijn plan in het door hem gekozen type kon uitwerken. 
De bibliotheek in het midden te plaatsen is een goed denkbeeld: 
een kamer voor den bibliothecaris is niet gevraagd. 
De vergaderzalen wat ver van de trap-vestibule, doch daardoor 
erg veel onnoodige gangruimte. De niet ondersteunde gangmuur 
bij de eerstgenoemde vertrekken, is een fout. 
De indeeling van de 2e verdieping is zeer voldoende, al ziet deze 
op het eerste gezicht er niet eenvoudig uit. Het gevraagde is 
ondergebracht en de gemiddelde maat van de ateliers is volgens 
program. De gangen hebben echter meestal slechts bovenlicht. 
De opvatting van de gevels en de behandeling van het teeken-
werk maken een aangenamen indruk ; de gevels hebben echter 
een geprononceerd Duitsch en, wat de middenpartij betreft, een 
te landelijk karakter. 

Motto: Bij geboomte. 
Ontwerper maakte zich blijkbaar los van alle conventie en 
wenschte origineel te zijn. 
Dit is hem ook gelukt. De eigenaardige ligging en opvatting van 
de hoofdtrap is daar al aanstonds het bewijs voor. 
Jammer is het, dat deze (volgens het Programma) niet eindigde 
bij de le verdieping met een balustrade om het trapgat, doch nu 
monumentaal door gaat naar de ondergeschikte lokalen. In de 
doorsnede vooral is dit goed waarneembaar. 
In de nabijheid zou nog wel gelegenheid zijn geweest een onder
geschikte trap naar de 2e verdieping te plaatsen. 
Beneden en boven-vestibule zijn nu duister. De ingang Conciër
gewoning is aan den achtergevel door den tuin van het café, in 
strijd met het programma. 
Evenals bij Kongsie is, in een zelfden vleugel, goed doorgevoerd 
de permanente expositiezalen, de vergaderzalen (waarvan de 
vorm te smal en te lang is) met administratie en bibliotheek en 
daarboven de praktische indeeling der 4 gelijke architecten-bu
reaux. In den gevel van dezen vleugel, welk gedeelte het meest 
geslaagd is, komt dit goed uit. 
Jammer is dat de indeeling van het plan eenigszins verward is, 
waardoor plaatsing van zuilen in de groote expositiezaal noodig 
werd. 
Het Café-restaurant aan de Zijstraat, ook evenals bij Kongsie 
met de toiletten en W.C. aan den voorgevel, is niet gelukkig. De 
bovenverdiepingen zijn goed gedistribueerd. De logeerkamers, 
grenzende aan de pachterswoning met het oog op de bediening 
daarvan, praktisch. 
Uiterlijk is ook dit deel van het gebouw niet zoo geslaagd als de 
hoofdvleugel. De uitbouwingen op (beton?) plaat op de planke
rige consoles, welke weinig steunpunt vinden tusschen de kleine 
raamdammetjes. kunnen niet worden goedgekeurd. 
Origineel van plan en gevelopvatting, moet nog worden vermeld, 
dat de gevel t ravée bijzonder goed gedetailleerd is. 

Motto: Tempel der Muzen. 
Dat de entree van het Café en ingang kelder gelijkwaardig zijn, 
is een fout; de eerste is te klein, de laatste bovendienniet geslaagd. 
De hoofdtoegang tot de hoofdzalen met de cabinetten aanhang 
niet praktisch gegroepeerd om een binnenplaats, die niet noodig 

en ook niet gevraagd is en die het tuinoppervlak onnoodig ver
kleint. 
Het plan van het Café is erg onregelmatig, de dienst van het 
buffet te benauwd, en W.C. en toiletten royaal. 
De vergaderzalen op de le verdieping zijn goed geplaatst. De 
lunchroom daarmede in gemeenschap goed en praktisch gedacht. 
De vestiaires niet doelmatig voor de bediening. De hoofdtrap 
moet op deze verdieping eindigen, doch is doorgevoerd naar de 
2e verdieping. 
Dat de administratievertrekken achter zijn geplaatst, is rustig. 
De 2e verdieping is wat gecompliceerd. 
De Bergplaats-spoelinrichting 2 „sta-in-de-weggen". 
Logeerkamers aan den ondergeschikstengevel(achtergevel)goed 
denkbeeld en praktisch gelegen ten opzichte pachterswoning. 
De ruimte in het Sousterrein voor centrale verwarming is als 
doorloop benut, wat natuurlijk niet goed is. Schaftlokaal (vrij on
bruikbaar) is niet gevraagd. De bergplaats van tuinstoelen, enz., 
tot de inventaris van den pachter behoorende, was beter wan
neer die bij het Café was geplaatst. 
De gevel, een samenvoeging van de bekende motieven van de 
Amsterdamsche beurs en verzekering maatschappij „De Neder
landen", vertoont geen eigen denkbeelden. 
Waar het voorbeeld niet direct kon worden toegepast, bleek ont
werper zwak. De zijgevel op 2 kolommen van het Café en in den 
hoofdgevel op de 2 Caféramen, de rommelige raamopeningetjes 
aan den zijgevel zijn daarvan een voorbeeld. Het perspectivisch 
aanzicht is eenvoudig doch goed geteekend. 

Motto: Q | 

De groepeering van het middendeel is goed; alleen zij opge
merkt dat portiersloge, spreekkamer en telefoon niet achter de 
tochtdeur zijn geplaatst, omdat het eigenlijke tochtportaal niet 
aanwezig is, tenzij men de le vestibule als zoodanig beschouwt. 
De dispositie der expositiezalen is niet slecht, alleen zijn er mo
delkamers bij die onvoldoende verlicht zijn, hetgeen ook op te 
merken valt omtrent den corridor. 
Het Café is goed ingericht. 
De tuin schijnt met den expositie-tuin één geheel te vormen; 
het ware beter geweest, wanneer vanaf den publieken weg deze 
zichtbaar was. 
De le Verdieping, evenals bij „Sic", met te lange gangen, en ook 
hier muren dit: niet ondersteund zijn (boven het Café). 
Een zeer overzichtelijke en niet slechte indeeling voor de 2e 
Verdieping. De groote afstand tusschen pachters woning en lo
geerkamers is een bezwaar voor de bediening. 
De gevel met het hooge dak doet wat „Duitsch" aan; de baksteen 
penanten zijn boven niet verbonden door het zelfde materiaal 
zooals aan de basis wèl het geval is. 

Motto: Onder een dak. 
Met al de kleine onderverdeelingcn ziet het plan er wat gecom
pliceerd uit, doch ontwerper heeft zich wel van alles goed reken
schap gegeven, wat o. a. ook blijkt door het inteekenen der meu
belen, enz. 
De entree naar de tentoonstellingszalen zelf zijn goed gelegen. 
De modelkamers in een afzonderlijken vleugel is een expositie 
op zich zelf. Het Café bijzonder goed gelegen met behoorlijken 
tuin, enz. 
Hetzelfde kan van de le Verdieping gezegd wat betreft de rustig 
gelegen vergaderzalen en bibliotheek. De lunchrooms op den 
vroolijksten hoek met balkon en gezicht in den restauranttuin. 
De kamer van het Federatie-bestuur in het centrum. Alleen is de 
plaats van de spreekkamer, waarvan de secretaris wel het meest 
gebruik zal maken, niet gunstig gelegen. 
De 2e Verdieping is ook goed overdacht en geheel overeenkom
stig het program en overeenkomstig een praktischen gedachte
gang. 
Bij nadere beschouwing valt echter veel tegen. De groote vesti
bule met monumentale trap is nagenoeg niet verlicht. De enkele 
smalle staande lichtraampjes zijn voor voldoende verlichting 
absoluut ontoereikend. De langs- en dwarsinuren vallen niet in 

elkanders verlengde. De beide loggia's aan den gevel zijn zeer 
bedenkelijke punten.Zij hebben bij de geveloplossing ook groote 
moeilijkheden gegeven; zij releveeren de entree van het Café en 
een toegang tot het sousterrein te veel en drukken de hoofd
entree weg. 
De zijgevel, een combinatie van eenige symmetrie en onregel
matigheid, rommelig door de vele ongelijksoortige openingen. 

Motto: P. 
Op het eerste gezicht voldoet het ontwerp niet aan 't Programma 
wat betreft de ligging van de Conciërgewoning, doch bij nadere 
beschouwing is deze toch door gangen en gangetjes te bereiken 
vanuit het tocht- of vóór-portaal . 
De tentoonstellingsruimte is flink en vormt één geheel, maar is 
in het midden slecht verlicht. 
Het Café is ook bruikbaar, mist evenwel het terras, dat volgens 
de teekening niet meer dan een ..stoep" kan wezen. Een commu
nicatie-opening tusschen vestibule en gang van het Café zou 
noodig zijn. 
De groote vergaderzaal op de le verdieping in het midden met 
kleine zaal in directe verbinding, is goed. De lunchroom is veel 
te groot en voldoet niet aan het programma. De kastvórmige 
hokjes bij de kleine zaal en andere zalen, zijn onnoodig en ge
zocht, omdat ontwerper met de overtollige gangruimte geen weg 
wist. Overigens is in het plan wat gevraagd wordt, doch niet 
altijd redegevend; zoo is de spreekkamer tegenover Secretarie 
en Bestuurskamer veel te groot en niet in verhouding tot die 
vertrekken. 
De meeste vertrekken zijn te lang (aan het einde daardoor don
ker) en te smal, terwijl meestal de afmetingen van het Program
ma niet aangehouden zijn. 
De woning van den Pachter op de 2e verdieping is bijna onvol
doende en, als hiervoren gezegd, andere vertrekken weer veel 
te groot, met name de ateliers, logeerkamer, e. a. 
Enkele muren zijn slecht ondersteund. 
De gevels zijn beter dan de plattegronden. 

Motto: In liefde bloeiend. 
Het geheel doet denken aan Fransch werk en is knap uitgevoerd. 
Eigenaardige plattegrond-opvatting door een ontwerper met 
veel fantasie. 
Dat de tentoonstellingszalen aan den Beganen Grond niet één 
geheel uitmaken, is minder goed. 
De sierhof, waarin de openlucht expositie kan plaats hebben, 
werkt decoratief met de rondgaande gaanderij, welke een kost
baar accessoire is. 
Het Café is erg klein, ruimte voor buffet, gemak- en wasch-
kamers, enz., niet voldoende gereserveerd (al is daar in het 
sous-terrein gelegenheid voor, zooals wel meer geschiedt, zoo is 
dit niet gevraagd). 
Nog enkele kleinigheden opgemerkt: 
De toegang spreekkamer dóór de loge van den portier, mag niet. 
dit mag hoogstens vooreen telefooncel. Hetbureau Concierge is 
zelfs te klein voor een portiersloge. 
De ruimte voor Centrale verwarming is te beknopt. 
De lunchroom op de le verdieping boven het Café is praktisch, 
doch wel wat ver afgelegen van de bibliotheek en de vergader
zalen, voor de bediening minder praktisch, voor de bezoekers 
lastig. 
De woning Pachter en logeerkamers op de 2e verdieping goed 
gelegen, de keuken wat te voorname plaats, doch waar zijn de 
architecten-bureaux? Ontwerper zegt in zijn Memorie van Toe
lichting, in het dak. Behalve dat dit niet de bedoeling is van het 
Programma, zijn die op geen teekening aangegeven, zoodat de 
inzending niet volledig is. 
Het is een decoratief ontwerp, doch minder geschikt voor een 
praktische uitvoering. 
De gevelordonnantie doet wel aangenaam aan. maar is te zwaar 
van samenstelling. In de travee herkent men ontwerpers hand 
niet meer. 
Motto : Pied a terre. 

Het middenmotief is flink, de inrichting der tentoonstellingszalen 
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minder goed en de verlichting van enkele cabinetten onvol
doende. 
Het Café is gunstig gelegen en ingericht. 
Het Entre-sol met woning concierge verbreekt het evenwicht. 
De hoofdtoegang tot de Permanente Expositie is daardoor zeer 
gedrukt en de toegang tot het portaal (zoomede het portaal zelf) 
voor diensttrap, spreekkamer en café, onnoodig hoog en royaal. 
Omgekeerd ware te verkiezen geweest. 
De groote en kleine zaal op de le verdieping kunnen onmogelijk 
samen gebruikt worden, hetgeen niet de bedoeling is van het 
Programma. 
Op de 2e verdieping is geen verbinding tusschen privé kantoor 
en atelier, bij 2 kantoren liggen de ateliers zelfs aan de andere 
zijde van den gang; de logeerkamers zijn erg ver van de bediening. 
De trap naar de 2e verdieping is tamelijk stijl. 
De architectuur van de gevels is minder goed dan de platte
gronden. Wat het uiterlijk betreft zoo werd opgemerkt, dat op 
het eerste gezicht het geheel meer op een Engelsch Hotel lijkt 
dan op een architectenhuis. Ook zijn er wat te veel koepels. De 
architectuur is „zwak". 
Het teekenwerk is goed verzorgd en vooral de travee van den 
gevel is flink geteekend. 

Motto: c. 
De distributie aan den Beganen Grond van tentoonstellingszalen 
verkeerd; te veel uiteen gelegen, niet te surveilleeren of te be
waken; modelvertrek 1 en 2 is bovendien niets dan een doorloop. 
Ruimte Café versnipperd, woning Concierge rommelig, zijn kan
toor geen direct licht en lucht. 
De le verdieping is wel beter dan de begane grond, doch heeft 
geen goed doordachte distributie en veel verlies aan portalen. 
De 2e verdieping id. id. Een architecten-bureau uitsluitend met 
bovenlicht kan niet aanvaard worden. 
Waar de woning voor den Concierge wat te grootsch is opgevat, 
is de opvatting van die voor den pachter armelijk. 
De doorgetrokken achtergevel draagt slechts op de 2 kolommen 
van de kleine tentoonstellingszaal. 
De voorgevel maakt een niet onaardigen indruk, doch is bij nadere 
beschouwing „zwak", zoo ook de zijgevel. 

Motto: Ao. 
De hoofdtoegang versperd door een balustrade en opgelost in 2 
kleine ingangen is ongemotiveerd en niet praktisch bovendien. 
Een afzonderlijke toegang woning Concierge en diensttoegang 
zijn bij het Programma niet gevraagd. Het is juist de bedoeling 
voor de controle geen extra achter- (in dit geval vóór-) deurtjes 
te hebben (zie antwoord op Vraag 7). 
Het hoofddenkbeeld: Tochtportaal, Centrale Hal met bovenlicht, 
naar de tentoonstellingszaal, is zeer goed. 3 Modelkainertjes 
daarvan zijn beslist onvoldoende verlicht. 
De toegang tot de liften is wat weggestopt en die voor de trans-
portlift beslist ondoelmatig. Groote beschadigingen aan te rich
ten bij in- en uitladen zijn niet te voorkomen. 
Maar waar is de hoofdtrap ? Men moet er naar zoeken en daar
voor het verdiepingplan er bij raadplegen. 
Het Café is goed gedacht. De loggia maakt het echter donker en 
zij is als „zitje" wat smal. 
De vergaderzalen op de le verdieping zijn eveneens goed gelegen 
en in directe verbinding met de lunchroom, die 's avonds zoo wat 
als „foyer" dienst kan doen. 
Bedenkelijk zijn de loggia's van deze ruimten, aangezien die 
allen steun missen en niet redegevend uit het Begane-grond 
plan voortkomen. 
Eén groote Vestiaire ware beter dan de 3 afgescheiden kleine 
vestiaires enookde bediening vordert daarvoor te veel personeel. 
De administratievertrekken zijn goed gelegen, alleen verhindert 
de telefooncel een gemakkelijke verbinding. 
De verhoudingen van de bibliotheek zijn niet gelukkig. Dit moet 
ook worden opgemerkt betreffende de privé-kantoren der archi
tecten, en van de kamers pachterswoning, waarvan enkele ver
trekken niet alleen bescheiden van afmeting, als gevraagd, doch 
te klein zijn. 
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De transportlift, welke toch ook ten gerieve van den pachter is, 
is moeilijk te bereiken voor het keukenpersoneel. 
De logeerkamers liggen ook te ver weg. 
De plattegronden zijn beduidend beter dan de architectuur van 
de gevels. De menigte kleine raamopeningen geven het gebouw 
het aanzicht van een versterkte vesting vanwege de vele schiet
gaten. 

Motto: ( O 

De groote portiek ongemotiveerd, omdat achter de 5 arcades, 
zich slechts één toegang bevindt; overigens is het plan zeer royaal 
opgevat met de groote „Hal", welke meer geeft dan het program 
met „Vestibule" bedoelt en die ten koste komt van de expositie-
en Café-tuin, waarvan jammer genoeg niets aangegeven is. 
De distributie van alle ruimten is zeer goed, alleen is de platte
grond van het Café wat eigenaardig met de diverse „zitjes". 
De vraag doet zich voor, met alles wat op de verdieping nog 
moet worden ondergebracht, of steunpunten daarvoor in de ten
toonstellingszaal gemist kunnen worden. Het komt der Jury 
voor van niet, en zij acht het verkeerd alles op moerbinten te 
plaatsen, die op de betrekkelijk dunne muren niet eens het noo
dige steunvlak opleveren. 
Het gedeelte sous-terrein is goed benut. 
Op de le verdieping is het weder duidelijk, dat de Hal tegenover 
de andere ruimten te grootsch van opvatting is, terwijl enkele 
ondergeschikte ruimten, als een spreekkamer b.v., ook te groot 
zijn. 
Op de 2e Verdieping zijn de gezamenlijke gangen te breed tegen
over de lokalen. 
De donkere kamers bleken een welkome oplossing te zijn voor 
den donkeren hoek in de groote gang. 
Het is jammer dat een der architecten-bureaux niet bij de ten
toonstellingzalen-vleugel is ondergebracht. 
Woning Pachter en logeerkamers goed, zelfs veel ruimte over, 
als hierboven gezegd, ten koste van het open terrein. 
Wat verder de facade betreft, zoo zijn behalve de portiek ook de 
torens niet goed gemotiveerd in verband met de planindeeling. 
De eene rust op den Beganen Grond op één modelkamertje, de 
andere bevat daar een paar privaten. 
Het kleine dakmotief in het middendak is gezocht en niet fraai. 

Motto : 

De tentoonstellingszalen geen goed geheel en niet overal 
voldoende verlicht. 
De tuin voor de openlucht tentoonstelling is ruim en goedgelegen, 
afgescheiden van den publieken weg en het geëxposeerde is 
zoodoende tegen baldadigheid van de straatjeugd beschermd. 
Voorvestibule te royaal en doet als „tochtportaal" daardoor 
geen dienst en de daarin uitkomende spreekkamer is niet bruik
baar afgescheiden dat hij slecht gelegen is. Door de te royale 
opvatting gaat veel praktische ruimte in verhouding verloren, 
zie o.a. het veel te groote portaal in de woning van den concierge 
ten opzichte der woonruimten, (het privaat is bovendien slecht 
gelegen) terwijl op andere plaatsen ruimte te kort komt, als b.v. 
de gemak- en waschkamer bij het Café. 
Het Café is ongezellig en is het onbegrijpelijk waarom het uit
zicht aan de zijstraat geheel is dicht getimmerd (gemetseld) ? Het 
tuintje is klein en zal slechts weinig publiek kunnen plaatsen, 
hetgeen de bedoeling niet is. 
Op de le Verdieping is ook alles te royaal of niet royaal genoeg. 
Als zoodanig zij gewezen op het te groote en slecht verlichte, 
portaal bij de administratie-vertrekken. 
Dat de trap naar de architecten-ateliers, enz., gelijkwaardig aan
gegeven is met de zeer ondergeschikte diensttrap, is een fout. 
De vestiaires zijn veel te klein; het buffet bij de lunchroom is 
weer veel te groot. 
2e Verdieping als voren. De architecten-bureaux zijn gescheiden 
door de logeerkamers (aan welke de eereplaats in het plan is 
toegekend). 2 privé-kantoren in zoo'n monumentaal gebouw met 

licht uit de 2e hand, is niet toelaatbaar, evenmin dat, gelijk ont
werper die dit ook voelt voorstelt, desnoods nog een lan
taarn wordt aangebracht. 
Op het hoofdportaal zouden wel wat zuilen kunnen worden 
gemist. 
De gevel is koud, dor en zegt niet veel, de „hoogestoep" vormige 
afdekking met portiek is niet gelukkig en is bovendien dóór de 
rooilijn heengebouwd, hetgeen niet volgens het programma is. 

Motto: 1912. 
De uitgebouwde 3 entrees, waarvan één (de dienstentrée) niet 
gevraagd is, verkleinen jammer genoeg het terrein, beschikbaar 
voortuin en openlucht-expositie ende laatste is ook klein verge
leken bij die van het Café. 
De circulatie door expositie-zalen moet voor een deel dóór de 
vestibule plaats vinden. 
De hoofdtrap is wat ver van de entree. 
Op de l e Verdieping doet zich het bezwaar van de ligging der 
hoofdtrap ook gevoelen en men moet te veel gangen door om bij 
de hoofdzalen te komen. Het trappen-complex in dezen uitbouw 
is bovendien niet goed ingericht. De gangen zijn slecht verlicht. 
De distributie van de 2e Verdieping is weinig in verband met 
die van de lager gelegen verdiepingen, waardoor de scheidingen 
erg dunnetjes zijn. 
Een te groot, door het dak verlicht, portaal, waaraan veel te 
nauwe gangetjes. 
De logeerkamers te weinig afgescheiden van de architecten-
bureaux. 
De restauratie-keuken veel te groot. 
De architectuur is niet onverdienstelijk, aangezien ontwerper 
blijkbaar trachtte oorspronkelijk te zijn en eenmodern gebouw 
te ontwerpen. Zij vertoont echter geen massa indeeling, doch 
wel allerlei motieven door elkaar. 
Het bovendeel is zwaar en rust op een zeer doorbroken voeting, 
welke daardoor als zoodanig geschaad wordt. 

Motto: N. 
De Permanente Tentoonstelling met wat veel stijlen, de verlich
ting van de kleine zaal niet voldoende. Het Café is goed. 
De Directie in een afzonderlijken vleugel is zeer goed. 
De overige ruimten aanwezig. W. C. in de lunchroom is zeker 
een vergissing. 
De 6 slaapkamertjes ingesloten ter wederzijds door architecten
ateliers, is een misgreep. 
Inplaats van een rijwielenstand een onnoodig groot lokaal. 
De wachtkamer bij de vestibule zonder lucht en 3e hands licht. 
De gevels met wat bekende moderne Duitsche motieven, is wei
nig belangrijk. 
Het vraagstuk is nog wat machtig voor de krachten van den ont
werper! Met wat leiding en studie ishij echter op dengoeden weg. 

Motto : Piet die Maekt 't — Jan die Laekt 't. 
De hoofdtrap en vestibule goed geplaatst. 
De tentoonstellingszalen en de modelvertrekken zijn niet gun
stig van vorm en spaarzaam verlicht, omdat de vensters betrek
kelijk klein zijn. De gang bij de laatsten is donker. 
De bergruimte als pendant van de Conciërgewoning op het 
entresol, is buiten het Programma. 
Het Café is goed, doch de gesloten muur aan een van de langs-
zijden doet daaraan danig afbreuk. Sloot het Café aan „gesloten" 
bebouwing, dan zou dat niet in het oog loopen, doch nu het be
lendend terrein open bebouwd is. wèl. 
Details, als de indeeling vestibule, de minder goede toegang tot 
de tentoonstelling, de donkere gang bij de modelvertrekjes en de 
ongelukkige vorm dezer vertrekjes zelf, kunnen wij verder onbe
sproken laten. 
De modelvertrekken op een entresol zijn onjuist op deze verdie
ping aangegeven, aangezien er wordt gemist wat zich daar wèl 
bevinden moest. 
De lunchroom is 2 maal grooter dan het Programma vraagt. 
De distributie van het middendeel, de vergaderzalen, biblio
theek, enz., geven geen aanleiding tot bijzondere bemerkingen. 

De architectuur is zeer zwak, ook wat de middenpartij betreft en 
vertoont geen geheel. 

Motto: A. 
Het werk van iemand met veel ambitie, doch blijkbaar niet be
rekend voor het oplossen van een onderwerp als hier gegeven is. 
Het plan mist eenheid en is rommelig. 
Een centrale tentoonstellingszaal heeft veel vóór, doch tegen, 
dat de verlichting in het midden, wanneer er geen bovenlicht is, 
onvoldoende is, hetgeen hier het geval is; bovendien zijn 4 
modelkaartjes om dit zelfde euvel beslist onbruikbaar. De vesti
bule zelf is ook niet schitterend verlicht. 
De le verdieping bevat wat gevraagd wordt. De vestibule is 
duister, de vestiaire onvoldoende. 
De Pachter aan de eene zijde van het gebouw en de logeer
kamers geheel aan het andere einde, is niet praktisch. 
Wat in het algemeen van het plan gezegd is. is ook van toepassing 
op het architectonisch uiterlijk: erkertjes, diverse motiefjes, een 
ongemotiveerd torentje, dat niet ondersteund is, enz. 

Motto: Kien. 
Bij een gebouw van zóó bescheiden afmetingen moeten binnen
plaatsen vermeden worden; zij zijn ook niet gevraagd. 
Het bebouwd oppervlak wordt daardoor onnoodig groot, zoo 
ook door een toevoeging van een disponibele extra tentoonstel
lingsruimte van ruim 70 M - ' , die bij het Programma niet eens is 
gevraagd. 
Het terras (eigenlijk terrasje) met een vóór- en achtertuin, is niet 
onaardig gedacht. 
Ontwerper heeft zich niet aan de afmetingen van het Programma 
gehouden, de lunchroom veel te groot, de Commissie vergader
kamer 2 maal zoo groot als noodig enz. 
De trap naar de 2e Verdieping in het verlengde van de hoofd
trap, is goed gedacht, maar ook hier gangen en nog eens gangen. 
De fout op de onderverdiepingen gemaakt, komt ook op de 2e 
Verdieping aan den dag. onnoodig veel gangen ruimte over, waar 
wel een bestemming aan te geven is, doch die niet direct ge
vraagd werd, als een „Service", diverse badkamers, enz. 
Het uitwendige is saai; bij een volledig symmetrischen gevel —-
onsymmetrisch geplaatste ingangen. 

Motto: Architectenhuis. 
De ingang van een dergelijk belangrijk gebouw moet aan den 
hoofdverkeersweg gelegen zijn. hetgeen hier niet het geval is, en 
is de eereplaats aan het Café gegeven, wat beslist een fout is en 
niet bij het Programma is bedoeld. 
De serie van achtereenvolgende vestibules en portalen is slecht 
verlicht. 
De monumentale trap mist op de le verdieping een behoorlijk 
portaal. 
Vestiaires ontbreken bij de vergaderzalen. 
De 2e verdieping is ook veel te samengesteld en met slecht ver
lichte gangen (tenzij door daklicht). 
De architectuur goed bedoeld doch niet geslaagd. 

Motto: (ETJE) 

Niet volgens Programma. 
De Conciërgewoning is als een geheel afzonderlijk paviljoen op
gevat aan de Zijstraat, in tegenstelling met de nadere toelichting 
van het Programma op Vraag 7. 
Bovendien zijn de vergaderzalen op de verdieping niet goed 
gelegen en te ver van de hoofdtrap en hal. 
Het geheel is slordig behandeld en allesbehalve een antwoord 
op een Eereprijsvraag; wij kunnen ons dus van verdere beschou
wingen onthouden. 

Motto: Ouke 
Een onbeduidend ontwerp, zoowel wat plattegrond als architec
tuur betreft en blijkbaar boven de kracht van ontwerper. 

A. B. 
O. V. O. 

Deze inzending, volgens de vrachtbrief 9 Mei uit Brussel doch 
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Motto: 



niet vrachtvrij verzonden en eerst 17 Mei des avonds ontvangen, 
zou eigenlijk buiten mededinging zijn volgens het Programma. 
De plattegronden van de Beg. Gr, en le Verd. zijn vrij goed, de 
2e verd. echter is veelminder en rommelig. Waar soms onnoodig 
veel licht is, zijn er aan den anderen kant ateliers die niet fraai 
verlicht zijn.Het geheel is zoo verbazend royaal en monumentaal 
opgevat dat voor de open luchtexpositie en café geen vrij terrein 
genoeg overblijft. De facades geven den indruk van een glazen 
paleis, en men zouniet vermoeden dat dit een ..Architectenhuis" 
is. Verdere bespreking is onnoodig. 
Amsterdam, 18 Mei 1912. 

De Jury: 
H . P . B E R L A G E Nzn. 
J. F. K L I N K H A M E R . 
C. MUIJSKEN. 
C. B. POSTHUMUS ME1JJES. 
A . S A L M G.Bzn. Rapporteur. 

AFDEELING S GRAVENHAGE VAN DE MAAT

SCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

Op Maandag 29 Apr i l en Maandag 6 Mei hield de heer H . A . 
A L D K I D G Ë , Secretaris van den National Housing and Town-
planning Counsil te Leicester, daartoe uitgenoodigd door onze 
Afdeeling in Combinatie met de Haagsche Kunstkring, het Hy
giënisch Genootschap en de Verfraaiïngscommissie der Vereeni
ging voor Handel, Nijverheid en Gemeentebelangen, twee lezin
gen, in het Gebouw der Haagsche Kunstkring over „Het vraag
stuk der volkshuisvesting en een meer doelmatige en fraaiere 
stadsuitbreiding. De heer Aldridge begon met zijn gehoor, waar
onder zich de eerste maal ook de burgemeester bevond, de vol
gende drie stellingen voor te leggen: 
1. Het is de plicht van een goedbestuurde staat of gemeente er 
voor te zorgen, dat ieder lid, zelfs het armste, een gezond, huise
lijk leven kan lijden. 
2. Een gezond volksleven kan alleen opgebouwd worden op een 
basis van gezond familie-leven, van gezonde éénlingen, onder 
gunstige levensomstandigheden. (Vóór alles: toetreding van zon
licht in alle huizen.) 
3. Een korte, gemakkelijke weg tot volksgrootheid bestaat niet; 
om werkelijk groot te worden, moet een volk allereerst ruimte 
hebben om goed te wonen. 
Door de slechte woningtoestanden te laten bestaan wordt geen 
geld uitgespaard, integendeel geld vermorst; door al de ziekte 
en demoralisatie, die er het gevolg van is, kost het volk den staat 
of de gemeente veel meer aan hospitalen, krankzinnigengestich
ten, politie toezicht, enz. Ook indirect is de schade groot; veel te 
veel van het loon van den werkman gaat weg aan dokter en 
apotheker. 
De heer Aldridge splitst de werkmansbevolking in 4 groepen. 
1. de allerarmste ongetrouwde man of vrouw, die los werk ver
richt, en dikwijls van de eene plaats naar de andere trekt, om 
werk te zoeken. Voor deze groep raadt hij aan het bouwen van 
kosthuizen; 
2. de allerarmste losse werkman met een gezin. 
3. de werkman zonder vakkennis. 
4. de werkman met vakkennis. 
Zijns inziens moet de verbetering van de huisvesting der eerste 
drie groepen niet uitgaan van particulier initiatief, maar zal moeten 
zijn staats- of gemeentezorg. Hierover loopen echter de opinies 
uiteen. Doch één ding staat vast; n.l. dat: óf gezorgd moet worden 
dat de loonen van al deze menschen zóó zijn dat zij een behoor
lijke woning kunnen bekostigen, óf dat er woningen voor hen ge
bouwd moeten worden, voor minder dan de economische waarde 
aan hen te verhuren. De heer Aldridge is zelf voor het ingrijpen 
der overheid; hij haalt het voorbeeld aan van Liverpool, waar 
dit met groot succes gebeurd is. In Engeland is er ook een nieuwe 
beweging om geld te leenen tegen de lage rente van 2l/> ".'>, voor 
het bouwen van arbeiderswoningen op het platte land. 
De behuizing der gezinnen, die de 4de groep uitmaken, kan uit-
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gaan van particulier initatief, want hier hebben we te doen met 
mannen, wier loonen hen in staat moeten stellen een behoorlijke 
woning te bewonen. Het wonen in de groote ..volkskazernes" 
zooals men die in de meeste groote steden op het vasteland vindt, 
keurt spreker af. Hij pleit voor meer uiterlijk schoon en beveelt 
aan het huisje met 5 kamers en een tuin in de tuin-voorstad, zoo
als men dat in de laatste jaren in Engeland bouwt in de vele 
tuin-voorsteden, zooals Bourneville, Port Sunlight, Hampstead 
Garden Suburb, enz. Zoo'n huisje moet z.i. bevatten: 3 slaap
kamers, een woonkamer, een keuken met waschkeuken en 
een bad. 
Na nogmaals warm gepleit te hebben voor grootere belangstel
ling in deze vraagstukken, zeggend dat het nooit schande is om 
fouten te maken, wel om niets te doen, sluit de heer A'ldridge 
zijn eerste lezing met het vertoonen van een interessante serie 
lichtbeelden. 
In zijn tweede voordracht, Maandag 6 Mei, legde de heer A l d r i d 
ge er nogmaals den nadruk op, dat het een staatsman onwaardig 
(hij gebruikte zelfs het woord ignominious • - onteerend) is om 
dit vraagstuk van volkshuisvesting te negeeren; dat de ware 
toetssteen van beschaving niet is de hoeveelheid rijke menschen, 
maar de levens-conditie van de menschen, die de basis vormen 
van de maatschappij ; dat er groote sommen noodig zullen zijn 
om het vraagstuk op te lossen, maar dat het negeeren ervan nog 
veel duurder zal zijn. 
Sprekend over stedenbouw zeide spreker dat in vroeger tijden 
de vrees voor den vijand buiten de poorten een hoofdfactor 
is geweest. Dat is nu voorbij. Daarop is een tijd gevolgd dat men 
grootsche steden wilde bouwen, met veel pracht en praal; Berlijn 
is hiervan een goed voorbeeld. Deze methode vond spreker 
verkeerd. De huizen achter deze groote gebouwen, deze steen
massa's, gelegen, zijn niet beter dan die welke honderd jaar ge
leden gebouwd werden, en lucht en licht wordt hen nog buiten
dien benomen door de groote gebouwen. Welke methode moet 
men dan volgen ? Ten eerste moeten de menschen over een veel 
grooter oppervlak verspreid worden, véél minder huizen moeten 
er op de hectare gebouwd worden; want licht, lucht en zindelijk
heid zijn de voornaamste factoren der volksgezondheid en met 
groote afstanden hoeft men minder rekening te houden sedert er 
electrische trams bestaan. Spreker roemde de Hollandsche zin
delijkheid, ofschoon hij in Rotterdam en Amsterdam wel straten 
gezien had die in dit opzicht veel te wenschen overlieten. Hij 
viel het Hollandsche straattype aan. Waarom allemaal recht, 
waarom geen voortuintjes ( hier werd spreker opmerkzaam 
gemaakt, dat die al meer en meer gemaakt worden ) en waar
om alle straten op dezelfde soliede manier bestraat ? Spreker 
onderscheidde 3 typen van straten: lste de groote hoofdstraat; 
deze zou hij als boulevard willen aanleggen, met eenigszins het 
type van een park; 2de de verkeersstraten, hierachter gelegen, 
waarlangs het tramverkeer loopt en waar men winkels, kan
toren etc. vindt; 3de de gewone straat met woonhuizen, waar 
langs weinig verkeer behoeft te gaan. Hier schieten wij te kort, 
volgens spreker, de huizen en vooral de tuinen worden opge
offerd aan de straat. Alt i jd hetzelfde type, aan weerskanten 
trottoirs, midden in zwaar bestraatte rijweg. Hij stelde voor 
deze straten zóó te bouwen (bijv. in den vorm van een halfrond, of 
doodloopend) dat het groote verkeer, dat altijd de kortste weg 
kiest er toch niet langs gaat. Dan kan men de straat veel smaller 
maken, minder zwaar bestraten, de trottoirs weglaten en bovenal 
de voortuinen grooter maken. 

Sprekend over de beweging in Engeland zeide de heer Aldridge 
dat men daar de voorkeur geeft aan tuin-voorsteden boven tuin
steden. De eenige tuinstad, Letchworth is zeker een succes te 
noemen, maar er is voorloopig nog geen behoefte aan een 
tweede, want lang niet alle industrie is geschikt om be
dreven te worden buiten de onmiddellijke nabijheid eener 
groote stad. Buitendien kunnen we niet allemaal nieuwe 
steden gaan bouwen. Bourneville, de tuinvoorstad die 5 Eng. 
mijlen van het middenpunt van Birmingham ligt, heeft een 
bevolking, die voor 90 <'„ uit arbeiders bestaat; het sterftecijfer 

is hier 7,6 per duizend ; terwijl het in Birmingham zelf 60 a 70 

per duizend is en zelfs in één bijzonder ongunstige buurt (the 
parish of St. Mary) klimt tot 150 per duizend. Spreker drong er 
op aan dat menschen hier te lande, die zich voor dit vraagstuk 
interesseeren, zich zullen organiseeren om in de bestaande 
slechte toestanden verandering te brengen, en ook de uitbrei-
dingsplannnn in dit licht te bekijken. Na de pauze liet de heer 
Aldridge een reeks lichtbeelden zien van tuinvoorsteden en ver
schillende plannen waarvan hij de goede eigenschappen en de 
gebreken aanwees. Hierna werden eenige vragen gesteld door 
enkelen der aanwezigen; o.a. waarom de heer Aldridge een aparte 
zitkamer in een arbeiderswoning wilde maken. De heer Aldridge 
antwoordde, dat als men drie slaapkamers boven bouwde men 
gemakkelijk ruimte overhield voor een zitkamer beneden, en de 
arbeidersvrouw vooral is bijzonder gesteld op zoo'n kamer. A l 
leen ware het wenschelijk, dat het gezin die kamer ook meer ge
bruikte. Een ander vroeg waarom de heer A. had aangeraden 
het bad in de scullery (waschkeuken) te maken ? Hem werd uit
gelegd dat dit aanbeveling verdient, omdat het water, dat doorde 
keukenkachel verwarmd wordt, het gemakkelijkst en met de 
minste onkosten daar naar toe geleid kan worden. Buitendien 
kan het bad, toegedekt met een deksel, ook als rechtbank dienst 
doen. Ook werd gevraagd hoeveel de huur der arbeiderswonin
gen in Hampstead bedroeg. Mr. Aldridge antwoordde : tusschen 
de 5 en 6 shillings. Dit is meer dan de menschen waarschijnlijk 
voor dien tijd betaald hadden, maar hier staat tegenover dat de 
opbrengst van den tuin wel op 1 shilling in de week gerekend 
mag worden, en dat de man, die onder zooveel betere condities 
woont, minder in de verzoeking komt zijn geld in de herberg uit 
te geven. 

Daar hetal laat werd.beslootde heer Aldridge zijn voordrachtmet 
eenige korte aanwijzingen over het voordeelig aankoopen van 
land. Men moet z.i. de groote grondeigenaars aan het verstand 
brengen dat het in hun voordeel is groote stukken land voor dat 
doel betrekkelijk goedkoop te verkoopen, inplaats van jaren lang 
af te wachten hoe véél het land wel in waarde zal stijgen. Het 
land, waarop Hampstead Garden Suburb gebouwd is, werd voor 
£ 450 per acre gekocht en dit werd rendabel gemaakt doorde 
strook, het dichtst bij Hampstead-Heath gelegen, voor de grootere 
duurdere woonhuizen te houden en daardoor de grond voor de 
arbeiderswoningen goedkooper te maken. 
De heer L. N . Roodenburg, die ook namens het Comité, dat de le
zingen voorbereidde, ter inleiding van de 2de lezing een kort 
woord gesproken had, dankte uit naam der aanwezigen den heer 
Aldridge voor zijn belangwekkende voordrachten. Voor belang
stellenden is de Hollandsche vertaling van de eerste lezing, be
zorgd door den heer J. J. L . Bourdrez, reeds verkrijgbaar; ook de 
tekst der tweede lezing, zal binnenkort gedrukt worden en ver
taald. 

Omtrent de voordracht, den 2den dezer door den heer H. P. Ber
lage Nzn. voor onze Afdeeling in combinatie met de Haagsche 
Kunstkring in het gebouw der laatste Vereeniging gehouden over 
zijn „Indrukken van Amerikaansche Architectuur", moet ik kort 
zijn, aangezien dit onderwerp reeds door den heer Berlage in 
verschillende bouwkundige en andere kringen behandeld is, en 
hiervan meerdere verslagen gepubliceerd zijn. Volstaan kan, 
dunkt mij, worden met de mededeeling dat spreker een zeer tal
rijk gehoor, waaronder veel dames, voor zich kreeg, van welks 
dankbaarheid voor deze boeiende voordracht zich onze voor
zitter, de heer Knuttel, tot tolk maakte. De Secretaris, 

J O H . G. R O B B E K S . 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

R O T T E R D A M W O O N S T A D ! 
edert de krachtig optredende Burgemeester 
Zimmerman nu zes jaren geleden zijn intrede 
deed in de nijvere Rottestad en in zijn eerste 
rede verklaarde het zich mede tot taak te 

stellen Rotterdam als woonstad aantrekkelijk te maken, 
zijn verschillende voorstellen in dien geest door het 
College van Burgemeester en "Wethouders aan den Raad 
aangeboden en door deze geheel of gedeeltelijk aange
nomen. Ter herinnering noem ik als de voornaamste 
het voorstel tot aanleg van een park en bosch om de 
Kralingsche Plas in het oosten der stad en het voorstel 
tot den bouw van een nieuw raadhuis met annex het 
dempen van den Coolsingel. 
"Wanneer nu het nieuwe raadhuis gebouwd zal zijn, het 
nieuwe post- en telegraafkantoor ter plaatse verrezen 
en de Coolsingel door aesthetisch bevoegden tot een 
fraaien verkeersweg zal zijn omgewerkt dan, meenen 
Burg. en "Weth., zal de verbinding tusschen die verkeers
weg en het centrum, n.l. de Blaak en het Beursplein door 
de nauwe straten genaamd Boymansstraat Soeten-
steeg, Pauwensteeg en Karrensteeg — "Witte Leeuwen-
steeg niet meer aan billijk te stellen eischen voldoen 
en wordt daar dus verbetering door verruiming nood
zakelijk. 
Met de voortvarendheid welke wij van het Rotter-
damsche Gemeentebestuur gewoon zijn in zake haven-
aanleg, door n.l. de uitbreiding der havenruimte zoo 
tijdig onder de oogen te zien, dat bij toenemend verkeer 
de verlangde plaatsruimte steeds aanwezig is (een voor
stel tot aanleg van drie nieuwe havens, waarmede een 
bedrag van bijna acht millioen gemoeid is, dezer dagen 
bij den Raad ingediend, bewijst het) hebben nu reeds 
Burg. en Weth. aan den Raad voorgesteld -hen uit te 
noodigen bij het Hooger Bestuur de noodige stappen te 
doen ter verkrijging van een wet tot onteigening van de 
perceelen tusschen Witte Leeuwensteegen Soetensteeg, 
tusschen Karrensteeg en Pauwensteeg, op den hoek 
van de Karrensteeg ZZ. en den Schiedamschedijk en 
aan het einde van de Baan, een en ander als op de bij
gevoegde schetsteekening nader is aangeduid". 
Daar de verbetering van de binnenstad niet alleen te 
Rotterdam een punt van studie uitmaakt, doch in meer
dere gemeenten aan de orde is of komt, komt het mij 
wel van belang voor het verloop van dit eerste ingrij
pende voorstel, om ook in Rotterdam betere verkeers-
toestanden in de binnenstad te scheppen voor de lezers 
van het Bouwkundig Weekblad uiteen te zetten. 
Volgens dit voorstel dan zullen worden onteigend alle 
perceelen gelegen in de bouwblokken tusschen de op 
bijgaande situatiekaart (teekening 1) met vette lijnen 
aangegeven rooilijnen, terwijl de zeevischmarkt en het 
Museum Boymans eigendom van de Gemeente zijn. 
Echter bleek al spoedig dat verschillende raadsleden, 
zich verheugende in de voortvarendheid van het college 
van Burg. en Weth. en overtuigd, dat verbetering van 
de binnenstad niet langer achterwege mocht blijven, 
zich toch niet verantwoord achten het voorstel zooals 
het daar lag, zonder eenige toelichtende teekening aan
gevende hetgeen men ter plaatse dacht te maken, aan 
te nemen en verscheen dan cok al spoedig een motie van 
het architect-raadslid P. G. Buskens en zes andere 
leden van den Raad, waarin werd uitgesproken, dat 
verbetering van de binnenstad krachtig dient ter hand 
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Teekeningl . Schaal 1 op 3750. 

genomen te worden, doch dat niet tot onteigening van 
eenig perceel dient te worden besloten, alsvorens de 
noodzakelijkheid daarvan uit een tevoren vastgesteld 
plan van verbetering blijkt. 
Waar dus Burg. en Weth. zich op het standpunt stelden, 
dat eerst alles onteigend moest worden om het geval 
goed te kunnen bestudeeren, stelden de voorstellers der 
motie zich op het m. i. logischer standpunt, dat eerst 
overwogen dient te worden, hoe de verkeersverbete-
ring ter plaatse uit practisch en aesthetisch oogpunt 
zou moeten worden opgelost om daarna te bepalen wat 
onteigend moet worden, om tot die dan vastgestelde 
verbetering te geraken. 
Al spoedig na de indiening van het voorstel tot ont
eigening kwamen verschillende ingezonden stukken in 
de plaatselijke bladen zoowel de urgentie der verkeers-
verbetering als het behoud van het stadsschoon beplei
ten, terwijl ook teekeningen, aangevende hoe men zich 
de verkeersverbetering ter plaatse dacht, niet achter
wege bleven. Deze teekeningen konden echter allerminst 
op welbestudeerdheid aanspraak maken, doch wekten 
meer den indruk er op berekend te zijn de verbetering 
van het verkeer met bouwgrondexploitatie zoo voor-
deelig mogelijk te doen samengaan. 
In een vergadering uitgeschreven door de Vereeniging 
voor Gemeente en Volksbelangen werd het, inmiddels 
als -Groote Doorbraak" betitelde, voorstel aan een 
bespreking onderworpen en ingeleid door den arch-ing. 
W. Brandsma Johzn., wiens betoog hoofdzakelijk ge
richt was tegen het z. i. onvermijdelijk gevolg van het 
voorstel van Burg. en Weth. n. I. het dempen van de 
Blaak. Met een teekening lichtte spreker toe, hoe een 
verbetering van den verkeersweg mogelijk was, zonder 
demping van de Blaak, (teekening 2). Dat ook hierbij de 
aesthetische zijde van het vraagstuk opgelost is, zal wel 
niemand durven beweren, terwijl bij dit plan daaren-
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boven het Museum Boymans met zijne artistieken gevel 
zou moeten vallen. 
Op deze vergadering waren ook nog aanwezig een paar 
schetsen door een anonymus even voor den aanvang 
der vergadering bij den voorzitter bezorgd, waarvan 
vooral een de bijzondere aandacht trok (teekening 3). 
Van de schetsen welke mij onder de oogen kwamen 
waren dit de eerste die blijk gaven, dat de ontwerper 
zich in het vraagstuk had ingewerkt en gaf vooral het 
hierbij gereproduceerde plan een zoowel logische als 
practische en aesthetische oplossing aan de hand. 
Allereerst springt in het oog het juiste beloop van den 
verkeersweg voor het voertuigverkeer, waarvan de 
breedte op 28 meters is geprojecteerd, een breedte voor 
eeuwen voldoende, hetgeen door den heer Buskens in 
den raad aan de hand van een door hem vervaardigde 
schets (afbeelding 4) en een vergelijking van de breedten 
der verschillende groote verkeerswegen in de centra's 
van Londen, Parijs, Berlijn, enz., bewezen werd. Daar-
neven blijven dan bestaan de als winkelkwartier zoo 
zeer geliefkoosde Boymansstraat en Soetensteeg, welke 
straten daarenboven nog het voordeel hebben de door 
voetgangers zoozeer gezochte kortere verbindingsweg 
te vormen. De Blaak zou voor een gedeelte behouden 
kunnen blijven en vooral blijft het zoo interessante 
gezicht op de Leuvehaven intact. Het Museum Boy
mans en het pas gebouwde magazijn der firma Gerzon 
blijven behouden, terwijl het eerste, waarvan de zij
gevels niet bedoeld zijn de aandacht te trekken, door 
een bouwblok, waarvan de achtergevelrooilijn op gelij
ken afstand geprojecteerd is als de thans bestaande 
rooilijn van de gevels aan de Pauwensteeg, aan het oog 
wordt onttrokken. Voorts is gezocht naar een goede 
aansluiting aan het v. Hogendorpsplein, tevens een goede 
afsluiting van dat plein vormende en een juiste uitmon
ding van den op verbreeding wachtende Binnenweg. In 

DE H O O G E S C H O O L . . K A R L S C H U R Z " T E CHICAGO. Arch . PKKKINS, FELLOWS en HAMILTON. 
Uit „Moderne Baufarmen", Verlag Julius Hoffmann. Stuttgart. Vertegenwoordigers voor Nederland: Wed. J. Ahrend & Zn. te Amsterdam. 
Maandblad, prijs ƒ 15.60 per jaar. 
Dit bekende, fraaie Duitsche blad geeft hoofdzakelijk afbeeldingen van moderne Duitsche architectuur, met zorg gekozen. Zoo nu en dan 
wordt echter ook werk van buitenlanders afgebeeld. 
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den gedachtengang van den ontwerper zou aan de fir
ma's Gerzon en v. Nelle gelegenheid gegeven kunnen 
worden aan den nieuwen verkeersweg een nieuwen 
gevel te bouwen, terwijl aan den Soetensteeg een paar 
panden onteigend konden worden om deze straat op de 
breedte der Boymansstraat te brengen en een betere 
architectonische afsluiting van dit bouwblok mogelijk 
maken. Verder dacht zich de ontwerper als afsluiting 
van het Blaakwater, en om tevens het minder aantrek
kelijke gezicht op het Beursstation te maskeeren, een 
café-restaurant met tuin omgeven ten einde de aantrek
kelijkheid van dit centrum te verhoogen, gelijk dit te 
Frankfurt, Hannover en meerdere plaatsen het geval is. 
Uit een en ander blijkt, zooals ik reeds zeide, dat dit 
ontwerp, zij het dan ook in schetsvorm, volkomen bestu
deerd is en blijk geeft dat de ontwerper met de plaatse
lijke toestanden geheel op de hoogte is, hetgeen voor 
het maken van de stadsverbeteringsplannen van groote 
waarde is. Dat meerdere goede oplossingen, vooral wat 
betreft de aansluitingen aan de Blaak en het v. Hogen-
dorpsplein mogelijk zijn, behoeft natuurlijk geen betoog. 
Inmiddels was de 18e April, den datum der zitting van 
den Gemeenteraad, waarin de .Groote Doorbraak" in 
behandeling zou komen, aangebroken en werd de inge
diende motie allereerst verdedigd door den heer Bus-
kens, vooral op grond hiervan, dat het voorstel van Burg. 
en Weth. niet voldoende was voorbereid, daarbij wijzen
de op verschillende zinsneden uit de toelichting van het 
voorstel, welke elkander volkomen tegenspraken en op 
de gevolgen ervan, vooral te veroorzaken door de tege
lijkertijd dringend noodige verbetering der helling van 
de te maken verkeersweg, waardoor de hoeken van Boy-
manstraat of Karrensteeg met v.Hogendorpsplein 1.20M. 
zouden moeten rijzen. De heerMr. Nolst-Trenité verde
digde de motie meer op juridische gronden o.a. betoo-
gende, dat van eenig uitstel, tengevolge van het eerst 

ontwerpen eener verbetering ter plaatse, zooals de 
motie wenschte, geen nadeel voor de gemeente kan 
voortvloeien, terwijl ook de heer Gerretson in zeer wel
sprekende woorden te verstaan gaf, dat het noodzake
lijk is eerst te laten zien wat men voor het verdwijnende 
stadsschoon in de plaats wenscht te stellen, voordat in 
deze een besluit kon worden genomen. 
De verschillende te berde gebrachte argumenten waren 
zoo overtuigend, dat de bestrijders der motie en vooral 
de wethouder van Publieke werken, wiens taak het was 
het voorstel van Burg. en Weth. te verdedigen, dezen 
niet konden ontzenuwen en daarom hun betoog er 
hoofdzakelijk langs heen lieten gaan, er voor waarschu
wende, dat bij aanneming der motie Buskens c.s. in 
geen jaren iets positiefs tot stand.gebracht zou kunnen 
worden door de vele schetsen, ideeën of plannen waar
mede allerlei z.g. belangstellenden den Raad en het 
College van Burg. en Weth. zouden overstelpen, terwijl 
bij aanneming van het voorstel van Burg. en W eth. al 
hetgeen ter verkeersverbetering noodig was, onteigend 
wordt en een definitief ontwerp, eventueel door het 
uitschrijven van een prijsvraag, zou kunnen worden 
vastgesteld, en daarenboven spoedige zekerheid voor 
de betrokkenen zeer gewenscht was. 
Al deze opwerpingen werden door de verdedigers der 
motie in hunne repliek gansch en al weerlegd; het ver
wondert dan ook ten zeerste, dat de motie met 26 
tegen 16 stemmen verworpen en het voorstel van Burg. 
en Weth. met 26 tegen 15 stemmen aangenomen werd. 
Daarvan een betrouwbare uitleg te geven is natuurlijk 
zeer moeilijk, al lijkt mij de veronderstelling, dat de 
politiek een woordje mede sprak niet te gewaagd, 
m.a.w. dat de meerderheid van den Raad het eerste 
ingrijpende voorstel van het sedert September in meer
derheid rechtsche College, vooral verdedigd door den 
Anti-revolutionairen Wethouder van plaatselijke wer-
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ken niet wilde laten vallen. Het is ten minste wel opmer
kelijk, dat alle Anti-revolutionaire Raadsleden tegen 
de motie stemden, incluis de heer v. d. Pols, die steeds 
den indruk vestigt, dat, wanneer het van hem afhing, hij 
gaarne alle onteigeningen, noodig voor uitbreiding van 
havenruimte, zou hebben afgestemd, omdat de op die 
terreinen wonenden uit hun brood gestooten zouden 
worden, en er nu zelfs niet tegen op zag meer te ontgin
nen dan eventueel noodig zou zijn, terwijl de eenige Anti
revolutionaire medeonderteekenaar van de motie bij 
de stemming afwezig was. 
Zonder iets aan de capaciteiten der andere Raadsleden 
te willen afdoen is het toch wel opmerkelijk, dat de 
meest vooraanstaanden, de intellectueel het hoogst 
aangeslagenen in den Raad zich voor de motie Buskens 
verklaarden, zoodat het mij grootelijks zou verwonde
ren, wanneer Burg. en "Weth. in het vervolg wel ooit met 
een voorstel tot onteigening voor stadsverbetering bij 
den Raad zullen aankomen, voordat tevoren in hoofd
zaak zal bestudeerd zijn op welke wijze een eventueele 
verbetering van een of ander stadsdeel verkregen kan 
worden. 
Dat dit nog menigmaal zal moeten geschieden alvorens 
Rotterdam aan de aan eene woonstad te stellen eischen 
voldoet, is wel voor geen tegenspraak vatbaar en wij 
willen hopen, dat het College van Burg. en "Weth. er 
van doordrongen zij, dat vooral een goede oplossing 
van de aesthetische zijde van het vraagstuk daartoe in 
niet geringe mate medewerkt, en dat het ter harte 
neemt een zinsnede uit het kort geleden verschenen, zeer 
interessante werk van den wethouder der gemeente 
Utrecht Mr. J. P. Fockema Andrea getiteld „De Heden
daagsche Stedenbouw" en luidende: Al heeft eene stad 

nog zooveel verdiensten — perfecte rioleering, uitste
kend drinkwater, degelijke woningen, goede verkeers
wegen, zelfs lage belastingen! als zij leelijkis, mist 
zij het voornaamste. 

Rotterdam, 12 Mei 1912. HOMO. 

DE PRIJSVRAAG VOOR HET ROTTERDAM-
SCHE RAADHUIS. 
Het volgende adres is verzonden : 

20 Mei 1912. 
Aan den Raad der Gemeente Rotterdam. 

Geven met verschuldigden eerbied te kennen, de onder-
geteekenden, dat zij, kennis genomen hebbend van de 
uitnoodigingen, door het College van Burgemeester en 
Wethouders tot enkele architecten gericht ter verkrij
ging van projecten voor den bouw van een nieuw Raad
huis te Rotterdam, gaarne hulde brengen voor dén 
breeden opzet, die uit deze uitnoodigingen blijkt; 

dat door genoemd College terecht ook architecten zijn 
uitgenoodigd, die een voorname plaats innemen onder 
hen, welke de moderne richting in de Nederlandsche 
Bouwkunst vertegenwoordigen; 

dat ondergeleekenden echter, in verband hiermede in 
hooge mate verwonderd zijn, dat een der bekwaamste 
bouwkunstenaars van deze richting, H. P. Berlage Nzn., 
door genoemd College niet is uitgenoodigd; 

dat, waar Berlage door meerdere zijner werken het 
bewijs heeft gegeven juist voor het ontwerpen van 
monumentale bouwwerken een groot talent te bezitten, 
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hij tot de eersten behoort, die in staat is een 
belangrijk project voor het monumentale 
Rotterdamsche Raadhuis te maken; 

dat het niet-uitnoodigen van dezen bouw
kunstenaar een, voor ons geheel onverklaar
bare, miskenning van zijne talenten in zich 
sluit; 

dat door het mededingen van een der beste 
krachten natuurlijk het succes der prijsvraag 
meer verzekerd ware geweest. 

Redenen, waarom ondergeteekenden het ten 
zeerste betreuren, dat Berlage niet is uitge
noodigd, overtuigd dat hierdoor het belang 
der Nederlandsche Bouwkunst niet is ge
baat. Afbeelding 4 
Het adres is onderteekend door de volgende architecten: 
H . A. J.BaandersteAmsterdam. 
J. van der Ban te Haarlem. 
PI. van den Berg te Vlaardingen. 
Wouter Bettink te Scheve-

ningen. 
B. v. Bilderbeek te Dordrecht. 
H . Bonda te Amsterdam. 
G. C. Bremer, B.I. te Arnhem. 
G. B. Broekemate Kampen. 
A. Broese van Groenau, B.I. te 

's Gravenhage. 
P. J. W. J. van der Burgh, B.I. 

te Renkum. 
S. de Clercq te 's Gravenhage. 
H . J. Dammerman te Scheve-

ningen. 
J. C. van Epen te Baarn. 
W. Fontein te Leiden. 
A . R. Freem te Arnhem. 
J. D. Gantvoort te Deventer. 
J. J. Gort te 's Gravenhage. 
J. Gratama, B.I. te Sloten (N.-H.) 
W. Hamer te Amsterdam. 
J. W. Hanrath te Hilversum. 
Joseph Herman te Amsterdam. 
G. W.v.Heukelom teRoermond. 
Jon. Ingenohl te Amsterdam. 
H . J. Jesse te Oegstgeest. 
A. J. Joling te Amsterdam. 
Herm. v. d. Kloot Meijburg te 

Voorburg. 
G. Knuttel Jr., B.I. teGroningen. 
L . J. P. Kooken te Eindhoven. 
H . H . Kramer te Leeuwarden. 
A. J. Kropholler te Amsterdam. 
F . Krugers te Tilburg. 
Foeke Kuipers te 's Graven

hage. 
C. J. Kruisweg te Bussum. 
J. B.v. Loghem, B. I. te Haarlem. 
D. A. N . Margadant te Amster

dam. 

R. C. Mauve te Scheveningen. 
G. Meppelink te Haarlem. 
Jan de Meijer te Amsterdam. 
Adr. Moen te Amsterdam. 
Nic.Molenaar te's-Gravenhage. 
J. M . v. d. Meij te Amsterdam. 
W. C. Mulder te Leiden. 
J. Mutters Jr. te 's-Gravenhage. 
F . Nieuwerkerk te Scheve

ningen. 
J. J. van Noppen te Haarlem. 
D. v. Oort Hzn. te Amsterdam. 
B. J. Ouëndag te Amsterdam. 
Maurits Plate te Amsterdam. 
Marius A. Poel te Hilversum. 
H . A. Reus te Dordrecht. 
Joh. G. Robbers B. I. te 's-Gra

venhage. 
W. F . C. Schaap C. B. I. te 

Arnhem. 
J. A . van der Sluys Veer te 

Amsterdam. 
J. F . Staal Jr. te Amsterdam. 
G. Stapensea te Sneek. 
A . L . Thierens, Luit. der Genie 

te Utrecht. 
Jos. H . Tonnaer te 's-Graven

hage. 
P. Verhagen Lzn., B . I. te 

Utrecht. 
J. Verheul Dzn., te Rotterdam. 
E . Verschuil te Hilversum. 
G. Versteeg te Arnhem. 
H. J. M . Walenkamp te Amster

dam. 
J. G. Wattjes. B.I. te Amster

dam. 
A. W. Weissman te Haarlem. 
J. J. Weve. C .B. I . te Nijmegen. 
W. K . de Wijs, B.I. te Enschede. 
L . Zwiers te Amsterdam. 

PRYSVRAGEN 
EEREPRIJSVRAAG „GODEFROY". 
De tentoonstelling der ingekomen projecten wordt gehouden in 
het gebouw der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
Marnixstraat 402, Amsterdam; zij is geopend tot Woensdag 29 
Mei van 10 uur v.m. 5 uur n.m.; Zondags van 10 uur v.m. — 1 
uur n.m. Toegang vrij. 
De Afdeelingen der Maatschappij en andere bouwkundige Ver
eenigingen worden na 1 Juni in de gelegenheid gesteld de ont
werpen, ingekomen op deze prijsvraag, gedurende eenigen tijd 
ter expositie te verkrijgen. (De projecten moeten voor 1 Januari 
1913 teruggezonden worden aan de eigenaars). Desbetreffende 
verzoeken te richten tot den Alg. Secretaris, Marnixstraat 402, 
Amsterdam. 

PRIJSVRAAG VOOR EEN STADION DER MIJ. 
„HET NEDERLANDSCHE SPORTPARK" T E 
AMSTERDAM. 
(Programma's zijn verkrijgbaar bij de Uitgevers- en Drukkers-
Mij . van F . van Rossen, Amsterdam. Heerengracht 281). 
Vraag 30. In het programma staat, dat er een principiëele schei
ding moet zijn tusschen het publiek en het terrein (voetbal). Mag 
er ook geen verbinding zijn met het verdere sportterrein ? 
Antw. Van het verdere sportterrein is het Stadion gescheiden 
door den voorgeschreven weg. 
Vraag 31. Moet niet op het stallen voor 3000 fietsen gerekend 
worden ? 
Antw. Zie vraag 6. 
Vraag 32. Voor de le rangs tribune moet een promenoir ontwor
pen worden ter breedte van ± 5 M . ; voor de 2e rangs tribunes 
worden geen promenoirs gevraagd. Nochtans is het niet moge
lijk de eerste van deze tribunes uit te bouwen ten opzichte van 
de eerste rij der le rangs tribune, omdat beide rijen op hetzelfde 
niveau moeten liggen. 
Is dit nu wel de bedoeling en verdient het niet den voorkeur de 
le rij der 2e rangs tribunes lager te doen aanvangen dan 2 M. 
boven het niveau van het speelveld ? 
Antw. De ontwerper gelieve zich aan het programma te houden. 
Vraag 33. Schrijver dezes neemt de vrijheid U te wijzen op eene 
zekere tegenstrijdigheid tusschen de situatie van het Stadion en 
den eisch. dat de le en 2e rangs tribunes in den namiddag niet 
van voren door de zon mogen worden beschenen. 
In verband met de vastgestelde beschikbare ruimte voor het 
Stadion moet het speelveld ontworpen worden in de richting 
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oost-west. Aangezien het spel het best te overzien is langs de 
lengterichting van het veld, zoo moeten de overdekte tribunes 
ontworpen worden langs de lengtezijden en met het oog op den 
zonnestand is dan de zuidzijde te prefereeren. Echter is men 
hier niet geheel gevrijwaard voor de zon, hetgeen wel het geval 
zou zijn, indien genoemde tribunes langs den westkant werden 
ontworpen. Dit zou echter zeer schadelijk zijn voor het goede 
overzicht van het spel. 
Resumeerende is dus de vraag: Ligt het in de bedoeling om zoo
veel mogelijk tegemoet te komen aan den hinder, dien de zon 
kan opleveren of moet deze geheel worden vermeden ? 
Antw. Art . 13 van het programma zegt dat de bezoekers der le 
en 2e rangs tribunes niet de zon in het aangezicht mogen hebben. 
Vraag 34. Mag bij het uitgaan niet van de tweede verbindings
weg van 10 M . gebruik gemaakt worden ? 
Antw. Zie vraag 26. 
Vraag 35. Het door de tribunes omsloten grasveld is omgeven 
door een baan. Waarvoor dient deze baan ? Volgens mijne lezing 
is deze baan hoekig om het voetbalveld gelegen; is dit juist ? 
Antw. De baan dient bijv. voor wedloopen en omgeeft het veld. 
Vraag 36. Mag het sportpark ten N.-W. van het Stadion benut 
worden voor uitgangen of toegangen ? 
Antw. Het N.-W. is geen sportpark (zie situatie). 
Vraag 37. Het voorplein moet ontworpen worden in verband met 
beide toegangswegen. Hieruit volgt dat men ook mag bouwen 
naast het terrein 240 X 125 M . Tot hoever strekt zich deze be
voegdheid uit ? 
Antw. De gebouwen mogen niet vallen buiten het aangegeven 
terrein van ± 240 X 125 M . (zie vraag 1). Het voorplein kan zich 
uitstrekken tot den noordelijken toegangsweg. 
Vraag 38. K a n de Jury ook eenige nadere inlichtingen geven over 
het gebruik dat de Mij. HetNederlandsche Sportpark denkt te ma
ken van het overblijvende terrein, ten noorden van het Stadion, 
daar dit waarschijnlijk van invloed is ? 
Antw. Het terrein ten N . en O. van het Stadion is bestemd voor 
den aanleg van tennis-, voetbal- en hockeyvelden. 
Vraag 39. Mag men het voorplein splitsen wat zijn voordeden 
kan hebben in verband met het feit dat twee toegangswegen be
staan ? 
Antw. Zie programma. 
Vraag 40. Mogen de breede wegen rond het Stadion overbouwd 
zijn ? 
Antw. Neen. 
Vraag 41. Moeten de bars bij elk der rangen per se onder de tri
bune zijn, mag men geen boven-tribune-bars maken die toch 
voor exploitatie vrij wat gunstiger zijn ? 
Antw. Zie programma. 
Vraag 42. Mag het publiek op het geheele sportterrein komen ? 
Antw. Met de afzetting van het sportterrein hebben de inzenders 
zich niet bezig te houden. 
Vraag 43. Een gevel wordt dubbel gevraagd onder sub b) „de 
gevels" en onder sub c) ..plattegronden en aanzicht", het „aan
zicht" is een van de gevels. Een gevel 1 a 200 is reeds groot. 
Onder sub a) verstaand: het „situatieplan" van het Stadion en hoe 
het publiek het Stadion door de toegangen zal bereiken over het 
voorplein. Dit is hetzelfde als sub c) waar op 1 a 100 het voorplein 
met de toegangen wordt gevraagd. 
Zou het niet de gemakkelijkste oplossing zijn, indien opgegeven 
wordt dat het voorplein met de toegangen in de plattegronden en 
aanzichten moeten aangegeven worden, en dan sub c) geheel te 
laten vervallen ? 
Antw. Sub b) slaat op het Stadion-gebouw, subc) op het voorplein 
met de ingangen, zoodat hiermede dus geen gevel van het Stadion 
bedoeld is. Namens de Jury, 

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

BERICHTEN 

inrichting van dat plein is in den Haagschen Gemeenteraad be
sproken. De N . R. Ct. meldt hierover: 
Het ging tusschen het plan-Berlage, dat een gesloten plein met 
behoud der schoonste vergezichten en het plan der Schoonheids
commissie, dat een open plein inhield. Voor het plan van den 
Amsterdamschen bouwmeester nu — dat eveneens dat van B . 
en W. was viel o.a. te zeggen, dat de uitvoering daarvan op 
zijn minst een ton goedkooper zou blijken dan die van het plan 
der Schoonheidscommissie, dat o.a. de verwijdering van de 
Badkapel ten gevolge zou hebben en aanzienlijk minder bouw
terrein zou opleveren. 
Trouwens, ook in andere opzichten viel vrij veel voor het plan-
Berlage te zeggen, al is het ideaal daarmede nog geenszins be
reikt. De handen van den bekwamen architect waren al te zeer 
door allerlei servituten en bindende bepalingen gebonden. Maar 
daaraan valt voorshands weinig te veranderen. Met 26 tegen 11 
stemmen ging daarna het voorstel van B . en W. (plan-Berlage) 
erdoor. 
Bij de discussie over dit onderwerp kwam ook weder de uitzicht 
belemmerende Kurhausbar ter sprake. Echter werd hieromtrent 
geen beslissing genomen. 
Verbond van Ned. Knnstenaarsvereenigingen.* Het bestuur 
van het Verbond van Nederlandsche Kunstenaarsvereenigingen 
heeft twee adressen verzonden. 
Een aan den raad van Amsterdam over het Damplein, waarin het 
zegt: 
„dat het van meening is, dat het Damplein als hoofdplein van 
de hoofdstad des lands een waardige bebouwing dient te ver
krijgen ; 
„dat het daarom ernstig bij U er op aandringt, dat alle middelen 
in het werk worden gesteld, om deze waardigheid te verzekeren; 
„dat het U om die reden nadrukkelijk in overweging geeft, in dit 
bijzondere geval wanneer noodig het particulier initiatief onder
geschikt te stellen aan het algemeen aesthetisch belang. 
Het andere adres is gericht tot den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en heeft de bebouwing van den tuin van het Rijksmuseum 
te Amsterdam, in verband met de voorgenomen vergrooting van 
den uitbouw-Drucker. 
Het adres heeft dezelfde strekking als dat, hetwelk door eenige 
kunstenaars en belangstellenden te dezer zake is ingediend bij 
den Min. van Binn. Zaken, en dat opgenomen is in B. Weekblad 
1912, nr. 6 blz. 67. 
In het adres van het bestaan van het Verbond bovengenoemd 
zeggen adressanten na opsomming van de aesthetische bezwa
ren tegen de verlenging van den uitbouw dat deze bezwaren te 
ondervangen en niettemin het gestelde doel te bereiken, zou mo
gelijk blijken: 
„le. door de meer noodig wordende reorganisatie van het Rijks
museum ter hand te nemen: de onderwijsinrichtingen en het 
architectenbureau zouden elders gevestigd kunnen worden, de 
schilderijen, die meer geschiedkundige, dan kunstwaarde heb
ben, zouden in de vrijkomende ruimten te bergen zijn, en door 
verdere verschikking zal zeker gelegenheid te vinden zijn, om 
aan de geheele „Drucker-collectie" een waardige plaats en het 
vereischte licht te verschaffen. 
„2e. door een nieuw gebouw te stichten, vrij van de bestaande 
gebouwen, op het terrein, dat door de gemeente Amsterdam be
schikbaar gehouden wordt (en waarvoor deze zich dus alweer 
belangrijke rentederving getroost.) Dit gebouw zou voor ver
schillende doeleinden bestemd kunnen worden: voor het opstel
len der „Drucker-collectie", voor het beter huisvesten van het 
„Nederlandsch Museum", voor het herbergen van een Rijksver
zameling van Moderne schilderkunst, voor een Kunstnijverheids 
Museum. 
Mocht de stichting van dit gebouw meer tijd vereischen, dan 
thans wenschelijk is, dan ware door de schifting en verschikking 
der schilderijen-verzamelingen in het Rijksmuseum tijdelijk in 
de verlangde ruimte te voorzien." 

Gevc r s -Deynoo tp l e in te Scheveningen. De bebouwing en de • Door plaatsgebrek niet eerder opgenomen. 
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INHOUD : OEI- I C I E E L G E D E E L T E . Het diploma van Bouwkun
dig Opzichter vereischt. R E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . PieterPost 
herleefd, door Candidus. Gamle Bygninger paa Landet, door 
D. F . Slothouwer. Loods voor een bestuurbaar Luchtschip, 
door W. J . M . van de Wijnpersse Het Kunstenaarshuis te 
Amsterdam, door H . Robbers. Berichten. Personalia. 
Laatste berichten. Eereprijsvraag-Godefroy. Verslag der 
Alg. Meivergadering. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 
H E T DIPLOMA V A N BOUWKUNDIG OPZICHTER 
VEREISCHT. Het is een verheugend feit. dat de waaide van 
de examens, ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst, in steeds ruimer kring wordt erkend. Wel be
grijpende dat een gediplomeerd Bouwk. Opzichter. Teekenaar 
of Onderbaas „er nog niet is", wordt aan den anderen kant in
gezien, dat door de examen-programma's leiding gekomen is in 
het bouwkundig onderwijs; vele bekwame bouwkundigen wer
ken aan die leiding mede. zoodat gaandeweg een categorie van 
beter onderlegde bouwkundige technici gevormd is en wordt, 
die. al bezitten zij nog niet de ruime ervaring, die noodig is, toch 
reeds van den aanvang af goed toegepast zijn. en door hunne 
opleiding spoediger in staat zullen zijn het gewenschte doel te 
bereiken, dan de ongeschoolde collega's. 

Niet alleen door vele particuliere architecten, ook door officieele 
lichamen wordt waarde aan de diploma's gehecht. Meer en meer 
doet bij vacatures en promoties bij den dienst van Gemeente 
Werken het bezit van het diploma zich gelden ; de Maatschappij 
tot Exp l . van S.S. verleent bij haar jaarlijksche examen, voor 
haar technisch personeel vrijstellingen aan gediplomeerden der 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 
Ook in Indië wordt de waarde der diploma's ten volle erkend. 
Werd voor eenigen tijd in de Staatscourant een oproeping gedaan 
voor 3 bouwkundigen bij den dienst der B. O. W. aldaar, waarbij 
bepaald was, dat sollicitanten in het bezit moesten zijn van het 
diploma van Bouwkundig Opzichter, uitgereikt door de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst, de Gemeentewerken 
van Medan vraagt nu een Bouwkundig Opzichter, die eveneens 
in bezit moet zijn van genoemd diploma. Belanghebbenden ver
wijzen wij naar de hierachter volgende advertentie. 
Ook deze oproeping is voor de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst een succes van beteekenis. 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

fêPIETER POST HERLEEFD. > |§ 
yt 't Elyseesche velt ben ick op aerd gekomen 
En heb mijn wegh aenstonds naer Amsteldam 

genomen. 
'k Ging daedlyck naar den Dam en trad in het 

Stadhuys. 
Al seyde men mij daer: „de Heeren syn niet thuys." 
Wat isser toch geschiet met 's Werelts achtste Wonder, 
Dat 't so verandert is van boven en van onder? 
Wie heeft er in 't gebouw, soo heerelijck gewrocht, 
De kruyscasyns vernielt, de schotten aengebrocht? 
Wie dorst de tralyen te lichten uyt haer voeghen? 
Waer sijn de Heeren heen, wier reden en genoeghen 
Sich eenmael toonden hier in menigh wijs besluyt? 
Ick sie het al, het is met Aemstels grootheyt uyt. 
't Is waer, se staen er nogh, de trotse marmermuren. 
Sij sullen seeckcrlyck veel eeuwen oock verduren, 
Maer 't wort toch noodigh, dat het negende verschijn, 
Om 's achtsten wonderwerx nakomelingh te sijn. 
Comt aen, wie isser nu van 't wonderwerek de vader, 
Wie isser die 't vermagh? Hij trede ijlings nader. 
Hij toone, sonder schroom, dat hij de const besit, 
Om yets te maecken, dat sich meten can met dit. 
De Heer van Randenbroek, de Architect Van Campen, 
Die eens myn meester was, beleefde heel wat rampen, 
Doch nimmer sulck een ramp, als hem nu overquam 
Door 't schenden van syn werek, 't Stadhuys van Am

steldam. 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat402, 
»s gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

') Voorgedragen door den heer Cohen Tervaart op den gemeen-
schappelijken maaltijd van de Alg. Meivergadering der Maat
schappij, gehouden 22 Mei j . l . in het Paviljoen in het Vondelpark, 
te Amsterdam. 

259 



S L O T S T R A A T T E MÖGELTÖNDER. (Uit: Gamle Bygninger paa Landet). 

"Wat deed de nasaet nu, om desen Helt te eeren, 
Van wien heel Nederlant wel-bouwensconst mocht 

leeren? 
Men doopte met sijn naem een nare achterstraet, 
Waerin geen enkel huys, den meester waerdigh, staet. 
't Is waer, ick sagh se wel, d'aensienlijcke gebouwen, 
"Wier gevels, seggen sij, sijn reglen onderhouwen. 
Maer 't was voor my, eylaes, een misselijck gesicht. 
"Waer kreghen. vroeg 'k mij af f, die brodders onderricht ? 
Geen nyeuwen trant vermocht de nyeuwe euw te 

maecken: 
Dus sprack men, daer tot nu de meesters nogh ont-

braecken, 
En de gemeyne man, die 't zeggenschap tans heeft, 
Slechts om een volle buyck, doch niet om const meer 

geeft. 
"Wel heeft men 't vaeck beproeft met stylen uyt 't ver

leden, 
Maer socht, vergeefs, een trant off bouwstyl, die voor 't 

heden, 
Vermocht te geven, wat de oude vroeger gaff. 
Selfs van Palladio en Scamozzi keeck men aff, 
En dacht: als ik de const naer hen laat overhellen, 
Dan sullen rijcke lien my seecker veel bestellen. 
Maer ay, wie sietter niet, wat hier of ginder schort ? 
Voorwaer de const die suft of schiet, eylaes, te cort. 
"Wat vint mijn oogh, als 't waertdoorAemstelsoude veste, 
Al bouconst uitgevoerd! Maer als ick dan ten leste 
Mijn bliek richt naer den Dam, aenschouwt het een 

gesicht, 
Soo vreempt als 'k nimmer sagh, daer'talinpuynenlight 
Gesloopt en neergeploft. "Waer is de Beurs gebleven 
Die d' Keyser van de const had Amsteldam gegheven? 
"Waer 't Huys stond onder 't Zeyl staet nu een vreemt 

gebou, 

Doch 'k hoorde seggen dat m'oock dit haest sloopen sou. 
De Vismarckt is gansch wegh, geen Damrack meer 

t' aenschouwen, 
En waar ick ga off sta sie 'k bouwsels off sie 'k bouwen, 
't Is wel een andre tijt, dan toen ick leefde op aert, 
"Wie sal er seggen wat de toecomst eens nogh baert? 
Sal Nederlant dan weer wel-bouwensconst verwerven, 
Off... sie 'k den lamfer reets en light de const op sterven? 
Geen ghilt bestaet er meer, dat goede meesters queeckt, 
't Is nu de ambachts-const, waervan een yeder spreeckt, 
Schoon 't ambacht is noch const, maer anders niet dan 

teecknen. 
Een architect moet nu vooral goet connen reecknen, 
Dan maeckt men hem totDelff -boukundig inghenieur". 
Helaes, men seght van my, dat ick de oude sleur 
En cuyten-broeck meteen in Neerland com herstellen. 
Maer can ick 't helpen dat, wie lanthuysen bestellen 
Myn trant verkiesen, en niet wat men heden maeckt? 
Ist waer, dat meesters sijn gansch van de wijsgeraeckt, 
Bij 't geven wat men vraegt, 'k sal 't haer niet euvel 

duyden, 
Oock in mijn tijt heb ick wel dickwijls om de luyden 
Tot clant te krijghen, heel wat moeyte moeten doen. 
Mijn Heer Van Campen, schoon een man van groot 

fatsoen 
En singulier begaeft voor syne hooghe stellingh, 
Heeft dickwijls last gehadt en akelighe quellingh 
"Wijl hij niet naar der Heeren pijpen dansen wou : 
Daen Stalpaert nam het met de const wat minder nauw. 
De Helt van Randenbroeck is sonder roem ghestorven, 
Maer Stalpaert heeft veel geit en groote eer verworven. 
Ick vrees met groote vrees, dat 't nu noch oock soogaet. 
En dat men, als weleer, in stadt gelijck in staet, 
Geen haver geeft aen 't paert, dat meest se sou verdienen, 
'k Denck hier aen Rotterdam. Daer sijnse met haer tienen 
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Genoodicht tot een kamp voor 't bouwen van 't Stadhuys: 
Maer wie 't het beste con kreegh geen uytnooding thuys. 
Vant tiental coppelt men er vier aeneen tot paren, 
Alsoff s'alleenich niet tot 't werek bequaem en waren. 
Tweemael twee sielen dus, soo gloênd aaneen gesmeet, 
Te saem geschaeckelt vast, dat later niemant weet 
Wie dat van 't geesteskint de vinder is en vader. 
Wat seggen van dit al de bou-constnaers te gader? 
Sij dencken seecker veel, doch houden meest haer mont, 
Wat seer verstandigh is, want seght men niet metgront 
Dat spreecken silver is, en 't stille-swijghen gulden? 
En is 't veel beter niet, dat andren onrecht dulden, 
Dan dat men selve sich profijten siet ontgaen? 
Maer 'k magh hier niet te langh op aerde blijven staen, 
'k Moet weer ten hemel in, naer d'Elyseesche velden. 
Doch eer 'k daerheen vertreck, en zetel bij de helden, 
Wil 'k nogh mijn hulde biên aen deese Maatschappy, 
Die 't jaertal des Psalmists verkreegh en die nu bly 
Haer jubelfeest gedenckt by 't klincken der bocalen. 
O moge sy met lust haer honderdtal nogh haelen! 
Met d'Heer Van Zuylichem wensch ick haer tot besluyt: 
Vree sij hier eeuwich in, en onvree eeuwich uyt. 

C A N D I D U S . 

m GAMLE BYGNINGER PAA W, 
Q LANDET H 
I O P M A A L I N G , F O T O G R A F I OG B E S K R I V E L S E , U D G I V E T 

A F F O R E N I N G E N A F 3 D C B R . 1912 K O B E N H A V N 1911. 

edert mijne kennismaking met Denemarken, 
volg ik steeds met groote belangstelling de 
ontwikkeling van dit land, dat zooveel met 
het onze gemeen heeft. 

Zoo heb ik telkens weer de vruchten gezien van een van 

de goede Deensche eigenschappen n.l. dat ze.partij we
ten te trekken van hun kleinheid. 
Sinds den onrechtmatigen roof, waarbij Pruisen hun 
het zuidelijk deel van Jutland wegnam, zijn ze als 't 
ware nog dichter bij elkaar gekropen en hebben ze af
gesproken dat wat er nu nog Deensch was, ook Deensch 
zou blijven. En zoo zijn ze zich meer bewust gaan af
vragen wat dan dat typisch Deensche is, zijn ze steeds 
meer zichzelf gaan bekijken, zijn ze steeds meer geko
men tot zelfkennis en zoo tot zelfopvoeding. En dit 
alles kan een klein volk gemakkelijker doen dan een 
groot, omdat de stof overzichtelijker en beter te behan
delen is. 
Martin Nyrop, de bouwmeester van het Kopenhaag-
sche Raadhuis is een van de meest Deensche Denen. 
Zijn Raadhuis staat er als een poging om Deensch te 
zijn. En hij, de directeur van de Koninklijke Academie 
heeft zijn sympathie betuigd met het werk van de jon
gere architecten, die bovengenoemd boek begonnen 
zijn, door er voorin als motto te schrijven: Hij die zijn 
land wil eeren in zijn arbeid en wil bouwen voor het 
heden en de toekomst, hij zal steunen op wat onze 
vaderen voor ons gebouwd hebben en hij zal waar 
maken, dat men van oud ijzer nieuwe wapens smeden 
kan. 
De leerlingen van de architectuurschool aan de Ko
ninklijke Academie hebben den 3en December 1892 
een vereeniging gesticht, die jaarlijks 12 bladen met 
opmetingen van bestaande typische Deensche archi
tectuur heeft uitgegeven. 
En nu zijn ze begonnen met een nieuw werk, dat zal 
behandelen de Gamle Bygninger paa Landet: de oude 
gebouwen op het land. Daarvan is kort geleden het 
eerste heft verschenen. Dit deel behandelt in opmeting, 
foto en beschrijving, de typische boerenwoningen van 
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zuidelijk Jutland, dat toch geestelijk Deensch eigendom 
gebleven is. 
Deze arbeid is voor ons Hollanders niet alleen interes
sant, maar ook voorbeeldig. Ik wil de pogingen, die in 
dien zin in ons land gedaan zijn, niet voorbijzien, maar 
ik mag toch wel zeggen dat veel van onze Hollandsche 
collega's hun boekenkasten vol hebben staan met En-
gelsche en Duitsche landhuizen, terwijl ze nauwelijks 
den schat kennen, dien ons eigen land bevat. Ziet, 
zeggen de jonge Deensche architecten in hun voor
woord, we hebben in Denemarken en in Zuid-Jutland 
een massa oude bouwsels, die, eenvoudig en verwaar
loosd als ze zijn, licht voorbijgezien en onderschat wor
den, ofschoon ze op hun manier zooveel simpele schoon
heid en doelmatigheid toonen. Door den arbeid van 
wisselende geslachten om dat te bereiken wat 't duur
zaamste, nuttigste en mooiste was in deze hemelstreek, 
zijn deze gebouwen ontstaan in een kamp met een streng 
en zonarm klimaat, alles verwerpende wat niet nood
wendig was of wat niet deugde. 

Zij bevatten daarom de ervaringen van vervlogen tijden 
en geven ons voorbeelden van de voor iedere streek 
geëigende wijze van bouwen. 
Met het doel om ook op dit minder bekende gebied de 
overgeërfde ervaringen te leeren, zijn jonge architecten 
van de architectenschool der Koninklijke Academie 
begonnen met opmeten en teekenen van goede gebou
wen in 's lands verschillende streken en het genoot
schap : Foreningen af 3 Dcbr. 1892, heeft besloten om 
het resultaat van deze onderzoekingen vast te leggen in 
zorgvuldig uitgevoerde teekeningen van het opgeme-
tene, begeleid door foto's en korte beschrijvingen, zoo
dat men een gemakkelijk overzicht over de meest eigen
aardige typen zal kunnen krijgen. Om de verzameling 
meer compleet te doen zijn, heeft men besloten ook 
voorbeelden te nemen uit Zuid-Jutland en Skone. 

Met genoegen voldoe ik aan het verzoek om de aan
dacht op dit boek te vestigen. De stof is zeer interes
sant, de behandeling daarvan kan, dunkt me, niet beter. 
De uitgaaf is flink en royaal, de foto's zijn bijzonder 
fraai, de teekeningen zijn met de grootste zorg en nauw
gezetheid op talentvolle wijze uitgevoerd, de beschrij
vingen zijn in hunne bescheidenheid doorstraald van 
de liefde voor 't land. 
Het boek, dat 22 teekeningen en 34 bladen tekst met 
foto's bevat, is voor 9 mark te koop bij Erslev en Nos-
selbalch te Kopenhagen. 
Het tweede heft (op den duur hoopt men er 7 of 8 bij 
elkaar te krijgen) zal waarschijnlijk in het voorjaar van 
1913 verschijnen. 

D. F. S L O T H O U W E R . 

LOODS VOOR E E N BESTUUR
BAAR LUCHTSCHIP. 

!pgf! 
et streven om de bewegingen vandenmensch 
niet langer aan de aarde-zelf te binden, maar 
ook den dampkring te doorkruisen, is niet 
alleen op mechanisch gebied aanleiding ge

weest tot grootere ontwikkeling der techniek; ook op 
het gebied der bouwkunde heeft zij nieuwe construc
tion in het leven geroepen. Toen eenmaal het luchtschip 
met stijf geraamte als doeltreffend middel voor de be
weging in den dampkring was erkend, was daarmede 
ook de behoefte geboren aan veilige berg- en herstel
plaatsen. Het eigenaardige van deze soort gebouwen 
is, dat zij niet geleidelijk zijn ontstaan door ontwikke
ling en uitbreiding van eenigen grondvorm, maar plot
seling zijn te voorschijn getreden en wel op afmetingen 
en inrichting, die geen vergelijking met bestaande ge
bouwen toelaten. Het is een niet te onderschatten succes 
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der statische wetenschap, dat zij op 
de haar gestelde vraag eene bevre
digende oplossing heeft weten te 
geven. 
De bijzondere eisch, waaraan een 
bergloods voor een luchtschip moet 
voldoen, is deze, dat zij eene zeer 
groote, vooral hooge, vrije binnen
ruimte moet bezitten. De groote 
hoogte is aanleiding, dat de winddruk 
buitengewone beteekenis verkrijgt, 
terwijl de eisch, dat alle verband 
tusschen de lange wanden boven de 
reeds aanzienlijke hoogte der vrije 
ruimte moet gevonden worden, het 
vraagstuk zeer moeilijk maakt. Geen 
wonder dan ook, dat de eerste pogin
gen wel eens tot mislukking hebben 
aanleiding gegeven. 
"Wellicht zal het den lezers van het 
Bouwkundig "Weekblad van belang 
toeschijnen te weten, hoe men voor 
het Nederlandsche luchtschip de con
structie der loods had ontworpen. 
De afmetingen van de daarvoor ver
eischte vrije ruimte waren: lengte 40-, 
breedte 21-, hoogte 23 M. Aan één 
korte zijde was zij open; de afsluiting 
aldaar werd door middel van een zeil 
verkregen. Men kan zich de loods 
denken als te bestaan uit een planken wand, gespijkerd 
op een stelsel van stijlen en gordingen, vormende te 
zamen de bekleeding, en voorts een geraamte van span
ten met hunne langs-koppelingen, waarop de beklee
ding steunt. 

Dit geraamte is in fig. 1 aangegeven. Het bestaat uit 7 
boogvormige hoofdspanten, met de vlakken loodrecht 
op de as der loods en 5 kleinere spanten in den korten 
wand. 
Eerstbedoelde zijn verbonden behalve door de wand-
gordingen —, door 2 schuingestelde vakwerkliggers A 
hoog 1,4 M. en 2 idem B hoog 2,1 M . ; bovendien door 
2X6 staande en 6 liggende windkruisen. De spanten 
van den korten wand zijn verbonden door een liggen-
den vakwerkligger C breed 2,1 M., en 4 staande wind
kruisen. 
De constructie van een hoofdspant is in fig. 2 aangege
ven. Het is geheel als H o w e - ligger ontworpen; door 
het aandraaien van de moeren der ijzeren stangen kan 
het spant gespannen worden, zoodat het eene groote 
mate van stijfheid kan verkrijgen. Het is aan 4 voet
stukken van gewapend beton, 2,8 M. diep in den bodem, 
verankerd. De 4 verticale stijlen zijn Rijn-dennenmas-
ten, — het overige is bezaagd vuren- en dennenhout. 
Op overeenkomstige wijze zijn de halve spanten van 
den eindwand geconstrueerd. 
Aangezien de afstanden der hoofdspanten, 6,66 M., te 
groot zijn voor de gebruikelijke houtzwaarten van gor
dingen, is elke tusschenruimte in tweeën verdeeld door 

Fig. 1. G E R A A M T E , D E T R A L I E S T A V E N D E R V A K W E R K E N G R O O T E N -
D E E L S NIET A A N G E G E V E N . 

een moerbalk, die het beloop van den wand volgt en 
tegen de aangrenzende hoofdspanten, zoomede tegen 
de vakwerkliggers A en B is geschoord. 
Men is tot deze constructie gekomen op grond van de 
volgende overwegingen. 
Het gevaar van instorting tengevolge van winddruk is 
bij de hooge, in een week materiaalals hout, uitgevoerde 
gebouwen niet zoozeer gelegen in een rustigen druk, 
als in een afwisselenden druk. Wanneer de wind wak
kert, geeft de kap aan dezen druk eenigszins mede en 
buigt door. Zij komt daarbij in gespannen toestand. Ver
mindert de wind, dan ontspant zich de kap gedeeltelijk 
en keert terug in de richting van haar normalen stand. 
Bij krachtige veranderingen in windsterkte ontstaat in 
meerdere of mindere mate zwieping; de wijdte der 
zwieping is grooter naar gelang de kap slapper en lichter 
in gewicht is. Het gevaar is het grootst, als bij deze 
heen- en weergaande beweging een zwieping in de rich
ting van den wind samenvalt met een hevigen wind
stoot, omdat daardoor de beweging wordt versterkt, 
de zwieping (en dus ook de spanningen) wordt vergroot. 
Derhalve moest het streven er op gericht zijn aan de 
constructie eene zoo groot mogelijke stijfheid te geven. 
Om deze reden zijn alle scharnieren vermeden. Bij bui
tenlandsche loodsen werden deze echter meermalen 
toegepast, vermoedelijk om de statische berekening te 
vereenvoudigen. 
De belasting bestaat uit, in hoofdzaak, winddruk en 
voorts het eigen gewicht. De sneeuwbelasting is in onze 
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streken van weinig beteekenis ; - aangenomen is, dat 
bij de maximum-wind-snelheid de sneeuw door den 
wind wordt weggewaaid. 
De winddruk is in fig. 3 aangegeven. Hij is berekend 
ter grootte van 50 KG./M-. nabij den grond en geleide
lijk toenemend tot 100 KG. /M 8 . , beide ten opzichte van 
een vlak, gesteld normaal op de windrichting. Voorts 
is eene depressie aan den lijkant aangenomen ter 
grootte van 1 , van den druk op den windkant, eveneens 
in fig. 3 vermeld. Bovendien heeft men de spanningen, 
die het gevolg zijn van den winddruk, beschouwd 
als een rustige belasting , vermenigvuldigd met den 
coëfficiënt 1,2, zulks met het oog op de wisselin
gen in de windsterkte. Voor de motiveering van deze 
cijfers, die nog al afwijken van de gebruikelijke, wordt 
verwezen naar het artikel „Winddruk" in de nummers 
van 13 en 20 Januari van dezen jaargang. 

Voor de berekening werd het spant beschouwd als een 
staaf, die de aslijn van het spant tot as heeft, op de 
hoekpunten voldoende stijfheid tegen verandering van 

de hoeken bezit en in hare uiteinden is ingeklemd. De 
traagheidsmomenten der verschillende gedeelten zijn 
verschillend van grootte, geleidelijk in elkaar overgaand; 
elk gedeelte werd echter gerekend als een constant 
traagheidsmoment te bezitten ter grootte van die 
functie in de middenste doorsnede. 
Deze aanname was noodig tot het bepalen van de 3 
statisch-onbepaalde grootheden. De staaf werd name
lijk herleid tot een statisch-bepaalde staaf door rechts 
een scharnier aan te nemen en links eene verschuifbare 
oplegging; de statisch-onbepaalde grootheden, die door 
middel van de elasticiteitstheorie moesten worden ge
vonden, waren de horizontale envertikale steunpunts
reacties behoorende bij de inklemmingsmomenten, als
mede het linker inklemmingsmoment, zooals vermeld 
wordt o.a.bij Muller• Breslau Neuere Methoden, 3 : druk, 
blz. 119 e.v. 
Deze statisch-onbepaalde grootheden werden be
paald door 3 partieele differentiaties der uitdrukking 

f M* ds 

voor den vormveranderingsarbeid J 2 E I m e * V e r " 

waarloozing van longitudinale vormverande
ringen en temperatuurs-invloeden, waarvan bij 
deze houtconstructie veilig kon worden afgezien. 
Deze bewerking was nog al omvangrijk; de in
tegratie moest grootendeels door berekening 
van oppervlakken geschieden. 
Bij de afmetingen in fig. 2 vermeld werden aldus 
de uitrekkende en samendrukkende spanningen 
gevonden beneden 60 K G . cM'. voor het hout, 
terwijl de grootste belasting op den langsvezel 
beneden 15 KG.'cM". werd gehouden. 
Om een denkbeeld te geven van de krachten, 
die bij zoodanige constructie moeten worden 
verwacht moge nog worden aangeteekend, dat 
de trekkende kracht aan een betonvoet kan stij
gen tot 16 ton, om welke reden de verankering 
tot vrij groote diepte is ontworpen. 

W . J. M. V A N D E W l J N P E R S S E , 

Res. Kap. der Genie, Leeraar ad M. T. S. te Utrecht. 

Utrecht, Mei 1912. 
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HET KUNSTENAARSHUIS T E AMSTERDAM 
Den 21en Maart j . l . werd o.a. aan alle architect-leden der vereeni
gingen „Architectura et Amicitia", „Arti et Industriae" enz., van 
den „Bond van Architecten" en van de „Mij. tot bev. der Bouw
kunst" een brochure toegezonden, getiteld: „Het Kunstenaars
huis te Amsterdam, eenige inlichtingen en een verzoek aan de 
leden der vereenigingen, te zamen vormende 't Verbond van 
Nederlandsche Kunstenaarsvereenigingen" '). Het zij mij ver
gund door middel van dit blad den ontvangers eens te herinneren 
aan dat boekje en speciaal aan het verzoek daarin gedaan : deel 
te nemen aan de garantie voor den dienst der hypothecaire 
leening, ten behoeve van het Kunstenaarshuis. Men weet, het 
bedrag der leening zelf zal ƒ350.000 bedragen een bedrag veel 
grooter dan als eenvoudige hypotheek op een „incourant" 
gebouw te krijgen zou zijn geweest en de jaarlijksche „dienst" 
dezer leening, d.w.z. de (verminderende) rente plus (vermeerde
rende) aflossing : ƒ 25.000. . Gevraagd worden 250 belangstel
lenden (waarbij zooveel mogelijk leden der tot het Verbond be-
hoorendevereenigingen), die zich, gedurende 15 jaren, gezamen
lijk garant wil len stellen voor de geregelde betaling van laatst
genoemde som. Na 15 jaar zal dan van het geleende nog maar 
circa IV» ton over zijn, tot zekerheid waaromtrent de hypotheek 
voldoende is. De zaak is thans zoo geregeld: de Waarborg-Maat-
schappij (waarvan in brochure en „bereidverklar ing" sprake is) 
is genegen zich borg te stellen voor de geregelde jaarlijksche 
betaling der geheele ƒ25.000. , mits minstens 250 soliede per
sonen op zich nemen in de dekking van een eventueel tekort 
ieder voor ten allerhoogste ƒ 100. te deelen. Niemand van deze 
250 is dus ooit voor meer dan ƒ 100. aansprakelijk. Ongeveer 100 
garanten zijn op dit oogenblik reeds gevonden, en wel voor het 
overgroote meerendeel onder de leden der Vereenigingen. Het 

aantal architecten onder deze 100 bedraagt 5. Te hopen, en, 
naar de bescheiden meening van ondergeteekende, ook zeker te 
verwachten valt, dat, wanneer ook de overige 150 garanten be
kend zullen zijn, dit percentage er heel anders uit zal zijn. 
Daar het velen nog niet geheel duidelijk is gebleken te zijn, 
waarom de garanten voor den dienst der leening zoozeer bij 
voorkeur onder de leden der Verbondsvereenigingen worden 

1 Mocht iemand onder de aangeduide leden deze brochure niet hebben ontvangen, 
zoo wordt li ij vriendelijk verzocht haar aan te vragen bij ondergeteekende. Ook aan 
andere belangstellenden zal het boekje op aanvrage worden toegezonden. 

gezocht, zij er hier nogmaals op gewezen, dat door dit uitstekend 
middel een blijvende band komt te ontstaan tusschen het Ver
bond en zijn zetel (zetel tevens, naar wij allen hopen en stellig 
verwachten, van A. & A., St. Lucas en andere te Amsterdam ge
vestigde vereenigingen) een blijvende band tusschen de Neder
landsche kunstenaars en hun Huis. Zóó werd het ook gezegd in 
de brochure, maar de beteekenis dezer woorden schijnt nog niet 
voor ieder even klaar te zijn. Bedoeld wordt, dat het op deze 
wijze mogelijk zal blijken, aan de kunstenaars blijvend meezeg-
genschap, durende macht te verzekeren in het beheer van het 
Huis. In iedere gewone naamlooze vennootschap zijn de aandeel
houders oppermachtig. Daar evenwel bij onze zaak een groot 
deel van het kapitaal zal worden verkregen, dank zij de 250 
garanten der hypothecaire leening, en daar deze garanten 
meerendeels kunstenaars zullen zijn. zal de helft der leden van 
den Raad van Beheer kunnen worden aangewezen door het Ver
bond van Kunstenaarsvereenigingen uit de kunstenaars-garanten 
en kunstenaars-aandeelhouders. Door de zaak zoo aan te pakken 
verschafte het. Comité voor het Kunstenaarshuis, den artiesten 
zekerheid, dat hun Huis op den duur aan zijn bestemming zal 
blijven beantwoorden. Binnenkort zal in een nieuw rondschrij
ven van het Comité de woordelijke tekst der Statuten, op het 
Beheer betrekking hebbend, worden meegedeeld. Men had ge
hoopt al vroeger tot deze publicatie te kunnen overgaan ; détail 
kwesties van geringe beteekenis. maar niet gemakkelijk op te 
lossen, hebben eenige vertraging gegeven. 

Wie nog twijfelen mocht aan de levensvatbaarheid van het Kun
stenaarshuis vrage (bij ondergeteekende) de begrooting der 
exploitatie aan Deze zal hem (of haar) dan strikt vertrouwelijk 
worden toegezonden. Uit dit budget, met de daarbij gevoegde 
uitgebreide toelichting, zal het iedereen duidelijk kunnen wor
den, hoe gering de kans is zooals ook reeds in de brochure 
werd geconstateerd dat garanten ooit inderdaad tot dekking 
van een tekort zullen worden aangesproken. Natuurlijk bestaat 
die kans; niemand die het verbloemen w i l ! Tijden van algemeene 
malaise, oorlog of epidemie kunnen fnuikenden invloed doen 
gevoelen op de exploitatie juist van een Huis als het onze. Doch 
de inkomsten, thans geschat (en waarlijk met groote voorzichtig
heid) op minstens ƒ 90.000, 's jaars. zouden ƒ 52.000, moeten 
tegenvallen (dus dalen tot het bedrag der geraamde onkosten, 
zijnde f38.000. ) dan eerst zou iedere garant voor f 100. moe
ten worden aangesproken. Neen, lager zouden de inkomsten 
moeten dalen, want bij minder gebruik van het Huis daalt na-

264 265 



tuurlijk ook het cijfer der onkosten. E n hierbij bedenke men, 
dat het meerendeel der inkomsten door vaste contracten (met 
sociëteit, vereenigingen. pachters van buffetten en programma's, 
't Bureau van Auteursrecht, tooneelgezelschappen enz.) zal zijn 
geregeld. 
E r zijn, ook in kringen van architecten en nijverheids-kunste
naars, enkele bezwaren gerezen tegen de plannen van den heer 
Berlage. in de brochure gereproduceerd. Men bedenke evenwel 
dat deze p lannen. . . eigenlijk nog geen plannen waren, maar 
slechts zeer voorloopige schets-teekeningen. In het Comité voor 
het kunstenaarshuis (uitgebreid nu tot 14 mannen van zaken en 
7 kunstenaars) zijn deze avant-projets met groote ingenomen
heid begroet, en het lijdt dan ook geen twijfel of de bouw van 
het Huis zal aan niemand anders dan H . P. Berlage Nzn. worden 
opgedragen. Doch dit neemt natuurlijk niet weg, dat nog alle 
soorten van wijzigingen mogelijk zijn, dat de plannen nog geheel 
uitgewerkt moeten worden, en dat van alle wel gefundeerde 
bedenkingen en adviezen behoorlijk nota genomen worden kan, 
en ook dankbaar nota genomen worden zal. Men stelle zich dus. 
wat dat betreft, gerust. Voor tentoonstellingen b.v., die geen 
boven- maar zijlicht vereischen, zal goede gelegenheid in het 
Huis geopend worden. 
Nogmaals zij hier gewezen op het groote belang voor de beoefe
naars aller kunsten gelegen in hun zeer talrijke vertegenwoordi
ging onder de garanten voor den dienst der leening. Het zou na
tuurlijk gemakkelijk geweest zijn deze garanten allen, of zoo 
goed als allen, te vinden onder rijke lieden, voor wie het mis
schien moeten betalen van nu en dan een klein sommetje geen 
punt van langdurige overweging behoeft uit te maken. Maar de 
belangen van het Huis en van de Nederlandsche Kunst eischen 
dat deze garanten althans hoofdzakelijk kunstenaars zijn. Nu is 
er een middel waardoor feitelijk ieder (of bijna ieder) der leden 
onzer vereenigingen aan de garantie meedoen kan, en dus met 
zijn wellicht zeer beperkte middelen tot het tot stand komen van 
deze goede en groote zaak bijdragen. Men kan zich combineeren. 
Twee of drie (desnoods nog meer) kameraden nemen gezamen
lijk een garantiestelling op zich. In zoo'n geval moet het (wel te 
verstaan !) één zijn die de bereidverklaring teekent. De anderen 
verbinden zich tegenover hem, de eventueele schade voor '/» ( V» 
of nog kleiner deel. mee te zullen dragen. Te hopen echter is, 
dat wie zich eenigszins in staat weet dc risico van een garant
stelling alleen te dragen, daartoe geen hulp van kameraden in
roepen zal. Te hopen is tevens en zij dit het einde dezer be
schouwing dat het groote belang, het hooge ideëele doel der 
geheele onderneming voor de leden der Verbondsvereenigingen 
niet nader behoeft te worden aangeduid. Het Verbond kan een 
groot, nuttig en machtig lichaam worden, de vertegenwoordiger 
bij uitnemendheid van de Nederlandsche kunst mits het Ver
bond een zetel hebbe. een waardig Huis. dat spreekt tot dc massa 
van het volk. zoowel als tot de stedelijke en rijksoverheden, van 
het gegroeid bewustzijn, het groeiend aanzien van de kunste
naars in Nederland. 

Amsterdam, 14 Mei 12. H E R M A N R O B B E R S . 
Wanningstraat 19. 

BERICHTEN 
Berlage gepasseerd bij de prijsvraag voor het nienwe 
Raadhuis te Rotterdam. Het adres der + 70 architecten gericht 
tot den Raad der gemeente Rotterdam, waarin bekend werd. dat 
Berlage niet is uitgenoodigd tot het indienen van een project 
voorden bouw van een nieuw raadhuis te Rotterdam, is ter sprake 
gebracht in de Raadsvergadering van 23 Mei j . l . , door den heer 
Spiekman. De N.R.Ct. bericht hierover: 
De heer Spiekman merkt op, dat er wel aanleiding bestond voor 
het zenden van dit adrzs. In zeer ruimen kring is men verwon
derd over het min of meer demonstratief buitensluiten van den 
heer Berlage. Hij verwijst naar hetgeen daarover in het Bouw
kundig Weekblad van 13 Apr i l is geschreven. Spreker had ge

dacht, dat de bouwkundigen in den raad daarover inlichtingen 
zouden hebben gevraagd. Nu dit niet is geschied, acht hij zich 
verplicht tot het stellen van de vraag, of de raad in de gelegen
heid kan worden gesteld te vernemen, welke de aanleiding is ge
weest, dat een van Nederlands grootste architecten is gepasseerd. 
Spreker acht die vraag van groot belang. De burgerij heeft er 
recht op te vernemen, waarom een bepaald soort bouwkunst bij 
den bouw van het nieuwe raadhuis wordt buitengesloten. 
Doordat er wel eenige architecten van de richting van den heer 
Berlage aangewezen zijn, krijgt dit buitensluiten wel een eenigs
zins persoonlijk karakter. 
De Voorzitter merkt op, dat de heer Spiekman een kleine ver
gissing begaat. De bevoegdheid tot uitnoodiging behoorde niet 
tot de raadhuiscommissie, maar tot B . en W. Zou het nu niet 
vreemd zijn, dat B. en W. zich te verantwoorden zouden hebben 
over het niet benoemen van een bepaald persoon, door den heer 
Spiekman genoemd Nederlands grootste architect? E r zijn zoo
veel personen niet benoemd. Zou men echter vragen, waarom is 
de heer Berlage niet benoemd, dan zou ook gevraagd kunnen 
worden, waarom de heer A . of de heer B niet benoemd is. De 
heer Spiekman noemt den heer Berlage Nederlands grootste 
architect, doch de heer Spiekman is toch leek op architectonisch 
gebied. 
Spreker heeft zich dan ook verbaasd over dit adres, ook over het 
feit. dat de heer Berlage, zich tot deze beweging had geleend. 
Meer tactiek had hij het gevonden, als deze dit niet gedaan had. 
De heer Spiekman vergist zich. wanneer hij beweert, dat de heer 
Berlage demonstratief zou geweest zijn. B . en W. hebben in de 
keuze der architecten volkomen het advies gevolgd van de jury, 
en de stadhuiscommissie. In de vergadering van B. en W. heeft 
zelfs geen persoonsbespreking plaats gehad. 
De heer Spiekman heeft deze laatste mededeeling van den voor
zitter met voldoening vernomen. Doch de voorzitter beschouwd 
deze zaak van den kleinen kant. wanneer hij beweert, dat even
als de heer Berlage honderd andere personen zich gepasseerd 
kunnen achten. 
Het gaat hier toch om een bepaalde richting in de bouwkunst, 
waarvan de heer Berlage de meest op den voorgrond tredende 
vertegenwoordiger is. 
Spreker kan niet begrijpen de opmerking van dcnvoorzitter.dat 
de heer Berlage zich niet had moeten leenen tot deze adresbe
weging. Dit adres was te voren toch niet bekend. Hij blijft het 
buitensluiten van den heer Berlage betreuren. 
De Voorzitter blijft zijn mededeeling handhaven, dat hij in een 
der blad .'ïi eenige weken te voren de aankondiging van het voor
nemen der architecten heeft gelezen. 
Het adres der architecten wordt hierna ter visie gelegd. 

Merkwaardig is, in verband met het bovenstaande, een bericht 
van den heer Spiekman in ..Het Volk". waarin hij zegt: ..Naar 
mij thans van een zijde, die ik als goed ingelicht beschouw, wordt 
medegedeeld, heeft in de eerste vergadering der Jury. waar de 
genoodigden zijn vastgesteld. Berlage evenveel stemmen gehad 
als de hoogste der overige architecten. Doch daarna is uitdruk
kelijk aan de Jury te kennen gegeven, dat het Gemeentebestuur 
Berlage in geen geval wenschte en werd dienovereenkomstig 
verzocht, daarmee bij het nader opmaken der uitnoodiging reke
ning te houden. 
Zóó was het mogelijk geworden, dat de burgemeester inde raads
vergadering kon zeggen: ..Het Gemeentebestuur heeft de voor
dracht van de jury gevolgd", terwijl toch in werkelijkheid Ber
lage wel door het Gemeentebestuur werd geweerd. 
Meroë . De opgravingen voor de universiteit te Liverpool in de 
oude Nubische stad Meroë hebben sinds wij er van spraken, 
nieuwe resultaten van belang opgeleverd. Het tweede seizoen 
werd voornamelijk besteed aan de vrijlegging van een gebou
wencomplex, gelegen ten westen van den Animontempel. Hoofd
zakelijk bestond deze gebouwengroep uit een koninklijk paleis 
en andere openbare gebouwen; ook een particuliere woning met 
bad werd ontdekt. 
In den Animontempel vond men een prachtige camee, te datee-
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ren omtrent 300 jaar vóór Chr., waarop twee galoppeerende 
paarden zijn voorgesteld. Ook kleine steenen tafels met Meroësch 
schrift werden aangetroffen en ten deele ontcijferd. Merkwaar
dig zijn de mozaiekversieringen op de wanden van den tempel, 
die voorstellingen geven van mishandelingen, gevangenen en 
jonge knapen aangedaan ter eere van de godheid. 
Het koninklijk paleis dagteekent uit veel later tijd, dan de stich
ting der stad. Men vond er fragmenten van aardewerk, twee 
vazen, en een soort van schatkamer, die echter geheel ledig 
bleek te zijn. Alg. H. BI. 

Examen Aspirant Opzichter Staatspoor. Voor het examen 
voor aspirant opzichter bij den Dienst van Weg en Werken der 
S.S. waaraan 30 candidaten deelnamen, zijn geslaagd de heeren : 
W. K . de Lang. Utrecht; J. B . Schulte Bernd te Zwolle ; M . Bron 
te Geldrop; J. M . Blankhout te Zwolle; W. Kuiper te Sneek; M. C. 
A. A. Dingjan te Leiden en S. Rodenhuis te Harlingen. 

L A A T S T E B E R I C H T E N . 
OFFICIEEL G E D E E L T E . 

EEREPRIJSVRAAG GODEFROY. 
Weled. Heeren. 

Dat ondergeteekende U een anoniem schrijven zendt, vindt z'n 
oorzaak in 't feit dat hij een der ernstige inzenders is van de eere
prijsvraag ..Godefroy". 
De aanleiding tot dit schrijven is het volgende : 
Als gepubliceerd antwoord op een gepubliceerde vraag, komt in 
..Architectura" No. 8 voor : De ingang voorde concierge woning 
moet zijn in het tochtportaal of woordelijk: ..De Conciërge
woning móét toegankelijk zijn van uit het tochtportaal der groote 
vestibule." 
Nu heb ik in 't „eerstbeloonde" (om 't zoo maar eens te noemen) 
ontwerp ontdekt, dat m.g. woning wel van uit groote ? vestibule, 
doch niet van uit het tochtportaal daarvan toegankelijk is. 
Nu zou men evenals de Jury deed, dit als een kleinigheid kunnen 
passeeren, maar schrijver dezes acht het volstrekt geen kleinig
heid, daar het zijn eersten opzet geheel omver wierp. 
Het schijnt mij zeer belangrijk toe en een eisch van het programma 
te zijn waaraan het „eerstbeloonde" ontwerp niet voldoet, en dus 
terzijde had behooren gelegd te worden. 
Wanneer de eischen niet gehandhaafd worden, is een programma 
een wassen neus. 
Mocht dit schrijven niet van invloed zijn op de uitspraak en dus 
niet tot een rivisie leiden, dan verzoek ik U beleefd dit schrijven 
te publiceeren in het Orgaan van Uwe Maatschappij. 

Hoogachtend. 
Uw dw. 

INZENDKK. 

De anonieme inzender doet de Jury onrecht niet te verklaren, 
dat zij de afwijking van het programma in het ontwerp motto 
Kongsie als een kleinigheid deed passeeren. want dat is onjuist. 
Het was met een kleine verandering, dat de woning (onder dóór 
de trap) met de vestibule te verbinden zou zijn. Daarvoor be
hoefde het geheele plan niet omver te worden geworpen, zooals 
dat van den anoniemen inzender, neen, het geheele plan kan 
blijven als het is. Dit is evenwel verder bij de beoordeeling niet 
'n aanmerking genomen, zelfs maakte een der Juryleden de op
merking (de afwijking van het programma betreurende) dat. af
gescheiden van deze afwijking, geen concessies mochten worden 
gedaan, ook met het oog op andere inzenders, die misschien de 
grootste moeite hebben gehad hun plan pasklaar te maken voor 
dezeii programma-eisch. 
Behalve deze afwijking waren er nog andere bemerkingen op 

het plan, zooals uit het Jury-Rapport blijkt en was daarom van 
een bekroning geen sprake. 
Wegens de overige zeer goede qualiteiten echter welke dit pro
ject heeft, zie de beoordeeling, stelde de Jury voor een genoemd 
bedrag in geld aan den ontwerper toe te kennen, zonder meer. 
ter waardeering van zijn werk. 
E r zijn meerdere ontwerpen eerst ter zijde gelegd, die niet ge
heel aan het programma voldeden. Zoodra het evenwel vast
stond dat geen bekroningen konden worden toegekend, heeft de 
Jury niettemin ze toch alle nog even besproken in haar rapport, 
ter waardeering van het vele geleverde werk door H . H . in
zenders. 

De Jury: 
C. M U Y S K E N . 

J. F . K L I N K H A M E R . 

H . P. B E R L A G E N Z N . 

C. B . P O S T H U M U S M E Y J E S . 

A. S A L M G . B Z N . 

VERSLAG V A N D E A L G E M E E N E M E I V E R G A D E -

RING OP D I N S D A G 21 E N W O E N S D A G 22 M E I 1912, 

IN H E T G E B O U W D E R M A A T S C H A P P I J . 

Dinsdagavond ten 8 ure opende de Voorzitter de Algemeene 
Meivergadering, heette de aanwezigen welkom en herinnerde 
met enkele woorden aan het 70-jarig bestaan der Maatschappij, 
welk feit den volgenden dag nader herdacht zou worden. Deze 
avond was hoofdzakelijk bestemd voor behandeling der huis
houdelijke zaken. 
Het verslag van het Hoofdbestuur over al hetgeen in hét afgeloo
pen jaar in en met de Maatschappij is voorgevallen, gepubliceerd 
in Bouwk. Weekblad no. 19. 1912. gaf geen reden tot opmerkin
gen. Evenzoo verlangde niemand het woord over het verslag 
van het verhandelde ter verplichte vergadering van den Raad 
der Afdeelingen met het Hoofdbestuur, gepubliceerd in Bouwk. 
Weekblad no. 17,1912. 
Bij punt 3, mededeeling van den uitslag der verkiezing van 
Hoofdbestuursleden bracht de voorzitter in herinnering, dat, 
aangezien er niet meer candidaten dan open plaatsen waren, een 
stemming overbodig was geweest, en dus het aftredende Hoofd
bestuur was herkozen. De heer L . C. Dumont had. bij schrijven 
van 8 Maart j . l . bedankt als l id van het Hoofdbestuur. Naar aan
leiding hiervan was van het Bestuur der Afdeeling Haarlem en 
Omstreken het volgende schrijven ontvangen: 

18 Mei 1912. 

Aan het Hoofdbestuur van de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst. 

WelEd . Geb. Heeren! 
De Afd. Haarlem en Omstreken heeft hierbij de eer U mee te 
deelen, dat het Hoofdbestuurslid, de heer L . C. Dumont 8 Maart 
1.1. bedankt heeft als l id van het Hoofdbestuur. Aangezien deze 
mededeeling niet gepubliceerd is geworden, hebben de leden 
van de Maatschappij bij de candidaadstelling geen rekening 
kunnen houden met dit feit. reden waarom de Afdeeling Haarlem 
en Omstreken meent, de stemming voor de leden van het Hoofd
bestuur ongeldig te moeten verklaren. 
De Afdeeling verzoekt uw college dit schrijven te willen ter 
kennis brengen van de vergadering van Dinsdag 21 Mei 1912. 
Met de meeste hoogachting, 

Namens het Bestuur der Afd. Haarlem en Onistr. 
De Secretaris. 

J. B . V A N L O G H E M . 

De Voorzitter deelde mede. dat getracht is. den heer Dumont op 
zijn besluit te doen terugkomen, maar dat deze pogingen geen 
resultaat hebben gehad. 
Ondertusschen verstreek de tijd en werden de candidaatstellin-
gen ingewacht, zoodat. toen ten slotte het bedanken van den heer 
Dumont in de Hoofdbestuursvergadering werd behandeld, de 
candidaatstelling reeds gesloten was. 
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Spreker kan hierin geen onwettigheid zien; is de vergadering 
van een andere nieening, dan is het Hoofdbestuur gaarne bereid 
weer af te treden en eene nieuwe verkiezing uit te schrijven. 
Nadat de heer Lasschuit gevraagd had naar de reden van bedan
ken van den heer Dumont, waarop hem geantwoord werd zich 
hiertoe tot den heer Dumont te wenden, gaf de vergadering als 
haar meening te kennen, dat de Hoofdbestuursverkiezing niet 
onwettig is. en werd het Hoofdbestuur opgedragen een ver
kiezing voor de vacature-Dumont uit te schrijven. 
Bij acclamatie van stemmen werd de heer A. Salm GBzn. uit het 
onvoltallig Hoofdbestuur als tijdelijk voorzitter herkozen. 
Hierna bracht de Commissie tot nazien van de Rekening en 
Verantwoording van het Hoofdbestuur, bestaande uit de heeren 
W. J. de Groot. D. E . C. Knuttel en J. H . J. van Lunteren, bij 
monde van den eersten, rapport uit. Het was die Commissie 
aangenaam te constateeren. dat de boeken en bescheiden in orde 
waren, en dat de geheele financieele administratie nu veel beter 
geregeld is dan in vroegere jaren. 
Enkele opmerkingen wenschte de Commissie te maken. Op de 
Balans komt niet voor de boekenfondsen der Maatschappij, 
betreffende de werken: Grafelijke Zalen, Oud-Groningen en 
Oud-Utrecht. Het is wenschelijk deze er op te plaatsen, ten einde 
elk jaar na te kunnen gaan hoeveel exemplaren verkocht zijn. 
De uitgaven in 1911 hebben de inkomsten van 1911 met een be
drag van ƒ1375 overschreden. De Commissie acht het bedrag 
niet onbelangrijk, hoewel het nog geen reden tot bezorgdheid 
behoeft te geven. De Maatschappij moet dit jaar zuinig zijn en er 
voor waken, dat de posten niet overschreden worden. 
De Voorzitter bedankt de Commissie voor haren arbeid, er den 
nadruk op leggend, dat het oordeel over de goede boekhouding 
van iemand als den heer De Groot, oud-voorzitter der Commissie 
van Financiën, bijzonder op prijs gesteld moet worden, en ver
heugde zich dan ook over dit compliment, dat voornamelijk ge
richt is tot hen, die de dagelij ksche administratie der geld
middelen beheeren. de heeren Gratama, Penaat en Verburg, 
respectievelijk Alg. Secretaris, klerk en accountant der Maat
schappij. 
Nadat de heer Versteeg inlichtingen had gevraagd over het 
finantieel tekort der examens, en de heer Ouëndag, voorzitter 
der Examen-commissie, hierop had geantwoord, werd overge
gaan tot uitloting van 5 aandeelen in de 4" „hypothecaire leening. 
In verband hiermede deelde de Voorzitter mede, dat in 1910 is 
uitgeloot no. 569, maar abusievelijk door het bureau der Maat
schappij aan de firma Matthes & Co. is opgegeven no. 369. Om 
deze fout te herstellen stelde de Commissie van Financiën voor 
No. 369 nu als uitgeloot te beschouwen, en op de bus te laten ver
melden : De Alg. Vergadering der Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst van 21 Mei 1912 heeft bepaald, dat, wanneer in 
eenig jaar na 1912 wordt uitgeloot No. 369. dit nummer beschouwd 
moet worden als te zijn uitgeloot in 1912 waarom op voornoem
den datum slechts 4 No's uit den bus zijn getrokken. Deze bepa
ling is gemaakt, omdat in 1910 werd uitgeloot No. 569. en in 1911 
abusievelijk is betaald No. 369. Voor de vergadering voornoemd, 
w.g. A. Salm G.Bzn., voorzitter, J. Gratama, secretaris. De ver
gadering vereenigde zich hiermede, waarop de heeren J. H . J. 
van Lunteren en A. W. Weissman werden belast met het trekken 
van 4 No's. 
Uitgeloot werden de no's: 262, 521. 288, 79, en 369. 
Na de heeren voor limine bemoeiingen bedankt te hebben, ging 
de Voorzitter over tot behandeling van de begrooting, waartoe 
door de Commissie van Financiën was opgemaakt een Concept, 
dat door het Hoofdbestuur was goedgekeurd. Daar geen der aan
wezigen het woord er over vroeg, werd de begrooting ongewij
zigd vastgesteld, onder dankzegging van de Commissie van 
Finantiën voor hare bemoeiingen in het afgeloopen jaar. 
De heeren C. H . Schwagermann en H. E . Suy ver werden verzocht 
het stembureau te vormen bij de hierop volgende verkiezingen. 
De uitslag voor de verkiezing van 1 l id in de Commissie van 
Onderzoek was, dat uitgebracht werden op den heer P. G. Bus-
kens 10 stemmen en op den heer J. W. Hanrath ook 10 stemmen. 
Bij een herstemming was de uitslag dezelfde. Volgens de Statuten 
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beslist in dergelijke gevallen het lot; bij loting werd de heer 
Hanrath gekozen. 
De Voorzitter wijdde waardeerende woorden aan het periodiek 
afgetreden l id dezer Commissie, den heer C. Muysken, die niet 
herkiesbaar was, waarna tot de stemming voor 3 leden in de 
Commissie van Redactie werd overgegaan ; de volgende heeren 
kregen respectievelijk de bijbehoorende stemmen: W. J. de 
Groot 14. A . J. Joling 6, A . Salm G.Bzn. 12, J. H. W. Leliman 8, 
M . B . N . Bolderman 14. Jan Ingenohl 6; zoodat gekozen waren 
de heeren de Groot, Salm en Bolderman. 
De heeren de Groot en Salm, ter vergadering aanwezig, namen 
onder applaus de benoeming aan. 
De Voorzitter bracht in herinnering, dat het Hoofdbestuur voor 
deze Commissie uitsluitend Amsterdammers op de voordracht 
van de dubbeltallen had geplaatst, ten einde een meer regelmatig 
vergaderen te verzekeren, waarna hij namens de Maatschappij, 
de zich niet herkiesbaar gestelde heeren S. de Clercq en H . v. d. 
Kloot Meyburg voor hunne bemoeiingen bedankte. 
Op voorstel van den Voorzitter werden onder applaus tot Eere
leden benoemd, de Voorzitter van het IXe Congres International 
des Architectes in 1912 te Rome gehouden, tijdelijk Voorzitter 
van de Academie van San Luca, de heer Giovinale ; benevens de 
voorzitter van het Uitvoerend Comité van dat Congres, de heer 
M. E . Cannizzaro ; terwijl tot Eerecorrespondent benoemd werd 
de Algemeen Secretaris van het Uitvoerend Comité voornoemd, 
de heer Luigi Bis i . 
Hierna was aan de orde het punt: Mededeeling van wege het 
Hoofdbestuur omtrent het standpunt dat de Maatschappij in
neemt ten opzichte van eventueele vraagstukken, betrekking 
hebbende op het beroep van den Architect en de Bouwkunst. 
Overzicht van de vraagstukken, welke in het loopende jaar be
handeld zullen worden. 
De Voorzitter zeide hieromtrent ongeveer het volgende : 
Bij het vaststellen van de Statuten en Alg. Huishoudelijk Regle
ment op de Alg. Meivergadering in 1911, en meer speciaal bij dit 
verplichte punt van de agenda der Alg . Meivergadering, voegde 
ik daaraan toe: 
Voor de a.s. campagne, zijn 3 punten genoteerd, t.w.: 
1. Rechtspositie van den architect tegenover zijn cliënt. 
2. Diploma architect. 
3. Nieuwe Academie voor Beeldende Kunsten voor Amsterdam, 
waaraan weder toegevoegd de afdeeling Bouwkunde. 
Welnu: 
punt 1 is behandeld door den afgevaardigde van de Mij. in het 
Comité Permanent International des Architectes op de vergade
ring van het comité, in 1911 te Parijs gehouden, als ..Droits et 
devoirs de l'architecte envers son cliënt" en zijn alle bescheiden 
daarop betrekking hebbende, vertaling van contracten enz., den 
alg. secretaris ter hand gesteld. 
Bij onderzoek bleek, voor zoover dat mogelijk was, dat Duitsch-
land daaromtrent regels heeft vastgesteld en dat modelcontrac
ten zijn opgemaakt door den ..Bund Deutscher Architekten". 
Oostenrijk heeft iets dergelijks. 
België heeft, gelijk Frankrijk, de Code van Guadet, destijds door 
mij vertaald (in het Bouwk. Weekblad gepubliceerd); alle archi-
tecten-vcreenigingen drukken die af, hetzij bij de honorarium
tabel of ledenlijst; bindend zijn ze niet. 
In Canada is voor architecten alles wat op koopmanschap gelijkt, 
uitgesloten. 
Denemarken heeft uit de bekende Code de hoofdzaken genomen; 
honorariumtabellen worden gebruikt en we l : één volgens den 
aard en de waarde van het werk, en één uitsluitend voor deco
ratieve werken; ook heeft het prijsvraagregelen, 
Spanje heeft eveneens een code, vastgesteld op het congres te 
Bilbao. 
Frankrijk heeft de bekende Eere-Code van Guadet. Het honora
rium wordt berekend volgens „le Conseil des Batimcnts Civils", 
de gediplomeerde architecten geven uit een type „cahier des 
charges". De prijsvragen worden getoetst aan de gegevens, die 
dienden voor de internationale prijsvragen. 
Groot Brittanje geeft beschouwingen over de rechtspositie en 

over contracten van aanneming; de honorariumregeling is in 
revisie. 
In Hongarije bestaan geen contracten voor bouwheer en aan
nemer, enz. de bestaande toestanden zijn daar verouderd en 
worden herzien. 
In Italië wordt het onderwerp in studie genomen; het is moei-
lijk daar tot een generale regeling te komen vanwege de vele 
Vereenigingen,die elk afzonderlijke reglementen hebben. 
Zweden heeft de rechten en verplichtingen afgedrukt bij de ho
norarium-regeling, doch alles is in revisie. 
Rusland evenzoo. 
In Zwitserland is een en ander door de Société des Ingénieurs et 
Architecten geregeld. 
In Nederland heeft de B . N . A . de code van Guadet ik meen 
met eenige wijzigingen overgenomen ; de Maatschappij heeft 
dit onderwerp nader ter hand genomen en stelde een Commissie 
in ter bepaling van de rechtspositie van den architect tegenover 
opdrachtgever, aannemer en personeel. In deze Commissie heb
ben zitting de heeren W. J. de Groot, J. H . W. Leliman en B. J. 
Ouëndag. Een belangrijk rapport hieroveris inbewerking.dat 
binnenkort verschijnen zal. 

Punt 2. In de laatste jaren werd steeds aangedrongen op het in
stellen van een examen Chef-de-Bureau. welk examen reeds het 
verkapt architecten-examen werd genoemd. 
Toen de Commissie, belast met het opmaken van een ontwerp
programma van eischen voor Opzichter B. - Chef-de-bureau 
haar taak zou aanvaarden, is dit weder ter sprake gekomen en 
werd zelfs een concept in dien geest opgemaakt; de titulairis 
zou „Bouwkundige" genaamd worden. 
In het Bouwkundig Weekblad is destijds uitvoerig uiteengezet, 
waarom het onmogelijk was één examen voor Hoofdopzichter 
en Chef-de-bureau in te stellen, daar het 2 totaal verschillende 
functionarissen zi jn; zoo ook waarom of het examen van bouw
kundige niet gewenscht bleek en hoe men zich bepaalde tot een 
programma van eischen uitsluitend voor „Hoofdopzichter". 
Worden later de esthetische en architectonische eischen nader 
geformuleerd, dan zou men de gelegenheid openen tot het ver
krijgen van het diploma Chef-de-bureau. 
Het door de Commissie van Onderwijs goedgekeurde Program
ma, door het Hoofdbestuur overgenomen, moet op een Alge
meene Vergadering nog nader vastgesteld worden. 
Aangezien er omstandigheden zijn, waardoor dergelijke examens 
nog niet af genomen kunnen worden, is dit punt heden niet op de 
Agenda geplaatst en zullen ook later omtrent het diploma van 
Architect U nadere voorstellen bereiken. 

Punt 3. Waar gelegenheid was. zoowel mondeling als schriftelijk, 
is getracht propaganda te maken voor de nieuwe Rijks-Academie 
van Beeld. Kunsten, en is het aangenaam te kunnen mededeelen, 
dat tusschen de Regeering en het Gemeente-bestuur van Am
sterdam een overeenkomst getroffen is omtrent den bouw van 
een nieuwe Rijks-Academie. Volgens dit plan zal het gebouw op 
een gedeelte van de Uitbreiding-Zuid verrijzen. 
Eerst wanneer de onteigenings-procedures tot in hoogste instan
tie gevoerd zijn. zal daaromtrent een definitieve beslissing geno
men kunnen worden. 
Voor de volgende campagne blijft dus over, eerst de niet afge
dane zaken tot een goed einde te brengen, waaronder ook nog 
behoort trachten een nadere regeling te verkrijgen voor het uit
voeren van particulier werk door Ambtenaren, en omgekeerd het 
uitvoeren van werk voor Gemeente of Staat door particuliere 
architecten. 
Dit punt werd ook op het Congres te Rome besproken en dit 
Congres bevestigt de te Londen in 1906 aangenomen motie : 
1. ..dat er een zeer duidelijk onderscheid moet gemaakt tusschen 
architect en ambtenaar." 
en in aansluiting daaraan werd hieraan toegevoegd : 
„dat de ontwerpen voor bouwkundige werken ten dienste van 
Staat en Gemeenten of andere publieke administraties, slechts 
zullen worden verkregen door uit te schrijven prijsvragen of wel 

aan architecten zullen worden opgedragen, die het recht hebben 
dien naam te voeren ; 
2. en dat, met het oogmerk om slechts monumentale constructies 
te verkrijgen, die beantwoorden aan hooge eischen van kunst, de 
ontwerpen aan de goedkeuring moeten onderworpen worden 
van een inrichting als b.v. de Academie van Schoone Kunsten of 
aan een Raad, samengesteld voor de meerderheiduit Architecten. 
Voorts heeft de Maatschappij in zake de aansluiting tot de B. 
Conventie en de nieuwe Auteurswet voortdurend de belangen 
der architecten behandeld. Daar een uitvoerig verslag hierom
trent onlangs gepubliceerd is in het Bouwk. Weekblad, kunnen 
wij hier van nadere mededeelingen afzien. 
Dan plaatsten wij op ons programma, behalve het wijden onzer 
voortdurende aandacht aan de actueele vraagstukken, vooral 
het nader bepalen en behartigen van de belangen der Mij . als 
vakvereeniging waaronder ook gerekend zal worden de reorga
nisatie van onze bibliotheek en eventueel ook van onze publi
caties. 
Wat het laatste betreft, worden reeds ernstige pogingen gedaan 
om te trachten van het 2-maandelijksche Tijdschrift een maan-
delijksch tijdschrift te maken, en meer uitsluitend een deel aan 
de moderne bouwkunst te wijden. De voorgenomen uitgave van 
een volledige revue door den uitgever Ahrend. waarvan de 
meeste Uwer waarschijnlijk reeds een modelaflevering ter inzage 
ontvingen, gaf het Hoofdbestuur aanleiding om deze aangelegen
heid ernstig te overwegen, of het mogelijk zoude zijn het 2 maan-
delijksch tijdschrift ..Bouwkunst ". het plaatwerk ..de Architect", 
uitgaande van het Genootschap Architectura et Amicitia, en het 
nieuwe tijdschrift van den uitgever Ahrend te doen samensmel
ten. In verband hiermede zou het Hoofdbestuur het op hoogen 
prijs stellen, wanneer de vergadering besluiten kon een mandaat 
aan het Hoofdbestuur te geven om in de gewenschte richting 
werkzaam te zijn en besluiten te nemen. 
Verder, met het oog op de meer en meer gevoelde behoefte aan 
bekwame adviseurs bij nieuwbouw en herbouw, bestaat het plan 
niet alleen bij Gemeenten het instellen van Schoonheids-Com
missies trachten te bevorderen, doch ook voorstellen te doen 
omtrent het oprichten van om een Duitsch woord te gebruiken 

..Bauberatungsstellen". Ziet hier enkele punten. 
Wij houden ons gaarne aanbevolen daaraan toe te voegen die 
zaken, waarop de leden ons nog opmerkzaam willen maken. 
Naar aanleiding van dit overzicht vroeg de heer W. J. de Groot, 
of de voorgenomen reorganisatie der periodieken alleen zal ge
schieden onder leiding der Commissie van Redactie ; spreker 
achtte het noodzakelijk, dat ook de Commissie van Financiën 
hierin volledig zal worden gekend. De Voorzitter deelde mede 
dat dit ook het voornemen van het Hoofdbestuur was ; waarop 
de heer C. B. Posthumus Meyjes het betwijfelde, of het wensche
lijk is nu een machtiging aan het Hoofdbestuur te geven, daar 
ernstig over een fusie met den Bond v. Ned. Architecten wordt 
gesproken, welke fusie nieuwe toestanden en ook nieuwe ver
plichtingen zal scheppen. 
Nadat de Voorzitter hiertegen had opgemerkt, dat een fusie wei
nig invloed zal uitoefenen op de periodieken, aangezien de 
meeste leden van den Bond ook reeds l id van de Maatschappij 
zijn, werd het Hoofdbestuur opgedragen, nader niet de firma 
Ahrend en de Redactie van „de Architect' ' te onderhandelen ; 
een eventueel gunstig resultaat zal dan ten slotte ter beslissing 
worden voorgelegd aan een vergadering van Architect-Leden. 
Ten slotte bracht de heer G. Versteeg de prijsvraag voor een 
stadion, uitgeschreven door de Mij. ..het Ned. Sportpark ter 
sprake. Het had hem getroffen, dat de Vereenigingsbladen het 
programma later gepubliceerd hadden dan de particuliere 
bladen. 
In antwoord hierop wees de Voorzitter er op. dat het program
ma van deze prijsvraag enkele punten bevatte, die niet overeen
komstig de Nationale Prijsvraagregelen waren. De Jury heelt 
het programma opgesteld, zonder overleg te plegen met de Per
manente Prijsvraag-Commissie. Daaiom wachtten de vereeni
gingsbladen eerst af. wat de P. P. C. over het programma zou ad-
viseeren. 
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Hierin vond de heer Versteeg aanleiding, de wenschelijkheid uit 
te spreken, dat bindend verklaard zou worden, dat geen Jurylid, 
l id der Maatschappij, een programma voor een prijsvraag zou 
publiceeren, voor en aleer overleg met de P. P. C. is gepleegd. 
De heer Weissman sloot zich hierbij geheel aan; z. i . had de Jury 
protest moeten aanteekenen tegen de belangrijkste afwijking 
van de Regelen, namelijk tegen de bepaling, dat het bestuur zich 
het recht voorbehoudt, in overleg met de Jury. uit de drie door 
deze aangewezen ontwerpen een voor uitvoering te kiezen. 
De Jury moet het beste project aanwijzen ; wordt dit niet voor 
uitvoering gekozen, dan moet deze ontwerper schadeloos wor
den gesteld. 
De heer Posthumus Meijjes vond het aangenaam, dat dit onder
werp hier ter sprake werd gebracht, waardoor hij in de gelegen
heid is. nadere toelichting te geven. Reeds van den aanvang af 
heeft het bestuur van de Mij ..het Ned. Sportpark" zich het recht 
voorbehouden van medezegging bij den opdracht voor uitvoe
ring ; zij wilde van een eerst bekroonde en eventueele vergoe
ding aan deze niets weten, maar wenschte een keuze te doen uit 
3 projecten, door de Jury aan te wijzen. 
De Jury heeft zich hier tegen verzet, op grond van de bepalingen 
van de Nat. Prijsvraag Regelen ; maar hoe zij er ook voor streed. 
zij kon het bestuur niet tot andere gedachten brengen. 
Bleef de Jury bij haar eisch. dan zou de prijsvraag vervallen, en 
was het bestuur besloten den bouw op te dragen aan een buiten-
landsch architect, een Engelschman. die reeds een stadion had 
gebouwd. 
Het was dus : óf een buitenlander, óf medezegging. De Jury heeft 
toen gemeend, dat het verstandig was water in den wijn te doen, 
en zoodoende deze prijsvraag, die belangrijk is en verder aan de 
algemeene strekking der Nat. Prijsvraag Regelen voldoet, voor 
Nederland te behouden. 
De Voorzitter deelde hierop mede. dat de P. P. C. aandrong op 
schadeloosstelling, wanneer het werk niet zou worden opgedra
gen aan den eerstbekroonde; kan het bestuur dit goedkeuren, 
dan is het conflict opgeheven. De P. P. C. heeft zich tot het be
stuur van de Mij. het Ned. ..Sportpark" gewend, ten einde de ver
beteringen in het Programma aangebracht te krijgen. Het resul
taat van de onderhandelingen is nog niet bekend. Verder achtte 
spreker het niet juist, dat de Jury de P. P. C. in het geheel niet ge
raadpleegd heeft. Had de Jury het wel gedaan, dan waren mis
schien veel moeilijkheden voorkomen, en had men veel sneller 
een resultaat bereikt. De tijd dringt, en nog kunnen de besturen 
der vereenigingen den leden niet mededeelen. of zij deelname 
moeten aan- of ontraden. 
De heer Posthumus Meyjes verdedigde nogmaals het standpunt 
der Jury. die overtuigd was van de noodzakelijkheid de Prijs
vraag Regelen niet in al hare strengheid door te voeren. Dat het 
noodzakelijk was de P. P. C. steeds bij de voorbereiding van 
prijsvragen te raadplegen, zag hij niet in. De P. P. C. had even
min als de Jury het bestuur tot andere gedachten kunnen bren
gen. Spreker achtte de Regelen te zwaar. Vroeger waren ze te 
zwaar; zie de prijsvraag voor Rochdale; nu zijn ze het nog. De 
Jury moet plooibaar zijn ; waren de Juryleden op hun stuk blij
ven staan, dan was de bouwopdracht onherroepelijk naar het 
buitenland gegaan. 
Hiertegen wees de heer Versteeg op de beteekenis van de Maat
schappij als vakvereeniging van architecten. De P. P. C. verte
genwoordigt de vereenigingen. en zij alleen had te beslissen of 
er bij de prijsvraag water in den wijn gedaan mocht worden, dan 
wel dat deelname verboden moest worden. 
De Juryleden zijn geheel vrij. en staan niet onder toezicht der 
vereenigingen; de P. P. C. wel ; zij kan ter vjrantwoording ge
roepen worden. 
Nadat de heer Poggenbeek verklaard had het geheel eens te zijn 
met de opvatting van den heer Posthumus Meijjes. meende de 
heer Weissman. dat het toch beter is. dat uitsluitend de P. P. C. 
regelend optreedt, zoodat alle programma's van prijsvragen 
eerst hij de P. P. C. om advies moeten worden ingezonden. 
De heer Versteeg was overtuigd, dat de heer Meijjes volkomen 
correct heeft gehandeld, en dat hem lof toekomt voor de wijze. 
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waarop hij de belangen der architecten heeft behartigd. Maar hij 
blijft er bij, dat alleen de P .P . C. de macht moet hebben om van 
de Regelen af te wijken of niet. De leden der vakvereeniging. tot 
Jurylid aangesteld, moeten steeds een prijsvraag bij de P. P. C. 
brengen om advies. Geven de Regelen, zooals ze nu zijn. in deze 
geen voldoende macht op de leden, dan moeten zij worden her
zien ; de vakvereeniging moet dwang kunnen uitoefenen. 
De heer W. J. de Groot waarschuwde voor overdrijving; de vak
vereeniging der architecten is nog jong; de leden zijn nog niet 
homogeen genoeg. Laten wij dus niet zoo hard van stapel loopen, 
eerst geleidelijk aan kunnen de strenge bepalingen worden in
gevoerd. 
Hierop maakte de heer Weissman de opmerking, dat het dan 
maar beter is voor de Maatschappij op den ingeslagen weg terug 
te keeren. en van de beginselen der vakvereeniging af te zien. 
Onaangenaam vond de heer Rood het. dat in het geval van de 
Stadionprijsvraag de prijsvraag uitschrijver dwingt om zijn zin 
te krijgen; de architecten moeten niet te gauw toegeven; de prijs-
vraag-uitschrijver heeft hen wel degelijk noodig. 
Nadat de heer Poggenbeek hiertegen op was gekomen, en er op 
wees, dat z.i. de Regelen niet te veel van de zijde der architecten 
zijn opgesteld, maar met de rechten van den prijsvraag uitschrij
ver geen rekening houden, bracht ook de heer Gratama hulde 
voor het flink optreden der Jury. waardoor de prijsvraag, behal
ve een belangrijk punt. geheel overeenkomstig de Regelen is. 
Toch. zei spreker, blijkt wel uit het geheele debat, dat de organi
satie der voorbereiding van deze prijsvraag niet in orde is. De 
Jury heeft het programma opgesteld, en hoewel ze wist dat op 
een belangrijk punt de prijsvraag niet voldeed aan de Regelen, 
heeft zij toch de P. P. C. er niet in gekend, ja haar zelfs niet eens 
een programma toegezonden. De Jury heeft gemeend het zonder 
de P. P. C. te kunnen doen. maar zij vergist zich. Immers, alle 
architecten der aangesloten vereenigingen staan achter de P.P.C. 
De P. P. C. is gekozen door die vereenigingen; aan haar is opge
dragen te waken voor de belangen der architecten bij de prijs
vragen; de architecten zijn verplicht af te wachten, of de P. P. C. 
adviseert tot meedoen of niet meedoen. De P. P. C. heeft dus in 
deze alle macht; en zoo de Jury der Stadionprijsvraag dit goed 
had ingezien, zou zij begrepen hebben, dat de beslissing of de 
architecten mee mogen doen of niet, geheel afhangt van het oor
deel der P. P. C . en dus deze niet gepasseerd kan worden. 
De voorzitter onderstreepte nog eens. dat hij. evenals allen ter 
vergadering aanwezigen overtuigd zijn. dat de woorden van 
hulde, den heer Posthumus Meyjes toegesproken voor zijn flink 
optreden alleszins verdiend zijn. ten einde de prijsvraag voor 
Nederland te behouden, hetgeen niet wegneemt dat deze niet 
goed is voorbereid en waarvan de gevolgen nu nog niet te over
zien zijn. waarna de discussie over dit onderwerp gesloten werd. 
De heer Lasschuit betreurde het adres van het Hoofdbestuur in 
zake de Amsterdamsche Poort te Haarlem. Het ware beter ge
weest, de behandeling van dit onderwerp over te laten aan de 
Afd. Haarlem. Daarenboven achtte hij het adres niet aangenaam 
voor den heer Duraont. 

De voorzitter kan zich hier niet mede vereenigen : het adres was 
in zeer neutrale woorden gesteld; echter zal wel getracht wor
den in het vervolg in dergelijke gevallen meerder overleg tus
schen Hoofdbestuur en Afdeelingen en omgekeerd te verkrijgen. 
Hierna werd de vergadering gesloten. 

De Algemeen Secretaris. 
J. G R A T A M A . 

( Wordt vervolgd). 
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vergadering. Slot. — Eere prijsvraag Godefroy. Architecten
huis. — R E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . A . V . Gewapend Beton K . 
I. v. I. door H . E . Suyver. Berichten, Met een plaat. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

STADION-PRIJSVRAAG. 

Aan de Besturen der Constitueerende Vereenigingen. 

WelEdelgeb. Heeren, 

In aansluiting op ons advies van den 7en dezer heeft de Perma
nente Prijsvraag-Commissie de eer U in kennis te stellen dat zij 
den 21en dezer van het bestuur der Maatschappij Nederlandsch 
Sportpark te Amsterdam het bericht ontving, dat het de door 
haar gewenschte aanvulling van art. 3 van het programma, om
trent de schadeloosstelling uit te keeren bij het niet voor uitvoe
ring aanwijzen van het door de jury als eerste aangewezen ont
werp, niet wil aanbrengen. 
Aangezien de Commissie aan het slot van voornoemd advies de 
voorwaarde stelde dat tot mededinging aan de prijsvraag kon 
worden geadviseerd indien werd tegemoet gekomen aan de door 
haar gemaakte bedenkingen, en dit nu. althans wat betreft de af
wijking van het artikel der A. R. aangaande de hiervoren bedoel
de schadeloosstelling, door het Bestuur voornoemd zonder op
gaaf van redenen wordt geweigerd, ziet de Commissie, zeer tot 
haar leedwezen, zich verplicht de mededinging aan deze prijs
vraag te ontraden. 
Zij vindt vervolgens in het feit, dat de architect-juryleden mede
werkten aan de samenstelling van een prijsvraag-programma dat 
op een belangrijk punt in strijd is met de A. R.. aanleiding om in 
een nader aan de Constitueerende Vereenigingen uit te brengen 
advies, daarop terug te komen. 

De Permanente Prijsvraag-Commissie: 

w.g. A . S A L M G.BZN. Voorzitter. 
„ C. N . V A N GOOR, Secretaris. 
. P A U L J . D E JONGH, Penningmeester. 

Amsterdam. 24 Mei 1912. 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

PERMANENTE PRIJSVRAAG COMMISSIE. 
Aan de Besturen der Constitueerende Vereenigingen. 

WelEd.Geb. Heeren, 

Gevolg gevend aan haar voornemen, uitgedrukt in de laatste 
alinea van het advies dat de P. P. C. U dd. 24 Mei in zake de prijs
vraag van een Stadion deed toekomen, heeft zij de eer U het na
volgende onder de aandacht te brengen. 
De P. P. C. moet tot haar leedwezen constateeren. dat het haar 
herhaaldelijk is gebleken dat niet overal het juiste begrip om
trent strekking en doel der algemeene prijsvraagregelen en de 
noodzakelijkheid om de naleving daarvan te bevorderen, vol
doende is doorgedrongen, zelfs niet in de kringen der architecten 
die als leden der Vereenigingen. die de totstandkoming der re
gelen bewerkten, in de eerste plaats geroepen geacht kunnen 
worden, daarvoor te waken. 
De P. P. C. kon zich voorstellen dat in de kringen van leeken, en 
vooral van hen. op wier weg het, (dank zij hunne maatschappe
lijke positie) kan liggen prijsvragen uit te schrijven, tegenkanting 
wordt ondervonden tegen de beperking, die de A . R. aan hunne 
vrijheid en gewoonte om geheel en al naar eigen inzicht en goed
dunken te handelen, opleggen. 
Die tegenstand is niet onbegrijpelijk bij hen. die in een prijsvraag 
niet meer zien dan een middel om langs den weg van concurren
tie voor den laagsten prijs het beste te verkrijgen wat voor een 
bepaald doel verkrijgbaar is. 
De verregaande willekeur die dan ook voor kort te dezen op
zichte nog heerschte, waardoor op de meest cynische wijze 
de werkkracht van den prijsvraag beantwoordenden architect 
werd geëxploiteerd, het volkomen gemis van een code waarnaar 
prijsvraaguitschrijver en mededinger zoowel als de jury zich 
kon richten, aan welk gemis zoo menig onverkwikkelijk prijs
vraag gekibbel te danken was en dat de spreekwoordelijke 
oneensgezindheid der architecten, zoo wereldkundig maakte, 
waren aanleiding voor de bouwkundige vereenigingen. op dit 
punt wat orde te scheppen en leidden tot de vaststelling der al
gemeene prijsvraagregelen in hun tegenwoordigen, U bekenden 
vorm. 
Het is duidelijk dat deze codificatie, die in beginsel zoowel de 
rechten van den loyalen prijsvraag-uitschrijver als van den 
loyalen mededinger waarborgt, niet volmaakt is, dat niet alle 
mogelijke gevallen daarbij voorzien zijn, dat gedurig blijkt dat 

271 



aanvulling der bepalingen gewenscht is en dat vooral de toepas
sing met tact behoort te geschieden. E n in overeenstemming 
hiermede is aan de door de Constitueerende Vereenigingen in 
'tleven geroepen Permanente Prijsvraag-Commissie een uitge
breide volmacht gegeven om namens haar, naar beste weten en 
inzicht, voor de handhaving van den geest der algemeene regelen 
te waken, zonder daarbij zoo gebonden te zijn als een college 
ambtenaren aan eene verordening. 
Waar nu prijsvraaguitschrijvers. die de voorlichting van archi
tecten inroepen voor de samenstelling van een prijsvraag
programma uit den aard der zaak. naar het oude regime, allicht 
geneigd zijn bepalingen in het programma te doen opnemen, die 
in strijd zijn met de A.R. ; is verschil van inzicht met de architec
ten, die geroepen zijn die A.R. te handhaven, geenszins uitge
sloten, en zou het voor de hand liggen dat in zulke gevallen die 
architecten zich wenden tot de P . P . C . die uit den aard van haar 
functie en werkzaamheid, het aangewezen lichaam is zulk een 
advies te geven. 
Gedurig echter komt de P.P.C tot de ervaring dat architecten, 
die als jurylid medewerkten aan de voorbereiding van een prijs
vraag, zich er toe leenen belangrijke bepalingen der A . R. ter 
zijde te stellen (zooals U o.a. uit ons advies inzake het stadion 
bleek) waardoor zij niet alleen het gezag der door hun vakver
eeniging ingestelde regeling ondermijnen, doch ook de P. P. C. in 
hooge mate in de uitvoering van haar taak bemoeilijken. 
E n verbijsterend mag het genoemd worden, dat in eene door de 
pers bijgewoonde vergadering door architecten over de A. R. 
wordt gesproken op eene wijze, die van een merkwaardige ge
ringschatting getuigt voor eene regeling die in 't belang van het 
vak en zijn beoefenaren door hun eigen vakvereeniging werd tot 
stand gebracht. 
Het komt dan ook de P. P. C. noodzakelijk voor. dat op eenigerlei 
wijze door de Constitueerende Vereenigingen hiertegen worde 
opgetreden, en het besef worde gewekt, dat van geen vakorgani
satie kracht kan uitgaan, zonder dat de leden zich gewennen de 
door de organisatie vastgestelde wetten en regelingen te eerbie
digen. 
De Commissie meent aan U over te moeten laten te bepalen langs 
welken weg verbetering op dit punt moet worden aangebracht, 
zonder welke zij zich niet in staat acht haar taak naar behooren 
te blijven vervullen. 
Amsterdam. 29 Mei 1912. 

De Permanente Prijsvraag-Commissie: 

A . S A L M G.BZN . . Voorzitter. 
C. N . V A N GOOR. Secretaris. 
P. J. D E JONGH, Penningmeester. 

Naar aanleiding van bovenvermeld advies en het schrijven van 
de P. P. C. van 29 Mei j . l . zullen de Besturen der constitueerende 
Vereenigingen met de P. P. C. de volgende week vergaderen. 

VERSLAG V A N D E A L G E M E E N E M E I V E R G A D E 

RING O P D I N S D A G 2 1 E N W O E N S D A G 2 2 M E I 1 9 1 2 , 

IN H E T G E B O U W D E R M A A T S C H A P P I J . 

r V -M oensdag 22 M e i . Ten 10' • ure v.m. werd de zeer goed 
U [ j I bezochte vergadering van Architect-Leden door den 
UI }jj I Voorzitter, den heer A. Salm G.Bzn. geopend met een 

^ > £ woord van welkom. Overeenkomstig het verzoek 
van enkele leden stelde spreker voor het eerst het 

belangrijkste punt te behandelen, namelijk: bespreking van 
het Rapport der Fusie-Commissie (samengaan van Maatschappij 
en Bond van Ned. Architecten). Hiertoe werd besloten. De Voor
zitter schetste in groote lijnen het algemeen verlangen om te ge
raken tot eenheid in de behartiging van de vakbelangen van den 
architect. Wanneer Bond en Mij. samen kunnen gaan. zal een 
grootere krachtsontwikkeling kunnen plaats hebben. De Fusie-
Commissie, waarin zoowel de Bond als de Maatschappij verte
genwoordigd is, en die tot taak heeft te onderzoeken, welke de 

meest gewenschte verhouding tusschen beide vereenigingen zal 
zijn en na te gaan op welke wijze deze eventueel zouden kunnen 
samengaan of meer in het algemeen eenheid te bereiken zou zijn 
in het vakvereenigingsleven der Nederlandsche Architecten 
heeft een degelijk en belangrijk Rapport uitgebracht, dat aan al 
de Architect-Leden der Mij . in afdruk is toegezonden. Dit rap
port bevat verschillende punten, waarover nu de algemeene 
besprekingen geopend worden. 
Het Hoofdbestuur brengt in deze geen praeadvies uit en doet 
ook geen voorstellen. Het is niet de bedoeling dat besluiten ge
nomen zullen worden ; dit is ook overeenkomstig het verzoek 
van de Afdeeling Haarlem en Omstreken, die het Rapport eerst 
uitvoerig bestudeerd wi l hebben in de Afdeelingen. Het Hoofd
bestuur stelt de leden in de gelegenheid zich volkomen over het 
vraagstuk uit te spreken. 
Op de vraag van den heer Klinkhamer, van wie deze fusie
plannen zijn uitgegaan, deelde de Voorzitter mede. dat het denk
beeld van den heer Otten is. Overtuigd dat er geen plaats is voor 
twee vakbonden in ons land. heeft de heer Otten het onderwerp 
ter sprake gebracht in het Hoofdbestuur, waarbij hij voorstelde 
een gemengde Commissie te benoemen uit Bond en Mij , die het 
vraagstuk zou onder oogen zien ; het Hoofdbestuur kan zich hier
mede zeer goed vereenigen en ook de Bond toonde zich tot mede
werking bereid. De Commissie werd benoemd; haar resultaat is 
het Rapport. 
De heer Klinkhamer bracht huid* aan de opstellers voor hun 
degelijk Rapport. Hij achtte het onderwerp delicaat voor beide 
lichamen. Spreker is voor een krachtige behartiging van de vak
belangen van den architect, maar waarschuwt aan den anderen 
kant voor te groote isoleering van de groep van architecten in 
de Maatschappij. Is het wel werkelijk noodig. dat al de maat
schappelijke groepen zoo scherp gescheiden worden ? Moet het 
Weekblad, dat vroeger wel eens een week blad genoemd is nu in 
een ander uiterste vervallen en een strijdblad worden? Is het wel 
wenschelijk alles zoo toe te spitsen? Men kijke eens naar het 
Kon. Instituut van Ingenieurs, dat krachtig is en toch geen 
scherpe vakvereeniging. 
De heer Bruning sloot zich hierbij aan. en zou het betreuren, 
wanneer de Mij. op haar 70ste verjaardag zich nog eens ging 
vervormen. Z. i . is de toelating tot l id van de vakvereeniging. 
zooals het Rapport die stelt, te streng; een architect-makelaar 
zou bijv. niet toegelaten worden. Ten slotte zou spreker het zeer 
jammer vinden, als bij de fusie de Mij. haar naam verloor, zoodat 
spreker tegen de fusie is. 
Hiertegen merkte de voorzitter op. dat, als de toestand blijft, 
zooals zij nu is. strijd en wrijving tusschen de beide vereenigin
gen niet kan uitblijven. 
Het is moeilijk, zoo niet onmogelijk, l id van 2 vakvereenigingen 
te zijn. Men moet dus óf voor den Bond. óf voor de Maatschappij 
bedanken. Dit is natuurlijk in hooge mate schadelijk voor de 
vereenigingen; scherpe scheiding tusschen haar zal niet uitblij
ven, hetgeen verderfelijk kan worden voor den stand en de po
sitie van den architect. 
De heer Looyen had uit het Rapport niet de conclusie getrokken 
van den heer Bruning. Men moet onderscheid maken tusschen 
een architect, die wel eens huizen taxeert, en die wel in een 
vakvereeniging van de architecten op zijn plaats is. en een make
laar, die wel eens architect is. welke laatste er niet in hoort. E r 
zal in de nieuwe Statuten wel gelegenheid zijn. dit zuiver te om
schrijven. 
E r wordt ons gevraagd in beginsel samen te gaan met den Bond. 
zei hierop de heer de Groot. Welke perspectieven opent dit ? Zal 
het werkelijk mogelijk en gewenscht zijn het criterium voor de 
leden zoo scherp door te voeren, als het Rapport het aangeeft? 
Koopmanschap wordt verboden, maar wordt dit door geen enkel 
l id van den Bond bedreven ? Spreker meent, dat een l id van den 
Bond. die zeer hoog aangeschreven staat, niet geheel aan het 
criterium beantwoordt. 
Waar de Bond zelf in deze water in den wijn moet doen, is het dan 
gewenscht voor de leden zulke scherpe eischen te stellen? E n 

EEREPRIJSVRAAG „GODEFROY" ARCHITECTENHUIS. 

O N T W E R P MOTTO . .KONGSIE" O N T W E R P E R L . S T R E E F K E R K T E A M S T E R D A M . 
Aan dit project is door de Jury toegekend een eerste belooning. 

O N T W E R P MOTTO ..SIC". O N T W E R P E R S W. D A H L E N E N T H E O P E A N . 
Door de Jury is dit project voorgedragen voor een 2de belooning. 
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zouden al de Architect leden der Mij. na de fusie weer opnieuw 
onderzocht moeten worden ? 
Nadat de Voorzitter gewezen had op de 3 mogelijkheden in zake 
fusie, namelijk de Bond komt bij de Mij., óf de Mij . komt in den 
Bond, óf er wordt een geheele nieuwe vereeniging gesticht, be
sprak de heer Otten den persoon, door den heer de Groot be
doeld. Spreker geeft toe, dat misschien dat l id van den Bond niet 
geheel voldoet aan het criterium, maar aan den anderen kant 
betreft het hier een figuur van zoo groote bekwaamheid en zoo 
algemeen erkend, dat de Bond het zich een eer rekent voor hem 
een uitzondering te maken, en ook na een eventueele fusie het 
een eer zal zijn hem als l id te behouden (applaus). 
Spreker achtte na de fusie een herziening der architect-leden 
van de Mij wenschelijk; enkele dezer leden zijn nu reeds dubieus 
en wordt nader onderzocht of zij tot de groep der A. L . kunnen 
blijven behooren. Echter moet de vergadering niet te veel op 
details letten; zij moet de hoofdzaken bekijken, en eerst uitma
ken of zij in beginsel genegen is tot eenheid te geraken, dus tot 
fusie met den Bond (applaus). De vraag, of de naam der Mij zal 
blijven bestaan of niet, is ondergeschikt; wanneer eenmaal in de 
hoofdzaak Mij en Bond het eens zijn, is de fusie-commissie ge
negen concept Statuten op te maken en ook de vele bijkomstige 
punten onder oogen te zien. 
De heer Posthumus Meijjes verklaarde zich aan te sluiten bij de 
woorden van den heer Klinkhamer. Wij moeten de vakvereeni-
ging niet op de spits drijven en spreker verheugt zich over de 
woorden van den heer Otten, waaruit blijkt dat z. i . ook uitzon
deringen toelaatbaar zijn. Spreker zou het betreuren, als de teu
gels te strak werden aangehaald ; de architecten moeten niet zoo 
sterk van elkaar gescheiden worden, en zij moeten elkaar niet 
zoo afbreken ; integendeel, er moet naar eenheid gestreefd wor
den, waardoor een krachtige positie mogelijk wordt tegenover 
het publiek, en waardoor de architectuur bevorderd wordt. 
Nadat de heer Versteeg er op gewezen had, dat een krachtige 
vakvereeniging er niet op uit is, de architecten af te breken, maar 
integendeel hun positie wi l verhoogen en zuiveren, besprak de 
heer Klinkhamer het criterium, door den Bond gesteld. Daarin 
heet het: Zij moeten ten minste 3 achtereenvolgende jaren hun 
vak zelfstandig hebben uitgeoefend, waarvan de welgeslaagde 
uitkomsten bij een in te stellen onderzoek aan de hierna te noe
men commissie moeten gebleken zijn. 
Het criterium van de Mij. is kalmer gesteld, en volgens spreker 
beter; daarbij wordt verlangd, dat de candidaat deugdelijk werk 
in het architectenvak tot stand heeft gebracht. De toelating van 
nieuwe leden is van groot belang. Echter moet hierbij niet te veel 
worden overgelaten aan een Commissie van Onderzoek; uit den 
aard der zaak oordeelt deze persoonlijk, vooral op aesthetisch 
gebied, waardoor een soort officieele kunst zou worden bevor
derd, hetgeen spreker zou betreuren. 
De heer Versteeg was van meening, dat in een Vakvereeniging 
van architecten de aesthetische talenten niet veel gewicht in de 
schaal moeten leggen. 
De heer de Groot had met genoegen gehoord, dat de Bond niet al 
te straf was, en een uitzondering toelaat. Ditstemt hoopvol. Wan
neer voor de nieuwe vereeniging het criterium van den Bond 
verzacht wordt, gaat spreker gaarne met het Rapport mede. 
Financieel achtte de heer de Groot de fusie niet van belang voor 
de Maatschappij, daar het meerendeel der Bondsleden ook l id 
van de Maatschappij is. Echter zijn inden Bond hervorragende 
mannen, die de leden der Maatschappij gaarne in hun midden 
zouden zien; vandaar dat fusie zeer zeker gewenscht is. Dat het 
Weekblad een strijdblad zou worden, acht spreker niet beden
kelijk. Integendeel, een goed strijdblad is wenschelijk, daar 
hierin allicht door velen geschreven zal worden, die nu vaak in 
andere organen belangwekkende artikelen plaatsen. 
De heer v. Nieukerken wees er op. dat het verkeerd is te hinken 
op twee gedachten. Men kan betreuren, dat de Maatschappij zich 
van algemeen lichaam vervormt tot vakvereeniging. maar het 
gebeurt nu eenmaal. Maar als de Maatschappij A zegt, moet zij 
ook B zeggen. Zij heeft de eerste schrede gedaan, door verleden 
jaar enkele leden uit de groep der A. L. te verwijderen. Nu moet 

zij ook verder gaan. E n waarom zou zij dat niet doen ? Wat een 
strijdblad betreft, spreker zou het zeer betreuren als daarin ook 
een kunststrijd gestreden werd. Wij hebben die een 20 jaar ge
leden gehad, die zeer onverkwikkelijk en zeer slecht voor den 
architectenstand en het vak was 
De voorzitter resumeerde het gesprokene ; het is niet wenschelijk 
de toestanden op de spits te drijven. Wordt het criterium te 
streng gesteld, dan krijgen wij een kleine vereeniging. die weinig 
kracht en invloed kan hebben. Daarom is het noodzakelijk niet 
in de uiterste consequenties te vervallen. Aan den anderen kant 
is één gezonde vakvereeniging wenschelijk. 
Met een krachtig applaus stemde daarna de vergadering in met 
de woorden van den voorzitter, die in beginsel de wenschelijk
heid uitsprak om tot eenheid te geraken. 
Aan het Hoofdbestuur werd opgedragen het fusie-vraagstuk 
nader voor te bereiden. 

Hierna was aan de orde de bespreking van de toetreding der 
Maatschappij tot het Verbond van Ned. Kunstenaars-vereeni-
gingen. 
De voorzitter bracht in herinnering, dat 19 Mei 1911 van het Ver
bond ontvangen waren de Statuten en het Huish. Reglement, 
met verzoek de Maatschappij te doen toetreden. Het Hoofdbe
stuur heeft toen gemeend hieraan voorloopig niet te moeten 
voldoen. 
Een voornaam bezwaar werd geacht de wijze, waarop toen de 
stemgerechtigdheid der leden-vereenigingen was geregeld, na
melijk alle vereenigingen, groot of klein, veel of weinig contri
butie betalende, 1 stem. Daarenboven had de Maatschappij nog 
te zeer hare aandacht en hare werkkracht noodig voor de be
hartiging harer eigen aangelegenheden en voor de reorganisatie 
der Mij . om met kracht mede naar buiten te kunnen optreden. 
In de Statuten van het Verbond is het stemrecht nu gewijzigd in 
dien zin, dat een grootere vereeniging ook meer stemmen kan 
uitbrengen dan een kleine. Dit bezwaar is dus vervallen. Het 
Hoofdbestuur wenscht verder over dit onderwerp geen advies 
uit te brengen, maar het oordeel geheel aan de leden te laten. In 
dit verband moet gewezen worden op een motie van de Afd. 
's-Gravenhage, waarbij de wenschelijkheid van aansluiting 
wordt medegedeeld, en op een stuk van den heer Joh. G. Robbers, 
in het Bouwk.Weekblad, die deze wenschelijkheid nader betoogt. 
Spreker w i l alleen nog opmerken, dat de Maatschappij een eigen 
gebouw en een eigen bibliotheek heeft, en dus. wat dat betreft, 
geen belang heeft bij de tot stand koming van het Kunstenaars
huis. 
De heer Gratama zette hierop nader uiteen wat de beteekenis 
van het Verbond is. Het ontstaan van het Verbond heeft dezelfde 
oorzaak als de reorganisatie der Maatschappij, namelijk het naar 
voren komen der vakbelangen, nu echter die der gezamenlijke 
kunstenaars. De aanleiding was het auteursrecht, waarvoor nu 
een speciaal bureau gesticht is door het Verbond. Op de vergade
ringen ter voorbereiding van de stichting, van het Verbond, 
welke spreker met den heer Leliman als afgevaardigde dei-
Maatschappij had bijgewoond, bleek al spoedig de wenschelijk
heid, een wederzijdsch begrijpen en waardeeren der verschil
lende kunstenaars en het samengaan der kunsten te bevorderen. 
Ook dit is een vakbelang, en hierbij behoort de architect, die zoo 
vaak klaagt over miskenning van zijn kunst, niet achter te blijven. 
Integendeel, aan de cultuur bevordering, die de hooge roeping is 
van het Verbond, de verbetering der kunstwaardeering in het 
algemeen en de verhooging van de maatschappelijke positie 
van de kunstenaars moet de architect in de eerste plaats mee
doen. 
Het Verbond tracht zijn doel te bereiken door de stichting van 
een waardig tehuis der kunst, tevens zetel van het Verbond, het 
Kunstenaarshuis. in de brochure van den heer H . Robbers nader 
beschreven, en door Congressen, om de actueele kunst-vraag
stukken te bespreken en leiding te geven, waar nu nog herhaal
delijk verwarring heerscht De jaarlijksche Algemeene Vergade
ring, niet onjuist een Parlement der kunst genoemd, werkt even
eens in deze richting. Zoo heeft deze vergadering zich uitgespro-
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ken over de beruchte affiche van de Vierjaarlijksche, over den 
aanbouw Drucker bij het Rijksmuseum, enz. 
De plaatsgehad hebbende voorbereiding van de Vierjaarlijksche, 
waarbij de bouwkunst door de schilderkunst op zijde werd ge
zet, wijst duidelijk op de behoefte naar een Verbond. Immers 
een dergelijk Verbond is aangewezen om de leiding te hebben bij 
tentoonstellingen, waardoor zij niet komt in particuliere handen 
maar bij de vakgenooten zelf. Terecht heeft de heer Wibaut 
in den Amsterdamschen Raad gewezen op de wenschelijkheid, 
in het vervolg de organisatie der stedelijke Vierjaarlijksche over 
te dragen aan het Verbond. Nog is het Verbond jong, maar het 
laat zich aanzien,dat het zich met veel nut en macht zal bewegen 
op het openbaar artistiek terrein. Reeds zijn het Genootschap 
Architectura et Amicitia en de Bond van Nederlandsche Archi 
tecten toegetreden ; de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap 
kan niet toetreden, daar zij een gemengde Vereeniging is. 
Van de architecten organisaties ontbreekt dus alleen nog de Maat
schappij ; laat zij niet langer wachten en niet langer de kat uit 
den boom kijken, maar meedoen in het belang der bouwkunst 
en der architecten. 
De heer de Groot vond de contributie van ƒ80. — 's jaars, geen 
onoverkomelijk bezwaar, gezien de voordeden van moreelen 
aard. Echter staat in de Statuten art. 15, dat elke Vereeniging 
in de gelden bijdraagt naar evenredigheid van het aantal harer 
kunstenaarsleden in de algemeene kosten van het Verbond. 
Moet dit als een hoofdelijke omslag worden beschouwd, dan 
zou spreker, wat de financieele zijde van de toetreding betreft, 
bezwaar hebben. Tevens zal het Verbond een kunstenaarshuis 
stichten. Welke verplichtingen neemt het Verbond hierdoor op 
zich, en in hoeverre zijn de leden (vereenigingen) hiervoor aan
sprakelijk? 
De heer Gratama deelde hierop mede, dat voor de stichting van 
het kunstenaarshuis een speciale Mpij. zal worden opgericht, die 
los staat van het Verbond, een Mpij. ter exploitatie van de ten
toonstellingszalen, de vergaderlokalen, de schouwburg enz. 
Alleen heeft het Verbond zich eenige rechten voorbehouden, 
wat zaalhuur betreft, en verder heeft zij een moreele invloed. 
De heer de Groot vroeg of het Hoofdbestuur de financieele 
zijde onderzocht had. Daar de Voorzitter ontkennend ant
woordde, wenschte de heer de Groot een praeadvies van het 
Hoofdbestuur. 
Hierbij sloot zich de heer Postumus Meijjes aan. die er op wees, 
dat er toch wel een direct verband is tusschen Verbond en 
Kunstenaarshuis. aangezien in de Statuten art. 3. sub dstaat: 
De bevordering van het stichten en in stand houden van een 
gebouw te Amsterdam. 
Besloten werd de beslissing over al of niet toetreden op te schor
ten, tot het Hoofdbestuur over de financieele verplichtingen 
rapport en advies heeft uitgebracht. 

Des middags, ten 2'/« ure. werd de Algemeene Vergadering 
voortgezet, gewijd aan de herdenking van het 70-jarig bestaan 
der Maatschappij. De Voorzitter heette de talrijke aanwezigen, 
en in het bijzonder de gasten, de besturen der zusterverenigin
gen en den spreker van dien middag. Professor Henri Evers, 
van harte welkom, waarna spreker naar aanleiding van het 
70-jarig bestaan der Maatschappij ongeveer het volgende zeide: 
..De wijze, waarop het feit dat de Mij. tot Bev. der Bouwkunst den 
27 Januari 1912 70 jaar had bestaan, herdacht zou worden heeft 
in verschillende vergaderingen van het Hoofdbestuur een punt 
van overweging uitgemaakt. 
Het halve eeuwfeest werd luisterrijk gevierd met een congres. 
Het 60-jarig bestaan werd ook herdacht, naar aanleiding van 
een ingekomen feestgave tot het uitschrijven van een Eere-prijs-
vraag. 
Hoewel het geen adat is om alle 10 jaren feest te vieren, werd be
sloten het 70-jarig bestaan toch niet ongemerkt voorbij te laten 
gaan. maar de herdenking te doen samenvallen met de Alge
meene Mei-vergadering, waartoe een feestcommissie werd be
noemd. 

Het blijft evenwel de bedoeling het 75-jarig jubileum meer offi-
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cieel te gedenken en ditmaal op den 70en jaardag op meer be
scheiden voet feestte vieren. 
Besloten werd een Eereprijsvraag uit te schrijven met behulp 
van het fonds Godefroy; de tentoonstelling van de ingekomen 
antwoorden is reeds 1.1. Zondag geopend moeten worden, omdat 
de zaal slechts korten tijd daarvoor beschikbaar is. 
A l beantwoorden de inzendingen in het algemeen genomen niet 
geheel aan de verwachtingen, toch zijn er meerdere verdienste
lijke ontwerpen bij. en het verheugde spreker dat de jury, die 
geen termen heeft gevonden de medailles der Mij. toe te kennen, 
toch geadviseerd heeft belooningen uit te reiken, en wel een be
drag van f400 aan het ontwerp motto : ..Kongsie" waarvan ont
werper is de heer L . Streefkerk te Amsterdam. 
De Voorzitter richtte zich daarop tot dezen heer, die in de zaal 
aanwezig was en wenschte hem geluk met zijn succes, waarop 
de vergadering hartelijk applaudisseerde. Het ontwerp getuigt 
van een gelukkigen greep ; het plan zit goed in elkaar, hoewel er 
enkele bemerkingen zijn te maken, en hét geheel is een talent
vol project. De Jury had tevens voorgesteld aan het ont
werp motto _Sic" een belooning van f 200 toe te kennen; daar de 
ontwerpers hiervan buitenlanders zijn, is dit project buiten 
mededinging. 
Voorts werd besloten prof. Everts uit te noodigen tot het houden 
van een feestrede, die tot ons groot genoegen die uitnoodiging 
aannam. Hoewel het niet mijn bedoeling is om een volledig over
zicht te geven van de Mij . gedurende het laatste 10-tal jaren, mag 
een korte terugblik niet achterwege blijven, waarbij ik mij tot 
enkele hoofdmomenten zal bepalen. 
Uit de ledenlijsten blijkt, dat het totaal aantal leden in het laatste 
10-tal jaren meest stijgende was. Het verslag van 1902 1903 
meldt er 625, dat van 1911 1912 881, hierbij gerekend de dona
teurs, (waaronder ook de vroegere Kunstlievende-leden behoo-
ren). 
Uit het bezoek der vergaderingen blijkt, dat in de laatste jaren 
deze vrijwel uitsluitend door architecten bezocht worden; ook 
door vele jongeren onder hen en studeerenden aan de T. H . S.. 
een voorrecht dat niet genoeg gewaardeerd kan worden, omdat 
zij de a.s. steunpilaren van de Mij. zullen zijn, wanneer de 
ouderen afscheid nemen, zooals in de laatste jaren, helaas maar 
al te veel het geval was, en die wij nimmer weer terug zullen 
zien, omdat zij ons voor goed verlaten hebben. 
Zoo betreuren wij naast een man als Godefroy. onzen oud-voor
zitter en eerelid J. H . Leliman (overleden 1 December 1910). De 
meeste jongeren kennen hem niet goed, omdat hij de laatste 
jaren zich moeilijk meer kon bewegen; doch vroeger werd hij 
op geen vergadering gemist. De herinnering aan zijn persoon en 
zijn naam zullen steeds bij ons voortleven; zijn zoon heeft ruime 
bedragen geschonken tot vorming van een J. H. Leliman-fonds. 
De onlangs gehouden Leliman-prijsvragen (de afsluiting van het 
Leidscheplein en een museum voor kunstnijverheid) zoomede 
de fraaie bijdragen voor onze bibliotheek, zijn mede aan hem te 
danken. 
Nog 4 oud-bestuurderen ontvielen ons: Willem Springer, Bleys. 
Gosschalk (wiens weduwe ons zijn bibliotheek vermaakte). 
Bosch, de tevens volijverige voorzitter van de Arnhemsche 
afdeeling en de heer Weeldenburg, die hoewel laat l id geworden 
der Mij., haar vele diensten bewees en in zijn qualiteit van voor
zitter van Bouwkunst en Vriendschap steeds zorgde voor een 
prettige samenwerking met die zustervereeniging. 
Wij betreuren niet het minst onzen sympathieken Algemeen-
Secretaris Louis Rieber, de waarachtige, eerlijke, trouwe en toe
gewijde dienaar van de Mij . Zijn leven, vol droeve herinnerin
gen, wijdde hij geheel aan haar. 
Een gelukkige dag was voor hem de viering van zijn 25-jarig 
jubileum. Betrekkelijk kort daarop. Augustus 1907, moest hij het 
bijltje er echter bij neer leggen en 31 December daaraanvolgend 
brachten wij hem naar zijn laatste rustplaats. 
Le roi est mort, vive le roi. Treuren wij niet bij de dooden. Wij 
hebben nu een nieuwen Secretaris, die in den aanvang natuurlijk 
moeitehad zich in zijn veelomvattenden werkkring, waartoe ook 
redactie en administratie behooren, in te werken, doch nu even

als zijn voorganger, met veel ambitie in het belang van de Mij en 
hare periodieken werkzaam is. Wanneer men de uitgaven van 
vroeger vergelijkt met nu, dan kunnen dank zij ook de rui
mere kasmiddelen en medewerking van de leden deze wed
ijveren met het beste op dit gebied, welk vleiende getuigenis ge
geven werd door ons Eerel id en Oud-Voorzitter van de Mij. Dr. 
Cuypers, wiens 85e geboortefeest wij in het laatste Bouwk. 
Weekblad mochten herdenken. 
Veel steun ontvangen wij de laatste jaren van de leden, ook van 
hen die onze Alg . vergaderingen nu niet bezoeken; wij danken 
hen daarvoor en erkennen gaarne, dat ook met hun steun wij in 
het belang van de bouwkunst en haar beoefenaren meestal dat
gene kunnen doen, wat onze hand vindt te doen. 
Doch ook den leden van het Hoofdbestuur, met wie ik zoovele 
jaren of korter mocht samenwerken, dient hier een woord van 
dank gebracht. 
Vooral aan hen, die (en dat w i l ik in mijn overzicht nog eens me-
moreeren) gedurende jaar, na het overlijden van Secretaris en 
Administrateur, mij met hun hulp en raad krachtig ter zijde ston
den en ook door geregeld de vergaderingen te bezoeken, het den 
waarnemenden Secretaris-administrateur mogelijk maakten dat 
het Maatschappelijk werk niet stil stond, al was de werking 
soms wat gebrekkig. 
Een bijzonder woord van dank aan den heer de Groot, wegens 
de assistentie en hervorming van het finantieel beheer, dat nu 
door zijn toedoen geheel anders, doch zoo veel beter gevoerd 
wordt en waaraan een controleerende accountant vast verbon-
een is; zoomede aan den heer Ouëndag, aangezien juist in dat 
tijdperk ook de examens vielen en hij de organisatie daarvan ge
heel voor zijn rekening nam en nu nog neemt. 
Het is hier ook de plaats om dankbaar melding te maken van de 
niet verplichte en belanglooze Commissie, die de laatste jaren de 
maandelijksche vergaderingen van het Hoofdbestuur voorbe
reidt en wekelijks vergadert, zorgt voor het spoedig afdoen van 
de loopende zaken, de vaak moeilijke taak van den leider der 
vergaderingen verlicht en de bezwaren daaraan verbonden tot 
een minimum beperkt. 
Het Hoofdbestuur van de Mij. t. B. d. B. heeft steeds getracht in 
die jaren zoover in zijn vermogen lag, de belangen van de bouw
kunst en de belangen harer beoefenaars te behartigen en heeft 
herhaaldelijk ingegrepen waar dit noodig was, of wanneer om 
zijn hulp gevraagd werd, hetzij van buiten af, hetzij door de le
den zelf. 
Wat het laatste betreft noem ik het eerst het belangrijkste n.l. de 
verandering in de innerlijke organisatie der Mij . zelf. Een stre
ven tot die verandering openbaarde zich het eerst door het 
voorstel van de H H . J. J. van Nieukerken, P. A . Weeldenburg en 
C. B. Posthumus Meyjes (om behandeld te worden op de Alg. 
Mei-vergadering van 30 Mei 1906) luidende als volgt: 
„erkennende, dat de beoefenaars van elk der onderdeelen van 
het bouwvak zich vereeuigd hebben tot een lichaam waarvan 
groote kracht uitgaat om de belangen van dat onderdeel te be
hartigen ; 
daarbij wijzende op den Aannemersbond, den Bestuurdersbond, 
de bonden van Ambachtslieden in een zelfde vak, van Technici, 
van Opzichters en Teekenaars ; 
in aanmerking nemende, dat de Mij. t. Bev. d. Bouwkunst is een 
lichaam, dat niet uitsluitend de beoefenaars der bouwkunst 
onder hare leden telt; 
overwegende, dat die toestand zou kunnen leiden tot botsing 
tusschen die leden wier belangen verschillend en somtijds tegen
strijdig zijn; 
meer in het bijzonder lettende op de omstandigheden, dat de 
beoefenaars der bouwkunst, alzoo de architecten in de eerste 
plaats niet onderling zijn aangesloten ; 
noodigt het Hoofdbestuur der Mij. uit: 
lo . stappen te doen, dat in de Maatschappij worden ingesteld 
Afdeelingen voor Architecten, voor Teekenaars. voor Opzich
ters, enz., welke afdeelingen, onder patronaat en in overleg met 
de Maatschappij, hunne belangen bepleiten en voorstaan, waar
door de Mij. nog meer aan haar doel zal kunnen beantwoorden; 

2o. zoo mogelijk in de eerstvolgende Algemeene Vergadering 
voorstellen tot instelling dier Afdeelingen te doen." 
De strekking van dit voorstel is feitelijk mede de aanleiding ge
weest tot groote veranderingen, welke de toenmalige Wetsher
ziening-Commissie een jaar later ter hand zou nemen. 
Het resultaat liet zich echter wachten en den 23 December 1907 
had een conferentie plaats tusschen den Voorzitter van de Maat
schappij en den Heer Weissman. waarop met raadpleging der 
reglementen van het R. I. B . A., concept Statuten werden opge
maakt, die, alvorens gepubliceerd te worden, in een vertrouwe
lijke vergadering onderworpen werden aan het oordeel van 
eenige hoofdmannen van de Maatschappij, de voorzitters van 
Arch, et A m i c , Bouwk. en Vriendschap en den Secretaris der 
Wetsherziening-Commissie. 
Geheel onvoorbereid konden de uitgenoodigden over zulke ver
strekkende voorstellen niet direct een oordeel vormen of met 
hen meegaan ; daarna nam de Wetsherzienings-Commissie het 
concept verder in studie en zou getracht worden dat de Alge
meene Mei-vergadering daaromtrent een beslissing zou kunnen 
nemen. 
Inmiddels had er in de Zustervereeniging Arch, et Amic. een 
vervorming plaats, welke de indirecte oorzaak was tot de latere 
oprichting van den B. N. A. Een verzoek om. alvorens daartoe 
over te gaan, eerst de reorganisatie voorstellen van de Maat
schappij af te wachten, werd afgeslagen. E r is toen een oogen-
blik geweest van spanning, van veel heen en weer geschrijf, 
daarop neerkomende, dat men bevreesd was uit de concept
statuten van den Bond te moeten opmaken, dat hij zich niet uit
sluitend ten doel stelt de maatschappelijke belangen van den 
architect te behartigen en een bolwerk te vormen tegen Aanne
mers en Opzichters-Teekenaars Verbonden, en als zoodanig 
reden van bestaan zou hebben, doch dat de bedoeling van de 
oprichters van den Bond verder zou gaan, omdat zij deze ook 
willen laten bewegen op het gebied der Bouwkunst, dus op het 
terrein van bestaande lichamen, als de Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst, Architectura et Amicitia. Bouwkunst en 
Vriendschap, e. a., m. a. w. dat concurrentie gevreesd werd. 
Als gevolg van de overwegingen: aansluiten bij den Bond of de 
reorganisatie-plannen voortzetten, werd besloten om op den 
eens ingeslagen weg voort te gaan. omdat de Mij. de Bouwkunst 
steeds heeft bevorderd en de belangen van de bouwkunstenaars 
steeds heeft behartigd (als voorbeeld werd o. a. genoemd, de 
Regeling van het honorarium van den Architect, de mede
werking tot de oprichting van een Raad van Arbitrage in de 
Bouwbedrijven, e. a.) en werd het betreurd dat de Bond niet 
wachten wilde en daardoor ook zich zelf het voordeel ontnam 
om op een bestaande basis, n.l. een bestaande Vereeniging met 
eigen gebouw, Secretariaat, uitgaven, enz., (te meer daar alle 
Bondsleden, op enkele uitzondering na, l id van de Mij. t. B . d. B. 
waren!) mede te helpen bij het streven deze geleidelijk te ver
vormen tot het gewenschte doel. nl. een vakbond ; dit gebeurde, 
niettegenstaande, toen de nieuwe Statuten en het Algemeen Huis
houdelijk Reglement op een gecombineerde vóórvergadering 
van de Wets-Commissie, Hoofdbestuur en eenige belangstellende 
leden, vóór de Algemeene Mei-vergadering in 1908, besproken 
werden, de aanwezige leden met meerderheid van stemmen hun 
overtuiging uitspraken, dat de vakbelangen van den Architect tot 
hun recht konden komen in den toen voorgestelden groep van 
Architect-leden der Mij. 

Een van de hoofdzaken der reorganisatie, op de Algemeene Ver
gadering van den 12 Mei 1908 vastgesteld, was wel deze, dat be
halve een andere indeeling der leden en juiste omschrijving 
daarvan, alleen Architect-leden in het Hoofdbestuur kunnen 
zitting nemen en dat het stemrecht alleen aan de Architect-leden 
werd toegekend (op één uitzondering na. n.l. de verkiezing van 
het Hoofdbestuur) die daardoor wettelijk de leiding van de Ver
eeniging en de beslissing over bouwkundige vragen in handen 
hebben, bijgestaan door een Commissie ter behartiging van de 
Vakbelangen van den Architect, voor zoover het betreft de spe
ciale vakbelangen. 
Hierbij is het echter niet gebleven. 
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Gevolg gevende aan den drang van vele Architect-leden, is de 
reorganisatie verder doorgezet. Het Hoofdbestuur wordt thans 
uitsluitend dóór en uit de Architect-leden gekozen en om den 
toestand zuiverder te maken is andermaal een wijziging ge
bracht in de leden-verhouding. 
Alle Architect-leden, die tevens vakpatroon zijn. kunnen geen 
lid meer zijn. doch worden toegelaten als Donateur, even als 
H H . Aannemers en leveranciers van bouwmaterialen ; zij ver
krijgen de uitgaven der Maatschappij, welke veel omvangrijker 
en belangrijker zijn dan vroeger, zonder verhooging van de 
oude contributie, en zij hebben het recht de Algemeene Verga
deringen te bezoeken, excursies mee te maken en gebruik te 
maken van de bibliotheek; tot de groep Donateurs behooren ook 
de vroegere Kunstlievende Leden. 
Zij die aan de zijde der Directie staan, als Chef-de-bureau, enz., 
bouwkundige opzichters en teekenaars, vormen een groep van 
Buitengewone Leden en ontvangen de uitgaven op dezelfde con
ditie als de Donateurs, en zij die hun 26e jaar nog niet bereikt 
hebben, zelfs voor het halve geld. 
De contributie van de A . L . is verhoogd, omdat het niet juist is 
dat zij evenveel contributie zouden betalen als een rubriek leden 
met minder rechten en zonder stemrecht, waar het geldt de be
langen van de eerste ledengroep te behartigen. 
Ook deze wijziging in de Statuten werd het vorige jaar goed
gekeurd. 
De wijziging in Statuten en Alg. Huishoudelijk Reglement, is zeer 
zeker het voornaamste wat de geschiedschrijver van de Maat
schappij in zijn overzicht van het laatste 10-tal jaren in de anna
len der Maatschappij te boekstaven heeft. 
Intusschen zijn er stemmen opgegaan, die eenerzijds de ver
vormde Maatschappij niet als vakvereeniging' erkennen, en 
anderzijds overtuigd zijn, dat in een klein land als Nederland, 
geen plaats is voor 2 vakvereenigingen en het betreuren, dat elk 
op zichzelf doorwerkt en veelal dezelfde vragen behandelt en 
tracht tot oplossing te brengen, terwijl bij gecombineerd werken 
geen onnoodige arbeid behoeft te worden verricht en van een 
gezamenlijk optreden meer kracht kan uitgaan. E n zoo werd 
door een der Hoofdbestuurderen van de Maatschappij, tevens 
l id van den B. N . A., een sympathiek voorstel gedaan om een 
Commissie te benoemen uit vertegenwoordigers derMaatschappij 
en den B. N . A.. om te onderzoeken, welke de meest gewenschte 
verhouding tusschen beide Vereenigingen zal zijn en na te gaan 
op welke wijze deze eventueel nader zouden kunnen samengaan 
of meer in 't algemeen eenheid te bereiken zou zijn in het vak
verenigingsleven der Nederlandsche architecten. 
De Bond kon zich daarmede vereenigen, en een Commissie werd 
benoemd: deze bracht een rapport uit, dat in een heden gehou
den vergadering der A . L . behandeld is geworden en welke zich 
in principe met het eenstemmig oordeel van de Commissie ver-
eenigde. n.l . : dat de wenschelijkheid van een samensmelting wel 
als vaststaand is te beschouwen. 
Volledigheidshalve dient er aan herinnerd te worden, dat er in 
het verloopen tijdvak meerdere fusieplannen zijn geweest, n. 1. 
tusschen de Mij . en A . & A., en dat wel op initiatief van een l id 
van de Mij. en van A . & A. , resp. de heeren B. J. Ouëndag en KI . 
van Leeuwen. 
Het plan werd besproken in een vertrouwelijke vergadering van 
eenige genoodigden den 5 Maart 1903. 
Verschillende vergaderingen hebben daarna nog plaats gehad, 
en waren de onderhandelingen niet te vroeg afgebroken, dan had 
het plan veel kans van slagen gehad. 
Een van de toen luidende voorstellen was: 
le De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst is: 
Bond van bouwkundige organisaties in Nederland, en voert dien 
titel achter de tegenwoordige. 
2e Bondsafdeelingen met zelfstandig bestuur, zijn: de bestaande 
Afdeeling der M . t. B . d. B., het Genootschap A. & A. en verder 
alle corporaties op wier weg het ligt toe te treden. 
3e De Afdeeling Amsterdam der M. t. B . d. B . wordt opgeheven 
en het Genootschap A . & A. wordt genaamd: 
Architectura & Amicitia, Bonds-Afdeeling Amsterdam. 
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4e Door den Bond wordt uitgegeven een algemeen Bondsorgaan, 
al dan niet met afzonderlijk plaatwerk. 
5e De nadere regeling der onderdeelen te behandelen, wanneer 
bovenstaande in principe is aangenomen. 
Een paar jaar geleden heeft het Hoofdbestuur nog eens gepoogd 
om te geraken tot een samensmelting der organen van de Mij. 
en van A. & A. De leden van het Genootschap meenden evenwel, 
dat een dergelijke fusie alleen dan vruchtdragend kon zijn. als 
ook beide vereenigingen tot één werden. Daar dit niet in de 
wederzijdsche bedoeling lag. zijn de onderhandelingen afge
sprongen. 
Voorts mag met trotsch herdacht worden, dat door de, van de 
zijde der Mij . de ingestelde examens voor Bouwk.-Opzichter. 
Teekenaar en Uitvoerder van Werken, een richting aan het on
derwijs is gegeven, waardoor zich instituten hebben gevormd, 
die tot dusverre niet bestonden, en die zich belasten om jonge
lieden in die vakken te bekwamen. Ik mag hier niet verzwijgen, 
dat na RlEBER'S dood de Voorzitter der Examen-Commissie, de 
Heer O U Ë N D A G , de ziel van deze beweging is en deze zijn werk 
beloond zag door een bijdrage in de onkosten van het Rijk tot 
een bedrag van voorloopig f 5000.-- 's jaars. 
Bij de nieuwe Statuten is ook een Commissie van Onderwijs in
gesteld, terwijl de eischen zijn opgemaakt voor de bekwaam-
heidsacte van Hoofdopzichter, en overwogen wordt examens in 
te stellen voor Chef-de-Bureau en voor Architecten, die niet in 
de gelegenheid waren zich te doen inschrijven aan de T. H . 
School om daar het diploma van B . I. te behalen. 
De Mij . was vertegenwoordigd, op een uitzondering na. op alle 
congressen die daarvoor in aanmerking kwamen, b. v. de Inter
nationale Architectencongressen, behalve op dat te Rome tijdens 
de cholera-epidemie. wegens bezwaren van den benoemden ver
tegenwoordiger; het Congres bij gelegenheid van de viering 
van het 50-jarig bestaan van The American Institute of Architects 
te Washington, bij welke gelegenheid de vertegenwoordiger de 
medaille van de Mij . overhandigde; l 'Art Public; Woning Con
gressen; Town Planning Conference te Londen; de Heemschut 
Conferentie, waartoe de Mij. het initiatief genomen heeft; Con
gres d'Assainissement et de Salubri té te Geneve ; Openbare Ge
zondheidsregeling te Rotterdam ; Int. Verband für Materialprü-
fung der Techniek; Middelbaar Technisch Onderwijs; Nederl. 
Opzichtersen Teekenaars-Bond; Bekwaamheidsacte Commissie. 
Voorts was en is de Mij . vertegenwoordigd in verschillende Com
missies, als in het Comité Permanent International des Architcc-
tes, id . des Congres Internationaux Artistiques; Schoonheids-
Commissiën te Amsterdam en den Haag; Heemschut; in de Com
missie van de rapporteurs over kalkzandsteen; Steenhouwers-
bedrijf; Voorschriften IJzer en id. voor Hout, enz.; in die van 
Herziening der Administratieve Voorschriften en in de Perma
nente Prijsvraag Commissie. 
Verschillende rapporten werden uitgebracht, waaronder wij 
vermelden het jaarlijksche rapport aan Z. E . den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel, betreffende de bouwbe-
drij ven. 
Ik zal niet te veel van U w aandacht vergen met een drooge op
somming daarvan, evenmin als van alle gezonden adressen aan 
het Rijk, Gemeenten of particulieren, hetzij tot behoud van mo
numenten, belangrijk uit een oogpunt van geschiedenis of kunst 
of tot behoud van stedelijk of landelijk schoon, hetzij adressen 
in het belang der professie of betreffende actueele en publieke 
vraagstukken. 
Het gebouw van de Maatschappij wordt gaandeweg geregeld 
verbeterd. Kon bij het 50-jarig feest de nieuwe tentoonstellings-
of vergaderzaal in gebruik worden genomen, zoo is deze verleden 
jaar bij gelegenheid van de tentoonstelling van dorpskerken ge
heel opgeknapt en nu is de bibliotheek aan de beurt, onder lei
ding van de Bibliotheek-Commissie, die, ter zijde gestaan door 
een technischen bibliothecaris, een nieuwe catalogus in bewer
king heeft. 
Ten slotte mag worden getuigd, dat de verhouding tot de zuster
verenigingen een aaugename is. 
Zijn er wel eens tijden geweest, dat meeningverschillen aanlei

ding gaven tot een minder gewenschte verhouding, dat het soms 
óf dwarsboomen was, öf elkander ..vliegen afvangen", enz., dat 
alles komt nu gelukkig niet voor. 
Bij belangrijke questies wordt gemeen overleg gepleegd en waar 
de vereenigingen een zelfde inzicht hebben, steunen zij elkander. 
En hiermede ben ik aan het einde van het verkort overzicht van 
eenige der belangrijkste momenten in het bestaan van de Mij. 
gedurende de laatste 10 jaren. 
A l was het niet mogelijk om alles te vermelden, zoo blijkt toch 
wel. dat de oude 60-jarige niet ingedommeld is. doch als weder
geboren haar 70-jarig bestaan opgewekt kan gedenken en zich 
mag verheugen in den toenemenden bloei en in datgene wat ver
richt is tot bevordering der Bouwkunst en ter behartiging der 
belangen van hare beoefenaars. ( 

Voor een groot deel dient dat echter toegeschreven te worden 
aan de toenemende belangstelling en krachtigen steun en mede
werking van de leden zelf, waarvoor hier een oprecht woord van 
dank. 
Dat wij op dien steun en medewerking zullen mogen blijven re
kenen, daarvan hopen wij op het ^-eeuwfeest van de M. te mo
gen getuigen." 
Een krachtig applaus bezegelde deze woorden, waarna de voor
zitter het woord gaf aan Prof. Henri Evers, voor het houden 
zijner feestrede. 
De redenaar had tot onderwerp gekozen ..Eenheid" en in een 
fraaie en met groote aandacht gevolgde voordracht zette spre
ker de wenschelijkheid uiteen, te streven naar eenheid onder de 
vakbroeders en naar eenheid in de bouwkunst. Uitvoerig stond 
spreker stil bij de Berlijnsche architecten Messel en Hoffmann, 
die een groote school van jongeren gesticht hebben, op voortref
felijke wijze in hun architectuur zich aansluiten bij de oude stij
len en daarbij modern blijven. 
Een reeks van fraaie lichtbeelden, op prettige wijze besproken, 
verduidelijkte de voordracht. Een krachtig applaus beloonde 
den spreker; d j voorzitter sloot zich hierbij aan, en dankte na
mens de aanwezigen den heer Evers voor het genotene, daarbij 
de T. H.-School geluk wenschende met een hoogleeraar, die op 
dergelijke aangename en interessante wijze zijn stof beheerscht. 

Hierop vroeg de voorzitter van A. et A., de heer Baanders. het 
woord. Met een hartelijk woord wenschte hij de Mij. geluk met 
haar 70-jarig bestaan. Het was hem aangenaam geweest, het 10-
jarig overzicht van de Mij. te vernemen. Daaruit bleek duidelijk, 
hoeveel op het gebied der bouwkunst gedaan werd, en niet het 
minst door de Mij . Spreker verheugde zich over de hartelijke 
verhouding die bestaat tusschen Architectura en de Mij. en bood 
den voorzitter, als hulde voor de Mij. , een fraaie lauwerkrans aan. 
De vergadering betuigde met applaus hare instemming; de voor
zitter dankte den heer Baanders voor deze zeer gewaardeerde 
attentie en voor zijne waardeerende woorden. Deze krans is wel 
het meest duidelijk bewijs, dat de vereenigingen in zeer goede 
verstandhouding leven, en het is bemoedigend voor het streven 
naar eenheid in de gemeenschappelijke actie: bevordering der 
bouwkunst en behartiging der belangen harer beoefenaars. 
Een nieuwe verrassing wachte de vergadering. De heer Otten. 
Voorzitter van Bouwkunst en Vriendschap, wenschte even
eens de Maatschappij geluk met haar feest. Namens het Bestuur 
van Bouwkunst en Vriendschap dankte hij hartelijk voor de uit
noodiging; de verhouding tusschen de Maatschappij en Bouw
kunst en Vriendschap is steeds uitmuntend geweest, en het is 
spreker aangenaam dat te kunnen getuigen. De fraaie rede van 
Professor Evers is voor de Rotterdammers een bijzonder genot; 
zij herinnert aan den tijd, toen de heer Evers de hooggewaarde 
leermeester was aan de Academie van Beeldende Kunsten. 
Bouwkunst en Vriendschap voelt zich gedrongen een stoffelijk 
blijk van hare waardeering voor de Maatschappij te geven, en 
hierbij overhandigde spreker aan den Voorzitter eveneens een 
lauwerkrans. 
Onder applaus der vergadering dankte de heer Salm voor deze 
zeer op prijs gestelde hulde, daarbij zijn voldoening uitsprekend, 
dat de verhouding tusschen Maatschappij en Bouwkunst en 

Vriendschap niets te wenschen overlaat, hetgeen zeker voor een 
deel te wijten is aan het feit. dat de heer Otten ook in het Hoofd
bestuur zitting heeft. 
Op het oogenblik dat de bijeenkomst zou worden opgeheven, 
werd een brief gebracht „per expresse" besteld, van den heer 
van Goor. l id der P.P.C. met een ingesloten schrijven van een der 
Juryleden van de Stadion-Prijsvraag namens zijn mede Jury
leden, waarbij deze als hun meening te kennen gaven dat het 
hun voorkwam dat de medewerkers meer gebaat zouden zijn met 
het bepalen der premiën in overleg met de Jury volgens het Prijs
vraag programma, dan dat het Bestuur zich geheel vrij kan 
maken door het betalen van een schadeloosstelling, en buiten 
de Jury om zelf een keuze kon doen. 
Deze opmerking had den heer van Goor aanleiding gegeven, om 
zijn medeleden der P.P.C. in overweging te geven nader te con-
fereeren. om de eventueele mededinging niet „botweg te ont
raden". 
Naar aanleiding van de discussies van den vorigen avond, betref
lende deze aangelegenheid en naar aanleiding van een verzoek 
van belangstellenden en geïnteresseerden aan den Voorzitter cm 
op deze bijeenkomst nog uit te maken, als de P. P. C. de Const. 
Vereenigingen adviseert de mededinging aan deze prijsvraag te 
oi.traden omdat het Bestuur van het Sportpark weigert de ge
wenschte toevoeging aan artikel 3 in het Programma op te nemen, 
wat of de leden dan doen moeten, meende deze hen niet onkun
dig te mogen laten van den inhoud der „expresse" er evenwel bij
voegende dat het een particulier schrijven was, gericht aan hem 
en den Heer P. de Jongh, zoodat daaruit geen besluiten mogen 
worden afgeleid, welke mededeelingen niettemin door de aan
wezigen met applaus werden vernomen. 
Hierna werd de bijeenkomst gesloten, nadat allen uit naam van 
het Hoofdbestuur dank was gebracht voor hun tegenwoordigheid. 
en had om 6 uur de zeer geanimeerde gemeenschappelijke maal
tijd in het Paviljoen in het Vondelpark plaats. Na een dronk van 
den voorzitter op de beschermvrouwen der Maatschappij, werd 
het diner officieus, en het tafelpresidentschap opgedragen aan 
den heer Weissman. 
Deze kweet zich hiervan uitmuntend; de stemming was zeer 
vroolijk, voor een goed strijkje was gezorgd en vele gloedvolle 
toasten werden afgestoken. 
Bijzonder in den smaak vielen zeemans liederen, gezongen door 
den heer Schwagermann. op de piano begeleid door den heer 
Berlage, en een herrezen Pieter Post. die een geestig vers van 
Candidus voordroeg. 
Een vroolijke woordenstrijd tusschen Rotterdam en Amsterdam 
hield de geesten levendig. 
Dat men nog lang daarna gezellig bijeen zat, is eigenlijk over
bodig te vermelden. 

In het vorig nummer van het Bouwk. Weekbl. is bij het verslag 
der Alg . Meivergadering vermeld, dat de heeren I. H . J. van Lun-
teren en A. W. Weissman belast werden met de uitloting van 4 
nummers der Hypothecaire Leening; dit is onjuist, de heeren 
W. J. de Groot en A. W. Weissman werden er mede belast. 

De Alg. Secretaris. 
J. G K A T A M A . 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

A. V. G E W A P E N D B E T O N . 
S3 K. I. v. I. m 

door H. E . S U Y V E R . 
| en 23en Maart werden in de vergadering van 
de afdeeling Bouw- Sc Waterbouwkunde van 
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs de 
gewapend beton-voorschriften vastgesteld, 

waarmede de kroon gezet werd op het werk der com-
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O N T W E R P , M O T T O . .KONGSIE ' . O N T W E R P E R L . S T R E E F K E R K T E A M S T E R D A M 
Aan dit project is door de Jury toegekend eene belooning groot / 400.- . 

EEREPRIJSVRAAG „GODEFROY" ARCHITECTENHUIS. 

O N T W E R P , MOTTO „SIC". O N T W E R P E R S : W. D A H L E N E N T H E O P E A N . 
Plan begane grond en Eerste Verdieping. Schaal 1 op 400. 
Door de Jury voorgedragen voor eene belooning, groot ƒ 200. Daar echter de inzenders buitenlanders zijn, 
was dit project buiten mededinging. 
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missie, die daartoe in 1906 werd ingesteld. Deze com
missie bestond uit de Heeren : J. W. C. Tellegen, Voor
zitter, M. B. N. Bolderman, Secretaris, A. W. C. Dwars, 
W. Hanegraaff, A. C. C. G. van Hemert, H. van Oordt, 
S. J. Rutgers, L. A. Sanders, F. C. J. van den Steen van 
Ommeren. 
Eigenaardig, dat eerst op 't allerlaatst de commissie den 
naam van haar ontwerp koos. Wel een bewijs, dat de 
neutrale betiteling .betonijzer" voor dit materiaal haar 
krachtige voorstanders had. 
Het zij ons vergund uit de nota van toelichting, welke 
de commissie haar concept deed vergezellen, en welke 
menige waardevolle opmerking bevat, het gedeelte aan 
te halen, waarin zij haar standpunt uiteenzet. 
„Bij het samenstellen dezer ontwerpvoorschriften is er 
zooveel mogelijk tegen gewaakt, dat de nog jonge indus
trie door onnoodig belemmerende bepalingen in hare 
ontwikkeling wordt tegengegaan, en is er naar gestreefd, 
deze zoodanig te ontwerpen, dat fabrikanten, wier doel 
het is werkelijk goed werk te leveren, zich door het 
opleggen der voorschriften geenszins bekneld gevoelen, 
terwijl niet-deskundigen, die hier en daar, waar ze kans 
zien deze te bemachtigen, werken of onderdeden daar
van in betonijzer uitvoeren, bezwaarlijk aan alle eischen 
kunnen voldoen. Het zijn voornamelijk de kleine onder
nemers voor de uitvoering van werken in.betonijzer, 
welke op dit gebied het meeste knoeiwerk leveren. Hun 
debiet is te klein om winstgevend te worden, en zoo
doende trachten zij dikwijls te bezuinigen, waar niets 
te bezuinigen valt; bovendien zijn ze slechts zelden met 
de theorie op de hoogte en wordt naar de afmetingen 
geraden, terwijl hunne practische kennis zich gewoon
lijk bepaalt tot het hebben meegewerkt als onderge
schikte aan de uitvoering van een enkel werk in 
betonijzer. 

Door het toepassen van verstandige maatregelen, waar
door dezulken worden geweerd, zal niet alleen het 
publiek belang gebaat worden, doch de industrie zelve 
heeft daarbij het grootste belang. 
Het is duidelijk, dat ieder ingenieur of architect, die 
deze voorschriften als bindend wil voorschrijven, toch 
de bevoegdheid blijft houden in zijne bestekken afwij
kende bepalingen op te nemen, wanneer de omstandig
heden zulks naar zijn oordeel noodzakelijk maken". 
Menige directie zal haar voordeel met deze voorschrif
ten doen, er was bij wijze van spreken slechts het 
wachten op. 
Eene definitie, die ten doel heeft, er tegen te waken, dat 
niet iedere samenvoeging van beton en ijzer als beton
ijzer gequalificeerd wordt, opent de artikelenreeks: 
-Onder „beton-ijzer" (gewapend beton) wordt verstaan 
een oordeelkundige samenvoeging van cementbeton 
en ijzer, zoodanig, dat beide materialen innig verbon
den zijn en gemeenschappelijk weerstand bieden aan 
de daarop werkende krachten". 
De eerste afdeeling geeft, meest minimum, eischen, 
welke aan de verschillende materialen te stellen zijn; 
terwijl van de samenstelling bepaald is, dat minstens 
135 K.G. cement op 2 H.L. zand aanwezig moet zijn, 
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hetgeen dus, beide in maatdeelen uitgedrukt, overeen
komt met 1 cement, 2 zand tot 1 c. 3 z., al naar gelang 
het soortelijk gewicht van cement los ingeschud of inge
klonken (1.4 tot 1.95) genomen wordt. Terecht ging de 
commissie van de onderstelling uit, dat in beton een 
minimum hoeveelheid van het (duurste) onderdeel, 
eenige waarborg gaf voor de deugdelijkheid. Verder 
moet er tusschen de hoeveelheid zand en grint of steen
slag een verhouding bestaan tusschen de grenzen 1 : 2 
en 1:1. Aan het oordeel der directie wordt overgelaten, 
en in de voorschriften niet met name genoemd, of zij 
tras in het beton wenscht op te nemen. Van zeer be
voegde zijde wordt zulks gepropageerd, en op plausible 
gronden. Portland cement heeft een overmaat van kalk; 
overmaat van kalk is schadelijk, geeft uitslag, enz.; 
deze overmaat wordt door toevoeging van tras geneu
traliseerd. Blijft slechts over, het gevaar, dat bijvoe
ging van tras de vastheid van het beton zou vermin
deren, hetgeen niet het geval bleek te zijn, dus bijvoe
ging van tras is zeer rationeel. 

Eveneens staat het aan de directie, de hoeveelheid 
water te bepalen. Men wete, dat zoowel grootere vast
heid bereikt wordt, als wel het gevaar van krimpscheu-
ren verminderd wordt, wanneer de toegevoegde hoe
veelheid water zoo gering mogelijk is (consistentie van 
vochtige tuinaarde!) maar dat daartegenover slappere 
specie makkelijker en vlugger te verwerken valt, en dus 
goedkooper voor den uitvoerder is. 
De tweede afdeeling geeft voorschriften bij de uitvoe
ring in acht te nemen, als de bepaling van den tijd, ge
durende welke bekisting en stutten moeten blijven 
staan, eischen aan de bewapening te stellen, beproe
ving, enz. 
Uitvoerig zijn in de derde afdeeling verschillende voor
waarden, betreffende de berekening opgenomen. 
Empirische regels zijn uit den booze, en terecht, maar 
is de bepaling, dat een kolom niet op knik behoeft be
rekend te worden, mits zijn lengte minder is dan 18 < 
de kleinste diameter, dan niet empirisch? 
De nota van toelichting zegt weliswaar: 
.Het cijfer 18 voor de slankheidsgrens heeft de com

missie vastgesteld door voor rechthoekige en ronde 
kolommen het draagvermogen op zuiveren druk gelijk 
te stellen aan dat op knik, en uit deze vergelijking de 
verhouding tusschen lengte en dikte op te lossen. Men 
vond, dat bij aanname van het cijfer 18 voor de slank
heidsgrens geen kolommen waarvoor berekening op 
knik noodzakelijk is, aan die berekening ontsnap
pen". 

Maar hierbij is aangenomen, dat de formule van Euler 
onveranderd toegepast mag worden, en dat, waar de 
elasticiteitsmodulus van beton, juist bij de breukgrens 
zoo sterk verandert. Waar zoo weinig omtrent het ge
drag van betonijzerzuilen, tegenover knik bekend is, 
ware misschien de raad, de slankheidsgrens van b.v. 
1 : 18 niet te overschrijden, veiliger geweest, waar toch 
deze 1:18 ook berust op onderzoekingen vanv.Thullie. 
Maar de commissie zal hiervoor wel haar redenen heb
ben gehad. 

De vierde afdeeling geeft ten slotte eenige speciale 
voorschriften voor omwikkeld beton. 
Hoewel slechts 15 bladzijden groot, met 26 artikelen, 
is menig artikel de vrucht van lang beraad. Dit jonge, 
op wetenschappelijke basis begronde materiaal schiep 
verscheidene vraagpunten, waarvan verschillende nog 
maar slechts globaal zijn opgelost. Waar het dus komt 
tot het vaststellen van voorschriften, blijkt het, dat nog 
veel op persoonlijke opvatting berust, verkregen door 
doorhakken eener knoop, die wetenschappelijk nog niet 
was te ontwarren. 
De grondslagen der berekening b.v. moeten als feitelijk 
onjuist worden gekenmerkt, immers de wet van Hook, 
dat n.l. de vormverandering evenredig is aan de optre
dende spanning, gaat niet op; bij buiging blijven de 
doorsneden niet vlak; trek in het beton wordt niet op
genomen. Drie veronderstellingen, waar de berekening 
op rust, hoewel niet onveiliger maakt. Aanvangsspan-
ningen worden buiten beschouwing gelaten, zoodat op 
een zorgzame behandeling tijdens het verharden, ver
trouwd moet worden. De grootte van een inklemmings 
moment, de mate van elasticiteit eener kolom is moeilijk 
juist te benaderen. Maar niettegenstaande dit al, be
hoeven we niet ongerust te worden. 
Integendeel, we kunnen té gerust zijn. Maar een intelli
genter berekening, welke deze factoren in zich op kan 
nemen, en daarbij tevens practisch bruikbaar blijft, is 
een wensch, — het materiaal is nog jong, die wel 
eens in vervulling zal gaan. 
Scheuren, groote en fijne, een geheimzinnig waas om
geeft hen — voor de leek. Zijn zij te voorkomen, zijn zij 
gevaarlijk ? Zij zijn te voorkomen, óok te voorzien, 
art. 7 is dus niet zonder waarde. 
..De leiding der uitvoering van werken in betonijzer 
moet berusten bij personen, die hiermede volkomen 
bekend zijn. 
De uitvoering moet zooveel mogelijk door goed ge
schoolde arbeiders geschieden, die onder voortdurend 
toezicht staan van betrouwbare, in de uitvoering van 
betonijzerwerken ervaren opzichters en onderbazen." 
Zijn scheuren gevaarlijk? Integendeel, zij verraden 
het minste gebrek. 
Is het gewapendbeton te vertrouwen? is het duurzaam? 
Laten we deze vragen gerust onder de oogen zien, en 
toestemmend beantwoorden. Voorzichtigheid moet 
overal betracht worden, en dit materiaal, op hooger 
plan berustend, eischt hooger nauwlettendheid. 
Op een geschiedenis, zooals die van den gewelfbouw, 
kan het betonijzer niet bogen ; een Pantheon, Aya Sofia, 
Notre Dame of St. Pieter, blijft nog te wenschen over. 
Onder welke sociale verhoudingen zal een zulke in dit 
materiaal, of zijn afgeleide, zijn hoogtepunt bereiken? 
Illusies zijn te scheppen, maar slechts als opvolgsters 
van het tegenwoordige te verwachten. En zeer zeker mag 
het feit, dat voor het eerst in ons land voorschriften 
voor dit materiaal vastgesteld zijn door een wetenschap-
pelijk-technisch lichaam, beschouwd worden als een 
moment in de geschiedenis van het betonijzer, welke 
duidt op zijn krachtige uitbreiding, vertrouwen slechts 

in zijn houdbaarheid, want anders waren deze voor
schriften overbodig. Moeten deze immers ondeugdelijk 
werk weren! Of zij daarin zullen slagen? Voor een 
groot gedeelte zeker, vandaar dat een algemeen gebruik 
dezer voorschriften een gebiedende eischis. Maar met 
onwillige honden blijft het kwaad hazen vangen. De 
uitvoering vereischt groote zorg, als de plaatsing van 
het ijzer overeenkomstig de teekening, vermijding van 
aanvangsspanningen, temperatuurswisselingen, onre
gelmatige planvorm doen spoedig scheuren ontstaan. 
Eigenaardig dus, hoewel verklaarbaar uit de snelle 
opkomst, dat de architect in vele gevallen niet alleen 
de uitvoering, maar ook de constructie aan den aan
nemer overlaat. De nadeelen, welke o. i. daaruit voort
vloeien, zijn elders besproken, (Bouwwereld No. 11. 
1912), en die, samengevat, luiden: 

1 . de architect schuift een te belangrijk deel zijner ver
antwoordelijkheid van zich af. 
2D. het stelsel, scheiding tusschen ontwerper en uit
voerder (als aannemer) verflauwt. 
3°. de aesthetische ontwikkeling van het betonijzer 
wordt vertraagd. 
Rest hier slechts de aandacht daarop te vestigen, en de 
wensch te herhalen, dat daarin verandering kome.mits 
men gesteld zij op de scheiding tusschen ontwerper en 
uitvoerder. 
Spoedig zullen de voorschriften van het Instituut in 
druk verschijnen. Dat de bouwende wereld, waar ze 
door zulke bevoegde personen zijn samengesteld, ze met 
vertrouwen en belangstelling tegemoet zien, spreekt van 
zelf. Een algemeen gebruik mag dus verwacht worden. 

BERICHTEN 
Tentoonstelling van baksteen en andere kleiproducten en 
van de prijsvraag ..Landelijke Woning". De Vereeniging van 
Ned. Baksteenfabrikanten heeft in het gebouw der Maatschappij 
v;m Bouwkunst. Marnixstraat 402 Amsterdam georganiseerd een 
tentoonstelling van Nederlandsche Baksteen en producten dei-
aanverwante klei-industrie ; zooals siersteenen. tena-cotta. sec-
tiel. majolica, enz. 
De bedoeling is door een vrijwel complete collectie van deze 
materialen, ingezonden door ongeveer 80 exposanten.den belang
stellende de gelegenheid te bieden, hiervan een midere studie te 
maken, niet het minst wat het artistieke gedeelte van dezr mate
rialen betreft. Een dergelijke tentoonstelling, welke reeds meer
malen in het buitenland werd gehouden, is voor Nederland, het 
land der baksteen, een unicum, en verwacht mag worden, dat zij 
de belangstelling van velen, in de eerste plaats der Architecten, 
zal trekken. 
Zaterdag 8 Juni a. s. wordt de tentoonstelling geopend, waarna 
voor de uitgenoodigden de heer J. Gratama. Bouwk. Ingenieur, 
een lezing met lichtbeelden zal houden over baksteen-architec
tuur. Het ligt in de bedoeling, dat deze lezing later nog eens ge
houden zal worden voor vakgenooten. 
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling heeft genoemde ver
eeniging uitgeschreven een prijsvraag voor een zeer bescheiden 
landelijke woning, bouwsom ongeveer f 2200. . Voorhet geheele 
gebouw en de onderdeden moeten zooveel mogelijk baksteen
producten toegepast worden, alle Nederlandsch fabrikaat. 
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Niet minder dan 120 antwoorden zijn hierop ingekomen. De Jury 
bestaande uit de Heeren Jos. Th. J. Cuypers, J. Gratama en H . J. 
M . Walenkamp, heeft de eerste prijs, groot f175. , toegekend 
aan het motto: Ons prachtig materiaal, ontwerper de heer W. 
Verschoor te 's Gravenhnge ; den tweeden prijs groot f 100. aan 
het motto Thuys. ontwerper de heer Jan Wils te Alkmaar en den 
derden prijs, groot f 50. aan het motto Baksteen, ontwerper de 
heer A. J. Prinsenberg te Bloemendaal. terwijl 7 ontwerpen zijn 
voorgedragen om gereproduceerd te worden in liet orgaan der 
Ver. van Baksteenfabrikanten (klei), zijnde de motto's : 22, Een
voud : 7.34 MA. Handvorm. Wie 't mag die mag het. enz.; en Mei. 
Op de openings bijeenkomst zullen de prijzen worden uitgereikt. 
De toegang tot deze baksteententoonstelling is vrij. 
Een nieuw park te Amsterdam. Naar ..De Telegraaf" mede
deelt heeft de Gemeenteraad in zijn geheime zitting van Woens
dagavond 22 Mei j l . . behoudens nadere goedkeuring van de te 
verwachten desbetreffende voordracht in openbare Raadsver
gadering, besloten tot den aanleg van een park met rots- en 
waterpartijen om het dusgenaamde Nieuwe Diep. gelegen bij 
het Loozingskanaal en in de nabijheid van de Israëlietische be
graafplaats aan den Zeeburgerdijk. 
B. en W. stellen zich voor. voor de benoodigde werken van aan
planting enz. ƒ 450.000 uit te trekken, zij het ook verdeeld over 
enkele dienstjaren. 
In comité-generaal heeft de Raad de plannen reeds, zooals boven
vermeld, voorloopig goedgekeurd. 
Haagsche misère . De N . C. schrijft: 
Straks schrijven we Juni en dan komt het fameuse plan Fellner-
Van Malsen-Helmer-Van Liefland-Gort-Lindo los. 
Naar we vernamen zijn er nogal wat teekeningen heen en weer 
gestuurd, met als gevolg onderscheidene van hieruit voorgestel
de wijzigingen. 
Een belangstellende lezer gaf ons inzage van wat een met veel 
goeden smaak bedoelde inwoner van Weenen hem o.a. in ver
band met onze schouwburgquaestie schreef. 

Zunachst die Theaterlrage. Fellner und Helmer sind 
eine typische Firma, die ganz Oesterreich und Ungarn, ja sogar 
Russland etc. mit verhaltnissmassig billigen (?) teilweise ganz 
zweckmassigen Theatern versehen hat. 
..Höhere Kunstideale haben sie jedoch nicht befriedigt. und sind 
namentlich die Sculptur-dekorationen Titsch (du Toe!). 
..Zudem vieles nach Schablone. Da aber das eine Theater z.b. in 
Laibach steht, und ein anderes z.b. in Troppau. merken es die 
guten Laibacher und Troppauer doch nicht. 
„Warum haben die Haager keine allgemeine Konkurrenz ausge-
schrieben ?" 
Ja. waarom niet ? Dat weten we hier zoo min als in Weenen. La i 
bach en Troppau. 
Haagsche tooneel-toestanden. Op de Zaterdag 25 Mei te A m 
sterdam gehouden vergadering van het Ned. Tooneelverbond 
heeft de voorzitter, de heer Marcellus Emants, uitgepakt over de 
schouwburg-toestanden in Den Haag. 
Waar de hooge regeering voorgaat de kunst te veronachtzamen, 
is het geen wonder dat de stedelijke besturen dat voorbeeld vol
gen. Men zie slechts naar Den Haag. Door het gemeentebestuur, 
dat met echt Haagsch gezeur en geslabak er zich niet om bekom
mert of door zijn schuld tal van menschen. aan den schouwburg 
verbonden, plotseling van hun inkomstenwordenberoofd.dat 
er zich ook niet om bekommert dat men in Den Haag wie weet 
hoe lang van een schouwburg is verstoken, zal op dezelfde be
krompen plaats bekrompen worden herbouwd een karakterloos 
gebouw, door een vreemdeling ontworpen en in hoofdzaak be
stemd voor vreemde kunst ter wille van vreemde diplomaten. 
Indien het waar is zegt spr. dat de hedendaagsche Neder
landers niets meer kunnen, dat wij op elk gebied onze toevlucht 
moeten nemen tot naapen of tot het inhalen van vreemde hulp. 
zouden we dan niet verstandig doen een stelletje stadsbestuur
ders uit Duitschland te ontbieden, mannen die beseffen wat na
tionale waardigheid is en waarin de plicht bestaat van een stede
lijk bestuur tegenover de nationale kunst ? 
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Het bestuur der Nederlandsche residentie althans schijnt de leer 
te zijn toegedaan, dat een klein volk daar. waar het groot kon 
zijn. zich van zijn belachelijkste zijde moet laten kennen. En, als 
heeft het dagelijksch bestuur daarvoor nog niet genoeg gedaan, 
zet de burgemeester de kroon op het werk door voor tooneel-
werken een censuur te stellen, die, God betere 't, zal worden uit
geoefend door de politie. Waarlijk! de Haagsche tooneel-
toestanden zijn een schande voor het land. Zutph. Cl. 
Een goed oordeel over Berlage. „Wat zoo schrijft H e t V a -
d e r l a n d kan de reden zijn van dat minachtend een gansche 
belangrijke beweging negeerende : „in geen geval Berlage" ? 
..Gebrek aan begrip, niets anders. 
..Ieder, die wel eens gedacht heeft over de beteekenis van de 
bouwkunst in het algemeen en over doel en strekking van de 
bouwkunst in onzen tijd, zou. wanneer hem gevraagd werd : wie 
moet in Rotterdam, i n R o t t e r d a m , een stadhuis bouwen? ge
antwoord hebben : Berlage. E n waarom ? 
..De zaak van den architect in onzen tijd is juist daarom een zoo 
hoogst belangwekkende, omdat zij bestaat in het zoeken van een 
totaal nieuwe vormenspraak, waarin wordt uitgedrukt de nieuwe 
cultuur die begint zich te ontwikkelen. De bodem waarop de 
komende cultuur zich ontwikkelt, bevat tal van nieuwe, d. w. z. 
nog nimmer gekende elementen en nu heeft de bouwkunst, wier 
aard het immers altijd is geweest, dat zij een duidelijke en 
scherpe verbeelding was van de cultuur, waarvan zij integree
rend deel was. nu heeft zij tot taak om, w i l zij inderdaad 
k u n s t zijn, een cultuurbeeld te ontwerpen op die nieuwe ele
menten voor zoover die reeds waarneembaar zijn. Dit is juist en 
in de eerste plaats de taak van de architectuur omdat de bodem 
waarop een cultuur groeit, is het menschelijke bedrijfsleven, dat 
wat in zijn meest primitieven vorm gedaan wordt uit behoefte 
aan voeding, kleeding en woning. E n dat zijn toch immers ook 
juist de elementen waarop de architectuur is gebaseerd. 
„Nu spreekt 't wel bijna van zelf, dat wanneer een architect die 
een kunstenaar is, serieus kunstwerk gaat doen in een tijd als 
den onze. waarin nog maar de voorteekenen zijn te constateeren 
van een nieuwe cultuur, waarin hij echter, uit hoofde van zijn 
kunstenaarsschap, dieper en verder ziet dan wij, dan zullen wij, 
die geen kunstenaars zijn. dat doen niet kunnen waardeeren om
dat wij de motieven er van niet zien, omdat wij 't niet begrijpen 
en vreemd vinden. E n wij zijn nu eenmaal zoo, dat wat ons 
vreemd is, dat vinden wij leelijk. Maar dat bewijst niet. dat wat 
die kunstenaar maakt, ook inderdaad leelijk is. Wanneer wij 
maar heel erg ons best doen en stilletjes en oplettend, zonder 
betweterij, luisteren naar wat die kunstenaar ons te vertellen 
heeft en daarbij aandachtig kijken naar wat hij doet, dan zullen 
wij misschien, als wij maar niet al te bot zijn en onzen parti-pris 
op zij willen zetten, toch eindelijk 't geluk beleven van een klein 
beetje te gaan beseffen van 't mooie dat die man bezig is te doen. 
..Juist in ons bedrijfsleven, in de wijzen waarop wij ons voeding, 
kleeding en woning verschaffen, is een totale revolutie bezig en 
er is in ons land wel geen tweede bouwmeester die zoozeer als 
Berlage zich bewust is geworden die revolutie en de beteekenis 
daarvan. E r is dan ook geen wiens werk zóó karakteristiek aan 
de algemeene ontwikkeling beantwoordt, dat uit een cultuur
oogpunt zoo zuiver is als 't zijne. (En dit juist is de beteekenis en 
de w a a r d e en de schoonheid van den ..eenvoud" en de „nuch
terheid" in Berlage's werk). 

„Het zal niet onjuist zijn te zeggen dat Rotterdam de stad is in 
ons land waar zich het bedrijfsleven, de zorg voor voeding, klee
ding en woning, het sterkst en in den meest gerevolutionneer-
den vorm concentreert. Welnu, dan is toch Berlage wel de aan
gewezene om te maken het gebouw, dat zal zijn het hoofdge
bouw, de kern. waarom zich dat moderne, „nuchtere" leven be
weegt, het hart, dat dit leven regelt, waarvan het uitgaat en 
waartoe het terugkeert. 
„Rotterdam is de laatste tijden nog al eens geroemd omdat het 
verder ziet dan binnen de grenzen van eigen tijd en rekening 
houdt met de behoeften van komende geslachten. Laat het dien 
roem ook thans handhaven". 
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INHOUD : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Stadion-Prijsvraag — 
Congres Artistique Internationale. R E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . 
Kroniek X X X V I . Tentoonstelling van Baksteen en andere klei-
producten, door J. Gratama. — Bond Heemschut. — Prijsvra
gen. — Berichten. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

PRIJSVRAAG-STADION. 
In de Vergadering van de Besturen der 4 Constitueerende Ver-
eenigingen met de P. P. C . gehouden den 11 Juni 1912, werd de 
volgende conclusie aangenomen: 
De Besturen der Constitueerende Vereenigingen: 
gezien de door de P. P. C. geopperde bezwaren tegen het pro
gramma, vervat in het advies van de P. P. C. van 24 Mei j . l . ; 
afkeurende, dat de Jury medewerkte aan de samenstelling van 
een prijsvraag-programma, waarbij meerdere bepalingen van 
de A. R„ nader aangeduid in het rapport der P. P. C. van 7 Mei 
j . l . buiten werking werden gesteld; 
afkeurende, dat zij, na daarop in het advies der P. P. C. gewezen 
te zijn. in hare houding is blijven volharden en zelfs op twee 
punten, waarin het Bestuur van de Mij „Het Nederl. Sportpark" 
had toegegeven, geen wijziging heeft aangebracht; 
spreken als hunne meening uit, dat het alleszins gewenscht is, 
dat leden der Constitueerende Vereenigingen. die op eenigerlei 
wijze betrokken worden in de voorbereiding van een prijsvraag, 
zich in elk geval voor de publicatie van het programma, in ver
binding stellen met de P. P. C. ; 
overwegende echter, dat de mededingers van de prijsvraag, die, 
hoewel zij waakzamer hadden kunnen zijn, na het advies van de 
P. P. C. van 7 Mei, geen dupe mogen zijn van de vertraging, die 
door de handelingen van de Jury in de publicatie van de advie
zen der P. P. C. is gekomen; 
besluiten, dat in deze omstandigheden de medewerking aan deze 
prijsvraag niet als ongeoorloofd is te beschouwen. 

De Besturen der 
vier constitueerende vereenigingen. 

C O N G R E S A R T I S T I Q U E I N T E R N A T I O N A L 
T E PARIJS . Van 13 16 Juni wordt te Parijs in het Grand 

Palais des Champs-Elysées gehouden het Congres Artistique In
ternational. De volgende onderwerpen zullen hierop behandeld 
worden: Een model-reglement voor kunsttentoonstellingen; 
Een model-reglement voor openbare prijsvragen ; Reglementee
ring van het copie-recht in de musea van moderne kunst en de 
rechten aan den auteur voorbehouden, in zake reproductie; 
Ontwikkeling van het artistiek eigendom. 
De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst is op dit Con
gres vertegenwoordigd door haren Alg Secretaris J. Gratama. 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

S KRONIEK xxxvi. 
door J. G R A T A M A . 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

T E N T O O N S T E L L I N G V A N B A K S T E E N E N A N D E R E 

I K L E I P R O D U C T E N . Dat de Nederlandsche 
jsteen uitstekend van kwaliteit is en een groote 
•variatie van kleur en karakter bezit, is alge

meen bekend, maar dat deze variatie werkelijk zoo rijk 
is, kan men pas goed zien op deze tentoonstelling van 
baksteen en andere kleiproducten, welke uitgaat van 
de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikan
ten en van 8-23 Juni 1912 gehouden wordt in het ge
bouw van de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst, Marnixstraat 402, Amsterdam. Vermoedelijk zal 
de duur dezer tentoonstelling nog verlengd worden. 
Begrijpelijk is de reserve, waarmede aanvankelijk het 
bestuur dezer Vereeniging op het voorstel van den heer 
L. Zwiers, architect te Amsterdam, tot het houden 
dezer tentoonstelling, is ingegaan. Een expositie van 
baksteen lijkt weinig interessant, te meer, daar men 
geen flinke gebouwen als voorbeelden kan zetten, en 
natuurlijk miniatuur-gebouwtjes heelemaal niet vol
doen. Toch is het den architect gelukt, in de beschei
den ruimte, die het gebouw der Maatschappij voor een 
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dergelijk doel biedt, een aangename expositie te arran-
geeren, welke treft door hare juiste en beschaafde 
opstelling en haar intiem karakter. Op zeer geslaagde 
wijze zijn ± 70 gelijke en niet groote vakken baksteen 
('/., steens muur) alle verschillend materiaal, afkomstig 
van de diverse steenfabrikanten, opgemetseld; door 
gebeitst vuren latten zijn die vakken onderling ge
scheiden, en deze „kasten" zijn afgetimmerd met zij
stijlen en met dekplaten van hetzelfde hout, alles een
voudig maar goed van bewerking en van een fijne 
bruine kleur, zoodat deze tentoonstellingszaal-boven 
het aspect, min of meer, heeft van een studeerkamer. 
Denkt men zich bij de meerendeels zeer fraaie, soms 
rijpe en diepe tinten van deze baksteenvelden de vroo-
lijke en sterke kleuren van majolica en van sectiel, de 
heldere of grijze toon van terra cotta, en de kleurige 
kleeden op den vloer, dan kan men zich misschien wel 
voorstellen dat dit geheel, met smaak gearrangeerd, 
zich pleizierig voordoet. 

Wat dus den eersten indruk betreft, is deze tentoonstel
ling een succes. Maar ook bij nader beschouwen wordt 
de goede indruk niet verstoord. De bedoeling is in de 
eerste plaats, de aesthetische waarde van de Neder
landsche baksteen te doen uitkomen. En men staat 
verwonderd, als men al die baksteenkleuren ziet, die 
gaan van paarsblauw, paars, donkerrood, rood, hel
rood, geel, rose, grijs, en het grijs meer, over in allerlei 
onbestemde en soms prachtige tinten. 
Ook verblendsteen is aanwezig, en zoo kan men een 
uitstekende kleur- en materiaalstudie maken van de 
volkomen gelijkkleurige,gladde, dichte, harde enkantige 
baksteen, en van de ongelijkmatige, ruwe steen: van de 
kleurige steen en van de miskleurige steen. Van de 

laatste soort, die artistiek het levendigst is en ook het 
fraaist doet, zijn meerdere mooie voorbeelden aan
wezig, Wij willen hiermede geenszins de waarde der 
andere soorten kleineeren. Men moet niet te veel de 
eene soort bij de andere vergelijken; iedere soort heeft 
zijn eigen kwaliteit, en juist deze tentoonstelling dient 
om van die kwaliteiten een nadere studie te maken. 
Leerzaam is hierbij de werking van de voeg. De tentoon
stellingscommissie is zoo verstandig geweest geen witte 
voeg aan te brengen. De witte voeg wordt nog te veel 
gebruikt; een zekere sleur heerscht hierbij; maar dit is 
zeker, dat een witte voeg door zijn felheid en zijne her
haling de teere kleuren van den baksteen vernietigt. 
Te meer zou dit uitkomen bij interieur licht. 
Terecht is dan ook hier de voeg grijs-crème, terwijl 
meerdere velden gekleurd zijn gevoegd. 
Ik zal de verschillende soorten van steenen en hunne 
fabrikanten niet noemen; men ga zelf naar de tentoon
stelling en noteere, wat men het belangrijkst acht. Ik 
wil alleen nog opmerken, dat hoofdzakelijk waalformaat 
aanwezig is. 

Het is een goede gedachte geweest naast deze baksteen 
te plaatsen de veredelde baksteen, terra cotta, sectiel 
en majolica, materialen, die uit hun aard zoo goed met 
baksteen samengaan en meer dan tot heden nog in 
Nederland het geval is, moesten worden toegepast. 
Welk een rijk veld van mogelijkheden in reliëf en kleur-
werking biedt niet de terra-cotta, het bouw-aardewerk 
van Brouwer, dat, al wordt het veelal door den archi
tect m.i. ten onrechte gelijkmatig van kleur verlangd, 
juist in een fraaie miskleurigheid, in een speling van 
kleuren, hetzij in de doffe lichte en grijze tinten, hetzij 
in de prachtige schakeerende kleur-glanzen van het 
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glazuur, zijn diepsten en schoonsten aard toont, en ook 
bij voorkeur door zijnen schepper, Willem Brouwer, in 
dezen geest wordt gemaakt. Meerdere aardige stukken 
zijn geëxposeerd; enkele zijn misschien nog wat te egaal 
van kleur. Fraai werk is er van de bekende fabriek 
van 't Hooft enLabouchère, de Porceleyne Fles te Delft; 
sectiel in min of meer krachtig relief, waarbij heerlijke 
tinten van oud goud en oud blauw. Ook de fabriek de 
Distel heeft enkele goede voorbeelden van klein-tegel-
werk. Ten slotte zij nog vermeld verglaasd bouwaarde-
werk en majolica van de GrossherzoglicheManufaktur, 
Kunstkeramische Werkstatten te Karlsruhe, werk, dat 
op porcelein lijkt, en waarvan een vrijstaande bron een 
zeer fraai voorbeeld is. 
De firma Metz & Co. zorgde voor grijs en roode terra 
cotta tuinbanken en -vazen. 
Wanneer men deze materialen overziet en hun speci
fieke waarde gaat inzien, dan begrijpt men tevens hoe 
al deze ruwe of fijne kleiproducten van groote schoon
heid zijn, en hoe zij, met takt toegepast, een grooter 
rijkdom en verfijning aan onze baksteenmuren kunnen 
geven, dan deze nu in het algemeen hebben. 
Eveneens boven is geëxposeerd de tentoonstelling der 
ontwerpen, ingekomen op de studie-prijsvraag voor een 
landelijke woning, uitgeschreven door de Ver. v. Ned. 
Baksteenfabrikanten; terwijl in de benedenzaal ver
schillende kleiproducten als : straatkeien, tegels, pro
fiel- en siersteenen, dakpannen, pirons, grès-buizen, 
verglaasde steen, plavuisen enz. geëxposeerd zijn. In de 
hal 2 gemetselde leeuwen met fraaie roode baksteen-
kleuren, artistiek nog niet geheel gelukt. 
Deze tentoonstelling, een eerste in haar soort in Neder
land, is een bezoek overwaard. 

BOND HEEMSCHUT. 
In het gebouw van de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst heeft Heemschut zijn Algemeene Vergadering den 8en 
Mei j . l . gehouden. 
Plaatsgebrek is oorzaak, dat een verslag van deze vergadering 
niet eerder is opgenomen. Toch achten wij het behandelde van 
genoeg waarde, om alsnog een en ander ervan mede te deelen. 
Daar de voorzitter, Mr. Buma, door ongesteldheid verhinderd 
was, werd de vergadering geleid door den Penningmeester van 
den Bond, den heer G. A. Pos. Van de aangesloten vereenigingen 
waren 14 vertegenwoordigd. 
Met voldoening constateerde de voorzitter, dat Heemschut in het 
afgeloopen jaar zeer actief is geweest, en dat men kan zeggen, 
dat Heemschut populair wordt. Van zeer vele en verschillende 
zijden wordt steun en belangstelling ondervonden. 
Het aantal leden breidt zich uit; de vereeniging van Oudheid
kunde voor Rhenen en Omstreken was juist toegetreden. 
De secretaris, de heer A. W. Weissman bracht hierop een lij vig 
jaarverslag uit. waaruit wij het volgende overnemen: 
De Bond Heemschut bleef in geregeld verkeer met den „Deut
sche Bund „Heimatschutz". De Secretaris van dat lichaam, Dr. 
Fritz Koch te Meiningen, was zoo vriendelijk ter Heemschut-
Conferentie eenige mededeelingen omtrent „Heimatschutz" in 
Duitschland te doen. 
Het tweede Internationale Congres voor Heemschut zal van 12 
tot 15 Juni 1912 te Stuttgart worden gehouden De Bond zal daar 
door den len Secretaris vertegenwoordigd worden. Verschil
lende belangrijke onderwerpen staan op het programma ver
meld. Over heemschut en vreemdelingenverkeer zal Dr. Kar l 
Giannoni, Secretaris der Vereeniging „Heimatschutz" in Oosten
rijk, spreken. Professor Dr. Bovet, Ondervoorzitter der Vereeni
ging „Heimatschutz" in Zwitserland, behandelt het onderwerp 
„Spoorwegen en Landschapsschoon", Over „Reclame" zal de 
heer Raoul de Clermont, bestuurslid der „Sociétc pour la Pro
tection des Paysages de France" een voordracht houden. Om
trent wat reeds in Nederland bereikt werd hoopt de le Secre
taris van Heemschut enkele mededeelingen te doen. 

Bemoeiingen. 

Met groote voldoening kan worden vermeld, dat, dank zij den 
ijver van correspondenten en belangstellenden. Heemschut in 
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het eerste jaar van zijn bestaan vele malen in het belang der 
schoonheid van Nederland kon werkzaam zijn. 
Reeds in het vorig verslag werd melding gemaakt van een adres, 
gezonden aan Zijne Excellentie den Minister van Justitie in zake 
de voorgenomen stichting van een gebouw voor het Rechterlijke 
Archief te Zwolle, waardoor ontsiering te vreezen was. Een ant
woord op dit adres werd tot dusverre niet ontvangen. 
Omtrent de bosschen van Gaasterland, die bedreigd werden, 
kan worden medegedeeld, dat het gelukt is, althans het belang
rijkste deel daarvan te behouden. Van het gemeentebestuur van 
West-Dongeradeel kwam bericht in, dat de toren te Wierum 
niet zal worden afgebroken. 
De strijd tegen ontsierende reclames werd met kracht voortge
zet. Het gelukte in enkele gevallen, toezegging te verkrijgen, dat 
met het plaatsen van reclameborden niet zou worden doorge
gaan, of dat reeds aangebrachte reclames weder zouden worden 
verwijderd. Met een wettelijk verbod is natuurlijk meer te be
reiken. In de politieverordening van Nijmegen werd onlangs 
zulk een verbodsbepaling opgenomen. 
Mr. Hazellioff Roelfzema, l id van de Provinciale Staten van 
Noord-Holland heeft bij dit college een ontwerp-verordening tot 
beteugeling der reclame ingediend. Door een adres-beweging 
heeft Heemschut van zijn instemming met dit voorstel doen blij
ken. Moge het praeadvies, dat Gedeputeerde Staten over deze 
verordening zullen uitbrengen, gunstig zijn, opdat althans in 
Noord-Holland aan de ergernis, die de steeds meer veld win
nende reclame wekt, een einde worde gemaakt! 
Omtrent de kazernes, die aan den Vuchtschen Straatweg bij 
's Hertogenbosch zullen worden gebouwd, en waarvan gevreesd 
werd, dat zij de schoone wandeling zouden bederven, kan wor
den medegedeeld, dat alles gedaan zal worden, om het uiterlijk 
der gebouwen zoo goed mogelijk met de omgeving in overeen
stemming te brengen. 
Ter vergadering van 24 Mei 1911 werd door een der aanwezigen 
de aandacht gevestigd op een te Assen dreigende ontsiering, daar 
men de te maken tramlijn naar Friesland door het Stadsbosch 
en over den Brink had ontworpen, waardoor veel fraai geboomte 
zou moeten vallen. Het Bestuur heeft zich toen met adressen tot 
de autoriteiten gewend, om er op te wijzen, dat, wanneer de 
tramlijn langs de Noord-Willemsvaart werd geleid, de schoon
heid van Assen niet geschaad zou worden. Gelukkig is deze 
laatste richting ten slotte gekozen. Getracht zal nu nog moeten 

worden, de fraaie boomen van den Parallelweg te behouden. 
Over het algemeen zijn onze Gemeentebesturen nog te weinig 
overtuigd van de groote waarde, die hoogopgaand geboomte 
voor de schoonheid van een stadsgezicht of een landschap heeft. 
Zelfs vele zoogenaamde deskundigen beseffen niet, dat inen 
hoogopgaand geboomte met de meeste zorg moet in stand hou
den en slechts die boomen door jonge moet vervangen, welke 
gevaar opleveren. 
De wijze, waarop door de Commissie van Toezicht op het Pro
vinciaal Gesticht Meerenberg te Santpoort een gedeelte der 
Schapenduinen, tegenover het gesticht door het vellen van ge
boomte en het afgraven der duinen tot een vlak en kaal terrein 
was gemaakt, waarop ambtswoningen aan smalle straten wer
den gebouwd, gaf Heemschut aanleiding tot het zenden van een 
adres aan de Provinciale Staten van Noord-Holland. Op dit adres 
werd 26 Juli 1911 als antwoord ontvangen „dat in opdracht van 
de Provinciale Staten bij het ontwerpen der verdere plannen 
met de aesthetische eischen van terrein en omgeving rekening 
zal worden gehouden". 
Den 6 Juli 1911 werd een adres gezonden aan Burgemeester en 
Wethouders van Haarlem. Hierin werd er op gewezen, dat op
gaand geboomte een der elementen is van de schoonheid der 
Nederlandsche steden en betoogd, dat dit geboomte zooveel mo
gelijk dient te worden gespaard. Het adres werdverzonden naar 
aanleiding van een ingekomen bericht, dat de boomen in de 
Parklaan geveld zouden worden. Nu alle boomen te Haarlem ge
leidelijk dreigden te verdwijnen, meende Heemschut dataau dit 
noodeloos opofferenvan schoonheid een einde diende te komen. 
Dit adres had een correspondentie ten gevolge met den heer 
Leonard A. Springer, Architect van den Hout en Plantsoenen 
der gemeente Haarlem, die den raad tot het vellen der boomen 
had gegeven. Het gelukte niet, dien heer tot andere gedachten te 
brengen. Van Burgem. en Weth. kwam onder dagteekening 
van 5 September 1911 de mededeeling „dat zij aan den inhoud 
van het verzoekschrift aandacht hadden geschonken, en wat de 
boomen aan de Parklaanbetreft, vooralsnog geen wijzigingen in 
den plantsoenaanleg aan genoemden weg zullen plaats vinden". 
Ook uit Ridderkerk en Heerlen kwam bericht omtrent het voor
genomen vellen van fraaie boomen ; Heemschut heeft gepoogd, 
dit omhakken te voorkomen. E n toen in November 1911 Burge
meester en Wethouders van Haarlem den Raad voorstelden, een 
honderdtal boomen te doen vellen, werd aanstonds een adres 
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gezonden, om het geboomte te redden. Het adres heeft niet mo
gen baten. De geringe meerderheid, waarmede het besluit tot 
het vellen der boomen werd genomen, geeft ons echter hoop, dat 
er te Haarlem een kentering zal komen, 
Toen uit Zaandam bericht kwam. dat eenige honderden opgaande 
boomen aan de Westzijde zouden vallen, heeft Heemschut, doch 
te vergeefs, getracht het vellen te voorkomen. 
Het Gemeentebestuur van Gouda zond 20 Maart 1912 een brief 
waarin werd gemeld, dat bij den hevigen storm van 30 Septem
ber 1911 een aantal boomen langs de IJseldijken waren omge
waaid of gebroken, zoodat ruim drie honderd boomen langs drie 
dijken door andere moesten worden vervangen. Dit vervangen 
werd, aan de stadszijde van den Usel, door Dijkgraaf en Hoog
heemraden van Rijnland toegestaan. Dijkgraaf en Heemraden 
van den Krimpenerwaard weigerden echter, vergunning tot het 
wederbeplanten van den Gouderakschen dijk, aan de overzijde 
der rivier, te geven. Aan dit polderbestuur werd door Heem
schut verzoekschrift gezonden, om, in het belang der schoon
heid, de vergunning tot planten alsnog aan het Gemeentebestuur 
van Gouda te geven. 
Toen, in den zomer van 1911, het Garnizoens-kleedingmagazijn 
aan het Donkere Spaarne te Haarlem ontdaan werd van de 
cement-laag,kwam een gevel in gebakken en gehouwen steen uit 
1567 voor den dag. Daar bleek, dat weder een nieuwe cement-
laag zou worden aangebracht, waardoor de gevel en het stadsge
zicht zouden worden ontsierd, wendde Heemschut zich door 
tusschenkomst van den Minister van Binnenlandsche Zaken tot 
den Minister van Oorlog, met verzoek, het pleisteren achterwege 
te doen blijven. Aan dit verzoek is voldaan. 
De aandacht van Heemschut werd gevestigd op de voorgeno
men stichting eener nieuwe Roomsch-Katholieke kerk te Kuik, 
waardoor het fraaie gezicht, dat men nu van de overzijde der 
Maas op het dorp heeft, zou worden bedorven. Daar bovendien 
de merkwaardige oude kerk uit de veertiende eeuw zou worden 
gesloopt, achtte het Bestuur het gewenscht, te dezer zake ge
meenschappelijk met den Oudheidkundigen Bond op te treden. 
Bestuurderen van beide lichamen vroegen en verkregen een 
audiëntie bij Z. D. H . den Bisschop van 's Hertogenbosch. Daar 

echter de Bestuurderen van den Oudheidkundigen Bond ver
hinderd waren, aan de audiëntie deel te nemen, heeft zij tot dus
verre nog niet plaats gehad, 
De Provinciale Zuid-Hollandsche Archeologische Commissie 
verzocht Heemschut, haar te willen steunen bij hare pogingen 
tot behoud van den fraaien toren te Schoonhoven. Aan dit ver
zoek werd voldaan, en verwacht mag worden dat dit gedenk-
teeken, hetwelk zooveel bijdraagt tot de schoonheid der stad, 
zal worden gespaard. 
Het Arnhemsch Genootschap van Oudheidkunde richtte een 
schrijven tot het Bestuur, met het verzoek, de pogingen van dat 
Genootschap om te verkrijgen, dat een nieuw gebouw voor het 
Museum van Oudheden te Arnhem zou worden gesticht, te wil len 
steunen. Daar het Bestuur van oordeel was, dat deze zaak buiten 
de bemoeiing van Heemschut lag, kon aan het verzoek niet 
worden voldaan. 
Aan den Minister van Waterstaat werd door Heemschut ver
zocht, de reclameborden, welke de Electrische Spoorwegmaat
schappij tegen de palen op den weg tusschen Amsterdam en 
Haarlem had laten aanbrengen, te doen verwijderen. Bij schrij
ven van den Commissaris der Koningin in Noord-Holland werd. 
den 16 December 1911, aan het Bestuur van Heemschut in ant
woord op zijn adres bericht, dat de Minister de Electrische 
Spoorwegmaatschappij had gelast, de reeds aangebrachte bor
den ten spoedigste te verwijderen. 
Met ingenomenheid werd het totstandkomen der Vereeniging 
Nehalennia te Middelburg, welke zich ten doel stelt het behoud 
der schoonheid van het eiland Walcheren, door Heemschut be
groet. Deze vereeniging wendde zich tot ons Bestuur om steun 
bij haar pogingen, om te voorkomen, dat het gebouw der voorma
lige Beurs te Vlissingen. thans eigendom der Vereeniging „Eigen 
Hulp", van zijn dak en toren zouden worden beroofd. Deze steun 
werd gaarne verleend. Verwacht mag worden, dat het gebouw in 
zijn tegenwoordigen staat zal blijven. 
Aan den Raad der gemeente Alkmaar werd een adres gericht, 
om te verzoeken, aan het Waagplein geen muren van stadsgebou-
wen voor reclame te verhuren. Bij schrijven van 29 November 
1911 kreeg Heemschut bericht van Burgemeester en Wethouders, 
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dat de Raad had besloten, geen muren aan dat plein voor reclame
doeleinden beschikbaar te stellen. 
Naar aanleiding van een bericht uit Edam omtrent de ontsierende 
reclames, geschilderd op een gevel naast het Museum aldaar, 
wendde het Bestuur zich tot den eigenaar van dien gevel en ver
kreeg van hem de toezegging, dat de reclames zullen verwijderd 
worden. 
Toen werd gemeld, dat de R. K . Kapel te Veere zou worden afge
broken en door een weinig in de omgeving passend gebouw zou 
worden vervangen, heeft Heemschut met de Vereeniging Neha-
lo 11 nia samengewerkt, om dit te voorkomen. 
Aan den Raad der gemeente Rotterdam werd een adres gericht, 
tot ondersteuning van een verzoekschrift, door de Vereeniging 
Bouwkunst en Vriendschap gezonden, waarin de wenschelijk-
heid betoogd werd, om bij het verkoopen van aan de gemeente 
behoorende gronden, eischen betref fende den welstand der ge
bouwen, die daar gesticht zullen worden, te stellen. 
Aan den Raad der Gemeente Middelburg werd per adres ver
zocht. Art. 596 der bouwverordening, dat verbiedt geheel of ge
deeltelijk te vernieuwen alle uitstekken, pothuizen, uithangbor
den, luifels, stoepen, banken en kelderingangen, óf te doen ver
vallen, óf slechts toepasselijk te verklaren op enkele met name 
in de verordening te noemen straten, waarde drukte van het ver
keer het doen verdwijnen der schilderachtigheid wettigt. 
Te Alkmaar eischte een ijzeren draaibrug aan het Waagplein 
vernieuwing. Men wilde deze brug door een ijzeren wipbrug ver
vangen. Heemschut richtte zich per adres tot den Raad, om in 
overweging te geven, de brug in hout te doen uitvoeren, daar een 
ijzeren brug de omgeving zou ontsieren. Op uitnoodiging van het 
Dagelijksch Bestuur van Alkmaar verscheen de Secretaris van 
Heemschut in een vergadering van Burgemeester en Wethou
ders, welke ook door verschillende leden van den Raad werd 

bijgewoond. Het bleek mogelijk, de brug van hout, door ijzer 
versterkt, te maken, zoodat aan den wensch van Heemschut zal 
worden voldaan. Het Gemeentebestuur van Alkmaar verdient 
onzen dank voor de welwillendheid, waarvan het blijk gaf. 
De Kamper-binnenpoort te Amersfoort werd met afbraak be
dreigd. Daar dit gedenkteeken veel tot de schilderachtigheid 
der stad bijdraagt, werd een adres aan den Raad gezonden, om 
het afbreken te ontraden. Ons mede-bestuurslid, Dr. Jan Kalf, 
wendde krachtige pogingen aan, om de poort te behouden, welke 
pogingen aanvankelijk met goeden uitslag werden bekroond. 
In het najaar van 1911 werden twee plannen tot verbetering van 
het verkeer bij de Amsterdamsche Poort te Haarlem openbaar 
gemaakt. Daar een dier plannen bedoelde het maken van een 
nieuwe brug in de onmiddellijke nabijheid der oude, wat voor de 
schoonheid ongunstig zou zijn, werd den Raad van Haarlem 
verzocht, het tweede, waarbij een breedere brug in de plaats der 
bestaande zou komen, te doen uitvoeren. Sedert echter zijn door 
drie bij Heemschut aangesloten lichamen, als de Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst, de Bond van Nederlandsche Ar 
chitecten en de Vereeniging tot verfraaiing te Haarlem, verschil
lende andere plannen ingediend, welke, door aan het verkeer 
een andere richting te geven, de poort geheel in haar tegenwoor-
digen toestand laten bestaan, en dus de voorkeur verdienen. 
Van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst werd een 
verzoek ontvangen, om haar pogen tot het verkrijgen eener be
tere bebouwing van het Damplein te Zaandam te willen steunen. 
Aan den Raad der Gemeente werd een adres gericht, doch als 
antwoord daarop kwam 12 Apr i l 1912 de mededeeling ..dat rede
nen van finantieelen aard, voor Zaandam van zeer overwegend 
belang", den Raad hadden doen besluiten, een meer esthetisch 
bebouwingsplan niet te aanvaarden. 

Uit Wijk-aan-Zee ontvingen wij de mededeeling, dat het Gast
huis of Oude Mannen en Vrouwenhuis zou worden gesloopt. Aan 
den Raad der Gemeente Wijk-aan-Zee en Duin verzochten wij, 
te willen bevorderen, dat het nieuw te bouwen gesticht aan ze
kere eischen van schoonheid zou voldoen, en dat de gevelsteen 
van 1628 bewaard zou blijven. Wij mochten van den Raad de 
mededeeling ontvangen, dat ons verzoek aan het bestuur van het 
gesticht was overgebracht. 
Pogingen, gedaan om de ontsiering door reclames van de om het 
sportterrein te Zwollerkerspel geplaatste omheiningen te voor
komen hadden niet degewenschte uitkomst. De burgemeeester 
toch berichtte, dat hij krachtens geen voorschrift het bestuur van 
de Naamlooze Vennootschap ..SportterreinZwolle" kon beletten, 
die reclames aan te brengen. Echter zou er op worden gelet, dat 
bij het beschilderen zooveel mogelijk met de omgeving rekening 
zou worden gehouden. 
Van het Gemeentebestuur van Zandvoort kwam een verzoek in, 
om advies te willen geven omtrent het uiterlijk van een in die 
gemeente te bouwen watertoren. Aan dit verzoek zal worden 
voldaan. 
De ontwerpen voor huizen, die te Monnikendam en te Broek-in-
Waterland gebouwd zouden worden, werden aan Heemschut 
ter beoordeeling gezonden. Ofschoon het niet gelukt is, de eige
naars van de gegrondheid van alle bemerkingen te overtuigen, 
werd toch bereikt, dat althans enkele tegen de ontwerpen geop
perde bezwaren werden opgeheven. 
Het doortrekken der tramlijn Rotterdam Zierikzee over Re-
nesse en Haamstede tot den Burg gaf aan Heemschut aanleiding, 
den Minister van Waterstaat te verzoeken, aan de Tramweg-
Maatschappij de verplichting op te leggen, bij het aanleggen der 
lijn zooveel mogelijk het houtgewas te sparen en, op de plaatsen, 
die zich daartoe leenen, als afscheiding begroeide dijkjes te 
maken, gelijk zij van oudsher op het eiland Schouwen worden 
toegepast. Bovendien werd de Maatschappij er op gewezen, dat 
westelijk Schouwen juist om zijn landschapsschoon bezocht 
wordt, zoodat het in het belang van het verkeer zal zijn. te zorgen, 
dat geen ontsiering plaats vindt en dat vooral de wachthuisjes in 
het landschap passen 
Omtrent de plaats, waar de te maken brug over de Waal te Nij-
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megen met het oog op stads- en landschapsschoon het best zal 
gelegen zijn, werd de meening van Heemschut gevraagd. Zoo
dra gegevens omtrent dit vraagstuk zullen zijn ontvangen zal 
het in studie worden genomen. 
Van de Koninklijke Nederlandsche Landbouw vereeniging werd 
een verzoek ontvangen, om deel te nemen aan de Nationale en 
Internationale Landbouwtentoonstelling, te 's Gravenhage in 1913 
te houden, en wel door het inzenden van modellen van gebou
wen voor den landbouw. Heemschut is er van overtuigd, dat een 
dergelijke inzending, waarbij goede en slechte voorbeelden 
tegenover elkander zullen moeten worden gesteld, van zeer 
groot nut zal kunnen zijn, en hoopt, dat het zal gelukken, het be
trekkelijk groot bedrag, voor het vervaardigen der modellen 
noodig, bijeen te brengen. Het is de bedoeling, de verschillende 
typen van boerenwoningen, die in Nederland bestaan, te laten 
zien, en om tevens aanschouwelijk voor te stellen, hoe die typen, 
door wat de negentiende eeuw er aan toevoegde, bedorven zijn. 
Van wege den Bond werden voordrachten met lichtbeelden te 
Middelburg, Nunspeet en Apeldoorn gehouden. Ten slotte mag 
nog worden herinnerd aan de Heemschut-Conferentie, door 
onzen Bond met de Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst, het Genootschap Architectura et Amicitia, de Vereeniging 
Bouwkunst en Vriendschap en den Boud van Nederlandsche 
Architecten georganiseerd en op 28 en 29 December 1911 te 
Amsterdam gehouden. De talrijkheid der deelnemers en de be
langrijkheid der voordrachten hebben de verwachtingen over
troffen. Met groote voldoening mogen de organiseerende licha
men op deze zoo geslaagde Conferentie terugzien. 
Een opstel over ontsiering, door den Secretaris ter jaarvergade
ring van 1911 voorgelezen, werd gedrukt en in ruimen kring ver
spreid. De hoogleeraar Dr. L . Knappert te Leiden had de vrien
delijkheid, in het Nieuws van den Dag een zeer sympathiek 
artikel over Heemschut te plaatsen. Met vergunning der Directie 
van dit blad zal dit artikel, door den schrijver welwillend afge
staan, van wege den Bond in druk worden verspreid. Den Hoog
leeraar komt onze hartelijke dank toe voor wat hij ten bate van 
Heemschut deed. 

Met leedwezen werd vernomen, dat de eigenaars van het onder 
den naam van „Torenzicht" bekende kasteeltje te Poeldijk, dit 

gebouw, een der weinige overblijfselen van oude kunst in het 
Westland, hebben afgebroken, omdat zij behoefte hadden aan 
uitbreiding van hun groententuin. Indien Heemschut bij tijds 
was gewaarschuwd zou het zeker een poging tot behoud hebben 
gedaan. 

PRYSVRAGEN 
PRIJSVRAAG VOOR E E N STADION DER 
MAATSCHAPPIJ „HET NEDERLANDSCHE 
SPORTPARK" T E AMSTERDAM. 
Hieronder volgen de vragen en antwoorden, 20 29. welke nog 
niet waren opgenomen, benevens de vragen en antwoorden 
44 82. 

(Programma's zijn verkrijgbaar bij de Uitgevers- en Drukkers-
Mij. van F . van Rossen, Amsterdam, Heerengracht 281). 

Vraag 20. Bevindt er zich een weg aan den Zuidkant van het 
terrein die voor het stadion zou te benutten zijn ? 
Antw. Neen. 
Vraag 21. Mag het grasveld ronde hoeken hebben ? 
Antw. Zie vraag 10. 
Vraag 22. Welke maten worden verlangd als minimum-maten 
voor zit- en staanplaatsen ? 
Antw. Deze moet elk ontwerper voor zich nagaan. 
Vraag 23. Moet op het door een stippellijn aangegeven deel van 
het terrein op de situatieteekening groot plm. 240 M . plm. 125 M . 
ondergebracht worden, a) breede wegen om het Stadion, b) de 
drie tribunes en het amphitheatar, c) het grasveld groot 120 X 
86 M.. d) stalling voor 50 paarden en e) het ruime voorplein. 
f) Zoo ja, hoe moet dan dit voorplein in verbinding gebracht 
worden met de beide toegangswegen daar de stippellijn plm. 25 M . 
van de Noordelijke toegangsweg afligt. 
g) Zoo neen, wat beteekent dan die stippellijn en de ingeschreven 
maten plm. 240 M . en plm. 125 M . op de situatieteekening, waar-
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over toch in het programma der prijsvraag met geen woord wordt 
gesproken ? 
Antw. a) zie vraag 9 en vraag 20. 
b, c, d, e ja. 
f. dat op te lossen is zaak van den ontwerper. 
g. zie de situatieteekening. 
Vraag 24. Mogen de omtreklijnen van het veld en daarmee ook 
van de baan flauw gebogen zijn, en dit ten koste van het veld, 
mits behoud der asmaten ? 
Antw. Zie vraag 10. De korte zijde wél, de lange niet. Niet ten 
koste van het veld. 
Vraag 25. Mogen of moeten de hoeken van het veld afgerond zijn? 
Zoo ja, binnen welke grenzen ? 
Antw. Het veld mag niet door afronding worden verkleind. 
Vraag 26. In het programma wordt herhaaldelijk gesproken en 
ook alzoo op de situatieteekening aangegeven van „toegangs
wegen". Hoe is dit te vereenigen met het antwoord op vraag 2,1.1. 
gepubliceerd, waaruit o. i . volgt, dat men slechts over één toe
gangsweg beschikt, n.l. diegene, die ongeveer in de as van het 
terrein ligt ? 
Antw. Men beschikt over beide toegangswegen, maarniet over 
het tusschen deze beide in gelegen terrein (zie vraag 2), vallende 
buiten de op de situatieteekening aangegeven ophooging. 
Vraag 27. Op de situatieteekening staat het bouwterrein aange
geven als zijnde ongeveer 125 240 M . Hoeveel mag het terrein 
als maximum breeder aangenomen worden ? 
Antw. Het p l . m. teeken op de situatie heeft betrekking op onder
geschikte spelingen ; pi . in. of ongeveer is toch wel zelf te bepalen. 
Vraag 28. Mogen de „breede wegen" waarvan het Station, blij
kens artikel 13, omgeven moet zijn, buiten het terrein van 125 X 
240 M . vallen ? 
Antw. Zie vraag 9 en vraag 20. 
Vraag 29. Mag de baan als uitgangsweg en (met uitzondering van 
aan de le en 2e rang grenzende gedeelten) voor staanplaatsen 
gebruikt worden ? 
Antw. Zie vraag 4. 

Vraag 44. De gebouwen van het Sportpark moeten onder de 
tribunes of amphitheater ontworpen worden en het Stadion 
moet omgeven zijn door breede wegen, moet er dan een weg 
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voor de tribunes of amphitheater (terrein Stadion) of voor de 
clublokalen (terrein Sportpark) geprojecteerd worden ? 
Antw. Deze vraag wordt door de Jury niet begrepen. 
Vraag 45. Moeten de breede wegen (art. 13. I.) die het Stadion 
zullen omgeven, allen worden afgenomen van het terrein dat 
125 M . breed is ? (Zie eerste gedeelte van vraag 9, 't welk m.i. niet 
beantwoord is). 
Zoo ja. Kan dan een minimum-maat voor de breedte dezer wegen 
ook worden aangegeven, daar het begrip ..breed" zeer uiteen
loopend is, en de maat van 125 M . verminderd met 86 M . nu juist 
niet ter weerszijden zooveel vrij laat. 
Antw. Zie vraag 9 en vraag 20. De maat der wegen zal door elk 
ontwerper moeten worden bepaald in verband met de capaciteit 
welke in zijn ontwerp aan den weg gesteld is. 
Vraag 46. Uitdrukkelijk wordt verklaard dat „de promenoir van 
het middenveld door ijzeren afsluitingen moet zijn gescheiden." 
Over de 3e rangs tribune en het amphitheater der staanplaatsen, 
eveneens beginnend op het niveau van het middenveld hierop 
onmiddellijk volgend, wordt niets gezegd. Moet dit ook worden 
afgescheiden ? 
Zoo ja. Hoe ? of staat dit den ontwerper vrij ? 
Antw. Uit het programma en het antwoord op de vragen 4 en 29 
volgt de noodzakelijkheid der bedoelde afscheidingen welke 
niet van ijzer behoeven te zijn. 
Vraag 47. K a n worden aangenomen, dat het terrein, begrensd 
tusschen de beide, op de situatie, aangegeven toegangswegen 
van 10 M . Amstelveensche weg en Sportterrein wordt bebouwd ? 
Antw. Omtrent dit terrein kan niets worden medegedeeld. 
Vraag 48. Het door de tribunes omgeven grasveld moet zijn 
120 X 86 M . , het voetbalveld is een rechthoek van 110 X 76 M . ; 
moet nu de omliggende baan niet gebogen zijn met het oog op 
wedloopen e.d. of moet het geheel den rechthoekvorm behouden? 
Antw. Zie vraag 10, 21, 24, 25, 35. 
Vraag 49. Moet het voorplein enkel voor het Stadion ontworpen 
worden, of over de geheele breedte van het terrein d. i . toegan
kelijk vanaf de beide toegangswegen zijn ? 
Antw. Zie vraag 26, 37. 
Vraag 50. Worden eventueele concours hippique op het achter
gelegen terrein georganiseerd ? 
Antw. Zie vraag 16, 38. 

Vraag 51. Hoeveel percent van de totale breedte van 125 M . 
wordt verstaan met het teeken plus minus of m.a.w. hoeveel is 
de totale breedte van het terrein waarop het Stadion moet 
staan, dus met de omringende wegen inbegrepen ? 
Antw. Zie vraag 9, 20.27. 
Vraag 52. Maglicht geschept worden van het terrein ten Zuiden? 
Antw. Ja. 
Vraag 53. Mogen de kleedlokalen gedeeltelijk onder de tribu
nes, gedeeltelijk vrijstaand, doch binnen het voor het Stadion 
bestemde terrein geprojecteerd worden ? 
Antw. Zie programma. 
Vraag 54. Op het op de situatie voor het Stadion aangewezen 
gedeelte, loopt slechts één der beide toegangswegen uit. Is het 
de bedoeling slechts deze, of beide wegen op het voorplein te 
doen uitloopen. In het laatste geval zou het voorplein gedeel
telijk buiten het voor het Stadion bestemde terrein vallen. 
Antw. Zie vraag 26, 37, 49. 
Vraag 55. In het programma staat dat de kleedkamers enz. voor 
de bezoekers van het Sportpark, moeten zijn gelegen aan de 
naar dat park gekeerde zijde van het Stadion. Van het Stadion 
zullen evenwel twee zijden naar het Sportpark gekeerd zijn. Is 
het misschien de bedoeling de smalle strook van het overblij
vende gedeelte niet als sportterrein te benutten ? 
Antw. De smalle strook ten noorden van het Stadion wordt ook 
als sportterrein benut. 
Vraag 56. In het programma pag. 6 regel 8 van boven staat: 
„Vóór de tribune 1ste en 2de rang enz." 
regel 10 van boven staat: 
„Voor de 1ste rangstribune moet ontworpen worden een pro
menoir" 
Wordt nu met het „vóór" van regel 8 bedoeld, het tegenoverge
stelde van achter en met „voor" in regel 10 „ten behoeve" ? 
Of wordt met beide het tegenovergestelde van achter bedoeld ? 
Antw. In beide gevallen beteekent „voor" het tegenovergestelde 
van achter. 
Vraag 57. Is de in regel 27 blz. 6 genoemde promenoir dezelfde 
als die in regel 10 genoemd of wordt misschien de baan bedoeld 
genoemd in regel 19 ? 
Antw. Het is dezelfde promenoir. 
Vraag 58. Waar is vermeld, dat de 3de rangstribune en het am
phitheater beginnen op het niveau van het middenveld, is dan 
buitengesloten dat het amphitheater b.v. zich bevindt achter de 
3de rangstribune ? 
Antw. Ja. 
Vraag 59. Welke zijn de bouwverordeningen waar het gebouw 
aan moet voldoen, en waar zijn deze te bekomen ? 
Antw. De Amsterdamsche bouwverordening, te koop aan de 
Stadsdrukkerij. 
Vraag 60. Mogen bij eventueel te maken gewapend betoncon
structies de voorschriften, onlangs door het Kon. Gen. v. Inge
nieurs aangenomen, als basis genomen worden ? 
Antw. Natuurlijk, zoo de vrager althans bedoelt het Kon. Inst. 
van Ing. 
Vraag 61. Mag de baan van 5 M . rondom het grasveld gebruikt 
worden als toegangsweg naar de tribunes en als wandelprome-
uoir bij de le rangtribune ? 
Antw. Deze vraag is reeds ontkennend beantwoord. 
Vraag 62. In artikel 13 staat: met bijbehoorende groote badkamer 
waarin een badbassin van -jr 4 X 4 M . Watishierbedoeld.de 
kamer 4 X 4 of het badbassin 4 X 4 M . ? 
Antw. Het badbassin. 
Vraag 63. Welke is grondgesteldheid, met het oog op de fundee
ring? 
Antw. Te rekenen op 13 M . palen. 
Vraag 64. Moet er nergens een plaats voor een orkest worden 
gereserveerd? 
Antw. Neen, indien niet in het programma vermeld. 
Vraag 65. Heeft er een dubbele controle plaats eerst aan de 
tourniquets en dan bij de opgangen naar de tribunes ? 
Antw. Het vraagstuk van de toegangen is den inzenders ter op
lossing gesteld. 

M O T T O : THUIJS. Ontwerp van J A N W I L S te Alkmaar. 
Bekroond met den tweeden prijs. 

Vraag 66. Is 't mogelijk dat de eene toegangsweg in de as van de 
breedte geprojecteerd, opgeschoven wordt of verbreed wordt 
aangezien 2 toegangswegen van 10 M . beslist onvoldoende zullen 
blijken om 30.000 menschen af te voeren ? 
Antw. De toegangswegen kunnen niet worden verbreed of ver
plaatst. 
Vraag 67. Op 't terrein van 't Sportpark naast 't Stadion kunnen 
alleen tennisbanen in de richting O. W. aangelegd worden. 
Mogen daar dus behalve een weg langs 't Stadion ook een weg 
naar 't Sportpark worden geprojecteerd of mag 't geheel voor 
cirkulatie gebruikt worden ? 
Antw. Wegen naar het Sportpark behoeven door de inzenders 
niet te worden aangegeven. 
Vraag 68. Zijn de wegen om 't Stadion rijwegen ? 
Antw. Zie vraag 65. 
Vraag 69. Moet men zorgen voor 't niet in botsing komen van 
rijtuig- en automobielverkeer en voetgangersverkeer? 
Antw. Zie vraag 65. 
Vraag 70. E r wordt gevraagd, onder de tribunes verschillende 
lokaliteiten voor den dienst van het Stadion te ontwerpen. Daar 
de vloer van de voorste rij der le en 2e rang tribunes, 2 M. boven 
het veld moet liggen worden de lokaliteiten daaronder zeer laag 
van verdieping, is dat niet in strijd met de Amsterdamsche 
bouwverordening ? 
Antw. Indien de ontwerper in moeilijkheden komt. zal hij voor 
die lokaliteiten een andere plaats onder de tribune moeten 
zoeken. 
Vraag 71. Moeten de 2e rangs plaatsen per se ter weerszijde van 
le rang? 
Antw. Zie programma. 
Vraag 72. Wat is de eigendomsgrens, is b.v. a 11 ee n het opge
hoogde terrein (dus met stadionterrein) eigendom, of ook nog 
ruimte daaromheen ? 
Antw. Het opgehoogde terrein is door de Gemeente ter beschik
king der Mij. „Het Nederl. Sportpark" gesteld. 
Vraag 73. Moeten Stadion en Sportpark geheel afzonderlijk ge
houden worden ? 
Antw. Zie programma. 
Vraag 74. Zijn de beide toegangswegen tevens de eenigste uit
gangswegen ? 
Antw. Ja. 
Vraag 75. Is het absoluut onmogelijk om indieningstermijn 3 
maanden te verlengen ? 
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M O T T O : B A K S T E E N Ontwerp van A . J. P R I N S E N B E K G te Bloemendaal. 
Bekroond met den derden prijs. Beganegrond en Zolderverdieping. 

Antw. Absoluut onmogelijk 
Vraag 76. Moet bij alle ruimten (dus ook de bars, clublokalen en 
recreatiezaal en de woningen) op electrische verlichting in de 
begrooting gerekend worden ? 
Moeten ook de bars centraal verwarmd zijn ? 
Antw. Al le vertrekken onder de tribunes moeten worden ver
warmd en electrisch verlicht dus ook de bars, clublokalen, kleed
kamers, recreatiezaal. De woningen niet te voorzien van centrale 
verwarming. 
Vraag 77. Uit het programma is 't mij niet duidelijk of rijtuigen en 
automobielen der bezoekers slechts op het voorplein mogen 
rijden, of dat er gelegenheid moet zijn, dat deze tot voor de in
gangen der le en 2de rangen kunnen gaan ? 
Antw. Zie vraag 65. 
Vraag 78. Mogen de le en 2e rangstribunes niet gedeeltelijk onder 
en boven elkaar, daar de ruimten aan de langszijden tamelijk 
beperkt zijn ? 
Antw. Zie programma. 
Vraag 79. Waartoe dienen de kleine kleedkamers ? 
Antw. Dit ligt in den naam uitgedrukt. 
Vraag 80. Indien het Stadion geprojecteerd wordt aan de noorde-
lijke grens van het terrein, is 't dan geoorloofd, den toegangsweg 
zoo te verleggen dat die weer in het midden van het Stadion komt? 
Antw. Neen. 
Vraag 81. Is bedoeld dat de voorportalen met W. C s bij elk der 
25 clublokalen direct van buiten toegankelijk zijn, of moeten 
deze lokalen om gangen of vestibules gegroepeerd worden ? 
Antw. Het eerste is niet bedoeld. 
Vraag 82. Mogen de algemeene kleedkamers en douchebaden op 
een verdieping boven genoemde clublokalen ontworpen worden 
altijd onder tribune of amphitheater. 
Antw. Ja. 

Namens de Jury, 
J. H . W . L E L I M A N . 

De gelegenheid tot het stellen van vragen is volgens programma 
op 1 Juni gesloten. 

NATIONALE BOUWKUNDIGE STUDIE PRIJS
V R A A G „LANDELIJKE WONING", UITGE 
SCHREVEN DOOR DE VEREENIGING VAN 
NEDERL. BAKSTEENFABRIKANTEN. 

J U R Y - R A P P O R T . 

Het is de Jury aangenaam aan het Bestuur der Ver. van Ned. 
Baksteenfabrikanten te kunnen mededeelen, dat deze prijs
vraag een gunstig resultaat heeft gehad. 
Wijst het groot aantal inzendingen (120) op een flinke deelname, 
het feit, dat er onder de ingezonden projecten meerdere zijn, die 
verdienste hebben, bewijst, dat de opgaaf in het algemeen niet 
boven de krachten der mededingers is gegaan. 
De inzendingen getuigen van ernstigen wi l en menig project 
vertoont verdienstelijk teekenwerk. 
Uit den aard der zaak was het moeilijk een keuze te doen, aange
zien de eenvoudige platte gronden niet veel variaties toelaten en 
de noodzakelijk sobere architectuur het aantal opvattingen be
perkt. 
Hoewel het ontwerp .Landelijke woning" twee typen toelaat, 
namelijk arbeiderswoning of woning voor een kleinen beambte, 
en landelijk optrekje, geschikt voor meer gegoeden, die zomers 
een landhuis betrekken, komt het eerste type onder de inzen
dingen zeer weinig voor. 
Dit type vraagt een ruim en direct contact tusschen de woon
kamer en de keuken, waar de huisvrouw veelal vertoeft (een 
woonkamer-keuken is niet overeenkomstig het programma). 
Het ontwerp motto: .Geef meesters in de kunst kritiek", heeft 
in deze een goede gedachte in zijn platte grond; de architectuur 
is echter zwak. 
Bij het 2de type is een scheiding dezer vertrekken meer ge
wenscht. Echter moet hier de eisch gesteld worden, dat de drie 
vertrekken, woonkamer, kamer en keuken dicht bij elkaar liggen, 
om gemakkelijk onderling te bereiken te zijn. 
Hierbij is het wenschelijk, dat woonkamer en kamer gemakke
lijk tot één ruimte gemaakt kunnen worden; enkele projecten 
vertoonen hiervan goede oplossingen. 
Was de plattegrond een belangrijk punt bij de beoordeeling, 
niet minder was dit de architectuur, voornamelijk der gevels. 
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M O T T O : B A K S T E E N . Ontwerp van A. J. P R I N S E N B E K G te Bloemendaal. Bekroond met den derden prijs. Zij- en achtergevel. 

Waar deze prijsvraag is uitgeschreven door Baksteenfabrikan
ten, met het doel te laten zien. dat baksteen zich uitstekend leent 
voor den bouw van dergelijke woningen, moest aan de archi
tectuur bijzondere aandacht geschonken worden, zoodat niet die 
overheerschende waarde werd toegekend aan de detailleering 
der platte gronden, welke zij ge woonlijk bij prijsvragen geniet. 
Ten slotte werd ook de kosten-vraagonder oogen gezien; f2200. 
voor een landelijke woning is niet veel, zoodat alleen projecten 
met een beknopte plattegrond, zonder sprongen, met een sobe-
ren opbouw en hoogst eenvoudig dak voor den gestelden prijs 
uitgevoerd zouden kunnen worden. 
Meerdere inzenders hebben tegen dit punt gezondigd; door hun 
plattegronden te ingewikkeld of te uitgebreid te maken, met uit
bouwen, (soms onbruikbare) veranda's, samengestelde dakvor-
men, enz.; waardoor de bouwsom niet toereikend is en daaren
boven een eenvoudige hoofdvorm van het gebouwtje, bij derge
lijke kleine opgaven een eisch. ontbreekt. 
De gedachte aan een grooter landhuis heeft daarbij parten ge
speeld ; enkele projecten krijgen eerst een normale verhouding, 
als zij 1' of 2 maal vergroot worden. 
Andere inzenders toonen gebrek aan juist inzicht van baksteen
versiering, door overlading van kleur of details. 
Na de eerste uitvoerige schifting hield de Jury de volgende pro
jecten over, met de motto's ; Ons prachtig materiaal, Thuis. Bak
steen, 22. Eenvoud, 7.34 M - . . Wie 't mag enz.. Mei en Hand
vorm. 
Bij een twee Ie schifting kwam zij tot de conclusie, dat de eerste 
prijs, groot f 175. moest worden toegekend aan het motto : Ons 
prachtig materiaal (ontwerper de Heer W. Verschoor te's Gra
venhage); de tweede prijs, groot f 100 aan het motto: Thuis 
(ontwerper de Heer Jan Wils te Alkmaar) en de derde prijs, groot 
f50. aan het motto: Baksteen (ontwerper de Heer A. J. Prin-
senberg te Bloemendaal). terwijl de overige zes werden voorge
dragen om aangekocht te worden voor reproductie in . .Klei". 
Hieronder volgen de opmerkingen over genoemde ontwerpen. 

Ons prachtig materiaal. De plattegrond zit beknopt in elkaar en 
is eenvoudig; het is een verdienste, dat de twee kamers en de 
keuken op het portaal uitkomen; het verdient aanbeveling, de 
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kamers onderling en de keuken en de naast liggende kamer door 
deuren direct toegankelijk te maken. De slaapkamers zijn ruim 
en goed ver'icht. 
De architectuur is eenvoudig en goed passend voor een dergelijk 
eenvoudig gebouwtje. Het teekenwerk is flink, behalve van het 
detail. 

Tluiijs. Dit ontwerp heeft ongeveer dezelfde plattegrond ; echter 
is één kamer niet toegankelijk van uit het portaal; de slaapkamers 
zijn voldoende. 
De architectuur wordt beheerscht door een groot dak en een 
aardige raamverdeeling. Het stijle dak. dat niet geheel Hol-
landsch is. doet in de topgevels goed; aangezien het gebouwtje 
ondiep is, lijkt het op zijde wat afgesneden. Het project heeft iets 
fijns, en het teekenwerk verraadt een gevoelige hand. 

Baksteen. Het wijdsch genoemde voorhuis (lees gang) zou goed 
zijn, wanneer het wat grooter was. De verbinding tusschen woon
kamer en keuken is niet goed. tenzij in de zitkamer gegeten wordt: 
in dat geval moet een verbinding tusschen deze twee gemaakt 
worden. De slaapkamers zijn ruim. en goed verlicht. 
De architectuur is verdienstelijk en heelt, gelijk de beide vorige, 
een goed baksteen-karakter; het teekenwerk is goed; de detail-
teekening is zeer geslaagd. 

22. Dit ontwerp heeft een goede plattegrond, echter wat ruim ; 
de slaapkamers zijn wat verbrokkeld en hebben niet veel licht. 
Het huisje met zijn groot tentdak heelt een goede type voor een 
bescheiden woning; toch is bij alle degelijkheid dit project een 
beetje dor. 

7.34 M-. Dit ontwerp heeft hetzelfde type: ook hier is de platte
grond goed; echter is de keuken wat smal. De groote slaapkamers 
hebben in verhouding niet veel licht. Wat de behandeling dei-
architectuur onderdeelen betreft, bijv. de ramen, is dit project 
aantrekkelijker dan het vorige ; het heelt echter liet bezwaar.dat 
het groote tentdak wat zwaar op de muurtjes staat; de dakramen 
erin zijn eenigszins hinderlijk. Het teekenwerk is goed. 

Wie 't mag. enz. Dit Duitsch getinte project heeft verdienstelijke 
eigenschappen; het heeft de allure van een optrekje voor fijne 
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menschen. De plattegrond wordt beheerscht door de twee 
goed gecombineerde woonkamers; de slaapkamers zijn 
handig in het mansarde dak geborgen. Het geheel is echter 
wat popperig. Het teekenwerk is vlot en aardig. 

Mei. Dit ontwerp heeft een beknopten plattegrond; een 
gebrek is de slechte verbinding der 3 vertrekken onderling. 
De veranda is veel te ondiep en daardoor niet te gebruiken; 
de slaapkamers zijn goed. De twee groote schoorsteenen 
op de hoeken van het gebouwtje zijn niet aan te bevelen. 
De architectuur is eenvoudig, op het nuchtere af. Het 
detail is flink geteekend. 
Handvorm. De plattegrond is te groot; dit maakt, in verband 
met het samengestelde dak, het gebouwtje te duur. 
De architectuur is wel verdienstelijk, maar wat klein van 
schaal. 

Aan het eind van haar taak gekomen, spreekt de Jury de 
hoop uit, dat de Ver. van Ned. Baksteenfabrikanten nog 
meerdere van dergelijke prijsvragen zal uitschrijven, die, 
blijkens deze, succes zullen hebben. 

De Jury, 

w.g. Jos. T H . J. C U Y P E R S . 

J. G R A T A M A . 

H . J. M . W A L E N K A M P . 
M O T T O : B A K S T E E N . Ontwerp van A. J. P K I N S E N B E R G . 

Bekroond met den derden prijs. 

RECTIFICATIE. In het vorig No. van het Bouwk Week
blad zijn, bij de Eereprijsvraag Godefroy, genoemd als ont
werpers van Motto : Sic, de heeren W. Dahlen en Theo Pean; 
dit moet zijn: W. Dahlen en Theo Taen. 

BERICHTEN 
De Campanile van Venet i ë . In het Alg. H . BI. komt een be
richt hierover voor. waaraan wij het volgende ontleenen: 
Ongeveer tien jaar geleden had deze artistieke ramp (ineenstor
ting der Campanile) plaats, die men heden, na den weder-op-
bouw. na de plechtige inwijding over eenige dagen, weer meent 
te mogen vergeten. 
Men was indertijd voldoende gewaarschuwd. 
De schilder Ziem had het eerst zijn waarschuwende stem ver
heven ; elk jaar keerde hij weer naar zijn Venetië terug, men zou 
zeggen om te controleeren. of de zorgelooze Venetiérs weer niet 
voor de een of andere achteloosheid bewaard moesten worden. 
Veertig dagen geleden had Ziem reeds een scheur in den toren 
ontdekt. Hij maakte alarm. niemand luisterde naar hem. 
De bouwmeester Vendrasco volgde zijn voorbeeld en verhief 
zijn waarschuwende stem; hij wendde zich tot Koningin Marga-
retha van Italië, zelfs tot Koningin Victoria van Engeland; 
vergeefs. 
In 1885 was er een Amerikaansche architect, die met zijn sky-
scrapers-kennis onmiddellijk vaststelde, dat de Campanile ge
vaar liep. 
Daarna was het weer de Italiaansche ingenieur Giacomo Boni, 
die een bijna onmerkbare overhelling constateerde; maar 
stond de toren van Pisa dan niet reeds eeuwenlang veel schee
ver? antwoordden de Italianen. 
In 1898 verhief Vendrasco opnieuw zijn waarschuwende stem. 
Niemand luisterde. 
In 1901 eindelijk kwam een officieele commissie het gebouw 
onderzoeken. „De toren stond stevig", zoo luidde haar rapport. 
Dus deden de klokken van den Campanile haar koperen stem
men schallen. Door de Canale Grande lieten de vaporetti de gol
ven kuiven. 
E n noch het een, noch het ander was bevorderlijk voor het even
wicht en voor den onderbouw van den toren. 
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Den 14en Juli 1902 stortte de prachtige toren plotseling ineen, — 
..gelijk een oud afgeleefd man in zijn stoel ineen zakt". 
De geheele wereld beschouwde het als een verlies van schoon
heid. 
E n men herinnerde zich blijkbaar toen eerst, dat de Campanile 
van 888 dagteekende ; dat de toren in 1329 herbouwd werd, dat 
zijn marmeren peil van 1417 en de vergulde engel uit 1517 waren. 
Men wrong toen pas de handen over het vernielen van de door 
Sansovino in 1540 bijgebouwde ..Loggetta", de verblijfplaats 
van den bevelhebber van de lijfwacht, die in het geweer bleef, 
zoolang de Raad in het Dogen-paleis vergaderde. Men betreurde 
het verbrijzelde hek, dat in 1750 door Antonio Gaia werd ver
vaardigd. E n niet het minst jammerde men over de verbrokkelde 
klokken. 
Maar de Venetianen zaten niet bij de puinhoopen van hun Cam
panile neer, zij besloten hun beroemden toren te herbouwen. 
E n nu staat hij daar weer op het San Marco-plein, en is den 25en 
A p r i l ingewijd. 
Juist negen jaar geleden, den 25en Apr i l 1903, werd de eerste 
steen reeds gelegd; het laatst werd de vergulde engel, het vijf 
meter hooge standbeeld, weer op den top geplaatst. Het was 
hetzelfde beeld, dat reeds sedert 1517 boven Venetië zijn vleugels 
uitspreidde, en dat, na bij zijn val in vier duizend stukjes uiteen
geslagen te zijn, zorgvuldig weer in-een was gezet. 
Ook het beroemde hek van Gaia, dat de loggetta afsloot, hoewel 
in twee stukken gebroken, kon herstelden weer geplaatst worden. 
E n wat de klokken betreft, ook deze zijn weer geplaatst in de 
loggia, die den Campanile weer bekroont. Een van haar, — de 
grootste, was onbeschadigd gebleven. Reeds had door een ge
lukkig toeval de Italiaansche toondichter Perosi de noten van 
het carillon opgeteekend, om overeenstemming te krijgen met 
een in den San Marco te zingen Te Deum. Dus ook het nieuwe 
carillon kon men denzelfden klank geven als het oude bezat. 
Het werk is gereed: het heeft een millioen gekost. 
De bouwmeester Donghi heeft kans gezien den Campanile op 
zijn zelfde plaats, in zijn zelfden vorm weer voor Venetië te her
bouwen. E n binnen niet te langen tijd zal de eigenaardige atmos
feer der lagunen haar zachte en warme tonaliteit aan het nieuwe 
bouwwerk geschonken hebben, welke aan Venetië zijn weerga-
looze kleur en stemming geeft. 
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BOUWKUNST EN TUINKUNST. 
ie door afkomst, neiging en studie, opgegroeid 
is in liefde voor het plantenrijk, heeft alle 
reden om onbehaaglijk aangedaan te zijn over 

23 hetgeen in de laatste tientallen van jaren op 
tuinkunstgebied te zien gegeven wordt. 
Boomen, heesters, kruiden toch, die voor de tuinkunst 
het gegeven materiaal zijn gelijk voor de bouwkunst 
steen, metaal en dood hout, worden behandeld op een 
wijze, geheel in tegenspraak met hun karakter. 
Het karakter van den levenden plantengroei is een en 
al: gracelijke bewegelijkheid. Zelfs de hardste, stroefste 
planten hebben in hun groei die eigenaardigheid. Hun 
steeds veranderende vormen ontsnappen aan alle po
gingen om ze onder strenge meetkunstige formules te 
brengen; geen dag, geen uur, blijven zij precies zooals 
zij waren. 

En terwijl nu ieder zal toegeven dat.uiteenaesthetisch, 
en dus artistiek oogpunt juist in die levende gratie de 
grootste aantrekkelijkheid van het plantenrijk ligt, 
heerscht in de tuinkunst de liefhebberij om dit gracieuse 
materiaal vast te pakken binnen willekeurige, zonder 
overleg met zijnen aard bepaalde lijnen. Tegenwoordig 
zijn dit bij voorkeur rechte lijnen, rechte, stompe of 
scherpe hoeken makend. Hoe langer hoe meer tuinen 
komen, in dien zin, onder de liniaal. 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

"Wanneer men aan de eigenaars dier tuinen vraagt, 
waarom zij hunne planten aan dit stijve procédé onder
werpen, dan verwijzen velen u eenvoudig naar hun 
tuinman, die hun heeft verzekerd, dat dit de laatste 
mode is, en daarmee zeer is ingenomen, (waarschijnlijk 
omdat bij haar nogal een gemakkelijke en voordeelige 
mode vindt). Anderen prijzen uit zich zelf deze manier 
van doen aan, 't zij alleen maar omdat toevallig hunne 
meerderen in rang en stand daartoe het voorbeeld ge
ven, 't zij dat zij zich eenige redenaties hebben eigen 
gemaakt over -style Le Notre, modern-engelschen stijl 
of oud-hollandschc tuinen. Maar heel dikwijls komt het 
ook voor, dat zij hunnen architect sprekend invoeren, 
die een moderne villa voor hen heeft gebouwd, en nu 
verklaart, dat daarbij een rechtlijnige tuin hoort. 
Het is dus in hoogste instantie de architectuur, aan 
wie in dit geval de rechtspraak schijnt te worden toe
gedacht. Bij haar is blijkbaar de oorzaak van deze 
achteruitgaande tuinmode te zoeken. En daarom klop 
ik maar eens onmiddellijk bij haar aan, om te vragen: 
wat zij eigenlijk bedoelt met dat zoogenaamde „hoo-
ren" van een rechtlijnigen tuin bij een modern huis? 

Wat ik wensch is: dat de meest artistieke onder onze 
bouwkunstenaars, de zaak eens wat dieper bekijken. 
Ik heb daartoe, dunkt mij, slechts een beroep te doen 
op hun besef omtrent de hooge waarde, die, in hun eigen 
vak. aan harmonie met het karakter van het materiaal 
wordt toegekend. 

Niet alleen weet de Bouwkunde dat al haar wélslagen 
berust op degelijke kennis en, dientengevolge, doelma
tiger gebruik van de te behandelen grondstoffen, maar 
ook de Bouwkunst voelt doorgaans, dat het, ter berei
king van echte schoonheid, noodig is met het karakter 
dier grondstoffen te rade te gaan. Steen heeft andere 
eischen, ook uit een aesthetisch oogpunt, dan ijzer en 
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hout. Zouden dan levende planten geen recht hebben, 
ook hunne eigene eischen te doen gelden, zoo geheel 
verschillend van die van dood materiaal? 
Onlangs las ik, dat: -de rechtlijnige tuinarchitectuur 
-niet is een mode, maar een natuurlijke evolutie, van 
-bouwkunst uit." Mij dunkt: dc drie laatste woorden 
zeggen reeds genoeg om ons tegen deze redeneering te 
waarschuwen. Zeker, de tuinkunst is indertijd als een 
aanhangsel van de bouwkunst ontstaan; maar indien 
men van „natuurlijke evolutie" wilspreken, danbestaat 
die voor de tuinkunst daarin, dat zij zich gaandeweg 
losmake van de banden der bouwkunst. Al vallend en 
opstaand, struikelend en experimenteerend, was zij 
daarmee in de laatste honderd jaren mooi op gang; en 
nu staan wij plotseling voor zulk een atavisme als die 
-oud-hollandsche" tuinopvatting (*). Ik wil niets afdoen 
van de verdiensten onzer voorouders in de „gouden 
eeuw" ; maar wij kunnen hunne nagedachtenis waarlijk 
op betere wijzen eeren dan door hen na te bootsen in 
hunne zwakste eigenaardigheden. In hun tijd was èn 
de botanische wetenschap èn de eigenlijke zin voor 
natuurschoonheid nog nauwelijks geboren, althans heel 
zwak ontwikkeld. De vloedgolf onzer hedendaagsche 
natuurstudie maakt het tot een artistieken eisch des 
tijds, de tuinkunst te helpen, zich vrij tegenover de 
bouwkunst te stellen. Een gezonde verhouding tusschen 
beide zusterkunsten wordt alleen verkregen, als men 
aan beiden dezelfde voorwaarden van bestaan en ont
wikkeling gunt. 

Er zweeft een parool in de lucht: dat de tuin behoort 
te zijn een voortzetting van het huis. Ik heb niets tegen 
die uitdrukking, mits men er maar niet onder versta, 
dat het terrein rondom het huis „behoort" te zijn als 
een groote vijver, waarin zich de lijnen van het huis 
weerspiegelen of zich er door late verleiden, levende 
planten te doen dansen naar het pijpen van baksteen 
en timmerhout. 
Van baksteen gesproken, de bouwkunst ten onzent acht 
het terecht een gelukkige greep, dat zij zich in de laatste 
jaren meer en meer er op heeft toegelegd met gebakken 
steentjes zonder verwarrende bepleistering te werken. 
Dat kleine voorwerp, deugdelijk behandeld, werd, door 
de karakteristieke eigenaardigheden van zijn stof en 
vorm, in duizendvoudige samenvoeging, het uitgangs
punt voor een verjongden bouwstijl, die zich bewust is 
aan deze materiaalgetrouwheid levensvatbaarheid te 
ontleenen. 
Evenzoo zal de tuinkunst eerst dan een nieuwe vlucht 
nemen, als zij, brekend met willekeurige lijnendieverij, 
haar grootere of kleinere plantaardige voorwerpen zelf 
als uitgangspunt neemt voor hun behandeling en plaat
sing: ook dus uitgaat van de eigenaardigheden van hun 
stof en vorm, en wèl omdat zij leven — van hun toe
komstige ontwikkeling. Zoolang iemand nooit een plant, 
of een groep planten, in de natuur in zuiver rechte 

lijnen heeft zien uitgroeien, gebruike men de liniaal ook 
niet bij hare artistieke groepeering. "Wie dat doet, ver
laagt het artistieke peil van een siertuin tot het zeer 
primitieve van een moestuin. Het begrip „lijn" dient in 
den siertuin naar den achtergrond gedreven, alle 
figurenleggerij, hetzij dan in rechte of gebogen lijnen, 
zooveel mogelijk vermeden te worden. In de natuur 
zelve dient men te bespieden, hoe planten wenschen te 
worden gegroepeerd, en dan dien natuurlijken groe-
peertrant. met de noodige meer uitgezochte en verzorg
de wijzigingen, op tuinterrein over te brengen. 
Dat de geest, strevende naar harmonie tusschen de 
tuinkunst en haar levend materiaal, eenmaal zal zege
vieren, ligt te zeer in de natuur der dingen, dan dat ik 
daaraan zou wanhopen. Er bestaat in die richting reeds 
zekere strooming, die zich openbaart in de zoogenaam
de -boordbedden". Misschien zullen deze een uitgangs
punt worden voor telkens mooiere groepeerkunst, als 
over eenige jaren de liniaal-epidemie zal hebben uit
gewoed. 

De boordbedden zijn uit Engeland overgenomen; de 
meeste menschen spreken nog van „borders''. Dat is 
hier in 't land een gunstige omstandigheid om iets in
gang te doen vinden. Doch nobeler zou het zijn, als een 
diepere, fijnere, tuinsmaak, in plaats van op buiten-
landsche voorbeelden te drijven, zich ten onzent ont
wikkelde van binnen uit, door verfijning en verdieping 
van het kunstgevoel zelf. 
Moge men in Engeland blijven hangen aan een opper
vlakkig verband tusschen „old dutch houses" en „old 
dutch gardens", hier in Holland past het, dat verband 
te zoeken in een diepere harmonie; in beider even 
groote trouw aan hun wederzijdsch eigenaardig mate
riaal. 
Om het inzicht, en daardoor den smaak van het publiek 
in deze richting te leiden, roep ik den goeden wil in van 
de Bouwkunst, die daartoe het meest kan bijdragen! 

G E E R T R U I D A C A R E L S E N . 

(*) In plaats van hierover nader uit te -weiden, verwijs ik naar 
mijne brochure Eerbied voor het levend materiaal in de Tuin
kunst. (Haarlem. H. D. Tjeenk Will ink en Zoon.) 
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AFDEELING A R N H E M V A N D E MAATSCHAPPIJ 
T O T BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

e veronderstelling schijnt niet geheel zonder 
grond, dat zij, die honderden en duizenden 
eeuwen na ons komen, wanneer zij van onze 
groote steden de overblijfselen vinden, van 

den tijd waarin wij leven, zullen spreken als van een 
beton-periode, gelijk wij het thans doen van het brons-
of ijstijdperk. Onze hedendaagsche bouwkunst toch 
staat zoozeer in het teeken van het beton, dat de profe
tie van Edison, dat over een dertigtal jaren geen huizen 
meer gemetseld, doch slechts -gegoten" zullen worden, 
niet enkel voor het land der onbegrensde mogelijkhe
den schijnt te zijn verkondigd. 

Ons land is echter meer dan eenig ander aangewezen 
om deze profetie niet in haar vollen omvang in ver
vulling te doen gaan. Waar anders dan bij ons vindt 
men den schitterend mooien baksteen, die op het eigen
aardig hollandsch landschap zooveel stemming brengt? 
Waar anders de bouwmeesters die -mooi metselwerk" 
als hun leus voeren ? Daarom zal, trots den zich meer en 
meer uitbreidenden betonbouw, in ons land ten allen 
tijde aan den vaderlandschen baksteenbouw een ruime 
plaats blijven toebedeeld. 
En daarom kan een bespreking van de mortels, die bij 
dien bouw gebruikt worden, van belang zijn en het ge
tuigt van den ruimen blik van uw Bestuur, dat het, in 
dezen kring waar meest de aesthetica pleegt gediend te 
worden, voor dezen avond een zoo bij uitstek technisch 
onderwerp heeft aan de orde gesteld. 
Er is dus belangstelling voor deze zaak. En dat geeft 
mij den moed om uwe aandacht te vragen ook daar, 
waar ik u dingen zal moeten vertellen, die overbekend 
zijn. Ik zal dat echter niet altijd kunnen nalaten om het 
verband niet te verbreken: ik vraag er u vooraf ver
schooning voor. 

Het onderwerp, dat ik dan meer in het bijzonder onder 
uwe aandacht wensch te brengen, is de samenstelling 
van mortels voor opgaande muren. Luchtmortelsdus, in 
tegenstelling met de onder water verhardende water-
mortels. En verder met uitsluiting van mortels van leem, 
gips, asphalt en dergelijke stoffen. Ik bedoel alleen het 
materiaal, dat dient om metselsteenen met elkaar te 
verbinden tot een vast geheel. 
Zulke mortel wordt bereid uit drie bestanddeelen : 
1". het bindmiddel, d.i. de stof, door de verharding of 
versteening waarvan de mortel vast wordt. 
2°. Zand. 
3". Water. 
Gemengd en goed dooreengewerkt — uit de hand of 
beter machinaal — tot een deeg van brijachtige con
sistentie moet dit de steenen niet alleen mechanisch 
aan elkaar doen kleven, maar ze na betrekkelijk korten 
tijd zoodanig aan elkaar verbinden, dat een geheel 
wordt verkregen van voldoende hechtheid en onge
voelig voor de invloeden van het weer en den tijd. 
Deze hechtheid en duurzaamheid wordt bereikt door 
de versteening van den mortel, welke op een zuiver 
chemische werking berust. Zij komt tot stand door het 
opnemen van koolzuur, dat zich in de lucht, of van water, 
dat zich in den mortel zelve bevindt. Of wel, wat voor 
opgaand metselwerk, zooals later blijken zal, het ver-
kieslijkst is, door beide tegelijk. 
Aan die chemische werking neemt alleen het bindmid
del deel, het zand nimmer. Het bindmiddel is dan ook 
verreweg het belangrijkste bestanddeel van eiken mor
tel en de bespreking van hedenavond zal in hoofdzaak 
daaraan gewijd zijn. 
Enkele opmerkingen over de rol, die het zand en het 
water in den mortel vervullen, mogen evenwel vooraf
gaan. 

Zand behoort tot de meest onzijdige stoffen, die be
staan : alleen de hooge hitte van den glasoven, en in den 
laatsten tijd ook de hooge stoomdruk van den ver
hardingsketel der kalkzandsteenfabrieken, vermogen 
het tot chemische werkzaamheid te brengen. 
Maar in den mortel blijft het na eeuwen nog onaan
getast en de bewering, die men nog vaak hoort uit
spreken, dat in den loop der tijden een chemische ver
binding tusschen het zand en het bindmiddel zou tot 
stand komen, mag, in verband met de vele analyses, 
die van oude mortels, vooral in Duitschland, gemaakt 
zijn, als afdoende weerlegd beschouwd worden. 
Uit scheikundig oogpunt dus geheel onbelangrijk, ver
vult het zand in den mortel mechanisch een zeer ge
wichtige rol; ja, het kan feitelijk uit geen enkelen mortel 
gemist worden, hoezeer enkele bouwverordeningen het 
ten onrechte, met name voor het trasraam, ook anders 
voorschrijven. 
Het zand dient in den mortel om het krimpen tegen 
te gaan. Iedere stof, die met water aangemengd een 
deeg geeft, zooals alle bindmiddelen dit doen, zal bij 
opdroging scheuren, omdat het volume kleiner wordt. 
Neemt zulk een stof in deegvorm een volume 2 in en 
droog, in poedervorm, een volume 1, dan zal, als zij ver
mengd wordt met een gelijk volume van een stof, die 
niet krimpt (zooals zand), het mengsel in deegvorm een 
volume hebben van 2 • j- 2 en in poedervorm van 1 -fr 2; 
Kromp dus de oorspronkelijke stof van 2 op 1 : — het 
mengsel krimpt slechts van 4 op 3. Het is duidelijk dat 
men, zoo voortgaande, kan komen tot een mengsel, 
dat, praktisch gesproken, niet meer krimpt. 
Deze belangrijke functie van het zand in den mortel is 
dikwijls niet goed begrepen. Wellicht, omdat het zand 
zooveel goedkooper is dan het bindmiddel, heeft de 
soliede Hollander, die zweert bij: .goedkoop duurkoop" 
de toevoeging van zand steeds uit den booze geacht. 
En zoo deed zich het zonderlinge verschijnsel voor dat 
vaak door die directies, die 't hoogst mochten worden 
aangeslagen en dus het minste zand verwerkten, metsel
werk geleverd werd, waarvan de steenen door 't krim
pen van den mortel weldra los op elkaar lagen, terwijl 
daartegenover het werk van speculatiebouwers, die 
een ruim gebruik van zand in den regel niet versmaden, 
dientengevolge soms zeer goed bleek. 
Algemeen geldt voor metselzand de eisch dat het zuiver, 
scherp en zoo grof mogelijk moet zijn. Fijn zand, als 
duinzand, zou niet te gebruiken zijn. Echter hebben in 
den laatsten tijd proeven van Prof. Germer te Stettin ') 
geleerd dat juist zand van verschillende korrelgrootte 
— grof en fijn dooréén — de beste mortels geeft. 
Dit laat zich hierdoor verklaren, dat de fijne korrels de 
holten tusschen de groote opvullen en de plaats innemen 
van het bindmiddel — en daar nu zand op zichzelf 
harder is dan welk bindmiddel ook, verleent het aan 
het geheel een grooter weerstand tegen druk. Hoewel 
uit de proeven van Prof. Germer bleek, dat de weer
stand tegen trek bij grof zand iets grooter is dan bij 

') Prof. Hermann Germer. Mörteluntersuchungen. Berl in 1910. 
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gemengd zand waarschijnlijk tengevolge van het min 
of meer in elkaar haken der grove korrels schijnt het 
toch aanbevelenswaardig zoo mogelijk grof en fijn zand 
met elkaar te vermengen: immers metselwerk wordt 
veel meer op druk dan op trek belast. 
Dat metselzand vrij moet zijn van humusachtige be-
standdeelen is duidelijk: zij zouden de aanhechting van 
't bindmiddel belemmeren en ook wellicht, door daarin 
aanwezige zuren, een nadeeligen invloed op 't bind
middel uitoefenen. 

Het tweede minder belangrijke bestanddeel, het water, 
moet evenals het zand zoo zuiver mogelijk zijn. Zeewa
ter, brak water en in 't algemeen water, dat zouten of 
zuren bevat, is voor mortelbereiding ongeschikt wegens 
de chemische werkingen, die deze op het bindmiddel 
kunnen uitoefenen, en die zich in den regel openbaren 
door het optreden van muuruitslag, die op den duur 
het metselwerk doet vergaan. 

Hiermede komen wij tot de bindmiddelen, die het meest 
gewichtige bestanddeel van iederen mortel vormen. 
Ten einde zich een denkbeeld te vormen van de globale 
samenstelling van de bij ons te lande gebruikelijke bind
middelen, moge de bovenstaande tabel dienen (fig. 1). 
Daarop zijn deze stoffen voorgesteld als te zijn opge
bouwd uit twee bestanddeelen : kalkhydraat (gebluschte 
kalk, Ca(OH)L,) eenerzijds, en cement anderzijds. Of 
wel zij bestaan, zooals de beide uitersten, steenkalk 
en portlandcement, alleen uit het een of het ander. 
Deze indeeling moge willekeurig schijnen, zij is het ech
ter in geenen deele, en dit kan worden bewezen door 
de verschillende hier genoemde bindmiddelen met sui
ker-oplossing te behandelen. 

Suiker-oplossing toch heeft de eigenschap om kalk
hydraat op te lossen tot suikerkalk; het laat evenwel 

298 

de kalk, die aan kiezelzuur of op andere wijze gebonden 
is, — aan koolzuur b.v. onaangetast. Men kan dus de 
opgeloste suikerkalk van 't onoplosbare affiltreeren en 
de hoeveelheid kalk, die in oplossing gegaan is, bepa
len. Geschiedt dit voor de in de tabel vermelde bind
middelen, dan vindt men ten naasten bij de daarop 
aangegeven hoeveelheden kalkhydraat. 
En wordt daarna het onoplosbare geanalyseerd, dan 
blijkt dit in zijn samenstelling veel overeenkomst te 
hebben met portlandcement, althans te bestaan uit die 
stoffen, waaruit het portlandcement in hoofdzaak is 
opgebouwd: — kiezelzuur, aluinaarde, ijzeroxyd en 
kalk '). Men kan dit onoplosbare dus als het cement 
van het bindmiddel beschouwen -). 
Aange zien nu kalkhydraat verhardt door het opnemen 
van koolzuur en cement door het binden van water, zoo 
zullen de bindmiddelen, die beide bevatten, al naarmate 
daarin meer of minder cement aanwezig is, minder of 
meer koolzuur en meer of minder water voor hunne 
verharding behoeven. Zij vinden dit koolzuur in de 
lucht, het water in den mortel zelve. 
Even eenvoudig als de verharding van kalkhydraat 
tot koolzure kalk tot stand komt, even ingewikkeld 
is het proces der verharding van cement door de inwer
king van water: — het is tot nu toe nog niet doorgrond, 
niettegenstaande in de geheele wereld, en meer in 't bij
zonder in Duitschland, de bekwaamste mannen er zich 
mee hebben beziggehouden. Er bestaan op het oogen
blik niet minder dan 28 theorieën daaromtrent, maar 
geen enkele, waarvan de juistheid onomstootelijk is 
kunnen worden vastgesteld. "Want jammer genoeg laat 
de analytische scheikunde ons hier in den steek: zij leert 
ons wel de percentische samenstelling der stoffen ken
nen, maar niet de wijze, waarop de elementen onderling 
met elkander zijn verbonden. Voor de microchemie en 
de thermochemie zal het misschien weggelegd zijn hier 
licht te ontsteken. 
Toch kan men in 't algemeen zeggen dat het verbin
dingen van kiezelzuur met kalk zijn, die de verharding 
onder water mogelijk maken. Hoe rijker — tot zekere 
grens een bindmiddel dus is aan kiezelzuur, hoe hy-
draulischer het zijn zal. Men heeft dan ook de gewoonte 
de hydrauliciteit van een bindmiddel uit te drukken 
door een hydrauliciteitscoëfficiënt, die de verhouding 
aangeeft van de totale hoeveelheid kiezelzuur vermeer
derd met aluinaarde en ijzer (waaraan soortgelijke hy
draulische eigenschappen als aan het kiezelzuur wor
den toegeschreven) tot de totale hoeveelheid kalk (ver-

') Zoo had bij een monster schelpkalk dit onoplosbare gedeelte, 
berekend op den koolzuurvrijen toestand de volgende 

samenstelling: 
Calciumoxyd 44.9 °/0 

Oplosbaar kiezelzuur. . . 36.9 .. 
IJzeroxyd en aluinaarde 18.4 „ 

100.2 °;0 

-') Taalkundig misschien minder juist, wordt hier onder cement 
verstaan een stof. die door en onder water verhardt. Zie hier
over : .Revue des matériaux de construction et de travaux publics, 
1910, blz. 30 vlgg. 

meerderd met magnesia, dat, voor zooverre aanwezig, 
met kalk ten deze gelijkwaardig wordt geacht.) 
De grondstoffen, waaruit de bindmiddelen behalve 
de schelpkalk verkregen worden, zijn de in de natuur 
op de meest verscheiden wijze voorkomende kalkge-
steenten. Deze bestaan of uit bijna zuivere koolzure 
kalk, of wel zij bevatten bovendien nog zekere hoeveel
heden klei of leem en worden dan mergels genoemd. 
Bij gesteenten, die nagenoeg geheel uit koolzure kalk 
bestaan, wordt door het branden het koolzuur uitgedre
ven en er blijft bijna zuiver calciumoxyd, (CaO, onge-
bluschte kalk) achter, dat door toevoeging van water in 
kalkhydraat wordt omgezet. Uit zulke gesteenten wordt 
de steenkalk verkregen. 
Bevat echter een kalkgesteente klei of leem (in hoofd
zaak kiezelzure aluinaarde) dan heeft bij het branden 
een zeer belangrijk proces plaats. Nadat het koolzuur is 
uitgedreven, gaat het pas gevormde calciumoxyd in 
witgloeienden toestand inwerken op de kiezelzure 
aluinaarde en vormt met het kiezelzuur, dat in den mer
gel hydraulisch onwerkzaam was, en als zoodanig 
onoplosbaar genoemd wordt, een verbinding, waarin 
het kiezelzuur oplosbaar heet ') en die hydraulische 
eigenschappen bezit. 
Juister is het dus om in plaats van: hoe meer kiezelzuur 
een bindmiddel bevat, hoe hydraulischer het is, te zeg
gen: hoe meer oplosbaar kiezelzuur, hoe hydraulischer. 

Welke is nu de oorsprong van het kiezelzuur in de op 
de tabel genoemde bindmiddelen ? Wij treffen daar in 
de eerste plaats aan de schelpkalk, die als ongeveer 5°/ 0 

cement bevattend, staat aangegeven. In de grondstof, 
schelpen, is echter geen noemenswaardige hoeveel
heid kiezelzuur aanwezig, zooals uit de analyse van ver
schillende schelpen blijkt. 

Analyses van schelpen, volgens onderzoek van 
Dr. J. W. GUNNING. -') 

Akerslootsche. Texel- Leid

A B sche. sche. 

95.07 91.52 91.36 97.10 
Koolzure bitteraarde . . 0.10 0.53 0.29 0.12 
Zwavelzure kalk. . . . 0.32 0.45 0.32 0.31 
IJzeroxyde en aluinaarde 0.26 1.56 0.13 0.48 

0.05 0.08 0.23 0.05 
Potasch en soda . . . . 0.60 0.21 0.67 0.62 
Oplosbaar kiezelzuur . . 0.14 0.11 0.21 0.56 

3.46 5.54 6.79 0.76 

100.00 100.00 100.00 100.00 

') Wanneer men zegt. dat een stof oplosbaar kiezelzuur bevat, 
bedoelt men daarmede eigenlijk dat daarin voorkomen verbin
dingen van kiezelzuur, die in zoutzuur oplosbaar zijn. 
Begiet men een stuk mergel met zoutzuur dan lost de kalk op, 
de klei blijft onopgelost achter: het kiezelzuur is onoplosbaar. 
Brandt men zulk een stuk in den kalkoven en behandelt men het 
daarna weer met zoutzuur dan lost bijna alles op: het kiezelzuur 
van de klei heeft met de kalk een in zoutzuur oplosbare verbin
ding gevormd: het kiezelzuur is oplosbaar geworden. 
-) Prof. J. A. van der Kloes. Onze Bouwmaterialen. 2e Druk. 

Deel III, blz. 29. 

Vanwaar dan die 5 °/0 cement, die wij in de Schelpkalk 
vinden? 
Schelpen, die voor de kalkbranderij gebruikt worden, 
zijn hetzij ze in de zeegaten met schelpenzuigers zijn 
gebaggerd, hetzij ze van het strand door de zg. schel
penmenners zijn weggehaald nooit zóó schoon ge
wasschen, of in de holte en aan de oppervlakte bevindt 
zich een uiterst dun laagje klei of fijn zand. In den kalk
oven vervult dit de rol van de klei in den mergel en aan 
de oppervlakte der gebrande schelpen vormen zich de 
verbindingen van kiezelzuur en kalk, die de schelpkalk 
een zwak hydraulisch karakter geven. 

Bij de hydraulische kalk het werd vroeger reeds ge
zegd _ i s 't het kleigehalte van den mergel, dat de hy
drauliciteit bepaalt. Van zulke mergels volgen hier 
eenige analyses: ') 
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Koolzure kalk . . . 85.00 76.63 71.4 62.0 
Leem en zand . . . 8.80 16.50 24.7 27.0 

1.50 3.00 2.3 5.0 
Koolzure magnesia 1.00 1.00 0.0 2.5 
Water.org. stof enz. 3.70 2.87 1.6 3.5 Water.org. stof enz. 

100.00 100.00 100.0 100.0 

Van soortgelijke gesteenten, als waaruit de sterk hy
draulische limietkalk verkregen wordt, wordt ook het 
zg. natuurcement gebrand. 
Kwam echter bij de tot nu toe genoemde bindmiddelen 
het kiezelzuur in of met de grondstof voor, en was de 
fabrikant niet bij machte verschillen in de samenstel
ling der grondstof te verhelpen, m. a. w. wisselde dus 
de hydrauliciteit buiten zijn toedoen, bij het portland
cement is dit anders. Hier wordt de klei of leem be
hoorlijk gedoseerd, onder voortdurende chemische con
trole bij den kalksteen gevoegd. Hier heeft men dus 
de kunstmatige hydraulische kalk bij uitnemendheid. 

Voor ik van dit algemeen overzicht van de bindmidde
len afstap, wensch ik volledigheidshalve nog even te 
wijzen op de bij ons te lande vroeger zeer gebruike
lijke kalk-tras-mortels, tegenwoordig grootendeels door 
portlandcement-mortels vervangen. 
Tras, dat uit den bekenden tufsteen een gesteente van 
vulkanischen oorsprong uit den Eifel gemalen wordt, 
is geen bindmiddel in den eigenlijken zin van het woord. 
Wel bevat het een belangrijk percentage oplosbaar kie
zelzuur, doch geen noemenswaardige hoeveelheid kalk. 
Op zich zelf kan het dus niet verharden en het moet met 

') Prof. J. A. van der Kloes. Onze Bouwmaterialen, 2e Druk. 
Deel III, blz. 29. 
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Fig. 2. Koolzuurgehalte van mortel van 1 gewd. Steenkalk 
gewd. Normaalzand. 

kalkhydraat gemengd worden, opdat het kiezelzuur 
daarmede cement kan vormen. Zonder toevoeging van 
kalk verhardt het tras nimmer, en het is dus een dwaal
begrip te meenen, dat tras door liggen in de lucht of 
natregenen in qualiteit zou achteruitgaan. 

Hoe kan nu het best van deze bindmiddelen worden 
gebruik gemaakt voor de samenstelling van mortels 
voor opgaande muren ? 
Daarvoor moet in het oog gehouden worden dat het 
metselwerk: 
1°. voldoende sterk moet zijn. 
2°. aan den tand des tijds weerstand moet kunnen 
bieden. 
"Wij zullen dus hebben na te gaan in hoeverre dit met de 
genoemde bindmiddelen kan worden bereikt, wanneer 
ze met zand en water tot mortels worden aangemaakt. 

Beginnen wij met de steenkalk, practisch zuiver kalk
hydraat dus, dat door het koolzuur uit de lucht langza
merhand wordt omgezet in de steenharde koolzure kalk. 
Dit proces, hoe eenvoudig ook, heeft aanleiding gegeven 
tot veel twistgeschrijf. Burchartz, een der medewerkers 
van het bekende Rijksproefstation voor bouwmateria
len te Gross-Lichterfelde-West, heeft voor een paar jaar 
een hoogst belangrijke studie daarover het licht doen 
zien,1) waarin hij al hetgeen over dit onderwerp is ge
schreven, heeft bijeenverzameld en aan zijn eigen, in 
het genoemde proefstation verrichte, proeven getoetst. 
Daaruit blijkt, dat men zich de verharding van den steen-
kalkmortel het best aldus denken kan, dat allereerst, ten
gevolge van het krimpen van den mortel een nader aan
eensluiten der deeltjes wordt verkregen, hetgeen begun
stigd wordt door het gewicht van het metselwerk. Eerst 
daarna begint het opnemen van koolzuur. Dit toch is 
gebonden aan de aanwezigheid van een bepaalde hoe-

op 

veelheid water. Lehmann en Nussbaum hebben 
door proeven uitgemaakt dat daarvoor van 1—6°/ 0 

vocht noodig is. Noch bij grooter, noch bij kleiner 
vochtgehalte heeft opnemen van koolzuur plaats, 
althans niet in die mate dat het voor de bouwtech
niek in aanmerking komt. ')De jongste proeven van 
Burchartz hebben dit nader bewezen. 
Is dus door uitdroging het watergehalte beneden 
6° / 0 gedaald, dan begint het opnemen van koolzuur 
van buiten naar binnen; — in den beginne vrij snel. 
Naarmate echter de laag koolzure kalk dikker 
wordt, wordt de reactie vertraagd om na ongeveer 
3 j aar vrijwel op te houden. Op de graphische voor
stelling in fig. 2, ontleend aan de proeven van 
Burchartz, treedt het verschil in het opnemen van 
koolzuur aan den rand en in 't midden van de 
voegen zeer duidelijk aan den dag. 
Terwijl na drie jaar in het midden nog niet l° / 0 kool
zuur is opgenomen, bereikt het koolzuurgehalte aan 
den rand reeds bijna het maximum.-) 

Om te onderzoeken of niet door den steen heen toevoer 
van koolzuur zou kunnen plaats hebben, heeft Burchartz 
de verharding van kalkmortel nagegaan tusschen ver
schillende meer of minder poreuze stoffen als baksteen, 
pannen, kalkzandsteen en glas en het is daarbij geble
ken, dat de kalkmortel zich tusschen al deze stoffen bijna 
gelijk gedraagt; men ziet dit duidelijk aan het gelijk ver
loop der lijnen op de graphische voorstelling in fig. 3. 
De beweging van de lucht door den steen gaat dus zeer 
moeilijk: althans veel moeilijker dan door den mortel 
zelf. Dit werd door Burchartz nader aangetoond door 
de tijden te meten, die noodig waren om eenzelfde 
hoeveelheid lucht te zuigen door even dikke schijfjes 
van 6 maanden ouden kalkmortel en van baksteen. Het 
bleek toen dat deze zich verhielden als 1 : 5. 
In niet mindere mate belangrijk zijn ook de proeven van 
Burchartz 3) ter zake van de vermeerderde koolzuur-
opname tengevolge van herhaaldelijk bevochtigen van 
den mortel. Immers, als beneden den vochtigheidsgraad 
van 1 °/0 geen opnemen van koolzuur meer plaats heeft 
dan moet, als de mortel van tijd tot tijd bevochtigd wordt 
en dus bij uitdroging den gunstigen graad van vochtig
heid van 6 1 °/0 doorloopt, het koolzuurgehalte in den 
mortel belangrijk stijgen, en de weerstand van den 
mortel in gelijke mate vooruitgaan. 
In de graphische voorstelling van fig. 4 treedt dit op 
duidelijke wijze te voorschijn. En in de praktijk wordt 
deze waarneming bevestigd doordien bij oude, in kalk
mortel gemetselde gebouwen, de grootste hechtheid van 
't metselwerk steeds daar wordt aangetroffen, waar dit 
het meest aan den invloed van den regen is blootgesteld 
geweest. 

') Burchartz. Luftkalke und Luftkalkmörtel. Berl in 1908. 
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') K. B. Lehmann u. H. Chr. Nussbaum, Studiën iiber Kalkmortel 
und Mauerieuchtigkeit. Archiv i. Hygiene. B d 9. S. 139 & 223. 
-) Volgens berekening zoude in den hier gebruikten mortel 8° / 0 

koolzuur kunnen worden opgenomen. 
:l) Deze proeven zijn eerst gepubliceerd in de Tonindustrie-Zei-
tung van 9 Sept. 1911; ze zijn bij het bewerken van de lezing dus 
ingelascht. 

Dat kalkmortel enkel en alleen 
door het opnemen van koolzuur 
verhardt, mag thans als vaststaand 
worden aangenomen. Gelijk reeds 
vroeger gezegd, behoort de bewe
ring, dat door de inwerking van 
het kalkhydraat op het zand van 
den mortel vorming van kiezelzure 
kalk zou plaats hebben, naar het 
rijk der fabels te worden verwezen; 
nimmer toch werd in zulken mor
tel, hoe oud ook, meer dan 1 °/ 0 op
losbaar kiezelzuur aangetroffen, 
en daarvan kon steeds met groote 
waarschijnlijkheid worden vastge
steld, dat het zijn oorsprong vond 
in de kalk en dus reeds bij het ver-
metselen aanwezig was. 
Ook heeft Burchartz door zijn jong
ste proeven onomstootelijk vastge
steld dat van een soort hydrauli
sche verhardingtengevolge van het F ig . 3. Koolzuurgehalte van Steenkalkmortel. (1 gewd, ka lkop 3 gewd. normaalzand). 

chemisch binden van water inden 
mortel gelijk óók wel verondersteld werd even
min sprake is: — het gehalte aan chemisch gebon
den water gaat in den loop der tijden eer achter- dan 
vooruit. 
Na verloop van eeuwen wordt steenkalkmortel niet 
volkomen hard. Bij het afbreken van oude in steen
kalkmortel gemetselde gebouwen is steeds 
gebleken dat, behalve tot op een diepte van 
circa 3 cM. de mortel met de vingers is fijn 
te wrijven en de steenen los op elkaar liggen. 
Hoe betrekkelijk gering de hoeveelheid op
genomen koolzuur na zeer langen tijd kan 
zijn, bewijst de onderstaande analyse van 
eenmortel van een in 1725 te Berlijn gebouwd 
huis, dat in 1905 werd afgebroken: 

Water 2.22 °/ 0 

Koolzuur 7.24 -
In zoutzuur onoplosbaar . . . 76.90 . 
In zoutzuur oplosbaar: 

Kiezelzuur 0.64 „ 
Aluinaarde en ijzeroxyd . . 0.68 „ 
Calciumoxyd 12.06 r 

Magnesia Sporen. 

99.74 V 1 ) 

Hieruit blijkt, dat 180 jaren niet voldoende 
zijn geweest om de kalk geheel met koolzuur 
te verzadigen, want daarvoor zouden niet 
7.24 0

 0 , docb 9.48 ° / 0 koolzuur noodig zijn 
geweest. 
Het behoeft geen betoog, dat met een zoo 
onvolkomen verhardenden mortel geen 
hechte muren kunnen worden verkregen. 

Wanneer niettemin in vele groote steden, in Berlijn 
en Kopenhagen b.v.„ voor den gewonen huizenbouw 
steenkalkmortel in groote hoeveelheid wordt toege
past, dan komt de groote muurdikte de geringe hecht
heid van den mortel ten goede. Toch hebben juist 
in Berlijn en omgeving - dikwijls instortingen van 

') Tonindustrie-zeitung 1908, blz. 145. 

Fig. 4. Drukvastheid (boven) en Koolzuurgehalte (onder) van Steenkalk
mortel. (1 gewd. kalk op 3 gewd. normaalzand). 
De getrokken lijnen verbinden de waarden van de proefblokjes die op de gewone wijze in de 
lucht verhar 1 zijn, de gestippelde lijnen die van de proefblokjes, die nu en dan zijn natgemaakt. 
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in aanbouw zijnde gebouwen plaats gehad. Prof. Ger
mer vestigt, naar aanleiding daarvan, in zijn werkje 
„Mauerwerksuntersuchungen" de aandacht op twee 
eigenschappen van den steenkalkmortel, die als oorzaak 
daarvan kunnen worden in aanmerking gebracht. Voor
eerst zijn groote samendrukbaarheid; door de onge
lijke dikte der voegen gevolg van den ongelijken 
vorm der steenen — wordt de mortel op ongelijke 
wijze samengeperst, hetgeen tengevolge heeft, dat de 
steenen op buiging belast worden. Daarbij treden nood
zakelijkerwijze trek- en drukspanningen op en daar de 
weerstand tegen trek bij de steenen veel geringer is dan 
die tegen druk, wordt de eerste dus spoedig overwon
nen. Ten tweede mag niet over het hoofd gezien worden 
dat bij een bouwwerk niet enkel loodrechte druk voor
komt, doch ook zijdel ngsche en dat in de eerste dagen 
de vette glibberige kalkmortel aan afschuivende krach
ten een prachtig arbeidsveld biedt ja zelfs als smeer
middel kan werken. ') 

(Wordt vervolgd). 

BERLAGE GEPASSEERD *). 
I S Z ^ T p X et Rotterdamsch raadslid, de heer H . Spiekman, heeft 

i / t i j 4 Juni j . l . den burgemeester verzocht, in de aan-
staande raadsvergadering deze vraajj tot het Ge-

, . meentebestuur te richten: 
-Is er door of uit het gemeentebestuur op eenigerlei 

wijze invloed geoefend op de bouwkundige juryleden, om den 
heer H . P. Berlage niet te brengen op de voordracht van archi
tecten, die voor het indienen van een plan voor het nieuwe Stad
huis zouden worden uitgenoodigd? E n zoo ja, om welke reden?" 
-Het wi l mij voorkomen aldusmotiveerthijzijnverzoek.dat 
er reden is. nogmaals de aangelegenheid-Berlage in een publieke 
zitting van den gemeenteraad ter sprake te brengen. 
-Uwe mededeeling in de vorige vergadering van den raad, dat 
het gemeentebestuur bij de keuze der architecten, die voor het 
indienen van een plan uitgenoodigd zouden worden, uitsluitend 
is afgegaan op de voordracht der jury, gaf mij geen aanleiding op 
dat oogenblik verder op de zaak in te gaan. 
-Na dien tijd evenwel zijn er in verschillende bladen mededee
lingen verschenen, die er op duiden, dat er van uit het gemeente
bestuur pressie in eenigerlei vorm is geoefend, met het doel, den 
architect H. P. Berlage van de voordracht te weren. E n zelfs 
wordt in één der bladen de onderstelling geopperd, dat Ber-
lage's politieke overtuiging in dezen een rol speelt, welke laatste, 
den aard der onderwerpelijke zaak in aanmerking nemende, 
mij bijna ongeloofelijk voorkomt." 

Donderdag 6 Juni heeft in den Gemeenteraad van Rotterdam de 
heer Spiekman zijn aangekondigde interpellatie gehouden over 
het uitsluiten van Berlage bij de prijsvraag over den stadhuis
bouw. 
De Voorzitter antwoordde het volgende: 
„Ik antwoord, dat de jury in de bespreking en de stemming over 
de uit te noodigen architecten volkomen vrij is geweest. Omtrent 
de beraadslagingen in den boezem der jury zal ik geen mededee
lingen doen. De leden der jury zijn bij den aanvang hunner 
werkzaamheden overeengekomen, daaromtrent stipte geheim
houding te betrachten. 
Zij zagen daarin terecht de onmisbare voorwaarde voor een on
bewimpelde beoordeeling van personen. Geen verdachtmaking. 

') Germer. Mauerwerksuntersuchungen. Berlin, 1910. blz. 6 vlgg ; 
blz. 28 vlgg. 
*) Door plaatsgebrek niet eerder opgenomen. 
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geen leugen en geen kabaal zal mij bewegen die overeenkomst 
te schenden, ook niet door te verklaren, wat niet gezegd is. Eens
deels toch zou zoodanige verklaring wellicht eerst duidelijk wor
den door er bij te voegen, wat dan wèl gezegd is, en anderdeels 
zou zoodanige verklaring opnieuw het onderwerp van een zoe
ken, een onderstellen en een beschuldigen worden, daargelaten 
nog de onmogelijkheid om zonder kans van vergissing het ge
sprek te reconstrueeren in een vóór ruim 3 maanden gehouden 
vergadering van 9 personen. Ik zal mij dus aan de afspraak, welke 
zoo uitdrukkelijk ih de jury gemaakt werd, houden en berus
tend alle smaad en aantijgingen verduren, welke mijn stilzwij
gen mij berokkent. 
Dit wat de vraag van den heer Spiekman betreft. Van mijn kant 
wensch ik echter ook eens een vraag te doen. E n wel deze : Of 
niet alle perken te buiten gaat de wijze, waarop voor een be
paalden architect aandrang, ja dwang op het Gemeentebestuur 
wordt uitgeoefend, door het voor te stellen alsof Burgemeester 
en Wethouders, door dezen architect niet uit te noodigen, een ge
heel verkeerd besluit namen, alsof van de zaak niets terecht kan 
komen, ja, alsof voorbijgegaan is de voor den bouw aangewezen 
man. Het is duidelijk, dat deze actie in hooge mate krenkend en 
ontmoedigend is voor hen, die een uitnoodiging ontvingen en 
haar aannamen en die thans op de meest luidruchtige wijze 
hooren verkondigen, dat een die vér boven hen staat, is buiten
gesloten. Het is evenmin voor betwisting vatbaar, dat aldus 
op onvoegzame wijze wordt ingegrepen in de alsnog niet op 
het terrein der openbaarheid liggende voorbereiding van de 
stichting van een gemeentegebouw. Die voorbereiding is door 
den Gemeenteraad opgedragen aan Burgemeester en Wethou
ders, gehoord jury en Raadhuiscommissie. Is zij afgeloopen en de 
uitkomst aan den Raad medegedeeld, dan kan de Raad zijn oor
deel en zijn besluit vaststellen, maar het gaat m.i. niet aan, dat, 
hangende die voorbereiding, van buitenaf èn op den Raad èn op 
het Dagelijksch Bestuur pressie in een bepaalde richting wordt 
uitgeoefend, dat de arbeid der jury in het debat wordt gehaald 
en de leden der jury worden gesommeerd, zich te verantwoor
den. Waartoe dit moet leiden, wordt klaar als men zich indenkt 
in den verderen loop der zaak. 
Evenmin als de keuze der architecten zal later de keuze van het 
beste plan allen bevredigen. Zal men er zich op hebben voor te 
bereiden, dat ook dan van buitenaf voor een niet uitverkoren 
ontwerp wordt geageerd en de oordeelsvrijheid der jury in 
twijfel getrokken ? De heftigheid van den voor den bewusten ar
chitect geoefenden drang geeft trouwens recht om te onderstel
len, dat, indien hij uitgenoodigd, doch zijn plan niet als het beste 
gekozen ware, dit hardop zou zijn afgekeurd en toegeschreven 
öf aan gemis aan kennis, smaak en kunstzin óf aan ongepaste be
ïnvloeding. Intusschen is, wat wij thans zien geschieden, niets 
nieuws of verwonderlijks voor hen, die zich herinneren, wat in 
de laatste jaren plaats had en nog steeds plaats heeft bij de voor
bereiding of de stichting van groote gebouwen in Nederland. 
Schier zonder uitzondering heeft men door groepen van bouw
kundigen en andere belangstellenden zien aanvallen primo de 
wijze van opdracht van den bouw en secundo het bouwplan. Zoo 
goed als steeds werd daarentegen een actie opgezet, gevoed en 
ten slotte in requesten belichaamd, ook wel door hen, die zich 
zeiven vaker de gelegenheid schenken om de bouwkunst met 
pen en inkt vooruit te brengen, dan dat anderen hen in de gele
genheid stellen dat te doen door het stichten van gebouwen. 
Vraagt mij dan ook een vreemdeling naar de verklaring van het 
niet te miskennen feit, dat de Nederlandsche steden zoo bitter 
arm zijn aan groote gebouwen niet alleen openbare gebouwen, 
want het door mij vermelde doet zich evengoed voor bij groote 
kantoren, hotels en winkelhuizen , dan verwijs ik naar de be
moeilijking, welke ieder, die een belangrijken bouw beoogt, on
dervindt door de heftige en rumoerige critiek. die uit de kringen 
der bouwkundigen zeiven op haast ieder van zijne handelingen 
wordt geoefend. Voor zijn genoegen moet men in ons vaderland 
niet het initiatief nemen tot groot bouwwerk. 
Diezelfde heftige en rumoerige critiek heeft nog een ander lee-
lijk gevolg: nl. dat zij de scheppingsspontaniteit van bouwmees

ters ongunstig beïnvloedt. Het besef, dat bij het eerste verschij
nen van een plan de afkeuring in het harnas gereed staat om de 
sloopingscainpagne te beginnen, blijft op het creatief vermogen 
van een kunstenaar niet zonder invloed. Het waar belang der 
vaderlandsche architectuur eischt dan ook andere practijk, nl . 
een van waardeering, aanmoediging en samenwerking. Geen 
kabaal bij iederen grooten bouw, maar vreugde over de voor
uitgang, de welvaart en de energie, waaruit die bouw geboren 
wordt, vreugde in het besef, dat er niets is, dat meer tot navol
ging wekt dan het overvloedig verrijzen van nieuwe gebouwen 
en dat daarbij niemand meer belang heeft en meer wordt om
hoog geheven dan de stand der bouwmeesters. Moge men ook 
dit bedenken bij het Rotterdamsche Stadhuis en niet voortgaan 
met een veldtocht, die thans tot niets dan tot verbittering kan 
leiden. Want dit is zeker dat noch het Gemeentebestuur, noch 
de Raadhuiscommissie, noch de jury zich door het verwekt 
rumoer van hun weg zullen doen brengen of zich zullen doen 
prikkelen tot verklaringen omtrent personen. E n eveneens hoop 
ik, dat het groot gerucht zonder invloed moge blijven op den ar-
beidslust en de scheppingsvreugde van hen, die wij met vol ver
trouwen tot het inzenden van een plan uitnoodigden, en onder 
wie, naar onze vaste overtuiging, de man of de mannen zich be
vinden, in staat en bekwaam om voor Rotterdam een Raadhuis 
te doen verrijzen, den meester en der stad beide tot eer." 

Na eenig debat zeide de heer Spiekman : 
Mijnheer de Voorzitter! Ik zal het antwoord, dat U voorgelezen 
hebt, eerst nader moeten beoordeelen vóór er op in te gaan ; de 
beoordeeling daarvan is volstrekt niet aan mij alleen, dat spreekt 
van zelf. Het is geen zaak van den Raad. Alleen heb ik er ove
rigens op te wijzen, dat. waar U in uw geschreven antwoord hebt 
gezegd, dat er voor deze zaak noodig is waardeering, aanmoedi
ging en samenwerking, die drie deugden bij deze voordracht 
naar mijne bescheiden meening inden steek gelaten zijn, want, 
zooals het blijkt uit het resultaat, is een persoon, die toch zeker 
tot de eerste architecten in Nederland gerekend wordt, uit gemis 
aan waardeering, uit gemis aan samenwerking en zeker niet uit 
overmaat van aanmoediging niet de gelegenheid gegeven om 
aan het ontwerp voor het Stadhuis van Rotterdam mede te wer
ken. Ik herhaal, ik zal in deze vergadering geen voorstel doen ; 
ik zou vreezen, dat het in deze instantie zou worden verworpen. 
Ik spreek er echter mijne teleurstelling over uit, dat het Gemeen
tebestuur zelf in dezen, mocht het al zijn, wat ik niet aanneem, 
dat de jury uit zichzelf Berlage heeft laten vallen, niet breed ge
noeg van opvatting is geweest, om die fout te herstellen en Ber
lage wèl uit te noodigen. 

BOND HEEMSCHUT. 
Vervolg van blz. 289. Slot. 

n verband met het Jaarverslag werden enkele op
merkingen gemaakt. De heer Berlage vroeg inlich
tingen omtrent de wipbrug te Alkmaar en hoe het 
advies van Heemschut luidde, daar spreker een 

ijzeren wipbrug aesthetischer achtte dan een z.g. houten brug 
met ijzeren kern. 
De heer Weissman deed mededeeling van zijn besprekingen te 
Alkmaar, doch wist niet hoe men de nieuwe brug had uitgevoerd. 
Hiernaar zou alsnog onderzoek worden gedaan. 
De heer Van Boven besprak de slooping van het kasteel „Poel-
wijk" en vroeg waarom „Heemschut" niet geageerd had. 
De Voorz. drong er op aan, dat vooral tijdig inlichtingen omtrent 
dergelijke gevallen aan den bond werden gedaan. Reeds vroeger 
heeft Z .E . de Minister van Binn. Zaken de burgemeesters aange
schreven hem in kennis te doen stellen van eventueele sloopin
gen van monumenten enz. Op verzoek van de vergadering zal 
met den Oudheidkundigen Bond overleg gepleegd worden hoe 
aan het ministerieele besluit meer kracht kan worden gegeven. 
Gevraagd werd hoe gehandeld werd met het advies betreffende 
de watertoren te Zandvoort; uit het antwoord van den Voorz. 
bleek dat men het advies had gevraagd van de drie architecten 

die in het bestuur van Heemschut zitting hebben. (A. W. Weiss
man, K . P. C. de Bazel en J. H. W. Leliman). 
Tijdens de vergadering werd de rekening en verantwoording 
over 1911 nagezien en goedgekeurd, terwijl ook in de begrooting 
geen wijzigingen werden aangebracht. 
Hierna werd overgegaan tot het kiezen van twee nieuwe be
stuursleden, de candidaten van Arch, et Amic. werden door het 
Bestuur ondersteund en vervolgens gekozen, zijnde de heeren 
Prof. Dr. H. Brugmans en D. F . Tersteeg. Uit het voltallig bestuur 
werd tot Voorzitter herkozen Mr. W. B. Btiraa te Huizum. 
Hierna kwam in behandeling het navolgende schrijven: 

2 Mei 1912. 

Aan het Bestuur van den Bond Heemschut te Amsterdam. 

WelEdel. Geb. Heeren. 
De Besturen van de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst, het Genootschap Architectura et Amicitia. de Vereeniging 
Bouwkunst en Vriendschap, den Bond van Nederlandsche Ar 
chitecten en den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond heb
ben de eer U mede te deelen. dat zij het wenschelijk achten, in 
de Statuten van den Bond Heemschut te doen opnemen de vol
gende bepaling: 
„In beginsel treedt het Bestuur en het Dagelijksch Bestuur be
treffende vraagstukken van behoud of bevordering van de 
Schoonheid van Nederland niet op naar buiten, alvorens het 
advies is ingeroepen van die leden (Vereenigingen) die op het 
desbetreffend gebied werkzaam zijn". 
en verzoeken U dit punt op de Algemeene Vergadering op 8 Mei 
a. s. aan de orde te willen stellen. 

Met de meeste hoogachting namens de Besturen voornoemd. 

(w. g.)l. G R A T A M A . 
Algemeen Secretaris van de Maatschij. 

tot Bev. der Bouwkunst. 

T O E L I C H T I N G . 

Het komt ons voor, dat de werkwijze van Heemschut, zooals die 
tot heden heeft plaats gehad, niet is overeenkomstig het be
ginsel, dat heeft voorgezeten bij de oprichting van dien Bond. 
Immers, behalve algemeene propaganda voor het behoud van 
Hollandsen Schoon, was een der sterkste factoren voor samen
werking het verkrijgen van meerdere eenheid in de actie en ad
viezen van deskundige vereenigingen bij voorkomende gevallen. 
In verband hiermede was door de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst op de voorbereidende Vergadering van 8 Decem
ber 1910 voorgesteld in de Statuten op te nemen: 
„De vraagstukken, rakende het gebied, waarop een aangesloten 
vereeniging werkzaam is. worden bij voorkeur ter afdoening, 
anders om praeadvies in handen dezer vereeniging gesteld." De 
Vergadering kou zich niet vereenigen met het idee van afdoe
ning, maar over dat van praeadvies heeft zij zich gunstig uitge
laten. Echter is het niet in de Statuten opgenomen. 
Op de Algemeene Vergadering van 24 Mei 1911 heeft de Oudheid
kundige Bond zich over gebrek aan medewerking van Heem
schut beklaagd, er op wijzend, dat Heemschut bij een belangrijk 
geval niet in overleg met den Oudh. Bond had gehandeld. 
Het Bestuur van Heemschut beloofde hierop middelen te zullen 
beramen om aan het bezwaar tegemoet te komen, maar op de 
Agenda voor de Vergadering van 8 Mei komt dit punt niet voor. 
en de eerste Secretaris van Heemschut deelt ons mede, dat dit 
punt door het Bestuur ook niet is voorbereid. 
Wij meenen, dat het tijd wordt, deze zaak recht te zetten. 
Het adres van Heemschut in zake de Amsterdamsche Poort te 
Haarlem levert het afdoende bewijs, dat verandering in de werk
wijze van Heemschut wenschelijk is. Immers is door Heemschut, 
zonder dat een onzer Vereenigingen er in gekend is, een adres 
tot den Raad der gemeente Haarlem verzonden. Het gevolg 
is geweest, dat de Vereenigingen zich volkomen vrij hebben 
gevoeld, en enkele op eigen gelegenheid hare meeningen in zake 
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de Poort hebben te kennen gegeven, waardoor van eenheid en 
gemeenschappelijk optreden natuurlijk geen sprake was. 
Ons inziens is het minder juist, dat Heemschut voortdurend als 
een zelfstandig instituut handelt. Overtuigd van de wenschelijk
heid, dat Heemschut met bekwamen spoed bij voorkomende 
gevallen ingrijpt, achten wij het van niet minder groot belang, 
dat de adviezen gevolg zijn van rijp beraad der verschillende 
deskundige vereenigingen. waardoor meerdere eenheid in hare 
adviezen en grooter kracht tegenover de autoriteiten bereikt 
wordt. 
De werkwijze van Heemschut, zooals die op het oogenblikis, kan 
tot gevolg hebben (en dit is bij de Amsterdamsche Poort voorge
komen) dat de verwarring door de vele meeningen nog verergerd 
wordt door nog een meening. namelijk die van Heemschut! Dat 
dit geheel tegen de oorspronkelijke bedoeling van Heemschut 
ingaat en strijdig is met het waarachtig belang der zaak behoeft 
geen betoog. 
Het komt ons daarom wenschelijk voor. in de Statuten te bepa
len dat Heemschut in beginsel niet zelfstandig optreedt, maar 

. zijne vruchtbare werking zal zoeken in het organiseeren van de 
samenwerking der aangesloten vereenigingen. 
Wat de practische uitwerking van dit voorstel betreft, stellen wij 
ons voor, dat deze misschien te bereiken zou zijn. door de zich 
voordoende gevallen in soorten te verdeelen, bijv. in : Archeo
logie. Archeologie-Bouwkunst, Bouwkunst, Natuurmonumen
ten, enz. 
Voor deze soorten Commissiën te benoemen, die uit desbetref
fende vereenigingen worden samengesteld. 
De voorkomende gevallen worden in handen dezer Commissiën 
gesteld bij voorkeur ter afdoening, anders om praeadvies. 

De Voorzitter merkte op, dat genoemd voorstel feitelijk nu niet 
in behandeling genomen kan worden, daar het een Statuten
wijziging betreft; echter achtte hij het wel wenschelijk het onder
werp te bespreken, opdat de vergadering hare meening over dit 
belangrijk punt te kennen kan geven. Het bestuur kan zich met 
de strekking van het voorstel vereenigen, en na toelichting van 
de zijde der voorstellers, werd de wenschelijkheid door de ver
gadering uitgesproken, dat voorloopig een bouwkundige advies
commissie zal worden benoemd; wanneer het blijkt dat deze 
commissie vruchtbaar werkt en een snelle wijze van handelen, 
zoo gewenscht in de actie van Heemschut, niet belemmert, dan 
zal overwogen worden of dergelijke commissiën ook niet voor 
de overige werkkringen van den Bond wenschelijk zijn. 
De 4 bouwkundige vereenigingen zullen nu door Heemschut uit
genoodigd worden een afgevaardigde te benoemen; dezezullen, 
met de bouwkundige leden van het bestuur van den Bond 
genoemde adviescommissie samen stellen 

J. G. 

TENTOONSTELLING VAN BAKSTEEN EN 
ANDERE KLEIPRODUCTEN. ') 
In het gebouw van de Maatschappij voor de Bouwkunst te A m 
sterdam is 8 Juni geopend de tentoonstelling van baksteen en 
andere kleiproducten. uitgaande van de Vereeniging van Neder
landsche baksteenfabrikanten. Een groot aantal belangstellen
den woonden de plechtigheid bij. De voorzitter der vereeniging. 
de heer D. J. van Wijk, riep aan allen een welkom toe, aan de 
architecten en ingenieurs die bij de bouwvakken betrokken zijn, 
aan de exposanten en aan de leden der vereeniging. 
Spr. huldigde den heer Zwiers voor het initiatief tot het houden 
dezer tentoonstelling en hij dankte ook den heer Hendriks en 

') Door plaatsgebrek niet eerder opgenomen. 

304 

den alg. secretaris der vereeniging voor hunne medewerking. 
Dan herinnerde hij er aan dat de tentoonstelling haar ontstaan 
te danken heeft aan de, door het vakblad „Klei" uitgeschreven 
prijsvraag voor het ontwerpen van een landelijke woning. Niet 
minder dan een 120-tal ontwerpen zijn ingezonden: de prijs
vraag is dus een volkomen succes. 
Omtrent de tentoonstelling zelve deelde spr. mede, dat zij moet 
worden beschouwd als een studie-tentoonstelling voor architec
ten, ingenieurs, opzichters en leerlingen in het bouwvak. Wij 
hebben daartoe getracht, aldus spr., een zooveel mogelijk over
zichtelijk geheel te verkrijgen, door de steenen in tamelijk groote 
kleurige vlakken naast elkander gemetseld op te stellen. Door 
deze rangschikking treden voornamelijk de kleuren, d. w. z. de 
architectonische kwaliteiten van het materiaal op den voorgrond 
en op deze wenschen wij juist bijzondere aandacht te vestigen. 
Eene gelegenheid, waarbij men van een groot aantal voor buiten
architectuur bestemde steensoorten een vergelijkende studie kan 
maken, werd nog niet geboden, doch wordt, naar wij meenen, 
thans in de tentoonstelling aangetroffen. Men vindt hier geëxpo
seerd de kleurige en miskleurige gevelsteenen van Waal. IJsel 
en Rijn, verglaasde steenen, verblendsteenen enz. in 72 verschil
lende nuances naast elkander. 
Hoe de prachtige kleuren van ons materiaal het tegen elkaar 
doen, moge aesthetici en deskundigen ter beoordeeling worden 
overgelaten. Tal van versieringsiniddelen zijn tevens uitgestald 
en vinden wij in fraai Nederlandsch, Engelsch en Duitsch aarde
werk en terracotta, benevens majolica uit een der eerste Duit
sche fabrieken. In de benedenzalen zijn tal van steensoorten in 
tassen opgesteld en is bovendien onze vermaarde straatklinker 
goed vertegenwoordigd, benevens enkele soorten dakpannen, 
profiel- en andere steenen, radiaalsteenen voor schoorsteen-
bouw, ja zelfs eene navolging van de oudtijds door de Assyriërs 
toegepaste diervormen in gebakken materiaal. 
Het doel, dat wij o. m. met deze tentoonstelling beoogen ver
volgde spr. is, naast het hierboven uiteengezette, wat meer uit 
onze tent te treden en onze natie eens op de hoogte te stellen van 
de beteekenis van deze zoo in-vaderlandsche industrie. Om 
eenige cijfers te noemen, deelde spr. mede. dat het aantal arbei
ders, werkzaam in de industrie van uit ruwe klei gebakken pro
ducten, ongeveer 25.000 bedraagt. Gefabriceerd worden ongeveer 
1 milliard steenen en daarenboven een groot aantal dakpannen 
en andere klei-producten. Verzonden worden : per schip onge
veer 1.6 milliard kilogr., terwijl de verzending per spoor het ge
tal van 400 miljoen kilogr. bereikt. Daarenboven wordt aan 
brandstoffen, als steenkolen, turf. turfbriketten, enz., jaarlijks ge
bruikt voor een bedrag van 3.5 tot 4 miljoen gulden. Hierbij dient 
in aanmerking genomen te worden, dat de binnenschipperij voor 
een groot deel haar bestaan te danken heeft aan het vervoer van 
klei-producten, den aanvoer van diverse materialen en het 
transport van de brandstoffen, die bij de fabricage noodig zijn. 
Voorwaar een belang dat op zich zelf beschouwd reeds als bui
tengewoon gewichtig moet worden beschouwd. Indien men 
daarenboven nog rekening houdt met het feit, dat de baksteen-
en pannenindustrie bijna uitsluitend ten plattelande, op meestal 
overigens misdeelde plaatsen wordt uitgeoefend en daardoor 
aan die plaatsen een groote mate van anders niet te verkrijgen 
welvaart verschaft, dan komt men tot de conclusie, dat deze zoo 
belangrijke industrie den steun verdient van ieder die het wel 
meent met zijn vaderland. 

Daarna verzocht spr. aan mr. H . Smeenge, de tentoonstelling te 
willen openen. Mr. Smeenge verklaarde hieraan gaarne te willen 
voldoen, als voorzitter van de vereeniging tot bevordering van 
de vakopleiding in Nederland, oud-lid van de Staatscommissie 
tot onderzoek van de vraag of het gewenscht is de Zuiderzee 
droog te leggen, vice-voorzitter van de Zuiderzeevereeniging en 
voorzitter van de schippers-vereeniging „Schuttevaer". Spreker 
noemt die functies, om te doen uitkomen, waarom hij meent, het 
recht te hebben bij deze gelegenheid te spreken. De inrichting 
van deze tentoonstelling juicht spr. van harte toe. Ook de bak
steenfabrikanten ondergaan den druk der concurrentie; maar 
voordat zij de hand uitstrekken om regeeringshulp, trachten zij 

door eigen kracht iets tot stand te brengen, getuige deze tentoon
stelling. Spr. brengt hun daarvoor hulde en hij spreekt de hoop 
uit. dat deze tentoonstelling een gunstigen terugslag moge heb
ben op de industrie. 
Na de opening van de tentoonstelling hield de secretaris van 
de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, de heer J. 
Gratama. eene lezing met lichtbeelden over de baksteen-archi
tectuur. 
Spr. herinnerde eraan, dat de schoonheid onzer Hollandsche 
steden beheerscht wordt door de baksteen, en hij vroeg zich 
daarom af. of het niet zou zijn uilen naar Athene dragen, als hij 
in eene vergadering hier te lande, en nog wel van baksteen-fa
brikanten, het gebruik van baksteen als bouwmateriaal aanbeval. 
Pieter de Hoogh. Jan van der Heyden, en de Berckheyden's ver
heerlijken in hunne schilderijen de pracht der Nederlandsche 
baksteen, en het gezicht op Delft van Vermeer mag wel eene 
apotheose heeten van de baksteen. Ook onze moderne schilders 

men denke aan Jacob Maris en Breitner gevoelen zich. blij
kens hun werk. sterk aangetrokken tot de baksteen, en waar der
gelijke kleurkenners hebben gesproken, daar kunnen wij eigen
lijk verder wel zwijgen. 
Opmerkelijk is intusschen, dat men hier te lande zóó aan de 
schoonheid van de baksteen gewend is, dat men de waarde lang
zamerhand is gaan onderschatten, en sommigen zelfs een voor
keur schenken aan natuursteen. Ten onrechte, want wie een be
zoek aan het buitenland maakt, en daar met eenige aandacht de 
natuursteen-architectuur gadeslaat, erkent spoedig dat baksteen
architectuur een eigen monumentaliteit heeft. E n spr. kan zich 
dan ook niet vereenigen met de conclusie waartoe prof. H . Evers 
in verband met de Rotterdamsche Prijsvraagkwam.t. w., dat bak
steen niet monumentaal verwerkt zou kunnen worden. Vele voor
beelden, ook van moderne bouwwerken hierte lande, toonen het 
tegendeel aan. In een historisch overzicht herinnerde spr. aan de 
talrijke prachtige, in baksteen gebouwde kerken, stadhuizen en 
poorten uit den bloeitijd der Nederlandsche bouwkunst. Ook 
wees hij erop dat. na een kort tijdperk (van 1850 1870) gedu
rende hetwelk hier te lande de belangstelling voor baksteen ver
flauwd was, dr. Cuypers een energieken strijd begon voor het 
weder in eere herstellen van dit nationale bouwmateriaal. 
Hierna deed spr. eene lange reeks lichtbeelden op het doek bren
gen, voorstellend baksteen-gebouwen uit alle landen en alle tij
den. Daaruit bleek, dat de baksteen zeer wel is te gebruiken voor 
een monumentaal bouwwerk. Als een gelukkig verschijnsel be
groette spr. de toepassing, meer en meer, van terracotta, als de 
veredeling van de baksteen. Vooral de Amerikanen hebben hier
van de waarde ingezien, al zijn hunne toepassingen niet altijd 
stijlvol. 
Hier te lande hebben wij o.a. de verdienstelijke fabriek van 
Brouwer die in deze behoefte voorziet. 
Van de hedendaagsche Nederlandsche bouwmeesters, die zich 
door hun werk als bewonderaars van de vaderlandsche baksteen 
doen kennen en deze monumentaal toepassen, noemde spr., 
naast dr. Cuypers. H . P. Berlage. E n voorts: Jos. Cuypers. de 
Bazel, Hanrath. Limburg, enz. enz. 
De spreker vond een belangstellend gehoor. 

INVLOED VAN KLIMPLANTEN OP 
MUURWERK. 
De ijverige secretaris van Nehalennia, de heer B. van Brucken 
Fock vestigt in ..De Zeeuw" van 12 Junij 1 de aandacht op de 
waarde van de eenvoudige plattelandsarchitectuur en de ver
siering door middel van klimplanten. 
Hij schrijft: 
De Walchersche plattelandbewoner is conservatief. Daarin zit 
ongetwijfeld veel goeds. Aandien conservatieven geest hebben 
wij het bovendien te danken, dat wij nog steeds genieten van de 
schoone Walchersche kleederdracht, en de typische boeren
wagens. Ook wat betreft de bouwkunst bleef de plattelandbe
woner lang vasthouden aan het deugdelijke oude: uit traditie 

bleef men het oude woningtype, zij het dan ook eenigszins ge
wijzigd, handhaven. Op het platteland volgde men niet de mode 
van het bepleisteren der gevels. Men kende er geen andere 
tegeltjes, dan de oude Delftsche, die de muren van gang. keuken 
en kamer versierden, geen andere pinakels, dan die van het stad
huis der stad Middelburg, waarheen men zich eens per week be
gaf. De boerenwoning bleef eenvoudig, vriendelijk, in overeen
stemming met de landelijke omgeving, een genot voor het oog 
van ingezetene en vreemdeling. 
Hoe dit alles de laatste jaren verandert! A l de „kunstgrepen" 
waarvan de timmerlieden in de steden in hunne onwetend
heid en onkunde zich de vorige eeuw bedienden, om „effect" 
te maken met weinig geld. hebben de dorpstimmerlieden gelei
delijk overgenomen. Alleen tot den schijntopgevel laten zij zich 
nog slechts zelden verleiden. Echter zijn gekleurde tegeltjes 
boven raam en deur. hel wit geschilderde cementbanden, ge
smoorde zinkkleurige grijze pannen, die ongetwijfeld het effect 
van leien moeten nabootsen, reusachtige spiegelruiten of ook wel 
schreeuwend geel gekleurd „cathedraalglas", fabriekmatig ver
vaardigde opschik, als pinakeltjes. cementen vaasjes enz. tegen
woordig onvermijdelijke ingrediënten voor de meeste nieuwe 
plattelandswoningen. 
Het ware zeer te wenschen. dat spoedig een reactie intrad, en 
dat de dorpstimmerlieden doordrongen werden van de juistheid 
van het spreekwoord ..Eenvoud is het kenmerk van het ware". 
Wij hopen, dat zij spoedig mogen inzien hunne dwaling te zijn 
afgeweken van de ware. eenvoudige bouwwijze. Zij mogen dra 
overtuigd worden van het leelijke. onnoodige van al de „versier
selen" aan de gevels. 
Men bouwe weder gewone, stevige, desnoods geheel vierkante 
huizen, gedekt met roode pannen, gootconsoles. de ramen voor
zien van een behoorlijke onderverdeeling, liefst met kruisko
zijnen en luiken. Op deze wijze verkrijgt men een modelhuis. 
Ter versiering van de naakte muren roepe men de hulp in van 
de Natuur.die het in kunstzin nog steeds wint. zelfs van de meest 
begaafde artiesten. Men late namelijk die muren begroeien ! De 
jonge ranken der klimplanten omlijsten deuren en ramen op het 
prachtigst. Het donkergroene kleed, dat blijvend feestgewaad, 
kleurt verrukkelijk met het oranjeroode dak. Het meest sma-
kelooze huis, met groen omhangen, krijgt een vriendelijk aanzien; 
de schoonheid van een goed gebouwde woning wordt er ten 
zeerste door verhoogd. Vooral wanneer men een deel van den 
muur met zelf hechtende wingerd laat begroeien, die in den 
herfst een prachtige purperroode kleur aanneemt, zal men ver
rukt zijn over het wondervolle effect. 
E r bestaat een vooroordeel tegen klimplanten, namelijk dat zij 
de huizen vochtig maken, en de steenen uit de muren loswerken. 
Dit is de oorzaak, d it klimop e. d. angstvallig van de muren wor
den geweerd. In verband met het bovenstaande is zulks zeer te 
betreuren. Klimplanten toch, zijn volstrekt niet schadelijk voor 
de muren. Integendeel. Ten einde dit te bewijzen heeft het be
stuur der Vereeniging „Nehalennia" tot instandhouding en be
vordering van Walcherens Natuur- en Stedenschoon, welke 
gratis klimplanten verkrijgbaar stelt zich gewend tot talrijke 
bekende figuren in de bouwwereld, met verzoek hunne ervaring 
op dit gebied wel te willen mededeelen. Hetresultaat is. dat allen 
het er eenstemmig over eens zijn. dat klimplanten absoluut geen 
kwaad doen aan de huizen. De brieven der architecten liggen 
voor alle belangstellenden op het Secretariaat van „Nehalennia" 
ter inzage. De zakelijke inhoud der ingekomen antwoorden volgt 
hieronder: 
Den heer H . A. J. Baanders. architect te Amsterdam, voorzitter 
van „Architectura et Amicit ia" is nimmer ter oore gekomen, dat 
klimplanten schadelijken invloed op muren uitoefenden. Zijns 
inziens beschermen klimplanten eerderde muren en de huizen 
tegen nadeelige weersinvloeden, dan dat zij er vocht aan zouden 
toevoegen. Vooral de „Ampelopsis" beschermt een muur wel 
tegen regenslag en niet tegen de zonnewarmte, en heeft op deze 
wijze een bijzonder goeden invloed op de muren. 
De heer H . P. Berlage is van meening. dat klimplanten de solidi
teit der muren niet schaden, en. wat betreft het bevorderen van 
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de vochtigheid gelooft hij niet dat zij overwegend bezwaar ople
veren, en hoopt, dat Walcheren's bewoners ruimschoots van de 
door ..Nehalennia" geboden gelegenheid gebruik zullen maken. 
De ondervinding van den heer E d . Cuijpers is, dat klimplanten 
zeker niet de vochtigheid der muren bevorderen, doch deze in
tegendeel beschermen tegen doorslaan. Dikwijls gebeurt het dan 
ook. dat vochtige muren door het aanbrengen van klimplanten 
droger worden. 
Dr. P. J. H . Cuijpers schrijft, dat klimplanten de vochtigheid der 
huizen beslist niet bevorderen, en ook geen schade toebrengen 
aan de muren, mits vóór het aanbrengen der planten men er zich 
van overtuige. dat er geene scheuren in de muren zijn. en geene 
voegen zijn uitgevallen of loslaten. Is dit het geval, dan dienen 
deze gebreken allereerst hersteld. De klimplanten zijn overigens 
voor het behoud der muren gunstig. In de algemeene vergadering 
van de Commissie van Archeologen werd dan ook het behoud 
van klimop op de oude gebouwen aanbevolen. De heer Cuijpers 
kan het besluit van ..Nehalennia" om te trachten door klimplan
ten veel wat thans aan Walcheren's schoon schade toebrengt, 
zooveel mogelijk te bedekken, niet anders dan ten zeerste toe
juichen. 
Prof. H. Evers, hoogleeraar in de Architectuur aan de T. H. S. te 
Delft, is zeer voor begroeiing van gevels. Hij deelt de meening, 
dat zij den muur vochtig maken. niet. Het eenige bezwaar zou 
slechts zijn, dat de planten schuilplaats kunnen geven aan mug
gen, spinnen enz. Slot volgt. 

PRYSVRAGEN 
PRIJSVRAAG-STADION. 

Amsterdam, 19 Juni 1912. 

Aan den Redacteur van liet Bouwkundig Weekblad. 
Amsterdam. 

Mijnheer de Redacteur, 
In onze vergadering van 17 dezer is ter sprake gekomen de in Uw 
nummer van 15 dezer opgenomen .. Conclusie der constitueerende 
Vereenigingen" en werd met algemeene stemmen besloten U te 
verzoeken, de volgende verklaring namens ons Comité in Uw 
Weekblad te willen opnemen, aan welke opdracht wij mits dezen 
voldoen. 
Met groot leedwezen heeft ons Comité kennis genomen van dat 
gedeelte dier conclusie, dat een motie van afkeuring beteekent 
aan het adres der Heeren. die zoo welwillend waren, zich tegen
over ons bereid te verklaren als Jury inzake de prijsvraag op te 
treden. 
De 3 leden-architecten immers hebben zich de grootste moeite 
gegeven om een concept-programma, door hen opgemaakt over
eenkomstig de letter der wet van de Vereenigingen voor Prijs
vragen, door ons Comité te doen aannemen. 
Na langdurige besprekingen en nadat wij op eenige punten 
hadden toegegeven, bleek de Jury overtuigend, dat in ons Comité 
geen eenheid omtrent de kwestie ..le prijs" te verkrijgen was en 
slechts een meerderheid te erlangen was voor het programma, 
zooals het thans is vastgesteld. Daar dit, zoo niet met de letter, 
dan toch wel met den geest der wet in overeenstemming was, 
heeft de Jury daarin ten slotte berust, nadat dezerzijds uitdruk
kelijk was geconstateerd, dat anders de geheele prijsvraag zou 
moeten vervallen en noodgedrongen een weg zou moeten 
worden ingeslagen, die niet gaat in de richting van de bevor
dering der nationale bouwkunst. 
Ons Comité is van meening. dat de Juryleden in stede van smaad, 
hulde hadden verdiend voor den practischen zin, die zij in deze 
aangelegenheid aan den dag hebben gelegd. 
Hoogachtend. 

Het Comité voor het Nederlandsche Sportpark. 
w.g. C. J. K . V A N A A L S T , Voorzitter. 

., W. A . H O L D E R T . Secretaris. 
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BERICHTEN 
Tentoonstelling van Baksteen en van de Prijsvraag Lande
lijke Woning. Deze tentoonstelling, welke georganiseerd is door 
de Ver. v. Nederl. Baksteen fabrikanten in het gebouw der Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst, wordt druk bezocht; 
aangezien van verschillende kanten op het wenschelijke van 
verlenging is gewezen, is besloten haar nog 14 dagen langer ge
opend te houden. 
Tot en met 6 Juli a.s. blijft zij geopend, van 10 uur v.m. tot 6 uur 
n.m. Zondags ook. Toegang vrij. 
Ede. De gemeenteraad van 't kleine Ede kan in één opzicht stel
lig aan vele andere vroedschapen, ook van grootere gemeenten, 
tot voorbeeld strekken ; n.l. in zorg voor het natuurschoon. 
De politieverordering aldaar is door den raad aangevuld met 
een artikel, waarbij verboden wordt op van den openbaren weg 
zichtbare wijze op of open plaatsen, al dan niet tot gebouwen be-
hoorende. reclameborden of andere voorwerpen, bestemd of ge
bezigd voor reclame, aan te brengen, te plaatsen, te bevestigen of 
te hebben. B. en W. kunnen ontheffing verleenen. 
Halsteren. In verband met den bouw van een nieuwe kerk te 
Halsteren.ishetoudekerkgebouw.dat uit een architectonisch oog
punt van zeer hooge waarde is, weldra buiten gebruik: gelukkig 
is het voor den sloopers hamer bewaard gebleven. Het zal wor-
dengerestaureerd en ingericht voor gemeentehuis. De kosten van 
een en ander zullen beloopen f 20.000, waarvoor doorhet Rijk 50" „ 
is toegezegd, door de gemeente 40"/o is gevoteerd, terwijl Gede
puteerde Staten van Noord-Brabant aan de vergadering van de 
Provinciale Staten voorstellen de resteerende 10" „ te geven. 
Daarmede is weer een der oude monumenten in ons land behou
den gebleven. 
Eene meening over hedendaagsche knnst. Is de hedendaag-
sche kunst in eengezondentoestand?Deze vraag werd dezer da
gen behandeld door Sir Philip Burns-Jones en den heer Anthony 
Hope Hawkins (Anthony Hope) op een diner van de Authors Club 
in Whitehall Court. 
Sir P. B . I. zeide: geniën waren tegenwoordig goedkoop; men 
viel er over. Een nieuw geslacht van schilders was opgegroeid, 
en zekere bandelooze geesten, die niets bijzonders te vertellen 
hadden en geen taal om zich in uitte drukken, hadden opzettelijk 
weg geworpen en met voeten getreden de eeuwige en fondamen-
teele wetten van alle ware kunst, en daarvoor in de plaats aange
boden de onbeschaafde krabbels van de kinderkamer, opgevro
lijkt door het delirium van een gekkenhuis. 
De cultuur van leelijkheid en onkunde had haar hoogtepunt be
reikt in de schandelijke tentoonstelling van Post-Impressionisten 
in de Grafton Gallery. 
Hun werk was slecht, au fond. in ieder opzicht en toonde volko
men technische onbekwaamheid, maar hunne nachtmerrie ten
toonstelling verdween reeds weder in het duister. De plaats 
werd ingenomen door Cubisten. Courbisten. Pointillisten. Futu
risten en wat niet al meer. de een wanhopig op de schouders van 
den ander springend in hunne dolle pogingen het verleden uit te 
wisschen en wat nieuws te scheppen. De cultus van het leelijke 
kwam ons overal tegemoet. Het begon zelfs in de kinderkamer, 
waar wij met golliwogs en billikins en gazeekas de oogen der 
kinderen verschrikken met monstruositeiten. 
Het Huis der Kunst had ook woningen maar voor de hysterische 
en epileptische schooien was geen verblijf hooger dan de kelder. 
Moge het een donkere zijn. De geest voor Schoonheid had zich 
teruggetrokken, en wachtte totdat de golf van leelijkheid was 
voorbij gegaan. Hij twijfelde niet of zij zou eens terugkomen, 
maar het zou niet in onzen tijd zijn. 
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I N H O U D : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Contributie buitenl. Arch. 
Leden. — Vergadering Hoofdbestuur. R E D A C T I O N E E L G E 
D E E L T E . De voorbereiding van den Raadhuisbouw te Rotterdam. 

De groote bouwvak-tentoonstelling te Leipzig 1913. Mortels 
voor opgaande Muren, door P. F . van der Wallen, Techn. Ver
volg. DeDambebouwing. Invloed van klimplanten op muur
werk. Slot. — Prijsvragen. Berichten. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

C O N T R I B U T I E B U I T E N L A N D S C H E A R C H I T E C T 
L E D E N . In verband met het feit, dat voor de buitenlandsche 
Architect-Leden de vervorming der Maatschappij tot vakver-
eeniging van architecten van minder belang is dan voor de Ne
derlandsche en de behartiging der vakbelangen ook meer spe
ciaal den laatsten ten goede komt, heeft hetHoof dbestuur besloten 
de contributie der buitenlandsche Architect-Leden voorloopig 
te houden op het oude bedrag van ƒ 15.—, terwijl de Nederland
sche Architect-Leden ƒ 20. betalen. 
De buitenlanders, die reeds ƒ 20.— aan het bureau der Maat
schappij hebben overgemaakt, worden verzocht, de ƒ 5, welke te 
veel gestort is, te wil len in mindering brengen van hunne contri
butie, tegen het einde van het jaar voor het jaar 1913 verschuldigd. 

V E R G A D E R I N G V A N H E T H O O F D B E S T U U R 

OP W O E N S D A G 3 JULI a.s. ten 10"-' u. v.m. IN H E T 

G E B O U W D E R M A A T S C H A P P I J . 

Op de agenda komt voor, o.a. 
Ingekomen stukken. 
Mededeelingen van den Voorzitter. 
Verkiezing van een l id in de Commissie van Financiën. 
Het nieuwe Tijdschrift van de Mij. , A . et A. en de firma Ahrend. 
Praeadvies van het Hoofdbestuur over de aansluiting der Maat
schappij bij het Verbond van Nederlandsche Kunstenaars-
vereenigingen. 
Bouwkunsttentoonstelling te Amsterdam in 1913 en idem te 
Leipzig in 1913. 
Verbetering Maatschappelijk gebouw en bibliotheek. 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

D E V O O R B E R E I D I N G V A N 
D E N R A A D H U I S B O U W T E 
K R O T T E R D A M . U 

m 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

leze voorbereiding heeft op verschillende wijze 
kritiek uitgelokt, en tot kritiek van zeer onder
scheiden aard aanleiding gegeven. 
De woorden mede naar aanleiding daarvan 

gesproken door den Burgemeester van Rotterdam en 
opgenomen in ons nummer van den 22 Juni j.l. vragen 
bijzondere aandacht. 
De hoofdzaak welke bij die woorden des Burgemeesters 
betrokken is, bleef en zal blijven naar wij mochten 
lezen — verborgen achter een floers van een bijzondere 
soort geheimzinnigheid. 
Met dit laatste zijn weinig publieke zaken gediend en 
ook allerminst de bouwkunst, welker belangen te be
hartigen mede de taak is onzer Redactie en waarom 
wij meenen een en ander over het gebeurde te moeten 
zeggen. 
Het is natuurlijk dat wij hierbij alle elementen van per
soonlijken aard uitschakelen. Uit de rede des Burge
meesters is te lezen, dat er bij de ter zake gehouden 
beraadslagingen meer sprake schijnt te zijn geweest 
van eene „onbewimpelde beoordeeling van personen" 
dan van eene verzorging van kunstbelangen. Daaraan 
doen wij niet mede. Het is ons te doen om het zakelijk 
gedeelte, dat erbij is betrokken, vatbaar voor openbare 
behandeling, en dat weer voor de zooveelste maal heeft 
aangetoond, dat overheidsbemoeiing en behartiging van 
kunstbelangen in ons vaderland voorloopig nog kwalijk 
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samengaan of slechts langs zeer moeilijke wegen het 
hoogste punt van harmonische samenwerking kunnen 
bereiken. 
Het is buiten twijfel, of de Rotterdamsche Overheid 
heeft van den aanvang af getoond de zaak van haren 
Raadhuisbouw met grooten ernst en de beste bedoe
lingen op de meest aesthetisch verzorgde wijze tot 
stand te willen brengen. 
Dat de goede wil er was staat vaster dan dat de daar
toe ingeslagen weg een juiste is te noemen, eene, welke 
de wereld der bouwkunstenaars voor het meerendeel 
bevredigt. 
Waardoor dit is veroorzaakt geworden hetzij dat 
het Gemeentebestuur hierbij niet gelukkig was in de 
keus zijner adviseurs, hetzij dat het de goede adviezen 
ter zijde heeft gelegd en eigener inzicht heeft gehand
haafd — doet voor het oogenblik weinig ter zake. 
Het verkregen resultaat is voorshands niet overgeluk
kig te noemen. Dit is in de vakbladen en ook in de 
groote pers tot uiting gekomen en ten slotte heeft eene 
Raadsinterpellatie den Rotterdamschen Burgemeester 
tot zijn boven aangehaalde rede aanleiding gegeven. In 
die rede worden harde dingen aan het adres van een 
deel der Nederlandsche architecten gezegd; als zij even 
goed ter harte zullen worden genomen als wij willen 
aannemen dat zij bedoeld zijn, dan zal jde uitwerking 
van die woorden ongetwijfeld ten goede komen aan de 
bevordering der Nederlandsche Bouwkunst. In dit op
zicht kan dan iets worden ingehaald van het nadeel 
dat zij lijdt, doordat een harer op den voorgrond 
tredende meesters niet in de gelegenheid is gesteld haar 
met zijn gaven en talenten te dienen bij een prijskamp 
voor een, in ons land zeldzaam voorkomende grootsche 
schepping. 

Het is toch laatstbedoelde omstandigheid, welke voor 
de Nederlandsche bouwkunst blijft te bejammeren en 
die ons aanleiding geeft daarvan iets te zeggen, om te 
bevorderen dat herhalingen van dit soort gebeurtenis
sen niet meer plaats vinden. 
Dit doen wij met te meer klem omdat de duidelijke ge
stelde vraag van den heer Spiekman door het even 
duidelijk gestelde wederwoord van den Burgemeester 
totaal onbeantwoord is gebleven. De Burgemeester im
mers heeft niet ontkend, dat er geen invloed op de 
bouwkundige Juryleden is uitgeoefend, en dit was ge
vraagd te mogen vernemen. 
En zoo deze invloed wel is uitgeoefend, treft de Jury het 
verwijt van laakbare zwakheid door zich te hebben 
laten beïnvloeden, en de overheid dat van geen getuige
nis van wijs beleid te hebben gegeven. 
Eene Overheid toch, handelende met gelden te 
harer beschikking gesteld door de geheele burgerij in 
hare groote verscheidenheid van eischen en inzichten 
op kunstgebied doet verstandig als zij bij al hare 
handelingen zich onthoudt van inmenging op kunstge
bied. Zij bedenke dat zij in de allereerste plaats heeft 
te zijn de dienaresse der kunst en, om dat goed te kun
nen zijn, zich daarbij geheel heeft te laten leiden door 
volledig bevoegden en ingewijden in de kunst. 
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Had de Rotterdamsche overheid dit voor haar in deze 
zaak eenig juiste standpunt ingenomen, dan achten wij 
het ondenkbaar dat een in ons land en daarbuiten toon
aangevend Nederlandsch bouwmeester niet door haar 
in de gelegenheid zou zijn gesteld geworden om de va-
derlandsche Bouwkunst te helpen verrijken met een 
schepping van zijn geest in een wedstrijd met eenige 
zijner kunstbroeders. 
Het is ons met den besten wil anders ook niet mogelijk 
om, de zaak bezien van uit onbevooroordeeld kunst-
zinnigstandpunt en zoo objectief mogelijk zooals het 
uitsluitend behoort te kunnen verklaren waarom in 
Rotterdam bij deze zeldzaam zich daartoe aanbiedende 
gelegenheid, door de Jury zou zijn nagelaten de Neder-
Bouwkunst op de meest loyale wijze te dienen. 
Is het misschien mogelijk, dat de geschiedenis van den 
Amsterdamschen beursbouw in Rotterdam nu nog na
werkt? is men geneigd te vragen. Doch ook dit is be
zwaarlijk aan te nemen. 
Immers die geschiedenis is in ander opzicht leerrijk ge
weest voor overheid en architect beide. 
Het geldt hierbij meer de vraag onder oogen te zien, of 
bij den bouw van dergelijke monumentale werken door 
particuliere architecten voor de Gemeente, het niet 
wenschelijk zoude zijn, dat aan den particulieren archi
tect uitsluitend de zelfstandige artistieke) verzorging 
van zijne schepping wordt overgelaten, terwijl de 
eischen der meer speciale constructies, de administra
tieve, contractueele en financieele regelingen geheel 
en al bij den verantwoordelijken tak van dienst, d.i. die 
der plaatselijke of publieke werken verblijven. 
Wij mogen aannemen, dat Rotterdam zich in deze aan
gelegenheid aan de ondervinding, door de Hoofdstad 
opgedaan zal spiegelen, dan spiegelt zij zich zacht. 
Het ware in het belang der Bouwkunst te wenschen, 
dat de Hoofdstad meer werd gevolgd in zaken waarbij 
die kunst is betrokken, dan zou o.a. een Raadhuisbouw 
als de Rotterdansche niet met geheimzinnigheden tot 
stand behoeven te komen. De adviezen bijv. der Amster
damsche Raadhuis-Dam-Commissie aan Burgemeester 
en Wethouders uitgebracht worden vrij wel onmiddel
lijk den Gemeenteraad medegedeeld. En zoo behoort 
het ook. De gansche burgerij heeft er recht op te weten 
hoe het precies gaat met de behartiging der kunstbe-
langen, betrokken bij den groei harer stad en voor wel
ker totstandkoming zij de gelden beschikbaar stelt en 
heeft op te brengen. 

Dat die adviezen der Raadhuis-Dam-Commissie steeds 
en op alle punten, door alle collega's dezer Commissie
leden worden gedeeld, wie zal dat meenen of kunnen 
verwachten? 
Op het gebied der kunst en hare uitingen zullen voor
loopig onder hare beoefenaren en ingewijden wel mee-
ningsverschillen aan de orde zijn en blijven, en zeer 
dikwijls is de kunst hiermede gebaat, doch niet altijd en 
niet in hoofdzaak daardoor, zooals de Burgemeester 
van Rotterdam terecht heeft opgemerkt. 
Maar wij wenschen daartegen over te stellen dat de 
kunst er nog minder mede is gebaat als de overheid 

zich bevoegd gaat achten om zich in kunstzaken partij 
te stellen. 
Dat wordt voorzoover ons bekend door niemand van 
haar verlangd, allerminst door kunstbeoefenaren en 
tot oordeelen bevoegden. Met dit vooropgezet speciaal 
doel zetelt die overheid niet in haar gestoelte en het 
zal haar een des te grooter eere zijn en blijven, als zij de 
kracht bezit zich daarvoor onbevoegd te verklaren en 
de ontwikkeling der verschillende kunstrichtingen 
onder hare hooge en gewaardeerde bescherming „fair 
play" geeft om zich in edelen naijver tot haar grootste 
hoogte te kunnen ontwikkelen. Dat dit in Rotterdam 
nu niet zoo zal kunnen gebeuren als het wel mogelijk 
ware geweest, dat wordt door ons in het belang der 
Nederlandsche bouwkunst ten zeerste betreurd. 

D E REDACTIE. 

m DE GROOTE BOUWVAK
TENTOONSTELLING T E 

LEIPZIG M EI-NOVEMBER 1913. 
en speciale, internationale tentoonstelling be
treffende het bouwvak, zoo groot opgezet en 
zoo uitvoerig als er nog ooit een geweest is, 
en die, naar het zich laat aanzien van het 

hoogste belang zal zijn, niet het minst voor de archi
tecten, wordt in 1913 te Leipzig gehouden. Waar er 
plannen in de lucht hangen om ook in 1913 te Amster
dam een speciale internationale bouwkunst-tentoon
stelling te houden, als een aanvulling van de huidige 
Vierjaarlijksche te Amsterdam, waarop, zooals bekend 
is, de bouwkunst zich terug moest trekken wegens ge
brek aan plaats, is het wel wenschelijk de Leipziger 
tentoonstelling nader te beschouwen en daarna te over
wegen, of het niet onverstandig is,tegelijk met deze Leip
ziger expositie teAmsterdameeninternationale tentoon
stelling van bouwkunst te houden, welke zeer zeker op 
grootscher en completer wijze te Leipzig vertegenwoor
digd zal zijn. Uit een officieele mededeeling omtrent de 
Leipziger tentoonstelling nemen wij het volgende : 

In het jaar 1913, het jaar dat voor Leipzig zoo rijk is aan 
historische herinneringen en waarinhet geweldige bouw
werk van het Völkerschlachtdenkmal in tegenwoordig
heid van den Keizer en van den Koning van Saksen zal 
worden ingewijd, zal op de plek, waar voor 100 jaar de 
geweldige kamp der volkeren tegen den grooten Corsi-
caan plaats vond, een vreedzame wedstrijd gehouden 
worden: tot een Wereldtentoonstelling voor Bouw- en 
Woningwezen komen de kultuurvolken samen. Deze 
tentoonstelling, welke onder de hooge bescherming van 
Z. M. den Koning Frederik van Saksen staat, is een 
onderneming, die op universeele wijze alles behandelt, 
wat op de een of andere wijze met het bouwen en wo
nen samen hangt, vooral in verband met de groote ge
zichtspunten, van waar uit men het sociale samenleven 
der menschen moet beschouwen. Niet alleen de vakman, 
de bouwmeester, de technicus, de ingenieur en de amb

tenaar in publieken dienst zullen op de tentoonstelling 
de mogelijkheid hebben, het gebied van het bouw- en 
woningwezen te overzien, en nieuwe gedachten in zich 
op te nemen, maar ieder mensch, welk beroep hij heeft 
en tot welken stand hij behoort, moet van haar leeren, 
dat het bouwen eri wonen voor de kuituur een hoofd
vraag is. De reusachtige stof zal in goed-geordende en 
overzichtelijke verdeeling zóó behandeld worden, dat 
de wijdvertakte bouw-industrie zich om wetenschap
pelijke middelpunten groepeert, en getuigenis aflegt 
van hare hooge ontwikkeling, waartoe de steeds inten
ser wordende wisselwerking tusschen theorie en prak
tijk heeft gevoerd. 
In verband met bijgaanden plattegrond geven wij hier 
het verdeelingsplan der tentoonstelling, die de volgende 
8 Afdeelingen heeft: 
Afdeeling I. Bouwkunst. 
Onderverdeeld in 8 groepen: 
a. stedenbouw; b. ondergrondsche werken; c. boven-
grondsche werken; d. kunstnijverheid en interieur
kunst; e. architectonische schilder- en beeldhouw
kunst; / . tuin- en parkaanleg; g. kerkhoven; h. monu
mentale bouwkunst, monumentenbescherming, Heem
schut, enz. 
Met 33 onderafdeelingen. 
Afdeeling II. Bouwlitteratuur, vakscholen en bureau
middelen. 
Onderverdeeld in 3 groepen; 
a. bouwlitteratuur en leermiddelen; b. bouwvakscho-
len; c. voorwerpen in gebruik op architectenbureaux. 
Afdeeling III. Bouwstoffen, hun vervaardiging en ge
bruik. 
Onderverdeeld in 20 groepen : 
o. steen, steenbewerking en steensamenstelling; b. hout, 
-bewerking en -samenstelling; c. ceramiek; d. kunst-

s steen, terrazzo-mosaiek; e. beton en betonijzer; /. stuca-
doorswerk; g. ijzer; h. asphalt, teerproducten; i. isoleer-
materiaal; / . naadlooze vloeren; k. tegels; /. metaal
werk; m. installation: n. verwarming; o. verlichting; 
p. glas; q. dakbedekkingen; r. schilderwerk; s. electri-
citeit; t. diversen. 
Verder 24 onderafdeelingen. 
Afdeeling IV. Machinen, werktuigen en gereedschap 
van het bouwvak, voor het maken en de bearbeiding 
van bouwstoffen en hun vervoer. 
Onderverdeeld in 6 groepen : 
a. machines voor hulp bij den bouw ; b. machines voor 
steen- en glasbewerking; c. machines voor houtbewer
king; d. machines voor het winnen en verwerken van 
leem en klei; e. machines voor metaalbewerking ;ƒ. in
richtingen en hulpmiddelen voor het opslaan, tentoon
stellen en verpakken van bouwmaterialen. 
Afdeeling V. Grondverkoop, hypotheekwezen, verzeke
ring en boekhouding. 
Afdeeling VI. Bouwhygiene voor woningen, fabrieken 
•en straten, bescherming der werklieden, middelen tegen 
brand. 
Onderverdeeld in 6 groepen: 
a. luchtververschings-, stofreinigings- en ontsmettings-
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inrichtingen en -toestellen; b. badinrichtingen, volks-
baden, fabrieksbaden, waschinrichtingen, slaapzalen, 
kleerruimten, enz.; c. straatreinigingswezen; d. kleeding 
voor den arbeider in zijn beroep, middelen tot beschut
ting tegen gevaar in zijn beroep, verbandkasten, draag
baren enz,, inrichtingen om spijzen warm te houden, 
schaftlokalen enz.; e. verzekeringen van allerlei soort; 
ƒ. middelen tegen brandgevaar. 
Afdeeling VII. Turn-, speel- en sportwezen. 
Afdeeling VIII. Onderzoek van bouwmaterialen. 
Een belangrijk tentoonstellings- en studieonderwerp 
op zich zelf zal de tuinstad Leipzig-Mariënbrun wor
den, welke uit 85 definitief gebouwde en bewoonde 
huizen zal bestaan en + 400 M. van het tentoonstel
lingsterrein verwijderd, zal worden opgericht. Deze 
aanleg zal in hygiënisch, maatschappelijk, technisch en 
aesthetisch opzicht voorbeeldig zijn. ') 
Ieder middel, dat kunst en techniek aanbieden voor 
levendig onderwijs in den zin van treffende aanschou
welijkheid, zal worden toegepast. Voor alles zal gebruik 
gemaakt worden van de kinematograaf, die in een 
eigen zaal de ontwikkeling der industrie en van het 
verkeer, vreemde landen en bouwwerken zal vertoo-
nen. De deelname van de industrie belooft buitenge
woon groot te worden. De stad Leipzig zal in een eigen 
paviljoen de ontwikkeling van het stedelijk bouwwe
zen toonen, terwijl de Saksische Staat het plan heeft in 
een eigen paleis het Staatsbouwwezen te laten zien. 
Met de buitenlandsche Staten zijn connecties aange
knoopt, die doen verwachten, dat zij op ruime wijze 
aan de tentoonstelling zullen deelnemen. Bijzondere 
belangstelling toonen Oostenrijk en Italië, die reeds een 
eigen organisatie voor de tentoonstelling hebben ge
sticht. Door Rumeensche industrieelen is beslag gelegd 
op 1000 M J . van de tentoonstelling. Zij zullen hierop 
een kinematograaftheater stichten, waarin de winning 
der Rumeensche ruwe stoffen, hare bewerking en in het 
algemeen de Rumeensche industrie zal worden ver
toond. Buitendien bestaat het plan tot een kollektief 
tentoonstellen van Rumeensche industrie- en hand-
werkprodukten en van natuurprodukten. 
Talrijke congressen van belangr'jke wetenschappelijke 
en industrieele Vereenigingen worden in 1913 te Leip
zig gehouden. 
Een groote stroom van vreemdelingen is te verwach
ten. 
Behalve de regelmatige mis-bezoekers komen de deel
nemers aan het Algemeen Duitsche Turnfeest, dat in 
den zomer van 1913 te Leipzig plaats vindt; dan de 
honderdduizenden bezoekers, die zullen deelnemen 

aan de onthulling van het Völkerschlachtdenkmal. Een 
gansche feestweek zal gehouden worden, waarin o.a. 
een historische optocht ter herinnering aan het jaar 1813. 
Het is een gelukkige omstandigheid, dat de eerste helft 
van het nieuwe reusachtige station reeds in het voor
jaar van 1913 in gebruik genomen kan worden. Dit sta
tion is een interessante bezienswaardigheid op zich 
zelf. (*) 
Het terrein voor deze reusachtige tentoonstelling over
treft met ± 400.000 M - oppervlakte zoowel de Dres-
dener Hygiëne Tentoonstelling als de Brusselsche 
"Wereldtentoonstelling. In de as van de groote hoofd
straat der tentoonstelling, die als verlengde van de door 
de stad Leipzig aan te leggen pracht-straat -Strasse 
des 18 Oktober" naar het monument leidt, zal een fraaie 
brug over de kruising der Leipzig Hofer verbin
dingsspoorweg gebouwd worden, die een blijvende be
stemming heeft. De blik van het hoofdplein der ten
toonstelling over de machtige brug naar het monument 
zal van groote architectonische werking en schoon
heid zijn. 
Behalve deze brug zal nog een voetgangersbrug worden 
aangebracht, die het betreffende deel van het terrein 
verbindt met het wandel- en amusementenpark, dat 
± 48000 M - groot is, en bijzonder geschikt voor het 
doel is wat gesteldheid en tuinaanleg betreft. 
Direct rechts van den ingang bij de Reitzenhainer 
Strasse worden de talrijke gebouwen van Oud-Leipzig 
opgericht, die den bezoekers een beeld geven van de 
stad ten tijde der bevrijdingsoorlogen. Daar zullen de 
oude poorten en verdedigingswerken weer te zien zijn, 
de oude Pleissenburg, de Universiteitskerk in den vorm 
dien zij voor de vernieuwing had, en vele andere ge
bouwen, straten en pleinen. 

Bijgaande plattegrond duidt verder voldoende de in
deeling van de tentoonstelling aan. 

Tot zoover het officieele communiqué. Er blijkt wel uit, 
hoe grootsch dezer onderneming op touw is gezet, hoe 

') Tot toelichting het volgende : 
De tuinvoorstad wordt door middel van een zweef-of éénrail-
spoor niet de bonwtentoonstelling verbonden. Zij bevat 85 huizen 
met tuin. meest voor één familie, uit de middel- en minderbe
deelde klassen. Er is ook aan gedacht een ziekenhuis, een voor-
drachts- en leeszaal, een moderne turnhal. en daarbij aansluitend 
een Iuchtbad met rusthallen voorde tentoonstellingsbezoekers te 
maken. Boven de kleedkamertjes van het Iuchtbad zullen zoo
veel mogelijk eenige moderne schilderateliers worden ingericht. 

') Het Leipziger hoofdstation is een van de geweldigste werken 
der moderne bouwkunst. Daar de tweede helft nog in aanbouw 
is, zal men een belangwekkend gezicht in het ontstaan van dit 
grootsche bouwwerk hebben. Dit station zal een der grootste van 
de bestaande stations worden. Het ontvanggebouw krijgt een 
gevellengte van 300 M . Op de toekomstige 26 perrons kunnen 
tegelijkertijd 39 aankomende en vertrekkende treinen plaats 
vinden. 
Van de architectonische werking kan men zich door het volgen
de eenige voorstelling vormen. De overdekking van de perron
hallen, waarvan de top der boog 20 M . boven de sporen komt te 
liggen, zal in ijzerconstructie worden uitgevoerd, terwijl het 
30 M . boven het dwarsperron opstijgende dak van cementijzer 
zal worden. Deze overspanning zal een merkwaardigheid zijn, 
daar nog nooit een cementijzeren gewelf in zulk een gewel
dige afmeting is uitgevoerd. Voor den grootschen aanleg van het 
station mogen volgende cijfers nog spreken: 161,000 M - . is 
alleen het grondvlak van het ontvanggebouw. terwijl de inhoud 
',4 millioen M ' . is. De perrons en de bijgebouwen beslaan een 
oppervlakte van 82,000 M 3 . 
De kosten van alle werken, die met dit station verband houden, 
bedragen 135 millioen mark. 
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veelzijdig en toch tot een geheel blijvend haar arbeids
veld is, en hoe dit alles den echten en goeden Duitschen 
geest toont, die meester is in het organiseeren. 
"Wij hopen, dat behalve het technische en wetenschap
pelijke, ook het artistieke deel der bouwvakken volle
dig tot uiting zal komen in deze geweldige wedstrijd der 
volkeren, waarin naar wij verwachten Nederland niet 
zal achter blijven. 
En zeer zeker zou, onder meer Nederlandsche materia
len, de uitmuntende en in Duitschland zoo zeer gewaar

deerde baksteen niet mogen ontbreken. Het nationale 
succes van de tentoonstelling van baksteen, die in het 
gebouw der Maatschappij t. bev. d. bouwkunst op dit 
oogenblik gehouden wordt, zou zeer zeker door een nog 
grooter en belangrijker internationaal succes gevolgd 
worden. 
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M O R T E L S VOOR O P G A A N D E 
B MUREN. m 

DOOR P . F . V A N D E R " W A L L E N , Techn. 
L E Z I N G , G E H O U D E N OP 15 F E B R U A R I 1911, IN D E A F 
D E E L I N G A R N H E M V A N D E M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R 
D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 

Vervolg van pag. 302. 

3̂111 al deze redenen behoort voor deugdelijk 
metselwerk het gebruik van steenkalk-mortel 
te worden buitengesloten en omgezien moet 
worden naar een bindmiddel dat, behalve 

door het koolzuur van de lucht, ook inwendig verhardt 
door het water uit den mortel. Of wel door het laatste 
alleen. 
Dergelijke bindmiddelen vinden wij in de hydraulische 
kalk en het portlandcement. 
De schelpkalk, met haar gering gehalte aan cement, ver
mag evenmin als de steenkalk, met zand een voldoenden 
mortel te leveren. Toch bestaat de mogelijkheid om 
er metselwerk van voldoende hechtheid mede te ver
krijgen, maar daartoe is het noodig dat de schelpkalk 
vooraf gemalen wordt. 
Laat ik, ter verklaring daarvan, U nog even de tabel in 
herinnering brengen. Daarop is de schelpkalk afgebeeld 
als een mengsel van ca 95° 0 kalkhydraat en 5° 0 cement. 
Geheel juist is dit eigenlijk niet. Want die 95° v, zijn geen 
zuiver kalkhydraat. Vooreerst is er een zeker percentage 
koolzure kalk bij, gevolg van het onvolkomen bran
den zooals dat feitelijk in elke kalk, 't zij steen-, schelp-
of hydraulische kalk, voorkomt. Maar verder bleef op 
die tabel onvermeld dat van die 95 °/0 nog ca. 10°' o kie-
zelzure verbindingen zijn, —• cement dus, maar in zóó 
grofkorreligen toestand, dat het chemisch onwerk
zaam is. 
Dat deze 10 \ inderdaad aanwezig zijn, blijkt uit ver
schillende analyses van schelpkalk, waarvan de onder
staande tot voorbeeld moge strekken: 

In zoutzuur onoplosbaar 11.26 °/0 

„ „ oplosbaar: 
Calciumoxyd 70.75 „ 
Kiezelzuur 6.25 1 
Aluinaarde 3.58 £ 11.25 „ 
IJzeroxyd 1.42 \ 
Magnesiumoxyd Sporen 
Zwavelzuuranhydrid 1.52 „ 
Gloeiverlies 5.41 „ 

100.19 °/0 

Zijn de z.g. hydraule factor en, oplosbaar kiezelzuur 
aluinaarde en ijzeroxyd hier tot een percentage van 
11.25 aanwezig, andere monsters gaven voor : 

oplosbaar kiezelzuur . . . 4.87° 0 6.85/0 5.77°/ 0 

aluinaarde en ijzeroxyd . . 4.60°/ o 2.70°/ o 4.31°/ 0 

dus aan gezamenlijke hy-
draulefactoren 9.47° 0 9 . 5 5 ° 0 10.08°/ o 

Neemt men dus gemiddeld aan dat ca. 10 °/0 hydraule-
factoren in de schelpkalk aanwezig zijn, verder dat 1 

L Z Z I 

011 ivex üz&CLin C\M»»C 111*. 

Fig. 5. 

gewichtsdeel der gezamenlijke hydraulefactoren zich 
met l\.y gewichtsdeel calciumoxyd tot cement gebonden 
hebben, ') dan zouden dus in de schelpkalk voorhan
den zijn 10 + 5 = 15 0

 0 cement. Hiervan is echter, dit 
bleek op andere wijze, slechts 5 °/0 van voldoende fijn
heid om als cement dienst te kunnen doen. 
Wekken wij nu ook de overige 10 °/Q tot hydraulische 
werkzaamheid op, en dit kan geschieden door ze te 
malen tot de fijnte van portlandcement, dan is een 
bindmiddel verkregen, dat de natuurlijke hydraulische 
kalksoorten in hare hoedanigheden evenaart. 
Fig. 5 toont wat geschied is. En tevens waarom het geen 
zin heeft steenkalk te malen, zooals tegenwoordig wel 
gebruikelijk is. De hydraulefactoren ontbreken daar 
van huis uit, en men kan ze er door het malen niet in 
brengen. 

Hoe blijken nu de verhoogde hydraulische eigenschap
pen van de schelpkalk ? Vooreerst door de naaldproef. 
Deze toont reeds na 3 a 4 etmalen zoodanige verharding, 
dat de naald niet meer inzinkt. Bij gewone, ongemalen 
schelpkalk kan men daarop 10 etmalen en langer 
wachten. 
Veel overtuigender nog door vastheidsproeven. 
Uit fig. 6 blijkt de voorrang van de gemalen schelpkalk 
ten duidelijkste. Als maatstaf ter beoordeeling dezer 
cijfers moge dienen dat de gemiddelde drukweerstand 
van de te Gross-Lichterfelde-West van 1894 tot 1908 
onderzochte steenkalksoorten, bij gelijke menging en 
verhardingstermijn 8.9 K.G. per cM a . bedroeg. 2) 
Zien wij dus dat door het malen — de fijnere verdeeling 
dus en daardoor de vermeerdering van het aangrijpings-
oppervlak voor chemische reactie — deze laatste mo
gelijk kan worden gemaakt, waar zij het vroeger niet 
was: óók leert ons de ervaring dat door nög fijner 
malen die reactie belangrijk aan intensiteit kan winnen. 
Een treffend voorbeeld daarvan levert de graphische 

') Dat is niet meer dan een onderstelling, maar ten opzichte van 
de hoeveelheid CaO zeker niet te hoog. 
-) Burchartz, Luftkalke und Luftkalkmörtel. blz. 108. 
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Fig. 6. Drukvastheid in K G . per c M - van mortels van 1 maatdeel kalk 
op 2 maatdeeleu normaalzand. 

voorstelling in fig. 7, die over een reeks van jaren de 
gemiddelde drukweerstand (die immers een gevolg is 
van de meerder of minder sterke chemische reactie) 
en het gemiddeld restant op de 5000-mazen-zeef van 
bijna alle duitsche portlandcementen te zien geeft. 
Wanneer dit restant daalt, rijst de drukweerstand. ') 
Niet anders is het bij de schelpkalk. Maalt men fijner, 
dan wordt ook de drukweerstand grooter; fig. 8. geeft 
daarvan een duidelijk beeld. 
Kon de gewone schelpkalk voor opgaand werk niet in 
aanmerking komen, gemalen kan zij dit zeker, omdat 
hare dan ontwikkelde hydraulische eigenschappen groot 
genoeg zijn om haar binnen in de voeg door het mortel
water te doen verharden, terwijl van buitenaf, evenals 
bij steenkalk, de verharding in hoofdzaak door kool
zuur plaats heeft. 

Wat van de gemalen schelpkalk gezegd is, is ook op de 
hier te lande in den handel voorkomende hydraulische 
kalksoorten van toepassing. Gemalen, — want ongema
len bevatten ook zij vele onwerkzame bestanddeelen — 
kunnen zij met zand een uitmuntenden mortel leveren. 
Slechts dient erop gelet te worden, en dit geldt in even 
hooge mate bij het metselen met gemalen schelpkalk, dat 

er in den mortel voldoende water voorhanden zij 
om de hydraulische verharding tot stand te doen 
komen. 
Want deze vordert meer tijd dan die van portland
cement, — en er moet dus tegen uitdroging streng 
gewaakt worden. 

Dat bij het gebruik van portlandcement (en zijn 
variëteiten in de tabel genoemd) de hechtheid van 
het metselwerk niets te wenschen overlaat, is van 
voldoende bekendheid. Zie hier het bindmiddel, dat 
past bij onzen tegenwoordigen tijd ! Welke voordee-
len biedt het den bouwmeester niet, van wien bijna 
steeds wordtgeeischt dat hij snel zal bouwen! Vlug 
verhardend, zoo in lucht als in water, verkrijgt het 
een vastheid, die door geen enkel ander materiaal 
wordt overtroffen en het stelt hem in staat dingen 
te doen, die men, een halve eeuw geleden, bij de 
wonderen zou hebben ingedeeld. Naarmate dit 
bindmiddel meer ingang vond, naarmate de eigen
schappen door de steeds grootere zorg aan de fa-
brikatie besteed, meer tot hun recht kwamen 
en dit geschiedde in het bijzonder in Duitschland, 
tengevolge van de krachtige samenwerking tus
schen geleerden en fabrikanten, samenwerking, in 
't leven geroepen en onderhouden door den .Verein 

') Deze voorstelling is ontleend aan de cijfers vermeld in het 
Protokoll des Vereins deutscher Portlandzementfabrikanten. 
1910. Dat in 1905 waar de fijnheid grooter was, toch de drukweer
stand daalt, moet toegeschreven worden aan de in dat jaar vrij 
algemeen in zwang gekomen draaiende ovens, waarmede eerst 
de kinderziekten moesten worden doorgemaakt. Thans is men 
daar blijkbaar doorheen. 

Fig. 7. Gemiddelde drukvastheid en restant op de 5000-mazenzeef 
van alle bij den ., VereiVi der deutschen Portlandzementfabrikan
ten" aangesloten fabrieken van 1902 1909. 
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der deutschen Portlandzement-fabrikanten', die daar
mede een schitterend pleidooi heeft geleverd voor het 
hooge belang van het vereenigingsleven op technisch 
gebied naar die mate vermeerderde ten onzent het 
gebruik, maar in gelijke mate verminderde ook de toe
passing der aloude kalk-tras-mortels, waarmee men 
eeuwen lang had gemetseld. 
Jammer genoeg niet alleen omdat daarmede een 
oude industrie, het tras-malen, de hals werd gebro
ken, — maar ook omdat die kalk-tras-mortels goed 
waren. Goed konden zijn althans bij goede verhou
dingen. 
Niet de z.g. sterke tras, 1 dl. kalk op 1 of l ' /s dl. 
tras, want deze specie krimpt, werkt los en vriest uit, 
en zij heeft ten onrechte aan het tras den slechten roep 
bezorgd van niet tegen vorst bestand te zijn. 
Maar als men zorgt dat het tras in overmaat aanwezig 
is, zóó dat het kalkhydraat genoeg kiezelzuur vindt om 
zich daarmee tot cement te verbinden, dan krijgt men 
inderdaad een zeer goeden mortel; vooral wanneermen 
de kalk en het tras dooreenmaalt. Prof. van der Kloes 
heeft het eerst de aandacht hierop gevestigd en tegen
woordig wordt zulk een dooreengemalen mengsel als 
schelpkalktrasmeel in den handel gebracht, en voldoet 
aan zeer hooge eischen. Zeker, het bereikt niet de vast-
heidscijfers van portlandcement, maar de drukweer-
stand van een mortel met 2 maatdeelen duitsch nor-
maalzand, die na 1 jaar 133 K G . per cM-. bedraagt, mag 
toch zeker respectabel genoemd worden. 
En al geeft portlandcement ook een hooger cijfer be
langrijk hooger zelfs, 400 K G . en meer per cM'. na 
28 dagen voor mortel van 1 : 3 gew. dln. normaalzand 
behoort niet tot de zeldzaamheden, dan mag daar
tegenover de vraaggesteld worden: Is zulk een aanzien
lijke vastheid praktisch te gebruiken ? Het antwoord op 
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deze vraag moet althans ten opzichte van ge
woon metselwerk beslist ontkennend luiden. Een 
dergelijke vastheid is niet alleen niet noodig, maar 
komt zelfs nimmer tot haar recht, omdat de vast
heid van den steen zelf geringer is. Men heeft dan 
ook al spoedig ingezien dat de toepassing van 
enkele cementmortels niet economisch kon zijn: 
bovendien hadden zij nog een fout: zij waren te 
stug in 't verwerken. Om aan beide bezwaren te
gemoet te komen, heeft men den op zich zelf niet 
onverdienstelijken inval gehad om wat kalk bij den 
cementmortel te voegen. Eerst een klein beetje, en 
toen men merkte, dat het aan de hechtheid van 't 
metselwerk niet schaadde, telkens wat meer. Ein
delijk is men er zelfs toe gekomen om 1 maatdeel 
kalk op 1 maatdeel cement te verwerken met 3 tot 
6 deelen zand. Dit scheen een buitengewoon goed 
recept: — de mortel was aangenaam om te ver
werken, verhardde snel en krachtig, en was niet 
te duur. 

"Wat wonder, dat als men de bestekken van de 
laatste 10 of 20 jaren doorleest, men dezen mortel 
haast allerwege voorgeschreven vindt: het schijnt 
wel de mortel bij uitnemendheid! 

Dat schijn echter vaak bedriegt, moge in het volgende 
worden uiteengezet. 

p6|i Ooi 
et is immers niet enkel de vraag hoe voor op
gaande muren de grootste hechtheid kan wor
den verkregen; — die hechtheid moet op den 
duur behouden blijven. De mortels moeten dus 

ook nog getoetst worden aan den tweeden der gestelde 
eischen, dien der duurzaamheid. 
Ik betreed hier een terrein, dat tot voor een twintigtal
jaren geheel braak lag. De eer van het, zooal niet ont
dekt, dan toch zeker ontgonnen te hebben, komt toe aan 
Prof. van der Kloes, wiens talrijke geschriften over uit
slag en verweering van mortels en metselwerk ik in 
uwen kring bekend mag veronderstellen. Ik zou dus 
wellicht kunnen volstaan met naar de vruchten van zijn 
onvermoeiden arbeid te verwijzen, ware het niet dat 
een regelmatige behandeling van het onderwerp het 
anders eischte. 
Er zijn twee wijzen, waarop de mortel in den loop der 
tijden aan het metselwerk zijn hechtheid kan ontnemen. 
Ten eerste: mechanisch, door krimpen. Ten tweede: che
misch, doordien bestanddeelen uit den mortel öf zich 
daaruit afscheiden, öf inwerken op den metselsteen. 
Natuurlijk kunnen ook beide processen tegelijkoptreden. 
Het krimpen van den mortel is altijd een gevolg van het 
gebruik van te weinig zand. In den regel ontstaan daar
door loodrechte scheurtjes in de voegen (fig. 9). 
Vullen zich die met hemelwater en gaat het daarop vrie
zen, dan valt, tengevolge van de uitzetting, de mortel on-
verbiddelijkuit de voegen. Gebruikt men een bindmiddel 
van de fijnheid van portlandcement, dan is het noodig 

dit leerde de ervaring om minstens 2 maatdeelen 
zand op 1 maatdeel bindmiddel te gebruiken om voor 
scheuren gevrijwaard te zijn. Bij een minder fijnge

malen bindmiddel kan met minder zand worden vol
staan. 
Veel ingewikkelder wordt het, wanneer zich chemi
sche invloeden doen gelden. De verschijnselen, die zich 
dan kunnen voordoen, zijn: 
lo. het zich afzetten op het metselwerk van kleine kris
tallen als een meelachtige, witte, soms ook geel- of 
grijsachtige uitslag, die muursalpeter genoemd wordt. 
2o. het uit de voegen loopen van bestanddeelen van 
den mortel, die zich op lager gedeelten als korsten of in 
druipsteenachtigen vorm afzetten. 
Beide verschijnselen zijn een gevolg van het indringen 
van hemelwater in het metselwerk ; — metselwerk, dat 
steeds droog blijft vertoont die verschijnselen nooit. 
Beide doen even zeker het metselwerk te gronde 
gaan. Het eerste, doordien tengevolge van voortdurende 
ophooping van kristallen in den steen deze afschilfert: 
het laatste, doordien eerst de mortel en dientengevolge 
het metselwerk zijn samenhang verliest. 
Het eerste verschijnsel, het uitkristalliseeren van zouten 
is in den tegenwoordigen tijd zóó algemeen, dat er archi
tecten zijn, die beweren dat het er zoo bij behoort. Deze 
opvatting moet echter met kracht worden bestreden, 
omdat elke muuruitslag aanleiding kan zijn tot het ver
gaan van het metselwerk. 
De zouten, die den muuruitslag veroorzaken, zijn óf uit 
de steen, öf uit den mortel afkomstig. Of soms uit bei
de. Het tengevolge van neerslag tijdelijk in het metsel
werk aanwezige water lost ze op, en voert ze door 
capillaire werking naar de oppervlakte. Daar, en reeds 
op weg daarheen, verdampt het water en laat de zou
ten als uiterst kleine kristalletjes op de oppervlakte en 
in de poriën van de steen achter. Regen spoelt ze weer 
naar binnen, daaropvolgende droogte brengt ze weer 
buiten. En dat duurt zoolang voort, totdat alle in het 
metselwerk aanwezige zouten dien weg hebben afge
legd. Maar vóór dien tijd heeft in den regel de steen het 
begeven. 
Behalve steen en mortel kan ook de lucht — de groote 
stadslucht vooral, bezwangerd als zij vaak is met rook
gassen tot de vorming van oplosbare zouten het hare 
bijdragen. Blijkt hieruit, dat wij te doen hebben met een 
bijzonder ingewikkeld vraagstuk: niet minder krijgt 
men dien indruk, wanneer men voor zich ziet de che
mische analyses van verschillende muuruitslagen. Inde 
laatste jaren zijn er daarvan zeer vele bekend gemaakt 
en zij geven een zoo bonte verscheidenheid te zien, dat 
het niet wel mogelijk is hier een punt van uitgang te 
vinden. 
Toch is men reeds sinds betrekkelijk langen tijd bezig 
geweest het materiaal te ordenen, en zeer verdienste
lijk werk is te dezer zake geleverd door den te vroeg 
gestorven geleerde Dr. Mackler. ') En dat het vraag
stuk meer en meer de aandacht van de tot oordeelen 
bevoegden gaat trekken, blijkt wel hieruit, dat men 
tegenwoordig in buitenlandsche technische tijdschrif-

Fig. 9. Krimpscheuren, als gevolg van te vette mortel. 

ten herhaaldelijk grootere en kleinere opstellen en 
beschouwingen erover aantreft. Eigenaardig mag het 
daarbij wel heeten, dat onder deze alle er slechts één 
wordt gevonden, ') waarin het ontstaan van muuruit
slag wordt toegeschreven aan een overmaat van vrije 
kalk: — alle anderen, die over het vraagstuk schreven, 
hielden zich bezig met de onreinheden, die in de kalk 
konden voorkomen in den vorm van oplosbare zouten, 
doch dat een zoo krachtig chemisch agens als kalkhy
draat zelve velerlei wisselwerking kon veroorzaken, 
werd onbegrijpelijkerwijze steeds over het hoofd ge
zien. Daarop het eerst gewezen te hebben, is de ver
dienste van Prof. van der Kloes geweest. 
Het ligt natuurlijk alleen in mijn bedoeling te spreken 
van den muuruitslag, die door den mortel veroorzaakt 
is. Maar ziehier een groote moeilijkheid. "Want bijna 
nooit is het met zekerheid te zeggen of het de steen is 
of de mortel, of beide, die den uitslag teweegbrachten. 
Slechts één geval is bekend, waarin het bijna absoluut 
zeker is dat het de mortel is, die het kwaad heeft ver
oorzaakt. Het is dat van het geveltje in den tuin der 
Technische Hoogeschool te Delft. 
Na tot voor 35 jaren in de Breestraat te Leiden te heb
ben gestaan, moest het zijn plaats inruimen voor de 
nieuwe studenten-sociëteit, en men besloot het aar
dige geveltje tot voorbeeld te stellen voor de aanstaande 
Nederlandsche bouwmeesters. Daartoe werd het weer 
opgebouwd in den tuin der toenmalige Polytechnische 
School. 
En het gevolg? Het geveltje, oorspronkelijk gebouwd, 
waarschijnlijk in mortel van schelpkalk en zand, en dat, 
zonder eenige verweering of uitslag te vertoonen, stel
lig een paar eeuwen getrotseerd had iedere steen, 
die te Delft aankwam, was volkomen gaaf het ziet 

') Dr. Mackler. Die Ausblühungen des Mauerwerks, ihre Ent-
stehung und Bekampfung. Berl in 1901. 

-) Revue des Matériaux de construction et de travaux publics. 
1911. blz. 10. 
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Fig. 10. Onderdeel van den gevel in den tuin der Technische 
Hoogeschool te Delft. 

er thans haveloos uit (Fig. 10 en 11 ). De mortel, waarin 
het herbouwd werd, was portlandcementkalkmortel: 
ik vestig daar terloops reeds even Uw aandacht op. Een 
ander voorbeeld, dat zoo sterk spreekt, is mij niet be
kend althans niet in ons land. ') 

(Wordt vervolgd). 

DE DAM BEBOUWING. 
B. en W. van Amsterdam hebben aan den Gemeenteraad over
gelegd het advies der Raadhuis-Dam-Commissie omtrent de 
adressen, door verschillende kunstenaarsvereenigingen tot den 
Raad gericht, met betrekking tot de bebouwing der gronden 
aan en nabij den Dam. 
Dit advies luidt als volgt: 
Bij uwe missiven, onder de hierneven aangehaalde nummers 
aan onze commissie toegezonden, vraagt uw college advies om
trent eenige door verschillende kunstenaarsvereenigingen aan 
den Gemeenteraad gerichte adressen betreffende den bouw aan 
en nabij den Dam. 
Bedoelde adressen bevatten het verzoek zoodanige bepalingen 
vast te stellen, dat een waardevolle Dambebouwing worde ver
zekerd. 
Terwijl ééne vereeniging meent, dat dit resultaat alleen kan wor
den verkregen, als de Gemeente hare terreinen zelf exploiteert, 
laten de andere deze kwestie in het midden ; doch alle adressee-
rende bouwkundige vereenigingen stemmen hierin overeen, dat 
zij van het uitschrijven van nationale prijsvragen de beste op
lossingen verwachten voor de bebouwing der verschillende 
grondstukken. 
Het adres van het Verbond van Nederlandsche Kunstenaarsver
eenigingen vraagt o.m., zonder daartoe een bepaald middel aan 

') In het reeds aangehaalde werkje van Dr Mackler vindt men 
medegedeeld hoe Kreismaurermeister Conrad Dauer te Wolfen-
büttel steenen van dezelfde klei in denzelfden oven gebakken, 
verwerkte ééns inet portlandcementmortel, een andermaal met 
kalkmortel, en hoe bij 't eerste metselwerk wèl. bij 't tweede 
geen uitslag optrad. Ook vertelt ffasak in de Töpfer- und Zieg-
lerzeitung van 6 Januari 1912 van een soortgelijk geval. 

Fig. 11. Top van den gevel in den tuin der Technische Hooge
school te Delft. 

te bevelen, „dat alle middelen in het werk zullen worden gesteld 
om een waardige Dambebouwing te verzekeren". 
Ter voldoening aan uw verzoek en onder terugzending dezer 
adressen hebben wij de eer U te berichten en te adviseeren, als 
volgt. 
Reeds van begin Maart dezes jaars af, toen ter kennis van onze 
commissie was gekomen, dat er in bouwkundige kringen eene 
beweging was ontstaan om bij den Gemeenteraad aan te dringen 
op datgene, wat nu in de adressen wordt gevraagd, heeft de 
vraag of het aanbevelenswaardig is het beoogde doel door mid
del van nationale prijsvragen te bereiken, onderwerp van be
sprekingen in onze vergaderingen uitgemaakt. Immers waar bij 
uw besluit, dd. 5 Maart 1910, is vastgesteld, dat onze commissie 
..heeft te adviseeren over de bebouwing aan den Dam" en voorts 
bij uw besluit, dd. 10 Februari 1911, onze commissie „wordt uit-
genoodigd van advies te willen dienen omtrent alle plannen tot 
bebouwing van de aan den Dam en omgeving vrijkomende ter
reinen", ligt het voor de hand, dat zij met belangstelling kennis 
neemt van hetgeen in bouwkundige vereenigingen wordt ge
sproken over de beste wijze om tot een goede Dambebouwing 
te geraken en van de middelen, welke daarvoor worden aange
prezen. 
Ons oordeel over de meest wenschelijke Dambebouwing en de 
wijze om die te bereiken, gaven wij reeds in hoofdzaak in ons 
rapport, dd. 4 Juni 1910 (Gemeenteblad 1910, afd. 1, bladz. 570). 
Onze commissie wees er daarbij op, dat de bouwblokken hoek 
Rokin Vijgendam en Beurspoortje en het middenbouwblok 
tegenover het Paleis elk als één grondstuk afzonderlijk in aan
merking kwamen voor bebouwing in één hand, terwijl het bouw
terrein Nes Hermietensteeg Beurspoortje Vijgendam in en
kele deelen zou kunnen worden verdeeld in nader overleg met 
gegadigden. 
Wat de wijze van bebouwing betrof, meenden wij, dat, hetzij die 
bouw door de gemeente zelf. hetzij hij door eene combinatie on
der toezicht van het gemeentebestuur geschiedde, een goed re
sultaat zou zijn te bereiken. 
De laatstbedoelde wijze, het voorbehoud van de goedkeuring der 
gevelontwerpen, wordt thans door uw college gevolgd. 
Eindelijk zegt onze commissie aan het slot van haar bovenge
noemd rapport: 
,.5o. Eene zoowel aan aesthetische als technische eischen vol-
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doende bebouwing aan den Dam fegenover het Paleis kan wor
den verkregen, indien aan het hierbij overgelegde rooilijnenplan 
der commissie wordt vastgehouden en de uitvoering daarvan op 
de door haar aangegeven wijze geschiedt." 
Reeds toen oordeelde dus onze commissie, dat het uitschrijven 
van nationale prijsvragen voor de bebouwing der verschillende 
grondstukken niet de eenige zekerheid zou geven of de grootste 
waarborgen zou bieden voor de beste bebouwing aan den Dam 
en zijne omgeving. 
E r is op te veel onbevredigende resultaten van prijsvragen te 
wijzen, om in dezen beslist te kunnen spreken of uitsluitend op
timistische verwachtingen te kunnen koesteren. 
Onze Commissie adviseerde dan ook slechts tot het uitschrijven 
eener prijsvraag, voor het geval het Prinsenhof met zijn bijge
bouwen tot een nieuw stadhuis moest worden omgebouwd, om
dat hierbij de Gemeente uitsluitend alle zeggingsschap heeft en 
niet met alle bijzondere belangen van derden behoeft te worden 
rekening gehouden. 
De groote moeilijkheid toch, welke in het nu gegeven geval voor 
de bebouwing der verschillende grondstukken de gewone prijs-
vraagbezwaren komt vergrooten. is wel hierin gelegen, dat. be
halve het aanvaarden derrisico van een twijfelachtigen uitslag, 
de particuliere gegadigde voor den grond vooraf ook niet kan 
weten, aan wien ten slotte de architectonische verzorging van het 
door hem te betalen en te gebruiken gebouw zal worden toever
trouwd. In sommige gevallen zal dit een onoverkomelijk bezwaar 
blijken. 
Onze Commissie meent echter, dat er zich ook gevallen kunnen 
voordoen, waarbij het uitschrijven eener prijsvraag zeker aan
beveling verdient. 
Het is toch niet buitengesloten, dat er zich gegadigden voordoen, 
die door de omstandigheden, waarin zij zich bevinden met be
trekking tot hunne aesthetische voorlichting, ook voor zichzelf 
van een prijsvraag de beste oplossing verwachten, doch die 
alleen om de onvermijdelijke kosten daartoe niet besluiten. 
In zoodanig geval zou onze commissie uw college kunnen advi
seeren, het uitschrijven eener prijsvraag te steunen. Aan de ge
gadigden evenwel bepaaldelijk den prijsvraag-eisch te stellen, 
meent zij niet te mogen aanbevelen, wijl de gemeente daarmede 
te veel zou uitspreken, dat zij in dezen de prijsvraag het univer
seel middel acht. om de beste oplossing te brengen. 
Onze commissie erkent evenwel, dat, indien bij de onderhande
lingen over de grondstukken de gelegenheid zich voordoet en 
de mogelijkheid blijkt, om belanghebbenden een nationale prijs
vraag te doen uitschrijven, voor de prijsvraag-idee voldoende is 
te zeggen, om haar van gemeentewege te bevorderen en meer 
speciaal denkt zij hierbij aan het groote middenbouwblok tegen
over het voormalig Raadhuis aan den Dam. 
Heeft onze Commissie hiermede haar oordeel gegeven over het 
prijsvragen-denkbeeld, dan wenscht zij daarbij tevens op te 
merken, dat zij den bestaanden gang van zaken ook niet geheel 
zonder bedenking acht. Het betreft n.l . de bepaling, dat ,.het 
uiterlijk aanzien der gebouwen geheel de goedkeuring van uw 
college moet hebben verkregen". Is dit schijnbaar een vrij krach
tige bepaling, zij kan thans bij de geheel vrije architecten-keuze 
door den erfpachter tot moeilijkheden aanleiding geven, welke 
voor alle daarbij betrokken partijen soms zeer groot, mogelijk 
wel eens onoverkomelijk kunnen blijken. 
Onze commissie meent, dat die moeilijkheden zooal niet geheel 
ontgaan, dan toch tot een minimum zullen worden beperkt indien 
uw college in de allereerste plaats bij de aanvraag van gegadig
den voor de grondstukken doet vragen naar den naam van den 
architect, die met den bouw zal worden belast en naar een opgaaf 
van de door hem ontworpen en uitgevoerde bouwwerken. Na 
ons advies daaromtrent te hebben ingewonnen, ware door uw 
college al of niet tot toelating van dien architect te besluiten en 
de onderhandelingen over de uitgifte van het betrokken grond
stuk mede verder afhankelijk te stellen van de waarborgen voor 
een goede architectonische oplossing, gelegen in de nadere goed
keuring der plannen. 
Niet uitsluitend van die architect-keuze, doch wel in hoofdzaak 

zal het afhangen of de Dambebouwing der Hoofdstad waardig 
wordt en redelijk gestelde verwachtingen zal bevredigen. 
Toch kan de verantwoordelijkheid voor een goed einderesultaat 
dan nog slechts ten deele door onze commissie worden aanvaard. 
Dat zij hiervoor geheel en uitsluitend verantwoordelijk zou kun
nen worden gesteld, zooals in de raadszitting van den 17den 
A p r i l j l . door den heer Wethouder voor de Publieke Werken en 
den heer Posthumus Meyjes is beweerd, is eene meening. waar
tegen zij ernstig moet opkomen. 
Zij wenscht dit te doen. omdat van haar blijkbaar wordt ver
wacht, dat met hare instelling alle waarborgen voor een kunstvol 
resultaat zijn verkregen, terwijl zij bij een onbevredigd resultaat 
daarvoor dan verantwoordelijk zal worden gesteld. 
E n toch zou niets onbillijker zijn dan deze gevolgtrekking, omdat 
aldus de macht en ook de invloed onzer commissie zou worden 
overschat. 
Wat toch is het geval ? 
Zij kan onvoldoende ontwerpen afkeuren en op de gebreken van 
algemeen toelaatbare ontwerpen wijzen. Zij kan daardoor het 
wanstaltige weren, door tactvol optreden de noodige correcties 
ten goede doen aanbrengen en als haar vorenstaand advies 
wordt gevolgd het geven van bouwopdrachten aan daartoe 
onbevoegden tegengaan. 
Doch dit is niet voldoende om haar voor alles de volle eind-ver
antwoordelijkheid te kunnen dragen. Onze Commissie treedt 
slechts adviseerend dus nimmer zelf scheppend op ; voor hare 
adviezen draagt zij hare verantwoordelijkheid en voor niets 
meer. De volle verantwoordelijkheid voor de goed architecto
nisch verzorgde uitvoering der door onze Commissie goedge
keurde plannen verblijft aan en kan ten slotte bij niemand anders 
berusten dan bij de architecten, die met de bebouwing der ver
schillende grondstukken worden belast. 
Onze Commissie zal het op prijs stellen, indien uw College kon 
goedvinden bij uwe voorstellen ter zake aan den Gemeenteraad 
te doen. dit, haar advies daarbij te doen afdrukken. 
De Raadhuis-Dam-Commissie bestaat uit de heeren : P. J. H . Cuy
pers, voorzitter, C. Muysken. H. P. Berlage Nzn.. H . Brugmans. 
A. W. Bos. 

INVLOED VAN KLIMPLANTEN OP 
MUURWERK. 

Vervolg van pag. 306. Slot. 

De heer J. F . L Frowein is van meening dat voor droge muren 
klimop geen bezwaar oplevert. 
Prof. J. A . v. d. Kloes. hoogleeraar in de kennis der bouwstoffen 
te Delft, schrijft, dat de vochtigheid der meeste woningen is toe 
te schrijven aan overmatig gebruik van kalk. die binnen in de 
muren geen gelegenheid heeft tot versteenen. Z. i . verhoogeu 
klimplanten in hooge mate het landelijk schoon. Dat klimplanten 
de vochtigheid der huizen zou bevorderen, is een van die zon
derlinge dwaalbegrippen, die moeilijk zijn uit te roeien. De mu
ren zijn uit zichzelf vochtig, als gevolg van de onkunde van met
selaars en bouwers, Een klimplant, die tegen een muur opgroeit, 
kan deze niet vochtig maken. Ingeval zij in de voegen wortelt, 
zal zij er integendeel vocht aan onttrekken. Behalve verfraaiing 
heeft het doen begroeienvanwoonhuismurenhetvoordeel.dat 
de planten in den zomer de zonnestralen keeren. in den winter 
de uitstraling van warmte tegengaan, en dat zij in zekere mate 
den regen opvangen. Menige muur is door slechte uitvoering van 
het metselwerk aan doorregenen onderhevig: ook ten dezen op
zichte, kan klimop niet anders dan van gunstigen invloed zijn. 
De heer Herman van der Kloot Meijburg. hoofdleeraar in de 
bouwkunst aan de Academie van Beeldende Kunsten te 's Gra
venhage. heeft geen voldoende ondervinding omtrent het be
groeien van muren om daarover een beslist oordeel uit te 
spreken. Hij is echter een groot voorstander van dergelijke ver
siering, en heeft nimmer klachten over vochtige muren tenge
volge van de aanwezigheid van klimplanten ondervonden. Hij 
kan zich dan ook niet voorstellen, dat een goed gemetselde muur 
eenige nadeel van een begroeiing zou ondervinden. 
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De heer A. Mulder, Rijksarchitect voor de Monumenten te 's Gra
venhage, schrijft, dat klimplanten beschermend werken op de 
muren, waartegen zij zijn aangebracht, De muur moet echter in 
goede conditie verkeeren. Vertoont hij scheuren, dan bevordert 
de klimop het verval, doordat de ranken zich in de voegen en 
scheuren inwerken. Dat klimop beschermend werkt, is hem her
haaldelijk gebleken, het sterkst in September 1897, toen de kerk 
der Ned. Herv. Gem. te Hem afbrandde. De toren was metklimop 
begroeid, dat aan eene zijde mede verbrandde. De steen van den 
15e eeuwschen toren die door de klimplant beschermd was ge
weest, kwam als nieuw te voorschijn, terwijl het onbeschutte 
muurwerk in een minder goeden toestand verkeerde. 
De heer C. B . Posthumus Meijjes heeft nimmer kunnen opmer
ken, dat de gevels vochtiger worden door klimplanten. Ter on
dervanging van het bezwaar, dat de zuigvezels der planten zich 
in de voegen van de steenen, vooral bij oude gebouwen zouden 
hechten, en de steenen op den duur loswerken, raadt hij aan er 
vooraf houten latwerk tegen aan te brengen. 
De heer C. Muijsken, Architect te Baarn, schrijft, dat hij thans 
reeds 25 jaar woont in een huis, geheel met klimrozen, win
gerd, klimop enz. begroeid. Van vochtige muren heeft hij nog 
nooit iets bemerkt. Het eenige, waarop men bij klimplanten heeft 
te letten, is, dat zij behoorlijk worden gesnoeid en schoonge-
houden. 
De ervaring van den heer C. H . Peters, Rijksbouwmeester te 
's Gravenhage is, dat de klimop bij regenbuien het doorslaan der 
muren verhindert, en dat in het algemeen, een beplanting van 
muren alles vóór, niets tegen heeft. Alleen moet men beletten, 
dat de klimplanten over de daken groeien; zij lichten dan de lo
ten der pannen op, maken deze los en geven dan aanleiding tot 
inregenen. 
De heer A. Salm G.Bz., voorzitter van de Mij . tot bevordering der 
Bouwkunst, schrijft, dat wat betreft de al of niet schadelijkheid 
van klimplanten -de geleerden het er niet over eens zijn" (zoo
als wel meer gebeurt!) Het meerendeel acht klimop echter niet 
schadelijk. 
De heer A. W. Weissman bericht, dat naar zijne meening het 
aanbrengen van klimplanten tegen huizen, mits het op oordeel
kundige wijze geschiedt, geene schadelijke gevolgen heeft. Zijn 
echter de muren van slechte materialen opgetrokken, zoodat zij 
vocht, hetzij uit den grond, hetzij uit de atmospheer opnemen, 
dan mogen natuurlijk de klimplanten niet als de oorzaak van dat 
vocht worden beschouwd. 
Ten slotte schrijft de heer E . Th. Witte, Hortulanus van de Rijks
plantentuinen te Leiden, dat klimop niet schadelijk is voor de 
muren. Juist het tegenovergestelde is waar. Heeft men last van 
een vochtigen muur, dan zette men er gerust een klimop tegen; 
hij zal heel wat droger worden. (De -Kampioen". Stations
versiering, blz. 427 no. 22 van 31 Mei 1912.) 

PRYSVRAGEN 
Zierikzee 8 Juni 1912. 

Toen ik de prijsvraag -Landelijke woning" in No. 4 van - K l e i " 
zag aangekondigd, was mijn eerste indruk : -Dat is wel aardig, 
daar zou ik ook wel lust in hebben." 
Nauwelijks was ik evenwel aan het eind van art. 1 gekomen, of 
de zaak was bij mij afgedaan, met het besluit: ƒ 2000 a ƒ 2200, niet 
mogelijk. 
Omtrent de beoordeeling en de rangschikking door de Jury zal 
ik mij natuurlijkerwijze niet in beschouwingen begeven, maar 
alleen zou ik de vraag willen stellen : Heeft de jury de kostenbe
rekening ook gecontroleerd? 
Gaarne zou ik een dier bekroonde ontwerpen eens voor dien prijs 
uitgevoerd zien, zonder eenige knoeierij in welk opzicht ook. 

C. S W A R T B O L . 

In antwoord op het bovenstaande verwijzen wij naar het Jury 

Rapport, gepubliceerd in B . Weekblad van 15 Juni j . l . waaruit 
blijken kan op welke wijze de Jury de ingekomen ontwerpen be
oordeeld heeft. 
Het komt haar voor dat de bekroonde ontwerpen, onder gunstige 
omstandigheden, voor den gestelden prijs kunnen worden uitge
voerd. De Jury. 

BERICHTEN 
Voordracht over Baksteen. A l s inleiding tot een bezoek, te 
brengen aan de baksteententoonstelling door leerlingen van 
Ambacht- en Kunstnijverheidscholen, zal op Dinsdag 2 Juli a.s. 
ten9 ' / -2 u r e v.m. in het gebouw der Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst, Marnixstraat 402 Amsterdam, een lezing met 
lichtbeelden gehouden worden over het maken van den Bak
steen door den Secretaris der Vereeniging van Nederl. Baksteen
fabrikanten. 
De lezing is ook toegankelijk voor alle andere belangstellenden. 
Amsterdamsche Plannen voor 1913. In het Novembernummer 
van het tijdschrift der Maatschappij van Nijverheid werd door 
den Secretaris dier Maatschappij er op gewezen, dat in het jaar 
1913 door de opening van het Vredespaleis de algemeene aan
dacht meer dan misschien ooit te voren op Nederland gevestigd 
zal zijn, zoodat met reden een groot vreemdelingenbezoek ver
wacht mag worden. Hij stelde in verband daarmede de vraag, 
wat men zou kunnen doen om zoo mogelijk in nog meerdere mate 
het bezoek van vreemdelingen naar ons land te bevorderen, en 
anderzijds voor hen, die eenmaal in Nederland gekomen zijn, 
he t verblijf zoo belangwekkend en aangenaam mogelijk te maken. 
Hij ontwikkelde toen het denkbeeld, niet in een enkele stad één 
groote wereldtentoonstelling te organiseeren, doch in stede 
daarvan alom in den lande plaatselijke tentoonstellingen en 
feestelijkheden op touw te zetten. 
Het Hoofdbestuur der Maatschappij van Nijverheid nam het 
denkbeeld over, en op zijn initiatief werd een Centrale Com
missie samengesteld, die aan eventueele plaatselijke commissies 
voorlichting zal verschaffen, en voor doeltreffende reclame in 
het buitenland zal zorg dragen. 
In Amsterdam werd eene Commissie geconstitueerd, waarvan 
de Burgemeester, Jhr. Mr . Dr. A . KorII bereidwillig het eere
voorzitterschap aanvaardde. 
In deze Commissie zijn de voornaamste Amsterdamsche Ver
eenigingen vertegenwoordigd, zoo ook de Maatij. tot bev. d. 
Bouwkunst, de Afd. Amsterdam dier Maatij. en het Genootschap 
Architectura et Amicitia. 
Plannen voor een tentoonstelling van Architectuur, voor een 
Grafische tentoonstelling, voor een Tentoonstelling op Scheep
vaartgebied en voor een Tentoonstelling .De Vrouw 1813 1913", 
beginnen reeds vasteren vorm aan te nemen. Daarenboven wordt 
het organiseeren van een groot muziekfeest overwogen. 
Ter herdenking van het 100-jarig herstel van Neerlands zelf
standig volksbestaan, wordt voorts beoogd een blijvend gedenk-
teeken (zoo mogelijk op den Dam) te stichten. 
Verder wordt gedacht aan een grootsche verlichting van eenige 
speciale stadsgedeelten, zoomede van vaartuigen op Amstel en Y ; 
aan excursies tot het bezichtigen van musea en andere beziens
waardigheden, onder deskundige leiding enz. enz. 
Wij vestigen gaarne de aandacht op deze plannen, die, wi l len zij 
uitgevoerd kunnen worden, finantieel gesteund moeten worden 
door de burgerij en andere belangstellenden. Geschat wordt.dat 
een bedrag van/150.000 zal noodig zijn, waarvan het grootste 
deel het gedenkteeken ten goede komt. 
Wij hopen, dat ruime bijdragen zullen binnen komen bij het bu
reau van de Amsterdamsche Commissie voor Plan 1913, Wete
ringschans 233, Amsterdam. 
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I N H O U D : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Proef onbrandbaar Rieten 
en Strooien dak. Afd Amsterdam. — R E D A C T I O N E E L G E 
D E E L T E . Tuinkunst en Bouwkunst, door J. H . Schaad. Drie 
heerenhuizen, arch. J. F . Staal Jr. — Mortels voor opgaande 
muren, door P. F . van der Wallen, Techn. Slot. — Beton en 
Gewapend beton, door D. Kruijf Jr. Electrische Heimachine, 
door D. Kruijf Jr. Congres Artistique International te Parijs, 
door J. Gratama. — Prijsvragen. Ingezonden. Berichten. 
Met een plaat. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 
P R O E F O N B R A N D B A A R R I E T E N E N S T R O O I E N 
D A K . De Commissie van voorbereiding van deze proef heeft 
den bladen het volgende medegedeeld: 
In de laatste jaren zijn de gewone rieten of stroodaken lang
zamerhand verdrongen, omdat door het groote brandgevaar de 
de assurantiemaatschappijen gebouwen met die materialen ge
dekt, hetzij niet, hetzij slechts tegen hooge premie wil len ver
zekeren. 
Het verdwijnen van deze daken komt, dat zal men moeten toe
geven, zeer ten schade èn aan de schoonheid van het landschap 
èn aan het boerenbedrijf. In de plaats toch van de mooie, rustige 
gebouwen, die door hun kleur in harmonie zijn met de omgeving, 
verrijzen meer en meer huizen van stads-aanzien, welke het 
landschapsschoon ernstig storen. Doch ook voor het bedrijf heb
ben rieten en stroodaken veel voor. Zij toch zijn zeer isoleerend, 
's zomers zijn ze koel,'s winters daarentegen warm, iets wat bij 
pannen daken nimmer in die mate te bereiken is. 
Het behoud dezer daken is dus van het grootste belang, waarom 
dan ook het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst besloten heeft pogingen aan te wenden tot het nemen 
van een proef met een brandvrij rieten dak. 
Op een terrein van de gemeente Arnhem, gelegen tusschen de 
van Lawick van Pabststraat en de G. A. van Nispenstraat zal een 
loods van ± 6 ;< 10 M . gebouwd worden; gedeeltelijk gedekt met 
pannen, gedeeltelijk gedekt met riet. De proef ten opzichte van 
de meer of mindere brandbaarheid zal eenige maanden later 
genomen worden. De bedoeling is om voor zooveel mogelijk, de 
natuurlijke omstandigheden te bereiken, n. 1. doordat het ge
bouwtje ongeveer een half jaar aan weer en wind heeft blootge
staan zal het preparaat, waarin het riet gedrenkt wordt, indien 
het niet goed is, zijn afgespoeld en dus zijne beschuttende werking 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

niet meer kunnen uitoefenen, wat bij de proef door de groote 
brandbaarheid zou blijken. 
Maandag 8 Juli a. s. zal door den heer Viehbrok. rietdekker te 
Worpswede bij Bremen, een bekende op dit gebied, aangevangen 
worden met het dekken van het op vorengenoemd terrein opge
stelde huisje. 
Hij is bereid om personen, die zijne methode wil len leeren. 
hierin onderricht te geven voor een bedrag van 20 Mark. 

AFDEELING AMSTERDAM VAN DE M A A T 
SCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
Op Woensdag 10 Juli a.s. excursie naar het „Slot Loevestein" 
met bezoek aan Dordrecht. 
Vertrek per Staatsspoor (Station W.P.) 's morgens 8.37, aankomst 
te Rotterdam (Station Maas), 's morgens 9.32. Vandaar te 10.20 
per salonraderstoomboot „W. F . Leemans" van de reederij Fop 
Smit & Co., aankomst te Loevestein 1 uur. Het buffet aan boord 
is toevertrouwd aan het restaurant Stroomberg waardoor 
gelegenheid tot de lunch bestaat a ƒ 1.50 per persoon. 
Vertrek van Loevestein 1.55, aankomst te Dordrecht 3.18, daarna 
bezoek aan de Groote Tentoonstelling van Kunstnijver
heid en Volkskunst. 
Van Dordrecht vertrekt een trein (Holl. spoor) 8.10 welke te 
Amsterdam 9.53 aankomt, van Dordrecht vertrekt een trein 
(Holl. spoor) 8.58 welke te Amsterdam 11.05 aankomtl. 
Reiskosten: Amsterdam Rotterdam e. r. ƒ 1.80 2e kl. , Boottocht 
ƒ1.65 le kl . , Dordrecht Amsterdam ƒ 2.30 2e k l . 

De Secretaris der Afd. Amsterdam. 
Amsterdam, 2 Juli 1912. J. B A K K E R . 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

TUINKUNST EN BOUWKUNST. 
DOOR J. H. SCHAAD. 

ie deze beide -Kunsten" in één adem noemt 
behoort daarbij wel te onderscheiden, dat zij 
tot verschillende categoriën gerekend moe-

™ ten worden. Voor zooverre tuinkunst niet is 
louter tuinmanskunst en dus als kunst reeds naam mag 
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hebben, bestaat zij niettemin slechts in het groepeeren 
en schikken van levende voorwerpen tot eene rang
schikking van boomen en struiken, die behaaglijk aan
doet, terwijl de bouwkunst dood materiaal, zóó met 
leven moet bezielen, dat het een gedachte, ja meer, een 
harmonische combinatie van gedachten, gaat uit
drukken. 
„Ihre Aufgabe (n.m. der Architectur) besteht darin, die 
aüssere unorganische Natursozurechtzuarbeiten, dass 
dieselbe als kunstgemasse Aussenwelt dem Geiste ver-
wandt wird", zegt Hegel. 
Het is wel waar, dat die gedachten, onmiddellijk weder 
versteenen, doch de uitdrukking eener geestelijke har
monie blijft, en het is daarom dat men de scheppingen 
der bouwkunst zelfs „versteinerte Musik" heeft ge
noemd. 
Voor zoover dan, gelijk wij boven beweerden, tuin
kunst als kunst reeds mede mag tellen, moet zij deel 
hebben in het algemeene principe van alle kunst, waar
aan wij haar hierna zullen toetsen. In dat geval behoort 
zij met kookkunst en kleedkunst, toch nog niet tot de 
kunstwerken stellende of tot de wezenlijke kunsten. 
Het is zoo'n ongewoon verschijnsel een vrouw in dit 
blad aan het woord te zien, dat wellevendheid misschien 
zou eischen op het artikel van Geertruida Carelsen in 
het nummer van 22 Juni j.l. geen woord van kritiek te 
doen volgen. De schrijfster zal het echter met mij eens 
zijn, dat het eene verkeerde wellevendheid zou zijn, uit 
dien hoofde polemiek achterwege te houden. 
Naar mijne meening heeft de schr. zich niet duidelijk 
genoeg voor oogen gesteld, waartegen zij eigenlijk te 
velde wilde trekken, of heeft zij dit wel gedaan, dan 
heeft zij ons die wetenschap toch niet bijgebracht. 
Ging haar betoog tegen de helaas schaars bij particu
liere woningen aangelegde parken, of heeft zij het oog 
gehad op de gewoonlijk voorkomende tuinen van meer 
of mindere grootte, doch altijd van bescheiden afme
tingen, bij onze villa's en buitenhuizen ? Aan beide toch 
moeten geheel verschillende eischen worden gesteld en 
wat voor de een te verdedigen is, zal voor de andere 
afkeurenswaardig kunnen zijn. 

„"Wie door afkomst, neiging en studie opgegroeid is in 
liefde voor het plantenrijk", behoeft op dien grond nog 
niet de aangewezen persoon te zijn om een onaanvecht
baar oordeel over tuinkunst uit te spreken, evenmin als 
iemand, stammende uit eene familie, die, laat het zijn, 
eenige generaties steenbakkers heeft voortgebracht, op 
grond daarvan als leidsman in het beoordeelen van 
architectuur zal aanvaard worden. 
De aanwezigheid van liefde voor het plantenrijk wil ik 
gaarne toestemmen, maar de studie er van althans 
uit een artistiek oogpunt geenszins. Tot heden toch 
is het haar nog niet gelukt de steeds veranderende vor
men van den levenden plantengroei tot meetkunstige 
formules te brengen; geen dag, geen uur, blijven zij pre
cies zooals zij waren. 
Hier zou philosofisch gevraagd kunnen worden, zonder 
het antwoord daarop af te wachten, wat dan wel blijft, 
zooals het was en is. 

Zoowel door eigenlijke plantenstudie, dat is van bin
nen uit, als door teekenstudie, dat is van buiten uit, 
dus subjectief en objectief, komt men er toe in planten 
uitdrukkingen van wiskundige formules te onderken
nen en in haar vormen geometrische figuren te zien. 
Dit laatste is gemakkelijker dan het eerste; in elk hand
boek voor styleeren of ornament komt dit uit, voor het 
geval men het eigener oogen niet ontdekken mocht. 
Het eerste is moeielijker maar daarom niet minder 
waar; alle verhoudingen zijn terug te brengen tot die 
van de in uiterste en middenste reden verdeelde rech
te lijn. Heeft G. C. nog nimmer gehoord van de gulden 
snede? Het is mij op heden niet mogelijk haar de titels 
van een paar werkjes er over op te noemen, doch in de 
bibliotheek der T. H. zijn zij te vinden en zeker ook in 
de boekerijen te Haarlem en Amsterdam. 
Een en al symmetrie spreekt ook uit de levende natuur. 
De groepeering der atomen en moleculen in de onbe
werktuigde natuur tot geometrische kristallen, voert in 
de bewerktuigde natuur tot schikkingen naar lijnen van 
hoogere orde. 

Bleek niet onlangs dat de krachtlijnen, bepaald uit de 
uitwendige krachten, die werken op een gewrichts
knobbel van het dijbeen, precies met den uiterlijken 
vorm overeenstemden, en er als het ware geen kor
reltje materiaal te veel aan verwerkt was; de vorm dus 
logisch uit de krachtenfiguur opgebouwd. 
Zelfs het steeds veranderen der vormen, dat toch niet 
tegen te spreken is, doet in de le plaats de verhoudin
gen niet te loor gaan, en in de 2e plaats weinig ter zake 
omdat wij ons eene bepaalde plant altijd voorstellen 
op een moment, dus als een moment in de ontwikke
lingsgang harer soort. Hetgroeien enbloeien doet aan de 
figuratieve voorstelling in onze gedachten niet toe of af. 
Het bestreden artikel op den voet volgen zullen wij 
niet, de meening er in neergelegd zal van zelf haar cor
rectief vinden. 

Schr. geeft helaas wel aan hoe het niet moet — en dit 
dan nog maar ten halve — doch niet hoe dan wel, zoo
dat wij omtrent hare opvattingen over tuinkunst in het 
duister verkeeren. 
Begrijp ik haar goed, dan heeft zij een lans willen bre
ken, voor wat men den natuurstijl heeft gedoopt. 
Voor het eerst wordt dit onderwerp in de bouwkundige 
vaklitteratuur niet besproken. Indertijd — misschien 
een 10 of 12-tal jaren geleden — is het in het weekblad 
Architectura nog eens aan de orde geweest, en wel naar 
aanleiding van de toen misschien pas aangelegde? na
tuurtuinen Soekasari en Klein-Soekasari te Breda en 
Hilversum. *) 
Hierbij treedt nu de vraag of groote of kleine tuinen 
bedoeld zijn opnieuw op den voorgrond. Voor een park 
toch zal natuurstijl beter nagestreefd kunnen worden, 
dan in een tuin. 
Inderdaad „behoort" de tuin van bescheiden afmetin-

•) Ik schrijf deze dingen uit het hoofd, zonder mogelijkheid mij 
van de juistheid te overtuigen, zoowel tijd als plaats kunnen dus 
anders zijn ; het feit echter blijft. 
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gen tot het huis, de tuin is er, om (,om') het huis, en niet 
omgekeerd. Zij is daardoor aan het huis ondergeschikt 
en moet er een harmonisch geheel mede uitmaken. Ik 
geef gereedelijk toe, dat ook het omgekeerde kan voorko
men, dat de bekoring, van eenige landouw uitgaand, een 
Croesus in de gelegenheid stelt te zeggen: „laat ik hier 
een huis bouwen," In dat geval zou het huis er zijn om 
het landschap en dan ook aan dit ondergeschikt ont
worpen moeten worden. 
Hetzelfde geldt in het klein voor het tuinhuisje of koe
peltje, dat men in een gedeelte van zijn tuin neerzet om 
een bepaald stuk er van rustig te kunnen gadeslaan 
De natuurstijl komt er toe in kleine tuinen dingen te 
doen zien, die er niet zijn, ze heeft het zelfs al gebracht tot 
het plaatsen van schuttingen, met begrenzingslijnen als 
heestergroepen. Doch tot de excessen behoeven wij voor 
ons betoog niet onze toevlucht te nemen. 
G. C. wil de planten geven, zooals zij in de natuur voor
komen. 
De natuur, aan haar zelf overgelaten, wordt echter tot 
wildernis, en men zet toch geen modern (in de goede be
teekenis) woonhuis midden of aan den rand der wilder
nis. Moet om een olieverfschilderij, dat een landschap 
verbeeldt, een groote vergulde lijst, die er toch opper
vlakkig geoordeeld mede in strijd is, of moet er eene 
rustieke omkleeding om heen, zelfs met eikels en pijn
appels versierd. 
Mij dunkt het antwoord is niet twijfelachtig. 
Om het huis zetten wij geen brok natuur. Ik heb daar
voor twee redenen aan te voeren: 
In de le plaats moet de tuinkunst, wil zij voldoen aan 
het principe aller kunst, geen nagebootste werkelijkheid 
te zien geven, maar voorgestelde idee, of m. a. w. zoo
als een tuin voor ons geestesoog verschijnt. .Das Schone 
is wesentlich das Geistige, das sich sinnlich aüssert," 
zegt weder Hegel en „hat seinLeben in den Scheme". 
Op de geometrische grondvormen en de wiskunstige 
verhoudingen van de planten wordt daarom de tuin op
gebouwd en niet op eene gracelijke bewegelijkheid, 
waarvan de vormen niet te vatten zijn. Want .in den 
Kunst haben wir es mit keinem blos angenehmen Spiel-
werk, sondern mit der Befreiung des Geistes von dem 
Gehalt und der Formen der Endlichkeit zu tun". 
Kunst is geen nabootsen. Namaking schept geen kunst
werk. Het kunstwerk is de natuur, die door den men-
schelijken geest is heengegaan, eene geïdealiseerde na
tuurlijkheid. Zij streeft de waarneembaarmaking van 
het aesthetisch ideaal na. Het kunstwerk spiegelt de 
eenheid van natuur en geest als uitwerksel eener onbe
wuste onwillekeurigheid, die zich tot bewuste planma
tigheid heeft verhelderd. [Bolland). 
En in de tweede plaats, omdat wij de planten juist niet 
zoo willen zien als de natuur ze voortbrengt. 
Waar ziet men in de natuur een ideaal volgroeiden boom; 
zeker men ziet wel schilderachtige boomen, oude, knoes
tige, vergroeide exemplaren, maar eenideaalboom, juist 
uitgegroeid zooals de soort dat wil, komen wij slechts 
per ongeluk tegen. Hoe worden in de natuur heesters 
en kruiden verdrongen en verstikt; de vormen komen 

niet tot hun recht. Zoo wenschen wij ze in onzen tuin 
inderdaad niet te zien. In de natuur geen sprake van 
paden, hoogstens van wat meer of minder vertrapt zijn 
der gewassen. Men wil toch paden in een tuin, daar zij 
anders na dauw, na regen, na atmosferischen neerslag 
in het algemeen, onbegaanbaar zou zijn, tenzij met vet-
lederen laarzen aan. 
Alles is ook hierbij betrekkelijk. 
Het snoeien van ons palmboompje tot allerlei diervor
men verdient zeer zeker afkeuring, maar het snoeien 
van b. v. laurier of oranjeappel tot zuivere bolvormige 
kronen, ter plaatsing op terras, is decoratief zeer goed 
te verdedigen. 
Men moet de planten in haar natuurstaat gadeslaan. 
Goed, maar wij plaatsen in onze tuin juist boomen, die 
hier niet inheemsch zijn. 
Moeten wij nu vooraf verre reizen gaan ondernemen om 
te zien hoe hemelboom, vleugelnoot, tulpenboom, om 
maar enkele te noemen, groeien in China, Kaukasië of 
Noord-Amerika. 
Als een schrikbeeld ziet G. C. de ..old dutch gardens" 
weer in eere hersteld. Maar werkelijk zoo'n vaart zal 
het niet loopen. Tot buitensporigheden als ons onlangs 
nog te aanschouwen werden gegeven in het tijdschrift 
„Bouwkunst", nl. over de buitenplaats Zijdebalen te 
Utrecht, zal men thans niet meer komen. 
Zeker kan men levende planten niet laten dansen naar 
het pijpen van baksteen en timmerhout, maar niettemin 
moet de tuin het tot een zekeren afstand, zeg b.v. tot 
de meetkunstige plaats, van waaruit het huis onder 
een hoek van 30 te zien is, ondergeschikt zijn aan 
het huis, zooals de meubileering dit inwendig behoort 
te wezen. 
Hiertoe kan men niet anders komen dan door een aan
leg in gemakkelijk te overziene, liefst rechte lijnen, 
hoogstens met behulp van halve of kwartcirkels als 
overgangen. Het geheel zoo overzichtelijk mogelijk. 
Bloemfiguren als namen, wapens e. d. zijn natuurlijk 
beslist af te keuren. 
Buiten den bovenaangenomen afstand kan het directe 
verband met het huis ophouden, mits de overgang van 
beide gedeelten van den tuin oordeelkundig geschiede. 
Hier behoeft het verband slechts te bestaan in het vor
men van uitzichten uit het huis in het park en van uit 
het park op het huis. Alleen zou ik willen vragen, waar
om in dat gedeelte geen wegen volgens rechte lijnen? 
Wat schaadt het aan het gezicht op boomen en struiken 
of een weg recht is of slingert. Speelt het romantisme 
hier een rol ? 
Wie in de natuur zelve gaat bespieden, hoe planten 
wenschen te worden gegroepeerd, komt bedrogen uit. 
Planten wenschen niet te worden gegroepeerd. Zij wen
schen alle anderen om zich heen te verdringen en te 
verstikken. Wij moeten dus eene rangschikking toepas
sen zooals de natuur ze niet te zien geeft. 
De liniaal-epidemie, zooals G. C. het noemt, moet niet 
uitwoeden en verdwijnen; deze methode moet zich 
evolueeren, indien zij thans nog niet ten allen tijde iets 
bevredigends weet voort te brengen. 
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Drie Heerenhuizen aan de Emmalaan en het Emmaplein te Amsterdam. Vóór- en Zijgevel. Schaal 1 op 300. Architect J. F . S T A A L JR. 

Ook in de tuinkunst zullen het niet alle koks zijn, die 
lange messen dragen, maar de eisch van klaarheid en 
overzichtelijkheid moet zoowel in den tuinaanleg als in 
de architectuur van het huis worden vastgehouden. 
Door weer te geven wat de natuur te aanschouwen 
geeft, zou de tuinkunst ophouden kunst te zijn; trou
wens de schrijfster weet het ook wel: -Die Kunst hat 
keinen anderen Beruf, als das Wahre, wie es im Geiste 
ist, seiner Totalitat nach mit der Objectivitat und dem 
Sinnlichen versöhnt vor die sinnliche Anschauung zu 
bringen." 

M O R T E L S VOOR O P G A A N D E 
B MUREN. m 

DOOR P . F . V A N D E R W A L L E N , Techn. 
L E Z I N G , G E H O U D E N OP 15 F E B R U A R I 1911, IN D E A F 
D E E L I N G A R N H E M V A N D E M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R 
D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 

Vervolg van pag. 316. Slot. 
•"^rTV-f e t tweede der genoemde verschijnselen, het 

l/jv] uit de voegen loopen van bestanddeelen uit 
den mortel, het uitloogen van den mortel dus, 
schijnt van veel eenvoudiger aard. Want de 

samenstelling van de stof, die zich heeft afgezet, is 
bijna altijd dezelfde: in hoofdzaak bestaat zij uit kool
zure kalk. 
Het heeft er dus alles van of hier een teveel aan kalk 
door het hemelwater opgelost en naar buiten gebracht 
is, waar het zich, door koolzuur op te nemen, in kool
zure kalk heeft omgezet. Zeer waarschijnlijk is dit 
ook inderdaad de gang van zaken, en het laat zich zelfs 
aanzien, dat dit zooveel eenvoudiger verschijnsel het 
uitgangspunt zal kunnen vormen voor de bestudeering 

Om zich een denkbeeld te vormen op welke wijze het 
metselwerk door de uitlooging wordt aangetast, moge 
fig. 12 dienen, dat een brugje van de tramlijn Rotter
dam Oostvoorne voorstelt, en waarop het uitloogen 
van den mortel zeer duidelijk te zien is ; zelfs is reeds 
een voeg uitgevallen. Bijzonder sterk doet zich het ver
schijnsel voor bij de z. g. Lunetten te Utrecht, waarvan 
fig. 13 een afbeelding is. Men ziet daarop een ware 
Niagara van uitgeloopen mortel; de steenen liggen nog 

J3J 

der verweeringsverschijnselen in het algemeen. 
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Fig. 12. Trambrugje bij Brielle. 

slechts zeer los op elkaar '). Ook onze spoorwegbruggen 
vertoonen het verschijnsel; men ziet het op fig. 14, 

') De photographie is genomen door den Heer P. Joosting, Inge
nieur en Afdeelingschef bij de S.S., wien ik hiervoor gaarne 
mijn dank betuig. Stukken steen bevinden zich in de Afd. Ken
nis van bouwstoffen der T. H . en worden aan belangstellenden 
gaarne getoond. 

waar een pijler van de Maasbrug te Rotterdam is 
afgebeeld. 
Aan de pijlers van de spoorwegbrug te Lent heeft 
de uitgeloopen mortel zich in korsten afgezet, zooals 
op fig. 15 zichtbaar is, en daar, waar de mortel in 
het zand droop, hebben zich conglomeraten ge
vormd, waarvan er een op fig. 16 is afgebeeld. 

Waar het, toen het om de sterkte van den mortel 
ging, mogelijk was om — op grond van tallooze 
proeven en jarenlange ervaring van de bindmid
delen onzer tabel te zeggen of zij al of niet voor het 
beoogde doel geschikt waren, daar is datzelfde, bij 
den huidigen stand van het vraagstuk, ten eenen-
male ondoenlijk ten opzichte van het zich voor
doen van verweeringsverschijnselen. 
Om hier eenigen grond onder de voeten te krijgen 
moeten wij omgekeerd te werk gaan: — deze ver
schijnselen bestudeeren en dan zooveel mogelijk trach
ten op te sporen, welke mortels en welke steenen ge
bruikt zijn. En als wij dan over een groot aantal gege
vens beschikken, zal het wellicht mogelijk zijn, gevolg
trekkingen te maken, waardoor kan worden bereikt dat 
groote hoeveelheden geld en arbeid, thans besteed aan 
het herstellen van vergaan metselwerk, in den vervolge 
zullen kunnen worden bespaard. 
Een hoogst nuttige taak is daarom weggelegd voor de 
Commissie, die ter bestudeering der verweeringsver
schijnselen van metselwerk is ingesteld door het „ Inter
nationale Verband für die Materialprüfungen der 
Technik" naar aanleiding van een rede door Prof. van 
der Kloes over dit onderwerp gehouden op het con
gres te Kopenhagen in 1909 '). Deze rede, die om de 
nieuwe denkbeelden daarin ontwikkeld, niet weinig 
opzien baarde, is reeds oorzaak geweest van veel twist
geschrijf, op zich zelf een gelukkig verschijnsel, dat 
bewijst dat de belangstelling voor deze zaak groot is. 
En de instelling der Commissie zelve, wel verre van, 
zooals veelal te doen gebruikelijk is, een wegwijzer 
naar den doofpot te zijn, heeft krachtig medegewerkt 
om die belangstelling gaande te houden en te vermeer
deren. Toch is het niet te verwachten dat de Com
missie aan de haar opgedragen taak — op het in 1912 
te New-York te houden congres een definitief rapport 
uit te brengen — zal kunnen voldoen. Integendeel, er 
zullen nog vele jaren noodig zijn om hier het zoozeer 
gewenschte licht te verschaffen. 
Van wat reeds door de Commissie gedaan is, moge ik 
U hier zonder vooruit te loopen op eenige publicatie 
door de Commissie te eeniger tijd te doen — iets mede-
deelen. Hare werkzaamheden hebben zich vooreerst 
bepaald tot het bezoeken van zoodanige bouwwerken, 
waar zich uitslag of uitloogingsverschijnselen ver
toonden, en dat zoowel in Nederland als in Duitsch
land. Daarvan werden zooveel mogelijk monsters 

mm Vul 
HM l i l 

Fig. 13. Lunetten bij Utrecht. 

genomen om te worden geanalyseerd. Ik mag niet ver
zuimen hier hulde te brengen aan het lid der Commissie, 
den Heer E. Candlot te Parijs, die met de meeste be
reidwilligheid vele van de hierna te noemen analyses 
deed uitvoeren, 
Ze zijn, met nog eenige andere, in de achterstaande 
tabellen opgenomen: 
Tegenover de verscheidenheid in samenstelling der 
verschillende monsters van muuruitslag, is de overeen
stemmingbij de korsten van uitgeloopen bindmiddel des 
te treffender. 
En nu moet ik in verband daarmee op een zeer merk
waardig feit de aandacht vestigen en daartoe terug
komen op den arbeid der Commissie. 
Om haar doel beter en vooral sneller te bereiken, heeft 
zij, door middel van een vragenlijst, de medewerking 
trachten te verkrijgen van alle bouwende bestuurslicha
men, vereenigingen en particulieren. Deze lijst is ook 
stellig bij uw Bestuur en velen uwer leden ingekomen, 
en voorzoover de beantwoording nog niet geschied 
mocht zijn, zou ik u willen verzoeken om die beant woor-

') Deze rede is afgedrukt in liet Zentralblatlder Bauverwaltnng, 
1909. No. 82. Fig. 14. Pijler van de spoorwegbrug over de Maas te Rotterdam. 
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Fig . 15. Korsten op een pijler van de Spoorwegbrug bij Lent. 

ding niet aan de Commissie te onthouden. Zij zal er U 
zeker zeer erkentelijk voor zijn. 
Op die vragenlijst nu komt als laatste vraag voor: 
„Hebt ge de beschreven verschijnselen ooit waargeno
men in gevallen, dat er enkel kalkmortel als metselspecie 
was gebruikt?" ') 
Niet zonder reden is deze vraag gesteld. Geen der 
Commissieleden had nog ooit deze waarneming gedaan. 
Steeds had men kunnen nagaan, dat, waar zich uitslag 
of uitlooging voordeed, er kalk-cement- of kalk-tras-
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Fig. 16. Conglomeraat, gevormd door uitgeloopen bindmiddel, 
aan den voet van de pijlers van de Spoorwegbrug bij Lent. 

mortels in het spel waren. Men meende dus in het bij
zonder ernaar te mogen vragen of anderen wèl hadden 
waargenomen, wat den Commissieleden nimmer was 
opgevallen. 
En nu is hoewel het aantal antwoorden, tot nu toe 
bij de Commissie ingekomen, helaas niet zeer groot mag 
genoemd worden — bij deze antwoorden er geen enkel, 
dat op overtuigende wijze de gestelde vraag bevestigend 
beantwoordt. 

T A B E L II. ANALYSES V A N KORSTEN V A N 
UITGELOOPEN BINDMIDDEL. 
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a) niet bepaald. 
1 en 3. Analyse van Schalkwijk & Pennink, Rotterdam. 
2, 4, 5 en 6. Analyse van E Candlot, Parijs. 

Wij staan dus hier voor een verschijnsel van niet weinig 
paradoxaal karakter: daar, waar het bindmiddel is 
samengesteld uit cement of tras en kalk, of enkel 
cement — neemt men dikwijls uitslag en uitlooging 
waar, en ingeval van uitlooging bestaat de uitgeloopen 
stof bijna geheel uit koolzure kalk: — maar daar, waar 
enkel kalk als bindmiddel gebezigd is, wordt deze uit
slag en uitlooging slechts zelden waargenomen. 
Hoe is deze tegenstrijdigheid te verklaren? 
Misschien aldus. 
Wanneer kalkmortel verhardt, vormt zich een laagje 
koolzure kalk — een laagje dat, wij zagen het vroeger, 
een dikte van 3 tot 3,5 c.M. bereikt. Deze koolzure kalk 
is praktisch onoplosbaar in water, en wanneer de mor
tel dus niet al te schraal is, zal het water er niet in kun
nen doordringen. Dit verharde laagje beschermt dus 
den mortel, die er achterligt, tegen uitlooging. De waar
neming aan oude gebouwen, die in enkelen kalkmortel 
zijn gemetseld, is hiermede in volkomen overeenstem
ming en dat wel ondanks het feit, dat koolzure kalk in 
regenwater, omdat dit altijd eenig koolzuur bevat, in 
zeer geringe mate oplosbaar is; een oplosbaarheid, 
die dus in de praktijk blijkt te mogen verwaarloosd. 
Uitlooging zal bij enkelen kalkmortel, dank zij het be
schermende laagje, door de kalk zelf gevormd, niet of 
slechts in geringe mate plaats hebben '). 
Nemen wij nu als bindmiddel, in plaats van kalk, een 
mengsel van gelijke maatdeelen kalk en cement, zooals 
wij reeds zagen een verhouding, die zich in hooge mate 
van populariteit mag verheugen. Het bindmiddel kan 
dan schematisch worden voorgesteld door een schaak
bord, (fig. 17) waarvan de hoekige zwarte deeltjes het 
cement, de ronde witte de kalk voorstellen. Dat de 
kalkdeeltjes, die dieper dan 3 a 3.5 c.M. in de voeg lig
gen evenmin zullen verharden als de kalkdeeltjes van 
enkelen kalkmortel het daar zouden doen, is zonder 
meer duidelijk: zij kunnen dus alleen als opvulling 
dienen. Maar men zou kunnen meenen, dat de verhar
ding der kalkdeeltjes in de buitenste laag minstens 
even goed zou plaats hebben als bij den enkelen kalk
mortel en daar dus tot meerdere vastheid van den mor
tel bijdragen. Dit behoeft echter niet altijd zoo te zijn. 
Want, om tot koolzure kalk te verharden, heeft het 
kalkhydraat vocht noodig, en wel, gelijk vroeger reeds 
medegedeeld, van 1 6 °/0. Doch, veel sneller dan de 
kalk koolzuur opneemt, onttrekt het cement water aan 
den mortel en het is dus zeer gemakkelijk denkbaar, 
vooral wanneer de mortel en de metselsteen niet bijzon
der nat gemaakt zijn dat de cementdeeltjes zich 

') Men zou kunnen meenen dat het regenwater door de steeneu 
zijn weg tot den mortel zou kunnen vinden en achter de 3 c.M. 
dikke koolzure kalk-laag de nog niet verharde kalk zou kunnen 
oplossen en zóó de beschermende werking van de koolzure 
kalk te niet doen. Dit zal ook bij steenkalkmortel inderdaad wel 
nu en dan het geval zijn: het is echter te voorkomen door in 
plaats van steenkalk een zwak hydraulische kalk te gebruiken, 
die het voordeel heeft ook achter de laag van koolzure kalk te 
verharden door het binden van water. Dan bepaalt zich de ge
vreesde uitlooging in ieder geval slechts tot den tijd, waarin die 
hydraulische verharding nog niet voltooid is. 

Fig. 17. 

meester maken van het zich in de poriën bevindende 
water en aan de daartusschen gelegen kalkdeeltjes niet 
voldoende water overlaten om te verharden. 
Op deze wijze is het mogelijk dat een groot gedeelte 
van de kalk als poedervormig kalkhydraat in het bui
tenste deel van de voeg aanwezig blijft. Wordt nu zulk 
metselwerk door regen getroffen, dan wordt dit kalk
hydraat door het hemelwater öf opgelost, óf wegge
spoeld. Slechts bij uitzondering zal plaatselijk juist den 
gunstigen vochtigheidsgraad van 1—6 °/o bereikt wor
den en nog een verharding tot stand komen. 
Daar echter, waar de kalk werd opgelost of meege
voerd, is een holte ontstaan, die zich bij een volgende 
regenbui met water vult. Hier en daar zullen zulke 
holten zich tot kanaaltjes aaneenschakelen, en het is 
duidelijk dat, indien na een regentijd deze holten en 
kanaaltjes met water gevuld zijn, bij daaropvolgende 
vorst de mortel zal worden vernield. Zóó laat zich ver
klaren hoe er van een mortel als de hier beschrevene, 
die in den beginne, door de intensieve verharding van 
het cement, een zeer groote vastheid had, door den 
invloed van regen en vorst na verloop van jaren slechts 
een weinig samenhangende massa overblijft. 

Brengen wij nu de samenstelling van de mortels op de 
tabel II in verband met de tabel, in fig. 1 afgebeeld, dan 
zien wij, dat ze alle bestaan uit kalk, cement en zand. 
Voor den mortel van de bruggen te Westervoort en te 
Brielle behoeft dit geen nadere toelichting. Bij dien 
van de brug te Lent ligt het geval eenigszins anders. De 
2 dln. tras behoeven voor de binding van het daarin 
aanwezige kiezelzuur ongeveer 1 1, dl. kalkhydraat. Zij 
vinden dit in de waterkalk, want deze bestaat, volgens 
de tabel van fig. 1, uit kalkhydraat en cement ; ver
onderstellen wij dat 3 dln. waterkalk noodig zijn om de 
vereischte hoeveelheid kalkhydraat te leveren. Het 
cement van deze 3 dln, waterkalk blijft echter in 
den mortel achter, en vormt met de nog intact gebleven 
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2 din. waterkalk een bindmiddel, dat niets anders is 
dan een mengsel van cement en kalkhydraat. 
Zoo is het ook met de waterkalk te Linz en te Elber-
feld: beschouwt men ze in verband met de tabel van 
fig. 1 dan is het duidelijk, dat daarvan geen andere 
werking te wachten is dan van een uit cement en kalk 
samengemengd bindmiddel. 
In al deze gevallen heeft de uitgespoelde kalk zich in 
korsten afgezet: — men kan zich echter ook het geval 
denken dat het opgeloste kalkhydraat in de steen 
trekt en door wisselwerking met bestanddeelen uit de 
steen oplosbare zouten vormt, die uitslag veroorzaken. ') 
Niet onmogelijk danken de uitslagen 1 en 5 van Tabel I 
hun ontstaan aan dergelijke wisselwerking, en het ligt 
voor de hand aan te nemen, dat langs dezen weg een 
verklaring voor vele verweeringsverschijnselen zal 
kunnen worden gevonden. -') 

Het is nu duidelijk dat, hoe meer een bindmiddel er 
uitziet als een schaakbord, hoe grooter de kans zal 
zijn op een onvolkomen verharding van de kalk en 
dientengevolge op uitlooging van den mortel. Is kalk 
met zeer weinig cement gemengd, dan kan de water-
onttrekkende werking van het cement zóó gering zijn, 
dat aan het tot stand komen van de beschermen
de korst van koolzure kalk geen hinderpalen in den weg 
worden gelegd. Tegen het gebruik van een mengsel van 
veel kalk en weinig cement — of wat op 't zelfde neer
komt van een zwak hydraulische kalk behoeft vol
gens het hierboven gezegde niet het minste bezwaar 
te bestaan. Alleen schijnt het laatste verkieslijker dan 
het eerste; immers bij op t werk gemengde mortels 
bestaat altijd de kans dat de menging niet voldoende 
geschiedt en men plaatselijk zeer verkeerde verhoudin
gen krijgt. 
Daarentegen moet gewaarschuwd worden tegen het 
omgekeerde: weinig kalk en veel cement. Het spreekt 
wel vanzelf, dat de kalk in slechter conditie is, naarmate 
zij in kleiner hoeveelheid in het cement is opgesloten. 
Daar komt nog bij dat portlandcement zelf bij het ver
harden kalk-hydraat afscheidt: een verschijnsel, dat 
aan vele werken in beton en gewapend beton duidelijk 
is waar te nemen. Aan de nieuwe Zijpendaalsche poort 
en zooveel andere viadukten van den nieuweren tijd 
kan men het zien, zij het ook nog niet in zoo sterke mate 
als onder de bogen van de in 1904 gebouwde Pont de 

') In verband hiermede verdient het vermelding, dat aan de 
viadukt te Linz, in de onmiddellijke nabijheid van de korsten, 
waarvan de analyse in Tabel II, No. 5 en 6, is medegedeeld, zich 
op de baksteen een witte uitslag bevond, welke volgens de ge
deeltelijke analyse van den Heer Candlot een volledige analyse 
was niet mogelijk wegens gebrek aan materiaal in hoofdzaak 
bestond uit zwavelzure kalk. Het vermoeden ligt dus voor de 
hand. dat zich dit gevormd heeft door inwerking van het uit den 
mortel opgeloste kalkhydraat op in de steen aanwezige zwavel-
verbindingen (zwavelijzer). 
-') Uitgebreide proeven omtrent dit onderwerp hoop ik te gele
gener tijd te publiceeren. Voor 't oogenblik volsta de mededeeling 
dat zij, voor zoover voltooid, de gemaakte veronderstelling be
vestigen. 

Fragnée te Luik, waar men den indruk krijgt zich in een 
druipsteengrot te bevinden. 

Gold de hechtheid van het metselwerk als de éénige 
eisch, waaraan de bouwmeester te voldoen heeft, de 
keuze van den mortel ware meer dan eenvoudig. 
Binnen de grenzen, door de economie gesteld, zou 
steeds het meest cement-bevattend bindmiddel zijn 
aangewezen. 
Nu echter ook aan de duurzaamheid moet gedacht 
worden, dient voor ieder bijzonder geval een keuze 
gedaante worden. Voor metselwerk, dat binnen korten 
tijd aan buitengewoon hooge eischen van vastheid heeft 
te voldoen, kieze men daarom een mortel van portland
cement en zand, en men bedenke dat men in de toevoe
ging van tras een middel heeft om, door het daarin 
voorhanden kiezelzuur, het bij de verharding van het 
cement afgescheiden kalkhydraat te binden en dus on
schadelijk te maken. Waar minder zware eischengesteld 
worden, zal een mengsel van tras en kalk, mits in de 
juiste verhouding bijeengevoegd, goede diensten kunnen 
doen. En daar, waar men met normale omstandigheden 
heeft te rekenen, zooals bij de opgaande muren onzer 
woningen, ovcrwege men het gebruik van een mortel 
van zwak-hydraulische kalk: — het beschermende 
laagje van koolzure kalk zal zijn hulp verleenen tot het 
voorkomen van uitslag, gelijk het zoovele oude ge
bouwen getuigen het immers reeds eeuwen gedaan 
heeft. 

Mocht door het voorgaande al niet bij U zijn opgewekt 
datgene, wat Merceron- Vicat, een kleinzoon van den 
uitvinder van het U bekende naaldproeftoestel, veron
derstelde bij alle fransche ingenieurs aanwezig te 
zijn ,1a passion de la truelle" ') — toch zal wellicht 
uwe belangstelling voor de stof, die de metselaar op zijn 
truweel verwerkt, er niet op zijn verminderd. En dit, 
het kan niet anders, moet onze vaderlandsche bouw
kunst ten goede komen! 

BETON EN GEWAPEND BETON 
door D. K R U Y F Jr. 

H - r T ' i - H E T GEGOTEN HUIS. Nadat verleden jaar te 
r ~ ~ ; Santpoort het gegoten huis was gereed geko-
' _ÜAO_ m e n ' n e e ^ m e n er niets meer van vernomen. 
DBZmtSO fjet had alle schijn, dat deze nieuwe methode 
van bouwen slechts tot het eene proefhuis zou beperkt 
blijven en ik geloof, dat dit ook het geval zou zijn ge
weest, indien de ondernemers niet in het buitenland 
reclame hadden gemaakt. Dat zij dit echter wel hebben 
gedaan, kan blijken uit het volgende, dat de Parijsche 
correspondent van het Nieuws van den Dag dezer da
gen schreef: 
„Hedennamiddag is op een terrein in de Plaine Saint 

') Merceron-Vicat, Chaux hydrauliques et Ciments, Grenoble, 
1885. 
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Denis, even ten Noorden van Parijs 
een eerste huis -gegoten" naar het in 
Nederland bekende systeem der in
genieurs Harms en Small, op de
zelfde wijze als dit verleden jaar te 
Santpoort is geschied.Wat de uitslag 
van deze bewerking is kan ik niet 
mededeelen, want eerst over een 
paar dagen zullen de vormen wor
den weggenomen. Wel mag ik zeg
gen, dat zij geleidelijk en tot tevre
denheid van den heer Harms (die 
persoonlijk de werkzaamheden 
leidde) verliep, in tegenwoordig
heid van een aantal genoodigden 
der pas hier opgerichte „Société 
Francaise de Maisons et Construc
tions Monlées", die de brevetten 
Harms en Small voor Frankrijk en 
de Fransche koloniën exploiteert. 
Deze Fransche maatschappij is een 
tak der eveneens hier opgerichte 
Société Internationale, een zuiver 
financiëele vennootschap, die eige
nares is geworden van de genoemde 
brevetten voor 22 landen en waar
van de heeren Harms, Small en W. 
Zeehandelaar administrateurs zijn. 
Wanneer het nieuwe huis van z'n 
ijzeren pantser zal ontdaan zijn, deel 
ik nog het een en ander mede over 
deze belangwekkende operatie, die 
reeds zóó de aandacht van de autoriteiten trok, dat er 
sprake van is, indien het huis aan de gewekte verwach
tingen voldoet, een goed deel der a.s. gemeentelijke 
leening van 200 millioen te bestemmen voor den bouw 
van zulke goedkoope volkswoningen." 
Aan de belofte hierboven gedaan, heeft de correspon
dent gevolg gegeven, zoodat we in genoemd dagblad 
het volgende omtrent het verloop der werkzaamheden 
lezen. 
Tusschen negen uur 's morgens en half vijf 's avonds 
werd de gieting volbracht. Het huisje bevat gelijkvloers 
twee kamers, een keukentje en een vestibule, en op de 
verdieping drie kleine vertrekken. Het is dus blijkbaar 
van dezelfde grootte als het gebouwtje te Santpoort. 
De gieting verliep zonder eenige storing. Ook de ont
manteling schijnt goed van stapel te zijn geloopen. De 
correspondent vond tenminste de muren van binnen 
zoo glad en droog, dat hij er zoo behangselpapier op 
zou hebben willen plakken, Dit kan men wel als eene 
ontboezeming van een leek opvatten, maar het resul
taat schijnt toch zeer bevredigend geweest te zijn. De 
correspondent deelt tenminste mede, dat de fabrieks-
firma op welker terrein dit proefhuis is verrezen, reeds 
nu aan de maatschappij, die de brevetten exploiteert, 
opdroeg voor haar personeel een vijftigtal dergelijke 
huizen uit te voeren. Wordt nu ook de verwachting ver
wezenlijkt, dat een goed deel van de bovengenoemde 

leening voor den bouw van gegoten 
huizen wordt bestemd, dan zullen 
de heeren Harms en Small zeker be
ter tevreden wezen, dan over hunne 
ondervinding hier te lande. Men zegt 
wel, dat de Hollanders altijd eerst 
de kat uit den boom zien en mij 
dunkt, dat het in dit geval met eenig 
recht kan gezegd worden. Men wikt 
en men weegt, maar de durf ont
breekt om op grootere schaal de 
proef eens te nemen. De fabrieks-
firma in Frankrijk heeft blijkbaar 
dezen durf wel en nu dat eene 
schaapje over de brug is zullen er 
misschien meerdere volgen en laten 
we hopen ook hier in Nederland. 

LANTAARNPALEN VAN BETON. In 
het Aprilnummer van het Ameri-
kaansche blad .Concrete" wordt 
een beschrijving gegeven van lan
taarnpalen van beton, welke ge
plaatst zijn op het voorplein van de 
Universiteit te Washington. 
Daar de constructie eene zeer een
voudige is en daarmede toch een 
aardig resultaat werd bereikt, kwam 
eene beschrijving mij wel loonend 
voor. 
Op eene eigenaardige wijze zijn deze 
palen gemaakt. 

Alles is namelijk het werk van de Universiteit zelf. Het 
ontwerp is van een leeraar, de noodige metalen giet-
stukken zijn in de gieterij van de Universiteit gegoten 
en de verdere werkzaamheden zijn geschied door de 
studenten. 
Het beton werd uit de hand gemengd en was van eene 
zeer ongewone mengverhouding, nl. twee deelen cement 
op vijf deelen grind, terwijl het zand ontbrak. Het grind 
werd uit de hand gezeefd op eene zeef van drie mazen 
per vierkanten inch, en hetgeen door deze zeef ging nog 
eens op eene zeef met zes mazen per vierkanten inch. 
Het grind, dat op deze laatste zeef bleef liggen, werd 
gebruikt. Er wordt niet vermeld of deze palen zich goed 
hebben gehouden en geen krimpscheuren vertoonen, 
wat door het ontbreken van zand wel verwacht zou 
kunnen worden. Aan de andere kant kan men echter 
niet denken, dat men voor een Universiteit gescheurde 
lantaarnpalen zou plaatsen. 
De kisting was zoo geconstrueerd, dat het beton nat 
gestort werd vanuit eene vergaarbak, die geplaatst was 
aan het boveneinde van de paal. 
Achttien uur na de storting werd de kisting verwijderd 
en de oppervlakte flink met staaldraad-borstels be
werkt. Drie dagen daarna werd de oppervlakte bestre
ken met eene 50 0 oplossing van zoutzuur. Was het 
cement voldoende weggevreten, zoodat het grind goed 
zichtbaar was, dan werd de paal met water afgespoten. 
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De palen werden rechtopstaand getransporteerd op een 
speciaal daartoe ingericht wagentje. Het aantal was 
betrekkelijk groot n.l. 78. 
De palen zijn gesteld op een betonvoet, fig. 1, waarin 
horizontale ijzeren buizen zijn aangebracht, dienende 
tot het doorlaten van de electrische leiding, die verder 
door eene in de voet gespaarde ruimte naar boven ge
leid werd in eene in het basement van de paal gespaarde 
ruimte om ten slotte door eene ijzeren buis in verbin
ding met de lamp te kunnen worden gebracht. Het ba
sement werd door middel van eene ijzeren voetplaat 
aan vier ankers van den betonvoet verbonden en deze 
voetplaat was weer door ijzeren stangen bevestigd aan 
een plaat, waaraan de reeds vermelde opgaande ijzeren 
buis was verbonden. Bovenop de betonpaal rust een 
metalen gietstuk, dat de ballon draagt. Zie voor een en 
ander fig. 2. 
Zonder eene photo van de voltooide paal te geven, kan 
men zich, naar ik meen, voorstellen, dat hier met ge
ringe moeite een bevredigend geheel is verkregen, 
waartoe natuurlijk het eigenaardige oppervlak bij
draagt, daar de doodsche kleur van het beton verleven
digd wordt door het te voorschijn gebrachte grind. 

ELECTRISCHE HEIMACHINE. 
n het weekblad -de Ingenieur" van 20 April 
1912 beschrijft de heer A. Groothoff c.i. eene 
electrische heimachine, die gebruikt is ge
worden bij de Provinciale Werken tot ver

betering van het Rijn-Schiekanaal buiten Leiden. 
Door de voordeelen, die deze heimachine getoond heeft 
te bezitten boven de gewone stoomhei, en die, vooral in 
groote steden, waar men dikwijls heeft te kampen met 
beperkte ruimte, zeer tot hun recht komen, kwam het 
mij nuttig voor eene korte beschrijving te geven in het 
B. Weekbl. om zoodoende deaanadcht van architecten 
en bouwkundigen op deze nieuwigheid te vestigen. 
De bedoelde heimachine werd gebruikt voor het in
heien van damwanden. De damplanken waren 4 M. 
lang en 0,10 M. dik, terwijl de ondergrond vrij goed was 
(afwisselende lagen klei, veen en zand.) Per werkdag van 
81.' uur werden 15 a25M.dam.wand geheid,d.i.2a3M. 
gemiddeld per uur. Bij een prijs van 10 cent per kilowatt 
kostte het stroomverbruik ƒ 3 . 5 0 per dag van 8'ia uur. 
De heiploeg bestaat uit 5 man: 

1 man aan de handels, 
2 man als tegenhouders, en 
2 man voor het gereedmaken van dein teheien planken. 
Hier blijkt reeds dadelijk een groot voordeel, want met 
de handhei waren voor hetzelfde werk noodig 13 man, 
terwijl er dan slechts 12 15 M. damwand per werkdag 
van 81 •• uur gereed kwamen. 
De constructie van de electrische heimachine is zeer 
eenvoudig en komt in hoofdzaak overeen met de ge
wone Hollandsche stoomheimachine. Evenals bij deze 
laatste bezit de electrische heimachine twee handels 
en de manoeuvre daarmede komt zoo goed als geheel 
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overeen met die bij de stoomheimachine. Deze overeen
komst maakt, dat de met heien bekende werkman zeer 
spoedig de benoodigde handigheid in het bedienen 
heeft, hetgeen ook bij bovengenoemd werk is gebleken. 
De electromotor was van 6.5 P.K. bij ca. 1450 omwen
telingen per minuut; daarbij verkreeg het blok ongeveer 
eene snelheid van 1 M. per seconde. Ten einde het blok 
sneller te kunnen hijschen en dus meer damplanken per 
dag te kunnen inslaan, werd de motor later vervangen 
door een motor van 10.5 P.K., waarbij eene hef snelheid 
van 1,50 M. per seconde werd bereikt. 
Motor en lier zijn beide op een vierwielig frame gemon
teerd en het toestel is dus op gelijke wijze, doch door 
het geringere gewicht gemakkelijker, te verplaatsen 
dan de stoomheimachine. 
Het gewicht van deze electrische heimachine, gemaakt 
voor een blok van 350K.G. gewicht, bedraagt 1000 K.G. 
totaal. 
De schrijver noemt ten slotte als voordeelen van het 
electrisch heibedrijf: 
1". Geen stoomketel, dus geen brandstof-en geen water-
aanvoer, geen last van rookgassen, geen stoker. 
2 , Geen werkzaamheden vóór den aanvang of na het 
einde van den dagelijkschen werktijd te verrichten. De 
electrische hei is onmiddellijk bedrijf svaardig of buiten 
dienst te stellen. 
3'\ Gering gewicht en volume, dus gemakkelijk en snel 
vervoer; op verschillende moeilijk bereikbare punten 
van een bouwput beter bruikbaar dan een zware stoom
heimachine, waarvoor soms afzonderlijke stellingen op 
planken en balken vereischt worden. 
4n. Heimachine en heistelling kunnen voor sommige 
heiwerken zeer eenvoudig op eenzelfde verplaatsbaar 
onderdeel of platvorm gesteld worden, waarmede het 
tijdroovende verstellen van de heistelling vervalt. 
5". Grootere bruikbaarheid voor andere doeleinden, 
nl. als gewone lier voor materiaalvervoer, kruiwagen-
en andere liften, desgewenscht ook met geringe veran
dering door toepassing van eene riemoverbrenging als 
motor voor pompinstallatie of andere werktuigen. 
6". In vele gevallen goedkooper in bedrijf dan de ge
wone stoomheimachine, hetwelk echter afhankelijk is 
van de geldende stroomprijzen. 
7°. Geringe aanschaffingskosten en minimum onder
houd. De bovenbedoelde heimachine werd geleverd 
door de firma Adr. Bakker te Rotterdam, die de vol
gende prijzen geeft: 
a. voor een valblok van 500 K.G. met 15 P.K. draai
stroommotor compleet ƒ1140 .—. 
b. voor een valblok van 1000 K.G. met 30 P.K. draai
stroommotor compleet ƒ 1716.—. 
In deze prijzenzijngeenelectrischegeleidingen begrepen. 
Uit het bovenstaande mag men, naar mijne meening, wel 
de conclusie trekken, dat de kosten van het heiwerk van 
gebouwen, vooral in groote steden, waar de electrische 
stroom gemakkelijk en niet te duur te verkrijgen is, aan
merkelijk verminderd zal kunnen worden door het ge
bruik van de electrische heimachine, terwijl het voor
deel onder 1° genoemd, juist ook weer in steden, niet 

gering is te achten, e i dat zij dus ten volle de aandacht 
van architecten waard is. D. K R U Y F JR. 

CONGRES ARTISTIQUE INTERNATIONAL 
T E PARIJS. 

an 13 16 Juni is het Internationaal Kunstcongres te 
Parijs gehouden. Dit congres volgt op het congres te 
Rome, gehouden in A p r i l 1911, en het is de bedoeling 
ieder jaar een dergelijk congres te doen plaats heb
ben. Deze internationale bijeenkomsten, waarop 

onderwerpen behandeld worden, die voor de kunstenaars in het 
algemeen of voor één bepaalde groep van hen in het bijzonder, 
van belang zijn, zijn een kenmerkende uiting van onzen tijd. daar 
zij voornamelijk de maatschappelijke vakbelangen van de kun
stenaars voorstaan. Zoo zijn de te Parijs behandelde onderwer
pen geheel van dien aard, namelijk: inodel-reglement voor ten
toonstellingen; model-reglement voor openbare prijsvragen; 
reglementeering van het recht van copie in de musea van moderne 
kunst en de rechten van reproductie voorbehouden aan den kun
stenaar ; en ten slotte : ontwikkeling van den artistieken eigen
dom. 
Hieruit blijkt, dat de kunstenaars, meer en meer opgenomen in 
het maatschappelijk leven, het voorbeeld der andere maatschap
pelijke groepen gaan volgen, en in vereenigen, in samengaan, in 
versterken van den onderlingen band, en in het nader bestudee-
ren van hun vak- en kunstbelangen streven naar verbetering 
hunner positie, naar verhooging der kunstontwikkeling van het 
publiek, en naar bevordering van de kunst in het algemeen. 
De speciale internationale vakcongressen, zooals die der archi
tecten, zijn voorafgegaan ; het IXde is in 1911 te Rome gehouden. 
Maar het blijkt nu meer en meer. dat de kunsten ook gezamenlijk 
veel belangen hebben, en dat een vereeniging der kunstenaars 
in een Congres zijn groot nut heeft. 
Is de ondergrond van deze internationale besprekingen niet vol
komen dezelfde als die van de stichting van het Verbond van 
Ned. Kunstenaarsvereenigingen in Nederland ? Is ook bij de laat
ste niet de behartiging van de vakbelangen van den kunstenaar 
de drijfveer, tot uiting gekomen in het eerste, sterk naar voren 
tredende onderwerp van algemeen belang voor kunstenaars : het 
auteursrecht ? betreffend welk onderwerp te Parijs men weder
om een eind verder in de goede richting is gegaan. 
Het is voor hen, die nog eenigszins gereserveerd staan tegenover 
het Verbond en nog niet geheel overtuigd zijn van de vrucht
baarheid van deze stichting, goed eens te bedenken, eens dóór 
te denken, dat de kunstenaars zich maatschappelijk moeten 
groepeeren, sterker dan voor kort het geval was, wil len zij niet 
te zeer door de andere georganiseerde groepen op zijde worden 
gezet, tot schade van hun positie en van de kunst. De tijd der on
maatschappelijkheid van den kunstenaar, door enkele artiesten 
zoo levendig bemind, gaat voorbij, en het feit der Internationale 
Kunstcongressen is hiervan wel een sprekend bewijs. Door het 
reglementeeren van goede gewoonten, het aandringen op wette
lijke bescherming, het zuiver omschrijven en vastleggen van 
rechten en verplichtingen bevorderen de kunstenaars het inne
men eener zuivere positie in de samenleving, vormen zij een juist 
en waardevol onderdeel van het leven, dat zij een hoogere be
teekenis geven door de glans der schoonheid. 
De sociale organisatie der kunstenaars is van jongen datum, en 
nog in opkomst. E n evenals het Verbond in Nederland, is het 
Parijsche Congres nog geen machtige uiting in volle rijpheid. 
Voor hen echter, die hierin zien het begin van een onafwijsbare, 
noodzakelijke en zeer toe te juichen evolutie zijn deze uitingen 
verblijdende teekenen des tijds. 

Het Congres te Parijs was, onder de hooge bescherming van de 
Fransche Regeering. georganiseerd door de volgende groote er
kende vereenigingen van openbaar belang : Société des Artistes 
Francais; Société Nationale des Beaux Ar t s ; Société Centrale 
des Architectes; Union des Femmes Peintres et Sculpteurs, en de 
Association Taylor. 

De uitvoerige lijst van Eereleden, en van het bestuur en de leden 
van het Uitvoerend Comité zal ik niet vermelden; deze zou zeker 
een halve bladzijde vullen. Medegedeeld zij alleen, dat vrijwel 
alle Europeesche cultuurstaten, ook de kleinere als Portugal en 
Denemarken vertegenwoordigd waren, en wel door de verschil
lende leden van het Comité Permanent des Congres Artistiques 
Internationaux. Zoo waren van de Hollandsche leden van dit 
Comité Permanent aanwezig de heeren Bart van Hove, voorzit
ter en Dr. P. J. H. Cuypers. Een 100-tal personen, waaronder ook 
dames, namen aan het Congres deel; ondergeteekende had de 
eer de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst te vertegen
woordigen. 
Donderdag 13 Juni was bestemd voor huishoudelijke zaken, 
voornamelijk voor het inschrijven van de leden en het uitdeelen 
der smaakvolle insignes, die vrije toegang gaven tot de zittingen, 
de bezoeken en de bijeenkomsten. Het was een gunstige omstan
digheid, dat het bureau van het Congres en de bijeenkomsten, 
gehouden werden in het Grand Palais, dat twee groote salons 
herbergde, de eene uitgaande van de Société des Artistes Fran
cais, de andere van de Société Nationale des Beaux Arts, en beide 
met een enorme reeks beeldhouwwerken, schilderijen en teeke
ningen en, op bescheidener schaal, architectuur-teekeningen. Zoo 
was er voor en na de bijeenkomsten een ongezochte gelegenheid 
te zien wat de Fransche kunstenaars en enkele vreemdelingen 
op dit oogenblik vermogen te geven. Het zou mij te ver voeren 
een beschrijving van deze tentoonstelling te geven ; de hoofdin
druk is . . . . Fransch, d.w.z. levendig, knap en handig. Een groote 
en diepe gedachte spreekt uit weinig werken; maar aan den 
anderen kant mist men ook het wanhopige ..probeeren ", dat 
zoo menig kunstwerk van meer Germaanschen oorsprong ken
merkt. Dat er ten slotte bij die honderden scheppingen meer
dere waren van bijzondere beteekenis. vooral ook bij de beel
den, spreekt van zelf. Trouwens, de talrijkheid der beeldhouw
werken op deze salons treffen den Nederlander bijzonder; en 
het gezicht op de geweldig groote hal van het Grand Palais met 
zijn menigte van witte beelden was een bijzondere verrassing. 
De architectuurteekeningen waren betrekkelijk weinig in aan
tal ; zoo bevatte de salon van de Soc. Nat. op een totaal van 
plm. 2700 kunstwerken slechts plm. 60 bouwkundige projecten. 
Van deze, op de bekende fraaie Fransche wijze geteekend. trok
ken vooral de aandacht de platte gronden, die in hare klaren, 
stelselmatigen en schoonen aanleg den klassieken geest ver
raden, welke nog steeds de Fransche architectuur, ondanks mo-
derne-vrijheden, beheerscht. 
Maar ik dwaal te ver van het Congres zelf af. Welnu, de plech
tige opening had plaats Vrijdag 14 Juni, 's ochtends, in de verga
derzaal van de Salon des Artistes Francais, een architectonisch 
geheel onbelangrijke ruimte, zonder eenige versiering, wanneer 
eenige zeer fraaie wandtapijten worden uitgezonderd, die echter 
geleend waren, volgens duidelijke reclamekaarten, door . . . . de 
Magasins du Bon Marché ! 
Was dus deze omgeving niet geheel overeenkomstig de beteeke
nis van een Internationaal Kunstcongres, de officieele erkenning 
liet niets te wenschen over, daar het Congres geopend werd dooi
den hee rBéra rd . Sans secrétaire d'Etat des Beaux Arts. die in een 
zeer vloeiende en zeer hoffelijke rede wees op de eer Parijs door 
deze internationale bijeenkomst aangedaan, op de belangrijk
heid van het Congres, etc, betuigend, dat het hem in het bijzon
der een onderscheiding en een genoegen was het congres te mo
gen openen, daar hij indertijd op een onderwerp betreffende 
het auteursrecht was gepromoveerd. 
Op deze luid toegejuichte rede antwoordde de voorzitter van 
het congres, de heer Victor Laloux. Membre de l'Institut. voor
zitter van de Société des Artistes Francais en van Association 
Taylor. Hierop werd door verschillende leden van het Comité 
Permanent het woord gevoerd; het eerst door Dr. P, J . H . Cuy
pers. de deken van het Comité, de onvermoeide grijsaard, die ook 
hier levendig bewonderd werd. en die de groote schoonheid der 
kunstvolle stad Parijs roemde, en wees op den strijd van het 
congres voor de bescherming van de kunst. 
Ook de bekende Hertogin d'Uzcs, prés idente van de Union des 
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Femmes Peintres et Sculpteurs sprak, wijzend op de gelijke 
rechten der sexen in de kunst, waarna met den eigenlijken arbeid 
een aanvang werd gemaakt. 
Het is niet de bedoeling, een uitvoerig verslag van het gesprokene 
hier te geven, Wanneer het officieele Verslag verschenen is, zal 
er misschien gelegenheid zijn op het onderwerp terug te komen. 
Kort zij de hoofdzaak vermeld. 
Het eerst was aan de orde het onderwerp : Reglementeering van 
het recht van copie van moderne werken in de musea, en de 
rechten van reproduetie voorbehouden aan den kunstenaar. 
De heer E . Boisseau hield hierover een uitvoerige inleiding, 
waarna met algemeene stemmen de volgende motie werd aan
genomen : 
Het congres, overwegende dat het billijk is dat de kunstenaar 
voordeel heeft van alle reproducties van zijn werken; 
van oordeel dat. in alle landen die kunstwerken beschermen, er 
gelegenheid is de rechten van reproductie op een juiste manier 
te reglementeeren, 
spreekt de wensch uit. dat in principe zal worden aangenomen, 
overal, dat: 
le . Om de werken van levende meesters, geëxposeerd in de 
musea of de publieke collecties, te kunnen copieeren of ver
menigvuldigen, het noodzakelijk is van te voren de schriftelijke 
toestemming van den auteur verkregen te hebben ; 
2e. Dat evenwel de conservators van de musea het copieeren van 
werken van levende meesters kunnen toestaan, maar slechts 
wanneer het voor studie-doeleinden gebeurt, onder voorwaar
den, dat deze copie gemaakt worde in een afmeting, waardoor 
het niet mogelijk is de copie met het origineel te verwarren; dat 
de copiïst verplicht is duidelijk de naam van den auteur naast 
zijn handteekening te zetten, er nadrukkelijk bijzettend het 
woord : . .d 'aprés" en dat deze copie het stempel van het museum 
draagt, waar het kunstwerk is tentoongesteld, met deze mede
deeling: „Copie. Droit de reproduction réservé." 
Voor dat deze motie werd aangenomen was gedebatteerd over 
de vraag, of het copieeren van fragmenten van kunstwerken niet 
geheel vrij moest blijven. Eenerzijds begreep men, dat het wel 
overdreven is, wanneer men voor een kleine notitie betreffende 
een kunstwerk steeds van te voren de vergunning tot deze copi-
eering bij den auteur moest aanvragen; aan den anderen kant 
vreesde men terecht, dat, zoo men nadrukkelijk het copieeren 
van fragmenten vrij liet. gemakkelijk hiervan misbruik gemaakt 
kan worden, door de copie niet voor studiedoeleinden, maar 
voor verkoop te maken. 
Besloten werd deze kwestie voorloopig onbeslist te laten. 
Ten slotte werd nog het voorstel van den heer Silly-Leligois 
aangenomen, bepalend dat, in overeenstemming met de noodza
kelijkheid aan den auteur het recht van reproductie bij verkoop 
van zijn kunstwerken voor te behouden, desbetreffende artike
len moeten worden toegevoegd aan de reglementen der musea 
en publieke collecties; waartoe een commissie uit het Comité 
Permanent belast zal worden met het samenstellen van den 
tekst. 

(Slot volgt). 

PRYSVRAGEN 
PRIJSVRAAG DER V E R E E N . T O T BEHOUD V A N 
NATUURSCHOON T E P A T E R S W O L D E . 
Gaarne vestigen wij de aandacht erop, dat het Bestuur der „Ver
eeniging tot Behoud van Natuurschoon te Paterswolde" uitschrijf t 
eene Prijsvraag voor een ontwerp eener kaart, die kan worden 
opgehangen in stations, hotels, café's etc.. om daardoor de aan
dacht te vestigen op Paterswolde's natuurschoon en ook op Pa
terswolde als aangenaam zomerverblijf. 
De ingekomen ontwerpen zullen worden beoordeeld door een 
jury. bestaande uit de heeren J. A. Mulock Houwer. Directeur 
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Gemeentewerken, Groningen, D. de Vries Lam, Directeur Aca
demie „Minerva", Groningen en C. W. Nijhoff, Directeur Kunst
nijverheidsschool „Quellinus", Amsterdam. 
Prij zen: /100, f 50 en ƒ 25. 
Uitgebreide programma's op franco aanvrage gratis verkrijgbaar 
bij den heer P. H. Pheiffer, Kantoor Suikerfabriek Groningen. 
Paterswolde, Juni 1912. 

Het Bestuur voornoemd bestaat uit de heeren: 
J. E . Scholten, Voorz., Groningen. B.Wigersma, Secr. Paterswolde. 

PRIJSVRAAG VOOR E E N KONINKLIJK PALEIS 
T E SOFIA. 
De Bulgaarsche minister van openbare werken deelt aan belang
hebbenden mede, dat een prijsvraag zal worden uitgeschreven 
voor plannen voor het bouwen van een koninklijk paleis te Sofia. 
De ontwerpen moeten uiterlijk worden ingezonden op 1 Decem
ber 1912, a.s., aan het ministerie van openbare werken, afdeeling 
architectuur, te Sofia. Ontwerpen na dien datum ontvangen zul
len niet in aanmerking komen. 
De jury zal de volgende prijzen toekennen: le prijs 10,000francs: 
2e prijs 7000 francs ; 3e prijs 4500 francs ; 4e prijs 2500 francs. 
Voorts zal een bedrag van 4000 francs ter beschikking van de 
jury worden gesteld voor het aankoopen van de niet bekroonde 
plannen, die sommige voordeelen beloven. 
De jury zal, onder haar leden, drie vreemde architecten bevatten. 
Het programma en de daarbij behoorende stukken zullen op ver
zoek der belanghebbenden door de afdeeling Architectuur van 
het departement van openbare werken te Sofia worden toege
zonden. 

iMGEZOMDEIÏ 

Geachte Redactie.' 

Beleefd verzoek ik U opname van het volgende, bij voorbaat 
mijn dank. 
Een mijner collega's, teekenaar bij den betonijzerbouw, kreeg 
dezer dagen aan zijn ontslagbrief als antwoord op zijn ont
slagaanvrage toegevoegd de volgende mededeeling: 
„Er is onlangs tusschen de belangrijkste firma's op het gebied 
van gewapend beton een afspraak gemaakt welke contractueel 
zal worden vastgelegd; dit contract houdt in, dat personen, die 
den dienst van een der contractanten verlaten, teneinde in 
dienst te treden bij een der overige (nieuwe of bestaande) beton
ijzerfirma's, later bij geen der contractanten weer zullen worden 
in dienst genomen. 

B E T O N T E E K E N A A R . 

BERICHTEN 
Drie Heerenhnizen aan de Emmalaan en het Emmaplein 
te Amsterdam, Hierbij geven wij afbeeldingen van een com
plex van drie aaneen gebouwde heerenhuizen, waarvan architect 
is de heer J. F . Staal Jr. te Amsterdam. Plaatsgebrek noopt ons, 
in dit nummer van het B . Weekbl. van een beschrijving af te 
zien; in het a.s. nummer zal echter hierop nader worden terug
gekomen, waarbij dan tevens, gelegenheid zal zijn nog een 
bouwwerk van dezen architect te reproduceeren. 
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INHOUD : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Nieuwe Leden. Verkie
zing Hoofdbestuur. Adres in zake prijsvragen voor belang
rijke Regeeringsgebouwen. Torenbouw te Vlissingen. 
Verslag der Hoofdbestuursvergadering. — R E D A C T I O N E E L G E 
D E E L T E . Kroniek. Aanteekeningen bij een 2tal gebouwen van 
den architect J. F . Staal Jr. door J. Gratama. Het Brielsche 
Schelpkalktrasmeel, door Prof. J A . van der Kloes. Prijsvra
gen. Congres voor openbare Gezondheidsregeling. Congres 
Artistique International. Ingezonden. Berichten. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

NIEUWE L E D E N . Door het Hoofdbestuur zijn aangenomen 
als Buitengewoon L i d de heeren : 
S. Kamstra, Bouwkundig Teekenaar, Enschede; J. D. Postma, 
Bouwkundig Teekenaar. den Haag; T. Snoek, Bouwkundig Tee
kenaar, Rotterdam; L . A. Godron, Bouwkundige, Rotterdam; 
A r a . v. K o l , Bouwkundige, Gestel; A . Keppler, Civ. Ing. Insp. 
Bouw- en Woningtoezicht, Amsterdam; J. H . Antonisse, Ged. 
Bouwk. Opzichter, Amsterdam. 

VERKIEZING HOOFDBESTUUR. De Algemeene Sep-
tember-vergadering is voorloopig bepaald op Dinsdag 17 Sep
tember en Woensdag 18 September. 
Met het oog op de verkiezing van 2 leden van het Hoofdbestuur 
wordt in herinnering gebracht, dat art. 4 van het Algem. Huish. 
Reglement bepaalt: De candidaatstelling voor het Hoofdbestuur 
geschiedt minstens 6 weken vóór de verkiezing in het orgaan der 
Maatschappij door minstens 10 Architect-Leden, of door eene 
wettige vergadering van Architect-Leden eener Afdeeling, 
tevens leden der Maatschappij, speciaal tot dat doel geconvo
ceerd. 
Het tijdstip der verkiezing wordt vastgesteld door het Hoofdbe
stuur en minstens 2 maanden voor het vastgestelde tijdstip ge
publiceerd inhet orgaan der Maatschappij. 
De namen der candidaat-gestelden worden opgenomen in het, 
na het eindigen van den termijn voor de candidaatstelling 
bepaald, eerstverschijnend nummer van het orgaan der Maat
schappij. De candidaat-gestelden. die binnen een week na deze 
publicatie niet schriftelijk aan den secretaris der Maatschappij 
hebben te kennen gegeven, dat zij geen candidaat wenschen te 
zijn, worden opgenomen in een lijst van candidaten. die gepubli
ceerd wordt in het nummer van het orgaan der Maatschappij, 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

dat verschijnt 2 weken na het nummer van het orgaan, waarin 
de lijst van alle candidaat-gestelden was opgenomeu. 
Alleen zij, die op de lijst der candidaten voorkomen, komen voor 
de verkiezing in aanmerking. 

In aansluiting hiermede wordt medegedeeld, dat op de a.s. Alg . 
Septeinbervergadering 2 leden voor het Hoofdbestuur gekozen 
moeten worden, tengevolge van het aftreden der heeren: L . C. 
D U M O N T en J. H . W. L E L I M A N . 
Met het oog op den termijn, vastgesteld in bovenstaand artikel 
worden de candidaat stellingen ingewacht tot uiterlijk Woensdag 
31 Juli a.s. aan het Bureau der Maatschappij, Marnixstraat 402, 
te Amsterdam. 

ADRES IN Z A K E PRIJSVRAGEN VOOR B E L A N G 
RIJKE REGEERINGSGEBOUWEN. Het volgende adres 
is ingediend: 

Aan 
Hunne Excellenties, de Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
Buitenlandsche Zaken, Justitie, Waterstaat. Landbouw. Handel 

en Nijverheid, Oorlog, Marine. Financiën. Koloniën. 
Excellentie, 
Geven met verschuldigden eerbied te kennen, 
de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst te Amsterdam, 
het Genootschap „Architectura et Amicit ia" te Amsterdam, 
de Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, 
en de Bond van Nederlandsche Architecten te Amsterdam, 
dat zij, in verband met de belangrijke bouwwerken, welke door 
Uw Departement worden voorbereid, de vrijheid nemen het 
volgende onder Uwe aandacht te brengen : 
Algemeen wordt de wenschelijkheid gevoeld, dat er bij het tot 
stand komen van de groote, monumentale gebouwen naar ge
streefd moet worden, dat deze aan de mogelijk hoogste architec
tonische eischen zullen voldoen. 
Déze bouwwerken toch zijn de ware monumenten van onzen tijd. 
bestemd om weer te geven den stand en de ontwikkeling der 
hedendaagsche bouwkunst als beeld van onze cultuur; en meest
al gelegen op voorname punten in stad of land. zijn zij van over
wegende beteekenis voor de schoonheid van het stadsbeeld 
waarvan zij deel uitmaken, 
Is het dus een eisch voor particulieren, dat zij bij hunne plannen 
voor zoodanigen bouw zich hiervan rekenschap geven en daar
naar regelen de keuze van den bouwmeester die deze bouwwer-
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ken zal ontwerpen en de uitvoering ervan zal leiden, des te 
zwaarder rust deze verplichting op de overheid, die indezen 
werkelijk eene roeping te vervullen heeft en geen middelen 
ongebruikt mag laten zich op de best mogelijke wijze van dezen 
plicht te kwijten. 
Het is daarom aan bedenking onderhevig, het groot aantal monu
mentale bouwwerken dat door de Regeering van stad en land 
wordt gesticht, altijd te doen ontwerpen door eenige weinige 
ambtenaren. Daarnaast is het ongewenscht, en in hooge mate 
belemmerend voor eene gezonde en alzijdige ontwikkeling van 
de Nederlandsche bouwkunst, dat voor hare meest monumen
tale uitingen voortdurend en stelselmatig ongebruikt worden 
gelaten de vele niet ambtelijke architectonische krachten in den 
lande, wier werken en streven getuigen dat onder hen gevonden 
worden, de dragers der beginselen, die eene juiste en harmoni
sche ontwikkeling der moderne bouwkunst kunnen waarborgen. 
Aanleiding tot het bovenstaande vinden ondergeteekenden in 
de plannen voor den bouw van eenige hoogstbelangrijke bouw
werken, uitgaande van de Regeering; waartoe in de eersteplaals 
genoemd moeten worden: het nieuwe Postkantoor te Rotterdam, 
het nieuwe Gebouw van de Tweede Kamer te 's-Gravenhage, de 
Ministeries van Waterstaat, Landbouw. Nijverheid en Handel, 
eventueele Paleisbouw te Amsterdam en te 's-Gravenhage, 
Kazernebouw te Rotterdam en het nieuwe Postkantoor van 
Utrecht. 
Het zij ondergeteekenden vergund wegens den urgenten aard 
van het onderwerp meer speciaal bij de voorbereiding van den 
bouw van het nieuwe Postkantoor te Rotterdam stil te staan en 
ten dezen te wijzen op het door het Gemeentebestuur van Rot
terdam gegeven voorbeeld ten aanzien van de stichting van het 
Raadhuis aldaar, waarvoor een prijsvraag werd uitgeschreven. 
In verband daarmede meenen ondergeteekenden er op te mogen 
aandringen dat ook voor het te stichten Postkantoor de mede
werking van den particulieren architect worde ingeroepen, 't zij 
op gelijke wijze als voor het raadhuis geschiedde, 't zij op andere 
wijze. b.v. door vrije opdracht of langs den vaak en met succes 
toegepasten weg eener openbare prijsvraag. Gewezen moge te 
dezen opzichte worden op de totstandkoming op die wijze, vooral 
in het buitenland, van vele belangrijke bouwwerken, als: het 
Rijksmuseum te Amsterdam, het plan voor Dambebouwing te 
Amsterdam, de Schouwburg te Rotterdam, het Rijksdaggebouw 
te Berlijn, het Parlementsgebouw te Londen, het Gebouw van de 
County Council te Londen, het Raadhuis van Weenen. het Parle
mentsgebouw te Buda-Pest, de Kapitoolen der verschillende 
Amerikaansche Staten, de Grand-Opéra te Parijs, de nieuwe 
Opera te Berlijn. Schouwburgen te Frankfort, Stuttgart. Dort
mund. Kon. Academie van Beeldende Kunsten en Muziek te 
Berlijn. Stations te Leipzig, Basel. Frankfort en Karlsruhe, de 
kerk du Sacré Coeur te Parijs, enz. enz. 
Redenen, waarom ondergeteekenden. ten volle overtuigd van 
Uwe belangstelling te dezer zake en van Uwen wensch de ont
wikkeling der moderne bouwkunst krachtig te wil len bevorde
ren. U met den meesten aandrang in overweging geven om voor 
de stichting van monumentale bouwwerken, de medewerking 
ook van den particulieren architect in te roepen, 

't Welk doende, enz. 
Voor het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Bevordering 

der Bouwkunst, 
A. SALM, G.BZN . , Voorzitter. 

J. GRATAMA . Secretaris. 

Voor het „Genootschap „Architectura et Amicitia", 
H . A . J . BAANDERS . Voorzitter. 

JAN DE MEIJER, Secretaris. 

Voor de Vereeniging ..Bouwkunst en Vriendschap", 
A L B . O T T E N . Voorzitter. 

J. HERMAN DE ROOS . Secretaris. 

Voor den Bond van Nederlandsche Architecten, 
K . P. C. DE B A Z E L . Voorzitter. 

C. N . VAN GOOR. Secretaris. 
AMSTERDAM. 
ROTTERDAM, Juni 1912. 

TORENBOUW" T E VLISSINGEN. Zooals bekend is, heeft 
in zake de torenbouw te Vlissingen, de heer Jalvingh, aannemer 
te Assen, een aanbieding aan de Gemeente Vlissingen gedaan, tot 
wederopbouw van den toren, in zijn oorspronkelijken toestand 
voor een bedrag van f31.000, onder beding dat de uitvoering 
volgens nader door den heer J. F . L . Frowein, architect, te maken 
bestek en teekening en onder diens directie zou geschieden. 
Deze aanbieding vond plaats, nadat een publieke aanbesteding 
gehouden was. waarbij de laagste inschrijving was f 39.400 waar
op door de gemeente niet nader was ingegaan, en nadat in over
weging werd genomen den toren te doen herbouwen in gewapend 
beton en op te dragen aan de Naaml. Venn. Beton Maatschappij 
voorheen P. Bourdrez, hetgeen f 35.500 zou kosten. 
Het Hoofdbestuur heeft zich in verbinding gesteld met den heer 
Frowein. teneinde nadere inlichtingen te mogen vernemen; deze 
werden welwillend verstrekt. Daar echter van de zijde der ge
meentewerken van Vlissingen bezwaar wordt gemaakt om de 
tegenpartij inzage van de gewisselde stukken te geven, kan het 
Hoofdbestuur deze zaak niet verder onderzoeken. 

V E R S L A G V A N D E HOOFDBESTUURSVER
GADERING OP WOENSDAG 3 JULI 1912. 

Aanwezig de heeren: A . Salm GBzn., voorzitter, S. de Clercq, 
J. Limburg, B . J. Ouëndag, W. F . C. Schaap en Jan Stuyt. bene
vens de Alg . Secretaris J. Gratama. De heer Otten had bericht 
verhinderd te zijn. 

HoOFBESTUUR. Van den heer J. H . W. Leliman was een schrijven 
ontvangen, waarin hij bedankte als l id van het Hoofdbestuur. 
Het Hoofdbestuur heeft met leedwezen van dit schrijven kennis 
genomen, omdat met den heer Leliman een bekwaam en ijverig 
vice-voorzitter van het Hoofdbestuur heengaat, die in zijn l id
maatschap van Hoofdbestuur en Commissiën der Maatschappij 
veel voor de Maatschappij gedaan heeft. 
Besloten werd voor de vacaturen Dumont en Leliman een ver
kiezing voor twee leden van het Hoofdbestuur uit te schrijven, 
waarvan de voorbereiding werd overgelaten aan de Commissie 
van Voorbereiding der Hoofdbestuursvergaderingen. 
Zie bericht verkiezing Hoofdbestuur hierboven. 

COMMISSIËN . Met ingenomenheid nam het Hoofdbestuur kennis 
van een schrijven van den heer J. W. Hanrath. waarbij deze zijn 
benoeming tot l id van de Commissie van Onderzoek aanvaardt, 
en van een schrijven van den heer M . B. N . Bolderman, die zijn 
benoeming tot l i d van de Commissie van Redactie aanneemt. 
Beide Commissiën zijn hiermede compleet. 
De nieuwe Commissie van Redactie is reeds geïnstalleerd, en 
heeft hare werkzaamheden aangevangen. 

F U S I E - C O M M I S S I E . Aangezien het Hoofdbestuur in Juni niet 
heeft vergaderd, was er niet eerder gelegenheid het besluit van 
de j . l . Alg . Meivergadering inzake het Rapport der Fusie-Com
missie nader uit te werken. Besloten werd de Fusie-Commissie 
mede te deelen, dat op genoemde Alg. Meivergadering in be
ginsel de wenschelijkheid is uitgesproken oin tot eenheid tus
schen de beide lichamen te geraken, waarbij aan het Hoofdbe
stuur werd opgedragen, het fusie-vraagstuk nader voor te be
reiden. 
De Fusie-Commissie zal verzocht worden, op den basis van het 
Rapport, nadere voorstellen te willen doen, hierbij echter zoo
veel mogelijk rekening houdende met de opmerkingen en wen
schen door de leden op de Alg. Meivergadering geuit. 

A A N S L U I T I N G D E R M A A T S C H A P P I J T O T H E T V E R B O N D V A N N E D . 
K U N S T E N A A R S V E R E E N I G I N G E N . De heer Herman Robbers, Voor
zitter van het Verbond van Ned. Kunstenaarsvereenigingen, 
had aan het verzoek van het Hoofdbestuur gehoor gegeven en 
was bij de bespreking van dit onderwerp aanwezig, ten einde 
inlichtingen te geven. 
De Voorzitter, de heer Salm, den heer Robbers dankend voor 
zijne tegenwoordigheid, herinnerde er aan, dat in de Statuten 
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van het Verbond. 19 Mei 1911 ontvangen, de stemgerechtigdheid 
der leden vereenigingen dermate was geregeld, dat alle ver
eenigingen, groot of klein, 1 stem hadden. Dit achtte het Hoofd
bestuur een bezwaar ; daarenboven had de Maatschappij te zeer 
aandacht en haar werkkracht noodig voor hare eigen aangele
genheden en hare reorganisatie om met kracht naar buiten te 
kunnen optreden. 
Nu is in de Statuten het stemrecht gewijzigd in dien zin, dat een 
grootere vereeniging ook meer stemmen kan uitbrengen dan 
een kleine. Dit bezwaar is dus vervallen, en in verband hier
mede is het onderwerp ter sprake gebracht op de j . l . gehou
den Algemeene Meivergadering. In het algemeen werd daarop 
tegen de aansluiting geen bezwaar gemaakt, ook niet tegen de 
contributie door de Maatschappij te betalen, zooals die nu is 
vastgesteld. We l trokken de volgende bepalingen der Statuten 
de aandacht. Art ikel 15. „Elke Vereeniging draagt, naar even
redigheid van het aantal harer kunstenaarsleden bij tot de 
algemeene kosten van het Verbond. Het Huishoudelijk Regle
ment bepaalt het bedrag der jaarlijksche bijdrage." Gevraagd 
werd, of dit beschouwd moet worden als een mogelijkheid tot 
het heffen van een hoofdelijke omslag. Dit werd verder in ver
band gebracht met Art ikel 3, d. „Het verbond tracht zijn doel 
te bereiken door: De bevordering van het slichten en instand
houden van een Gebouw te Amsterdam". Gevraagd werden naar 
de moreele en financieele verhoudingen van het Verbond tot dit 
Gebouw De heer Gratama had verklaard, dat het Gebouw finan
cieel geheel los staat van het Verbond, en dat voor het Gebouw 
een speciale Maatschappij zou worden gesticht, maar de Alg. 
Vergadering wenschte het advies van het Hoofdbestuur in deze 
te vernemen en droeg het op, dit onderwerp nader te onderzoe
ken. Ten slotte wees de voorzitter er op, dat de stichting van het 
kunstenaars/mi's voor de Mij . t. bev. d. Bouwk. van minder groot 
belang is, aangezien de Mij. haar eigen gebouw met vergader
zaal, bibliotheek, tentoonstellingszaal, bureau, enz. heeft, waar
over zij steeds kan beschikken. 
De heer Robbers gaf hierop de volgende inlichtingen. Art . 15 van 
de Statuten bedoelt alleen, dat het bedrag der contributie gere
geld wordt bij Alg. Huish. Reglement, en slaat in geenen deele op 
een hoofdelijke omslag. 
Wanneer de Maatschappij toetreedt, verbindt zij zich financieel 
alleen tot het betalen der contributie. Dit heeft ook betrekking 
op het Kunstenaarshuis, daar dit gebouw financieel los staat van 
het Verbond. Het Verbond heeft alleen het initiatief genomen 
tot de stichting ; de totstandkoming wordt voorbereid door een 
speciale deskundige commissie en de exploitatie berust verder 
geheel bij de te stichten Naaml. Vennootschap. Financieel ver
band tusschen het Kunstenaarshuis en het Verbond bestaat al
leen doordat enkele artiesten persoonlijk zich garantstellen voor 
den dienst eener leening, te sluiten ten laste van de op te richten 
Naaml. Vennootschap, het Kunstenaarshuis te Amsterdam. Deze 
garantverklaring van 250 personen, liefst artiesten, is wensche
lijk, omdat op deze wijze eenige artiesten zitting kunnen nemen 
in den Raad van Beheer, waardoor voorkomen kan worden dat 
het Kunstenaarshuis voor onartistieke doeleinden zou worden 
geëxploiteerd. 
Van een financieel verband met de leden-vereenigingen is dus 
geen sprake. Opgemerkt moet worden, dat in het gebouw ruim
ten beschikbaar worden gesteld, welke artistieke vereenigingen 
kunnen huren, en die daar hun zetel kunnen vestigen ; dit vormt 
een onderdeel van de exploitatie, welke verder betreft een 
schouwburgzaal, tentoonstellingszalen, voordrachtzalen, muziek
zaal, enz. benevens een sociëteit. 
De Mij. t. bev. d. Bouwk. heeft haar eigen huis Maar toch heeft zij 
belang bij de totstandkoming van het Kunstenaarshuis, en wel 
een belang van meer idieelen aard. HetVerbond toch streeft naar 
bevordering van de kunsten en haar harmonisch samengaan. 
Door de sociëteit en de bibliotheek zal het omgaan der kunste
naars onderling in de hand gewerkt worden, wat tengevolge zal 
hebben een beter wederzijdsch begrijpen van de verschillende 
kunstenaars en het samenwerken tot het verkrijgenvan meerdere 
harmonie tusschen de kunsten. Deze sociëteit moet echter niet 

alleen beschouwd worden als een ..bittertafel", maar als een. op 
Engelschen leest geschoeide club, voor de artisten, waar zij 
kunnen brieven schrijven, lezen, converseeren. en waardoor zij 
dus een eigen tehuis hebben in Amsterdam. Niet de leden-Ver-
eenigingen. maar de leden persoonlijk kunnen l id worden van 
de sociëteit, waarbij de Amsterdammers meer contributie 
moeten betalen, dan de buiten Amsterdam wonenden. De con
tributie zal zeer laag zijn, ten einde de toetreding zoo groot 
mogelijk te doen zijn 
Een der aanwezigen merkte hierbij op, dat voor een domicilie 
van het Verbond toch geen groote stichting als het Kunstenaars
huis noodig is. Enkele vergaderzalen zijn hiervoor voldoende; 
volgens den heer Robbers zal de stichting van het Kunstenaars
huis er krachtig toe kunnen bijdragen om de kunsten tot elkaar 
te brengen; vandaar dat er verschillende ruimten moeten zijn, 
waar die kunsten tot uiting kunnen komen. Maar spreker was 
van meening dat die samenwerking niet bereikt wordt door het 
stichten van een kunstenaarshuis, maar dat zij alleen kan voort
komen uit den drang der cultuur. Eerst wanneer de tijden er 
rijp voor zijn, zal de gewenschte eenheid in de kunsten bijv. in 
die der beeldende kunsten, verkregen worden ; maar het Ver
bond, dat staat op het standpunt van de vakvereeniging, kan dit 
niet bereiken. 
De heer Robbers antwoordde, dat het zeer goed mogelijk is de 
cultuur een handje te helpen ; trouwens, de stichting van het 
Verbond is op zichzelf al een bewijs, dat de Kunstenaarsvereeni
gingen naar samenwerking verlangen. Voorloopig zal dit wel zijn 
in materieelen zin, hoewel het in veel gevallen moeilijk is. aan
gezien het hier kunstenaarsbelangen betreft, het materieele van 
het idieele te scheiden. De kunstenaars moeten echter nog leeren 
samen te werken, en zullen dit leeren van de meer materieele on
derwerpen ; later zullen dan de idieele volgen. 
Verder wenschte de heer Robbers er nog eens den nadruk op te 
leggen, dat het de bedoeling is het Kunstenaarshuis in stand te 
houden als kunstenaarshuis, en daarmede de ideeele zin. die bij 
de stichting heeft voorgezeten, te handhaven. Het huis moet de 
kunst dienen, in alle opzichten. Het Verbond zelf heeft niet de 
macht hiervoor te waken, daar het financieel in deze geen in
vloed kan uitoefenen. Toch is er voor een goed artistiek element 
bij het beheer gezorgd, namelijk doordat, zooals gezegd, uit de 
250 garanten-artisten ieder jaar eenige leden in den Raad van 
Beheer kunnen worden aangewezen. 
De voorzitter zou, in verband met de inlichtingen van den heer 
Robbers, het wenschelijk achten, dat de redactie van Art. 3 d 
gewijzigd werd. aangezien men toch blijkbaar hieruit kan op
maken, dat het Verbond financieel betrokken is bij de stichting 
en instandhouding van het Kunstenaarshuis. 
De heer Limburg stelde voor, dat in de Statuten eene bepaling 
zou worden opgenomen, dat de Leden-Vereenigingen op geen 
enkele wijze financieel betrokken kunnen worden in de exploi
tatie van het huis. 
De heer Robbers meende, dat tegen beide voorstellen geen be
zwaar zal bestaan; maar hij achtte beide overbodig. Het is mo
gelijk dat men uit Art. 3 d de gevolgtrekking maakt, dat mis
schien het Verbond financieel verbonden is aan het huis; maar 
in geen enkel artikel wordt verder hierover iets naders gezegd, 
noch in de Statuten, noch in het Alg. Huish. Reglement, waar
mede afdoende bewezen is, dat er geen financieele verhouding 
in Art. 3 d bedoeld is. 
Trouwens, als er een dergelijke verhouding was. zou er een con
tract opgemaakt moeten worden tusschen Verbond en huis; dit 
contract bestaat niet; contracten zullen er alleen gemaakt wor
den tusschen sociëteit en huis, tusschen huurders der localiteiten 
en huis, enz. 
Wanneer een Vereeniging als l id toetreedt, heeft zij financieel 
alleen de verplichting de vastgestelde contributie te betalen. 
De Voorzitter dankte den heer Robbers voor zijne uitvoerige in
lichtingen, waarna besloten werd een rechtskundige te raad
plegen en het advies over dit onderwerp aan te houden tot de 
volgende Hoofdbestuursvergadering. 
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P E R M A N E N T E P R I J S V R A A G - C O M M I S S I E . Van deze Commissie was 
liet volgende schrijven ontvangen : 

Amsterdam, 29 Juni 1912. 

Aan de Besturen der Constitueerende Vereenigingen. 

WelEd.Geb. Heeren. 
De Permanente Prijsvraag-Commissie heeft bij dezen de eer 
Uwe aandacht te vestigen op een schrijven van het Comité voor 
het Nederlandsche Sportpark te Amsterdam, zie bijlage I, gericht 
tot den redacteur van het Bouwkundig Weekblad en dienende 
als antwoord op de conclusie, in de vergadering van Uwe bestu
ren met de P . P . C . van 11 Juni j l . ten aanzien der handelingen 
van de jury voor de Stadionprijsvraag genomen. 
De P. P. C. acht het wenschelijk dat de onjuiste voorstelling van 
de feiten, omtrent de Stadionprijsvraag in dat schrijven gegeven, 
worde recht gezet, en wenscht machtiging te ontvangen om na
mens de Const. Vereenigingen. bijgaand antwoord aan het Comité 
voor het Ned. Sportpark te doen toekomen (zie bijlage II). *) 
Verder meent de P. P. C. Uwe aandacht te moeten vestigen op 
de in No. 24 en 25 van ..de Bouwwereld" verschenen artikelen 
van den heer J. H. W. Leliman of onder diens verantwoording 
geplaatst (zie bijlage III en IV) waarin op een beleedigende wijze 
de constitueerende Vereenigingen in hare instellingen worden 
aangetast. 
Ten slotte legt de P. P. C. U hierbij over afschrift eener corres
pondentie, door haar met de heeren J. J. van Nieukerken, Jos. 
Th. J. Cuypers en B. J. Ouëndag gevoerd, naar aanleiding der 
tusschen die heeren uitgeschreven concurrentie voor de plannen 
van een Koloniaal Instituut (zie bijlagen V en VI). 
Zij verzoekt U , hare nadere instructies te willen geven voor den 
gedragslijn dien zij te dezen opzichte verder zal hebben te vol
gen. 
Het zij haar echter veroorloofd U als haar gevoelen te kennen te 
geven, dat zij de gronden waarop de Heeren b. g. n. hunne weige
ring tot het geven van inlichtingen stellen, in strijd achten met 
de meest elementaire begrippen omtrent vakorganisatie, waarbij 
eerbiediging der door de organisatie in 't leven geroepen rege
lingen en der organen, die voor de naleving daarvan hebben te 
waken, als eerste eisch moet worden gesteld, om te kunnen be
reiken dat die organisatie, ook wanneer zij in 't belang harer 
leden naar buiten zal optreden, geëerbiedigd zal worden. 
Die eisch moet in de allereerste plaats gesteld worden aan hen, 
die in de voorste rangen der vakgenooten staan, opdat door hun 
voorbeeld de goede usances gekweekt en bevorderd worden. 
E n het zijn ook juist die vooraanstaanden, die door de betrekke
lijke onafhankelijkheid, hunner positie het gemakkelijkst eerbie
diging der regelingen van hunne organisaties, door derden, 
kunnen afdwingen. 
Wij meenen, in dit verband te mogen wijzen op het gezag dat de 
honorariumtabel voor architectenarbeid. in alle kringen, sedert 
haar stelselmatige toepassing heeft gevonden. 
Het behoeft ook verder geen betoog, dat indien juist deze toon
gevers zich zwak toonen in de handhaving der vakvereenigings-
regelen, zij veel meer dan anderen er toe bijdragen dat hunne 

rganisatie benadeeld en door het publiek niet au serieux ge-
omen wordt. 

H o o g a c h t e n d , 
Uw. Dw. 

namens de Permanente Prijsvraag 
Commissie, 

(w. g.) C. N . V A N GOOR. Secretaris. 
Het Hoofdbestuur was het met de P. P. C. geheel eens. dat de 
voorstelling der feiten in den brief van het Comité voor het Ned. 
Sportpark gegeven, onjuist is. Waar echter in de conclusie, in de 
vergadering der besturen van de constitueerende vereenigingen 
met de P. P. C. op 11 Juni j . l . genomen, het standpunt dezer be

llet antw ord is afgedrukt onder het hoofd Prijsvragen, blz. 339. De const. Ver
eenigingen achtten het beter, dat het antwoord gegeven w e r d door de P. P. C. zelf
standig. 

sturen reeds duidelijk uiteen is gezet, achtte het Hoofdbestuur 
een antwoord op het schrijven van genoemd Comité niet drin
gend noodig. E n daar het wenschelijk is, dat de wrijving tusschen 
genoemd Comité en de architectenwereld niet grooter wordt, 
achtte het Hoofdbestuur het beter te dezer zake het debat als ge
sloten te beschouwen. 
Mocht de meerderheid der constitueerende vereenigingen het 
voorstel der P. P. C. overnemen, dan had het Hoofdbestuur tegen 
de redactie van den brief geen bezwaar. 

Wat betreft de artikelen, verschenen in de no. 24 en 25 van de 
Bouwwereld, van de hand van den heer Leliman of onder diens 
verantwoording geplaatst, betreurde het Hoofdbestuur het ten 
zeerste, dat hier door een vooraanstaand l id van de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst, tevens l id van het Hoofdbestuur 
en Voorzitter van de Fusie-Commissie, is opgetreden op eene 
wijze, die niet is overeenkomstig de verplichtingen, welke het 
l id zijn eener vakvereeniging van architecten met zich mede
brengt. 

Nadat de heeren Ouëndag en Salm de vergadering hadden ver
laten, was de meening der overige Hoofdbestuurderen in zake 
de prijsvraag voor het Koloniaal Instituut, dat voor zoover zij 
er over konden oordeelen, hier wel degelijk sprake is van een 
prijsvraag. De beslissing in deze berust echter bij de P P. C. Het 
Hoofdbestuur betreurde het met de P. P. C , dat genoemde heeren 
weigeren nadere inlichtingen te geven, en daarmede niet han
delen, overeenkomstig de moreele verplichtingen, den leden 
eener vakorganisatie van architecten opgelegd. 
Het Hoofdbestuur besloot daarvan bij de P. P. C. er op aan te 
dringen alsnog pogingen aan te wenden om de gewenschte in
lichtingen te verkrijgen. 
In bovenstaanden zin zal aan de P. P. C. geantwoord worden. 

N A T . P R I J S V R A A G - R E G E L E N . Van het Bestuur van den Bond van 
Ned. Architecten was het volgende schrijven ontvangen: 

Amsterdam 25 Juni 1912. 
Aan het Bestuur van de Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst, te Amsterdam. 

WelEdGeb. Heeren. 

Naar aanleiding van uitvoerige besprekingen die in de ledenver
gadering van onzen Bond den 21en Juni j l . zijn gehouden over 
de U bekende moeilijkheden die bij het uitschrijven van de sta
dionprijsvraag zijn gerezen, werd in die vergadering met groote 
meerderheid een voorstel van den Heer J. E . v. d. Pek aangeno
men, bedoelende om voor de leden der Constitueerende Vereeni
gingen het medewerken aan een prijsvraag niet als geoorloofd te 
beschouwen, wanneer het programma daarvan niet is gecontra
signeerd door de Permanente Prijsvraag Commissie. 
Het Bestuur verzoekt U dit voorstel in Uwe Vereeniging aan de 
orde te stellen en daarop een besluit uit te lokken, waarvan het 
gaarne te zijner tijd mededeeling ontvangt. 
Van dit voorstel is ook kennis gegeven aan de Permanente Prijs
vraag Commissie. 

Namens het Bestuur, 
Hoogachtend, 

(w.g.) C. N . V A N GOOR, le Secretaris. 

In de vergadering van het Hoofdbestuur op 9 Mei j l . was dit on
derwerp ook ter sprake gekomen, eveneens naar aanleiding van 
de Stadion prijsvraag, waarop toen een dergelijke wenschelijk
heid was uitgesproken, nam. dat duidelijk in de Nat. Prijsvraag 
Regelen omschreven zou worden, dat de leden der constitueeren
de vereenigingen verplicht zijn, wanneer zij een prijsvraag 
moeten voorbereiden, vóór de publicatie het programma aan de 
P. P. C. ter beoordeeling op te zenden. 
Dit onderwerp zal behandeld worden op de a.s. Alg. Sept.-ver-
gadering. 

N I E U W B O U W K U N D I G T I J D S C H R I F T . De firmaWed. J . Ahrend & Z n . 
heeft bericht, dat zij besloten is het Architectonisch Tijdschrift 
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niet uit te geven. Hiermede vervallen dus alle plannen tot samen
gaan van „Bouwkunst" der Mij. „de Architect" van A r t i et A m i -
citia en het nieuwe tijdschrift van de firma Ahrend. 

B O U W V A K - T E N T O O N S T E L L I N G T E L E I P Z I G ; B O U W K U N S T T E N T O O N 

S T E L L I N G T E A M S T E R D A M . Zooals bekend is, wordt in 1913 te Leip
zig een groote Internationale Baufach-Ausstellung gehouden, 
waarop ook de bouwkunst vertegenwoordigd zal zijn. Daar er 
tevens plannen bestaan te Amsterdam in 1913 een internationale 
bouwkunst tentoonstelling te houden, als compensatie voor het 
ditmaal niet exposeeren der bouwkunst op de huidige Vierjaar
lijksche wegens plaatsgebrek, heeft het Hoofdbestuur dit onder
werp nader besproken, en kwam het tot de conclusie, dat het niet 
wenschelijk is de Amsterdamsche tentoonstelling te houden te 
gelijk met die te Leipzig. *) 

P R O E F O N B R A N D B A A R R I E T E N - E N S T R O O I E N D A K . De heer 
Schaap deed mededeelingen omtrent de voorbereiding van den 
proef met het onbrandbaar rieten en strooien dak, waarvan de 
leiding berust bij een door het Hoofdbestuur benoemde Arnhem-
sche Commissie, bestaande uit de heeren G. André de la Porte, 
J. P. van Lonkhuyzen, A. Salm G.Bzn., W. F . C. Schaap en D. W. 
P. Wisboom. Zooals reeds in het jaarverslag 1911 (Zie Bouwk. 
Weekblad 1912 no. 19) is medegedeeld, was het totaal der toe
gezegde bedragen nog gering; een ruime finantieele toezegging 
door een belangstellende, welke op hoogen prijs wordt gesteld, 
maakt het mogelijk tot een proef over te gaan. In verband hier
mede is op een terrein te Arnhem een loods van 10 6 M . ge
bouwd, welke gedeeltelijk met pannen, gedeeltelijk met riet zal 
worden gedekt. Zie verder het bericht in Bouwk. Weekblad 1912 
no 27, blz. 319. 

I N T E R N A T I O N A L E C O N F E R E N T I E V O O R V O L K S - E N S C H O O L B A D E N . 

Deze conferentie wordt van 27 30 Augustus a. s. te Schevenin-
gen gehouden. De Maatschappij is l i d ; het Hoofdbestuur be
noemde tot afgevaardigden den Voorzitter, den heer A . Salm 
G.Bzn., en den Alg. Secretaris, den heer J. Gratama. 

P R I J S V R A A G B E B O U W I N G S P L A N INDISCHE B U U R T T E A M S T E R D A M . 

Met veel belangstelling nam het Hoofdbestuur kennis van het 
voorstel van den heer A. Keppler, die het Hoofdbestuur verzocht 
te willen bevorderen, dat voor de bebouwing van de Indische 
Buurt in verband met een park aldaar een prijsvraag voor een 
goede bebouwing zal worden uitgeschreven. 
Het Hoofdbestuur was in beginsel niet ongenegen om op dit 
sympathieke voorstel in te gaan ; nader zal onderzocht worden 
op welke wijze een dergelijke prijsvraag tot stand zou kunnen 
komen. 

R A A D H U I S T E B A L K . Van gewaardeerde zijde opmerkzaam ge
maakt op eene aanbesteding tot vergrooting en verbouwing van 
het raadhuis te Halk, dat een vrij goed bewaard en interessant 
specimen is van een klein raadhuis uit de 17e eeuw, heeft het 
Hoofdbestuur zich direct tot B. en W. van Balk gewend met ver
zoek om inlichtingen. 

A F D . H A A R L E M . Van het bestuur der Afd. Haarlem en Omstreken 
der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst was een exem
plaar van de Statuten ontvangen, gewijzigd overeenkomstig de 
reorganisatie derMaatschappij. Met het oog op de loopende be
sprekingen inzake fusie tusschen Bond en Maatschappij werd de 
behandeling van deze Statuten voorloopig uitgesteld. 

De Alg. Secretaris, 
J. G R A T A M A . 

') Ditzelfde onderwerp is behandeld in een vergadering van de besturen der 4 
bouwkundige vereenigingen met de 3 bouwkundige leden der Commissie van voor
bereiding der Vierjaarlijksche, welke vergadering tot dezelfde conclusie kwam. 

K A N T O O R - W I N K E L G E B O U W der firma H E I J S T E E , Reguliers
dwarsstraat te Amsterdam. Arch. J . F . S T A A L JR. 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

KRONIEK xxxvii 
door J . G R A T A M A . 

A N T E E K E N I N G E N BIJ E E N T W E E T A L G E B O U 
W E N V A N D E N A R C H I T E C T J. F. S T A A L JR . 
Tot de betere buurten in Amsterdambehoort 
het Willemspark; verscheide particuliere en 

huur-huizen, uit vrij ruimen beurs gebouwd, zijn hier 
verrezen. Maar opmerkelijk is, dat hun architectuur 
in het algemeen zich weinig boven het middelmatige 
verheft. Te meer komen hierdoor enkele goede schep
pingen uit: Berlage heeft er een sober maar zeer ver
dienstelijk woonhuis gezet, bekend door zijn aardig 
portaaltje; dit gebouw, in den beginne wat eenzaam 
en wat stug, is nu aangebouwd en is begroeid, zoodat 
het nu uitstekend .doet"; verder zijn er een tweetal 
huizen van de Bazel, o.a. het bekende dubbele woon
huis, geheel vrij liggend, met zijn fijne, goed verzorgde, 
gedetailleerde architectuur, harmonisch aan de vier 
zijden ontwikkeld. 
Ook eenige huizen van den jongen architect J. F. Staal 
Jr. trekken de aandacht, en wel in de eerste plaats door 
hun eenvoudig robuust karakter, hun groote vormen, 
hun soliditeit en hun gemis aan klein-makende versie
ring. Als een soort „grooter" architectuur staan zij te 
midden van vele middelmatige of karakterlooze ge
bouwen. 
Hun architektuur is grooter, niet door afmeting, maar 
door verhouding. Door eenvoudige enlogische groepee
ring der sprekende massa's, die beknopt en zakelijk 
zijn saamgesteld; door een gelukkige tegenstelling van 
kleine ramen met diepe neggen tegen forsche en vlakke 
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W I N K E L - K A N T O O R G E B O U W der firma H E U S T E E in de Reguliersdwarsstraat te Amsterdam. 
(Later zijn boven lichten in het dak aangebracht.) 

muren, die, in een fraai miskleurig-roode en ruwe bak
steen opgemetseld, het beschuttende van het huis doen 
spreken; door de groote, duidelijk en zichtbaar afdek
kende daken en door de goede kleur-waarden van 
roode baksteen en crème wit houtwerk, heeft deze ar
chitectuur in het algemeen een eigen en goed karakter 
van waarheid en forschheid. 
Bij deze huizen verrijst de gedachte aan bouw-kunst, d. 
w. z. aan het kunstvolle bouwen, aan het voldoen aan 
de praktische eischen op aesthetische wijze. 
Het praktische, het doel van het bouwen, moet spreken, 
maar op een bepaalde, door den bouwkunstenaar be
wust of onbewust gewilde wijze. Hierdoor wordt het 
bouwen tegelijk kunstvol, en ontstaat bij de harmoni
sche voortbrengselen die nuttige schoonheid of schoone 
nuttigheid, die de ware bouwkunst is. 
In bouwkunst moet het doel zich vertolken; het moet 
zich niet opdringen, maar het moet ook niet te scheme
rig verborgen blijven. Het doel is de kern van de zaak, 
de groote moreele basis, die de hoofdvormen, maar ook 
de details en de ornamentatie moet beheerschen. 
Bouwkunst is iets van logische en schoone ontwikke
ling, zooals, in hooger orde, de bloem zich logisch en 
schoon ontwikkelt naar doel en vorm. 
Uit de gestelde praktische eisch groeit de speciale, 
door den kunstenaar geschapen vorm ; van daar dat de 
echte stijl-namaak geen kunstdaad is, omdat hierbij 

geen vormen logisch 
.groeien", in den geest van 
den kunstenaar, maar vor
men van andere doelein
den en van andere geesten 
worden „nagemaakt". 
De gebouwen van den ar
chitect Staal, waaraan in 
het vorig no. en in dit no. 
van het Weekblad afbeel
dingen worden gegeven, 
komen zuiver uit het doel 
voort; het zijn woonhuizen 
en het is een winkel-kan
toorgebouw. 
De architectuur is ratio
neel en modern-zakelijk. 
Het rationeele op zich zelf 
is nog geen bouw-kunst; 
het is slechts bouwen. Het 
wordt kunst, wanneer het 
dat eigenaardig rythme, 
dat accent krijgt, dat 
spreekt van een gelukkige 
en harmonische beheer-
sching van het rationeele. 
Bij veel modern werk over-
heerscht het verstandelijk 
inzicht te veel het schep
pend gevoel; ook bij werk 
van den erkenden voor
ganger Berlage is dit soms 

te zien. Hierdoor ontstaat de onvrijheid, het verstan-
delijk-nuchtere en armelijke, het ongevoelige. 
Bij een waar kunstwerk heerscht harmonie tusschen 
gevoel en verstand, in dien zin echter, dat het gevoel, 
geheel van het verstandelijke doortrokken, zich zelf is 
en zich zelf geeft. 
Hetmoderne werk is reeds rationeel, en het streeft naar 
een schoon rationalisme. Maar is het in onzen tijd, zoo 
kort na de vrijmaking uit de stijl-namaak, te verwachten, 
dat de schoone vrucht van rijpheid reeds geplukt 
zal worden ? 
Het modern werk moet nog groeien, ook het werk van 
Staal. Zijn architectuur is nog niet geheel beheerscht, 
het is nog hier en daar te .onvrij" door krachtige be
ginselen, die het talent teveel onder de plak hebben; nog 
meer moet de gevoelig-scheppende hand het bloot ratio
neele leiden; het, soms, lompe moet stoer, d. w. z. levend-
sterk worden. Hier en daar lijkt dit werk, als meer 
modern werk, op een jong dier, dat nog niet in verhou
ding is uitgegroeid, maar dat toch reeds de elementen 
van een volgroeid schoon exemplaar, van een zuivere stijl
schoonheid in zich heeft. 
Gezond is dit werk van Staal en met vele reeds zeer ge
slaagde partijen. Zoo zijn van het blok woonhuizen 
vooral goed : de zijmuur rechts (op de afb. niet te zien), 
de voorgevel van het dubbelhuis rechts, en de zijgevel 
links. 

Arch. J. F . S T A A L JK. 
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Minder juist zijn de te zware balustraden der bal-
cons; zij zijn te groot, waardoor zij èn wat lomp 
staan op de onderbouwen (vooral aan de achter
gevels hinderlijk, waar zij op hout rusten) èn niet 
gunstig werken als schaal voor de gevels. 
Bij het winkel-kantoorgebouw is de gevelverdee-
ling in het algemeen gelukkig; echter is de torenop
lossing met de privaatraampjes en de terugsprin
gende top, bekroning der trap, verbrokkeld, en 
geeft op zijde een minder gunstig silhouet, ook in 
verband met de groote gootlijst. 
Rationeel spreken privaten en trap, maar het blijft 
bij het bloot-rationeele; het is nog geen harmonisch 
geheel geworden. Daarenboven is de trap niet vol
doende verlicht. 
De ramen der 2de verdieping staan te dicht op die 
der lste. De bedoeling was, een groot baksteen fries 
er boven te krijgen. Dit is .gewild". Het gevolg is, 
dat de ramen in de zaal op de 2de verd. onaange
naam laag staan. 
Het geheel toont echter een talentvolle hand; let 
eens op de uitmuntende erker met balcon en de 
goede behandeling der ramen. 
Staal is een ernstig volgeling van Berlage. Is dit 
verkeerd? 
Sommigen achten het bedenkelijk, dat dit werk zoo 
Berlagiaansch is. Hiermede kan ik mij niet vereeni
gen. Integendeel, het is gelukkig dat hier niet de 
„onvrijheid" der gewilde eriginaliteit heerscht. Dc 
Grieksche tempel heeft eeuwen noodig gehad, om, 
in grondslag dezelfde blijvend, tot zijn volle ont
wikkeling te komen. 
De bouwkunst is niet gediend door vooropgezette 
originaliteit, ook niet door levenlooze stijlnamaak, 
maar zij groeit, als de jongeren op het goede voor
beeld der ouderen doorgaan. 

*) Hier volgen nog eenige bijzonderheden omtrent het Win
kel-Kantoorgebouw. 
De gevel is opgetrokken van miskleurige Utrechtsche bak
steen, met toepassing van Oberkirchner zandsteen en Bei-
ersch graniet, bij de kolommen. 
Het gebouw is van binnen een en al tegel. De firma heeft 
wel haar best gedaan om eens te laten zien op welke maaier 
de tegels bij bebouwing toe te passen zijn. Zelfs hebben de hee
ren Heystee en Smit op hunne kantoren lessenaars en kasten 
van tegels. 
E r is o.a. een kamer in Oud-Hollandschen stijl ingericht met 
blauwe Delftsche tegeltjes. Een groot tegelfries, voorstellende 
een zeeslag, beslaat alle vier de wanden van het vertrek. 
De achterzijde van het gebouw wordt ingenomen op de 1ste 
verd. door eene groote tentoonstellingszaal. Hier vindt men vol
ledige keukeninrichtingen, betegelingen voor badkamers, keu
ken, gangen, vestibules, bakkerijen, slagerijen, enz. Het midden
vak wordt ingenomen door een model lunchroom. Aan de eene 
zijde staat een buffet met toebehooren, daar tegenover een 
groote ingebouwde haard, voorts is er een springfontein met wa
terbekken en ook eene vestiaire. 
Alles is uit tegels samenge steld. In het rond zijn verschillende 
tegeltablaux, inlands en buitenlands fabrikaat, aangebracht 
De vloer is bedekt met allerlei soorten van vloertegels, 't Is de 
moeite waard in dat tegelmuseum eens een kijkje te gaan nemen. 

W I N K E L - K A N T O O R G E B O U W der firma H E U S T E E in de Reguliers
dwarsstraat te Amsterdam. Arch. J . F . S T A A L JR. 

m HET BRIELSCHE SCHELP- % 
& K A L K TRASMEEL. ^ 

D O O R J . A . V A N D E R K L O E S , 

H O O G L E E R A A R IN D E K E N N I S E N H E T O N D E R Z O E K D E R B O U W 

S T O F F E N A A N D E T E C H N . H O O G E S C H O O L T E D E L F T . 

et schelpkalktrasmeel van Ing. P. F. van der 
Wallen te Brielle ') is een om zoo te zeggen 
tot de uiterste fijnte dooreengemalen mengsel 
van 4 maatdeelen schelpkalk, 5 tras. Het laat 

') In verband met de belangwekkende beschouwingen van den 
heer P. F . van der Wallen, Tech., omtrent mortels voor opgaande 
muren, gepubliceerd in Bouwk. Weekbl. 1912, no. 25, 26 en 27 
geven wij hierbij het oordeel van Prof. v. d. Kloes over het 
schelpkalktrasmeel, voorkomende in „de Bouwwereld". 
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W I N K E L - K A N T O O R G E B O U W der firma H E U S T E E . Reguliers
dwarsstraat te Amsterdam. Arch. J . F. S T A A L JK. 

op de 900 mazenzeef nagenoeg niets, op die van 5000 
mazen per cM 2 . slechts enkele percenten achter. 
Deze fijnte van korrel maakt het tot een buitengewoon 
voordeelig materiaal, doordien het met een groote hoe
veelheid zand nog een goed verwerkbare metsel- en 
pleisterspecie oplevert. 
Was het tras ten onzent in den loop der jaren op den 
achtergrond geraakt en grootendeels door het Portland
cement vervangen, door het optreden van het schelp-
kalktrasmeel komt daarin verandering, want wie dit 
eenmaal beproefd heeft blijft zich eraan houden. 
Tras is ingepaste verhouding met kalk en zand gemengd 
een voortreffelijk materiaal. De gebreken, die in metsel
werk in trasmortel zijn opgemerkt, komen niet uit het 
tras, maar uit de verkeerde samenstelling van den mor
tel voort. .Sterke tras", zonder zand is een verderfelijk 
mengsel. Naarmate tras en kalk fijner van korrel, dus 
elk op zich zelf beter zijn, is de specie sterker aan krim
pen onderhevig. Dientengevolge krimpen de voegen los 
en vriezen zij uit en komen de steenen mettertijd voor 
een deel los op elkaar te liggen. Men neemt dit telkens 
waar, als oude kaaimuren afgebroken worden, doch 
doorgrondt de oorzaak gewoonlijk niet. 
De verkeerde verhouding, waarin men gewoon is kalk 
en tras dooreen te mengen (tot 2 en zelfs 3 kalk op 1 
tras) geeft bovendien evenzeer aanleiding tot uitslag 
en muurkanker als de tegenwoordig gebruikelijke kalk-
cementmortel. Het invreten en afschilferen der steenen 
onder de kozijndorpels, onmiddellijk boven het tras
raam, is b.v. eenzeer algemeen voorkomend verschijnsel. 
Aan dit alles zal nu een einde komen. 

17: 
2 

3 

l'/i 
1' i 

V t 

VU 

33/8 

4 Va 
5"7s 

1 Maatdeel schelpkalktrasmeel geeft met 11 /a maatdeel 
zand nog een waterdichten mortel. Voor trasraam neme 
men met het oog op het krimpen niet minder dan 2 dee
len zand. Voor waterdicht, altijd onder water blijvend 
werk, kan men in plaats van 1'/« ook 1 deel zand nemen. 
Voor opgaand werk is 1 schelpkalktrasmeel, 3 zand 
een uitmuntende metselspecie. Met dezen mortel laat 
zich ook zeer goed pleisteren, doch om spoediger en 
grooter hardheid en een meer dichte verpleistering te 
verkrijgen, kan men ook 2lj2 of 2 in plaats van 3 deelen 
zand nemen; minder dan 2 is in geen geval raadzaam. 
In tegenstelling met de doodsche kleuren der cement- en 
kalk-cementmortels geeft trasmortel een pleisterwerk 
van een een zeer aangename kleur, die mettertijd als het 
ware hoe langer hoe mooier wordt. 
De hiervoren opgegeven hoeveelheden zand zouden 
met niet vooraf dooreengemalen kalk en tras onmoge
lijk te verwerken zijn. Hoezeer goed en goedkoop hier 
gepaard gaan, blijkt sprekend uit de volgende cijfers; 
in afzonderlijke deelen kalk en tras berekend is: 
1 schelpkalktrasm. 1 zand = 1 schelpk., l 1 ! tr., 2'/i z. 

\-l n =1 » 
= 1 „ 
= 1 » 
— 1 

Ook gemalen schelpkalk in de verhouding van 1 op 2 '/•, 
tot 3 zand geeft een zeer goed pleisterwerk, doch de 
schelpkalktrasmeelmortels bereiken in één week de
zelfde vastheid als de kalkmortels in vier. 
Ik laat hier eenige cijfers volgen betrekking hebbende 
op de keuring van schelpkalktrasmeel op trek-en druk
vastheid. 
Vooraf zij opgemerkt, dat bij de keuring van tras de 
daartoe te bezigen mortel bestaat uit 2 gew. dln. tras, 
1 drooggebluschte vette steenkalk, 3 normaal zand en 
0.9 tot 0.95 water, welk mengsel geacht wordt in niaat-
dln. overeen te komen met 1 tras, 1 kalk, 1 zand en 0.45 
tot 0.475 water. 
Deze mortel moet na 1 -f- 13 dagen, bij een gemiddelde 
temperatuur van 15° C , een trekvastheid bezitten van 
ten minste 8 K G . per cM 3 . en een drukvastheid van ten 
minste 40 K G . per cM'.; na 1 -f- 27 dagen een trekvast
heid van ten minste 12 KG. per cM'. en een drukvast
heid van ten minste 60 KG. per cM1'. 
Voor andere temperaturen komt in mijn A. V. een tabel 
voor, waarvan de cijfers, die op temperaturen boven 
15° C. betrekking hebben, in den afgeloopen heeten 
zomer te hoog gebleken zijn. Ik maak daarom van deze 
gelegenheid gebruik om de volgende gewijzigde tabel 
openbaar te maken. (Tabel A). 
Voor proefstukken van Brielsch schelpkalktrasmeel 
mag, om aan het gebruikkelijke keuringsmengsel voor 
tras nabij te komen, niet meer dan ' •_. maatdeel zand 
toegevoegd worden (1, tabel B). Deze specie (in afzon
derlijke deelen berekend 1 k., l 1 /* t., 1'/» z) is z o ° kle
verig - - d. w. z. zoo aanhechtend, een groote deugd van 
het materiaal '), dat de eerste maal bij het na een et-

') Een metselaar heeft reeds gezegd: „Men kan er alles mee doen". 

338 

Tabel A . Keurings-eischen voor trasmortel 1:1:1 
K G . p. cM*. 

| 
C

elsius. 

G
em

. 
tem

peratuur 

Trekvastheid 

n a l + 13d. ' na 1 I 27d. 

Drukvastheid 

i 
n a l + 13d. na 1 + 17d. 

10 3 7 15 35 
11 4 8 20 40 
12 5 9 25 45 
13 6 10 30 50 
14 7 11 35 55 
15 8 12 40 60 
16 8.5 12.5 42.5 62.5 
17 9 13 45 65 
18 9.5 13.5 47.5 67.5 
19 10 14 50 70 
20 10 14 50 70 

maal ontdoen van de vormen, de meeste drukproef
stukken verongelukten. De 1 | 13 d. proef is toen met 
bijzondere zorg opnieuw gemaakt. 
De uitkomsten voldoen bij 14° aan de tabel voor tras 
(tabel A). Verdubbelt men het zandgehalte (1 k., V\i t., 
2' i z.), dan voldoet de trekvastheid nog aan de tabel 
(1:1: 1), de drukvastheid slechts gedeeltelijk. 
Er is iets te zeggen voor het opstellen van afzonderlijke 
keuringsvoorschriften voor schelpkalktrasmeel, doch 

Tabel B. 

Trekvastheid K G . per cM-. Drukvastheid K G . per c M 2 . 

na 1 -f 13 dagen na 1 | 27 dagen na 1 f 13 dagen na 1 + 27 dagen 

13.9° 

9.16' 

I. Schelpkalktrasmeel 1 
14.3° 16.3 

15.8 
15.75 

15.42'15.7 I 

'Ij (1 kalk, l»/4 tras, l l/s zand) 
9.5 
9.3 
9.25 
9.2 
9.0 
8.7 
8.0 
8.0 
7.7 
7.2 

8.59 14.25 14.08 
13.25 
12.9 
11.9 
10.3 

\ 

13.9° 

35.5 
34.47^35.4 

'32.5 
32.0 
30.0 

14.3° 

(35.5 \ 
7<35.4 ) 59.5 
f32.5 '33.08 

(59.9 
(59.1 

II. Schelpkalktrasmeel 1 : 1 (1 kalk, l ' / i tras, 2>/< zand). 

10.32 

14.8° 11.0 
110.9 
10.4 
10.0 
9.8 
9.8 
9.5 
9.4 
9.4 
9.3 

14.41 14.0 
\ 

13.45 

9.95 

13.9 
13.81 
13.5' 

(13.0 
12.5. 
11.91 
11.6' 
11.5 
11.5 

12.72 

14.8° 

28.6 v— 
26.66-[26.2 

(25.2 25.76 2i.6\ 
24.2 

14.4° 

158.8 
58.27]58.4/ 

f57.6 56.08 
56.0\ 
49.6 

III. Schelpkalktrasmeel 1:1'... (1 kalk, l 1 / * tras, 3s/a zand). 

14.6° 

6.95 

7.4 it.o"; ï i . 
k 7.4 llO 
17.1 I „ „ . c ' l O 
17.0/ I 

ten ( 
,7.0 
6.4 
6.4 
6.3 
5.5 
5.5 
5.0 

10.15 

14.6°; 110 
.5 
3 

10.0 
9.6 
9.5 
9.5 
9.4 
9.2 
9.1 

9.81 

14.7° 14.4° 

125.3, 
23.1 '.23.5F 

f20.5 21.72 
20.ll 
19.2' 

40.3 40.0f 
'39.4 36.68 
33.01 
29.5' 

dit kan eerst geschieddn, nadat een zeer groot aantal 
proeven op verschillende monsters van het materiaal 
verricht zijn. 
Tabel C vertoont uitkomsten van drukproeven op mor
tel 1 : 2 (1 k., 1 '/i t., 4'/2 z.) en 1 : 3 (1 k., 1 '/i t., 68/« z.), 
verkregen na tijdperken als wij voor de keuring van ge
malen schelpkalk hebben aangenomen. 

Tabel C. Drukvastheid K G . per c M 

IV. Schelpkalktrasmeel 1: 2 (1 k., I1/* t., 4»/2 z.) 

7 d. lucht 14.9° 28 d. lucht 14.6° 7 + 21 d. 14.6° 

24.3 44.1 38.7 
123.2 143.4 [38.6 

23.23 22.2 22.64 43.43 42.8 39.34 38.6 38.5 37.58 
122.1 I 34.2 1 38.3 
21.4 32.2 33.8 

V. Schelpkalktrasmeel 1 : 3 (1 k„ l 1 / , t., 6:T4 z.) 

7 d lucht 14.6° 28 d. lucht 14.4° 7 + 21 d. 14.4° 

£14.8 \ 
14.40 • 14,5 f 

f13.9 ' 13.34 
11.8 i 
11.7 } 

121.9 
20 46 \ 20.3 / 

f 19.2 ' 19.18 
18.8 l 
15.7 ] 

22.03 21.6 / 
(21.5 ' 21.56 

20.9 \ 
20.8 1 

Delft, December 1911. 

PRYSVRAGENl 
Aan het Comité voor het Nederlandsche Sportpark 

te Amsterdam. 
WelEd.geb. Heeren, 

De P. P. C. heeft de eer U in antwoord op Uw schrijven van 19 
Juni j . 1. aan den Redacteur van het Bouwkundig Weekblad het 
volgende op te merken: 
Het is niet juist dat het programma voor de Stadionprijsvraag in 
overeenstemming is met den geest der Algemeene Regelen voor 
nationale bouwkundige prijsvragen. 
In ons schrijven aan U dd. 9 Mei, aan de jury dd. 10 Mei en in ons 
rapport aan de Constitueerende Vereenigingen dd. 7 Mei, heb
ben wij aangegeven op welke punten het programma in strijd 
was met dien geest en zullen daarop dus niet terug komen. 
De besturen der Constitueerende Vereenigingen, die in dezen 
zeker ook door U tot oordeelen bevoegd geacht zullen worden 
bleken de meening der Permanente Prijsvraag Commissie te 
deelen, en hebben de handelwijze der architect juryleden afge
keurd, omdat zij daarin een ernstig vergrijp zagen tegen de juiste 
vakvereenigingsbegrippen, die het eerbiedigen der vereenigings-
reglementen en der organen, die voor de naleving daarvan heb
ben te waken, als eerste eisch stellen. 
Van Uw standpunt kan de jury mogelijk hulde gebracht worden 
voor haar practischen zin. doch daar dezerzijds een ander stand
punt moet worden ingenomen is ook de waardeering van dien 
praktischen zin een andere en moest zij leiden tot het afkeurend 
votum der besturen van de Constitueerende Vereenigingen. 

Namens de Permanente prijsvraag commissie : 
C. N V A N GOOR, Secretaris. 
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CONGRES VOOR OPENBARE GEZONDHEIDS
REGELING. 
Het zeventiende Congres voor Openbare Gezondheidsregeling 
is op 21 en 22 Juni te Middelburg gehouden. Vanuit de congres
zaal — de bovenzaal van St. Joris — maakte het uitzicht op de 
Abdij en een vriendelijk pleintje de stemming allervreedigst. 
Slechts de zwiepende vloer van de congreszaal verstoorde die 
stemming bij enkele der aanwezigen. 
Hoewel de hygiëne in het algemeen meer en meer belangstelling 
ondervindt, is het aantal leden van dit congres in 1911 vermin
derd met 49 leden. Dit lijkt een veeg teeken, na 17 jaar heeft dit 
congres nu 516 leden waaronder vele gemeentebesturen en het 
meerendeel der Gezondheidscommissies. Een grootere deel
name zou men zich kunnen voorstellen. Het belang van de open
bare gezondheidsregeling vraagt zelfs meer. 
De behandelde onderwerpen waren: 
1. Intercommunale samenwerking op hygiënisch gebied. 
2. De ontsmettingsdienst in verband met de wet van 14 Juni 1910 
(Stbl. no. 204) en het Koninklijk besluit van 20 December 1911 
(Stbl. no. 364). 
3. Het stofvraagstuk. 
4. De smetstofdragers in verband met de volksgezondheid. 
Voor den architect zal de vraag hoe een ontsmettingsdienst moet 
worden ingericht, of een medicus of een niet medicus aan het 
hoofd moet staan van weinig belang zijn. Evenmin ligt op het 
speciale terrein of spheer waar de architect zich thuis voelt een 
studie over de smetstofdragers in verband met de volksgezond
heid. De inleider van dit vraagstuk, Dr. Ch. H . A l i Cohen sprak 
een paar woorden, het memoreeren echter waard. Met klem be
toogt hij : „Zoo zijn licht en lucht groote vijanden van de smet
stof, die er door uitgedroogd wordt". 
Welnu, reeds tal van architecten hebben zitting in Gemeente
raden, in Gezondheidscommissies, of hebben opdrachten om tal
rijke arbeiderswoningen te bouwen. Laten zij door hun arbeid 
trachten toetreding van licht en lucht overal mogelijk te maken. 
Hunnerzijds zullen zij dan de hygiëne een zeer grooten dienst 
bewijzen. Maar laten zij ook strijden tegen het voortbestaan van 
alcoven, bedsteden en kelderwoningen, holen waar lichten lucht 
niet kunnen toetreden en de smetstof kan tieren. 
Voor de beide andere onderwerpen „de Intercommunale samen
werking" en het „stofvraagstuk" is de belangstelling van den 
architect, hoewel allicht nog niet zeer groot, in elk geval meer te 
verklaren. 
Op het Congres werd algemeen gevoeld de noodzakelijkheid van 
het samenwerken van gemeenten op hygiënisch gebied. Slecht 
aaneensluitende uitbreidingsplannen; afwijkende bouwverorde
ningen bij bebouwingen welke aan elkaar sluiten, geven den ar
chitect vele ergernissen. 
Hij kan niets scheppen, de niet samenwerkende gemeenten ma
ken het onmogelijk, dat op de grens der gemeenten iets schoons 
wordt bereikt. Over de wijze waarop gemeenten moeten en 
kunnen samenwerken, daarover zijn de meeningen verschillend. 
Of het zelfs mogelijk is volgens de Gemeentewet en of bij som
mige bedrijven, die gemeenschappelijk voor verschillende ge
meenten kunnen zijn eene naamlooze vennootschap, waarin die 
verschillende gemeenten de baas zijn, gewenscht is, wordt wel 
eens betwijfeld. Met wat goeden wil is er natuurlijk wel een vorm 
te vinden, helaas omliggende of aangrenzende gemeenten ver
dragen elkaar niet altoos. 
Het stofvraagstuk werd op het congres zeer breed opgezet, haast 
te breed, zoodat de diepte der betoogen niet altoos zoo groot was. 
De eerste conclusie van den inleider, den civiel ingenieur W. G. 
C. Gelinck, luidde dan ook: „Het stofvraagstuk heeft een hy
giënische en een technische zijde. Het is - als men alle soorten 
stof, alsmede rook en roet, mede inbegrepen zéér omvattend". 
Door den heer A. E . Redele werd gewag gemaakt van „The In
ternational Smoke Abatement Exhibition and Conference Lon
don 1912". 
De verslagen en rapporten van dit congres zijn voor architecten 
van groot belang. - Rook en roet vernielen veel. Naast de 
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schadelijke werking op het menschelijk organisme, worden ge
bouwen ook sterk aangetast. 
't Is dan ook merkwaardig, dat in Amerika waar men aangewe
zen is op het gebruik van vette kolen, zoowel van overheidswege 
als door speciaal voor de rookbestrijding ingestelde vereenigin
gen krachtig is ingegrepen en vaak met succes om de rookplaag 
tot een minimum te beperken. 
De universiteit te Pittsburg heeft een commissie benoemd om 
te onderzoeken de schade, die door rook wordt veroorzaakt, in 
hoeverre de openbare gezondheid lijdt door de rookplaag, de 
inwerking van de rook op planten, bouwwerken en andere kunst
werken, in hoeverre de rook invloed heeft op nevelvorming. 
De wetenschappelijke commissie wordt gevormd door een na
tuurkundige, twee scheikundigen, vijf architecten, acht artsen, 
twee plantkundigen, twee landbouwkundigen, twee werktuig
kundigeingenieurs, een meteoroloog, een jurist en eenpsycholoog. 
Hier in ons land is de rookplaag niet buitengewoon groot, toch 
worden sommige stadsdeelen door fabrieksschoorsteenen en 
huisschoorsteenen voortdurend in een roetwolk gezet. 
Op het Congres vormde de bespreking van het wegenstof wel de 
hoofdschotel. Bestrijding van de stofplaag, wordt inderdaad een 
eisch destijds. 
Merkwaardig was hetgeen omtrent de bestrijding van huisstof 
van verschillende zijden op het hygiënisch Congres werd be
toogd. Met overtuiging werd verklaard dat de spreekwoordelijke 
Hollandsche zindelijkheid bestaat, al zijn er uitzonderingen. 
E r zou in onze lage dreven een streven naar „reinheid van huis 
en hof" bestaan. Een ieder die werkelijk kennis neemt hoe het 
overgroote deel van de inwoners van Nederland woont, weet 
maar al te goed dat de reinheid zeker niet zooveel meer is dan 
die van andere noordelijke landen. Dat de legende van die 
enorme reinheid der Nederlanders zonder veel protest op een 
gezondheidscongres kan verteld en naverteld worden, wekt 
zeer zeker verbazing. 
De inleider wenscht het huisstof te bestrijden : 
le . door meer algemeene en verbeterde toepassing van mecha
nische reinigingstoestellen; 
2e. verbetering der huizenbouw; 
3e. verbetering van de ventilatie. 
De verlangens zijn niet gering. De eerste wensch zal wel niet 
spoedig bereikt zijn. De tweede eerder, vooral nu architecten 
niet meer alleen voor de gegoeden en zeer gegoeden woon- en 
landhuizen bouwen, maar ook voor tal van woningbouwvereeni-
gingen honderden arbeiderswoningen gaan bouwen. 
De verbetering van de ventilatie is een wensch, waar zeer zeker 
aan te gemoet is te komen. Onze onmogelijke schuiframen, ook al 
kunnen de bovenramen schuiven, kunnen zeer zeker op allerlei 
practische en smaakvolle wijzen vervangen worden. Dat de 
architecten daartoe gaan mede werken, mag zeer zeker verwacht 
worden. 

* * * 
Oorspronkelijk was 't plan op dit Congres het ontwerp wijziging 
der Woningwet te behandelen. Vermoedelijk zal een afzonder
lijk Congres zich met de voorgestelde wijziging der Woningwet 
bezighouden. Belangstelling van de zijde der architecten mag 
verwacht worden, immers aan hen behoort de verbetering der 
huisvesting voor een niet klein deel te kunnen worden toever
trouwd. Zij toch zullen in de toekomst het ontwerpen der woon
wijken en de woningen niet onverschillig kunnen aanzien. 
Dit volgend Congres zal het bezoeken waard zijn. 

A . K E P P L E R . 

CONGRES ARTISTIQUE INTERNATIONAL 
T E PARIJS. 

Ü 
Vervolg van blz. 330. Slot. 

rijdagmiddag 14 Juni vergaderde het congres in de 
conversatiezaal van de Sociéte Nationale des Beaux-
Arts, die zich ook in het Grand Palais bevindt. Maar 
ook deze zaal, al was zij iets aangenamer dan de zaal 

's ochtends gebruikt, was weinig artistiek, en het verwonderde 
mij wel dat Parijs, met zijn talrijke, zeer fraaie zalen, voor dit 
internationaal artistiek congres geen waardiger ruimte beschik
baar had gesteld. 
Aan de orde was het onderwerp : Reglementeering van de pu
blieke prijsvragen. De heer Vernon, membre de l'Institut, hield 
beschouwingen over dit onderwerp, waarna de volgende motie 
werd aangenomen: 
„Het congres, herhalende de motie aangenomen te Rome in 
A p r i l 1911, 
overwegende, dat de internationale prijsvragen van het grootste 
nut kunnen zijn. daar zij de artistieke ideeën en de kunst-concep
ties der verschillende volkeren van de wereld laten wedijveren; 
dat uit de pogingen van de mededingers een wedijver kan ont
staan, nuttig voor de kunst; 
dat de landen, de besturen en de particulieren, door een wed
strijd dezen wedijver opwekkende, er nuttige lessen uit kunnen 
putten; 
overwegende, dat de poging van de mededingers behoorlijk be
loond moet worden; dat de artistieke concepties zorgvuldig 
het eigendom moeten blijven van hunne auteurs ; 
dat de concurrenten in alle gevallen behouden moeten alle rech
ten van het artistieke eigendom, die hun de auteurswet, behoor
lijk toegepast schenkt; 
overwegende daarenboven, dat de samenstelling der Jury op de 
meest liberale en de meest onafhankelijke wijze moet geschie
den ; dat de mededingers in de Jury de afdoende waarborg van 
een juiste beoordeeling moeten vinden, en dat aan de concur
renten moet worden overgelaten om een belangrijk aantal van 
de Jury-leden te kiezen, 
spreekt den wensch uit: 
dat in elke internationale wedstrijd het bedrag der prijzen 
steeds minstens voldoende is om het totaal van den arbeid der be
kroonde mededingers te beloonen, wat betreft onkosten, studies 
en voorbereidende werkzaamheden, gevraagd door het pro
gramma ; 
dat. in dezen gedachtegang, het niet wenschelijk is de prijzen te 
verbrokkelen; 
dat de projecten slechts dat bevatten, wat noodig is voor de be
oordeeling der Jury en voor de uitdrukking van de gedachte van 
den kunstenaar, in dien zin. dat alle onnoodige kosten, door deze 
te maken, vermeden worden; 
dat in de Jury een belangrijk deel der leden door de concurren
ten gekozen wordt; 
dat in elk geval de uitvoering wordt opgedragen aan den eerst-
bekroonde; 
en dat ieder concurrent geheel zijn recht op het artistiek eigen
dom behoudt. 
E n verzoekt, dat overeenstemming van de reglementen der in
ternationale wedstrijden op deze basis zoo spoedig mogelijk ver
kregen worde." 
Bij het stemmen over deze motie was één er tegen; hij motiveerde 
zijn stem, door kortweg te verklaren dat prijsvragen nooit iets 
goeds hebben opgeleverd, en het meest duidelijke bewijs vond 
hij wel het Grand Palais. Hierbij maakte hij een minachtende 
armbeweging, die in deze zaal niet geheel misplaatst was. De 
vergadering werd gesloten, en de opposant werd luidruchtig 
a faire genomen. 
De congressisten vereenigden zich weer in het fraaie Bois de 
Boulogne, en wel bij het aardige kasteeltje Bagatelle, dat in een 
maand gebouwd werd door den comte d'Artois (Charles X) ten
gevolge van een weddingschap met Marie Antoinette. Het wordt 
nu gebruikt voor verschillende tentoonstellingen ; op dit oogen
blik was er een belangwekkende expositie van schilderijenen 
teekeningen, betrekking hebbend op den dans. 
Na eenige ververschingen genoten te hebben, aangeboden door 
de Societé Centrale, werd een wandeling door het park gemaakt, 
waarbij vooral een bijzonder mooie rozentuin de aandacht trok. 

Zaterdag ochtend werd het onderwerp Modelreglement voor 
de internationale kunst-tentoonstellingen besproken. Op een in

leiding van den heer Georges Laugée volgde een uitvoerige, en 
soms verwarde discussie ; ten slotte werden de volgende moties 
aangenomen. 
_ A. Het inviteerend land moet. met het oog op het toekennen van 
plaatsruimte, meer rekening houden met de belangrijkheid van 
de school van het uitgenoodigd land dan met zijn bevolking of 
met zijn politieken invloed. 
B. Het aantal werken, door ieder artist in elke afdeeling te expo
seeren, wordt van te voren vastgesteld, en is hetzelfde voor 
ieder land. 
C. Ieder land, dat uitgenoodigd is. heeft het recht zich buiten 
mededinging te verklaren. 
D. Na een vergelijkende studie der exposities van alle landen 
bepaalt de Jury het aantal diploma's, prijzen, medailles en eer
volle vermeldingen, die aan elke van hen zal worden toegekend." 
Vooral bij B . was verschil van meening ; het werd wenschelijk 
geacht, dat op internationale exposities enkele erkende meesters 
een overzicht van hun werk konden geven; deze inzendingen 
moeten dan beschouwd worden als exposities op zich zelf. 
Verder werd de vraag gesteld of de toegepaste kunst ook onder 
B. viel . E r werden bezwaren gemaakt deze kunst gelijk te stel
len met de andere, daar zij voor een belangrijk gedeelte com
mercieel is. Een beslissing werd hierover niet genomen, en men 
ontzeilde de klip, door eenvoudig bij B . de soorten der kunsten 
niet te noemen. 
's Middags had de laatste bijeenkomst plaats ter bespreking van 
de ontwikkeling van het artistiek eigendom. 
Belangrijke mededeelingen hieromtrent werden gedaan door 
den bekenden George Harmand. alg. secretaris van het congres, 
alg. secretaris van het Comité permanent, secr. van het Comité 
permanent des Architectes. en in 1911 tot Eerel id der Mij. t. bev. 
d. Bouwk. benoemd wegens zijn verdiensten in zake de verdedi
ging van het auteursrecht der architecten en zijn hulp aan de 
Maatschappij verleend bij hare actie om Nederland tot de Berner 
Conventie te doen toetreden. 
De volgende motie van den heer Harmand werd aangenomen : 
Het congres, herhalend de motie aangenomen te Rome in A p r i l 
1911, 
Overwegend dat de kunst in hare verschillende uitingen een blijft 
en dat de rechten van maker op zijn werk zijn en moeten blijven 
identique, welke de waarde en de bestemming van het kunst
werk is ; 
is van meening :1e. dat er geen enkel onderscheid gemaakt moet 
worden, wat betreft de uitgebreidheid van het recht op het arti
stiek eigendom, tusschen de werken der schilderkunst, beeld
houwkunst, bouwkunst, graveerkunst en medailleerkunst en van 
toegepaste kunsten; 
2e. dat niet het merk. in een dezer categoriën opgenomen, maar 
de kunstenaar-maker door den wetgever moet worden be
schouwd en beschermd; 
3e. dat alle werken die een origineel en persoonlijk karakter 
hebben, dezelfde bescherming moeten genieten in alle interna
tionale wetten en overeenkomsten; 
4e. dat deze bescherming, die zoo uitgebreid mogelijk moet zijn, 
zonder eenig voorbehoud en zonder administratieve formalitei
ten moet geschieden, daar zij voortkomt uit het natuurlijk recht; 
verlangt dat alle kunstwerken een zelfde bescherming genieten 
gedurende het leven van den maker en tot minstens 50 jaar na 
zijn dood; 
en wenscht de overeenstemming van het recht van alle auteurs 
van litteraire en artistieke werken op deze basis in den kortst 
mogelijken tijd. 
Ten slotte werd besloten het Congres in 1913 te Luik en in 1914 
te Athene te houden. , 
Deze middag werd besloten met een zeer gewaardeerde ont
vangst ten Stadhuize door het Gemeentebestuur. Uit de wijze, 
waarop door een drietal afgevaardigden van de Parijsche over
heid over het congres gesproken werd en uit de royale ontvangst 
in het groote en rijkversierde Stadhuis bleek duidelijk, hoezeer 
Parijs in alle opzichten een plaats is, die de kunst naar waarde 
schat. 
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Nadat een rijk voorzien buffet de congressisten had versterkt, 
werd een tocht door het Stadhuis ondernomen. Het kolossale 
gebouw is in zijn oorspronkelijken toestand herbouwd door 15a 11 u 
en Deperthes. De bouw van het oorspronkelijke gebouw is in 
1533 begonnen ; daarna is het verscheidene malen verbouwd en 
vergroot. Menig historische gebeurtenis heeft er plaats gehad; in 
1871 is het door de Commune-mannen geheel verwoest. 
De tallooze zalen, vertrekken, corridors enz. werden bezocht, 
waarbij gelegenheid was de vele, soms overdadig-rijke maar 
toch niet barbaarsche versieringen te beschouwen. Legio is het 
aantal beeldhouwwerken en beschilderingen, bijna alle van de 
beste Fransche krachten. Dat ook moderne artisten hierbij aan 
het werk gezet worden bleek o.a. uit een wandbeschildering van 
Chéret. den bekenden affiche teekenaar. en uit eenboertig-sati-
rieke decoratie van Jean Veker, den caricaturist. 
Als men ziet, wat Parijs voor de kunst doet, zou men wenschen 
dat de groote Nederlandsche steden hier eens een lesje gingen 
nemen. 
Zondag 16 Juni werd Versailles bezocht, waarna een banquet, 
opgeluisterd door dramatische en musicale voordrachten, het 
einde van deze internationale bijeenkomst vormde. 

J. G. 

iMGEZOMDEM 

SOLIDARITEIT. 
Op de laatstgehouden Meivergadering van de Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst is in beginsel de fusie tot stand ge
komen tusschen de afdeeling Architectleden en den Bond van 
Architecten, met tot doel : de verheffing van de bouwkunst en 
het tegengaan van alles wat deze verheffing tegenhoudt. 
Zal nu dit streven tot zijn recht komen, dan is vooreerst zeer 
noodig, dat er volkomen eenheid zij. Niet in dien zin, dat wij 
enkel één groep vormen, maar dat wij eenzelfde beginsel uitle
ven. Wij moeten verstaan wat Solidariteit is. Een enkel woord 
wenschte ik daarover wel te zeggen. 
Solidariteit is een diepere eenheid ; een innerlijk bewustzijn van 
saam te hooren, omdat men een ding wi l , zij is dus meer dan 
enkel samenwerking. Deze kan hoogstens een wijze zijn, waarop 
men de solidariteit uitleeft. 
Tien werklieden kunnen b.v. samen werken aan de uitvoering 
van een gebouw, maar daarom behoeven zij toch nog niet solidair 
te zijn. Een hooger beginsel behoeft hen volstrekt niet te verbin
den, ja zij kunnen zelfs geheel vreemd blijven aan het werk dat 
zij helpen tot stand brengen. 
Omgekeerd kunnen tien architecten geheel afzonderlijk arbei
den, zonder praktisch notitie van elkander te nemen en toch ge
zamenlijk de kunst dienen, omdat eenzelfde drang bij hen bestaat. 
E r is dan Geesteseenheid, solidariteit. Nu staan allerlei maat
schappelijke verhoudingen de ontwikkeling van de bouwkunst 
in den weg. Velen zullen goed willen maar niet kannen. 
Hoevelen zijn er niet onder de architecten, die ter wille van hun 
dagelijksch brood, den Concurrentiestrijd moeten meestrijden, 
en niet aan kunst kunnen denken. Als van zelf worden dan de 
meesten onzelfstandig en vervallen tot bloot nadoen, en dat dit 
de bouwkunst allerminst bevordert spreekt van zelf. 
E r is een innerlijk in zich opnemen en verwerken van hetgeen 
anderen produceeren, dat ten slotte de bouwkunst ten goede 
komt. Maar in de hier bedoelde nadoenerij ligt slechts onwaar
heid, dat is : het tegengestelde van alle kunst. 
Zoo zijn er verder vele bureaux, die tot handelsinrichtingen zijn 
geworden, waar groote gaven van ondergeschikten worden^e-
exploiteerd, ten voordeele van den architect, die dikwijls alleen 
..den naam" heeft bij het publiek. E r zijn bureaux van groote 
lichamen waar het o! zoo moeilijk is zelfstandig te zijn, omdat 

het stelsel van bureaucratie anciënniteit boven gave stelt. Alle 
toestanden en er zijn er zooveel meer te noemen die gaven 
en talenten aan banden leggen of verkrachten. 
Het verheugde mij dat de eerste stap werd gedaan in de richting 
tot samenwerken, op een zuiveren grondslag, en het zal mij nog 
meer tot blijdschap zijn, als deze samenwerking in staat blijkt 
mee te werken om het gezicht te verhelderen en de euvelen op 
te heffen, die nu zoo deerlijk de bevordering der bouwkunst in 
den weg staan. 
Een hebben wij te zijn te onze liefde voorde kunst. Wij hebben 
ons bewust te zijn en moeten anderen tot dat bewustzijn brengen, 
dat men met de kunst niet maar naar willekeur kan handelen, 
zonder haar te dooden. 
Daarom hebben wij, die de bouwkunst dienen, ons als één man 
te keeren tegen den invloed van de maatschappelijke misstan
den, die, met zoovele geestelijke belangen, ook de bevordering 
van de kunst in den weg staan. Wij mogen niet dulden dat het 
ideaal omlaag wordt getrokken. 
Tegenover de overal doorwerkende ontbinding hebben wij te 
stellen onze solidariteit, om, afziende van zelfzuchtige belangen, 
alles in 't werk te stellen, om op ons terrein mee te arbeiden aan 
de verheffing van de menschheid. 
Niet allen ontvingen wij dezelfde gaven en hetzelfde aantal 
talenten, maar niet op wat wij kunnen, maar op wat wij willen 
komt het allereerst aan. 
Waarheid is ook hier onafwijsbare eisch. 

W. D E J O N G . 

Utrecht, Juni '12. Architect. 

BERICHTEN 
Alg. Administratieve voorschriften. Naar wij vernemen zal 
de Commissie tot Herziening van de Alg . Administratieve Voor
schriften voor het uitvoeren en onderhouden van werken ten 
behoeve van Besturen en Particulieren (waarin de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst vertegenwoordigd is door de 
heeren G. W. van Heukelom en A . Salm GBzn.) Woensdag 17 
Juli a.s. weer vergaderen. 
Architecten diploma. De Société d'Architecture de Belgique 
heeft een Commissie benoemd, die tot taak heeft het vraagstuk 
van het ..Architekten Diploma" nader te bestudeeren. 
De tentoonstelling van decoratieve en toegepaste kunst te 
Parijs. Naar de N . Rott. Crt. met veel leedwezen verneemt, zal 
de tentoonstelling van decoratieve en toegepaste kunst, welke in 
1914 te Parijs zou worden gehouden, slechts gedeeltelijkdoorgaan. 
Het zal uitsluitend een Nederlandsch-Indische tentoonstelling 
worden. 
De afdeeling Nederlandsche toegepaste kunst zal er niet zijn. 
Hier zit een strijd achter tusschen de kunstenaars en de indus-
trieelen. De eersten hebben tot eisch gesteld, dat er een techni
sche regelingscommissie zijn zou, uit en door de kunstenaars
leden benoemd, aangevuld met administratieve krachten. 
Aan de eischen der kunstenaars is niet voldaan kunnen worden. 
Van de medewerkingder Vereeniging voor Ambachts-en Nijver
heidskunst moest worden afgezien, en dus vervalt de Neder
landsche kunst-afdeeling. 
Hoofdstad van A u s t r a l i ë . Men weet, dat de naijver tusschen 
de verschillende staten van het Australische Gemeentebest be
lette, een van de groote steden tot hoofdstad te kiezen. Voorloo
pig werden regeering en parlement te Melbourne gevestigd, maar 
men besloot een nieuwe stad te bouwen op een stuk grond, dat de 
staat Nieuw-Zuid-Wales aan het Gemeenebest afstond. Daar, te 
Yas-Canberra, zal de hoofdstad verrijzen, naar een plan, waar
voor een prijsvraag is uitgeschreven. De jury heeft alle drie uit
geloofde prijzen aan vreemdelingen toegekend: den eersten, van 
X1750, aan W. B. Griffin te Chicago ; den tweeden, van £ 750, aan 
E . Saarinen te Helsingfors en den derden, van JL' 500. aan A . 
Agache te Parijs. Alg. H.B1. 

32*ie JRARG - 2 0 JUL11912. - No, 29. 

BOUWKUNDIG 
W E E K B L A D 
0R6AAN%MAAF5CHAPPU 

TÖTBEVORDERIMGDERBOUIIJKUNST 
rrr-^f i -

Commissie van Redactie : M. B. N . BOLDERMAN; 
W . J. DE GROOT; A. SALM G.B.ZN.. :: :: :: :: 
Redacteur: J. GRATAMA. :: » « » " » " " " 

Bureau van Redactie : Marnixstraat 402. Adam. 
Bureau van Administr.: Herderstr. 5. Den Haag. 
Uitgevers: MOUTON & CO. :: :: " Den Haag. 

A B O N N E M E N T S P K U S : voor Nederland fr. p. p. ƒ7.50 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) ƒ 9.50. 
Afzonderlijke nummers ƒ 0.15. A D V E R T E N T I Ê N : van 1 5 r e g e l s / l . - , elke regel meer ƒ0.20. Groote letters naar plaats
ruimte. Aankondigingen van aanbestedingen ƒ 0.15. Abonnement van advertent iên tegen belangrijk verminderde prijzen 

I N H O U D : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Nieuwe Leden. Verkie
zing Hoofdbestuur. Adres in zake bescherming van Monu
menten. R E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . De Westelijke gevel der 
Nieuwe kerk te Amsterdam. Het Ontwerp Algemeene A d 
ministratieve Voorschriften en de Aansprakelijkheid van den 
Architect, door Mr. K . J. van Nieukerken. Dr. P. J H . Cuypers 
geïnterviewd Jaarverslag van den Raad van Arbitrage voor 
de Bouwbedrijven over 1911. Vergaderingen. Prijsvragen. 
Berichten. Met een plaat. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

N I E U W E L E D E N . Door het Hoofdbestuur zijn aangenomen 
als Buitengewoon L i d de heeren : 
Q. F . Bijlard Jr., Ged. Bouwk.-Opzichter, Amsterdam ; J. P. Koo-
pen, Bouwk. Teekenaar, Amsterdam; C. P. Nieuwenhuijzen, 
Bouwk.-Teekenaar, Bussum; N . van Wijk, Ged. Bouwk.-Opzich-
ter, Den Haag; G. van Gooi, Ged. Bouwk.-Opzichter. den Bosch ; 
Joh. Kuperus, Ged. Bouwk.-Opzichter, Leeuwarden; N . van 
Doorn, Ged. Bouwk.-Opzichter, Nieuwveen. 

V E R K I E Z I N G H O O F D B E S T U U R . De Algemeene Sep-
tember-vergadering is voorloopig bepaald op Dinsdag 17 Sep
tember en Woensdag 18 September. 
Met het oog op de verkiezing van 2 leden van het Hoofdbestuur 
wordt in herinnering gebracht, dat art 4 van het Algem. Huish. 
Reglement bepaalt: De candidaatstelling voor het Hoofdbestuur 
geschiedt minstens 6 weken vóór de verkiezing in het orgaan der 
Maatschappij door minstens 10 Architect-Leden, of door eene 
wettige vergadering van Architect-Leden eener Afdeeling, 
tevens leden der Maatschappij, speciaal tot dat doel geconvo
ceerd. 
In aansluiting hiermede wordt medegedeeld, dat op de a.s. Alg . 
Septembervergaclering 2 leden voor het Hoofdbestuur gekozen 
moeten worden, tengevolge van het tusschentijds aftreden der 
heeren: L . C. D U M O N T en J. H. W. L E L I M A N . 
Met het oog op den termijn, vastgesteld in bovenstaand artikel 
worden de candidaatstellingen ingewacht tot uiterlijk Woensdag 
31 Juli as. aan het Bureau der Maatschappij, Marnixstraat 402. 
te Amsterdam. 

A D R E S I N Z A K E B E S C H E R M I N G V A N M O N U 

M E N T E N . 

Door het Hoofdbestuur is het volgende adres ingediend: 

11 Juli 1912. 
Aan Zijne Excellentie 

den Minister van Binnenlandsche Zaken 
te's-Gravenhage. 

Excellentie. 
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen. 
het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, 
dat het ten zeerste de afbraak van het buitenverblijf Torenzicht 
bij Poeldijk betreurt, welk gebouw, een fraai en zeldzaam speci
men van de Hollandsche Renaissance-Bouwkunst. hoewel slecht 
onderhouden toch nog vrijwel ongeschonden was. vooral wat de 
gevels betreft; 
dat deze afbraak onverwacht is geschied en hiermede het in
zicht wordt bevestigd, dat Neerlands monumenten van Geschie
denis en Kunst niet voldoende beschermd zijn. en ook de schijn 
gewekt wordt, dat de autoriteiten, die verplicht zijn in dergelijke 
gevallen tijdig te waarschuwen, dit achterwege hebben gelaten. 
Redenen waarom het Hoofdbestuur, overtuigd, dat ook Uwe 
Excellentie een dergelijke gebeurtenis afkeurt, bij Uwe Excel
lentie er ten sterkste op aandringt, dat krachtige maatregelen 
genomen zullen worden, waardoor in elk geval het onverwacht 
verdwijnen van oude monumenten afdoende wordt voorkomen. 

't Welk doende, enz. 
Het Hoofdbestuur voornoemd 

De Voorzitter 
w. g. A . S A L M , G.Bzn. 

De Secretaris 
w.g. J. G R A T A M A . 
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Afb. 3. De „onvoltooide toren" der Nieuwe Kerk te Amsterdam in ongeveer 1750; 
naar eene gravure uit de atlas FouCQUET. 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

U DE WESTELIJKE | | 
GEVEL DER NIEUWE KERK T E 

AMSTERDAM. 
eeds sedert eenigen tijd was er te Amsterdam 
een plan in voorbereiding om de Westelijke 
gevel van de Nieuwe Kerk aldaar te restau-
reeren. Een gedeelte derkostenhiervoorwerd 

door beschikbare gelden gedekt; ten einde de nog ont
brekende ± f 30,000 bijeen te krijgen werd eene Com
missie benoemd. 
Het bedrag is nagenoeg verkregen, zoodat sedert kort 
met de restauratie is begonnen. 
Ieder, die deze zijde van de Nieuwe Kerk goed heeft 
bekeken, zal opgemerkt hebben hoe weinig harmonieus, 
ja hoe rommelig en leelijk dit gedeelte, half toren, half 
gevel, is. 
Bijgaande afbeelding 1 toont dit voldoende nader aan. 
Uit een desbetreffende beschrijving, verleden jaar in 
het Algemeen Handelsblad opgenomen, nemen wij het 
volgende over: 

Een soort van portaal, enkele meters diep en breeder dan het 
middenschip staat daar als het ware op zich zelf; het steekt zeer 
af natuurlijk tegen den gerestaureerden zuidelijken gevel maar 
ook tegen wat er verder van de kerk te zien is. Die voorbouw is 
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tot den eersten trans van natuurlijken steen; 
de bouworde Gothiek. hoewel niet fraai. 
Daarboven een stuk in gepleisterden bak
steen; het onderste deel is hier blijkbaar 
nagevolgd, maar op vrij lompe manier. 
Bovendien is de raamtraceering in het 
groote spitsboogvenster van gegoten ijzer; 
de balustrade, die van zink was, en niet van 
zandsteen zooals aan de kerk zelve, is ver
dwenen. Het geheel wordt gedekt door een 
schuin dak, aansluitende aan de bekapping 
van de kerk; kaal en smakeloos. Dit alles is 
het product van verschillende tijden. De 
westgevel van de Nieuwe Kerk was oor
spronkelijk een vlak opgaande gevel, afge
sloten door twee hoektorentjes, die met 
spitsen waren afgedekt. Een top- of tuit-
gevel bekroonde dezen gevel en was met 
hogels en een kruisbloem versierd. Zoo is 
hij waarschijnlijk geweest tot den brand in 
1645; bij de restauratie na die ramp werd 
besloten aan de westzijde een hoogen toren 
te doen bouwen. Men begon te bouwen en 
voltooide den toren tot den eersten trans: 
op vele oude schilderijen en teekeningen 
ziet men het zeer zware onderstuk van den 
toren, die van noord naar zuid een doorgang 
had. De hoektorentjes van den gevel zijn 
voorden bouw van den toren verwijderd, 
maar deze is, bij gebrek aan geld niet 
verder gekomen. Zoo heeft het gebouwde 
gedeelte gestaan tot 1783. sedert 1655 met 
een uitbouw er boven op, waarin de blaas
balgen voor het orgel werden geborgen. In 
1783 werd de ..onvolmaakte toren", die voor 
niets diende, toch een te erge sta-in-den-
weg; men brak het buitenste gedeelte met 

de gewelven boven den doorgang af, maakte van het over
blijvende, aan de kerk vastgebouwde deel, een vlakken muur 
en bracht den tegenwoordigen ingang aan. 

Zoo bleef het tot in 1845. Toen besloot men den gevel te restau-
reeren en bouwde het reeds zoo even bewonderde bovenste 
deel van den gevel en het dakgedeelte, een zgn. wolfeinde aan 
het groote kerkdak vast. Van den ouden kerkgevel was toen niets 
meer te zien. Ia de plaats daarvan was gekomen het ergerlijke 
geheel dat wij nu kennen. Dat kan zoo niet blijven, reeds daarom 
niet omdat het werk van 1845 al even slecht van bouw als van 
ontwerp is en dringend herstel behoeft. 
Vandaar de vraag: wat nu ? Zal men den nu bestaanden toestand, 
het knoeiwerk van de helft der vorige eeuw oplappen en besten
digen ? Zal men het aangebouwde verwijderen ? Hoever zal men 
daarbij dan gaan ? zal men beproeven den gevel van vóór 1645 te 
herstellen en dus ieder spoor van den „onvolmaakten toren" te 
niet doen? Of het stuk dat men er in 1783 van liet staan, behouden? 
Het is te begrijpen dat de heer C. B. Posthumus Meijjes, de ar
chitect van de kerkgebouwen der Nederd. Herv. Gemeente, in 
dezen niet alleen op eigen oordeel heeft willen afgaan. Hij heeft 
voorgesteld een commissie te benoemen om een plan tot restau
ratie van den westgevel der Nieuwe Kerk op te maken en dat is 
gebeurd. De heeren C. Muysken, F . J. Nieuwenhuis en C. H . Pe
ters, alle drie architecten die aan restauraties van oude monu
menten met veel succes gewerkt hebben, wij herinneren 
slechts aan de Grafelijke Zalen hebben zich vereenigd met 
het denkbeeld van den heer Posthumus Meyjes om den bouw 
van 1845 te verwijderen, daarentegen het oude deel van den on
volmaakten toren als van historische waarde te behouden en te 
herstellen en het bovenste deel van den gevel weer te brengen 
in den staat waarin het was vóór den torenbouw, dus den tuit-
gevel. met kruisbloem en hogels, de hoektorentjes, het spitsboog
venster, hel roosraam. dat daarboven was aangebracht enz. te 
herstellen. Men bezit voor deze reconstructie vele gegevens : het 

Opbouw 
gemaakt 

1847—1849. 

Afb. 1. De Westgevel der Nieuwe Kerkte Amsterdam, vóór de restauratie van 1912. 
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Afb. 2. De Nieuwe Kerk te Amsterdam in het jaar 1612; naar een gravure van 
V I S S C H E K . (Aanzicht van de Damzijde). 

behoort bij hel Bouwkundig Weekblad van 20 Juli 1912, No. 29. 



Afb. 5 en 6. Twee ontwerpen van 
J A C O B V A N C A M P E N voor den Toren 
der Nieuwe Kerk te Amsterdam. 
Het linksche werd voor uitvoering 
gekozen. 

bekende schilderij van de Nieuwe 
Kerk uit ± 1556, waarop de zuidgevel 
te zien is en de westgevel van ter 
zijde, en oude gravures vanomstreeks 
1612 en 1640, de laatste naar een 
schilderij; de aanzetten van de to
rentjes zijn nog aan de muren te zien; 
de vorm van het dichtgemetselde 
roosvenster is in de kerk, boven het 
orgel precies na te gaan. Bij uitvoe
ring van dit plan krijgt men aan dezen 
gevel natuurlijk Gothiek uit allerlei 
tijden, maar bij andere oplossingen 
ook. Breekt men den heelen toren af, 
dan zou men in 1911sch werk den 
heelen gevel van vóór 1645 kunnen 
herstellen, doch bezit men daarvoor 
voldoende gegevens? Dan vervalt 
ook elke herinnering aan den toren
bouw en bij overweging — men 
heeft geen plaats meer om de blaas
balgen voor het orgel, die electrisch 
in beweging gebracht, in den uitbouw 
zullen worden ondergebracht, te 
bergen. 

Zoodat er dus voor het plan van de 
vier architecten heel veel te zeggen is. 
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Wij geven hierbij in afb. 4 de 
projectie-teekening van de res
tauratie; afb. 2 is genomen naar 
de gravure van Visscher uit het 
jaar 1612; hierop is duidelijk 
een der hoektorentjes van den 
"Westgevel te zien. Afbeelding 
3 is een reproductie naar eene 
gravure uit de atlas Foucquet 
uit ongeveer 1750 met den on-
voltooiden toren en den door
gang ; de hoektorentjes van den 
topgevel zijn reeds weggenomen. 
Zooals gezegd, is in 1783 ver
wijderd het middendeel en het, 
op de gravure gezien, rechtsche 
deel van den toren. Als men nu 
ziet wat daarna in 1845 van 

dezen gevel is gemaakt, en men vergelijkt de vormlooze 
en geheel karakterlooze architectuur, met het dak tegen 
den top met het restauratieplan van nu, dan is het 
buiten t wijf el,dat wat massawerking en silhouet betreft, 
de nieuwe oplossing veel beter en veel karakteristie
ker zal zijn. Duidelijk zal door den topgevel de afslui
ting van het hooge middenschip spreken; wel is het jam
mer dat de restauratie-teekening nietgeheel gevolgd kan 
worden, omdat door de plaatsing van het groote orgel 
tegen den Westgevel, het groote raam een z.g. blind 
raam moet worden. Het restant van den toren zal zich 
voordoen als een bordes, als een zakelijk afgedekt 
brokstuk, dat men terecht als historisch fragment be
waren wil. De vraag, of het wenschelijker ware geweest 
bij dezen betrekkelijk-nieuwen bouw van den gevel niet 
te trachten de oude vormen, ook in de details, na te 
maken, maar de gevel te doen zijn een kunstwerk van 
onzen tijd, met takt aansluitend bij het geheel, zullen 

Afb. 4. Project voor de restauratie van de Westgevel der Nieuwe Kerk te Amsterdam; 
Architect C . B . P O S T H U M U S M E Y J E S . 

wij hier niet beantwoorden. Wij willen er alleen op 
wijzen, dat deze kerk feitelijk al een restauratie-in-stijl 
is, namelijk van 1645 na den grooten brand; en dat zij 
verder voor een groot gedeelte (zie Zuidgevel) nogmaals 
in onzen tijd in stijl is hersteld. 
Uit het bovenstaande blijkt, dat ook vroeger (1645) in 
stijl gerestaureerd werd. Maar nog merkwaardiger is 
het feit, dat de groote toren van 1645 in een Gothisch 
karakter, ontworpen is door . . . Jacob van Campen, de 
grootmeester der Hollandsche Hoog-Renaissance, de 
volbloed klassicus! 
De heer A. W. Weissman schrijft in het fraaie stan
daardwerk: „Amsterdam in de 17e eeuw", hierover: 

.De Nieuwe Kerk was in het begin van Januari 1645 
door brand geteisterd. Men begon haar aanstonds te 
herstellen, en 2 September daaraan volgende besloot 
de Vroedschap zelfs, haar van een toren aan de west-
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zijde dien zij nooit gehad had, te doen voorzien. In de ar
chieven vindt men niet aangeteekend, wie het ontwerp 
van dezen toren gemaakt heeft. 
Doch uit de .Eerplicht aan mijn Heer en Meester Jacob 
van Campen", een gedicht door Stalpaert uitgegeven, 
blijkt, dat van Campen de -Vader en Vinder" zoowel 
van den toren als van het van 1650—1655 daartegen 
aangebouwde .nieuwe heerlijckste Orgel" geweest is. 
De torenbouw werd in 1652 reeds gestaakt. Wat ver
rees is later grootendeels weer gesloopt. Van den toren 
bestaan twee modellen, die nu in het Rijksmuseum be
waard worden. Het eene is meer in Palladiaanschen 
geest, het andere vertoont een poging om Gothische 
vormen toe te passen. 
Dit tweede model is bij de uitvoering gevolgd. Dat van 
Campen, die volgens Huygens, de „vuyle Gotsche 
schell" van de oogen der Nederlandsche bouwkunst 
had afgenomen, die 't Gotsche krulligh mail voor stae-
tigh Roomsch had doen plaats maken, zich hier aan 
de Gothiek waagt, is zeker opmerkelijk. Wij zien dus 
een poging, om in een historischen stijl te werken onder
nemen. Dat van Campen de Gothiek niet begrepen heeft, 
bewijst zoowel het model, als het overblijfsel van den 
toren, dat thans nog den westelijken ingang der kerk 
vormt". 

Van de beide houten modellen in het Rijksmuseum, 
geven wij hierbij afbeeldingen (5 en 6). 
Hoe geweldig groot de toren zou worden, kan men zich 
voorstellen, door het onderste stuk van het model te 
vergelijken met wat is uitgevoerd, zichtbaar op afb. 1. 
Eigenaardig, maar niet zonder verdienste, zijn beide 
ontwerpen van Van Campen. Het eene, het Gothische, 
dat voor uitvoering gekozen werd, is al heel weinig 
.stijl vast", het wetenschappelijk stijl karakter is zeer 
gering en van Gothischen -namaak" kan dan ook niet 
gesproken worden. 
Het ontwerp is veeleer een kunstwerk, waarbij ge
tracht is aan te sluiten bij de Gothische vormen, zon
der deze slaafs te copieeren, en waardoor de architec
tuur iets origineels en iets levends houdt, ongeveer 
zooals, bij zoo menige kerk in ons land, de Vroeg-
Renaissance top op een Gothischen onderbouw. 
Het tweede ontwerp is een hoogst merkwaardige ver
menging van Gothiek en Renaissance; van Gothische 
verheffing, zich toonend in den rijzigen hoofdvorm en 
in de slanke openingen; van Renaissance horizonta
lisme, sprekend uit de zware en duidelijke lijsten, en 
van klassieke klaarheid, zich uitend in de eenvoudige 
opstapeling der drie hoofdpartijen. 
Maar uit beide projecten spreekt een geest, die niet 
copieert, maar schept. J. G. 

HET ONTWERP ALGEMEENE ADMINISTRA
TIEVE VOORSCHRIFTEN EN DE AANSPRA
KELIJKHEID VAN DEN ARCHITECT. 

door Mr. K. J. V A N NIEUKERKEN, 
Advocaat te Amsterdam. 

I. INLEIDING. 

R=rJjFfl e t was wel met meer dan gewone belangstel-
I ei*! l m g d a t m e n u i t bladen kennis nam van 
; pJ/J het door den Heer Jos. Cuypers op een der 
DsLaBsJ wintervergaderingen (30 Januari 1912) van 
den Bond van Nederlandsche Architecten behandelde 
onderwerp: „Voorschriften voor Werken in Betonijzer" 
en van de natuurlijkerwijze daarbij te berde gebrachte 
vraag, wie der leidende personen op een bouwwerk 
voor de deugdelijkheid der cementijzerconstructie de 
verantwoordelijke persoon is. 
Wanneer eenmaal de belangstelling is gewekt, dan is er 
betrekkelijk weinig noodig om deze gaande te houden 
en zoo troffen mij sinds dien tijd herhaaldelijk adver
tentiên, berichten, bepalingen in min of meer algemeene 
contracten, die mij ten slotte er toe brachten een be
scheiden poging te wagen, om de kwestie zelf van juri-
diek standpunt onder de oogen te zien, al was het maar 
alleen, omdat een betrekkelijke zinsnede in het verslag 
daarvan de wenschelijkheid in het algemeen liet door
schemeren. 
Ofschoon de beantwoording, dat als verantwoordelijke 
persoon de gewapend-beton-constructeur zelf moet wor
den aangewezen, doch dat de architect in die aanspra
kelijkheid deelt en deze niet van zich mag afschuiven, 
blijkens het verslag en ook m.i., van algemeen practisch 
standpunt gesproken, terecht meerdere instemming 
mocht verwerven, schijnt mij toch die oplossing aan
vechtbaar en een nadere bespreking te rechtvaardigen. 
Immers indien de gewapend-beton-constructies afzon
derlijk zijn uitbesteed en de constructeur derhalve in 
een rechtsband met den bouwheer is gewikkeld, dan zou 
hij door dezen kunnen worden aangesproken ter zake 
van ondeugdelijke uitvoering, enz., maar gewoonlijk 
staat die constructeur nog als onderaannemer buiten 
het algemeen aanbestedings-contract en zal de bouw
heer zich tot den aannemer en deze zich tot dien con
structeur hebben te wenden. 

Hoe vaak nu heeft een van beiden een verweermiddel, 
dat het resultaat, het gewenschte gevolg dier aanspra
kelijkheid, waar het dan toch om gaat, in gevaar brengt! 
Want zelfs, al ware de gewapend-beton-constructeur 
te rangschikken onder de „andere ambachtslieden" als 
„metselaars, timmerlieden, smids" van art. 1651 B.W. 
en hij dus gehouden zijn aan de regelen in de afdeeling 
„aanneming van werk" voorgeschreven, dan mocht nog 
alleszins worden betwijfeld of zijn aansprakelijkheid 
mocht worden geput uit het zoo bijzondere voorschrift 
van het bekende artikel 1645 B.W. betreffende de aan
sprakelijkheid van „bouwmeesters en aannemers". En 
toch is er juridiek alle reden den in het algemeen aan-
sprakelijken aannemer als uitvoerder niet meer belast 

te houden dan juist dien gewapend-beton-constructeur, 
op wiens product veelal al het werk des aannemers rust 
en steun moet vinden. 
Vandaar wrijving over de houding van den aannemer 
tusschen besteder en gewapend-beton-constructeur en 
dat in besteksbepalingen of speciale contracten althans 
eenige kracht wordt gezocht. 
Het ware trouwens niet voldoende in den gewapend-
beton-constructeur practisch de aansprakelijke persoon 
voor gebreken, enz. te hebben gevonden. Uit het be
staande recht moet worden aangewezen degeen, tot 
wien de bouwheer zich met zijn aanspraken op herstel 
en bij gebreke daarvan op schadevergoeding heeft te 
wenden, zonder dat hem een afschrikkend verweer
middel) wordt voorgehouden. Het gaat minder om het 
theoretisch recht dan om het zekere resultaat van het 
recht! Was het wonder, dat ik mij van de wet een uit
stapje naar de R.A.V. en toen naar de door de bekende 
Commissie tot herziening der R.A.V. voorgestelde wijzi
gingen veroorloofde! 

Deze betreffen feitelijk het geheele bouwrecht en wan
neer de lezing en herlezing daarvan mij eenige opmer
kingen deden neerschrijven, dan meende ik die hier niet 
te moeten achterhouden. Maar haar motiveering vor
derde meerder inzicht in de contractueele verhoudingen 
op een bouwwerk en ook dat werd aan het papier 
toevertrouwd. 
In zooverre waag ik mij dan niet te verweren tegen op
merkingen omtrent groote uitvoerigheid, noch omtrent 
het minder ter zake doende van het volgende voor de 
oplossing der inleidende kwestie. Zij zal te rechter tijd 
een, naar ik hoop, volledige beantwoording vinden. 
Doch reeds aanstonds meen ik toch aan een bijzonder 
punt daarvan de aandacht te moeten schenken, om het 
daarna voor langen tijd uit te schakelen. 
Bij de bovenvermelde inleiding van den Heer Cuypers 
schijnt n.l. een punt van overweging te hebben uitge
maakt de verantwoordelijkheid van Bouw- en Woning
toezicht in zake de voorgenomen en door haar goedge
keurde gewapend-beton-constructie. 
De geëerde inleider zou mij ongetwijfeld willen toestaan, 
dat ik zijn in het verslag gelezen conclusie „dat wanneer 
het ontwerp en de berekeningen worden vervaardigd op 
het bureau van een gewapend-beton-fabrikant, en deze 
laatste worden nagerekend door den architect en ge
controleerd door Bouw- en Woningtoezicht, zulks de 
beste oplossing vormt van het vraagstuk, waarbij dan 
ieder voor zich de verantwoordelijkheid op zich neemt", 
als de practisch juiste aanvaard. 

Doch van juridiek standpunt ben ik wel genoodzaakt 
die conclusie aanstonds te verwerpen, omdat mijn vrees, 
dat het Bouw- en Woningtoezicht zijn gedeelte van de 
verantwoordelijkheid — die voor de uitgeoefende con
trole — niet op zich zal nemen, gegrond schijnt. De Ne
derlandsche maatschappij is theoretisch uitsluitend 
aangewezen op weldaden van de overheid, hetzij door 
gebods-, dan wel door verbodsbepalingen. Behoudens 
in de door de wet bepaalde gevallen kan men noch den 
betrokken ambtenaar, noch de corporatie, in wier dienst 

hij staat, voor de schade uit zijn voorschriften of nalatig
heden voortvloeiende aanspreken, zoo lang het instituut 
van den administratieven rechter, en dan nog met uit
gebreider macht bekleed, dan thans de bedoeling is, 
hier te lande zijn intree niet heeft gedaan. 
Indien de instorting van een bouwwerk inderdaad eens 
uitsluitend aan verkeerde voorschriften van het Bouw
en Woningtoezicht te wijten ware, dan zou — afgezien 
van strafrechtelijke schuld en aansprakelijkheid met 
eventueele civielrechtelijke gevolgen - geen der perso
nen, die in het samenstel van de het bouwwerk betref
fende overeenkomsten partij waren, tegen dat lichaam, 
corporatie of den betrokken ambtenaar voor de geleden 
schade in rechten verhaal kunnen uitoefenen. 
Hoezeer ik hoop dit punt voor zooveel noodig in het 
volgende opnieuw te mogen betrekken, schijnt mij de 
kwestie dus uitsluitend uit het private recht, het con
tractenrecht, haar oplossing te moeten vinden. 
Bij de inleiding is voorts besproken de houding van den 
architect tegenover de Voorschriften van het Konink
lijk Instituut van Ingenieurs voor Betonijzer (Gewapend 
Beton). 
Met klem van redenen werd bij de discussie na de inlei
ding betoogd,dat de architect zijn verantwoordelijkheid 
in zake gewapend-beton-constructies moet afwijzen. 
Dit betoog wees aanstonds de ruimte in de inleiding aan 
voor de vraag, hoever die aansprakelijkheid van den 
architect zich in het algemeen te dien aanzien wel uit
strekt, of deze laatste inderdaad zoo groot is, dat hij ze 
van zich moet afwentelen en zoo ja, op wien dan. 

Deze en meer vragen, die de bouworde van den mo
dernen tijd raken, laat ik voorshands ter zijde, omdat 
haar beantwoording van zelf voortvloeit uit de vol
gende beschouwingen en opmerkingen betreffende het 
samenstel van contracten, dat voor de oprichting van 
een bouwwerk in onzen tijd noodig is, betreffende de 
uitvoering dier contracten en de functies der daarin lei
dende persoonlijkheden. Gelijk gezegd, voerde het een 
van zelf tot het ander en namen de nevenstudies lang
zamerhand zulk een overwegende plaats in, dat het 
geheel den titel, aan het opstel gegeven, rechtvaardigt. 

Van een eenvoudigen weinig gecompliceerden grond
slag schijnt mij te kunnen worden uitgegaan. 
De aanbesteder, wien de lust tot bouwen te machtig 
wordt, stelt zich dan in verbinding met een architect, 
geeft dezen meer of minder gespecificeerd zijn wen-
schen, bedoelingen en wellicht het bedrag der beschik
bare gelden op. Deze vervaardigt schetsen, beraamt de 
kosten en ontwerpt, wanneer beiden over het geheel tot 
overeenstemming zijn gekomen, de definitieve plannen 
met bestek en begrooting. Naar gelang van den aard 
van het werk zullen des architects talenten als kunste
naar, dan wel als technicus meer op den voorgrond 
treden. Gemeenlijk zijn inrichting en vorm gewichtige 
punten van overleg tusschen bouwheer en architect, 
ten aanzien waarvan de laatste meer als adviseur op
treedt. Doch het verwerken der opgaven in plannen en 
bestek is zijn zelfstandige technische functie. 
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Vervolgens heeft de openbare of onderhandsche be
steding na de aanwijzing plaats. Het werk wordt ge
gund en het contract tusschen bouwheer en architect 
wordt gevolgd door dat tusschen bouwheer en aan
nemer. Onder leiding van den architect verbindt de 
aannemer zich om volgens teekeningen, bestek, het 
procesverbaal van aanwijzing het werk uit te voeren 
voor den bepaalden prijs, in de hoop, dat zijn kosten 
minder zullen zijn en hij winst zal boeken. 
Door zijn organiseerende talenten groepeert en rang
schikt de aannemer de noodige arbeidskrachten van 
werklieden en onderaannemers, zorgt hij, dat hem 
tijdig de noodige leveranties worden bezorgd. Hij maakt 
zich zoodoende het middelpunt van een lange reeks 
contracten, die hem eenerzijds geldelijke verplichtin
gen opleggen, maar hem anderzijds op velerlei praesta-
ties recht geven. Maar bovendien vereischt de naleving 
van het aanbestedingscontract groote en veelsoortige 
technische kennis, zoowel ten aanzien van de uitvoe
ring van bestek en teekeningen als van ondergeschikte 
daarin vooronderstelde punten, door gebruik als ander
zins aangewezen. 
Het is niet onmogelijk, dat hij gedurende de uitvoering 
van het werk eenige medecontractanten naast zich 
krijgt, die op het door hem uitgevoerde werk als zelf
standige aannemers van onderdeden, als centrale ver
warming, verlichting, enz. voortbouwen, maar ook is 
het mogelijk, dat hij heeft voort te bouwen op reeds 
door andere aannemers uitgevoerde onderdeelen, b.v. 
een partieel aanbestede fundeering e.d. 
Gedurende het werk hebben eenige opnemingen plaats 
en worden hem betalingen gedaan, hij erlangt en volgt 
nadere aanwijzingen en bevelen der Directie en einde
lijk heeft de oplevering plaats en worden hem de res-
teerende gelden, c.q. na den onderhoudstermijn, uit
betaald. 
Op deze korte feitelijke uiteenzetting zullen wel niet 
zooveel aanmerkingen worden gemaakt, of de juridische 
behandeling der contracten, der velerlei rechten en 
verplichtingen der verschillende deelhebbers kan er op 
worden gebouwd. 
Ik meen het meeste resultaat te verkrijgen met voor die 
beschouwing de verschillende paragrafen der voorge
stelde A.V. te volgen. Doch noch van mijn bestek, noch 
van de aandacht der lezers mag ik zooveel vergen, dat 
ik alle punten bespreek, en ik laat ook daarom meerdere 
belangrijke instituten, die in den laatsten tijd levendige 
discussies hebben uitgelokt, onaangeroerd. 
Vooreerst zouden bij de behandeling de beide hoofd
beginselen, die der Herzieningscommissie der R. A. V . 
voor oogen stonden, aan de werkelijkheid kunnen wor
den getoetst. Deze waren: 
1. dat de aannemer in het algemeen verplicht is de 6e-
velen der directie op te volgen, en 
2. dat de verantwoordelijkheid voor hetgeen uit het 
opvolgen dier bevelen voortvloeit niet op zijne, des aan
nemers, schouders mag worden gelegd. 
Voorts dient dan te worden nagegaan, of in de voorge
stelde bepalingen wel voortdurend tot zijn recht komt 

het beginsel, dat zij regelen een overeenkomst gesloten 
tusschen geheel gelijkgerechtigde partijen. 
Een zekere vrees bekruipt den lezer bij de bewering der 
Herzieningscommissie, dat in de regeling al een ruime 
plaats zal worden ingeruimd aan, in het algemeen toch 
alleen in bijzondere omstandigheden opkomende, -bil
lijkheidsoverwegingen". Het schijnt mij aanbevelings
waardig om eerst te zoeken, wat recht is, om eerst na 
vaststelling daarvan aan het „summum ius, het „summa 
iniuria" te ontnemen. 
Een vluchtige blik op de voorgestelde bepalingen laat 
geen twijfel, dat men rechten en verplichtingen van 
aanbesteder en aannemer heeft omschreven, doch van 
die der Directie bemerkt men nog minder dan van het 
zooveel mogelijk scherp belijnd vastleggen harer ver
antwoordelijkheid. 
Het meeste resultaat wordt aan beschouwingen gewaar
borgd, wanneer ze betreffen concrete vraagstukken en 
gedachtig aan het „la critique est aisée, l'art est diffi
cile", zal ik meerdere opgestelde bepalingen nagaan en 
zoo noodig critiseeren, zonder dat mijn lof voor het zoo 
waardevolle werk der Commissie dientengevolge in 
eenig opzicht vermindert. Ik dien hieraan toe te voegen 
dat alle opmerkingen in het Rapport over het ontwerp 
der Comm. tot herziening der Alg. Ad. Voorw., uitge
bracht door eene Commissie benoemd door de Mij. t. 
bev. d. Bouwk. en den B. v. Ned. Architecten, mij juist 
schijnen en ik gaarne verwacht, dat de door haar voor
gestelde wijzigingen, voor zoover die buiten bespreking 
blijven, zullen worden aangebracht. 
Ten slotte zou het mij wenschelijk voorkomen, dat de 
Administratieve Voorschriften in het algemeen voor 
rechter en publiek zullen uitspreken, wat in het bouw
bedrijf tusschen aanbesteders, aannemers, onderaan
nemers en directie inderdaad recht is, afgezien van 
eigen belang. Voor zoover dat mogelijk is, zouden ze 
ook toepassing moeten kunnen vinden op bouwwerken 
door een aannemer-bouwkundige zonder leiding en toe
zicht van architect-directie uitgevoerd, wier rechten en 
verplichtingen dan geacht worden kunnen ten deele op 
den besteder, ten deele op dien bouwkundige te rusten. 

(Wordt vervolgd). 

DR. P. J. H. CUYPERS GEÏNTERVIEWD. 
De bekwame redacteur van „Onder de Menschen" in de N. Rott. 
Crt. heeft in een 2 tal feuilletons een interview van Dr. Cuypers 
weergegeven, vol typische bijzonderheden, die doen verlangen, 
dat deze grootmeester der Ned. Architecten eens zijn memoires 
zal schrijven. Wij nemen uit de feuilletons het volgende over : 

't Gesprek begon als van zelf over zijn vijf en tachtigsten ver
jaardag, en die nog altijd onverzwakte arbeidzaamheid. 
„Ja" zei de bouwmeester nadenkelijk — „'k heb nu twee-en 
zestig jaren in de architektuur gewerkt, en gelukkig zijn we nog 
druk bezig in allerlei deelen van 't l and . . . 'k Was twee en twintig 
toen ik in Antwerpen mijn diploom haalde; kort daarna heb ik 
dit huis gebouwd . . . 'n Poos later is Amsterdam mijn tweede 
vaderstad geworden; Amsterdam, dé groote stad immers van ons 
land, waar mijn verbeelding natuurlijk naar uitging, om de ruim
te, 't intellectueele leven, het moderne verkeer, dat je toch noo
dig hebt als jong architect voor den groei van je werk, niet waar? 
' Hebt u in uw jonge jaren groote leermeesters gehad ?" 
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„Dat zou ik denken: Viollet-le-Duc bovenal! Diens leer heb 
mijn heele leven door als waarheid behouden, endaar hebik 
mijn kracht aan te danken. Heeft hij niet gezegd : „alle vormen, 
die niet het gevolg zijn van de constructie, zijn verwerpelijk ?" 
Toen kwamen wij over het Rijks Museum te spreken. 
Dr. Cuypers vertelde mij, dat de plannen om tot de stichting 
daarvan te komen reeds zijn uitgegaan van den Koning. Aan de 
eerste prijsvraag voor dat gebouw, natuurlijk veel kleiner ge
dacht dan het tegenwoordige, deed hij mee door een streng Go-
thisch ontwerp in te zenden, waarvoor hij den prijs van twee 
duizend gulden verwierf. De eerste was toen Prof Langen, uit 
München, maar diens project met een enormen koepel was on
uitvoerbaar . . . Daar is trouwens allemaal niets van gekomen, 
totdat de Vereeniging voor de stichting van een Rijksmuseum 
werd opgericht, waarvan Prof. Alberdink Thijm de secretaris 
was die den jeugdigen bouwmeester overreede om weer mee te 
dingen. De Koning had aan dien naam Rijks Museum een ergen 
hekel. Hij had het „Koninklijk Museum" genoemd willen zien. . . 
Wil lem II was wel een kunstzinnig man. Hij had een zeer belang
rijke collectie schilderijen; en toen die verkocht moesten wor
den, zijn daar veel te lage prijzen voor besteed. Men is er heel 
dom mee te werk gegaan; de verzameling had tien maal meer 
op kunnen brengen. Jhr. de Stuers, onze gezant te Parijs, had Dr. 
Cuypers nog onlangs verteld hoe daar weer schilderijen uit de 
koninklijke kabinetten, die hier voor 'n 700 gulden waren van de 
hand gezet, gemiddeld met veertienduizend francs waren be
taald. . . Dat was te meer jammer, omdat er zóóveel noodig 
bleek tot dekking van de tekorten. 

„Maar met dit al wreekt zich nu de kleingeestigheid van de com
missie bij de stichting van het Rij ks Museum. Ik had niet af wil len 
bouwen ; ik had het middenstuk wil len maken met de noodige 
ruimte voor nieuwe vleugels, volgend de lijn van het hek: den 
vijfhoek. Doch de heeren vonden: 't was nu al te groot! E n bo
vendien wilden zij niet dat men zou denken: er is geen geld ge
weest om het werk af te maken. Al leen Victor de Stuers was 
op mijn hand; hij voorzag wat er sedert is moeten gebeuren: tel
kens stukken er bij lappen. Maar om er nu voor de collectie 
Drucker wéé r 'n brok aan te zetten, daar ben ik vierkant tegen. 
Ik heb dan ook aan den Amsterdamschen Raad geschreven, dat 
het uiterste is bereikt; dat anders de geheele achtergevel bedekt 
wordt, dien men nu tenminste op 'n tachtig meter afstand nog 
kan overzien. E n daarbij heb ik voorgesteld, om op een stuk 
grond achter het Rijks Museum een nieuw museum te bouwen, 
naast dat voor het reddingwezen, om het voor de verzameling 
van den heer Drucker en andere moderne schilderijen te be
stemmen. En ik heb hoop, dat het gemeentebestuur wel in dezen 
geest zal willen beslissen. . . . 
„Ja, door die groote werken ben ik, als Limburger, doch ook wel 
door en door Amsterdammer geworden, al bleef ik mijn huis aan
houden, hier, in Roermond, waar 't zoo rustig arbeiden is Wat 
niet zegt, dat men mij ook altijd met vree heeft gelaten. Wat is er 
niet veel tegen me geschreven en gevochten.. . . Mijn project, bij
voorbeeld, voor hetmonument van Neerland's onafhankelijkheid 
verwierf den prijs. Maar ik heb de uitvoering niet gekregen. Men 
heeft toen de steden laten stemmen over de plannen, en ik was 
te Gothisch, te Roomsch. Dat ik Roomsch ben, heeft men mij in 
zekere kringen wat kwalijk genomen. . . . Maar al zijn er ook 
eindeloos veel artikelen op mij losgelaten door Leliman, bij
voorbeeld ik heb 't alles over mij heen laten gaan, en nooit de 
pen gevoerd tot verweer. 
„Heelt men mij niet nog eens openlijk beschuldigd, dat ik stee-
nen voor het Rijks-Museum gebruikte aan particuliere huizen? 
Toen zei minister Heemskerk: „ge doet go e d door er niet op te 
antwoorden. Als het noodig is, zal ik voor u spreken in de 
Kamer." E n de officier van justitie vroeg mij, of ik het blaadje 
niet wilde vervolgen, dat die aantijging had gelanceerd ? Maar 
ik heb 't niet gedaan. Daar moet je boven staan, wanneer je de 
rustige kracht voor je werk wilt behouden. 
„Doch wat me wèl gegriefd heeft, is die groote beweging tegen 
mij, toen ik in Amsterdam het Centraalstation zou bouwen. 
Veertig collega's vereenigden zich in een stuk vol protesten.... 

Daarna heb ik dan ook ontslag genomen als l id der Maatschappij 
van Bouwkunst, waarvan ik nota bene drie jaar voorzitter was 
geweest. Wat niet wegneemt, dat ik thans eerelid van die ver
eeniging ben !. . . Doch verder kon ik toen zelf rustig zwijgen, 
omdat de verdediging immers voor mij opgenomen werd door 
een reeks oud-ministers en allerlei anderen van de aanzienlijk
ste mannen uit het land. . . . 
„Doe wel, en zie niet om, is altijd mijn lijfspreuk geweest. E n 
daar heb ik mijn krachten bij behouden. De nieuwe werken 
behandelt mijn zoon nu wel hoofdzakelijk. Maar met het toe
zicht, en als adviseur der regeering, heb ik mijn handen nog 
dagelijks vol. Ik houd er van om ambulant te wezen, en dat ben 
ik dan ook altijd.. . Ze zijn er wel eens verwonderd over, dat ik 
zoo'n groot deel van mijn leven in den trein door kan brengen ; 
maar weinig menschen reizen zoo gemakkelijk als ik. Dat ver
moeit me nooit, vooral niet op lange trajecten. . ." 
„En vindt u nu, na zóóveel jaren" vroeg ik „dat er eenige 
vooruitgang is waar te nemen in de bouwkunst van ons land?" 
„O, enorm, enorm!" antwoordde Dr. Cuypers opgetogen. 
„Maar ge moest toch ook eens weten hoe ellendig ' te rdaar in 
uitzag, zoon zestig jaar geleden. Wil t ge geloo ven, dat er in die 
eerste jaren door een toenmalige hoofdingenieur een ontwerp 
van mij voor een kerk werd afgekeurd, omdat ik een gewelf in 
baksteen had durven aangeven ? Afgekeurd, omdat zoo iets o n-
m o g e 1 ij k was ? Daar zouden immers niet eens metselaars zijn 
te vinden om het te maken? Maar ik hield vol. Ik maakte'n 
teekeningetje, hoe de steenen in de latten moesten komen. E n 't 
antwoord was: waar zoudt ge de menschen vandaan halen? 
Wel , zei 'k. . . ik doe 't zelf! E n ik nam den man mee naar Vechel, 
waar ik juist een pastorie bouwde met kruisgewelven... . . 
„Zoo heb ik als 't ware eerst 'n school moeten vormen van met
selaars, die later twintig, dertig, veertig jaarbij mij zijn gebleven 
meestal Noord-Brabanders, wat immers op dat gebied de beste 
vaklui zijn, — die dan 's winters klompen zitten te maken. E n 
later kreeg ik er verscheidene uit Ut rech t . . . . Maar twee kerken 
heb ik toch niet mogen bouwen, omdat ik ze in baksteen uit wilde 
voeren! — Ja, mijn eerste kerk is die in Oefelt geweest, aan de 
Maas, en nu heb ik er in 't geheel 'n honderd neergezet in Neder
land. Behalve mijn andere werken; ook in België, in Zweden, 
Noorwegen, Zwitserland; in Mainz, waar ik den Dom restau
reerde, en zeven jaren achtereen als „Dombouwmeester" werk
zaam ben geweest, telkens één maand daar en er dan weer drie 
in A m s t e r d a m . . . " 

„Hebt u u altijd ontzien, bewust hygiënisch geleefd, om zoofrisch 
te blijven voor uw werk ?" vroeg 'k. 
„Zeker, zeer zeker. Ik ben sober geweest en heb voor mijn ge
zondheid gezorgd. Veel baden ; drie, vier maal in de week. Al t i jd 
maar weinig gekleed. E n 'k heb vooral veel beweging genomen ; 
niet maar zoo telkens de tram gepakt als ik 't kon loopen.. . Van 
jongen af heb ik van groote wandelingen gehouden. Ik weet nog 
uit den tijd dat ik hier op college was, zoon zestien, zeventien 
jaar oud, wat een heerlijke tochten we maakten . . . . nog 'seens 
langs de Maas, waar we de eerste stoomboot zagen varen. We 
hadden tweemaal vacantie per jaar, en die brachten we dan door 
met voetreizen, 't zakje op den rug; dat is de aangenaamste 
tijd van mijn heele leven geweest. E n trouwens ook in Antwer
pen, de vacanties aan de Academie met de vrije uitstapjes te voet, 
overal heen. 
„Daarna ben ik eerst gaan reizen. Toen dit huis gaan bouwen, en 
weldra kreeg ik hier in Roermond de Munsterkerk te restau-
reeren. Dat was een ding van belang, in dien tijd, toen er in 
ons land van restaureeren eigenlijk nog geen sprake was! Maar ik 
was vurig ondernemend, en men had hier al wel wat vertrouwen in 
mij, naar 't scheen. In Antwerpen hadden ze me immers den Pr ix 
d'excellencegegeven, voor Gothiek. modern én renaissance.Toen 
ik daarmee thuis kwam, werd ik feestelijk afgehaald door de 
Harmonie, en waren de huizen geïl lumineerd ! Ja, in die dagen 
was er veel meer enthousiasme voor kunst dan tegenwoordig, 
„Kort daarop ging ik met mijn vader, naar de Munsterkerk zien. 
E n in tegenwoordigheid van den bisschop vroeg ik heelemaal 
22 jaar oud —: wie is hier dat monument aan't bederven ? Wie 
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heeft dat allemaal gepleisterd ? — De bisschop had er plezier i n : 
Hij weet 't, hij weet 't - zei hij tegen mijn vader. „Die kerk is be
schilderd geweest". — ging ik voort, en ik krabde de kalk er af, 
en liet 't zien 
..Toen maakte ik aanstonds een teekening van hoe zoo'n koor 
geweest moest zijn. E n ik gaf aan waar oude vensters weer open-
gekapt moesten worden, die onoordeelkundig gedicht waren; en 
waar ze weer dicht gemaakt moesten worden omdat ze er oor
spronkelijk niet waren geweest . . Zelf toog ik geestdriftig mee 
aan't werk ! 
..Deftige lui in de stad gaven geld om 't priesterkoor te laten af
krabben, zooals ik 't had aangewezen; en dat kwam allemaal uit. 
Zoo heb ik dertig jaar lang aan die kerk gewerkt, al kwam ook 
pas veel later de subsidie, Maar ik was 'n stijfkop, en wat ik wist, 
dat hield ik vol. Dertien jaren aan één stuk heb ik gestreden voor 
die restauratie. Ik hield vol. dat de kerk reeds aanstonds in de 
dertiende eeuw aan den westkant was gezakt en dichtgemetseld. 
Dat er daarom maar drie van de vijf torens, die er op hoorden, 
afgemaakt waren. Die twee hooge aan den westkant hadden ze 
niet durven bouwen, juist om dat zakken. E n later, toen adellijke 
religieusen er een klooster van hadden gemaakt, was er die hou
ten toren bijgezet. . . Nu immers scheurde 't nóg verder aan den 
westkant. E n dat was maar onzin : de fundeering was niet goed ; 
dat was daar slecht opgehoogde grond ! 
„Maar sommige gros bonnets van Roermond vonden : zoo'n jon
gen, die pas komt kijken, w i l ons oude menschen, wat wijsmaken. 
E n een ingenieur, een schilder, een notaris en nog een paar bon
den een feilen strijd aan tegen mij. Dat was voor den Raad een 
moeilijk geval. Eer er subsidie verleend werd, moest er toch 
zekerheid wezen! E n zij lieten een vermaarden architect uit 
Keulen komen. Die gaf mij gelijk. Onmogelijk, beweerde de 
tegenpartij, of anders is 't een vriend van hem. 
..De Raad. om den strijd te beslechten, riep vervolgens een aan
zienlijk bouwmeester uit Londen erbij. Die zag de kerk. èn . . . 
gaf mij gelijk. Maar de ongeloovigen herhaalden; alweer 'n 
vriend van mij ! E n 'n derde arbiter werd ontboden, de archi
tect Reichersbergen: met 't zelfde resultaat. Wat niet wegnam, 
dat ook 't Instituut van ingenieurs, waarvan ik l id was, zonder 
iets van de situatie te weten, zich aansloot bij mijn bestrijders. 
— waarom ik dan toen ook maar uit die vereeniging mijn ontslag 
heb genomen. 
„Doch er moest een eind komen aan 't geschil. E n de gemeente
raad besliste, dat nu een Fransche bouwmeester van onverdachte 
reputatie zou worden uitgenoodigd om den strijd in hoogste in
stantie te beslechten. E n opdat ik hem met geen mogelijkheid 
vooraf zou kunnen bewerken, reisden twee raadsleden hem 
er was nog geen spoor tot Aken tegemoet. 
„Die arbiter was : Viollet-le-Due ! met wien ik, al was hij zestien 
jaar ouder en 'n professor, nu eens inderdaad intiem bevriend 
was, zóó, dat ik te Parijs vaak bij hem logeerde. Maar hij had 
mij den raad gegeven om te doen of wij elkaar niet kenden. E n 
waarlijk, op het stadhuis werd de plechtige zitting belegd, waar 
ik plaats nam in het beklaagdebankje voor mijn rechter, wien 
ik mijn inzichten moest expliceeren . . . . 
„Wij zullen maar gaan zien" besloot Viollet-le-Duc al gauw. 
E n wij kwamen aan den westkant van de Munsterkerk, waar ik 
den gevel wilde afbreken om eerst 'n fundeering te maken. Hij 
onderzocht het werk. en zei weldra, dat dit zonder eenigen twij
fel de eenig juiste wijze van restaureeren was . . . . E n toen de 
notaris daarop nóg volhield : „tóch geloof ik het niet", was 't bon
dige antwoord : „Alez alors au diable ! 
„Mijn pleit was beslecht; heel Roermond vierde den uitslag door 
de klokken te luiden en de vlaggen uit te steken, zóó als het volk 
daarin toen nog meeleefde . . . . " (Slot volgt). 

J A A R V E R S L A G VAN DEN RAAD VAN ARBITRAGE 
VOOR D E BOUWBEDRIJVEN IN NEDERLAND O . ER HET 
JAAR 1911. 
In het jaar 1911 werden bij den Raad van Arbitrage voor de 
Bouwbedrijven in Nederland 5 geschillen aanhangig gemaakt. 
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Aan de korte bespreking van deze geschillen zou vooraf moeten 
gaan die van 2 reeds in 1910 aanhangig gemaakte, geschillen, 
waarin op het oogenblik van het vaststellen van het vorig jaar
verslag de beslissing nog niet was gevallen. 
Een van de beide laatstgenoemde werd echter tijdens de behan
deling voor het scheidsgerecht in der minne geschikt, zoodat 
daarin geen uitspraak is gedaan. 
Het andere der reeds in 1910 aanhangig gemaakte geschillen hield 
verband met het maken van grond- en kunstwerken, het leggen 
van sporen en wissels en het uitvoeren van eenige andere wer
ken ten behoeve van eene spoorwegmaatschappij De aannemer 
vorderde van deze maatschappij een bedrag van 3944.02 wegens 
meer werk. behalve 't door de tegenpartij als verschuldigd er
kende bedrag van 4079.39; ook vroeg de aannemer rente ad 6°;o 
van deze beide bedragen. De grondslag voor de vordering we
gens meer werk was drieledig: 

1°. eene beweerde ontgraving van reeds voor het grootste ge
deelte gereed zijnde opritten voor de overwegen van de spoor
baan, met vervanging van het ontgraven gedeelte door gemeng-
den grond of teelaarde. 
2°. de volgens den aannemer door den ingenieur gegeven last om 
eene hoeveelheid grond gehaald van een afgegraven bastion te 
sorteeren, terwijl de aannemer van meening was, dat dit niet viel 
onder de hem door het bestek opgedragen werkzaamheden. 
3". een volgens den aannemer kostbaarder vervoer van een deel 
zijner materialen per schip, omdat het nog niet gereed zijn van 
eene spoorbrug, die door een anderen aannemer werd gemaakt, 
een ander en goedkooper vervoer onmogelijk maakte. 
Omtrent de beide eerstgenoemde punten werden getuigen ge
hoord, zoowel van de zijde van den aannemer als van de zijde 
van de spoorwegmaatschappij. 
Het scheidsgerecht stond voor de werkzaamheden onder 1. be
doeld een bedrag toe, iets minder dan het door den aannemer 
gevorderde. Voor het meerderwerk onder 2. omschreven kende 
zij toe de helft van het gevraagde bedrag, terwijl de eisch sub 3. 
bedoeld geheel werd afgewezen. Het scheidsgerecht overwoog 
bij de beslissing van dit laatste punt o. a. dat, wanneer het al dan 
niet gereed komen van de brug op een bepaald tijdstip voor het 
werk van belang ware, het op den weg van den aannemer zou 
hebben gelegen daaromtrent een bepaalde vraag aan de directie 
te stellen en het antwoord te doen opnemen in den staat van 
aanwijzing. Daar het werk 7 maanden te laat was opgeleverd en 
pas gereed kwam een jaar of langer na het gereed komen van de 
brug, bestond er geen reden om aan te nemen, dat met het ver
voer van het materieel haast behoefde te worden gemaakt en 
moest men veeleer tot de overtuiging komen, dat de gekozen 
wijze van vervoer per schip plaats had gehad in het belang van 
den aannemer. Hierbij kwam dat de aannemer beweerde voor 
het vervoer per schip indertijd een raming te hebben opgemaakt 
in overleg met den sinds overleden ingenieur, terwijl het 
scheidsgerecht deze door den aannemer bij de stukken overge
legde raming, zoodanig foutiefenzoodanighoogoordeelde.dat 
het meende te mogen aannemen, dat de bedoelde staat onmoge
lijk in overleg met den ingenieur kon zijn opgemaakt. 
Het scheidsgerecht wees dus in het geheel aan den aannemer, 
behalve het door de maatschappij erkende bedrag van ƒ 4079.39, 
toe een bedrag van ƒ 1311.79 la, bepaalde dat van beide bedragen 
5<>'o rente moest worden vergoed en stelde de kosten van het 
advies vast op/657.55, welke kosten gelijkelijk door partijen be
hoorde te worden gedragen. 

Van de in 1911 aanhangig gemaakte geschillen worde hier aller
eerst genoemd een geschil gerezen naar aanleiding van het bou
wen van een café-restaurant in een kleine gemeente. De aanne
mer vorderde hier een op 12 staten gespecificeerd bedrag van 
ƒ2905.19 voor meer werk, hetwelk hij verminderde met een op 9 
staten gespecificeerd bedrag van ƒ534.38 aan minder werk. Hij 
berekende over het saldo 10 " o winst en kwam aldus tot een vor
dering van ƒ2607.89. De aanbesteder had een staat van meer werk 
opgemaakt van ƒ 709.85'/a, eenstaatvan minderwerk van/381.95 
en paste daarenboven eene korting toe wegens te late opleve
ring van ƒ390. , zoodat hij naar zijne meening niet alleen aan 

den aannemer niets schuldig was, maar van hem nog ƒ 62.09'/3 te 
vorderen had. 
Het scheidsgerecht was van oordeel, dat den aannemer in het ge
heel toekwam een bedrag van ƒ2396.47 met renten ad 5 ",0 en 
nam dus bijna geheel de staten van den aannemer als juist aan. 
Wat de korting of boete betreft, schreef het bestek voor, dat het 
te korten bedrag voor te late oplevering van den eerstvolgenden 
termijn moest worden afgehouden. 
Het scheidsgerecht was van meening, dat waar het tusschen par
tijen vaststond dat de boete niet is toegepast bij de oplevering 
van het geheele werk en de betaling van het alstoen verschul
digde bedrag van 40 °/o van de aannemingssom, noch de aanbe
steder bij die uitbetaling heeft doen blijken, dat het zijn voorne
men was zoodanige korting op andere wijze in te vorderen, het 
den aanbesteder niet meer vrij stond later op zijn éénmaal inge
nomen standpunt van n/eftoepassing van korting wegens te late 
oplevering terug te komen. 
De kosten van de arbitrage werden bepaald op ƒ 213.74 welk be
drag in zijn geheel ten laste van den aanbesteder werd gebracht. 
In een geschil tusschen eene gemeente en een aannemer gerezen 
naar aanleiding van den bouw van eene openbare lagere school, 
werd door laatstgenoemden gevorderd den 4den termijn van den 
aannemingssom, welke, verminderd met de stelposten, ƒ 9416.10 
bedroeg, voor saldo meer werk ƒ2503.72 (meer werk ƒ 2650.10, 
minder werk ƒ 146.38). 10 0/0 over de stelposten ƒ598.04 en ƒ 1064.42 
als schadevergoeding wegens door de schuld van de aanbesteed-
ster veroorzaakte vertraging in de uitvoering van het werk, totaal 
ƒ13582.28 plus de renten. De gemeente erkende de verschuldig
heid van den 4den termijn der aannemingssom ad ƒ 9416.10, 
meende dat het meer werk moest gesteld worden op ƒ 1319.68 en 
het minder werk o p / 340.01, ontkende de verschuldigdheid van de 
10 °/o over de stelposten en eischte wegens te late oplevering 
boete en schade vergoeding van den aannemer tot een bedrag van 
ƒ 1035.—. 
Wat de aannemerswinst over de door de aanbesteedster betaalde 
stelposten betreft, door laatstgenoemde bestreden op grond dat 
het recht om dit percentage in rekening te brengen niet in het be
stek werd vermeld - hieromtrent werd door het scheidsgerecht 
bij meerderheid van stemmen als zijn oordeel uitgesproken, dat 
billijkheid en gebruik medebrengen, dat de aannemer over deze 
stelposten 10 ̂ 0 ontvangt, zij het dan ook alleen over die posten, 
welke gewoonlijk in een dergelijk bestek plegen voor te komen. 
Zoodanige posten waren naar het oordeel van het scheidsgerecht 
alleen de boylesluchtpompen, de gasleidingen en een ijzeren leu
ning tot een totaal bedrag van ƒ 1177.50; het scheidsgerecht vermin
derde dus de door den aannemer gevorderde ƒ 598.04 tot/117.75. 
Het scheidsgerecht sprak omtrent de vertraging als zijn oordeel 
uit, dat bij beide partijen schuld aanwezig was; immers, had de 
aannemer verschillende onderdeelen sneller of meer practisch 
kunnen afwerken en had hij bij de aanwijzing nadere inlichtin
gen kunnen verlangen omtrent duistere punten in het bestek, 
waardoor later vertraging ware vermeden; de aanbesteedster 
had harerzijds de snelle afwerking kunnen en moeten bevorde
ren, door bij bestek, aanwijzingen en teekeningen meerdere vol
ledigheid te betrachten, minder vaak veranderingen tijdens het 
werk te gelasten en beter te zorgen voor het tijdig gereed zijn 
van alle noodige teekeningen. Het scheidsgerecht meende, dat de 
schuld van beide partijen hier tegen elkander opwoog en wees 
de vorderingen van beide partijen in zooverre af. 
Door de rekening van het meerderwerk vast te stellen op 
ƒ 1951.85'/•_', de rekening van het minderwerk op/340, saldo 
meerderwerk ƒ 1611.84'.3, terwijl de 10" 0 over de stelposten, ge
lijk vermeld, naar het oordeel van de arbiters slechts ƒ 117.75 
behoorden te bedragen, kwam het scheidsgerecht, in verband 
met het vaststaande saldo van den 4den termijn, op een den aan
nemer uit te keeren bedrag van/11145.69' 3, waarover 5" 0 rente 
werd toegekend. 

De kosten werden vastgesteld op f 363.56 en werden, waar beide 
partijen over en weder op verschillende punten in het ongelijk 
waren gesteld, gelijkelijk ten laste van beide partijen gebracht. 

( Wordt vervolgd) 

HET TWEEDE INTERNATIONALE CONGRES 
VOOR HEEMSCHUT. 
Het tweede internationale congres voor heemschut, dat in Juni 
te Stuttgart gehouden werd, heeft het bewijs geleverd, hoe de 
geheele beschaafde wereld er naar streeft, de bestaande schoon
heid in stad en land te behouden, door haar te beschermen tegen 
de aanvallen, die de smakelooze baatzucht er telkens op richt. 
Verschillende regeeringen hadden door het zenden van of ficieele 
vertegenwoordigers haar belangstelling getoond. België zond 
den heer E . de Munck, Engeland den heer James Buckland. 
Frankrijk den heer Julien Berr de Turique, Japan den heer 
Oshibashi, Nederland den heer A. W. Weissman, Noorwegen den 
heer N . Wille, Oostenrijk den heer C. Zotter, Zwitserland den 
heer Dr. Boerlin. Bovendien waren vertegenwoordigd de regee
ringen van Pruissen. Beieren. Saksen, Baden. Hessen, Mecklen
burg Schwerin, Saksen-Eisenach, Brunswijk, Saksen-Meiningen, 
Reuss, Lippe, Hamburg. Elzas-Lotharingen en Wurtemberg. 
Door deu heer Von Fleischhaner, Minister van Eeredienst, wer
den de buitenlandsche vertegenwoordigers namens de Wurtem-
ber s sche regeering welkom geheeten. Nadat ieder hunner een 
woord van dank had gesproken, begonnen de werkzaamheden. 
Dr. Fri tz Koch uit Meiningen den deelnemers aan de Heem
schut-Conferentie bekend gaf een overzicht der beweging in 
verschillende landen; de heer Beauquier uit Parijs deelde een 
en ander mede omtrent hetgeen in Frankrijk en Zwitserland 
reeds bereikt werd. Zeer belangrijk was, wat de heer Rehorst, 
Wethouder voor openbare werken te Keulen, berichtte omtrent 
„Bauberatung", waaronder verstaan wordt het geven van koste-
looze adviezen aan hen, die wil len bouwen. In verscheidene 
Duitsche steden en ook hier en daar ten platte lande zijn „Bau-
beratungsstellen" aanwezig, en door lichtbeelden werd duidelijk 
gemaakt, hoeveel die reeds gedaan hebben, om ontsiering tegen 
te gaan. De Bond „Heemschut" heeft, als punt 5 van zijn pro
gramma, het instellen van een „Schoonheidsraad" op het oog. 
Wat in Duitschland reeds bereikt werd doet vertrouwen, dat 
ook in Nederland zulk een instelling gunstig zal kunnen werken. 
Met groote aandacht werd een voordracht van Dr. Giannoni uit 
Weenen over „heemschut en vreemdelingenverkeer" gevolgd. 
De spreker toonde overtuigend aan. hoe groot het economische 
voordeel is, dat een streek kon behalen door het behoud der 
schoonheid. De vreemdelingen komen niet om reclames te zien, 
maar om de schoonheid van het landschap, de steden en de 
eigenaardige kleeding of gewoonten. 

Een gloedvol betoog voor het ongerept behoud der Alpen gaf 
Professor Bovet uit Zurich in zijn rede over „heemschut en berg
spoorwegen". Hij wees er op, dat slechts enkele bergspoorwegen 
den aandeelhouders winst opleveren, doch dat de meeste in dit 
opzicht niet aan de verwachting hebben beantwoord. Zij vallen 
het meeste in den smaak der zoogenaamde „dagjesmenschen", 
die de eigenlijke toeristen, waaraan de Zwitsersche hotelhou
ders het meest verdienen, verjagen. De geestdrift voor de berg
spoorwegen begint dan ook bij de practisch aangelegde Zwitsers 
te bekoelen, en vermoedelijk zal de baan naar den top der Jung-
frau niet uitgevoerd worden. 
Namens den heer Raoul de Clermont sprak de heer Boerlin over 
reclame. De heer de Clermont, die voorzitter is der „Société 
pour la Protection der Paysages de France", deelde mede, dat 
er in Frankrijk reeds verscheidene maatregelen tegen ontsiering 
door reclame genomen zijn, en dat men nu door het invoeren 
van een hooge belasting op reclames het kwaad zooveel mogelijk 
zal trachten te beperken (zie bericht, blz. 354). Bij de discussie 
over dit onderwerp deelde de heer Weissman mede, dat door 
drie Nederlandsche gemeenten reeds bepalingen tegen reclame 
gemaakt zijn en dat ook de Provincie Noord-Holland een veror
dening tegen reclame voorbereidt. 
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Professor Fuchs uit Tubingen sprak over de gevaren voor de 
schoonheid, die door het gebruiken van waterkracht in de nijver
heid kunnen ontstaan. Vooral in Zweden heeft men vele water
vallen afgeleid, om turbines te kunnen drijven. Maar ook te 
Lauffenburg is door het „normaliseeren" van den Rijn een groot 
kwaad geschied. In het algemeen valt er niets tegen te zeggen, 
dat men waterkracht voor het drijven van werktuigen gebruikt. 
In dergelijke gevallen moet echter niet het laatste woord aan 
den ingenieur blijven, doch er dient ook met de eischen der 
schoonheid rekening te worden gehouden. Lichtbeelden verdui
delijkten deze belangrijke voordracht. 
Over het beschermen van vogels sprak de heer James Buckland 
te Londen. Daar deze redenaar zich van de Engelsche taal be
diende, die door de meeste leden van het congres niet werd ver
staan, had hij slechts een klein gehoor. 
Omtrent „Baube ra tung 'nam het Congres de volgende stellingen 
aan. 
1. Het is dringend noodig, dat er in de steden en op het platte
land bij het bouwen ook met de eischen van welstand rekening 
worde gehouden. 
2. Verbetering kan slechts verkregen worden als: 
a. het publiek aan de huizen hoogere esthetische, technische en 
economische eischen gaat stellen, zoodat wij weder een cultuur 
verkrijgen; 
6. zij, die de huizen ontwerpen, moeten voor hun taak in elk op
zicht berekend zijn, en men van de diensten dergenen, die aan 
dit vereischte niet voldoen, geen gebruik meer maakt. 
3. De „Bauberatungsstellen" hebben als voornaamste taak, het 
publiek er op te wijzen, dat slechts in ieder opzicht bekwame 
architecten een behoorlijk huis kunnen ontwerpen. Wanneer de 
onbekwame personen, die nu door het publiek bij voorkeur met 
het ontwerpen belast worden, verdwenen zullen zijn, hebben 
de ..Bauberatungsstellen" geen reden van bestaan meer. Als 
concurrent van bekwame architecten mag een Bauberatungs-
stelle" niet optreden. 
4. De werkzaamheid der „Beratungsstellen" omvat: 
a. het inlichten van het publiek door het verspreiden van af
beeldingen van goede oude en nieuwe bouwwerken, door het 
doen houden van voordrachten en het organiseeren van tentoon
stellingen ; 
6. het geven van advies omtrent voor uitvoering bestemde ont
werpen, waarbij steeds, wanneer dit eenigszins mogelijk is, moet 
worden getracht, den opdrachtgever te bewegen de hulp van 
een bekwaam architect te vragen; 
c. het omwerken en verbeteren van om advies aangeboden ont
werpen, doch slechts dan, wanneer het onmogelijk is gebleken, 
de hulp van een bekwaam architect te verkrijgen. 
5. De organisatie der „Beratungsstellen" moet plaatselijk zijn. 
Zij kan uitgaan: 
a. van de plaatselijke besturen ; 
b. van vereenigingen, die met volkshuisvesting of heemschut 
zich bezig houden; 
c. van andere lichamen, zooals verzekeringsbanken, hypotheek
banken, spaarkassen, enz. 
Aan het hoofd van iedere „Beratungsstelle" moet een bevoegd 
architect staan, wien groote zelfstandigheid dient te worden ge
laten. 
6. Het is gewenscht, dat een zekere centraliseering van de „Be
ratungsstellen" plaats vinde. Zij behoort echter tot een provincie 
beperkt te blijven". 
Het gemeentebestuur van Stuttgart had een tachtigtal der drie
honderd congressisten genoodigd tot een feestmaal in het nieuwe 
stadhuis, een gebouw uit de twintigste eeuw, maar in den stijl 
der vijftiende ! In de eerezaal hield de „Oberbürgermeister" de 
eenige rede, welke dien avond werd toegelaten, en die zich be
paalde tot een woord van welkom. Toen daalde men af naar den 
Ratskeller, die smaakvol versierd was, en waar door meisjes in 
Zwabische dracht keur van spijzen en de beroemde „Unter-
Türscheimer" uit de stedelijke wijnbergen werden rondgediend. 
De wijn bleek zijn roep waard en bracht de genoodigden in de 
meest opgewekte stemming. 
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Ook de Universiteitsstad Tubingen had het Congres genoodigd. 
Men ging er per extra-trein des middags heen, en had toen gele
genheid, de schoonheden van de „Schwabische A l b " te genieten. 
In het aloude raadhuis der schilderachtige stad vond de offici-
eele ontvangst plaats; toen werd een wandeling door de met 
vlaggen versierde straten gemaakt, en de maaltijd werd besloten 
door een „Fest-Kommers" der studenten. Uw verslaggever viel 
de eer te beurt, de gast der Burschenschaft Germania te zijn. Hij 
heeft toen „Salamander gerieben", liederen gezongen en aan de 
ceremoniën deelgenomen, die zulk een plechtigheid kenmerken. 
Grijsheid en jeugd gingen zóó goed samen, dat de Burschen
schaft haar gast logies aanbood in de „Bude" van haar „praeses". 
Dit zou hem in de gelegenheid hebben gesteld, het „Kommers" 
ten einde bij te wonen en een „Ehrenmütze" te verdienen. Maar 
de gast vond het toch maar beter, met den extra-trein naar Stutt
gart terug te gaan. De Burschenschaft deed hem toen uitgeleide 
naar het station. 
Verschillende uitstapjes werden ondernomen. Uw verslaggever 
bezocht Heilbron, Wimpfen, Ulm en Rothenburg. waar hij overal 
gelegenheid had te zien, hoeveel er in Zuid-Duitschland voor 
heemschut gedaan wordt. Men tracht niet meer, zooals vroeger, 
naar het maken van nieuwe oudheden, door in een historischen 
stijl te bouwen. Een modern streven doet zich overal bemerken, 
dat misschien, eer wij het denken, tot het ontstaan van een twin
tigste eeuwschen bouwtrant zal leiden. 
Zeer merkwaardig scheen het, dat. terwijl de Munsterkerk te 
Ulm vroeger in Gothischen stijl gerestaureerd werd, nu bij het 
herstellen van het torenportaal inde kerk moderne vormen ge
bruikt worden, die met het werk der vijftiende eeuw zeer goed 
harmonieeren. 
Het Congres te Stuttgart is uitmuntend geslaagd Het derde Con
gres voor heemschut zal in Zwitserland worden gehouden. 

A . W . W. 

34e ALGEMEENE VERGADERING VAN DE 
VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN DE 
VAKOPLEIDING VOOR HANDWERKSLIEDEN 
IN NEDERLAND. (6 JULI 1912 DEN HAAG.) 
De afvaardiging van een der Hoofdbestuursleden der Mij. t. Bev. 
d. Bouwk. naar deze vergadering geeft hem aanleiding tot het 
volgende verslag. 
Het scheen aanvankelijk alsof een ongelukkig gesternte zou rus
ten op deze vergadering. Mr. H . Smeenge, die niet alleen voor
zitter was doch tevens een bespreking over het pensioenvraag-
stuk zou inleiden, was naar Meppel ontboden, waarheen hij als 
„onmisbaar" was opgeroepen. 
Bovendien waren weer toevalliger wijze op denzelfden datum 
in Amsterdam tot een vergadering bijeengeroepen de leden 
eener vereeniging van min of meer overeenkomstige strekking 
en ten slotte bleek het plan van bezichtiging van het Vredes
paleis, waarvoor deze vergadering juist in den Haag was samen
geroepen, onuitvoerbaar, daar dit gebouw voor de officieele 
opening niet meer te bezichtigen is, ja zelfs ontbrak er slechts 
weinig aan of de excursie naar de Grafelijke Zalen daarvoor in de 
plaats gekomen, had niet kunnen worden doorgezet. 
Toch dient met nadruk erop te worden gewezen dat deze be
zwaren bleken overkomelijk te zijn. Immers was de vergadering 
goed bezocht, werd ze door den vice-voorzitter op uitnemende 
wijze geleid, deden verscheidene uitgenoodigde lichamen hetzij 
per brief of door een afgevaardigde van hun belangstelling blij
ken ; bovendien vertoefden ter vergadering de Heer de Groot, 
Inspecteur M.O., medeoprichter en eerelid van de vereeniging, 
en last not least een aantal damesleden. 
Dat onder deze omstandigheden het vereenigingsleven zich van 
een goede zijde deed kennen behoeft haast geen betoog. Het 
ligt niet op onzen weg om in details na te gaan het verlies van ge
storven, de groote aanwinst van nieuwe leden en huishoude
lijke bezigheden die werden verricht. 

Wèl echter nog een enkel woord over de punten van meer alge
meene strekking die ter sprake kwamen. 
Ten eerste de behandeling van het, vroeger urgent gestelde, 
leerlingenvraagstuk. H .H. Lever, Elzen, Mevr. Welcker-de Wit, 
e.a. hadden zich tot taak gesteld een reusachtig materiaal desbe
treffende te verzamelen en te ordenen. Dit was hun volkomen ge
lukten een rapport zal weldra van hunne omvangrijke werkzaam
heden getuigen. Daarbij werd er evenwel op aangedrongen dat 
bij de zeer uiteenloopende en dikwijls velerzijds deugdelijk ge
motiveerde meeningen over dit vraagpunt geuit, niet alleen zou 
worden gegeven één eindconclusie van de commissie zelf. 
doch daarbij ook de andere inzichten gemeen goed zouden 
moeten worden gemaakt; — hetgeen de opmerking van een 
der commissieleden uitlokt dat hun bedoelen niet anders was. 
Met belangstelling kan dus deze publicatie worden tegemoet 
gezien. 
Daarna werd ter tafel gebracht de regeling der vakwedstrijden 
zooals die vroeger was gewenscht, reeds in het vakblad was af
gedrukt en daar tot debat had aanleiding gegeven. Niet in 't 
minst werd gelaakt dat een jury pas na de inzending publiek zou 
worden gemaakt; eigenaardig was ook het denkbeeld de mede
dingers bij hun ontwerp een juryl id te doen opgeven uit welke 
vogels-van-diverse-pluimage het Hoofdbestuur dan een tevoren 
vastgesteld aantal, zou hebben toe te voegen bij het eerst be
noemde deel der Jury. Zeer terecht werd er gewezen op de hier 
te lande bestaande P. P. C. (Permanente-Prijsvraag-Commissie) 
waarmede men overleg zou plegen, alvorens tot vaststelling der 
regeling over te gaan. 
Daarop hield de Heer T. T. Bartels een lezing over „de beteeke
nis der paedagogiek voor den vakonderwijzer", een stuk opge-
steldnaar sprekers toelichting, door een zijner zeer goede vrien
den, waarmede hij zich echter niet alleen geheel vereenigde, doch 
zelf verantwoordelijk stelde. De spil, waarom dit betoogdraaide, 
was de stelling dat voortaan meer dan totnutoe gelet diende te 
worden op „wat" de onderwijzer had te geven, doch tevens „hoe" 
hij dit had te doen. Uit het leven gegrepen waren de argumenten 
en voorbeelden die deze stelling toelichtten, — en het was zeer 
terecht dat de Heer ten Bosch op de vraag van den voorzitter 
of debat gewenscht werd, antwoorde dat het allerbeste ware 
eerst dit ernstige stuk te publiceeren en zoo ter rustige overden
king aan de leden aan te bieden en eerst daarna een gedachten-
wisseling uit te lokken. 
Na de pauze kwam ter sprake de motie der afdeeling 's-Graven
hage en omliggende plaatsen luidende: „De Algemeene Vergade
ring spreekt de dringende wenschelijkheid uit, dat de vereeniging 
wordt gereorganiseerdals eene vereeniging van afdeelingen". Na 
inleiding bleek het direct wenschelijk de bedoeling recht te zetten 
van deze motie, die allerminst beoogde, zooals men uit toelich
tingen in het vakblad had meenen te mogen opmaken, een ver
plichting tot het allerwege oprichten van afdeelingen. De eenige 
bedoeling was te ontgaan de afscheuring van zeer bloeiende af
deelingen van de moedervereeniging, door de kinderkens meer
dere rechten te verzekeren, ookopde algemeene vergadering:--
en tevens geheel buiten eenigen dwang, te bevorderen de op
richting van nieuwe afdeelingen, omdat die zoowel de belangheb
benden als de belangstellenden beter zouden kunnen opwekken 
het hunne bij te dragen tot het doel van de vereeniging. 
Algemeen werd toegegeven dat een en ander niet zuiver was 
vastgelegd in bovengenoemde motie die eenigszins haastig op 
een drukke vergadering der Haagsche afdeeling was geformu
leerd; doch een poging van den HeerEnno van Gelder om direct 
een nieuwe, zuiverder vorm te aanvaarden, werd (wie zich aan 
een ander spiegelt, spiegelt zich zacht) afgewezen. 
Wèl echter bleek de vergadering algemeen van gevoelen dat een 
commissie van voorbereiding moest worden benoemd om Sta
tuten en Reglement te wijzigen in den geest als de Haagsche af
deeling bedoelde, welk bedoeling door de discussie openbaar 
gemaakt en door de notulen dezer vergadering vastgelegd zou 
zijn, — de benoeming van welke commissie aan het Hoofdbestuur 
werd overgelaten. 
Na rondvraag werd de zeer geanimeerde vergadering gesloten 

en volgde een niet minder geanimeerde clubtocht naar het kroon
juweel van „Het Hof in die Haghe". 

d. C. 

PRySVRAGEN 
TENTOONSTELLING GOUDA 1913. 

PRIJSVRAAG VOOR E E N R E C L A M E BILJET. 
Rapport van de Jury. 
Ingekomen zijn de volgende inzendingen, genummerd volgens 
Ontvangst. 
1. Motto : Jonas komende uit de groote Visch; 2. Een ieder denkt 
zijn uil een valk te zijn; 3. Astra; 4. Rozelaer; 5. De goudsche pijp 
houdt tentoonstelling; 6. Gebroeders Grabeth. (bedoeldis Cra-
beth); 7. Pakkend; 8. de Prijsvraag; 9. Luctor; 10. Excelsior; 11. 
„Cor" ; 12. Oranje Boven; 13. Sans peur et ; 14. Ecce plus 
quam Jonas hic (Zie deze is meer dan Jonas); 15. Prijsvraag 1913: 
16. P. O.; 17. Gouda's Glorie; 18. Padvinder; 19. Mijn Gouwe
naartje; 20. Goud; 21. Joszus; 22. L in t : 23. St. Janskerk: 24. De 
wapens neder; 25. Pijpenstad : 26. Jacoba. 
Uit deze inzendingen werden allereerst terzijde gelegd, zulke 
ontwerpen, die naar het oordeel der Jury niet in aanmerking kon
den komen, en wel omdat zij alle kwaliteiten misten die aan een 
goed reclame-biljet moeten opvallen, of slecht waren geteekend. 
De meeste dezer ontwerpen gaven óf in gebrekkige uitvoering 
een onvoldragen idee weer, óf waren van principieel verkeer
den opzet. Ook waren er enkele, die niet voldoende. zooals 
toch gevraagd was het doel der te houden tentoonstelling in 
het licht stelden. 
Nadat dus uitgeschoten was wat der Jury door hun fouten onge
schikt, of om andere reden onbruikbaar leek. bleef een groep 
over van /Oontwerpen, zijnde de motto's : 
Mijn gouwenaartje, Cor, Jacoba. Padvinder. Rozelaer, Lint. Sans 
peur et Prijsvraag 1913. Zie deze is meer dan Jonas, en de 
Prijsvraag. 
Een nauwkeuriger schifting bracht hier de volgende 5 motto's 
meer naar voren, n.l. Lint. Cor. de Prijsvraag. Rozelaer en Mijn 
Gouwenaartje. 
Om zijn uitmuntende hoedanigheden werd daarna met alge
meene stemmen aan het ontwerp „motto Lin t" de eerste prijs 
toegekend. Bij opening van den naambrief bleek de vervaar
diger te zijn de Heer C. Rol , leeraar aan de Cmellinusschool te 
Amsterdam. 
Daar de overige ontwerpen verre achterstonden bij het met den 
eersten prijs bekroonde, werd besloten de tweede prijs te split
sen en deze. ieder voor de helft, toe te kennen aan de inzendin
gen onder de motto's Cor en de Prijsvraag. 
Van het ontwerp motto Cor maakte zich als vervaardiger bekend 
de Heer J. M . Homburg decorateur te Rotterdam, terwijl van het 
ontwerp, motto de Prijsvraag inzender bleek te zijn de Heer 
E . Möllenkamp, teekenaar te Amsterdam. 
Gouda, 27 Juni 1912. De Jury voornoemd : 

w. g. H . K N U T T E L . 
W. J. v. Z A N E N . 
W. K R O M H O U T J Z N . 
G. R U E T E R . 
P. A . SCHROOT. 

BERICHTEN 
„ K o n g r e s s f&r St i id tewesen" te Düsseldorf. 23 28 Septem
ber 1912. 
De aandacht wordt gevestigd op bovengenoemd Kongres en op 
de eveneens te Düsseldorf te houden ..Steden Tentoonstelling". 
De Tentoonstelling bevat 5 Afdeelingen . 
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Het Raadhuis te Balk (Friesland) 

1. Stadtebau, 
2. Einrichtungen für die Gesundheit, 
3. „ . . . Krankenfürsorge, 
4. Hochbauten (insbesondere Schulen, Rathauser, Museen), 
5. Industrie. 
Op het daaraan verbonden Kongres zullen voordrachten gehou
den worden betreffende de Groepen : 

I. Stadtebau, 
II. Stadtische Betriebe. 

III. Pflege der Wissenschaft. Kunst und Wohlfahrt in den 
Stadten. 

Verder zullen belangrijke stedelijke en industrieele inrichtingen 
bezocht worden. 
De deelname aan het Kongres bedraagt 12 Mark voor één groep, 
voor elke groep meer 6 Mark. 
Nadere inlichtingen worden verstrekt aan het Bureau van de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Marnixstraat 402, 
Amsterdam. 
Eischen aan Hout te stellen. Naar ons wordt medegedeeld, 
zal de Commissie, samengesteld uit afgevaardigden van het 
Kon. Inst. v. Ingenieurs, de Mij. t. bev. d. Bouwk.. den Ned. Aan-
nemersbond, en den Bond v. Houthandelaren in Nederland, 
betreffende de bij de keuring van hout te stellen eischen, Dins
dag 30 Juli a.s. vergaderen, teneinde de laatste hand te leggen 
aan het uit te brengen, omvangrijk rapport. Zooals bekendis, is 
de Mij. tot bev. d. Bouwk. in deze Commissie vertegenwoordigd 
door de heeren D. A. N. Margadant en J. Verheul Dzn. 
Nederl. Vereen, voor Ambachts- en Nijverheidskunst. Het 
nieuwe bestuur van bovengenoemde vereeniging dat. in verband 
met eene op handen zijnde wijziging der statuten, als „voorloo
pig" bestuur zal optreden, is samengesteld als volgt: R. N . Roland 
Holsf. voorzitter : K . P. C. de Bazel, vice-voorzitter; Walter van 
Diedenhoven. 1ste secretaris; C. W. Nijhoff, 2de secretaris; J. 
Visser Jr., penningmeester 
Het Raadhuis te Balk. Van gewaardeerde zijde opmerkzaam 
gemaakt op de plannen van het Bestuur der Gemeente Gaaster-
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land om het Raadhuis te Balk op belangrijke wijze 
te verbouwen en aan te bouwen, heeft het Hoofd
bestuur om nadere inlichtingen gevraagd, welke 
het welwillend van genoemd Gemeentebestuur 
ontving. Het betreft hier een aardig Raadhuisje, 
uit het begin der 17de eeuw, dat in hoofdmassa's 
nog goed intakt is maar in de onderdeelen, zooals 
deuren en ramen in de eerste helft der vorige 
eeuw belangrijk is veranderd, en helaas op min
der fraaie wijze. Ook Heemschut, de Oudheidk. 
Bond en de Rijkscommissie voor de Monumenten 
van Geschiedenis en Kunst zijn door de Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst op de 
plannen voor ver- en aanbouw attent gemaakt, en 
het laat zich aanzien, dat de wijzigingen op takt-
volle wijze zullen worden aangebracht, en het 
aardige dorpsgezicht niet zal worden verstoord. 
Tegen het bederven van natuurschoon. De 
ontwerp-verordening tot het weren van inbreu
ken op natuurschoon, ingediend door den heer 
Hazelhoff Roelfsema. wenscht de commissie uit 
de Staten van Noord-Holland reeds in werking 
te doen treden op 1 Mei 1913, en dit wel met het 
oog op den grooten stroom vreemdelingen, die 
dat jaar de provincie zullen bezoeken. 
Ged. Staten hadden voorgesteld 1 Januari 1914. 
Tegen de reclameborden. De belasting waar
mee men in Frankrijk hoopt, eenigen perk te stel
len aan het bederf van het landschap met groote 
reclameborden, is door Kamer en Senaat aange
nomen en alle reclames, na 11 Juni 1912 geplaatst, 
zullen jaarlijks moeten betalen 50 f rs. per M - . voor 
reclames van minder dan 6 M-. , 100 frs. per M - . 
voor reclames, grooter dan 6 en kleiner dan 10 M a . , 
200 frs. per M : . voor reclames van lOtot 20M'-.,400 

frs. per M- \ , voor reclames van meer dan 20 M-'. Dit alles: per 
enkele reclame. 

Behoud van een oud Zwitsersch stadje. Het Zwitsersche 
stadje Murten ligt nog binnen zijn vestingmuren als honderden 
jaren geleden. Ook binnen die muren is weinig veranderd; 
de torens en het slot domineeren fraai het silhouet. Om deze 
pracht uit oude tijden te bewaren, heeft nu kort geleden de ge
meenteraad voorschriften gemaakt, de bebouwing in de omge
ving der vestingwallen betreffende. E r werd een zone vastge
steld, waarbinnen bouwen, verbouwen en veranderen niet ge
oorloofd is, terwijl ook maatregelen werden vastgesteld om 
doorbreking van den walmuur zelf te voorkomen. Alg. H. BI. 

Een merkwaardige wijze om een nieuwe stijl te scheppen. 
Men neemt algemeen aan, dat een nieuwe stijl geleidelijk aan 
groeit uit een nieuwe cultuur. Sommige Franschen schijnen er 
anders over te denken en zijn van plan een snellere weg te be
wandelen. Het Alg. H . Blad bevat hierover het volgende merk
waardige bericht: 
Men wi l nu te Parijs ook een eigen modernen meubelstijl gaan 
maken. Een stijl zoo maar kant en klaar. De Hollanders en de 
Müncheners dreigden de Fransche meubelarchitecten met hun 
eindelooze herhalingen der Lodewijk-stijlen en van het Empire, 
te overvleugelen: het mocht en zou niet gebeuren. 
Op initiatief van een gravin, de comtesse Greffulhe, zullen een 
aantal kunstenaars den nieuwen stijl voortbrengen. Papperlap-
pap ! Een commissie van schilders en andere kunstvaardigen. 
Welke naam zal men later den gecreëerden stijl geven? De Com
missoriale, onderstellen we. 
Het Hotel Biron zal de primeur van de nieuwe interieur-kunst 
hebben. Het zal worden „le Luxembourg du mobilier", zegt de 
Figaro. 
Woningnood te Parijs. President Fall ières teekende dezer 
dagen liet besluit, waarbij aan de stad Parijs wordt toegestaan 
eene leening, ten bedrage van 200 millioen francs te sluiten, ten 
behoeve van den bouw van goedkoope woningen. 
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INHOUD : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Nieuwe Leden. Verkie
zing Hoofdbestuur. Excursie Afd. Amsterdam. R E D A C T I O N E E L 
G E D E E L T E . Kroniek Dr. P. J. H . Cuypers geïnterviewd, door 
J. Gratama. Woningen der Amsterd. Coöp. Won. Ver., Arch. 
M . J. E . Lippits. — Het ontwerp Alg. A dm. Voorschriften en 
de aansprakelijkheid van den architect, door Mr . K . J. van 
Nieukerken, vervolg Dr. P. J. H . Cuypers geinterviewd, 
slot. — Jaarverslag van den Raad v. Arbitrage in de Bouw
bedrijven. Slot. Brandbluschproeven te Rotterdam. Prijs
vragen. Berichten. Personalia. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

NIEUWE L E D E N . Door het Hoofdbestuur zijn aangenomen 
als Buitengewoon L i d de heeren : 
J. Geyteman, Bouwk. Opz.-Teekenaar, Noordwijk (binnen); G. 
Wolffensperger. Ged. Bouwk. Opzichter, Nijmegen; P. H . Knoers, 
Ged. Bouwk. Opzichter. Scheveningen; J. J. de Ruiter, Ged. 
Bouwk. Opzichter, Scheveningen; M . J. Nelemans, Ged. Bouwk. 
Opzichter, Zevenbergen. 

VERKIEZING HOOFDBESTUUR. De Algemeene Sep-
tember-vergadering is voorloopig bepaald op Dinsdag 17 Sep
tember en Woensdag 18 September. 
Met het oog op de verkiezing van 2 leden van het Hoofdbestuur 
wordt in herinnering gebracht, dat art. 4 van het Algem. Huish. 
Reglement bepaalt: De candidaatstelling voor het Hoofdbestuur 
geschiedt minstens 6 weken vóór de verkiezing in het orgaan der 
Maatschappij door minstens 10 Architect-Leden, of door eene 
wettige vergadering van Architect-Leden eener Afdeeling, 
tevens leden der Maatschappij, speciaal tot dat doel geconvo
ceerd. 
In aansluiting hiermede wordt medegedeeld, dat op de a.s. Alg. 
Septembervergadering 2 leden voor het Hoofdbestuur gekozen 
moeten worden, tengevolge van het tusschentijds aftreden der 
heeren: L . C. D U M O N T en J. H . W. L E L I M A N . 
Met het oog op den termijn, vastgesteld in bovenstaand artikel, 
worden de candidaatstellingen ingewacht tot uiterlijk Woensdag 
31 Juli a.-. aan het Bureau derMaatschappij, Marnixstraat 402. 
te Amsterdam. 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
it gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

AFDEELING AMSTERDAM V A N D E M A A T 

S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 
E X C U R S I E N A A R H E T S L O T L O E V E N S T E I N E N B E Z O E K A A N D O R 

D R E C H T . De excursie naar het „Slot Loevestein" op Woensdag 
10 Juli werd begunstigd door prachtig weder, hetgeen zeker niet 
weinig er toe bijdroeg om de opgewektheid te verhoogen — al
hoewel slechts een beperkt aantal leden aan dezen tocht deel
nam. 
Om een der schoonste en karakteristiekste gedeelten van Holland 
te zien is een tocht met een der salonbooten van de Firma Fop 
Smit en Co., uitgaande van Rotterdam, via Dordrecht naar Gorin-
chem en het Slot Loevestein, zeer zeker aan te bevelen. Bij ons 
bezoek aan het Slot Loevestein werden we rondgeleid door den 
Heer P. J. iVerlee, leeraar in de Geschiedenis te Gorinchem, die 
met vele andere mannen van aanzien zich tot een comité hebben 
gevormd met het doel Loevestein weder te herstellen, en welke 
heer ons uit een geschiedkundig oogpunt op de meest welwil
lende wijze alle bijzonderheden van Loevestein mededeelde, 
uit welk oogpunt Loevestein zeker meer aantrekkelijkheid bezit 
dan uit een architectonisch, Toch is het merkwaardig genoeg als 
voorbeeld van Middeleeuwsche bouwkunst, maar dan dient er 
beter de hand aan te worden gehouden dan thans geschiedt; 
want het zij ons vergund met een enkel woord te zeggen, dat het 
ons bezwaart ten aanzien van dit eeuwenoud kasteel te moeten 
melden, dat het zoo verwaarloosd is. zoodat op sommige vloeren 
slechts een beperkt aantal bezoekers kan worden toegelaten. 
Het is te hopen dat hierop streng toezicht zal worden gehouden, 
anders is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat deze bezoeken 
noodlottige gevolgen zouden hebben. 
Van Loevestein ging de tocht per boot terug naar Gorinchem en 
Dordrecht, om daar een bezoek te brengen aan de groote Ten
toonstelling van Handel, Scheepvaart en Industrie uit Dordt en 
omliggende gemeenten. Hiergeleidde de Heer B. vanBilderbeek. 
de architect der tentoonstelling, ons welwillend, en tconde 
ons op onze wandeling door de stad de vele bekende merkwaar
digheden, waarbij ook nog een bezoek aan de Groote. voorheen 
„Onzer Lieve Vrouwenkerk" werd gebracht, en eenigen tijd 
werd getoefd bij de prachtige koorbanken en de opnieuw geres
taureerde grafzerken. Hier hadden wij ook gelegenheid de drie 
nieuwe gebrandschilderde kerkramen, onlangs doordeDordt -
sche familie Stoop aan het eerwaardige gebouw geschonken, 
in oogenschouw te nemen. 
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Vandaar ging onze tocht naar de Tentoonstelling, welke als van-
zelve klein van omvang is. maar zeker welgeslaagd mag worden 
genoemd. Vooral de ingang van het hoofdgebouw maakte een 
rustige en passende indruk, en als clou is aan de tentoonstelling 
een Brabantsch dorp verbonden met aardige, pittoresque gevel
tjes en in het midden een molen, welk geheel goed verzorgd is 
afgewerkt en zeker den ontwerper alle eer aandoen. Ofschoon 
onze tijd beperkt was, konden we nog een voorstelling bij
wonen in de origineele Poesjenellenkelder van Antwerpen, met 
een zeer typisch interieur, om daarna gezamenlijk te gaan dinee-
ren in het Hotel Ponsen. Hier vond onze voorzitter gelegenheid 
den heer B . v. Bilderbeek dank te zeggen voor zijn welwillend 
geleide en wenschte hem geluk met zijn behaald succes als ont
werper der Tentoonstellingsgebouwen en niet het minst voor de 
samenstelling van het typisch Brabantsch dorp. 
Hierna werd de terugtocht ondernomen en zoo werd Amsterdam 
weder te 9.53 bereikt en namen de deelnemers van elkander 
afscheid, allen zeker met aangename herinnering aan den 
schoonen dag en het daarbij zoowel wat kunst als natuurschoon 
betreft, zoo ruimschoots genotene. De Secretaris, 

J. B A K K E R . 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

KRONIEK xxxvin U 
door J. G R A T A M A . 

r. P . J. H. C U I J P E R S GEÏNTERVIEWD. Het 
is een goede gedachte geweest van den Re-• Idacteur der rubriek „Onder de Menschen" 

Iden nestor van de Nederlandsche architecten 
te doen vertellen van zijn rijk en zoo bij uitstek vrucht
baar leven (*). Zoo'n interview heeft in enkele opzich
ten iets vóór boven een meer overwogen en wei-bezon
nen uiting, daar onwillekeurig in de levendigheid van 
het gesprek, soms dingen gezegd worden met een 
frischheid en een vrijmoedigheid, die beter den persoon 
in kwestie leeren kennen, dan degelijke, maardiploma-
tick-gestelde beschrijvingen in het algemeen vermogen 
te doen. Interessant en van historische waarde zijn de 
mededeelingen van Dr. Cuypers over zijn jeugd, over 
het ontstaan van het Vondelpark, over het Rijksmu
seum, over het Centraal Station en, wegens de actuali
teit, over het zeer te waardeeren verzet van den bouw
meester tegen de voorgenomen vergrooting van den 
uitbouw-Drucker aan zijn meesterwerk, het Rijks
museum. 

In het algemeen heeft Dr. Cuypers zich niet veel in ge
schriften geuit over de vele historische gebeurtenissen 
van grooter of kleiner belang op bouwkundig gebied, 
die hij, meestal van zeer nabij, heeft meegemaakt. Daar 
en boven is, wat hij geschreven heeft, zeer verspreid, 
zoodat het zeker te hopen is, dat hij te zijner tijd zijne 
mémoires zal schrijven, waardoor het nageslacht een 
helder beeld kan krijgen van de enorme beteekenis, 
die deze grootmeester der Nederlandsche bouw
kunst over deze kunst in het algemeen en voor hare 
ontwikkeling tusschen de jaren 1860 1900 in het bij
zonder heeft gehad. 

(*) Het interview is in zijn geheel opgenomen in B. Weekblad 
no. 29 en in dit no. 
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Het is niet mijne bedoeling deze verdiensten hier uit
voerig te vermelden ; zij genieten vrijwel algemeene be
kendheid; en wanneer, zooals in het feuilleton van 
„Onder de Menschen" is geschied, in herinnering wordt 
gebracht het klassiek geworden verhaal van den strijd, 
die Dr. Cuypers in de 60er jaren heeft gestreden, om het 
baksteenen gewelf weer toe te passen, welk soort gewel
ven men in dien tijd van diep bouwkundig verval voor 
onmogelijk uitvoerbaar hield, dan beseft men pas goed, 
wat de Nederlandsche bouwkunst aan dezen energie
ken, begaafden en volhardenden bouwkunstenaar heeft 
te danken. 
Dr. Cuypers is geheel een leerling van den bekenden 
voorganger Viollet-le-Duc. En, werkzaam in een tijd van 
Roomsche herleving in Nederland, heeft hij volop ge
legenheid gehad de beginselen van den grooten Fran-
schen Gothiker toe te passen, beginselen, die, zij het met 
eenige eenzijdigheid, hun scherpe omlijning gekregen 
hebben in het bekende gezegde, dat alle vormen, die niet 
het gevolg zijn van de constructie, verwerpelijk zijn. 
De zeer groote verdienste van Dr. Cuypers is, dat toen 
in de jaren van plm. 1870 1890 een herleving der Na
tionale Renaissance plaats vond, die in het algemeen 
meer een uiterlijk decor dan een innerlijkebouwkunstige 
waarheid bestreefde, Dr. Cuypers aan de Middeleeuw-
sche tradities van rationeel bouwen heeft vastgehouden, 
trachtend deze zooveel mogelijk ook toe te passen aan 
de moderne bouwwerken. Want het zijn deze construc
tieve tradities, die in beginsel aansloten bij de moderne 
Nederlandsche bouwkunst, welke, na 1890 geleidelijk 
aan gegroeid, streefde naar een volledig aanvaarden van 
de moderne eischen der samenleving, van moderne ge
bouwen dus, zoekend om logisch en zuiver — dit wil dus 
zeggen voor alles in constructieven zin, — de juiste en 
schoone bouwkundige vorm voor die eischen te vinden. 
Zoo sluit de moderne bouwkunst in een goede evolutie 
geheel aan bij de bouwkunst van Dr. Cuypers, ja, zelfs 
zoo, dat het bekende, boven aangehaalde kernwoord 
van Viollet-le-Duc feitelijk nog beter past voor de mo
dernebouwkunst, daar de modernen verdergegaan zijn 
en het element van de constructie, als zoodanig, als 
grondslag genomen hebben voor hun bouwkunst; ter
wijl de enorme kunstwaarde van de zuiver-Middel-
eeuwsche bouwkunst niet zoo uitsluitend in het construc
tieve, maar veeleer in het cxtatisch-psychische bestaat. 

In verband met het bovenstaande is het zeer te betreu
ren, dat Dr. Cuypers op het eind van het interview een 
paar dingen zegt over Berlage en over de prijsvraag voor 
het Raadhuis te Rotterdam, die van bitter weinig in
zicht getuigen. 
Is hier journalistieke onbescheidenheid in het spel, en 
heeft Dr. Cuypers in een wrevelige stemming iets mede
gedeeld, dat hij eigenlijk niet zoo bedoelde en zeker niet 
openbaar heeft willen maken? Want het is toch niet aan 
te nemen, dat Dr. Cuypers, die steeds op aanvallen filo
sofisch heeft gezwegen, nu met volle bewustzijn op zijn 
85ste jaar uitglijdt. 
En voor Dr. Cuypers èn voorden architectenstand is deze 

geheel onnoodige uitval van Dr. Cuypers over Berlage 
af te keuren. 
Maar hoe het ook zij, over Berlage wordt hier in het 
openbaar een meening verspreid, die zoo averechts 
verkeerd is, dat, waar deze komt van iemand, die een 
groote autoriteit bezit, een protest niet uit mag blijven. 
De hoofdzaak van het oordeel van Dr. Cuypers van 
Berlage, „met een wrevelige tinteling in de oogen" uit
gesproken, volgens den reporter, is, „dat Berlage op 
één punt mis is, dat hij nieuwe vormen wil vinden, dat 
hij alleen maar anders wil bouwen dan anderen." 
Wie zoo oordeelt, begrijpt van de moderne bouwkunst 
en van Berlage niets. 
Door te zeggen, dat Berlage beheerscht wordt door de 
zucht naar originaliteit, beleedigt dezen ernstigen 
en eerlijken hervormer ten diepste, daar men hem hier
mede dingen verwijt, die hij zelf ten sterkste bestrijdt. 
Niet door persoonlijke, maar integendeel door onper
soonlijke motieven wordt de kunst van Berlage in de 
eerste plaats beheerscht. Overtuigd dat juist de zucht 
naar originaliteit, die krampachtige en verdwaasde 
poging in de bouwkunst van een ontredderd individua
lisme, het diepste verval en de schromelijkste verwilde
ring voortbrengt, streeft Berlage in alle ernst en op
rechtheid er naar, de moderne bouwkunst te brengen 
in goede en rationeele banen, niet uitgaande van de 
ik-heid, maar van de praktische eischen, de maat
schappelijke beteekenis en de constructie van het 
bouwwerk, en dus juist uitgaande van de principes 
(niet van de vormen) van Viollet-le-Duc. 
Het is wel merkwaardig, dat Dr. Cuypers zijn eigen 
geestes-kind niet herkent, dat hij in Berlage zich zelf 
niet grootendeels weerspiegeld ziet. Ik vermoed, dat de 
oorzaak hiervan zit in het verschil der uiterlijke vor
men hunner bouwkunst, en is het feit, dat hun levens
leerenver van elkaar staan. Maar in het bouw-kunstige 
staan zij zeer dicht bij elkaar. Het zou mij te ver voeren, 
hierop uitvoerig in te gaan, hoe aanlokkelijk het onder
werp ook is en hoe zeer het ook gewenscht is, dat de 
evolutie der Nederlandsche Bouwkunst meer algemeen 
begrepen wordt. 
In enkele woorden saamgevat, zou men kunnen zeggen, 
dat Dr. Cuypers de beginselen van zakelijkheid, con
structie en waarheid vertolkt heeftinGothischeofVroeg-
Renaissance vormen (is hier zijn Roomsch-zijn van in
vloed geweest?) en dat Berlage tracht die beginselen te 
vertolken in de vormen, die zuiver voortkomen uit de 
moderne eischen, en dus in vormen van onzen tijd. 
Vandaar dat in het algemeen de kunst van Dr. Cuypers 
in hoofdvormen en details, de afglans van Gothiek of 
van Vroeg-Renaissance heeft, met, vooral in de details, 
een wel volledige, maar levens-zwakke schoonheid, ge
volg van het te veel zich inspireeren opgenoemde histo
rische vormen en ornamentatie; terwijl Berlage's kunst 
levend, van dezen tijd (hoewel natuurlijk nog onvol
maakt) en toekomst-vol is. En dan bedoel ik met 
Berlage's kunst eigenlijk de geheele moderne bouw
kunst, die im grossen Ganzen, dit moderne met Berlage 
gemeen heeft. 

Zonderling is de vinnige uitval van Dr. Cuypers, en de 
vinnigheid is alleen te verklaren, als een min-waardige 
oorzaak hiervoor wordt aangenomen. Deze minwaar
dige oorzaak zou kunnen zijn, dat Dr. Cuypers aan 
Berlage de groote erkenning van vele, zoo niet alle 
collega's misgunt. 
De toon, waarop Dr. Cuypers het adres van de + 70 
architecten aan den Gemeenteraad van Rotterdam in
zake het niet uitnoodigen van Berlage voor de prijsvraag 
van het Raadhuis, bespreekt, doet even deze gedachte 
rijzen. Dr. Cuypers vindt dit adres ridicuul, (de 70 
architecten kunnen nu wel inrukken!) Hij maakt er zich 
boos over en vraagt: „Met welk recht spreken die 
onderteekenaars van het petitionement zooals zij dat 
doen? Wie zijn het, die daar aan Berlage het diploom 
van den eersten bouwmeester van Nederland uitreiken. 
De burgemeester heeft daarop dan ook uitstekend en 
afdoend geantwoord in den Raad." 
Ik kom niet gaarne op dit adres terug. De vraag: waar
om is Berlage niet uitgenoodigd? is niet beantwoord en 
zal ook steeds onbeantwoord blijven, dank zij de hou
ding van den burgemeester van Rotterdam. De burge
meester heeft in deze geheele affaire niet den breeden 
weg bewandeld, en hij beschouwt het niet-uitnoodigen 
van Berlage, evenals blijkbaar Dr. Cuypers, van den 
allerkleinsten kant. 
Ishetnog noodig te antwoorden, dat de onderteekenaars 
van het adres spreken met het recht, dat elk collega 
heeft, die in zake de uitsluiting van Berlage de meening 
is toegedaan, dat Berlage tot de eersten behoort, welke 
bij een prijsvraag voor een dergelijk monumentaal 
gebouw uitgenoodigd had moeten worden. Het gaat 
hier niet om een architect A. of B., het gaat hier om de 
modernebouwkunst,zooals die door een erkenden voor
man en toonaangever wordt vertolkt. En met het pas-
seeren van Berlage kreeg ook de moderne bouwkunst 
een gevoelige klap. Is dit geen reden van protest, van 
een adres ? 
De bouw van het Raadhuis is een particuliere zaak 
van de gemeente Rotterdam. Zeer zeker. 
Maar het gemeentebestuur zelf is geen particulier; 
voor dit college is het een openbaar belang, dat in deze 
het best gediend wordt, wanneer alle richtingen in 
hare bekwaamste bouwkunstenaars uitgenoodigd wor
den tot een wedkamp, en dus zeer zeker Berlage. 
Ten slotte zij opgemerkt, dat in het adres der zeventig 
architecten Berlage niet wordt genoemd de eerste 
bouwmeester; alleen wordt betreurd, dat Berlage niet 
is uitgenoodigd. 

Maar laten wij het interview niet te ernstig opnemen; 
laten wij er in zien de begrijpelijke ontstemming van 
een oud man, die voelt, dat hij buiten den nieuweren 
tijd gaat staan ; maar die, in rustiger en filosophischer 
stemming, dc verdiensten van hen, die na hem zijn ge
komen en in volle erkentelijkheid van hem hebben 
geleerd, naar waarde zal weten te schatten. 
18 Juli 1912. 
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niets zeggende straten, huis voor huis 
als naar één model gebouwd, als of de 
teekeningen naar één schabloon wer
den nagetrokken, waren er het gevolg 
van. 
Dus moet men spijtig erkennen, dat 
met uitzondering van de stadsvilla's, de 
moderne winkels en de duurste wonin
gen — er in de laatste veertig jaren in 
Amsterdam bijna geen woning gebouwd 
werd, die ontworpen was door den 
vakman-architect. 
En zoo iets in architectonisch-be-
roemd Amsterdam, in welks aantrek
kelijk oud gedeelte juist de eenvor
migheid volstrekt gemist wordt, omdat 
bijna elk zijner statige grachthuizen er 
volgens een eigen plan, door een eigen 
architect gebouwd werd. 
Waar „Samenwerking" de architect 
weer de plaats laat Innemen waar hij 
behoort, en daardoor hare leden be
langrijke voordeden biedt naast die 

der coöperatie, is het te verwachten dat haar ledental 
zal toenemen en weer nieuwe denkbeelden en nieuwe 
wenschen bij den volgenden bouw in vervulling zullen 
komen tot verbetering der woningtoestanden. 

X. 

ArtrtTFUlAJI MU RH3: 
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m le woningen der Amsterdamsche Coöpera-
Jtieve Woningvereening .Samenwerking", op-
Jgericht den 16 October 1908, zijn gelegen aan 
Jde Jacob Obrechtstraat, de Frans van Mieris-

straat en de Moreelsestraat en werden gebouwd onder 
leiding van den architect M. J. E . Lippits. 
De 13 huizen bevatten 33 woningen. 
Elke woning heeft een afzonderlijke toegang, terwijl de 
indeeling geheel afwijkt van het bestaande systeem, 
twee kamers en suite en een cabinetje op zij. 
De gevels zijn opgetrokken van baksteen met bricorna 
versiering. 
Getracht is beter soort woning voor den Amsterdam-
schen middenstand te maken, waarbij ook het interieur 
meer karakter zou verkrijgen. 
De oprichters der Vereeniging .Samenwerking" heb
ben echter niet alleen uit gezond egoïsme hun uittocht 
uit de oude huurhuizen ondernomen; zij begrepen, dat 
door hun voorbeeld een begin gemaakt zou worden, aan 
de woningmisstanden den strijd te verklaren. 
Hierdoor zal gebroken worden met de jammerlijke 
sleur, waarin maar steeds door den speculatie bouwer 
in groote huizenblokken, ja in gansche stadswijken, 
eentonige, onvoldoende, ongenoegelijke, stijllooze, 
eenvormige huurhuizen, zijn gebouwd, zonder leiding 
van een architect en zonder acht te slaan op de bij
zondere eischen, welke elk individueel bewoner zou 
kunnen stellen. 
Zoo copieerde de eene speculant-eigen-bouwcr ge
woonlijk slechts den ander; en die hopeloos vervelende, 
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HET ONTWERP ALGEMEENE ADMINISTRA
TIEVE VOORSCHRIFTEN EN DE AANSPRA

KELIJKHEID VAN DEN ARCHITECT, 
door Mr. K. J. V A N NIEUKERKEN, 

Advocaat te Amsterdam. 
II. 

§ 9. Verplichtingen van den Besteder en 
§ 1 0 . Directie. 

et is niet twijfelachtig, dat de inhoud van § 9, 
n.l. dat de besteder den aannemer in de ge
legenheid stelt het werk te verrichten en zorgt, 
dat hem op zijn verzoek alle gegevens worden 

verstrekt, die voor een behoorlijke samenstelling der 
werken noodig zijn, alleen daarom tot verplichtingen 
van den aanbesteder worden gestempeld, omdat de 
Directie, de architect, rechtens buiten het aanbeste
dingscontract staat. Inderdaad zullen het gewoonlijk 
verplichtingen van den architect zijn, ter zake waarvan 
de besteder voor de geleden schade dezen aansprakelijk 
kan en zal houden. 
In het dagelijksch spraakgebruik heet het, dat een werk 
door een aannemer wordt uitgevoerd onder l e id ing 
en toez icht van een architect. Door die beide fac
toren wordt de aansprakelijkheid van den architect 
beheerscht. 
De aannemer zal zich zijnerzijds met den architect in 
verbinding stellen slechts in diens hoedanigheid van 
leider. 

f K I É 1 \ 
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Juist omdat met het juridiek karakter 
van 's architects functie en positie niet 
alleen zijn aansprakelijkheid, maar ook 
die van aannemer en bouwheer zoo 
nauw samenhangt, meen ik deze een 
oogenblik aan een voorloopig onder
zoek te moeten onderwerpen. 
De architect op een particulier bouw
werk neemt in tegenstelling met de 
directie in de R. A. V. bedoeld een 
zelfstandige zeer verantwoordelijke 
plaats in. 
Waar de aannemer zich tot uitvoeren, 
en de architect zich tot het verwerken 
in zijn brein en op papier van de aan 
een bouwwerk te stellen eischen tot 
een deugdelijk en artistiek geheel be
paalt, richt degeen, die zich een ge
bouw wenscht te zien opgericht, zich 
niet rechtstreeks tot een aannemer, 
maar tot een architect. En gewoonlijk 
niet tot den eersten den besten, maar 
naar den aard van het werk tot een 
bepaalden met het oog op diens artis-
tieken smaak of technische kennis. 
Ofschoon des architects rechten en verplichtingen geen 
integreerend bestanddeel uitmaken van het aanbe
stedingscontract, zoo is ook zijn optreden als Directie 
juridisch niet minder verklaarbaar. 
Op de naleving van wederzijds verbindende contracten, 
waarin de praestaties een langere tijdruimte in beslag 
nemen, moeten partijen wederzijds op elkaar controle 
kunnen uitoefenen. Terwijl 's aanbesteders verplich
tingen uitsluitend in eenige betalingen, gezamenlijk ten 
bedrage van den bedongen prijs, bestaan en de niet-
naleving onmiddellijk blijkt, duren die van den aannemer 
geruimen tijd voort. Bij de uitvoering van het werk kan 
de aanbesteder, die van bestek noch teekeningen veel 
begrijpt, den aannemer niet controleeren en het ware 
misschien maanden of jaren te laat, eer eenige wan-
praestatie des aannemers aan het licht kwam. Om dat 
euvel te voorkomen, voorziet de aanbesteder, die geen 
oog op de niet-naleving kan houden en waar voor zijn 
geld wenscht, zich van deskundigen bijstand. Gedurende 
de uitvoering treedt die deskundige als vertegenwoor
diger van den besteder op. De verplichtingen van dien 
vertegenwoordiger zouden dus uitsluitend uit contro
leeren, toezien bestaan, ware het niet, dat hij ook 
de ontwerper van plannen, teekeningen en bestek is en 
diensvolgens meer kan doen dan toezien op de uit
voering zijner ontwerpen, n.l. deze ook verduidelijken, 
ja, den aannemer voorhouden, hoe die plannen, enz. 
moeten worden uitgevoerd, hem uit krachte van zijn 
controleerende bevoegdheid in deze bevelen geven, 
enz., kortom leiden. 

Waar de ontwerper vooraf weet, dat hij als Directie ge
durende het werk zal fungeeren, regelt hij in het bestek 
zooveel als voor de toetreding tot het contract door den 
aannemer noodig is en geeft hij ten aanzien van het niet 
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geregelde gedurende de uitvoering de nadere bevelen. 
Des architects taak bestaat dan derhalve uit toezien en 
leiden. We zouden hieraan terstond de vraag kunnen 
vastknoopen, of en in hoeverre de aannemer recht heeft 
op toezicht en leiding van een architect; dat die kwestie 
alleen bestaat in de gevallen, dat in het bestek voor
komt de bepaling, dat het werk zal worden uitgevoerd 
onder diens leiding en toezicht, spreekt voor zich. Het 
antwoord op die vraag schijnt mij, zonder dat ik daar
mede op het volgende wensch te praejudicieeren.dat de 
aannemer recht heeft op leiding, in zooverre als plan
nen en bestek op normale redelijke wijze zonder die 
leiding niet door hem zijn uit te voeren. De aanbesteder 
stelt zich met een architect in verbinding met-het oog 
op diens bepaalde kennis, kundigheden, artistieken 
smaak, persoonlijk vertrouwen, enz., zoodat beider 
contract met diens dood eindigt, zonder dat 's architects 
verplichtingen ten aanzien van leiding en toezicht op 
diens erfgenamen overgaan, hetgeen wel duidelijk zal 
zijn, indien men eens onderstelt, dat aan plannen of 
werken geen begin van uitvoering kon worden gegeven. 
Hoezeer nu ook de aanneming van werk blijkens art. 
1648 B.W. door den dood van den aannemer ophoudt, 
wordt dit contract geenszins met het oog op diens indi-
vidueele eigenschappen gesloten. 
Van daar de openbare of onderhandsche besteding, de 
vraag of de aannemer rechtens als koopman moet wor
den beschouwd, enz. 
In meerdere bestekken wordt aan de bepaling van art. 
1648 B.W. gederogeerd. In de R. A. V. 452 3de lid 
doen de borgen .wel uitdrukkelijk afstand" van deze 
bepaling en wordt bij onderteekening van het proces
verbaal van besteding het tegendeel overeengekomen, 
terwijl in § 456 R. A. V. al. 1, bij's aannemers over-

verklaard wordt het lijden de Minister bevoegd 
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werk .naar verkiezing" te doen uitvoeren, voortzetten 
of voltooien, hetzij door de erfgenamen van den aanne
mer, hetzij door de borgen, terwijl bij particuliere be
stedingen dan gewoonlijk voor „Minister" gelezen wordt 
Directie-architect. 
Een en ander laat geen twijfel over, of 's aannemers 
rechten en verplichtingen ondergaan bij het overlijden 
van den architect geen verandering dan ten aanzien 
van punten, die niet in bestek of teekeningen zijn gere
geld en toch noodzakelijk regeling behoeven. Indien de 
aanbesteder zelf zijn wenschen behoorlijk kan vertol
ken, zal de aannemer dienovereenkomstig zich heb
ben te gedragen of anders z:il opnieuw in de leiding 
moeten worden voorzien. 
Doch overigens heeft de aannemer geen recht op lei
ding, evenmin als hij ooit recht heeft op toezicht. 
Daaruit vloeit een groot verschil in aansprakelijkheid 
tusschen aannemer en architect voort en behoort die 
van den laatste, afgezien van zijn verantwoordelijkheid 
voor het ontwerp, de constructies, enz., lichter te zijn 
dan die van den eerste, den uitvoerder. 
Over het juridieke karakter van het contract tusschen 
besteder en architect heeft steeds veel strijd bestaan. 
Men heeft gesproken van lastgeving, aanneming van 
werk, huur van diensten, van een contractus sui generis 
of een geheel eigenaardige soort overeenkomst. 
Lastgeving geschiedt behoudensstrijdigbedingomniet, 
is herroepelijk, de bedoeling van partijen is niet gericht 
louter op het geven en aannemen van een last, om een 
zaak voor den lastgever in deszelfs naam te verrigten, 
(art. 1829 B. W.). 

Deze overeenkomst bij dc .aanneming van werk" onder 
te brengen was aanlokkelijk wegens den steun, dien de 
wet in de artt. 1645 en 1646 en 1648 B. W. dier afdee
ling, waar de .bouwmeester" toch naast den aanne
mer" nog uitdrukkelijk wordt genoemd, schijnt te bieden. 
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Doch ik behoef slechts de woorden van Mr. J. P. Bruyn-
zeel in zijn proefschrift .De Rechtspositie van den Ar
chitect", op pag. 12 voorkomende: „blijkt dan niet zon
neklaar, dat een opvatting van dat woord „bouwmees
ter" in art. 1645 B. W. als synoniem met „architect" in 
strijd is èn met historie èn met plaatsing èn met den zin 
van genoemde artikelen" te citeeren, om met dien steun 
der wet zeer voorzichtig te zijn. Bij elke beschouwing 
van 's architects rechtpositie brengt men aanvankelijk 
een scheiding aan tusschen zijn functie: het ontwerpen 
van plannen, begrooting, bestek, enz. en die van leider 
en houder van toezicht bij de uitvoering. De eerste zou 
nog iets op „aanneming van werk" gelijken, de tweede 
echter niets. Doch ook de eerste functie onder „aanne
ming van werk" onder te brengen heeft gegronde be
zwaren. Hij bewerkt noch levert een stof. Zijn ideëen 
stelt hij op papier, maar de teekeningen, enz. in originali 
blijven zijn eigendom (o. a. art. 12 Honorariumtabel); 
de uitvoering van het werk zelve geschiedt noch door 
hem, noch doorzijn ondergeschikten, noch door anderen, 
die met hem een rechtsband onderhouden. Men kan 
hoogstens zeggen, dat de architect ideëen, intellectu-
eelen arbeid levert, dus gelijk de auteur en anderen. De 
bepalingen omtrent het risico der stof, artt. 1641 42 
B. W. leenen zich moeilijk voor toepassing. 
Blijft dan de .huur van diensten"; veelal werd als vast
staande aangenomen, dat het contract van den archi
tect daaronder moest worden gebracht, (Mr. Goseling 
in dit blad 3 Sept. 1910 No. 36 pag, 425), welke meening 
intusschen zeer wel voor bestrijding vatbaar is, daar 
's architect's diensten veelal als „artes liberales" zijn te 
beschouwen, waarin het element „dienstbetrekking" 
niet is te construeeren, en de rechtspraak en schrijvers 
er ook wel lastgeving in zagen. (Bruynzeel, proefschrift 
pag. 16 20). Op de daarmede samenhangende kwes
ties zal ik niet ingaan, omdat gelukkig het contract 

„huur van diensten" uit het "Wetboek plaatsmaakte 
voor de arbeidsovereenkomst. 
Ik zou dan ook Mr. Bruynzeel's opvatting, dat dc over
eenkomst tusschen architect en besteder is een contract 
van geheel eigen aard aanhangen, ware het niet, dat de 
wet op het arbeidscontract met de wijzigingen in de 
daarmede samenhangende artikelen, m. i. aan de kwes
tie voor goed een einde had gemaakt, en ik mij aansluit 
bij meerdere tot dit punt betrekkelijke beweringen van 
Mr. Fokker in dit blad (15 Oct 1910No. 42 pag.497 e.v.). 
Het valt m.i. niet te ontkennen, dat men met behulp van 
de rechtspraak aan de vroegere onzekerheid op voor
treffelijke wijze het hoofd heeft geboden. Ook thans nog 
schijnt voor elk onderdeel van 's architect's rechts
positie op de oude rechtspraak een beroep te moeten 
worden gedaan. 
Art. 1637 B.W. luidt thans; „Behalve de overeenkom
sten tot het verrichten van enkele diensten, welke door 
de aan dezelve eigene bepalingen en bedongene voor
waarden, en bij gebreke van deze door het gebruik 
worden geregeerd, bestaan er twee soorten van over
eenkomsten, waarbij de eene partij zich verbindt voor 
de andere tegen belooning arbeid te verrichten: de 
arbeidsovereenkomst en de aanneming van werk. 
Er bestaat dus een dilemma tusschen de overeenkomst 
tot het verrichten van enkele diensten, de arbeidsover
eenkomst en de aanneming van werk, allen overeen
komsten tot verrichten van arbeid. 
„De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst, waarbij 
de eene partij, de arbeider, zich verbindt, in dienst van 
de andere partij, den werkgever, tegen loon gedurende 
zekeren tijd arbeid te verrichten", (art. 1637a. B.W.). 
Het .in dienst zijn" van den arbeider is wel het gewich
tigste element, (prof. E . M. Meyers, „Het arbeids
contract" pag. 61) en juist dit ontbreekt hier. 
Bij vele architecten, die zich terecht in het edele van 
hun vrij beroep verheugen, komt het gemoed in opstand 
tegen de bewering als zoude de overeenkomst van den 
architect met zijn principaal zijn een arbeidsovereen
komst. Eenige gevallen uitgezonderd, staat de architect 
evenmin als de advocaat en de dokter in dienst van zijn 
principaal. 

(Wordt vervolgd). 

DR. P. J. H. CUYPERS GEÏNTERVIEWD 
Vervolg van blz. 350. 

sprak zoo over het meeleven van de menschen in 
Roermond met uw werk"; vroeg ik „voelde u 
dat in Amsterdam anders?" 
„O neen" antwoordde de bouwmeester ..'t zou 
heel ondankbaar wezen om dien indruk te wekken. . . 

Hebben ze mij er bijvoorbeeld niet direct in den Raad verkozen ? 
E n aanstonds benoemd in de Vondel-commissie ? Ja, daar heb 
ik wel succes in gehad. Ik herinner me nog, dat in de eerste ver
gadering die ik bijwoonde van dat comité, onder voorzitterschap 
van Jacob van Lennep. de kwestie aan de orde kwam, waar het 
standbeeld van Vondel toch moest komen. Ze wisten er geen 
raad mee; konden maar geen geschikte plaats vinden om 't neer 
te zetten. Wel, zei ik Amsterdam gaat een park maken, en 
weet ge dan geen weg met dat beeld ? In het Park behoort Vondel 
te staan . . . E n dat vond algemeen instemming. 

Woningen der Amsterdamsche Coöp. Won.-Ver. „Samenwer
king." Arch. M. J. E . LlPPITS. 

„Van Eeghen en enkele anderen hadden toen immers een buiten 
gekocht, waar nu het tegenwoordige Vondelpark is. Hier zou het 
standbeeld komen. E u een aangrenzend terrein behoorde aan 
mij. Zoo kwam ik ertoe om een schets te maken van een straat, 
die daar dan tevens heen zou leiden. En ik ging met dit plan naar 
burgemeester Fock, en ik zei hem, dat ik aan de gemeente een 
stuk grond ten geschenke wilde geven, om er de Vondelstraat te 
maken. Dit lag in die dagen nog een heel eind uit de stad, zóó, 
dat toen Van der Biezen en ik daar gingen wonen, de menschen 
onze vrouwen ernstig beklaagden, dat die beide dames door hun 
gekken van mannen gedoemd werden om zóó ver buitenaf te 
gaan zitten! 
„Maar met dit al was burgemeester Fock zoo enthousiast over 
mijn aanbod, dat hij 't aannam, zonder den Raad erin te kennen, 
en enkel maar voorstelde in de volgende vergadering, om mij 
een adres van dankbetuiging te zenden. 
„In die Vondelstraat had ik mij ook de „Vondelkerk" gedacht, 
't Terrein was er al gekocht om te gaan bouwen. Maar we hadden 
geen geld. Toen heeft mijn Vrouw over de drie duizend brieven 
geschreven aan Nederlandsche en Belgische artiesten, om voor 
dit doel iets van hun werk te willen afstaan. In onzen tuin liet ik 
een groote loods zetten, waar de tentoonstelling van al die kunst
voorwerpen werd gehouden. E n wij hielden er zestig duizend 
gulden van over. waarmee ik toen maar aan 't bouwen ben geto
gen, in 't vooruitzicht natuurlijk van nóg een hoop schuld. . . . 
„Ja, dat was een prettige tijd ! Het geloofsverschil had door den 
aangenainen omgang veel van zijn scherpte verloren Ds. ten 
Kate, Ds. Bok van de Remonstranten, en zooveel andere Prote-
stantsche vrienden werkten mee samen voor mijn Katholieke 
kerk! E n in het vriendschappelijke verkeer leerden zij. dat wij 
Rooinschen, ook niet die dompers zijn, waarvoor men ons wel 
wil houden. 
„Hebben wij niet acht en twintig jaren lang als vrienden van ver-
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schillend geloof een krans gehad, de Vioolstruik, die oprechte 
schoonheid op allerlei gebied, en intellectueele ontwikkeling gaf 
aan ons leven, door muziek, litterattiur.kunstbeschouwingen? 
E r werd uitmuntend piano gespeeld, prachtig gezongen, of gele
zen uit Vondel, Shakespeare, Rac ine . . . . E n dat alles zonder 
eenigen uithaal: 'n kopje thee, 'n glas wijn met 'n stukje brood.. . 
't kostte niets. Prof. Quack was er ook nog bij. de blinde Prof. 
Loman, Hofdijk. De Marez Oyens, mijn zwager Prof. Alberdink 
T h i j m . . . . Neen. Van Deyssel was toen nog een broekje ; maar 
wie er wèl kwam was Catharina, zijn zuster. . . . EnSchaepman. .. 
..Maar tegenwoordig zijn zulke dingen niet meer mogelijk. De 
menschen zijn er niet eenvoudig genoeg meer voor, en dan wor
den 't diners en partijen, waar veel toilet gemaakt moet worden... 
't Is alles zoo overdreven ! Wanneer wij naar buiten gingen, „op 
reis", dan deden we 't nog net zoo als ik 't gewend was geweest 
in mijn studententijd, n E ind wegsporen, maar verder wande
len, heele dagen, den mondvoorraad bij ons. . . Dat was allemaal 
zoo goed om den geest jong te houden . . . 
„Ja, die mooie avonden van onzen krans! . . . Toen ik Diepen-
broek onlangs feliciteerde met de uitvoering van zijn Mis, schreef 
hij er nog over hoeveel hij aan die menschen te danken heeft ge
had voor zijn muziek. Want hij was er in ons huis dikwijls bij ; hij 
heeft er veel muziek hooren maken en er belangrijk over hooren 
spreken. 
..Maar is 't toch niet merkwaardig, dat er nu in datzelfde stads
gedeelte 75.000 menschen wonen? Het Rijksmuseum wordt 't 
middelpunt van Amsterdam, al is 't over 'n eeuw . . . " 
„En wat denkt u van de wijze van bouwen, daar in 't museum
kwartier?" 
„Wel, 't str. tenplan is van mij. E n 't zijn er allemaal degelijke 
huizen. Wel zeker, heel slechte staan er niet b'ij . . . " 
Zoo geraakten wij over het huidige bouwen aan't spreken. E n 
natuurlijk kwam mij daarbij aanstonds een naam op de lippen, 
die nu eenmaal onafscheidelijk verbonden is aan de moderne 
bouwkunst in ons land. Maar ik aarzelde even, vreezende dat ik 
den aangenamen toon van het gesprek zou bederven door den 
voorganger der nieuwe architectuur: Berlage te noemen . . . 
E n inderdaad, op 't hooren van dezen naam, verstrakte Dr. Cuy
pers' gezicht, en er kwam 'n wrevele tinteling in zijn oogen : 
„Berlage ? . . . Berlage is op één punt mis: hij wi l nieuwe vormen 
vinden ! E n dat gaat niet aan. Vormen zijn er; buiten ons en on
afhankelijk van ons in 't heelal: de cirkel, de rechthoek, de pa
rallel. E n er zou alléén van nieuwe vormen sprake kunnen we
zen, als er andere materialen in de wereld kwamen, die nieuwe 
eischen stelden, en waaraan de bestaande vormen niet meer 
voldeden. Doch zoolang dit niet het geval is, is het begrip nieuwe 
vormen onzin. Berlage heeft 't geprobeerd in zijn Beurs, door op 
andere manier massa's op te stapelen dan de innerlijke construc
tie aangeeft. . . 
„Wat is architectuur? Architectuur is voor de maatschappij, wat 
het kleed is voor de menschen. Maatschappij als gezin, als kerke
lijke eenheid, als stad: in het woonhuis, de kerk, het raadhuis, 
enz. De taak van de architectuur is : beschutten ; met materi
alen, die voldoen aan de behoefte, in goede, ware en schoone 
vormen. . . . 
„Maar Berlage zoekt te veel naar andere vormen dan de be
staande. Leeraart hij niet: het Christendom bestaat niet meer; 
het Christendom verafschuwde het lichaam en zorgde slechts 
voor het toekomstig heil van de menschen ? Maar wij, modernen, 
zullen nu eens alléén voor het lichaam gaan zorgen ? Zijn huis 
zonder naad, dat de microben buitensluit, is toch een aberratie, 
die al te ver gaat Alsof alleen de microben het leven ver
korten ! 
„De bouwkunst heeft tot taak om de menschen door de bestaan
de materialen te beschutten tegen de invloeden van het weer. 
E n wanneer er een nieuwe bouwstof komt, bijvoorbeeld het 
gewapend beton, dan moet die ook logisch worden behandeld; 
dat is in dit geval dus zuiver als gietwerk.. . Maar dit neemt niet 
weg, dat onze steen, ons marmer enzoovoort er zijn en blijven 
om te gebruiken. E n wij leven nu eenmaal in een schepping, die 
naar vaste wetten is tot stand gekomen, naar een vast stelsel. 
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E r zijn geometrische regelen, die wij te volgen hebben. De vor
men die wij geven aan het steen, aan het hout, dienen tot behoud 
van die materialen. Wij geven aan ijzer andere vormen dan aan 
hout, omdat ijzer buigzaam is ; en de steen wordt om zijn samen
stelling ook weer anders behandeld. 
„Daardoor is de vooruitgang in de bouwkunst natuurlijk geens
zins uitgesloten. Diezelfde beginselen zijn in vroegere eeuwen 
ook toegepast, en daar kunnen wij nog altijd van leeren, al 
bouwen we nu toch heel anders. Mijn gebouwen zijn ook niet 
gecopieerd ; ik tart iedereen om het tegendeel aan te toonen. Zij 
zijn allemaal anders, allemaal oorspronkelijk . . . Maar men moet 
de architectuur niet in nieuwe vormen willen dwingen, zooals 
Berlage doet door zijn groote vierkante massa's, die niet het 
gevolg van de constructie zijn, omdat ze niet logisch voorkomen 
uit het inwendige, van het Beursgebouw bijvoorbeeld. Die 
bonken steen aan den ingang, om iets te noemen, zijn toch 
niet noodig tot ondersteuning van de trap ? Neen, hij w i l alleen 
maar anders bouwen dan anderen . . . E n zeer zeker, alle orna
ment moet gevolg van de constructie wezen; er werden en 
worden nóg vaak te veel ornamenten aangebracht waar ze niet 
noodig zijn. Doch daaraan ontkomt men toch niet. door een
voudig maar één bonk steen te maken, en dan nog weer zware 
bonken er boven op te stapelen " 
„Maar met dit a l" vroeg ik „deelt u toch zeker wel de opvat
ting van zóó veel kunstenaars en van die menigte intellectueelen, 
die het ernstig betreuren, dat een voorganger als Berlage in 
Rotterdam opzettelijk is uitgesloten van het meedingen in den 
prijskamp voor het nieuwe stadhuis ? 
„Betreuren ? betreuren ? Die petitie van architecten was r idi 
cuul! Het betreft hier een particuliere zaak van de gemeente 
Rotterdam, die door den Raad breed is opgevat. Heel breed. 
E n B . en W., met de voorbereiding van de uitvoering belast, heb
ben eenige architecten genomen, om mee de deelnemers aan de 
prijsvraag te kiezen. Gaat 't nu aan te vragen: waarom hebt 
ge dien en dien niet genoodigd ? Met welk recht spreken die 
onderteekenaars van het petionnement zóó als zij dat doen ? Wie 
zijn het, die daar aan Berlage het diploom van den eersten bouw
meester van Nederland uitreiken ? De burgemeester heeft 
daarop dan ook uitstekend en afdoend geantwoord in den Raad. 

E n wat spreekt ge van richting ? — E r zijn verscheiden rich
tingen in vertegenwoordigd. Jan Stuyt, bijvoorbeeld, is nog zoo 
eenigszins 'n leerling van m e . . . . Nee, ge zult zien, daar komt 
een heel goed project van. E r zijn menschen bij, die heel goed 
wat leveren kunnen. 
„Net als nu weer in Amsterdam, waar ze gevraagd hebben om 
al wat er gebouwd wordt, op concours te doen. Maar dat is krank
zinnig ! Dan zouden de bouwheeren toch zeker eerst 'n heelen 
tijd, zoo'n drie maanden allicht, met hun geld moeten zitten 
wachten . . . Dan eindelijk komen de teekeningen in, bijvoorbeeld 
zoo'n honderd. Ik heb nu al zoo eindelijk dikwijls in jury's geze
ten, veelal ook in 't buitenland, waar je 'n twee, drie honderd 
ontwerpen ter beoordeeling kreeg. E n dat werk, vóór je er zoo
veel hebt uitgeworpen, tot je er 'n stuk of tien hebt gekozen! 
Maar ben je dan met je definitieve keuze klaar, dan is zoo'n ar
chitect nietmetdeneigenaarvan den grond op de hoogte, die daar 
vaak zit met zijn niillioenerr, en lijdzaam zou hebben af te wachten. 
„Hebben we 't niet nog gehad, dat de deelnemers aan de prijs
vraag voor het telegraafmonument in Bern ons, juryleden uit 
vier en twintig landen gekozen, een proces wilden aandoen? . . . 
Met dit al is Bern wel een mooi voorbeeld van een in stijl met 
het oude uitgelegde stad, vindt ge niet ? . . . Ik houd veel van Zwit
serland. Dat is daar de democratie in een stadium van bescha
ving. E n nog onlangs heb ik 't in een vergadering van les Artistes 
francais, wier vice-president ik ben, gezegd : „van Zwitserland, 
met zijn zeshonderd-jarige ervaring kan Frankrijk leeren hoe 
een republiek moet worden ingericht. . . . " 

J A A R V E R S L A G VAN DEN RAAD VAN ARBITRAGE 
VOOR DE B O U W B E D R I J V E N IN N E D E R L A N D O ii E R H E T 

J A A R 1911. 
Vervolg van blz. 351. Slot. 

In alle sinds de oprichting van den Raad van Arbitrage in de 
jaren 1908, 1909, 1910 en voor zoover zij hier besproken zijn ook 
in 1911 gegeven uitspraken werd steeds een z.g. „advies" uitge
bracht. Dit advies is dan bindend voor beide partijen en heeft 
de kracht van een tusschen hen gesloten overeenkomst. Het is 
echter geen „executoriale titel". De statuten van den Raad echter 
kennen beide soorten uitspraak èn bindend „advies" èn „execu-
torialen titel" en de scheidsgerechten richten de behandeling en 
de uitspraken op beiderlei wijze in, al naar den wensch van de 
geschilhebbende partijen. De „executoriale titel" eischt wat meer 
formaliteiten van partijen en van het scheidsgerecht dan het „bin
dend advies" en verlangt, dat men nauwkeurig rekening houde 
met de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor
dering. Terwijl men uit krachte van een „bindend advies" nooit 
direct door een deurwater beslag zou kunnen doen leggen op de 
goederen of gelden van zijn veroordeelde tegenpartij, maar daar
toe een tweede, zij het ook eenvoudige, procedure zou moeten 
voeren (waarin rechter of arbiter trouwens eveneens zouden ge
bonden zijn aan het aan partijen gegeven „bindend advies"), 
geeft de uitspraak, in den vorm van een „executorialen titel" ge
goten, het recht onmiddellijk gebruik te maken van de aan den 
deurwaarder geschonken bevoegdheid tot het leggen van een 
executoriaal beslag. Laten wij het beschouwen als een te appre-
cieeren blijk van vertrouwen van de bij de bouwbedrijven be
trokken partijen in elkander, dat een bijna geen uitzondering 
kennende gewoonte medebrengt aan arbiters steeds een „bin
dend advies" te vragen. Het is den samenstellers van dit verslag 
niet bekend, dat het verkiezen van den meer eenvoudigen en ge
moedelijken vorm van het „bindend advies", die ook door de 
A. V. van Waterstaat wordt gevolgd, ooit tot nadeelige gevolgen 
voor de eischende partij heeft geleid. 

In het naar aanleiding van den bouw van een hotelpension in een 
onzer kleinere badplaatsen gerezen geschil wenschte de aanne
mer echter een „executorialen titel", hoewel het bedrag der door 
hem ingestelde vordering niet meer bedroeg dan f 867.51.In de me
morie van toelichting werd de gespecificeerde rekening bestaande 
uit 26 posten van meer werk tot een totaal bedrag van f 907.51, te 
verminderen met een bedrag aan minder werk van f 40. —, om-
sehreven, waarbij er door den eischenden aannemer op werd 
gewezen, dat een 14 tal posten vroeger door gedaagde waren er
kend. Gedaagde heeft op deze memorie niet schriftelijk geant
woord, maar uitte bij de mondelinge behandeling een aantal 
grieven betreffende de niet voldoende afwerking van het ge
bouw, terwijl hij beweerde, dat een belangrijk grooteren aftrek 
wegens minder werk had behooren te zijn geschied, welk cijfer 
hij echter niet noemde. Het scheidsgerecht meende, dat voor zoo
ver gedaagdes mondelinge toelichting liep over andere punten, 
dan de posten der rekening van den aannemer, zij niet in aan
merking kon worden genomen bij de beslissing van geschil. Het 
had gedaagde vrijgestaan zijnerzijds een eisch tegen eischer in 
te stellen, maar dit had, overeenkomstig de statuten van den 
Raad van Arbitrage, schriftelijk moeten geschieden. Het scheids
gerecht liet echter tevens in zijne uitspraak niet onvermeld, dat 
de klacht wegens onvoldoende aftrek van minderwerk onge
grond was. Voor zoover gedaagde des mondelinge toelichting 
liep over de posten der rekening, kon zij zeer zeker worden in 
aanmerking genomen, maar kon zij het recht van eischer om be
taling te krijgen van zijne rekening niet aantasten. Het bestek 
vermeldde, dat de architecten zich voorbehielden om in kwesties 
van constructieve aangelegenheden of aesthetische oplossingen 
alleen (d. w. z. zonder den aanbesteder) de beslissende stem te 
hebben, en dat zij (d i. de architecten) in hunne kwaliteit van ge
machtigden van den aanbesteder, moesten worden erkend en 
gehoorzaamd. Het bestek vermeldde verder, dat geen meerder-
werk zou gemaakt mogen worden, alvorens den aannemer een 

schriftelijk bewijs van goedkeuring hiervoor was ter hand ge
steld, onderteekend door den aanbesteder en de directie. Het 
scheidsgerecht in opdracht hebbende als goede mannen naar 
billijkheid te oordeelen, meende dat, waar vast stond, dat alle 
werkzaamheden door de architecten aan den aannemer zijn op
gedragen, deze werkzaamheden niet onbetaald mochten worden 
gelaten. Men kwam te eerder tot dit resultaat, waar sommige 
eveneens niet schriftelijk maar mondeling door de architecten 
opgedragen posten van de rekening door den aanbesteder wer
den erkend. Het scheidsgerecht meende, dat niet uit het oog 
mocht worden verloren, dat indien in een bestek, gelijk in casu, 
posten zijn vergeten, dit een verwijt is, hetwelk de architecten 
treft, maar niet den aannemer, terwijl het evenmin den aanne
mer mag benadeelen, wanneer de architecten den bouwheer niet 
hebben geraadpleegd, als zij meenen. dat aesthetische en con
structieve eischen, waarover het bestek in casu de beslissing aan 
hen voorbehield, meer werk eischen. 
Het scheidsgerecht rechtdoende, wees den eischer zijn eisch toe, 
veroordeelde gedaagde aan eischer tegen behoorlijk bewijs van 
kwijting te betalen de som van f 867.51 met de rente ad 5 " _. be
paalde de kosten op f 253.14 en veroordeelde gedaagde deze kos
ten te betalen. Gedaagde voldeed het verschuldigde zonder dat 
van den „executorialen titel" gebruik behoefte te worden ge
maakt. 
In een geschil tusschen een tak van dienst van den Nederland-
schen Staat en een aannemer gerezen naar aanleiding van het 
maken van kunstwerken in gewapend beton voor een spoorweg, 
werd aan het oordeel van een uit den Raad gekozen scheidsge
recht de vraag onderworpen, voor wiens rekening de kosten 
zouden zijn van het dichtmaken en herstellen der bij de eindop-
name aan twee der vijf kunstwerken geconstateerde scheuren. 
Van de verschillende overwegingen van het scheidsgerecht, 
waartoe het in deze uitgebrachte advies aanleiding gaf. worden 
hier enkele der voornaamste vermeld, 
De aannemer nam het standpunt in, dat door de goedkeuring 
van de directie van de door hem aannemer - gemaakte en 
ingezonden plannen, hij verder moest beschouwd worden als 
zuiver aannemer en als zoodanig alleen aansprakelijk voor de 
goede uitvoering van het door hem te verrichten werk. en niet 
langer voor de eventueele constructiefouten, die de thans goed
gekeurde plannen mochten aankleven. 
Hieromtrent overwoog het scheidsgerecht in het kort het vol
gende. 
De snelle ontwikkeling van de toepassing van gewapend beton 
en de zeer uitgebreide literatuur, welke in korten tijd daarover 
is verschenen, zijn oorzaak dat op dit gebied een groep speciali
teiten is ontstaan, die echter in hoofdzaak zijn verbonden aan 
ondernemingen, welke zich het maken van werken in gewapend 
beton als aanneemster ten doel stellen. Dit is de oorzaak, dat als 
regel bij het maken van werken in gewapend beton de weg ge
volgd wordt, dat aan bekende firma's op dit gebied aanbiedingen 
gevraagd worden met verzoek zelf het ontwerp te maken, waar
bij alleen worden opgegeven de hoofdafmetingen en de eischen 
waaraan het kunstwerk moet voldoen. Zoude men hierbij over
gaan tot publieke aanbesteding, dan zou een geheel ander karak
ter verkregen worden, maar zoolang de concurrentie beperkt 
blijft tot speciaal uitgenoodigde ter goeder naam bekend staande 
firma's, blijft uit den aard der zaak het karakter van vertrou-
wenszaak bestaan, waarbij de verantwoordelijkheid van den 
aannemer veel grooter is. dan wanneer het werk in zijn geheel 
door den besteder is ontworpen. Deze wijze van handelen is ook 
in het onderhavige geval gevolgd. Na de gunning zond de aan
nemer opnieuw teekeningen en berekeningen in, nagenoeg ge
heel gelijk aan de de eerste maalingezondene, om als verbindend 
voor de uitvoering te dienen. Deze teekeningen ei! berekeningen 
zijn, volgens het bestek, ten bewijze van goedkeuring, door de 
directie onderteekend. 

Van de zijde van den aannemer wordt nu beweerd, dat door 
deze onderteekening het ontwerp is geworden, ontwerp van de 
directie en dat de aannemer daartegenover alleen staat als aan-
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nemer, die een door de directie gemaakt ontwerp uitvoert. Met 
deze opvatting van den aannemer, die onvoldoende rekening 
houdt met de hierboven geschetste ontwikkeling van de toepas
sing van gewapend beton, stemt dan ook niet overeen artikel 9 
van het bestek luidend : „De teekeningen en berekeningen ver-
eischen de goedkeuring van de directie, welke goedkeuring den 
aannemer in geenen deele ontheft van zijne verantwoordelijk
heid voor de goede uitvoering en deugdelijkheid van het werk.'' 
Het daarin voorkomende woord ..deugdelijkheid" wijst er im
mers op, dat hier meer gevorderd wordt, dan goede uitvoering 
alleen. Deze meening wordt nog bevestigd door artikel 28, waar
in bepaald wordt, dat als schade onafhankelijk van den wi l van 
den aannemer niet beschouwd zal worden, schade als gevolg 
van onvoldoende afmetingen en fouten in de constructie en van 
onjuiste en onvoldoende uitvoering. Deze woorden „onvoldoen
de afmetingen" en „fouten in de constructie" kunnen in het stel
sel van den aannemer onmogelijk worden verklaard. De aan
nemer blijft dus volgens de meening van het scheidsgerecht ook 
voor constructiefouten aansprakelijk. 
De aannemer meende verder, dat de werkzaamheden, welke 
men hem na het ontdekken der scheuren wilde opdragen, niet 
vielen onder herstellingswerken, maar van zoodanig ingrijpen
den aard waren, dat zij als het ware een nieuw werk vormden. 
Het scheidsgerecht nam als oorzaak van de scheuren aan, de te 
geringe bewapening in de langsrichting, waardoor het kunstwerk 
niet in staat was de trekspanningen op te nemen, ontstaan door 
de doorbuiging, welke noodzakelijk moest plaats hebben om den 
zeer onregelmatigen druk. welke op het kunstwerk wordt uitge
oefend, gelijkmatig over den bodem te verdeelen, wat de grond
slag is voor de berekening van den druk op den bodem. De hier
door begane fout wordt nog grooter. doordat in de berekening 
door den aannemer een te geringe belasting is aangenomen. 
Toen het bestaan der scheur is ontdekt, heeft de aannemer voor
gesteld de schade te herstellen, door het gebroken ijzer der be
wapening te lasschen en daarna de scheuren dicht te maken. De 
directie is hierop terecht niet ingegaan. Een eenvoudige herstel
ling van het gebroken ijzer, zoude toch geen deugdelijk werk 
kunnen leveren, wanneer bleek dat in de berekening een fout 
was gemaakt. De directie zond nu den aannemer een plan toe, 
afkomstig van een door haar geraadpleegde erkende specialiteit 
op het gebied van gewapend beton, volgens hetwelk naar hare 
meening het kunstwerk moest gewijzigd worden om weerstand 
te bieden aan de trekspanningen en nam het standpunt in, dat 
wanneer dit plan inderdaad de juiste methode bevatte om het 
gemaakte verzuim te herstellen, dit werk moest geacht worden 
een herstellingswerk te zijn. De directie noodigde den aannemer 
uit het werk op deze wijze te herstellen, tenzij hij andere voor
stellen kon doen, waarmede de directie genoegen kon nemen. 
Dit laatste deed de aannemer niet. 

De commissie van arbiters was daarom van oordeel dat het uit
gevoerde werk wel als herstellingswerk moest worden be
schouwd en dat. wanneer de aannemer gemeend had op andere 
wijze eene afdoende herstelling te kunnen bewerkstelligen, hij 
hiervoor de noodige voorstellen had moeten doen. Aan den 
anderen kant meenden arbiters, dat ook de directie niet vrij kon 
uitgaan. 
Wanneer men op de hier gevolgde wijze werk aanbesteedt en 
aan verschillende personen verzoekt een belangrijken arbeid te 
verrichten met het doel een zoo voordeelig mogelijk plan tot uit
voering te brengen, dan hebben zij. die, daartoe uitgenoodigd, 
hunne plannen en berekeningen inzenden, er recht op, dat die 
nauwkeurig onderzocht worden. Waar de oorzaak van de scheu
ren is gelegen in de door den aannemer te laag berekende belas
ting van het werk en in de aanname van eene gelijkmatige ver
deeling van de belasting op den bodem, zonder dat de bereke
ning aantoont, dat het kunstwerk de daardoor ontstane span
ningen kan opnemen, had de directie in ieder geval deze fouten 
behooren op te merken, vooral, waar zij ter vergelijking nog 
over verschillende andere ontwerpen beschikte. A l mochten de 
goedkeuring en onderteekening van de directie den aannemer 
niet ontslaan van de verantwoordelijkheid voor de deugdelijk-
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heid van het werk, die goedkeuring en onderteekening mocht 
ook niet beschouwd worden als eene loutere formaliteit. 
Op grond van een en ander sprak het scheidsgerecht als zijne 
meening uit, dat de kosten tot herstel van de werken voor " ; ) 

moesten worden gedragen door den aannemer, voor 'j3 door den 
aanbesteder. 
De kosten van de arbitrage ad f 611.48 werden in dezelfde ver
houding ten laste van de beide partijen gebracht. 
Het laatste der in 1911 aanhangig gemaakte geschillen stond in 
verband met het n.aken van grond-, kunst- en overgangswerken, 
het leggen van sporen en wissels en het uitvoeren van eenige 
andere werken ten behoeve van eene spoorwegmaatschappij. 
De aannemer beweerde eene som van f 1500. te mogen in reke
ning brengen, wegens hem door de directie opgedragen veen-
oritgraving en zandaanbrenging onder de perrons en terpen der 
stopplaatsen van den nieuwen spoorweg, zijnde hij naar zijne 
meening alleen verplicht tot het ter plaatse graven en met zand 
aanvullen eener sleuf van 4 meter breedte, of zooveel grootere 
breedte als voor sporen en wissels noodig was. Naar de meening 
van de aanbesteedster behoorde de bedoelde ontgraving en aan
vulling tot de verplichtingen des aannemers. 
De beslissing in dit geschil moest worden afgeleid uit de volgen
de besteksbepalingen: 
S 33. „Waar de baan op veengrond komt te liggen moet het veen, 
behalve bij de kruising van wegen en dijken tot op de onderlig
gende zand- of kleilaag worden verwijderd." E n verder:..de 
daartoe te maken sleuven . . . . verkrijgen een breedte gelijk aan 
die van de kruin van het werk." 
§ 4 vermeldt: ..De juiste richting der kruin lijnen op de stop
plaatsen, halten en stationsemplacementen, zoomede bij de te 
maken terpen voor wachterswoningen, zal tijdens de uitvoering 
door de directie worden aangegeven." 
In verband met het feit dat de te maken werken in het bestek 
worden gesplitst in 5 onderdeelen, waarbij alle grondwerken 
samengevat zijn in een dezer onderdeelen, terwijl het grond
werk zelf weer gesplitst wordt in „de aanleg van de aarde 
baan", zijnde het grondwerk binnen de kruinlijnen en het grond
werk voor „overwegen, parallelwegen, toegangen, slooten, wa
tergangen enz.", zijnde het grondwerk buiten de kruinlijnen, 
meende het scheidsgerecht in haar advies het standpunt van de 
aanbesteedster als het juiste te moeten erkennen. 
Het scheidsgerecht wees den eisch van den aannemer af en 
bracht alle kosten der arbitrage tot een bedrag van ƒ 290.02 ten 
zijnen laste. 

In den loop van het jaar 1911 kwam de herziening van het huis
houdelijk reglement tot stand, hetwelk in overeenstemming werd 
gebracht met de in 1910 in de statuten aangebrachte wijzigingen, 
die reeds in het vorig jaarverslag besproken zijn. 
Ter uitvoering van een der voornaamste gewijzigde bepalingen 
werden een aantal nieuwe leden van den Raad gekozen, zoodat 
deze nu is samengesteld uit 15 leden-ingenieur, 15 leden-archi
tect en 15 leden-aannemer. 
Voor de namen dezer leden, zie B . Weekblad 1912, no. 1 blz. 
3 en 4. 

BRANDBLUSCHPROEVEN T E ROTTERDAM. 
Het technisch bureau „Gelria", als Hoofdvertegenwoordiger van 
Patentirtes Schaumlöschverfahren „Perfect", te Berlijn, heeft op 
12 Juni uitgebreide proeven doen nemen op een terrein in de 
Waalhaven in aanleg. 
Naar aanleiding van de intense reclame voor deze proeven ge
maakt, waarbij vooral de aandacht werd getrokken door de aan
kondiging, dat een brand in een tank van 21 M . middellijn en ge
vuld met 45.000 L . benzine, waarschijnlijk in zeer korten tijd zou 
worden gebluscht, waren de verwachtingen vrij hoog gespannen 
en had een groot aantal belangstellenden zich de verre en moei
lijke tocht getroost. 
Het programma luidde als volgt: 
I. Een houten huisje, hetwelk met licht brandbare stoffen ge

drenkt is (petroleum, teer), wordt in brand gestoken. Hetblus-
schen geschiedt met behulp van handbluschapparaat No. 3. Een 
en ander moet een brand in een magazijn, loods of opslagplaats 
voorstellen. 
II. Een grooter houten huis, met een grondvlakte van ca. 4 >,' 5 M . 
en een hoogte van ca. 3>/2 M . , wordt gevuld met houtafval en ge
drenkt met licht brandbare stoffen (petroleum, olie) en daarna 
in brand gestoken. Het blusschen geschiedt door middel van een 
Kipspuit. Een en ander moet een grooten brand voorstellen, in 
magazijn, loods of opslagplaats. 
III. Een ijzeren pan of bak van 1 M - oppervlak wordt met ca. 
50 L . benzine gevuld en dan in brand gestoken. Het blusschen 
vindt plaats met behulp van een Hand-gietapparaat. Deze proef
neming moet een voorstelling geven van een brand, zooals kan 
voorkomen in teerkokerijen, lak-, vernis-, chemische fabrieken, 
enz. 
IV. In een z.g. kipbak, voorstellend de ruimte onder in een 
motorboot of schip (eventueel luchtschip), worden verschillende 
licht brandbare vloeistoffen, zooals olie, benzine, enz. gestort en 
in brand gestoken. Het blusschen geschiedt eenvoudig met be
hulp van een spuit of door van de bluschvloeistoffen eenige 
emmers vol in de brandende benzine of olie te werpen. In dit 
geval vormen de ingeworpen bluschvloeistoffen onder in den 
kipbak schuim, welke naar boven stijgt en de vlammen verstikt. 
V . Deze proefneming moet een voorstelling geven van een aan 
boord van een motorboot of schip (eventueel luchtschip) uitge
broken brand, ontstaan door het vlamvatten van benzine of olie. 
welke naar het laagste gedeelte van het vaartuig is geloopen. 
Hierbij stelt een gedeelte van het terrein een z.g. teerveld voor 
van ca. 4 X 3 M., welk teerveld overgoten is met teer, petroleum, 
benzine, enz. In het midden van het veld staat een ijzeren bassin 
met benzine gevuld. Alles wordt in brand gestoken en vervol
gens gebluscht met een Universeelspuit. Het teerveld zelf wordt 
onder druk gebluscht. terwijl het brandende bassin met dezelfde 
spuit, die daarvoor van een specialen gietkop voorzien wordt, 
zal gedoofd worden. Deze proef moet een aanschouwelijk beeld 
geven van het blusschen van een brand, uitgebroken in een gas-
of asphaltfabriek. teerkokerij, enz. 
VI . Een groote gemetselde tank met een middellijn van 21 M . 
wordt met ruwe benzine gevuld en in brand gestoken. Op het 
terrein der proefnemingen is een stationaire (vast opgestelde) 
bluschinrichting aanwezig. De schuimbluschvloeistoffen worden 
door middel van stoompompen uit 2 afzonderlijke bassins naar 
een menginrichting gedrukt, waarin zich de schuim vormt, die 
vervolgens naar de brandende tank geleid wordt. De schuim 
bedekt de brandende oppervlakte van ca. 350 M - en dooft daar
door de vlammen. Het volledig blusschen geschiedt in korten 
tijd. Een en ander moet een brand voorstellen, uitgebroken in 
een groote tankinrichting, olieraffinaderij, benzine- of miueraal-
oliefabriek, enz. 
VII. Met behulp der stationaire bluschinstallatie worden verder 
belangrijke proeven genomen, om aan te toonen, dat de schuim 
zich gemakkelijk hoog opvoeren, ver wegleiden en spuiten laat. 
Hiermede wordt dus bewezen, dat een dergelijke inrichting ook 
met voordeel gebruikt kan worden overal daar, waar men alleen 
door lange leidingen of door spuiten de brandende voorwerpen 
kan bereiken. 

Waren, zooals boven gezegd, de verwachtingen hoog gespannen, 
de uitkomst daarentegen heeft velen zeer teleurgesteld. 
Bij proef I werd reeds met blusschen aangevangen, vóór het 
hout van het huisje brandde; alléén de opgebrachte teerlaag 
stond in lichte laaie en was inderdaad in enkele seconden met 
een handbluschapparaat gebluscht. 
Bij proef II werkte géén der beide kipspuiten naar behooren ; de 
eerste gaf aanvankelijk in 't geheel geen vloeistof; de tweede 
spoot niet verder daii 2 a 3 Meter, zoodat het huisje zoo goed als 
uitgebrand was voor men met een handapparaat de blussching 
kon voltooien. Opgemerkt kon worden, dat waar de vloeistof de 
vlam raakte onmiddellijk gebluscht werd. De fout school o.i. in 
onvoldoenden druk in dc kipspuiten. 

Proef III gelukte in enkele minuten, evenals proef IV. 
Proef V daarentegen leed weer fiasco; het z.g.n. teerveld, dat 
echter zoo goed als in den grond ingedroogd was, bleek in een 
oogenblik te blusschen. De benzine in het bassin was echter op
gebrand voor de speciale gietkop was aangebracht; bij eene 
herhaling, waarbij deze gietkop van te voren klaar werd gehou
den, gelukte de blussching beter. 
Proef VI , de groote tankbrand, kwam in plaats van om 12 uur, 
eerst ten 3 uur tot uitvoering.Allerlei tegenvallers waren hiervan 
de oorzaak; bovendien moest met 30.000 in plaats van met 45.000 
L . benzine genoegen worden genomen, omdat niet langer op den 
aanvoer daarvan gewacht kon worden. 
Naar ons van de zijde van het bureau Gelria werd medegedeeld 
hadden de Gemeentelijke autoriteiten als proef eene blusch-
methode voorgeschreven, waarvan door het bureau te voren het 
fiasco was voorzien. 
E r was n.l. in het midden van het bassin een verticale ijzeren 
buis van 12 M . hoogte opgericht, waar door de blusschingsvloei-
stof werd opgeperst en zoo. van boven af, op de brandende ben
zine moest storten. De uitwerking was echter zéér gering (waar
schijnlijk ook omdat een groot deel van de vloeistof tot buiten het 
bassin wegwoei), zoodat na 5 minuten met deze methode werd 
gestopt en een 3 tal zijkanalen in werking werden gesteld die de 
vloeistof van 3 zijden vlak boven de brandende benzineinvoer-
den en over de brandende oppervlakte verdeelden. Toen was 
in ongeveer 5 minuten de geweldige brand bedwongen en speel
den alleen nog kleine vlammetjes boven de oppervlakte. 
Proef VII kwam wegens gebrek aan blusschingsvloeistof niet 
tot uitvoering. 
Onze indruk was, dat de vloeistof zeer zeker aan het doel zal 
kunnen beantwoorden indien men er in slaagt de toestellen tot 
het spuiten of aanvoeren afdoende te verbeteren. 

V E R S L A G G E V E R . 

PRYSVRAGEN 
PRIJSVRAAG VOOR E E N STADION DER M A A T 
SCHAPPIJ „HET NEDERLANDSCHE SPORTPARK" 
T E A M S T E R D A M . 
Bij sluiting van den termijn waren ingekomen 24 inzendingen 
ouder de navolgende motto's: 
P la tvol ; Stockholm ; Neèr lands Colosseum ; Ontspanning ; Espe
ranto ; Renperk; Sport staalt spieren: Poliglot: Veni creator 
spiritus; Banardes; Je maintiendrai: De tijdgeest: Hoe eratin 
votis; Wi lau ; Ernst; Van onzen tijd; T r i a l : Macucaua; Pat; 
Sport spiert; Tertius ; Olympic ; Olympia; P. E . J. 

P R I J S V R A A G : M E U B I L E E R I N G V A N E E N 
W O N I N G . 
De bond van Meubelfabrikanten in Nederland, waarvan de 
groote industrieele en artistieke firma's leden zijn. heeft het plan 
opgevat, twee prijsvragen uit te schrijven : 
1". Voor het ontwerp voor de meubileering van eene eenvoudige 
woning. 
2". Van een meer versierde of van een vi l la . 
Uit de leden van genoemden Bond is een comité gekozen, waar
van de Heer J.A.Pool. Bouwk. Ingenieur te Haarlem, secretaris is. 
Dit comité zal aangevuld worden met eenige wetenschappelijke 
personen en de plannen volgens de door hen op te maken-prijs
vraag beoordeelen. 
De deelname aan deze is vrij . Tevenswerdmedegedeeld.dat 
de prijzen bedragen van beteekenis zijn. 
De ingekomen ontwerpen worden na de bekroning in de maan
den December Januari in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam 
tentoongesteld. De belangstelling wordt mede ingeroepen van 
een Eerecomité-gezaghebbeude personen en mannen van in
tellect. 

365 



Het ligt in het voornemen, als deze prijsvraag slaagt, een ten
toonstelling van interieurs te houden, welke tentoonstelling in 
1913 zoude plaats hebben en van grooten omvang zoude zijn. 

Uitbouw aan het Rijksmuseum. Naar de dagbladen mede-
deelen. heelt het college van B . en W. te Amsterdam zich ver-
eenigd met het gevoelen van de meerderheid der desbetreffende 
commissie van bijstand, in zake den nieuwen uitbouw van het 
Rijksmuseum. Hoewel B. en W. geenszins ontkennen, dat tegen 
het denkbeeld, in a;sthetisch opzicht, ernstige bezwaren kunnen 
worden geopperd, daar de achtergevel van het Rijksmuseum 
zoodoende alweer meer aan het oog onttrokken wordt, meenen 
zij toch den Raad te moeten adviseeren toestemming tot het 
maken van dien uitbouw te geven, waar het een zoo waardevol 
schilderijenbezit geldt als dat van de collectie-Drucker. 
Nat. Vaktentoonstelling van het Stukadoorsbedrijf. Deze 
tentoonstelling wordt van 27 Sept.— 6 Oct. 1912 te Rotterdam ge
houden in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen aan den 
Schiedamschen Singel, georganiseerd door den Ned. Stukadoors-
Patroons-Bond. 
Het doel dezer Tentoonstelling is een streven om het stukadoors
vak weder een eereplaats onder de bouwvakken te doen inne
men, door te laten zien wat door beoefenaren van dit vak kan 
worden gepresteerd, wat in deze richting kan gevraagd en te
vens hoe het stukadoorswerk als degelijk en daarbij prachtig 
verfraaiingsmiddel aangewend worden kan. 
De inzendingen zullen gerangschikt worden in 4 afdeelingen. 
Afd. I. a. Werkstukken vervaardigd door gezellen ; 6. idem door 
leerlingen; c. Inzendingen van Ornamentwerken. Afd. II. Werk
stukken vervaardigd door patroons. Afd. III. Inzendingen van 
Betonwerken in betrekking tot het vak. Afd. IV. Inzending van 
Teekeningen enz., het vak betreffende. 
Mede in verband met Afd. IV vestigen wij de aandacht op deze 
Tentoonstelling, daar wij vertrouwen dat er architecten zijn, die 
teekeningen wenschen in te zenden. 
De werkstukken enz. zullen enkele dagen voor de tentoonstelling 
beoordeeld worden door een jury,bestaande uit bekwame bouw
kundigen en vaklieden, opdat de mogelijkheid zal bestaan de 
bekroningen tijdens de opening bekend te maken en uit te reiken. 
Nadere inlichtingen en programma's zijn te verkrijgen bij den 
heer H . v. Vreeswijk, Secr.-Penningm. te Rotterdam. 
Wij hopen dat deze tentoonstelling, die bij flinke deelname zeer 
zeker een succes kan zijn, in alle opzichten zal slagen, en daar
door krachtig kan medewerken het stukadoorsvak te verheffen. 
Coni> res en Tentoonstelling van den Handenarbeid bij het 
Onderwijs en in de Opvoeding. Het doel van dit congres is om 
belangstelling te wekken voor de invoering van den handenar
beid op de lagere en later ook op de middelbare en hoogere 
school, onderdeel van het streven om aan het onderwijs een 
meer practische richting te geven en het evenwicht tusschen 
kunnen en kennen, tusschen weten en doen, te herstellen. Con
gres en Tentoonstelling genieten een vrij aanzienlijke Rijkssub
sidie. Besproken zullen worden de volgende onderwerpen: De 
paedagogische, ethische en maatschappelijke beteekenis van den 
handenarbeid, ingeleid door Dr. D. Bos ; De handenarbeid in het 
buitenland, ingeleid door P. T. van der Meulen, mej. Joh. G. Lugt 
en N . Broekhuyzen ; welke vakken van den handenarbeid moe
ten op de verschillende scholen worden onderwezen ? ingeleid 
door K l . de Vries en A . W. Weissman; de opleiding der leer
krachten, ingeleid door D. Been en H . Enno van Gelder. 
De prijs van het lidmaatschap voor het congres bedraagt ƒ 2.50, 
Seer, is Mr. Alb . B. Gomperts te Amsterdam. 
Nehalennia. Heemschut wordt populair, gelukkig. Ook in Zee
land zijn de oogen opengegaan en werd Nehalennia opgericht, 
wier eerste jaarverslag verschenen is. De jarige vereeniging is 
wel actief geweest: zij heeft, waar mogelijk, ten goede ingegre
pen. Vermeld zij het volgende : 
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De poging, om het schilderachtige, woeste Vroon nabij „Zeeduin" 
niet door een lichtwachterswoning te doen ontsieren, mislukte. 
Een rij typische oude huisjes op het Bagijnhof te Middelburg 
werden op juiste wijze hersteld. Eene proefbeplanting op den 
Middelburg—Veerscheweg werd aangelegd. 
De aandacht werd gevestigd op den treurigen toestand waarin 
de Groote Kerk te Veere, de St. Jacobskerk te Vlissingen en het 
kantoor van het Ned. loodswezen te Vlissingen verkeeren. 
Ijverig streed de Vereeniging voor het behoud van het oude 
Beursgebouw te Vlissingen ; de beurs is althans voorloopig, ge
spaard. 
Geprotesteerd werd tegen het ingediende bouwplan in zake de 
nieuwe R. K . kapel te Veere ; het gevolg is geweest, dat een betere 
teekening werd ingediend, de platte afdekking vervangen werd 
door een pannendak en het oude torentje behouden bleef. (Ook 
de Mij. t. bev. d. Bouwk. had te dezer zake een adres ingediend 
bij den Bisschop van Haarlem.) 
Voorts trachtte de vereeniging de buitenplaats „Overduin" te 
bewaren; verspreidde zij circulaires ter bevordering van den 
eenvoudigen woningbouw, zonder pronkerige versieringen; 
maakte zij propaganda voor het begroeien der muren door k l im
planten ; bevorderde zij het houden van verschillende voor
drachten op het gebied der schoonheid van stad en land, enz. enz. 
Een succesvolle daad is ook geweest.dat door haar toedoen de 
minder smakelijk bruine verf van de stationnetjes Middelburg 
Domburg, veranderd werd in frisch groen en wit. Een dergelijke 
schijnbare kleine zaak kan echter van zeer groot gewicht zijn in 
het landschappelijke schoon. 
Wij wenschen de Vereeniging een vruchtbaar 2de jaar toe, en 
hopen, dat ook andere streken van ons land het goede voorbeeld 
van deze Walcherensche Vereeniging zal volgen. 
Palais Royal te Parijs. Men heeft te Parijs plannen gemaakt 
om het Palais Royal te doen plaatsmaken voor een nieuwe beurs, 
waaraan behoefte bestaat. De gemeenteraad heeft echter het 
gevaar afgewend door te besluiten dat noch aan het Palais Royal 
noch aan de tuinen zal worden geraakt. Alleen is er sprake van, 
door de oude buurt een paar straten te breken. 

L. DE VOGEL, t 
Op Zaterdag 20 Juli 1.1. overleed te Groningen de heer L. de 
Vogel, industrieel aldaar. 
De heer de Vogel had een welbesteed leven achter den rug. 
De door hem met bescheiden middelen opgerichte lijstenfabriek 
heef t hij tot grooten bloei weten te brengen. Daarbij heeft hij niet 
verzuimd aan het aesthetische deel bij dit bedrijf de noodige 
zorg te besteden. Menige lijst heeft zijn fabriek verlaten, die als 
een waar kunstwerk beschouwd mag worden. 
Buitendien heeft de heer de Vogel krachtig deelgenomen aan 
verschillend werk in het openbaar belang. Vele jaren is hij o.a. 
l id van het bestuur geweest der Ambachtsschool. Ook aan de Af
deeling der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst heeft 
hij geruimen tijd zijn steun verstrekt. Gezondheidsredenen 
dwongen hem echter bij het begin van dit jaar zijn ontslag als 
penningmeester te nemen. Waar de heer de Vogel zich aan gaf, 
deed hij dit steeds om de zaak zelve. Hij was steeds zeer beschei
den in zijn optreden, maar daarbij krachtig in zijn handeling, 
In de Afdeeling streefde hij er niet naar om door welsprekend
heid te excelleeren, maar zijne korte opmerkingen waren dik
werf niet minder waard dan een lange rede. Daarbij deed hij 
meermalen gevoelen, hoezeer zijn gemoed voor ware kunst ont
vankelijk was. 
Noode zal hij daarom in de Afdeeling gemist worden; en zoowel 
daar als in alle corporaties, welker medelid hij was, zal zijn per
soonlijkheid lang in dankbare herinnering bewaard blijven. 

M . H . 

Y -^p- Biel -^p—yf— 
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INHOUD : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Nieuwe Leden. — Verkie
zing Hoofdbestuur. R E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . Het ontwerp 
Alg. Adm. Voorschriften en de Aansprakelijkheid van den Archi
tect, door Mr . K . J. van Nieukerken. Vervolg. — Beton en Ge
wapend Beton, door D. Kruijf Jr. - De Bazel over Dr. Cuypers-
Berlage. Dr . Cuypers-Berlage-Brusse. — De Bouwbedrijvig-
heid in Nederland. 1911. De Stedententoonstelling te Düssel
dorf. Prijsvragen. Berichten. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 
NIEUWE L E D E N . Door het Hoofdbestuur zijn aangenomen 
als buitengewoon L i d de heeren: J. A . van den Berk. Ged. Bouwk. 
Opzichter te Dongen (N.B.); W . L . de Haan, Ged. Bouwk. Op
zichter te Echten (Fr.); A . H . van der Laarschot, Bouwk. Opz. 
Teekenaar te Schiedam. 

VERKIEZING HOOFDBESTUUR. De Algemeene Sep-
tembervergadering is voorloopig vastgesteld op Dinsdag 17 en 
Woensdag 18 September. 
In aansluiting aan het bepaalde in art. 4 van het Alg. Huish. Re
glement wordt medegedeeld, dat de volgende lijsten van candi-
daatgestelden voor de verkiezing van twee leden van het Hoofd
bestuur, wegens bedanken der heeren L . C. Dumont en J. H. W . 
Leliman. zijn ingekomen: 
Candidaat gesteld de heeren : 
P. G. B U S K E N S , architect te Rotterdam, 
J. W . H A N R A T H . architect te Hilversum. 
Gesteld door de Architect-Leden der Afd . Arnhem. 

Candidaat gesteld de heeren: 
G. A . J. V A N D E R S T E U R , Bouwk. Ingenieur le 's Gravenhage. 
H. A . R E U S , Architect te Dordrecht. 
Gesteld door de Architect-Leden der Afd. Haarlem. 
Candidaat gesteld de heeren : 
J. A. G. V A N D E R S T E U R , Bouwk. Ingenieur te 's Gravenhage. 
H . A. REUS, Architect te Dordrecht. 
Gesteld door de volgende Architect-Leden der Afd. Amsterdam: 
J. B A K K E R . D. H. H A V E R K A M P . 

A . W . B O S . F . W . M . P O G G E N B E E K . 

A. D. N . V A N G E N D T . E . M . R O O D . 

W . H A M E R . Th. G. S C H I L L . 

J. W. F . H A R T K A M P JR. A . W . W E I S S M A N . 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

Candidaat gesteld de Heeren: 
J . W . HANRATH, Architect te Hilversum. 
C. B . P O S T H U M U S M E I J J E S , Architect te Amsterdam. 
Gesteld door de volgende Architect-Leden te 's Gravenhage: 
J . J . G O R T JR. J . L I M B U R G . 

J . A . G. V A N D E R S T E U R . S. D E C L E R C Q . 

D. E . C. K N U T T E L . J . J U R I A A N K O K . 

D. V E R H E U L JR. W . D E V R I N D JR. 

J . M U T T E R S JR. J O H . G. R O B B E R S . 

Candidaat gesteld de Heeren : 
P. G. BuSKENS. Architect te Rotterdam. 
J . W . HANRATH. Architect te Hilversum. 
Gesteld door de volgende Architect-Leden te Rotterdam en 
Scheveningen: 
G. J . B A K K U S . A . J . T H . K O K . 

A L B . O T T E N . G . D I E H L . 

W . F . O V E R E Y N D E R . J . V A N W I J N G A A R D E N . 

R. J . H O O G E V E E N . H E R M A N J . H O E L E N . 

J . H E R M A N D E R O O S . W O U T E R B E T T I N K . 

In herinnering wordt gebracht, dat art. 4 van het Alg . Huish. 
Reglement bepaalt ten opzichte van de Candidaat-gestelden: 
De namen der candidaat gestelden worden opgenomen in het. 
na het eindigen van den termijn, voor de candidaatstelling be
paald, eerst verschijnende nummer van het Orgaan der Maat
schappij. De candidaat gestelden. die binnen eene week na deze 
publicatie niet schriftelijk aan den Secretaris der Maatschappij 
hebben te kennen gegeven, dat zij geen candidaat wenschen te 
zijn, worden opgenomen in een lijst van candidaten, die gepubli
ceerd wordt in het nummer van het orgaan der Maatschappij, 
dat verschijnt 2 weken na het nummer van het orgaan, waarin de 
lijst van alle candidaat gestelden was opgenomen. 
Alleen zij. die op de lijst der candidaten voorkomen, komen voor 
de verkiezing in aanmerking. 

In aansluiting hiermede wordt medegedeeld, dat bovengenoemde 
candidaatgestelde heeren, zoo zij eventueel geen candidaat 
wenschen te zijn, uiterlijk Woensdag 14 Augustus a.s. hiervan 
schriftelijk kennis moeten geven aan den Algem. Secretaris dei-
Maatschappij. Marnixstraat 402. Amsterdam. 
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REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

HET ONTWERP ALGEMEENE ADMINISTRA
TIEVE VOORSCHRIFTEN EN DE AANSPRA

KELIJKHEID VAN DEN ARCHITECT. 
door Mr. K. J. V A N NIEUKERKEN, 

Advocaat te Amsterdam. 
Vervolg van blz. 361. 

II. 
j -^Ty-aen is dus geneigd, m.i. terecht aan .enkele 

diensten" te denken. 
Pf£l Een bezwaar tegen de opvatting, als zouden 

s i s o ' s architect's functies (als een geheel be
schouwd) moeten worden beschouwd als „enkele dien
sten", is wel, dat de architect zijn diensten gedurende 
het geheele werk praesteert, alzoo onafgebroken voor 
een daardoor bepaalden tijd. 
Hij moge persoonlijk het werk slechts nu en dan bezoe
ken, feitelijk en rechtens is hij er altijd tegenwoordig, 
zij het dan ook door gemachtigden-ondergeschikten, 
opzichters en teekenaars. Indien de aard van het werk 
of bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken, 
zal hij zelfs gedurende langen tijd persoonlijk tegen
woordig zijn en leiding en toezicht in persoon voeren. 
Op de woorden .loon" en „dienst" in voormeld art. 
1637a B.W. moet men niet te veel hangen. Ook de 
directeur van de grootste maatschappij staat in ar
beidsovereenkomst tot zijn maatschappij. Bovendien 
moet de architect voortdurend de wenschen van den 
principaal aanhooren en uitvoeren, hem adviseeren en 
op gezette tijden naar gelang van de vorderingen het 
werk bezoeken. Maar juist dientengevolge zouden wan
neer als gewoonlijk 's architect's functiën voortduren 
van de opdracht tot het maken van plannen af tot ofnog 
na de oplevering ook de eerste functie, het vervaar
digen van het ontwerp enz., dus zijn geheele rechtsposi
tie onder de bepalingen der arbeidsovereenkomst moe
ten worden gebracht. Met de eerste opdracht vangt 
de functie en het recht op honorarium aan, besprekin
gen worden gevoerd, onderhandeld, enz. en er is geen 
reden tusschen de meerdere functiën een toch practisch 
niet vol te houden onderscheiding aan te brengen, tenzij 
's architect's bemoeiingen met het vervaardigen van 
ontwerp, enz. met het verrichten van een of eenige 
diensten ophouden. Voor de rechtsfiguur „arbeidsover
eenkomst" ware dan ook veel te zeggen. 
Doch wat te zeggen van een arbeider die gerechtigd, ja 
— gelijk wij later zien zullen — verplicht is tegen de 
bevelen van zijn werkgever te handelen, indien hij van 
een moeilijk te dragen aansprakelijkheid ontheven wil 
blijven voor de gevolgen van insolieden bouw! Ook aan 
de woorden „enkele diensten" moet men niet te angst
vallig vasthouden, evenmin aan het denkbeeld, dat de 
dienstpraestatie steeds in korten tijd verricht moet zijn 
(prof. Meyers 1. c. 65). Men denkt aan een dokter voor 
eenpatiëntmeteenernstigelangdurige ziekte, een onder
wijzer, die privaatlessen geeft, de spoorwegvervoer-
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overeenkomst bij abonnement, e. d. Het duurzame der 
rechtsverbinding doet weinig af, die tot het verrichten 
van enkele diensten zal veelal in onzen tijd duurzamer 
zijn dan de gewone arbeidsovereenkomst, 's Architects 
vele verplichtingen kunnen even goed uitvloeisel zijn 
van de goede trouw, waarmede hij zijn opdrachten heeft 
uit te voeren, van zijn aansprakelijkheid als leider. 
"Ware hij arbeider en in dienst van zijn principaal, dan 
zoude hij onder toezicht staan en dat is niet het geval. 
Zoo besliste dan ook de Kantonrechter te Hilversum 
op 9 October 1909 (Recht. Besl. 16. 4), dat de overeen
komst, waarbij de eene partij zich verbindt voor de 
andere partij tegen een bepaald loon te maken teeke
ningen en bestekken ten behoeve van den bouw van 
twee huizen en voorts in dienst van de andere partij te 
verrichten de werkzaamheden, die de l e i d i n g voor 
den bouw der huizen zal meebrengen, geen arbeids
overeenkomst is. De motiveering: .omdat hier niet 
sprake is van gedurende zekeren tijd arbeid te verrich
ten, schijnt onvolledig, maar er blijkt genoegzaam uit, 
dat Z. E . A. die overeenkomst nog veel minder als een 
arbeidsovereenkomst zou hebben beschouwd, wanneer 
i. c. niet ware gesteld, dat de eene partij zich verbonden 
had .indienst" van de andere partij bedoelde werk
zaamheden te verrichten, een dergelijke verbintenis 
toch zal de architect wel zelden tegenover zijn princi
paal uitspreken. 

Werkzaamheden van c o n t r o l e e r e n d e n en advi-
seerenden aard tegen genot van honorarium zijn 
geen elementen eener arbeidsovereenkomst, daar tus
schen partijen geen gez ags verhouding bestaat, over
woog de Kantonrechter te Amsterdam in een vonnis 
van 5 Februari 1912 (R. Besl. 1912, nrs. 24, 25) en men 
gevoelt, dat zulks evenzeer zou moeten worden over
wogen ten aanzien van 's architect's werkzaamheden 
en verhouding tot zijn principaal als van die van het 
i.e. bedoelde lid eener Technische Commissie eener 
Coöperatieve vereeniging. 
Met Mr. Fokker's juridieke constructies kan ik mij der
halve evenmin vereenigen als met die vanMr.Goseling. 
Doch de consequenties van de leer van Mr. Goseling 
behalve die, welke hij zelf, ten aanzien van 's architect's 
goedkeuring van het werk behandelde, zoude ik gaarne 
aanvaarden. Wanneer de overeenkomst van den archi
tect met zijn principaal behoort tot de wettelijke .enkele 
diensten", dan worden deze, voor zooveel partijen niet 
zelf regelen, door het gebruik beheerscht. En dat ge
bruik is nog dat der oude wet en dat van de oude 
rechtspraak, die, gelijk gezegd — er veelal een 
huur van diensten in zag, zonder het waar noodig 
toepassen van andere wettelijke bepalingen te ver
mijden. 
Maar ook Mr. Fokker's leer zal voor een goed deel toe
gepast worden, omdat vroeger juist alle arbeidsover
eenkomsten waren ook huur van dienstenen gelijk 
van zelf spreekt — vooreerst het gebruik in de wet op 
de arbeidsovereenkomst is gekristalliseerd. 
Er bestaan nu eenmaal telkens en overal punten van 
gelijkenis tusschen de architectenovereenkomst en het 

arbeidscontract. Dan zal ook art. 1637C. B. W. .Indien 
een overeenkomst de kenmerken bevat van eene ar-
beidsoverkomst en van eenige andere soort van over
eenkomst, zullen zoowel de bepalingen betreffende de 
arbeidsovereenkomst als die betreffende de andere 
soort van overeenkomst, welker kenmerken zij mede 
bevat, van toepassing zijn; ingeval van strijd tusschen 
deze bepalingen zullen die der arbeidsovereenkomst 
van toepassing zijn", tot analogische toepassing der 
nog jonge wet gereede aanleiding geven. Met name 
geldt dat voor de voorschriften van de artt. 1637 
D. Q. W.; 1638, 1638 M. Z. 1639, 1639 A. D. E . G. J. O. 
P. Q. R. T. U. W. X. enz. 
Zoo neemt het feit, dat 's architect's functies „enkele 
diensten'' vormen, niet weg, dat het maken van bestek, 
teekeningen en begrooting valt onder de wettelijke de
finitie van „aanneming van werk," al zullen weinig of 
geen bepalingen van die afdeeling voor toepassing 
vatbaar blijken, 
„De aanneming van werk", zegt art. 1637b B. W, is de 
overeenkomst, waarbij de eene partij, de aannemer, 
zich verbindt, voor de andere partij, den aanbesteder, 
tegen een bepaalden prijs een bepaald werk tot stand 
te brengen". Dat werk zal gewoonlijk een stoffelijk voor
werp zijn, maar er is geen reden, daaraan het resultaat 
van denken, ontwerpen enz. te onttrekken, ook al krijgt 
de aanbesteder geen recht op de origineele teekeningen, 
enz. Recht op het verkregen resultaat krijgt hij wel, 
hetgeen in het oog springt, wanneer de eene architect 
alleen met ontwerpen, een ander met leiding van en 
toezicht op de uitvoering wordt belast. 
Dat men er echter niet mee af is, met i.e. een aanneming 
van werk te hebben geconstateerd, maar dat wel dege
lijk de overeenkomst tot verrichten van enkele diensten 
hier haar invloed doet gelden, waar immers de archi
tect-ontwerper de wenschen van zijn principaal heeft 
aangehoord, dezen heeft geadviseerd, blijkt wel uit de 
later ter sprake te brengen aansprakelijkheid van dien 
ontwerper voor zijn plannen na de indiening en goed
keuring. 
De oude rechtspraak betreffende de rechtspositie van 
den architect, welke ik moeilijk hier geheel kan behan
delen, behoudt dus m. i. haar volle kracht. Het recht 
van den architect op belooning zijner diensten volgens 
de Honororium tabel vindt nu steun in de analogisch 
toepasselijke bepaling van art. 1637 Q B. W., dat bij ge
breke van uitdrukkelijk overeenkomende arbeider aan
spraak heeft op zoodanig loon als ten tijde van het slui
ten der overeenkomst als de bedongene ter plaatse, 
waar deze moet worden verricht, gebruikelijk was," 
welk voorschrift echter steunt op de oude arresten van 
de Hoogen Raad van 1 December 1848 W. 958 en 13 
Maart 1855 W. 1631, die hetzelfde bepaalden. De vor
ming van een gebruik, dat nog niet mocht bestaan, heb
ben de architecten zelve in hun macht. 
Zoo zullen de bepalingen over „lastgeving" art. 1829 e.v. 
B. W. toepassing vinden in alle gevallen waarin het 
sterke vertegenwoordigend karakter van de positie van 
den architect, bijzonderlijk tegenover den aannemer, 

onderaannemers, enz. op den voorgrond treedt. Men 
denke slechts aan de gevallen, dat niet de besteder, 
maar de architect het bestek, de teekeningen, en het 
proces-verbaal van aanwijzing van zijn handteekening 
voorziet. 
Ook de interne verhouding van architect tot principaal 
zal door die overeenkomst worden beheerscht. Reeds 
onder de oude wetgeving werd als vaststaande aange
nomen (Arrest Hooge Raad 12 Juni 1894, No. 6548), dat 
de principaal den architect niet zoo maar kon ontslaan, 
dat diens volmacht onherroepelijk was en eerst eindig
de met de voltooiing van het werk. Deze leer, dat ook 
bij lastgeving volgens de bedoeling van partijen de her
roepelijkheid kan zijn buitengesloten (tegen art. 1851 
B. W. in), vindt thans voldoenden steun in het analo
gisch toepasselijke art. 1639 E , dat de arbeidsovereen
komst eindigt door den door het gebruik bepaalden tijd 
— de voltooiing van het werk. 

Na deze inderdaad noodzakelijke uitweiding omtrent 
's architect's rechtspositie, die ik nu en dan in bijzon
derheden opnieuw zal moeten onderzoeken, kom ik op 
de voorgestelde A. V. bepalingen betreffende de Directie 
terug. Deze behooren het optreden der Directie alleen 
te regelen, voor zoover 's aannemers rechten en verplich
tingen van haar afhangen, dus den omvang van haar 
volmacht. Met de interne verhouding tusschen besteder 
en Directie hebben ze zich niet in te laten. 
§ 10, 1 en 2 vooronderstellen het recht van den aanne
mer op leiding van de Directie. 
Echter gaat de bepaling sub 3° buiten het aanbeste
dingscontract. Al heeft de besteder ten aanzien van den 
aannemer het recht wijzigingen in de Directie te bren
gen, zoo mist hij dat recht ten aanzien van de Directie 
zelve. Ik meen daarom de volgende redactie in overwe
ging te mogen geven: 
„De aannemer zal hebben te gedoogen, dat de aanbe
steder tijdens den duur van het werk wijziging in de 
Directie brengt zonder hem daarvoor redenen op te 
geven. Enz." 
Deze redactie laat het recht van den architect tegen
over den besteder ongerept. 
In de bepaling sub 4 ligt een groot gevaar verscholen. 
Ze zegt èn te veel èn te weinig. 
De tegen de bepaling sub 5 slotzin, waarbij de directie 
of c. q. haar gemachtigde bevoegd wordt verklaard tot 
het gelasten van afwijkingen van het bestek of van uit
voering van meer werk, bestaande principiëele beden
kingen, zal ik elders aanvoeren.Toch wekt deze bepaling 
bevreemdend na de lezing der bepaling sub 4. waarbij 
de aannemer wordt verplicht na te komen de bevelen 
der Directie .voortvloeiende uit de bepalingen der 
overeenkomst of van het bestek", daar het gelasten van 
besteksafwijkingen en van uitvoering van meer werk 
juist de grenzen der overeenkomst overschrijdt. 
Het is juist, dat de directie bij de uitvoering der werken 
als gemachtigde van den besteder optreedt. Maar dan 
toch alleen voor de leiding en het toezicht op die uit
voering; indien de directie bij de uitvoering bevelen 
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geeft buiten die functie, die volmacht gaande, is de aan
nemer niet alleen niet verplicht ze na te komen, maar 
hij is zelfs verplicht de nakoming te weigeren; de be
staande redactie laat in het midden, dat de aannemer 
gerechtigd is bevelen der directie bij de uitvoering der 
werken na te komen, die niet voortvloeien uit overeen
komst en bestek en waardoor de besteder tengevolge 
van de volmacht der directie ten onrechte zou worden 
verbonden. Waar het trouwens duidelijk is — een 
andere constructie is niet denkbaar, - dat de directie 
gemachtigde van den besteder is ; is de bepaling over
bodig en sticht, waar ze juist den omvang der volmacht 
ongeregeld laat, verwarring. § 10, sub 4a moet ver
vallen. De aannemer m et geacht worden als zoodanig 
behoorlijk bekend te zijn met den omvang van de vol
macht der Directie. Deze is algemeen en strekt zich 
diensvolgens wettelijk (art. 1833 B. W. 1ste lid) slechts 
uit tot -daden van beheer" d. i. i. c. leiden en toezien 
bij de uitvoering, terwijl volgens art. 1844 B. W. delast-
gever-aanbesteder slechts verplicht is na te komen de 
verbintenissen, door den lasthebber, overeenkomstig 
de magt, welke hij hem heeft verleend, aangegaan en 
niet gehouden is tot hetgeen bovendien mogt geschied 
zijn, dan voor zooverre hij zulks uitdrukkelijk of stil
zwijgend bekrachtigd heeft. 

Het is ook voor den aannemer van groot' belang, dat de 
omvang der vertegenwoordigingsmacht van de directie 
in de A.V.goedgeregeld worde. Immers zal hij de schade, 
geleden door de bevelen der directie buiten haar vol
macht, niet alleen niet op den aanbesteder, maar ook 
niet op de directie zelve kunnen verhalen. „De lastheb
ber (directie), die aan dengene met wien hij in die hoe
danigheid handelt, behoorlijk kennis gegeven heeft van 
zijn volmagt (waarmede rechtens gelijk staat het geval 
dat die derde reeds met den omvang der volmacht be
kend is), is niet aansprakelijk ten aanzien van hetgeen 
boven zijn last geschied is, ten ware hij zich daartoe 
persoonlijk had verbonden (Art. 1843 B. W.). 
In hoeverre uit 's aannemers verplichting om de bevelen 
der Directie te volgen een ontlasting van aansprakelijk
heid voor hem voortvloeit, zal ik later bespreken, maar 
ongetwijfeld gaat het hoofdbeginsel der Herzienings
commissie, dat de verantwoordelijkheid voor hetgeen 
uit het opvolgen van de bevelen der directie voortvloeit, 
niet op zijne, des aannemers schouders mag worden ge
legd, te ver. Het miskent immers ten eenenmale de be
teekenis van het feit, dat de aannemer zich verbonden 
heeft een deugdelijk werk uit te voeren en dat hij daar
toe zelf over de noodige technische kennis beschikt, 
althans behoort te beschikken. 

Intusschen heeft feitelijk gedurende de uitvoering van 
het werk een voortdurend overleg plaats tusschen 
Directie en aannemer eenerzijds en tusschen directie en 
aanbesteder anderzijds. Op groote werken wordt van 
die besprekingen en van dat overleg gewoonlijk door 
de Directie een dagboek aangehouden. Het wil mij 
voorkomen, dat ditdagboek, dateen uitvoerig overzicht 
van de resultaten van de leiding en het toezicht der 
directie geeft, het middel vormt om een goed deel der 
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moeilijkheden, die uit de onbestemde volmacht der 
directie, voor den aannemer voortvloeit, te doen ver
dwijnen. Het geven en volgen van bevelen toch komt 
minder voor, dan het werken overeenkomstig gehou
den besprekingen. Indien nu de aannemer van het 
verloop en de slotsom dier besprekingen bewijs 
erlangt, is hij heel wat beter af dan met het voor
schrift, dat hij bevelen heeft te volgen, die later wellicht 
ontkend worden, o. m. omdat ze niet in bevelvorm 
werden uitgegeven, of omdat niet architect en aanne
mer maar hunne ondergeschikten, opzichter en onder
baas, handelden. Bovendien kan de aannemer bij de 
ontvangst van afschrift van de notities dier besprekin
gen zich tegen moeilijkheden uit het onbestemde der 
volmacht dekken door c. q. schriftelijke bevestiging 
door den besteder te vragen. Echter heeft de aannemer 
alleen recht op mededeeling ten aanzien van het met 
hem verhandelde en wanneer hem die mededeeling ge
weigerd zou worden, is hem dat reden te meer de schrif
telijke bevestiging des besteders te vragen, eer hij aan 
het verlangen der Directie voldoet. Op grond van een 
en ander zoude ik de volgende redactie van een zesde 
lid van § 10 in overweging willen geven: 
„De door de directie op behoorlijke wijze van dag tot 
dag bijgehouden aanteekeningen van het verloop van 
het werk, gevoerde besprekingen als anderszins in een 
dagboek leveren te dien aanzien volledig bewijs op, 
voor zoover de inhoud daarvan binnen acht dagen be
hoorlijk ter kennis van den aannemer is gebracht, 
behoudens diens binnen acht dagen uit te oefenen recht 
op aanvulling en rectificatie." 

De opneming van dergelijke bepaling levert te minder 
bezwaar op, omdat die boekhouding den architect 
bewijst een behoorlijke uitoefening der leiding en van 
het toezicht bij de uitvoering. 
Onze oostelijke naburen (Bestimmungen über die zivil-
rechtlicheVerantwortlichkeit für Leistungen der Archi
tecten und Ingenieure nebst Begründung, aufgestellt 
vom Verbande Deutscher Arch, und Ing. Vereine, 3 
Auflage 1909) onderscheiden gelijk wij de bouwleiding 
(§ 13a), die den architect verplicht aan den aannemer 
alle inlichtingen te geven, die voor een behoorlijk 
inzicht in de beteekenis van teekeningen en besteks
bepalingen noodig zijn, van het toezicht. Maar boven
dien brengen zij in het toezicht een te onzent onbe
kende onderscheiding aan in algemeen en bijsonder 
toezicht, die te onzent gewoonlijk in één hand berusten, 
maar daar voor afzonderlijke opdracht vatbaar schij
nen. Toch geeft die onderscheiding een beter inzicht 
in de verplichtingen der directie en in haar nader te 
behandelen aansprakelijkheid en wordt daarom hier 
overgenomen. 

De architect belast met het algemeen toezicht is ver
plicht om op gezette tijden de bouw- en werkplaatsen 
te bezoeken of van zijnentwege te doen bezoeken, den 
voortgang van het bouwwerk doelmatig te leiden en, 
wanneer bij zijn bezoeken gebreken worden waarge
nomen, last te geven, deze te herstellen (§ 136) dus in 
het algemeen 's aannemers uitvoering te beheeren. Dit 
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Fig . 1. Dwarsdoorsnede over de vloer. 
F ig . 2. Langsdoorsnede over de vloer en dwarsdoorsnede over een moerbalk. Schaal 8 op 100. 

mag ook hier te lande als 's architects verplichting 
worden beschouwd. 
De met het bijzonder toezicht op de uitvoering belaste 
architect is verplicht de materialen en de werken na te 
gaan en er voor te zorgen, dat deze volgens contract en 
volgens de eischen van goed werk worden geleverd en 
uitgevoerd (§ 13c). Een goed deel van deze functies rust 
te onzent op de schouders van den opzichter en bepaalt 
diens zelfstandige verantwoordelijkheid; zelfstandige 
verantwoordelijkheid, want sinds hij blijkens de be
palingen der Honorariumtabel door den aanbesteder 
wordt betaald en wanneer de aanbesteder in vele min
der belangrijke gevallen met dezen en niet met den 
architect onderhandelt, kan men moeilijk volhouden, 
dat de architect in alle opzichten voor de handelingen 
van zijn opzichter verantwoordelijk mag worden ge
steld, tenzij er eigen nalatigheid of wel slordigheid in 
de keuze des opzichters door den architect plaats had. 
Ook het bijzonder toezicht van den architect schijnt mij 
geen overschrijding van zijn functie: beheeren overeen
komstig ontwerp en het overige deel van het bestedings
contract. Hij zelf zeker niet, maar ook zijn opzichter 
behoeft niet bij elk onderdeel van de uitvoering aan
wezig te zijn. De omvang van zijn vertegenwoordigings
macht kan dan bij den aannemer als bekend worden 
ondersteld. 
Zijn speciale functiën, onderzoek van het bouwterrein, 
opnemingen, eindoplevering, afgifte c. q. van betalings
certificaten, e.d. zullen deels bij de bijzondere voor
schriften, deels bij de aansprakelijkheid kortelijks 
voorwerp van juridisch onderzoek zijn. 

( Wordt vervolgd.) 

BETON EN GEWAPEND BETON. 
Door D. K R U Y F JR. ClV. ING. 

EN BIJZONDERE VLOERCONSTRUCTIE IN G E 
WAPEND BETON. Op het oogenblik is er in Am
sterdam eene groote levendigheid in de bouw
bedrijven, die zich niet alleen uit in de zoo

genaamde „eigen bouwerij", maar evenzeer in de op
richting en uitbreiding van gebouwen voor verschil
lende ondernemingen, als magazijnen, bankgebouwen, 
hotels en dergelijke. 
De groote voordeden, die het gewapend beton heeft 
juist bij deze laatste soort van gebouwen, maken dat er 
op ruime schaal gebruik van wordt gemaakt. 
Bij de uitbreidingswerken van het Victoria-Hotel aan 
de Prins Hendrikkade vindt het gewapend beton al een 
zeer ruime toepassing. De constructie van het gebouw 
berust namelijk op hetzelfde beginsel als die van de 
„sky-scrapers", waarbij echter het ijzeren raamwerk 
vervangen is door een samenstel van kolommen en bal
ken van gewapend beton, terwijl de daardoor gevormde 
vakken met metselwerk worden gedicht. De druk op de 
paalfundeering wordt eveneens overgebracht door ge
wapend beton balken, terwijl alle vloeren (zes in aantal 
en een keldervloer), benevens de afdekking, in dit ma
teriaal worden uitgevoerd. De uitvoering berust bij de 
„Lolat Eisenbeton A. G." uit Keulen. 
Deze firma past als vloerconstructie hare „special-
decke" toe, eene constructie die nog niet in Nederland 
werd uitgevoerd. 
Tusschen de moerbalken, die op de gewone wijze ge
construeerd zijn, komen op afstanden van 0,60 M. hart 
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Fig . 3. Kisting voor de vloer bij 0.60 M . afstand van de balkjes. 
Fig . 4. Kram voor de verbinding van de twee deelen van de kisting. 
Fig. 5. Kisting voor de vloer bij 0.50 M . afstand van de balkjes. Schaal 8 op 100. 

op hart balkjes van 0,25 M. hoogte voor, waarop de 
eigenlijke vloer, dik 4,5 c.M. en gewapend met 4 staven 
van 6 m.M. 0 per M., draagt. De vloer sluit niet recht
hoekig op de balkjes, maar de overgang geschiedt 
„Vouten"-vormig, waardoor een soort boogvorm ont
staat. Aan de binnenzijde van deze boog wordt eene 
laag riet aangebracht, die voor de betonstorting op de 
kistingen wordt uitgespreid, waardoor de geluid wering 
versterkt wordt, terwijl als bijkomend voordeel kan ge
noemd worden het gemakkelijker lossen der formeelen. 
Langs de onderzijde van de balkjes wordt een plafond 
van pleisterwerk op riet aangebracht, dat bevestigd 
wordt op zwaluwstaartvormige tengels, die in de on
derzijden van de balkjes zijn ingelaten. Door de holle 
ruimten, die zoodoende ontstaan, wordt een vloercon
structie verkregen, die eene veel betere geluidwering 
geeft dan de gewone gewapend beton vloeren, hetgeen 
voorzeker als een groot voordeel is te beschouwen. 
Deze holle ruimten kunnen zoo noodig benut worden 
tot het bergen van verschillende leidingen. 
De wapening van de balkjes, in het midden voorko
mende aan de onderzijde en naar de einden opgebogen 
tot het opnemen van de schuifspanningen, bestaat, al 
naar gelang van de grootte van de belasting en van den 
afstand van de moerbalken = de overspanning van den 
vloer, uit 2 staven van 12 m.M. 0 als lichtste en 2 staven 
van 16 m.M. 0 als zwaarste wapening. Om deze wapening 
worden beugels van 6 m.M. 0 aangebracht, die het be
loop van den boogvorm volgen en in den eigenlijken vloer 
doorloopen. Aan weerszijden van de moerbalken wordt 
over eene breedte van 0,50 M. de vloerconstructie vol-
gestampt, waardoor de flens van de moerbalken ver
groot en verzwaard wordt (gebeurde dit volstampen 
niet, dan zou de flens immers slechts eene dikte van 

4,5 c.M. hebben) en dus de constructie 
beter in staat is de drukspanningen op 
te nemen. 
In de figuren 1 en 2 vindt men het boven
staande aangegeven. Fig. 1 geeft eene 
dwarsdoorsnede over den vloer en fig. 2 
eene langsdoorsnede met de dwarsdoor
snede over een moerbalk. 
De kistingen voor deze vloeren zijn ook 
van een eigenaardige constructie, die 
het voordeel oplevert, dat zij zeer ge
makkelijk zijn te lossen. Hierop hebben 
de figuren 3, 4 en 5 betrekking. Zij zijn 
samengesteld uit twee deelen, die elk 
bestaan uit twee vertikale planken, 
waarover eene horizontale beplanking 
is aangebracht. In elk dezer twee verti
kale planken komen eenige gaten voor, 
waardoor krammen, als in fig. 4 aange
geven, gestoken kunnen worden, zoodat 
de twee deelen tot een geheel vereenigd 
worden. In figuur 3 is aangegeven hoe 
de krammen geplaatst worden bij de 
afmetingen van den vloer als hierboven 
aangegeven. Wil men echter eene groo

tere hoogte en een kleineren afstand van de balkjes, 
dan behoeft men slechts de krammen in een ander 
stel gaten te steken, zooals in fig. 5 is aangegeven. Aan
gezien bij het lossen de formeelen niet, zooals bij de 
meeste andere constructies, geheel gesloopt behoeven 
te worden, heeft men het voordeel, dat zij meerdere 
malen en bij diverse afmetingen van de vloeren gebruikt 
kunnen worden. 

Deze formeelen worden verder ondersteund door plan
ken, die in de richting van de balkjes loopen en die als 
bodem voor de kisting van de balkjes dienen, terwijl 
deze planken weer ondersteund worden door stutten. 
Wil men nu de vloer ontcenteren dan worden de kram
men uit de gaten geslagen en valt de kisting gemakke
lijk omlaag. 

Op de photo kan men de verschillende stadia van het 
werk duidelijk zien. 
Aan de rechter- en voorzijde ziet men de kisting gereed 
liggen, ook de kisting voor een moerbalk en voor het 
vol te stampen gedeelte vloer. Links op de photo be
vindt zich een gedeelte vloer, waar de laag riet is uit
gespreid en daarachter een gedeelte dat voltooid is. 
De vierkante vertikale kokers, op de photo zichtbaar, 
dienen om op diverse plaatsen openingen in de vloer 
te sparen tot het doorlaten van de noodige geleidingen. 
Ten slotte kan nog worden medegedeeld, dat de kosten 
van den beschreven vloer ongeveer dezelfde zijn als die 
van de gewone vloerconstructie en dat het eigen ge
wicht eerder kleiner dan grooter is. 

DE BAZEL OVER DR. 
CUYPERS-BERLAGE. 

m aar aanleiding van het 
oordeel van Dr. Cuypers 
over Berlage, heeft de 

| redacteur van de ru
briek: Onder de Menschen" zich ge
wend tot den architect K . P. C de 
Bazel en diens meening gevraagd 
omtrent het gesprokene van Dr. Cuy
pers. In de Nieuwe Rott. Courant van 
Zondagochtend 21 Juni is dit 2de in
terview opgenomen als volgt: 

Allereerst sprak hij er zijn verwon
dering over uit, dat dr. Cuypers / ich 
hier zoo volkomen als tegenvoeter 
van Berlage openbaart, en wel abso
luut zonder waardeering. waar Ber
lage toch wezenlijk een deel der be
ginselen van Cuypers en van Viollet-
le-Duc voorstaat: het vormrationa-
lisme namelijk, wat hij ook eerlijk 
tracht door te voeren en te verwezen
lijken. 
..Inderdaad onbegrijpelijk is die to
tale afwezigheid van waardeering, 
omdat ieder deskundige dit pogen bij Berlage zien moet, en 
het toch ook aan Cuypers niet kan ontgaan. In zekeren zin staat 
Berlage immers op de schouders van Cuypers ; gaat hij zóó 
sterk strevend door in een deel van Cuypers' beginselen, zij 't 
op eigen wijs. wat natuurlijk zijn recht is! 
..Daarom moet een dergelijke uitspraak verwarring wekken in 
de hoofden van de leeken : zóó'n onvoorwaardelijk misprijzen 
van dit streven, terwijl er inderdaad verwantschap bestaat! 
E n omdat de klare begrippen omtrent de bouwkunst bij het gros 
van het couranten-lezend publiek nog zoo weinig ontwikkeld 
zijn, schijnt een dergelijke philippica verkeerd, te meer door 
het groote gezag van Cuypers' naam. 
..Ontegenzeggelijk heeft het oordeel van dr. Cuypers een heel 
menschenleven lang recht gehad op gezag. Ik voor mij heb altijd 
een enorme bewondering voor dezen genialen bouwmeester 
gehad. In de jaren, dat ik bij hem werkte, heeft voor mij het licht 
geschenen over alle mogelijkheden van het vak; is voor' t eerst 
het heele veld der architectuur voor mij opengelegd. Zijn wel
dadige inspiratie, zijn opwekkende leiding, omdat hij met volle 
toewijding leefde in de dingen, als het scheppende genie, dat een 
ieder die met en onder hem werkte, bezielde ! E n altijd kwam er 
wat nieuws uitzijn verbeelding voort, altijd was hij aanstonds in 
de plannen in, doordrong hij ze met zijn geest, zonder rusten. 
„Dit waarlijk volkomen kunstvermogen en alzijdig meester
schap over het vak maakt het begrijpelijk dat dr. Cuypers zich 
sterk stoot aan arbeid, waarin de vorm eenzijdig of onvolkomen 
doorwerkt is. Het geeft hem volle recht van critiek. en maakt het 
verklaarbaar wanneer hij zich spontaan eens heftig uitlaat. 
Verklaarbaar, dat Cuypers, met zijn heel anderen aard, wel eens 
optornt tegen Berlage's manier van doen. Cuypers, in zijn vol
ledig vermogen, èn met zijn stagen wi l , om den vorm tot 't 
uiterste door te voeren ; wat Berlage eigenlijk niet doet. Die 
laat het zitten, maakt een vorm niet af, hetzij opzettelijk of niet. 
Waar Berlage zich al tevreden stelt met een vierkanten steen, 
wanneer hij daarin de krachtsuitdrukking ziet, die hij noodig 
heeft, zal Cuypers er een profiel in hakken, soms ook als het de 
krachtsuitdrukking schaadt. Maar zoo wekt Berlage wel eens 
den indruk van gauwer tevreden te wezen, een enkele maal zelfs 
met den s c h ij n van het massale, en van, zonder zekerheid op 
het papier, met het bouwen nog wel eens te experimenteeren. 
„Hij wi l zich vooral laten leiden door maatschappelijke tenden-
zen. Hij vindt dat het ver doorgevoerde detailleeren niet meer 
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past in onzen tijd, die er een is van business, van practischen zin, 
waarom een gebouw ook niet duur mag wezen. Maar, afgeschei
den nog van de vraag of de bouwkunstenaar door het praktische 
streven van zijn tijd alléén geleid en beheerscht mag worden, 
wi l 't mij voorkomen, dat onze generatie toch ook te geraffineerd 
is, om met onvolkomen vormen genoegen te nemen, die zeker 
modern-kunstgevoelige menschen niet kunnen bevredigen. 
„Doch voorzeker is 't een onomstootelijke waarheid, dat de ruwe, 
onvoltooide maar juist gevoelde vorm beter is dan een vorm. die, 
hoewel voltooid, niet het eigenlijk passende kleed is voor het 
wezen dat functioneert, zooals er toch maar al te veel worden 
gemaakt. E n zoo ziet ge, dat deze kwestie er ten deele een is 
van verschil in kunstinzicht 
„Maar met dit al is het niet juist om zich door verschil in kunst
inzicht te laten verleiden tot een gemeen oordeel over het werk 
van een vakgenoot, zooals Dr. Cuypers nu ten opzichte van 
Berlage heeft gedaan. Dan wordt zoo'n oordeel zeer eenzijdig, 
waardoor er van zijn gezag op menschen zonder zelfstandig in
zicht dus ook een eenzijdige suggestie uitgaat. 
„De groote vraag, waarmede dit geval te maken heeft, betreft de 
taak van den bouwmeester. Dr. Cuypers zegt zelf waar ieder 
kunstenaar immers van overtuigd is dat de vooruitgang in de 
bouwkunst natuurlijk geenszins is uitgesloten. Maar dan is ook 
uitgemaakt, dat de bouwkunstenaar scheppend optreedt, dat w i l 
zeggen verandering en nieuwe vormen brengen kan. E n dan 
moeten andere kunstinzichten ook aanvaard en gewaardeerd 
worden, wi l men het verwijt van absolutisme ontgaan. 
„Er gaat inderdaad van Dr. Cuypers een streven uit om zijn in
zichten blijvend te maken. E n dat is te bedenkelijker, omdat 
vooral ook autoriteiten zich zoo gaarne door zijn gezag laten 
leiden. E n na zijn zoo onomwonden uiting tegen het streven van 
Berlage. zou men daaruit te licht concludeeren dat hij de geheele 
jonge beweging in de bouwkunst niet goed gezind is, wat. juist 
door zijn invloed op officieele bouwmeesters en andere desbe
treffende ambtenaren in allerlei openbare diensten, wel eens als 
een rem kan werken. Te meer. omdat lieden zonder eigen schep
pingsvermogen en uitsluitend in zekere richting gedrild, uit den 
aard in hun beperktheid tot oude vormen gekant zijn tegen het 
ernstige werk der oorspronkelijke kunstenaars en hun nieuwe 
vormen. Wat te bezwaarlijker wordt indien de bezielende mees
ter op hoogen leeftijd deze volgelingen niet meer met vastheid 
kan leiden. 
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„Waar Dr. Cuypers nu in uw interview begint te spreken over 
„vormen, die er zijn buiten ons en onafhankelijk van ons in 
't heelal", zegt hij een onomstootelijke waarheid; doch daar
aan twijfelt immers geen een architect, en mij dunkt ook Berlage 
niet? Hij doelt hier, in deze blijkbaar hoogere gestemdheid, op 
de ideëele grondvormen, op het wezen der bouwwerken, op de 
ziel in het lichaam. E n alle bouwkunstenaars, zijn heterover 
eens, dat in deze wiskunstige grondvormen geen nieuws is te 
vinden. 
„Maar de onderscheiden elementen in de bouwkunst zijn: de 
ideëele grondvormen ofwel het wezen; vervolgens de licha
melijke vormen, en ten derde het kleed, dat het lichaam vol
komen moet dekken. E n nu is het of Dr. Cuypers deze onder
scheiding niet streng heeft vast gehouden in zijn gesprek. Want 
vervolgens betoogt hij dat er ook in de lichamelijke vormen geen 
nieuws is te vinden, en dan spreekt hij zich onmiddellijk tegen 
door zijn voorbehoud voor mogelijke nieuwe bouwstoffen ; bij
voorbeeld : het gewapend beton! 
..En ten slotte, in betrekking tot het derde element, het kleed om 
het lichaam: wat zou er voor den kunstenaar overblijven, 
wanneer het niet zijn taak was om hierin altijd weer nieuwe 
vormen te zoeken, dat wi l zeggen : om te scheppen ? 
„Inderdaad, alle bouwmeesters werken met een zekere materie, 
doch de kunstenaars streven daarbij naar aldoor nieuwe rang
schikking en karakterbeelding. E n waardoor - v/anneer in 
dezen zin het begrip nieuwe vorm zou zijn uitgesloten waar
door zijn dan telkens de nieuwe historische vormen elkander 
opgevolgd? Zou dat dan nu niet meer mogen? Zouden dan nu 
alle wonderen voor goed de wereld uit zijn ? 
„Maar daarom kan Dr. Cuypers dit, bij nader inzien, zoo ook 
niet bedoelen, Hij erkent immers in hetzelfde verband de moge
lijkheid van vooruitgang; hij zegt; we bouwen nu heel anders; 
„mijn gebouwen zijn allemaal anders, allemaal oorspronkelijk", 
- wat volkomen juist is. Hij toont zich daarin vooral den bouw

meester, al mag er dan, ten gevolge van overmaat van werk, 
in het kleed jammer genoeg wel gecopieerd wezen. Maar in al 
deze uitspraken ligt dan toch de innerlijke erkenning, dat het 
wél mogelijk is om nieuwe vormen te vinden ! Dat het niet mis is 
van Berlage, om daarnaar te zoeken. E n het gaat niet aan, om 
dan maar misprijzend te zeggen: hij wi l alleen maar anders 
bouwen dan anderen. Het is een kwestie van kunst vermogen, 
van kunnen of niet, van tevreden zijn met den schijn of met het 
wezen. 
„Ik herhaal: van dergelijke verwarrende uitspraken kan een 
suggestie uitgaan, die tot verkeerde gevolgtrekkingen leidt bij 
menschen die deze onderscheidingen niet kunnen maken. E n 
dat is een gevaarlijke tendenz in ons stadium van den tijd, waarin 
de. bouwkunst wel eens onder gemakzucht lijdt. Niet zeer sterk-
willende architecten zouden er de conclusie uit kunnen trekken: 
„nieuwe vormen zijn toch niet te vinden, dus nu behoeven wij 
niet meer te pogen" waarbij zij de armen laten zakken. Het 
zou kunnen worden een premie op de onmacht, een stijven in 
het ongeloof van de menschen. Terwijl het publiek, dat laat 
bouwen, wel degelijk mee te voeren is naar het nieuwe en het 
schoone. wanneer de architecten het maar maken en het goed 
doen. Inderdaad, dan nemen hun principalen 't wel aan. A l is 
het voortdurende haasten waarlijk een bezwaar, want voor het 
rijpen van de vruchten is tijd genoeg. Maar dan moet men ook 
niet te grif toegeven aan de moderne tendenzen, waartegenover 
Berlage wel eens wat zwak staat. E r is geen haast, dan kan niet; 
een kunstenaar moet geen onrijpe vruchten willen plukken; daar 
moet hij met al zijn krachten tegen in gaan. 
„En wat nu aangaat Berlage's theorieën omtrent het Christen
dom en de nieuwe roeping der architectuur, zooals hij die in zijn 
boeken uiteenzet, de interpretatie daarvan door dr. Cuypers 
lijkt voorwaar op een parodie. Maar hiertegenover kan uiter
aard niemand beter dan Berlage zélf zijn bedoelingen uiteen
zetten. 
„Met dit al is de geprikkeldheid van dr. Cuypers tegen veel van 
wat er nieuwe vormen worden genoemd niet onverklaarbaar, — 
dat wi l zeggen: in algemeenen zin. Want inderdaad heeft een 
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categorie van jongeren een verwildering vertoond in hun gebou
wen, waaraan een bouwmeester als hij zich moet ergeren. Daar 
was een zekere negatie in eere, van: „er bestaat niets, wij heb
ben met 't verleden niets te maken, en wij scheppen dus maar in 
's Blaue hinein." Een wanbegrip veelal gevolg van onkunde 
en onmacht, van een gefilosofeer in de ruimte, alsof er niet wel 
degelijk principes bestaan om op te bouwen, en niet wel degelijk 
vaste normen. Om 't populair te verklaren: alsof men vrij zou 
wezen om een keldervenster in het dak te zetten, en een kerk te 
bouwen als een kroeg! 
„Maar het is a lwéér een vergissing om die geprikkeldheid te uiten 
aan het adres van Berlage, al zou er zijn na te gaan of een 
voorganger niet zekere verantwoordelijkheid is aan te rekenen 
voor de slechte werken van zijn navolgers. Doch in ieder geval: 
serieuze menschen ontgroeien toch aan die verwildering, en zij 
hebben ontegenzeggelijk het terrein gewonnen. 
„De geometrie van Cuypers, als eeuwig bouwkundig beginsel is 
toch ook reeds lang door Berlage aanvaard, wiens leer van het 
impressionisme indertijd ook mij tegenover hem heeft gesteld. 
„Maar de geheele verklaring van Cuypers' uitval ligt toch mijns 
inziens naar ik reeds zei in een slechts gradueel verschil 
van kunstinzicht. Cuypers, met den wi l om den vorm zoo ver 
mogelijk door te voeren, tot volkomen ontbloeiing: het lichaam, 
het kleed met de versiering, harmonisch aan elkander ontgroeid; 
met het vermogen om dien w i l te verwezenlijken, waardoor hij 
dan ook zóó'n groot bouwmeester is ! Want de lichamelijke vorm 
van zijn bouwwerken beantwoordt altijd aan 't wezen. Maar 
bij zijn aankleeden gebruikt hij veel afgedragen plunje. Terwijl 
Berlage, met denzelfden wi l , nog niet tot de volkomen vorm
geving gekomen is. 
„Doch hoe het zij : Dr. Cuypers' theorieën hebben voor de jon
geren, en óók voor Berlage. die zijn bewondering voor den 
grooten bouwmeester zelfs nog eens onomwonden heeft uitge
sproken in de Nieuwe Gids wijdere verschieten, verdere in
zichten geopend, waar hij zelf, hoewel voortgaande in eigen lijn, 
nu langzamerhand van hen verwijderd is komen staan in 't ver
loop van zijn lange leven". 

D R . C U Y P E R S B E R L A G E B R U S S E . 

De kroniekschrijver van het B. W. heeft blijkbaar de gave van 
het zien in de toekomst! Nauw heeft hij naar aanleiding van Dr. 
C s zeer eigenaardig oordeel over den bouwmeester Berlage in 
dit blad geschreven : „Is hier journalistieke onbescheidenheid 
„in het spel, en heeft Dr. C. in een wrevelige stemming iets 
„medegedeeld, dat hij eigenlijk niet zoo bedoelde en zeker niet 
„openbaar heeft willen maken ? Want het is toch niet aan te 
„nemen, dat Dr. C. die steeds op aanvallen filosophisch heeft 
„gezwegen, nu met volle bewustzijn op zijn 85e jaar uitglijdt", 
of ziet: het antwoord is reeds bekend ! 
Och, had Dr. C. ook nü maar gezwegen! want inderdaad blijkt, 
dat zijn bedoeling een gansch andere was, en alle couranten heb
ben op zijn verzoek die rectificatie opgenomen, zoo ook, dat zijn 
oordeel geheel verkeerd weergegeven was door den interviewer 
die zich aan alle journalistieke usantie had onttrokken! 
Het was evenwel te voorzien dat de heer Brusse de zaak daar
mede niet als afgedaan zou bes-houwen en deze met de bewijs
stukken aan de hand, kaatst de bal terug en blijkt het nu duide
lijk, dat de journalist niet schuldig kan gesteld en dat Dr. C , met 
behulp van zijn zoon, blijkbaar na alle verschenen protesten, 
zijn oordeel heeft herzien, waarvan de herziene editie, zooals 
de heer Brusse dat uitdrukt, voorzeker met voldoening zal 
worden ontvangen, hoewel hij voor zich niettemin een even 
groote psychologische waarde blijft hechten aan de met spon
tane oprechtheid door Dr. C. geuitte innerlijke gevoelens. 
Met dat al ware het maar beter gezwegen te hebben. De archi
tecten schrijven over het algemeen, en vooral den laatsten tijd, 
veel te veel! R. 

D E B O U W B E D R I J V I G H E I D I N N E D E R L A N D , 

I N 1911. 

Jerschenen is het Verslag omtrent Handel, Nijverheid 
Jen Scheepvaart van Nederland gedurende 1911. uit-
lgebracht door Afdeeling Handel van het Departement 
Ivan Landbouw, Nijverheid en Handel. 

Wij brengen hierbij in herinnering, dat, evenals in voorafgaande 
jaren, de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst hare 
medewerking heeft verleend door verschillende gegevens betref
fende de bouwbedrijvigheid in verband met den werkkring der 
architecten, te verschaffen. 

Wij nemen uit het verslag het volgende over betreffende de 

B O U W V A K K E N . 

Uit den aard der zaak loopen de ineeningen omtrent den gang 
van zaken in de bouwvakken in verschillende plaatsen en in 
verschillende kringen vaak vrij veel uiteen, daar grootere of 
mindere bedrijvigheid op dit gebied zeer nauw met plaatselijke 
toestanden verband houdt. De berichten uit de verschillende 
plaatsen te zamen nemende, blijft evenwel als eindindruk, dat 
de verlevendiging in de bouwvakken, welke in 1909 was inge
treden en zich in 1910 had voortgezet, ook in 1911 behouden is 
gebleven. 
Vooral in enkele groote steden is gedurende 1911 meer aange
bouwd dan in 1910. Het grootste was de levendigheid in het 
bouwbedrijf in Amsterdam. 
Zoo trad hier eene aanmerkelijke stijging op ten aanzien van het 
aantal nieuwbouwen en verbouwingen van winkels, terwijl de 
speculatiebouw in verhouding tot 1910 aanmerkelijk meer wo
ningen voor den gegoeden middenstand, z.g. 2e klasse-woningen, 
bouwde. Tal van arbeiders-woningen werden voorts gebouwd 
voor rekening van vereenigingen. krachtens bij de woningwet 
getroffen regelingen daartoe in staat gesteld. 
Hierbij deed zich het gunstige verschijnsel voor, dat deze bouw 
meer en meer geleid werd door bekwame architecten. 
Ook te Rotterdam was het in de bouwbedrijven levendig, hoofd
zakelijk wat betreft uitvoering van industriëele werken en den 
bouw van pakhuizen en fabrieken ; te 's Gravenhage vond meer 
villabouw plaats; te Groningen werden op zeer ruime schaal 
arbeiderswoningen gebouwd voor rekening van verschillende 
vereenigingen, die zich de bevordering der volkshuisvesting ten 
doel stellen, terwijl ook door de speculatiebouwers een groot 
aantal woningen werd opgericht; tegenover deze vermeerdering 
stond hier echter een vermindering van vil la en fabriekenbouw. 
Te Delft kwamen daarentegen juist meer groote bouwwerken 
tot stand. 

Behalve in genoemde plaatsen, werden meer opdrachten ver
strekt te Vlaardingen, Hilversum en Wormerveer. 
Minder aangebouwd werd daarentegen te Utrecht hier stond 
tengevolge van een over compleet aan woningen de speculatie-
bouw bijna geheel stil, terwijl tengevolge der geringe medewer
king van de zijde van het Gemeentebestuur ook weinig aanbouw 
van arbeiderswoningen plaats vond , te Vlissingen met uit
zondering van den bouw van 180 arbeiderswoningen , te As
sen waar weinig speculatieven villabouw voorkwam , te 
Bolsward. Gorinchem als oorzaak werden voor laatst bedoel
de plaats genoemd, naast de kostbare en strenge bepalingen van 
het hoogheemraadschap van den „Alblasserwaard" in de „Keur" 
van het waterschap, de zeer hinderlijke bepalingen der „Ring-
wet", die de vrijheid van aanbouw in allerlei richtingen in den 
weg staan , te Hengelo. Winterswijk, Eindhoven, hier kon 
alleen de bouw van fabrieken en de verbouwing van winkelhui
zen zich op normaal peil handhaven, te Nijmegen hier werden 
echter meer arbeiderswoningen gebouwd , te Dordrecht, en 
ten slotte Leeuwarden. In laatstgenoemde plaats was de mindere 
aanbouw hoofdzakelijk gevolg van een 5 maanden lange werk
staking. 

Wel is waar is blijkens voorgaande het aantal plaatsen, dat min
der aanbouw had femelden,grooterdandat,waar meergebouwd 
werd, doch het feit, dat juist in de groote steden als's Graven

hage, Rotterdam en Amsterdam in de hoofdstad was de be
drijvigheid in het bouwvak zelfs schier ongekend levendig 
meer aangebouwd werd, wettigt desniettegenstaande de con
clusie, dat over het geheele land gedurende 1911 zeer zeker 
evenveel gebouwd is als in 1910. 
Als oorzaak van deze niet onbevredigende gang van zaken kan 
genoemd worden, dat de finantieele depressie van enkele jaren 
geleden geheel voorbij is. en dat ook de economische omstandig
heden gunstiger zijn geworden. 
In de prijzen der materialen kwamen geen belangrijke wijzigin
gen voor; over het algemeen bewogen zij zich echter in iets op
gaande richting. Speciaal moeten genoemd worden behalve 
hout, en voor sommige plaatsen steen de metalen en Port
land-cement; van de prijsverhooging van laatstgenoemd artikel 
werd evenwel minder nadeel ondervonden dan van die betref
fende de metalen. Bij den prijs dier artikelen, en vooral geldt 
zulks ten opzichte van ijzer, doet zich nog steeds de invloed van 
kartellen gevoelen; ook wat den tijd van levering en de keus der 
soorten betreft is zulks het geval. Zoo blijven b.v. de noteeringen 
en leveringsvoorwaarden van X en U ijzer nog steeds geheel 
afhankelijk van het „Stahlwerksverband". Tot abnormaal hooge 
prijzen werden deze artikelen andere trouwens evenmin 
evenwel niet verkocht. 
Bepaald nieuwe materialen kwamen in 1911 evenmin in gebruik 
als in 1910. Wel werden enkele nieuwe materialen aangeboden ; 
als zoodanig kunnen b.v. genoemd worden een dakbedekking 
van onbrandbaar riet, zoomede hydraulisch gefrenst z.g. triplex-
hout drie lagen op elkander gelijmd mahonie-en populieren-
hout dat voornamelijk voor paneelen bestemd is. 
Overigens vindt het gewapend beton steeds ruimer toepassing, 
vooral voor constructieve doeleinden bij het inwendige van 
groote gebouwen ; voorts voor fundeeringen en verdediging van 
dijken en onderzeesche oevers (zinkwerk-systeem De Muralt). 
voor kelderbouw, voor vloeren en ten slotte ook voor gevels en 
kapconstructies. Dank zij de vele practische voordeden, die dit 
materiaal biedt, laat het zich aanzien, dat het van steeds grooter 
beteekenis voor het bouwvak worden zal. 
Het gebruik van kalkzandsteen daarentegen nam eenigszins af 
voor enkele doeleinden. Eveneens verminderde het gebruik van 
verblendsteen als gevelsteen. Meer werden daarentegen gebruikt 
de materialen voor lichte, brandvrije wanden en voor naadlooze 
vloeren ; de ondervindingen met deze materialen opgedaan zijn 
echter niet alle even gunstig. 
Van de zijde der architecten werd wederom bericht, dat gevel
ontwerpen gedeeltelijk werden nagebootst. Ook was het geene 
zeldzaamheid, dat een door een architect ontworpen plan niet 
werd uitgevoerd ; quasi werd dan van den bouw afgezien, terwijl 
later bleek, dat het gebouw volgens het eenigszins gewijzigde 
plan door den aannemer in eigen beheer werd gezet. Algemeen 
verlangen architecten dan ook. dat wettelijke maatregelen zullen 
genomen worden tot bescherming hunner positie ; in dit verband 
vermelden zij met erkentelijkheid de indiening van het ontwerp 
auteurswet, die ook de architectonische voortbrengselen be
schermt, en waarin, overeenkomstig de motie van het in 1911 te 
Rome gehouden „congres artistique international" bepaald is, dat 
de bescherming zich uitstrekt tot 50 jaar na den dood van den 
auteur. 
Evenals in 1909 en 1910 was algemeen de verhouding tusschen 
architecten (directie) en aannemers of onderaannemers gunstig. 
Ten aanzien van de splitsing van bestekken kan worden mede
gedeeld, dat deze, vooral in grootere plaatsen, herhaaldelijk 
voorkwam, hoofdzakelijk bij onderhoudswerken, terwijl vrij al
gemeen, ook iu andere plaatsen, het verfwerk en soms ook het 
glaswerk, benevens speciale onderdeelen als verwarming, be
tonwerk, verlichting, liften, enz. buiten het bestek werden gehou
den en afzonderlijk werden aanbesteed. De ervaringen hierbij 
opgedaan waren bevredigend. 
Eene algeheele splitsing van bestekken kwam een enkele maal 
voor. Behalve dat deze wijze van werken voor den architect 
meer werk meebrengt, heeft zij volgens sommigen ook dit onge-
wenschte gevolg, dat de verantwoordelijkheid voor de deugde-
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lijkheid van het werk over meer dan één persoon verdeeld 
wordt, terwijl ook de regeling van inelkaar grijpende werk
zaamheden moeilijkheden ondervindt; anderen daarentegen 
zijn voorstanders van de algeheele splitsing, doordien een betere 
uitvoering het gevolg zou zijn. Ten einde een betere uitvoering 
te verkrijgen, zijn vele directies ook geneigd de aanbestedingen 
ondershands te doen plaats vinden. 
Werkstakingen kwamen in 1911 weinig voor. De groote steden, 
met name Amsterdam, anders bijna voortdurend met dit euvel 
bezocht, genoten in dit opzicht een bijna ongekende periode van 
rust. Eene langdurige werkstaking was er alleen te Leeuwarden, 
onder de timmerlieden. Zij eindigt met een overwinning der 
patroons, die krachtig het standpunt handhaafden wel met de 
plaatselijk bestaande werkliedenorganisatie, doch niet met het 
hoofdbestuur der landelijke federatie te willen onderhandelen 
over een collectieve arbeidsovereenkomst en de daarin vast te 
leggen arbeidsvoorwaarden. 
De lange duur dezer staking leidde intusscheu tot eene groote 
slapte in het bedrijf. Dit laatste was niet het geval bij de trouwens 
korter durende werkstakingen te Winterswijk, te Groningen, 
waar de loodgieters en gasfitters staakten en te Wormerveer, 
waar de metselaars, opperlieden en sjouwerlieden staakten. In 
deze drie plaatsen eindigde de staking na het toestaan eener 
loonsverhooging. 

(Wordt vervolgd.) 

D E S T E D E N T E N T O O N S T E L L I N G T E 
D Ü S S E L D O R F . 

i 

^ n aansluiting aan ons voorloopig bericht d d . 20 Juli 
j . l . om belangstelling op te wekken voor het te Dus-

Si, seldorf te houden Kongress für Stadtewesen, bij ge 
ft ^ legenheid van de Stedententoonstelling aldaar, volgt 

hieronder een voorloopig kort verslag van genoemde 
tentoonstelling welk 29 Juni geopend werd. 
Het is een gelukkig verschijnsel in de laatste jaren dat het een 
algemeen erkend feit is geworden dat de steden het voorbeeld 
geven dat rekening wordt gehouden met eischen op velerlei 
gebied welke de stadbewoner zich stellen mag en waar vroeger 
of weinig of geheel geen rekening mede werd gehouden. Het is 
ook een gelukkige gedachte dat steden die zelf op sociaal, 
hygiënisch en aesthetisch gebied met vrucht werkzaam zijn, op 
aangename en aanschouwelijke wijze door middel van tentoon
stellingen dit alles ook weer aan andere gemeenten, vaklieden 
en ook het groote publiek onder de oogen brengen, ter leering, 
navolging en verdere bestudeering. zoo ook andere steden in de 
gelegenheid stellen op die tentoonstellingen af te beelden, be
kend te maken of ten toon te stellen wat daar gedaan wordt. 
Zoo ontstond ook deze stedententoonstelling waartoe nog een 
bizondere aanleiding was wegens de uitgeschreven prijsvraag 
voor „Gross-Dusseldorf" in navolging van het „Wettbewerb 
Gross Berlin", doch daarover nader. 
Bij zoo'n stedententoonstelling hebben alle steden, hetzij groot 
hetzij klein één zelfde belang. Zulk een tentoonstelling omvat 
alle Gemeentelijke arbeid welke bij „Stadtebau" een zelfde 
doel en uitgangspunt hebben. Zij allen moeten uitbreidings
plannen maken, niet alleen voor het heden, doch ook voor de 
toekomst, zij allen moeten gelegenheid geven, bij toename der 
bevolking, om ruimte te geven om te wonen, om te arbeiden en 
oin zich te ontspannen. 
Zij hebben inrichtingen op te richten ten dienste der gezond
heid, zij moeten waken tegen de gevaren van het te dicht samen 
wonen, zij moeten zorgen dat zieken verpleegd kunnen worden. 
Zij hebben ook hun aandeel bij te brengen in hetgeen het schoon
heidsgevoel voorschrijft enz. enz. 
E n waar de Gemeente niet alles zelf kan doen zoo zal dat ge
schieden in vereeniging met particulier initiatief, en ook de 
vruchten van dergelijke samenwerking zijn op tentoonstellingen 
als deze in verband daarmede te zien. 
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Als vroeger reeds medegedeeld, is de tentoonstelling in groe
pen en afdeelingen verdeeld. 
De eerste afdeeling van groep I „Stadtebau" trekt direct de aan
dacht. Hier is een poging waar te nemen om een „ H e i m a t 
s c h u t z - T e n to o n s t e 11 i n g" bijeen te brengen en de ernst 
waarmede dit is gedaan en het streven om niet alleen vakman
nen doch ook het publiek voor het goede doel te winnen, maakt 
deze zeer belangrijk zonder te vervallen in liefhebberijen van 
romantisch aangelegde kunstgeleerden! 
Het zijn toch belangrijke probleemen, rekening houdend met 
de tegenwoordige cultuur en het streven der architecten om 
modern te bouwen en te ontwerpen, om oude stadsbeelden niet 
te verwoesten doch op te nemen in de plannen der stedenuit-
breidingen en het verruimen der verkeerswegen in de oude 
stadgedeelten. en is het Heimathschütz streven daarom ook niet 
te scheiden van „Stadtebau". Goede voorbeelden kan men hier 
zien en menig weinig bekend schilderachtig gezicht uit Rhein-
land en Westfalen valt hier tevens te bewonderen. 
Een groot deel van het succes van het slagen van deze afdeeling 
komt, behalve aan de Commissies van Denkmalpflege en Hei
matschutz ook toe aan de „Verkehrvereine" en mag hier wel ver
meld de groote schilderingen ter uitbeelding der landelijke 
schoonheid, welke de wanden in den vorm van een fries afsluiten. 
De tweede afdeeling van deze groep bevat dan in hoofdzaak de 
„Be b a u ü n g s p 1 an e". Men heeft zich niet alleen bepaald tot 
de inzendingen der modellen en plannen der verschillende 
steden en gemeenten zelf, doch ook de verbindingen der steden 
onderling en waarbij blijkt dat met de nieuwe verkeersmiddelen 
(auto's, luchtschepen) bij enkele plannen reeds rekening wordt 
gehouden. 
Behalve de eischen van verkeer, zijn er ook niet andere machtige 
factoren rekening te houden: met de hygiëne, met de aesthetiek 
en met de „Sozialpolitik" en, blijkt uit de inzendingen dat meer 
en meer stedenbouw een speciale studie is geworden. 
De derde afdeeling is niet minder belangrijk daar deze gewijd is 
aan de „G r ü n a n 1 a g e n", en mag met bewondering opgemerkt 
hoe menige stad op dit gebied veel goeds en navolgenswaardig 
tot stand bracht. Als zoodanig wordt gewezen op het aantrekken 
aan de steden van weiden, vlakten enz. en die in te richten tot 
parken, en vooral in de stad zelf licht en lucht te sparen en dienst
baar te maken voor het welzijn en de ontspanning van oude zoo
wel als jongere stadbewoners, tot wandelplaats, sportterrein of 
speelplaats. 
Wat Düsseldorf zelf tentoonstelt op dit gebied mag wel bizonder 
vermeld, zoo ook op, wat de onderafdeeling kerkhoven betreft, 
het „Bielefelder-Waldfriedhof". 
De laatste afdeeling van deze groep bevat de . . B o d e n p o l i t i k 
d e r S t a d te", waartoe natuurlijk ook de „Wonungspolitik" ge
rekend wordt en waartoe dan ook behooren de Bouwveror
deningen. Het is niet doenlijk om van deze omvangrijke groep 
een overzicht te geven, van de vele ingezonden plannen, foto's 
grafische voorstellingen enz. 
Wat de arbeiderskolonies betreft, zij bizonder vermeld, de inzen
dingen der groote werkgevers als Krupp e. a. 
Ook is in een andere onderafdeeling zeer merkwaardig het resul
taat te zien van de inzendingen der Dusseldorfer „B a u b e r a-
t ungs s t e 11 e". 
Eenerzijds de ingediende stumperige smakelooze of overladen 
ontwerpen, en anderzijds het gecorrigeerde ontwerp meestal 
zeer eenvoudig, beschaafd en waardig! 
Een andere afdeeling toont aan wat het „ V e r k e h r f ü r d i e 
S t a d t e " beteekent. Het verkeer te land zoowel als te water, 
bruggen, havenwerken, kraaninstallaties, kanaalmodellen, enz. 
Groep II is gewijd aan de „G e s u n d hei t de r S t a d tb e wohne r" 
ook hier plannen van stratenaanleg, straten in verkeerswijken, 
bepaalde woonwijken of wel voor Vi l l a kwartier en „Pracht-
strassen". 
Verder in aanmerking genomen de belangrijkheid van de stad 
zelf (Gross-, Mittel- und Kleinstadte) alles wat daarmede in ver
band staat, rioleeringen, stofbestrijding, vuilnisvernietiging, 
transportmiddelen daarvoor, rein houden van wegen, macadam, 

houtbestrating, asfalt, enz. De waterverzorging, biologische rei
niging, filters, ozoniseer- en ontijzeringsinrichtingen, enz. waar
van niet alleen plannen, modellen of teekeningen te zien zijn 
doch ook enkele onderdeelen in werkelijkheid in bedrijf zijn ge
steld. 
In een onderafdeeling is het Brandweerwezen tentoongesteld 
en het „Rettungwesen" en in een andere uitsluitend de Sani
taire inrichtingen, baden, verlichting-, verwarming-, stofzuig-
installaties, e a. 
Groep III omvat zoowel „K r a n k e n - , P f l e g e - u n d S i e c h e n -
h a u s e r" als ook de inrichtingen en Z i e k e n v e r p l e g i n g e n 
ter voorkoming van allerlei z iek ten . . . E r is een tuberculose 
Museum, en een inrichting om zuigelingen te verzorgen, welke 
minder onze aandacht vragen dan wel 
Groep IV „ H o c h b a u t e n". Deze groep waar wij natuurlijk veel 
belang in stellen is niet alleen door plannen en teekeningen ver
tegenwoordigd, doch ook door modellen waarbij belangrijke 
moderne ontwerpen,stadhuizen, verenigingsgebouwen, school
gebouwen, musea, schouwburgen, concertzalen, bibliotheken, 
kerken en synagogen. 
Groep V „ I n d u s t r i e " is van bescheiden afmetingen doch 
bizonder interessant en een kleine tentoonstelling op zichzelf. 
Aangezien deze zich op allerlei gebied beweegt is het niet moge
lijk daar een verkort overzicht van te geven. 
E n hiermede ben ik aan het eind van het kort verslag. Moge 
het bovenstaande in deze dagen van vacantie een opwekking 
zijn om een bezoek aan deze belangrijke tentoonstelling te bren
gen en daarbij voor hen die Düsseldorf niet kennen eens een 
goede gelegenheid zijn om een schoone stad te zien die zich 
krachtig ontwikkelt. Van uit het centrum van Nederland kan 
men desnoods op een dag heen en weder. Het bezoek aan Düs
seldorf en de stedententoonstelling zal dan de beste aanbeveling 
zijn om deel te nemen aan het Congres, dat van 23- 26 September 
aldaar gehouden wordt en bij welke gelegenheid enkele der 
meest merkwaardige, zoowel gemeentelijke als partikuliere in
stellingen van Düsseldorf bezocht zullen worden. 
Nadere inlichtingen en programma's worden verstrekt door het 
Bureau van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 
Marnixstraat 402 te Amsterdam. 

V E R S L A G G E V E R . 

PRYSVRAGEN 
STADION-PRIJSVRAAG. 

26 Juli had de uitspraak plaats van de door de Mij . „Het Neder
landsche Sportpark" uitgeschreven prijsvraag voor een Stadion. 
De jury, bestaande uit de heeren H . P. Berlage Nzn., architect, 
voorzitter; C. B. Posthumus Meyes, idem ; J. H . W. Leliman. idem, 
rapporteur; F . W. baron van Tuyl l van Serooskerken, voorzitter 
van het Nederlandsch Olympisch Comité, en J. Warner, voorzit
ter van den Nederlandschen Voetbal Bond, deelde in een uit
voerig rapport mede, dat ingekomen waren 24 ontwerpen. In 
tegenwoordigheid van de leden van den Raad van Beheer en de 
terrein-commissie, deelde de voorzitter der jury mede. dat deze 
prijsvraag alle verwachtingen had overtroffen, zoodat de jury 
tot een beslist resultaat was gekomen. Zij had evenwel verschil
lende, zeer mooie plannen ter zijde moeten leggen, die niet vol
deden aan de bepalingen van het programma. 
Intusschen werden de ontwerpen onder de motto's „Banardes" 
en „Tijdgeest" voorgedragen ter premieering, ad ƒ 1500 elk; ter
wijl de jury der Maatschappij in overweging gaf, te harer be
schikking te stellen een bedrag ad ƒ 1500, gelijkelijk te verdeelen 
tusschen de ontwerpen ingediend onder de motto's „Polyglotte" 
en „Stockholm". Na onderzoek en ampele besprekingvereenigde 
het bestuur der Mij zich met de uitspraak der jury. 
Ten slotte werd het ontwerp, ingediend onder het motto . Ba
nardes", door de jury met algemeene stemmen voorgedragen als 

het voor uitvoering aangewezen ontwerp, door de bestuurderen 
van voornoemde maatschappij enbloc aanvaard, hetgeen allen 
die in deze prijsvraag belang bleken te stellen, groot genoegen 
zal doen! 
Na opening van den naambrief bleek het ontwerp „Banardes" te 
zijn van de hand van den heer Harry Elte Phzn.. architect te 
Amsterdam. 
Donderdag 1 Augustus a. s. zullen in 't gebouw der Mij tot Be
vordering der Bouwkunst, Marnixstraat 402, gedurende 14 dagen 
de 24 ingezonden ontwerpen worden tentoongesteld. 
Het volledig Juryrapport volgt hieronder. 

JURY-RAPPORT. 
Wij ontvingen het jury-rapport inzake de prijsvraag voor een 
stadion, uitgeschreven door de Mij. „Het Nederlandsche Sport
park" te Amsterdam. Dit rapport luidt als volgt: 
„In handen der jury zijn gesteld 24 inzendingen onder de navol
gende motto's, genummerd naar de volgorde van ontvangst: 
1. Platvol ; 2. Stockholm; 3. Neerlands Colosseum; 4. Ontspan
ning; 5. Esperanto; 6. Renpark; 7. Sport staalt spiaren ; 8. Pol i -
glot; 9. Veni creator spiritus ; 10. Banardes ; 11. Je maintiendrai; 
12. De tijdgeest; 13. Hoe erat inort is; 14. Vi lau; 15. Ernst; 16. Van 
onzen tijd; 17. T r i a l ; 18. Macucaua ; 19. Pat; 20. Sport spiert; 21. 
Tertius ; 22. Olympia; 23. Olympia en 24. P. E . J. 
E lk der ingekomen ontwerpen is aan een nauwgezet onderzoek 
onderworpen. Waar echter de onderhavige prijsvraag geene 
studiedoeleinden beoogt, bepaalt de jury zich in ha; r rapport tot 
het bespreken van het viertal ontwerpen, dat bij laatste schifting 
overbleef. 
Op den voorgrond zij gesteld, dat de jury mocht constateeren, 
dat het meerendeel der inzenders zich ernstig aan de oplossing 
van het vraagstuk heeft gewijd en in het bijzonder aan die van 
het moeilijkste en belangrijkste onderdeel: de geregelde circu
latie der reusachtige menschenmenigte zoowel op het voorplein 
als in het gebouw. Is zulks reeds van groot belang bij de gelei
delijke vulling van het stadion, van nog meer beteekenis is de 
bestudeering van het vraagstuk der ontruiming, die in een kort 
tijdsverloop moet kunnen geschieden. Verschillende ontwer
pers, die op goede of redelijke wijze waarborgen gaven voor 
eene regelmatige toestrooming van het publiek, hadden voor 
het vraagstuk van de wegstrooming geene voldoende ruimte en 
onbelemmerde communicatie aangegeven. Andere ontwerpen 
gaven aanleiding tot de bemerking, dat zij de menschenmenigte 
te veel concentreerden bij enkele kort bijeen gelegen in-of uit
gangen in plaats van haar, onmiddellijk bij haar komst op het 
stadionterrein, zoowel als bij de ontruiming zooveel mogelijk te 
verspreiden en te verdeelen. 
De jury heeft zich bij de schifting der ontwerpen in de eerste 
plaats afgevraagd, hoe het verkeersvraagstuk was opgelost. 
Eenige inzendingen waren onvolledig en konden niet voor be
oordeeling in aanmerking komen. Slechts een enkel ontwerp 
moest terzijde worden gelegd, omdat de inzender zijne krachten 
als ontwerper blijkbaar aanmerkelijk had overschat. Kon de 
jury dus aanstonds constateeren. dat deze prijsvraag eene zeer 
ernstige mededinging had uitgelokt, dit blijkt te meer, omdat ook 
enkele der ontwerpen, die reeds bij de eerste schifting moesten 
uitvallen wegens afwijkingen van primaire eischen van het pro
gramma (als bijv. verregaande overschrijding vanhetbeschikbare 
bouwterrein of afwijking der verlangde zonnige ligging der le 
en 2e rangtribunes) niettemin hoogst verdienstelijke kwaliteiten 
van plan of architectuur vertoonden. 
Bij nadere schifting moesten mede worden uitgeschoten le die 
ontwerpen, welke deels ook volgens de eigen begrooting de 
beschikbare bouwsom overschreden, zonder dat eene mogelijk
heid van bezuiniging bestond, welke niet het ontwerp in zijn 
wezen zou aantasten, en 2e de ontwerpen, waarbij de verkeers
regeling op onvoldoende wijze was opgelost of bij de groepeering 
der plaatsen geene rekening was gehouden, met de noodzake
lijkheid, dat overal een gemakkelijk en vrij overzicht over het 
veld werd genoten. 
Geschiedde de eerste schifting meer op grond van den algemee-
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nen opzet der ontwerpen, de inzendingen, nos. 2. 5, 7, 8,10,11,12, 
17, 18 en 22 werden aan een nader, gedetailleerd onderzoek on
derworpen, waarbij wederom op den voorgrond stond de wijze, 
waarop het verkeer geregeld was. Na hernieuwde schifting ble
ven als de relatief beste oplossingen over de ontwerpen, nos, 2, 
8. 10 en 12. 
In deze ontwerpen trof de jury aan logisch en goed doordachte 
oplossingen, in verband met een ernstig streven naar een econo-
mischen opzet, ondanks zij aanleiding geven tot enkele bemer
kingen, die evenwel niet den hoofdopzet raken en hoewel op een 
enkel, zij het ook ondergeschikt punt, eenige afwijking van het 
programma moet worden geconstateerd. 
Bij het ontwerp no. 2, motto ..Stockholm", was tengevolge van 
de lengteontwikkeling van het stadion (waarin blijkens de toe
lichting de ontwerper door een toelaatbare versmalling der 
plaatsen, steeds wilde tegemoetkomen) een voorplein van te ge
ringe diepte overgebleven. De plattegrond van het stadion zelf, 
biedt over het algemeen eene bevredigende oplossing van de 
belangrijke punten. Het is echter aan twijfel onderhevig of alleen 
met de door den ontwerper reeds aangegeven bezuinigingen de 
bouwsom tot het beschikbare bedrag zou zijn terug te brengen. 
Het ontwerp, no. 8, motto ..Poliglot", trekt de aandacht niet 
slechts door de kwaliteiten der zeer modern getinte architectuur, 
maar ook door de consekwente wijze waarop de splitsing van 
het publiek in het gebouw is doorgevoerd. De hoofdgedachte 
moge juist zelfs ingenieus — zijn, toch leidde zij tot te inge
wikkelde oplossing. De concentratie van het publiek bij enkele 
ingangen, tevens uitgangen, is niet zonder bedenking, evenmin 
als de lange corridors, die de ontruiming bemoeilijken. Hierin 
ware evenwel te voorzien met behoud van het goede. Het plan 
bezit de verdienste van regelmaat en overzichtelijkheid, maar 
daartegenover staat o.a.. dat aan de nevenlokalen niet de noo
dige aandacht is gewijd en de clublokalen bijv., niet juist en 
niet geheel overeenkomstig het programma zijn gesitueerd. 
Geven deze beide ontwerpen, ..Stockholm" en ..Poliglot", on
danks hunne kwaliteiten, aanleiding tot bemerkingen, die 
hoewel zij behooren tot de relatief beste inzendingen een 
premieering in den zin van art. 3 van het programma uitsluiten, 
anders is dit ten aanzien der ontwerpen no. 10, motto „Banardes" , 
en no. 12, motto ..Tijdgeest". 
Het ontwerp ..Banardes" blijft bij nadere beschouwing tot in 
onderdeden een uiterst gunstigen indruk maken. Het is de meest 
beknopte, vanzelf sprekende oplossing, welke door den strengen 
regelmaat, die overal in den aanleg is volgehouden zeer over
zichtelijk en eenvoudig is deugden, die zich ook in de conse
quentie uiten. Even weloverwogen als de oplossing van het 
vraagstuk eener veilige vulling en ontruiming van het stadion in 
al zijne rangen in aansluiting bij den aanleg van een ruim 
voorplein, dat eene gemakkelijke vóórsorteer ing van het publiek 
verzekert is de toepassing der dienstlokalen der kleedkamers 
en clublokalen, der bars, toiletgelegenheden en ook der stallen. 
Tot bemerking geeft echter aanleiding, dat het promenoir niet 
over de volle lengte van den len rang doorloopt. 
De architectuur zoowel van het stadion als het voorplein is in 
gevolge het kennelijk streven naar beperking in verband met de 
gestelde bouwsom, eenvoudig en sober maar beschaafd en 
hoewel ietwat massief van een passend karakter. 
Het ontwerp ..Tijdgeest" vertoont mede een voor geregelde vul
ling en ontruiming zeer doelmatigen plattegrond, zij het ook dat 
hij de in ruimen getale aanwezige en goedverdeelde trappen er 
een aantal is, welks beloop met twee bordessen niet zonder be
denking is. Bij de groepeering der ruimten onder het stadion is 
- welke de verdiensten ook zijn niet in allen deele rekening 

gehouden met het gemak van den dienst, terwijl de ventilatie en 
verlichting van enkele hunner onvoldoende is. De behandeling 
van het voorplein in verband met een vóór-sorteering van het 
publiek overeenkomstig de rangen, is goed doordacht, hoewel 
zij eenigszins tot verbrokkeling van het beschikbare oppervlak 
leidt. De architectonische opvatting is zeer eenvoudig gehouden. 
Ten aanzien van de begrooting der beide laatst genoemde ont
werpen ..Banardes" en ..Tijdgeest" heeft de jury alle reserve in 
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acht te nemen. Zij heeft echter overwogen dat door gepaste bezui
niging bij de ontwerpen, die het vraagstuk op zeer economische 
wijze aanvatten, de mogelijkheid bestaat, om hen met behoud 
hunner kwaliteiten voor de gestelde som te verwezenlijken. 
De jury is op grond van het bovenstaande eenstemmig tot de 
slotsom gekomen, dat twee ontwerpen en wel die ingezonden 
onder de motto's „Banardes" en ..Tijdgeest" in aanmerking 
komen voor premieering, met een bedrag van / 1500 op grond 
van art. 3 van het prijsvraagprogramma, terwijl zij u voorstelt om 
ter harer beschikking te stellen een bedrag van/1500, ter gelijke 
verdeeling tusschen de inzenders der ontwerpen „Poliglot" en 
„Stockholm" als waardeering van hun zeer ernstigen en ver-
dienstvollen arbeid. 

w.g. H . P. B E R L A G E , NZN. , Voorzitter. 
C. B . P O S T H U M U S M E Y J E S . 

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

F . W . V A N T U Y L L V A N S E R O O S K E R K E N . 

J. W A R N E R . 

Amsterdam. 25 Juli 1912. 

BERICHTEN 
Comité permanent international des architectes. Door het 
overlijden van den president, den heer H . Daumet, is op de on
langs te Parijs gehouden vergadering de nestor der architecten, 
dr. P. J. H . Cuypers, tot diens opvolger benoemd, tot 15 Decem
ber van dit jaar, om daarna te worden vervangen door den vice-
president, den heer H . P. Nénot, tevens eere-president van de 
Société des Artistes Francais. Dr. Cuypers blijft dan eere-presi
dent, terwijl de heer A. Salm G.Bzn., voorzitter van de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst, benoemd is tot secre
taris van het „Bureau du Comité" te Parijs. 
Een monument bedreigd en gered. Men schrijft uit Brussel 
aan de N . R. Ct.: 
Iedereen kent het Minnewater te Brugge, dat vredige, dichter
lijke meer met zijn omgeving van gothische gebouwtjes, het Sas
huis, en het hoog opgaande geboomte; geen dichter ziet het of hij 
wijdt er eenige regels van ontroering aan, geen schilder, die niet 
naar zijn schetsboek grijpt. 
Het onvergelijkelijk geheel werd geschonden door een fabriek, 
die haar leelijken schoorsteen hoog en log in die schoonheid 
priemde; behalve de eigenaars, was er niemand die dit niet 
betreurde. Toen echter deze meelfabrikanten het plan opvatten 
hun bloeiende affaire aanzienlijk te vergrooten en aldus het gat 
in de schilderij nog verbreeden wilden, kwam Brugge „in roere". 
Het college van B. en W . (waarin ook een der eigenaars zitting 
heeft!) weigerde zijn toestemming, waarop de bouwlustige fabri
kant zich tot den koning wendde. Diens antwoord is nog niet 
ingekomen, maar de Brugsche vaderen hebben hier niet op ge
wacht en den fabrikant dit voorstel gedaan : hij krijgt een stads-
terrein bij de havens van 16,000 fr. waarde om een nieuwe fa
briek op te zetten, hij laat dan echter de oude aan het Minnewa
ter afbreken, zonder dat daar ooit weer gebouwd mag worden. 
Van den Belgischen staat krijgt hij dan nog 30,000 frs. schade
vergoeding en 3000 frs. van de vereeniging „les Amis de Bruges". 
De meelman heeft aangenomen; hij zal in zijn vuistje lachen 
om die rare „zaken"-lui. die zoon drukte maken rond zoo'n oud 
meertje, en het wel betreuren dat hij daar in de buurt niet nog 
een paar grondspeculaties kan doen. 
Het Is toch wel jammer, dat in onzen tijd zoo'n vent niet in de 
gevangenis kan. 
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OFFICIEEL GEDEELTE. 

VERKIEZING HOOFDBESTUUR. De Algemeene Sep-
tembervergadcring is voorloopig vastgesteld op Dinsdag 17 en 
Woensdag 18 September. 
In aansluiting aan het bepaalde in art. 4 van het Alg . Huish. Re
glement wordt medegedeeld, dat de volgende lijsten van candi-
daatgestelden voor de verkiezing van twee leden van het Hoofd
bestuur, wegens bedanken der heeren L . C. Dumont en J. H . W . 
Leliman, zijn ingekomen: 

Candidaat gesteld de heeren : 
P. G. BUSKENS, architect te Rotterdam, 
J. W . H A N R A T H , architect te Hilversum. 
Gesteld door de Architect-Leden der Afd. Arnhem. 

Candidaat gesteld de heeren: 
J. A . G. V A N D E R S T E U R , Bouwk. Ingenieur te 's Gravenhage. 
H . A . REUS, Architect te Dordrecht. 
Gesteld door de Architect-Leden der Afd. Haarlem. 

Candidaat gesteld de heeren : 
J. A . G. V A N D E R S T E U R , Bouwk. Ingenieur te 's Gravenhage. 
H . A. R E U S , Architect te Dordrecht. 
Gesteld door de volgende Architect-Leden der Afd. Amsterdam: 
J. B A K K E R . D. H. H A V E R K A M P . 

A . W . Bos. F . W . M . P O G G E N B E E K . 

A . D. N . V A N G E N D T . E . M . R O O D . 

W . H A M E R . T h . G . S C H I L L . 

J . W . F . H A R T K A M P JK. A . W . W E I S S M A N . 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

Candidaat gesteld de Heeren: 
J. W . H A N R A T H , Architect te Hilversum. 
C. B . P O S T H U M U S M E I J J E S , Architect te Amsterdam. 
Gesteld door de volgende Architect-Leden te 's Gravenhage: 
J. J . G O R T JR. J . L I M B U R G . 

J. A . G. V A N D E R S T E U R . S. D E C L E R C Q . 

D. E . C. K N U T T E L . J . J U R I A A N K O K . 

D. V E R H E U L JR. W . D E V R I N D JR. 

J . M U T T E R S JR. J O H . G. R O B B E R S . 

Candidaat gesteld de Heeren : 
P. G. B U S K E N S . Architect te Rotterdam. 
J. W . H A N R A T H , Architect te Hilversum. 
Gesteld door de volgende Architect-Leden te Rotterdam en 
Scheveningen: 
G. J . B A K K U S . A. J. T H . K O K . 

A L B . O T T E N . G. D I E H L . 

W . F . O V E R E V N D E R . J. V A N W I J N G A A R D E N . 

R. J . H O O G E V E E N . H E R M A N J. H O E L E N . 

J. H E R M A N D E Roos. W O U T E R B E T T I N K . 

In herinnering wordt gebracht, dat art. 4 van het Alg . Huish. 
Reglement bepaalt ten opzichte van de Candidaat-geslelden : 
De namen der candidaat gestelden worden opgenomen in het, 
na het eindigen van den termijn, voor de candidaatstelling be
paald, eerst verschijnende nummer van het Orgaan der Maat
schappij. De candidaat gestelden. die binnen eene week na deze 
publicatie niet schriftelijk aan den Secretaris der Maatschappij 
hebben te kennen gegeven, dat zij geen candidaat wenschen te 
zijn, worden opgenomen in een lijst van candidaten, die gepubli
ceerd wordt in het nummer van het orgaan der Maatschappij, 
dat verschijnt 2 weken na het nummer van het orgaan, waarin de 
lijst van alle candidaat gestelden was opgenomen. 
Alleen zij. die op de lijst der candidaten voorkomen, komen voor 
de verkiezing in aanmerking. 

In aansluiting hiermede wordt medegedeeld, dat bovengenoemde 
candidaatgestelde heeren, zoo zij eventueel geen candidaat 
wenschen te zijn, uiterlijk Woensdag 14 Augustus a.s. hiervan 
schriftelijk kennis moeten geven aan den Algem. Secretaris der 
Maatschappij. Marnixstraat 402. Amsterdam. 
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Landhuis te Laren. (N.-H.) 

INTERNATIONALE BOUWKUNST-TENTOON
STELLING T E AMSTERDAM IN 1913. 
Nu de afgevaardigden van de Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst, van het Genootschap Architec
tura et Amicitia, Bouwkunst en Vriendschap en den 
Bond van Nederlandsche architecten principieel vast
stelden dat het niet gewenscht was te Amsterdam in 
1913 een uitgebreide Internationale Bouwkunst-Ten
toonstelling te organiseeren, terwijl in datzelfde jaar te 
Leipzig een Int. Baufach-Ausstellung mit Sonderaus-
stellungenop groote schaal zal plaats vinden, ontvingen 
de oud-Commissieleden van de Bouwkundige Afdeeling 
der Internationale en Stedelijke Tentoonstelling van 
Kunstwerken door levende Meesters te Amsterdam 
opdracht dit den Heer Burgemeester mede te deelen. 
De geopperde bezwaren, als de concurrentie, de moei
lijke keuze tusschen Leipzig en Amsterdam, de versnip
pering der krachten, onvolledige vertegenwoordiging 
der Bouwkunst en aanverwante kunstvakken, hetzij te 
Leipzig, hetzij te Amsterdam, ook de concurrentie van 
de reeds alom in den lande voorbereide tentoonstellin
gen voor 1913, werden door den Burgemeester gedeeld 
en deze kon zich zeer goed vereenigen met het voorstel 
de Amsterdamsche Tentoonstelling uit te stellen waar
bij hij de zeer gewaardeerde voorloopige toezegging 
zijnerzijds van steun en medewerking deed wanneer de 
tentoonstelling weer aan de orde zal worden gesteld. 
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R E D A C T I O N E E L 
G E D E E L T E . 

H LANDHUIS m 
T E L A R E N . (N.H) 

Architect A. J . K R O P H O L L E R . 
et landhuis met atelier (voor 
den beeldhouwer Mendes da 
Costa) staat te Laren nabij 
den molen, halverwege het 

station Gooische stoomtram en de villa 
van den Heer H. Polak. 
Het landhuis, voor een bouwsom van 
± ƒ 6000 gezet, draagt het eerste brand
vrij rieten dak uit deze omgeving. Bij de 
genomen proeven omtrent brandvrijheid 
voldeed het hier gevolgde procédé uit
nemend. Door de brandverzekering
maatschappij werd het dan ook als 
brandvrij riet verzekerd. De tint van het 
riet mist alleen door de bewerking het 
frissche van een nieuw dak. 
De gevelsteen is van de allergoedkoop
ste soort, doch metaalhard. De prijs 
hiervan was voor één partij ƒ 5 per 1000 
en voor een andere partij ƒ 8 per 1000. 
Het zijn stukken en brokken, kromge
trokken steenen, halfgesmolten endaar-

Schaal 1 op 400. door met glazuur overdekte steenen, 
kortom, de steenen vertoonden groote onregelmatighe
den in vorm en kleur. 

Echter — eens gemetseld vond iedere leek dat het 
muurwerk er uitzag zooals alle muurwerk, wellicht met 
het eenige verschil, dat er wat meer variëteit in de 
steenen te zien was dan men dit gewoonlijk aan de 
nieuwe huizen vindt. 
Alleen een eigenbouwer, die het toevallig zag, keurde 
het sterk af. Het was meneer niet netjes genoeg. Een 
geluk voor ons allen, dat die maar geen boomen en gras 
op speculatie kan bouwen, want die zouden er als ge
heel in één tint door hem gemaakt, abominabel verve
lend uitzien evenals zijn eenkleurige baksteenmuren. 
Voor de rest heeft het huis niets bijzonders. De kozijnen 
zijn van zeer zwaar hout, zooals men dat aan oude hui
zen vindt. Het is geschilderd in geel, wit en donker ko-
baltgroen, resp. voor kozijnen, ramen en luiken, even
eens zooals men dat vroeger veel deed. Het eerste 
spreekt meer dan de magere lattenkozijnen, die men 
tegenwoordig veel ziet, en het tweede heeft het voordeel 
van een rustig kleureffect te geven. 
Door den beeldhouwer Mendes da Costa zelf wordt het 
huisje met beeldhouwwerk versierd. 
Het huisje is in ruim 2 maanden, en voortreffelijk, uit
gevoerd door den heer E . Hartog, aannemer te Baarn. 

m 

X '- 1 1 J I 1 

HET ONTWERP ALGEMEENE 
ADMINISTRATIEVE VOOR
SCHRIFTEN EN DE AAN

SPRAKELIJKHEID VAN 
DEN ARCHITECT. 

door Mr. K. J. V A N NIEUKERKEN, 
Advocaat te Amsterdam. 

Vervolg van blz. 371. 

III. 
§ 3. Aanwijzing. 

laar de positie der Directie 
• tot de algemeene beginse-
jlen, behoort, waarop de A. 
IV. worden gebouwd, meen

de ik van de voorgestelde volgorde 
te mogen afwijken 
De bepaling van § 3 al. 7 der voorge
stelde A. V., dat op de aanwijzing 
door de directie zooveel mogelijk 
worden vertoond monsters, het alge
meen karakter der levering aange
vend, benevens details van hoofdcon
structies en belangrijke onderdeelen, 
mag gedurende of na de uitvoering 
nooit voor den aannemer een middel 
kunnen zijn om vermindering, of ont
heffing van verplichtingen te beko
men of zich tegen de uitvoering van bevelen van de 
directie te verzetten, die haars inziens uit het con
tract voor den aannemer voortvloeien. De architect 
zou de lasten hebben te dragen. 
De besteder moet wel geacht worden voor den bedon
gen prijs een maximaal aantal wenschen volgens het 
bestek op maximale wijze bevredigd te willen zien. 
Daarop zal de aannemer trouwens de berekening van 
zijn inschrijvingssom baseeren. Hij zou bij dergelijk 
beroep op de bij de aanwijzing vertoonde details van 
hoofdconstructies, enz. en in alle twijfelachtige gevallen 
niettemin steun vinden in de bepaling van art. 1385 
B. W., dat ingeval van twijfel een overeenkomst wordt 
uitgelegd ten nadeele van dengeen, die iets bedongen 
heeft (de besteder bedingt een bepaalde uitvoering) en 
ten voordeele van hem, die zich verbonden heeft (de 
aannemer tot die uitvoering). 

Dit beroep mag het beginsel, dat het bestedingscontract 
allereerst wordt geregeld door bestek en teekeningen, 
niet op losse schroeven stellen. Den aanbesteder, der 
Directie, is gewoonlijk binnen de besteksbepalingen 
zekere vrijheid gelaten, veranderingen aan te brengen, 
waaronder dezulke welke onvoorziene omstandighe
den vorderen. Voorzichtige directies loopen niet op de 
uitvoering vooruit. Op bestek en teekeningen rust het 
contract, niet ook op de leiding van den architect, met 
wiens dood 's aannemers verplichtingen geen wijziging 
ondergaan. 
De aannemer behoort het i. c. bedoeld vertoon bij de 
aanwijzing te vragen; indien hij zulks nalaat en niette-
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Schaal 1 op 400. Landhuis te Laren (N.-H ) 

min inschrijft, dan geeft hij daarmede te kennen bestek, 
teekeningen en de mondelinge inlichtingen voldoende 
te achten en volgens de bepalingen van het bestek, 
deze in redelijken zin opgevat, het werk te kunnen uit
voeren. Op de aanwijzing wordt niet in details getreden; 
voor de inschrijving wenscht men een globaal over
zicht, een beeld van het werk. Eigen wetenschap vult 
het ontbrekende aan. Het verdient m. i. daarom aan
beveling de bepaling van § 446 R. A. V. als § 4. 2. a 
over te nemen, n.l. dat de inschrijvers ter besteding ge
acht worden het onderwerp en de voorwaarden van 
aanbesteding vooraf behoorlijk te hebben onderzocht 
en voldoende bekend te zijn met hetgeen tot een goede 
uitvoering en tot den aard van het werk of van de leve
ring behoort. 
Door vooraf onnoodig monsters en eens voor al be
paalde details van hoofdconstructies of onderdeelen 
daarvan te vertoonen, verbindt de directie zich meer 
dan haar of haar principaal voordeelig is ; zij zelve zal 
aansprakelijk worden geacht, indien tijdens de uitvoe
ring wijzigingen, soms duurdere, noodzakelijk blijken 
te zijn uit hoofde van de vele onvoorziene moeilijkheden, 
die bouw of omgeving vertoonen en waarmede anders 
ook de aannemer zelf rekening houdt. Het voorschrift 
telt ook niet de gewoonte, dat de details voor een niet 
onbelangrijk gedeelte worden opgesteld in overleg met 
de directie. 

IV. 
§ 5. Gunning. 
De verplichte gunning aan den laagsten inschrijver kan 
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den besteder voor niet geringe moeilijkheden plaatsen. 
Het is voor een directie niet onverschillig, welke aan
nemer de uitvoering heeft; in den een stelt zij meer 
vertrouwen dan in den ander : haar werkzaamheid zal 
bij uitvoering door den eenen aannemer niet denzelfden 
omvang hebben als bij uitvoering door een anderen. In 
het eene geval voelt zij haar aansprakelijkheid zwaar
der drukken dan in het andere. En toch behoort die 
werkzaamheid en aansprakelijkheid steeds dezelfde 
te zijn. 
Wanneer de door den architect opgemaakte begrooting 
te veel afwijkt van de ingekomen laagste inschrijving of 
daarin met de bestekbepalingen strijdige voorwaarden 
zijn gesteld, dan kan hij den aanbesteder, wiens belan
gen voor hem het hoogste staan, moeilijk adviseeren 
het werk aan den laagsten inschrijver te gunnen. 
Het toezicht bij de uitvoering zal nu en dan scherper 
moeten zijn en het verlangen van den architect deugde
lijk werk te erlangen voor zijn principaal, tot botsingen 
met den aannemer, die winst wil boeken, aanleiding 
kunnen geven. Al zou de aanbesteder geen bezwaren 
tegen de voorgestelde regeling hebben, dan waren die 
van de zijde van architecten niet minder gegrond. 
De aanbesteder, wien de adviezen van zijn architect 
zwaar wegen, zal een dankbaar gebruik maken van 
§ 5.2 der voorgestelde A.V., waarbij hem de vrije be
oordeeling is gelaten, of de aannemer aan de gestelde 
eischen voldoet, zonder dat hij verplicht is zich omtrent 
zijne beslissing nader te verklaren, om dien laagsten 
inschrijver te weren, tengevolge waarvan deze zich een 
certificaat o.m. van ongeschiktheid of onbekwaamheid 
(S 5.1) acht uitgereikt. Het bestaande stelsel zet dan 
minder kwaad bloed dan het voorgestelde. 
Wanneer de aanbesteder het advies van zijn architect 
passeert, van het geboden koopje wil genieten, dan be
hoort des architects aansprakelijkheid slechts te wor
den beoordeeld naar het werk, zooals dat volgens zijn 
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bestek en begrooting hadde kun-
nen worden gemaakt. 
Van elk passeeren van 's archi
tects advies heeft de besteder 
zelf de gevolgen te dragen. Men 
zou zich zelfs gevallen kunnen 
denken, dat den architect de be
voegdheid moet worden toege
kend zich dan geheel aan zijn 
anders niet eenzijdig ontbind
baar contract te onttrekken, al
thans zich van zijn aansprake
lijkheid voor de uitvoering van 
ontwerp, teekeningen, enz. ont
heven te achten, omdat het toe
zicht met al hetgeen daarmede 
samenhangt, op normale wijze 
uitgeoefend, hem onvoldoende 
toeschijnt en een verzwaring of 
vermeerdering zijner verplich
tingen van hem niet gevergd 
behoort te worden. 

Men gevoelt echter aanstonds, dat het bezwaar tegen 
verplichte gunning aan den laagsten inschrijver bij 
openbare aanbesteding in de onderstelde gevallen even
zeer zij het ook dat deze zeldzamer voorkomen — 
geldt bij inschrijving, die uitsluitend opengesteld is ge
weest voor uitgenoodigde gegadigden, n.l. wanneer 
diens begrooting zonder mogelijke nadere motiveering 
al te zeer afwijkt van die der directie en deze een deug
delijke uitvoering onvoldoende gewaarborgd acht. 
's Architects bezwaren kunnen zoowelbetreff en des aan
nemers financieele positie als zijn mindere bekwaam
heid. Hij zal den bekwamen doch financieel minder 
sterken aannemer van de inschrijving voor uitgenoodig
de gegadigden niet behoeven uit te sluiten, indien diens 
inschrijvingsbedrag van de zijne weinig afwijkt, doch 
wanneer de afwijking tegrootis, wanneerinde inschrij
ving ongewenschte voorwaarden zijn gesteld, dan be
staan voor de niet-gunning alle termen. 
Vandaar dat het alleszins gerechtvaardigd is, om, in
dien de aanbesteder dan tegen het advies van den ar
chitect in aan dien laagsten inschrijver het werk gunt 
en hij bij voorkomende gebreken aan het werk den ar
chitect aansprakelijk houdt wegens diens onvoldoend 
toezicht, opnemingen, keuringen, enz., dien aanbeste
der eerst den bewijslast op te leggen, dat de keuze van 
den aannemer met voldoende zorgvuldigheid doorhem 
geschiedde. 

Bij openbare aanbesteding, waar 's architect's bezwa
ren veelal zoowel 's aannemers zwakke financieele 
positie als diens mindere bekwaamheid kunnen betref
fen, behoort die bewijslast van den aanbesteder, die 
tegen 's architect's advies het werk aan den laagsten 
inschrijver gunde, bovendien te omvatten, dat die aan
nemer de voor de uitvoering voldoende technische en 
artistieke kennis bezat, terwijl hij dat bewijs ook zal 
hebben te leveren, wanneer hij den architect aanspra
kelijk houdt voor be weerde gebreken, voortvloeiende uit 

plannen, constructies, te kort komingen in leiding, enz. 
Maar behalve deze aan de reeds geciteerde allgemeine 
Bestimmungen, u.s.w. aufgestellt vom Verb. Deutscher 
Arch. u. Ing. Vereine (resp. $ § 7 en 8 in welke laatste 
's architects aansprakelijkheid „infolge ungenügender 
Aufsicht und Prüfung für fehlerhafte Bauausführung" 
slechts wordt aangenomen „im Falie des Unvermögens 
des Ausführenden —) ontleende desiderata, ware het 
misschien ook wenschelijk, wanneer tengevolge der ver
plichte gunning aan den laagsten inschrijver, de aan
sprakelijkheid te zwaar op den architect mocht gaan 
drukken en deze zijn aansprakelijkheid tot voorwerp 
van regeling — hetzij in of naast de Honorariumtabel — 
maakt, daarbij te bepalen, dat, indien de aanbesteder 
bij de gunning handelt in strijd met het behoorlijk gemo
tiveerd advies der directie, deze gerechtigd zal zijn 
zich aan haar opdracht, mits binnen 14 dagen na de 
gunning te onttrekken met behoud van haar recht op 
honorarium voor verrichte werkzaamheden en boven
dien met behoorlijke schadeloosstelling. Niet alleen be
hoort, indien de directie haar opdracht toch meent te 
kunnen uitvoeren of het zich onttrekken minder raad
zaam of te straf acht, haar aansprakelijkheid uitslui
tend te worden beoordeeld naar de uitvoering, zooals 
die volgens 's architect's bestek en begrooting hadde 
kunnen geschieden, maar ook zal de aanbesteder, alvo
rens den architect aansprakelijk voor gebreken te 
houden, het bewijs hebben te leveren, dat de aannemer 
bij die uitvoering van het quaestieuse gedeelte de ver
eischte zorgvuldigheid betrachtte. 

De bepaling van § 6 al. 10, dat de aannemer zich aan de 
gunning kan onttrekken, mits hij den aanbesteder een 
schadeloosstelling van 10 procent der inschrijving be
taalt, is in het algemeen juist, maar, waar den aannemer 
in diergelijke gevallen het bewijs van meerdere schade 
vrij staat en het recht op evenredige schadevergoeding, 
schijnt er geen reden een en ander den aanbesteder te 
onthouden Men denke aan gevallen, dat buitengewone 
spoed, bv. bij herstel van dijken wordt gevorderd. Dan 
zoude aan $6 al. 10 kunnen worden toegevoegd: ..ten 
ware deze (de aanbesteder) mocht aantoonen dienten
gevolge meerdere schade te hebben geleden." 

V. 

§ 12. Eigendom der Bouwstoffen. 

De door de Herzieningscommissie voorgestelde redactie 
wil een zuivere toepassing zijn van den rechtsregel: 
„En fait de meubles possession vant titre". In het alge
meen geldt voor roerende goederen het bezit als eigen-
domstitel (art. 2014 B.W.). Wie bezit de bouwstoffen 
op een werk aanwezig; wie heeft ze in zijn macht en 
houdt ze, alsof ze hem toebehoorden? Die vraag moet 
beantwoord worden op grond van feiten. De voorge
stelde bepaling ziet blijkbaar de beide criteria voor het 
bezit, macht en wil als eigenaar te houden, resp. in de 
aanwezigheid der bouwstoffen op het werk of de ter
reinen, waarover de besteder de beschikking heeft en 
in de goedkeuring der bouwstoffen als zoodanig. Het op 

het terrein brengen der bouwmaterialen wordt dus 
wettelijk levering (traditio) door de ter beschikking
stelling dier materialen van den aanbesteder (déli-
vrance) en diens aanvaarding van dat aanbod door 
goedkeuring. 
In zooverre acht ik de voorgestelde redactie dan ook 
alleszins juist. Door de overdracht der bouwstoffen van 
aannemer-kooper op den aanbesteder vervalt des ver-
koopers reclame-recht, ingeval de aannemer failleert. 
Doch aan wien moet de aanbesteder die bouwstoffen 
dan betalen, aan den faillieten boedel des aannemers 
of aan den verkooper-leverancier en is hem zulks on
verschillig? 
Zeer duidelijk zegt art. 245 2de lid Wetb. van Koop
handel, dat indien de derde, i. c. de aanbesteder, den 
koopprijs nog niet aan den aannemer heeft betaald 
en dat zal ook nooit geschied zijn de oorspronkelijke 
verkooper-leverancier den koopprijs, tot aan het be
loop van zijn rekening voor zich van den derde, i.e. van 
den aanbesteder, kan vorderen, mits de vordering ge
schiede binnen den tijd van dertig dagen na de oor
spronkelijke levering aan den aannemer, terwijl als 
voorwaarde geldt, dat de bouwstoffen-koopmanschap
pen aan den aannemer zonder tijdsbepaling verkocht 
zijn, als hoedanig ook de voorwaardelijke verkoop „op 
keur der directie" heeft te gelden. 
Voor het geval van faillissement des aannemers geldt 
nu blijkens art. 238, 3de lid Wetb. v. Kooph. volkomen 
hetzelfde, behoudens dat des leveranciers vordering 
op de kooppenningen van den derde-aanbesteder niet 
gebonden is aan den termijn van dertig dagen, noch 
de bouwstoffen zonder tijdsbepaling a contant behoe
ven te zijn verkocht. Het kan m. i. den aanbesteder niet 
onverschillig zijn, dat hij wellicht aan de leveranciers 
zal hebben te betalen. Op den aannemer kan hij alle 
rechtmatige kortingen doen, doch of hij op dien koop
prijs aan den leverancier verschuldigd, kan inhouden 
gelden hem door den aannemer, c. q. des aannemers 
faillietenbocdel verschuldigd, is minst genomen twij
felachtig. Want of hij dien koopprijs al op de aan den 
aannemer, c. q. diens faillieten boedel nog toekomende 
gelden zal mogen inhouden, daaraan heeft hij niet veel; 
vooral niet, wanneer kort te voren een opneming en 
termijnbepaling plaats greep. Dientengevolge is het 
nietonmogelijk, dat de besteder schade lijdt door's aan
nemers faillissement en hij daarin voor te korten gelden 
als concurrent-schuldeischer met een percentage zal 
hebben genoegen te nemen en het werk hem, althans 
's aannemers borgen, meer kost dan noodig is. 
Om dat euvel te voorkomen, werd in S 491 R. A. V. en 
dienovereenkomstig in $ 12 der voorgestelde A. V. niet 
alleen bepaald, dat aangevoerde en goedgekeurde 
bouwstoffen in eigendom van den Staat-aanbesteder 
overgaan, maar werden daaraan toegevoegd de woor
den; „zonder dat de staat-aanbesteder uit eenigen hoof
de voor de betaling dier bouwstoffen aansprakelijk is". 
Nu heeft dergelijke contract-bepaling tusschen aanbe
steder en aannemer geen kracht tegenover derden als 
den leverancier, maar dat euvel verdwijnt, indien de 
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Afb. 1. Samenstelling van den vloer. 

aannemer wordt verplicht en aan die verplichting vol
doet, om niet anders te koopen dan op voorwaarde, dat 
de leverancier van voormeld vorderingsrecht tegen 
den aanbesteder afstand doet. 
Deze verplichting nu heeft de Herzieningscommissie 
niet uit art. 491 R. A. V. 2de lid overgenomen, 't Schijnt 
wenschelijk, dat zulks alsnog geschiede ondanks haar 
niet nader toegelichte bewering dat het verdere uit § 
491 R. A. V. kan vervallen. Een nadere redactie kan 
moeilijk aangegeven worden, zoolang niet beslist is om
trent de soort borgstelling van den aannemer. 
Met de door de Commissie van de Mij. t. Bev. d. Bouwk. 
en Bond v. Ned. Arch, gewenschte toevoeging: „be
houdens diens (des aanbesteders) verplichtingen tegen
over den aannemer" zou m.i. aan niet bedoelde uitleg
gingen vrij baan worden gegeven. De besteder is voor 
de betaling alleen tegenover den aannemer aansprake
lijk en de bedoeling der toevoeging komt beter tot haar 
recht door de uitdrukking: .zonder dat deze tegenover 
anderen dan den aannemer voor de betaling dier bouw
stoffen aansprakelijk is" (4j 12 slot). 

(Wordt vervolgd). 

N O R M A A L BETONVLOEREN 

Zij hebben den vorm van X ijzer, worden sluitend naast 
elkaar gelegd en door een dekvloer, waarin eene dwars-
wapening onderling verbonden. 
Vervaardigd worden 6 nummers, alle met eene con
stante hoogte van 16,5 c.M. 
Volgens den fabrikant kunnen zij, met 4-voudige zeker
heid belast worden als in onderstaande tabel. 

Toe te laten belas
ting van den vloer 

Profielnummers. Toe te laten belas
ting van den vloer 1 2 3 | 4 | 5 6 

in K . G . per M - . Vrij dragende lengte in M . 

250 5,00 6,00 7,00 

300 4,90 5.70 7,00 ! 
— 

400 4.50 5,30 6,70 7,00 

600 3,90 4.60 5,80 | 6,40 7,00 

800 3.50 4,10 5,20 5,80 6,60 7,00 

1000 3,10 3,60 4.80 5,30 6.00 7.00 

1500 2,70 3,20 4,00 4,50 5,10 6,10 

2000 2.35 2,80 3,60 4,00 4,50 5,40 

en zou bij de uitvoering van bouwwerken, 
vaker overgaan tot het aanwenden van ge
wapend beton, hetzij om het brandgevaar uit 
te sluiten, de gehoorigheid te verminderen of 

om welke andere redenen dan ook, als niet de tijd, welke 
voor verharding der constructie noodig is, daartegen 
een beletsel was. 
Om hieraan tegemoet te komen waren o.a. reeds de be
kende Siegwart-balken in den handel gebracht. 
Thans worden door het betonwerk Noord-Holland te 
Wormerveer ter markt aangeboden normaal balken in 
gewapend beton, voor vloeren, daken e.d. 

De fabrikant, de heer A.M. Stam, die het materieel voor 
zich zeiven wel op breukvastheid heeft beproefd, stelt 
pogingen in het werk te geraken tot eene beproeving in 
tegenwoordigheid van officieele deskundigen. 
De bewapening is zoodanig, dat de balken zonder be
zwaar in het midden opgehangen kunnen worden, iets 
wat tijdens het vervoer allicht kan voorkomen. 
Overigens blijkt de wijze van plaatsing uit afb. 1. De 
verankering van de balken aan den muren geschiedt 
door middel van ankers in den dekvloer aangebracht, 
op de wijze als 2 te zien geeft. 
Tusschen de balken ontstaan kanalen, die zich zeer 
goed leenen tot het bergen van buis- en draadleidingen 
en bovendien geschikte ventilatiekanalen vormen. 
Wij meenen, dat in zeer vele gevallen inderdaad met 
voordeel van deze constructie gebruik zal kunnen wor
den gemaakt. Sch. 
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SCHOONHEIDSBEGRIP BIJ INGENIEURS
WERKEN. 

D O O R A. P L A T E , Civ. Ingen. 

uskin in zijn ..Seven Lamps of Architecture" leerde 
reeds vele jaren geleden dat ..there never was more 
flagrant nor impertinent folly than the smallest por
tion of ornament in anything concerned with rail

roads or near them". Het is zeker dat wat Ruskin schreef over 
spoorwegen, door hem ook bedoeld was voor al die bouwwerken, 
welke men in het algemeen utiliteitswerken noemt. 
Na Ruskin is de genoemde stelling door meerdere mannen van 
gezag op het gebied der architectuur in velerlei vorm herhaald. 
Een principieel verschil in denkbeelden onstond echter op een 
ander punt. Ruskin wenschte uit den grond zijns harten eigenlijk 
niets liever dan met de ornamenten de geheele ijzerconstructie 
te verbannen, om terug te komen tot de cultuurperiode van 
gothiek. Zijn volgelingen daarentegen, meer staande temidden 
van de moderne maatschappij, verzoenden zich ten slotte met 
het denkbeeld om de plaatshebbende evolutie in de bouwwijze 
als een noodzakelijk iets te aanvaarden. In stede van een plotse-
lingen terugkeer te wenschen naar bouworden van vroeger 
eeuwen, waarvoor thans alle levensvatbaarheid ontbreekt, be
ijverden zij zich de evolutie in zuivere banen te leiden. 
De moderne opvattingen omtrent bouwkunst, er op gericht zich 
aan de eigenlijke ingenieurswetenschap aan te passen, deze te 
beschouwen als iets onontbeerlijks, breken zich langzaam, maar 
zeker in verschillende landen baan, speciaal in Duitschland. 

Oostenrijk, eenige Noor-
sche landen en ook Ne
derland. Merkwaardig 
genoeg, wordt deze be
weging in breede krin
gen van ingenieurs, dus 
door hen wien de bewe
ging het meest ter harte 
moest gaan.nietgevoeld. 
althans niet begrepen. 
Het bewijs hiervoor 
wordt geleverd door tal
rijke ingenieursbouw
werken. Om slechts en
kele te noemen. 
In onze groote steden 
ziet men vele bruggen, 
bestaande uit ijzeren lig
gers, afgedekt door zwa
re steenen banden. De 
dragende liggers.de kern 
vormend van het bouw
werk, teekenen zich 
door de tegenstelling 
met de steen, zwak af. 
Analoog hiermede zijn 
de ijzeren lateien, welke 
steenen muren dragen, 
een bouwwijze van 
slechte architectenover-
genomen. 

De totaalindruk bij zoo
danige bouwwerken is 
die van instabiliteit. 
E r is dus bij het ontwer
pen geen poging gedaan 
om de ingenieursweten
schap te gebruiken tot 
het verkrijgen van een 
harmonisch geheel. 
In een onzer groote ste
den is een ..monumen

tale" brug, geconstrueerd uit ijzeren boogliggers. De liggers zijn 
aan de zijvlakken bedekt met granietplaten, welke de brug uit
wendig het aanzien van een steenconstructie geven. 
Waren de voegen zoodanig aangebracht, dat de steen zich niet 
als dragende constructie, doch inderdaad als bekleeding voor
deed, dan zou de noodzakelijke samenhang, de samengroeiing 
als het ware tusschen kern en bedekking, toch ontbreken, zoodat 
ook in dien zin de bouwwijze verkeerd blijft. De rosetten om 
nagelkoppen van brugliggers en kapconstructies, alsmede de 
gietijzeren consoles, ware „ornamenten" om de voetingen van 
kappen los aangebracht of als niet dragende steunpunten onder 
gordingen geplaatst, zijn ten slotte ieder welbekend. 
Zelfs behoort het tijdperk, waarin het werken met surrogaten 
van natuursteen als geoorloofd wordt beschouwd, nog niet tot 
het verleden. 

In de meeste gevallen stelt de ingenieur en wel spiciaal de civiel-
ingenieur zich onnoodig een uiterst moeilijk vraagstuk, door te 
trachten iets „architectonisch" te leveren, terwijl het zuiver 
constructief behandelen van zijn ontwerp in de meeste gevallen 
reeds moeilijk genoeg, een in alle opzichten veel bevredigender 
resultaat uit aesthetisch oogpunt zou opleveren. 
Een treffend voorbeeld hiervan geven vele groote bruggen. De 
Hembrug zal op ieder toeschouwer een machtigen indruk maken 
en daarmede is inderdaad datgene bereikt, wat van een derge
lijk bouwwerk vereischt kan worden. 
Daarentegen maken Duitsche bruggen uit de laatste jaren, we 
denken hierbij aan Dusseldorf en Keulen, dank zij haar massale, 
steenen ingangspoorten, volstrekt niet den grootschen indruk, 
welken haar ijzermassa zonder meer teweeg zou brengen. Het 
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Fig. 1. 

evenwicht der massa's is totaal verstoord, het bouwwerk is groot 
in plaats van grootsch. 
Behalve bij den ijzerbouw komt de begripsverwarring sterk aan 
het licht bij den bouw van watertorens. Niemand zal ontkennen 
dat het ontwerpen van een goed geproportionneerden water
toren moeilijk is als gevolg van de eigenaardige eischen. Slaagt 
de ontwerper niet. wat regel is. dan ligt voor de hand te trachten 
den toren niet meer in het oog te doen springen dan uit den aard 
zijner afmetingen reeds geschieden moet. Toch worden in ons 
land nog steeds torens in gewapend beton uitgevoerd, waarbij 
met extra kosten de beton bekleed wordt met schril gekleurde 
steen. Het dak wordt veelal voorzien van kanteelen. welke een 
variant vormen op die, voorkomende op middeleeuwsche burch
ten. Het gevolg is. dat door het aldus ontstane schreeuwende 
geheel het landschap uren in den omtrek bedorven wordt. 
Een merkwaardig voorbeeld biedt fig. I. De verhouding van het 
bovendeel tot de schacht, alsmede de zuivere, duidelijk uitko
mende structuur, beloofden tijdens den bouw een eenvoudig, vrij 
goed bouwwerk. Noodig was nog het maken van een dakafslui
ting, welke door een duidelijk sprekend profiel, in goede propor
tie tot den toren, verkregen kon worden, benevens een behoor
lijke behandeling der betonvlakken, b. v. ruw hakken. In de 
plaats hiervan werd ter elfder ure het platte dak omkranst met 
betonvormen, welke het heele werk overheerschen en waarvan 
de beteekenis niet duidelijk is. terwijl de muurvlakken tusschen 
de betonstijlen met metselsteen, onder en boven van verschil
lende kleur, bekleed werden. 
Het negeeren van het voorbeeld der natuur, waar kleur steeds 
onafhankelijk van de structuur optreedt, (denk aan de dieren
wereld, speciaal de vogels) wreekt zich hier ('). 
De hoofdlijnen van den toren zijn door den kleurigen steen sterk 
verzwakt, vermoedelijk tegen de bedoeling van den ontwerper 
in. Had Gugel werkelijk gelijk toen hij schreef dat: „Betrekkelijk 
weinigen het besef hebben, dat zuivere vormen en juiste verhou
dingen over het algemeen meer dan rijkdom en kostbaar mate
riaal vereischt zijn. om ons te bekoren en aesthetisch te bevre
digen ? 
Indien de civiel ingenieur eenvoudig zijn eigen wetenschap toe
paste, zonder meer daarbij het voorbeeld volgend, hem door den 

(') De beteekenis van deze schoonheidswet voor de bouwkunde is door Ruskin aan
getoond in .,the seven Lamps of Architecture" Hoofdstuk IV. Lamp of Beauty) 
No. XXXVI. 
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werktuigkundige en scheepsbouwkundige gegeven, ware reeds 
reeds ontzaglijk veel gewonnen. Hoe sterk spreken niet vele 
locomotieftypen, de Engelsche b.v. ? Toch zijn zij niet versierd 
of met een afzonderlijk materiaal, ter maskeering van de eigen
lijke machine, bekleed. 
Hoevele stoomschepen zijn niet inderdaad mooi ? Toch denkt de 
scheepsbouwer er niet aan, aan zijn ontwerp iets anders toe te 
voegen dan hetgeen geheel in overeenstemming gebracht kan 
worden met zijn eigen zuivere ingenieurswetenschap. Men zal 
immers geen stoomschip verfraaien door den romp met ijzeren 
rosetten te voorzien? Treffend ook is hoe de holle voorsteven 
met beeld, welke het ranke, deels met gevoel ontworpen zeil
schip sierden, het stoomschip zeer misstaan. Zij passen niet bij 
het lichaam, dat zijn uiterlijk schoon dankt aan de strenge door
voering der techniek in al zijn lijnen. 
Is hiermede nu gezegd, dat aan het moderne utiliteitswerk nooit 
versiering zou mogen worden aangebracht ? Met een voorbeeld 
is deze vraag weer het duidelijkst te beantwoorden. 
Fig . 2 stelt voor de viaduct van de Z. H . E . S. over de Teilingen-
straat te Rotterdam, uit gewapend beton geconstrueerd. 
Om practische redenen is een hardsteenen sokkel aangebracht, 
welke hier en daar van beeldhouwwerk is voorzien. Het is hier 
de beeldhouwer, die zijn medewerking verleende en wel op een 
wijze, welke zich geheel aanpaste aan het werk van den inge
nieur. De laatste heeft zich niet eigendunkelijk gewaagd op het 
voor hem glibberige pad der architecturale versiering. 
Hoe kan men tot een algemeene verbetering bij de utiliteitsbouw
werken komen ? 
De weg daartoe moet in de eerste plaats door de civiel ingenieurs 
zeiven gezocht worden. Hoe meer zij een open oog willen hebben 
voor de nieuwere opvattingen omtrent aesthetica inliet algemeen 
en bouwkunde in het bijzonder, hoe minder de kans wordt, dat 
zij voortgaan land en steden te ontsieren. 
Ten deele zou verbetering te verkrijgen zijn door een kleine 
wijziging in de Delftsche opleiding. Tot dusverre worden aan de 
civiel ingenieurs schoonheidsbegrippen in hoofdzaak bijgebracht 
door colleges in bouwkundige geschiedenis, welke ongetwijfeld 
tot een algemeene ontwikkeling kunnen bijdragen, maar ook 
een gevaar opleveren voor hen, die er niet toe komen kennis te 
nemen van de groeiende denkbeelden in de moderne bouw
kunst. Bij hen kunnen de zuivere stijlcolleges zonder meerhef 
gevolg hebben, dat zij niet doordrongen worden van de waar
heid, dat „die künstlerische Echtheit beruht in der vollen Ueber-
einstimniung von Wesen und Form, nicht darin dass das Wesen 
der Sache einer hergeholten Form zum Opfer fallt", om met den 
Duitschen hervormer Muthesius te spreken. 
Om dat..Wesen" op klare wijze tot uitdrukking te leeren brengen, 
zou een zorgvuldige studie van de verhoudings- en evenwichts-
leer. onschatbare diensten kunnen bewijzen Practische oefe
ningen om de verschillende hulpmiddelen (triangulatie, quadra-
tuur, enz.) ter verkrijging van harmonische ontwerpen, te leeren 
toepassen, ware vooral te wenschen, desnoods ten koste van den 
tijd aan bouwkundige geschiedenis besteed. 

De aanstaande ingenieur kan zich daarbij overtuigd houden dat 
zijn aandeel in den toekomstigen bouwstijl niet gering zal zijn. 
Geloofde Morris niet reeds dat juist van de zuiver zakelijke bouw
werken de nieuwe en echte architectuur zou komen, veeleer dan 
van de proefnemingen met verschillende meer of minder toe
passelijke bouwstijlen? 

Uit „De Ingenieur". 

OVER TUINKUNST. 
I et artikel over Tuinkunst en Bouwkunst van den Heer 
' j . H . Schaad, gericht tegen een dergelijk artikel van 
'Mej . Geertruida Carelsen. verwijst in verband hier
mee naar een verslag van een voordracht door mij ge
houden voorde leden van Architectura en uit dit ar

tikel blijkt mij, dat hetgeen door Mej. G. C. en door mij wordt 
voorgestaan, te veel vereenzelvigd wordt niet den Natuurstijl. 
met het Soekasari systeem. 
Mej. G. C. is alles behalve voor den Natuurstijl en zij zal in dezen 
geest zelf wel antwoorden. Mocht de lust daartoe haar ontbreken, 
dan zij eraan herinnerd, dat haar voornaamste streven is. om de 
beginselen van den Landschapstijl, die een zoo grooten omme
keer hebben gebracht in de groepeering van boomen en heesters, 
ook toe te passen op het groepeeren der z. g. perkplanten. Ik ga 
in den tuinaanleg iets verder en daarom verschil ik wel in 
richting met haar, doch in elk geval stem ook ik niet in met den 
Natuurstijl, vooral niet waar deze stijl er toe komt „in kleine tui-
..nen dingen te doen zien. die er niet zijn. zij heeft het zelfs al ge
bracht tot het plaatsen van schuttingen met begrenzingslijnen als 
„heestergroepen." De Heer S. zal slechts het eerste verslag van 
bedoelde voordracht gelezen hebben, niet hetgeen de Redactie 
in een daarna verschenen nummer liet volgen: „dat. hoewel de 
„vertoonde lichtbeelden van Soekasari gegeven zijn ter illustra-
„tie van de gehouden voordracht, de Heer ten Bosch het ver 
„van eens is met de grondgedachte, waaruit de aanleg der voor
gestelde tuinen in z. g. natuurstijl is voortgekomen. De lezing 
„van den Heer ten Bosch zal binnenkort in zijn geheel worden 
„opgenomen." Even zij hierbij vermeld, dat waar in de eerste 
regels van deze lezing het woord Aesthetica gebruikt is. dit ver
vangen moet worden door het woord natuurlijke. 
De Heer S. zal dit laatste verslag niet in handen hebben ge
had en vandaar de gelijkstelling met den Natuurstijl; ik onder
vind zoo iets wel eens meer, waarschijnlijk omdat ik strijd voor 
het natuurlijke in den tuin. Het woordje natuur in verband met 
den tuinaanleg heeft reeds veel verwarring gesticht; de natuur 
in den tuin wordt te spoedig over één kam geschoren met het 
laat-maar-groeien-systeem en met den natuurtuin. Het laatste 
zou ik mij wel wil len laten aanleunen, doch niet nu de meeste 
natuurtuinen mij een parodie toeschijnen op de natuur, bij den 
aanleg waarvan de natuur niet gevolgd maar nagebootstis en nog 
wel op zeer verkleinde schaal. 

Wat ik dan bedoel met het natuurlijke in den tuin, och, het is met 
een paar woorden gezegd: de planten te groepeeren en het an
dere voor den tuin bestemde natuurmateriaal te vormen, als de 
natuur aangeeft en dat is asymmetrisch. Hiertegenover staat 
nu de opinie van den Heer S., dat „uit de levende natuur een en 
al symmetrie spreekt „en waarop hij zijne bewering grondt, dat 
in den tuin de planten symmetrisch geplaatst mogen worden. 
Zijn uitgangspunt komt mij echter voor niet juist te zijn ; zeker in 
de natuur is elk voorwerp symmetrisch samengesteld, maar niet 
bij de verspreiding er van en met dit verspreiden of groepeeren 
hebben wij immers bij den tuinaanleg uitsluitend te maken; 
plantengroepen symmetrisch te vormen is tegen de natuur en hij 
die bij den tuinaanleg de natuur wenscht te volgen, zal daarom 
dit symmetrische nalaten. 
Over het volgen van de natuur is de heer S. slecht te spreken, hij 
noemt de natuur, aan haar lot overgelaten, een wildernis, alles 
behalve harmonisch en daarom een slecht voorbeeld voor den 
tuin ; maar hierbij wordt vergeten, dat deze wildernis tot de uit

zonderingen behoort en verder wil ik er op wijzen, dat toch nog 
altijd eenige harmonie er in terug te vinden is. anders zouden zij 
niet zulk een machtigen indruk kunnen teweeg brengen. E r blijft 
echter nog genoeg meer rustige natuur over, die gevolgd kan 
worden. 
Eén geval ken ik, waarin de natuur werkelijk niet harmonisch is, 
nl. als de bodem na bebouwd te zijn geweest, aan zijn lot wordt 
overgelaten, dan krijgt allerlei onkruid vrij spel, groeit alles door 
elkaar en kan de disharmonie vooral in de kleuren verbazend 
groot zijn; na verloop evenwel van eenige jaren neemt het dis
harmonische steeds af en het einde is, dat slechts enkele soorten 
planten overheerschend worden, de harmonie is hersteld. 
Ik haal dit geval aan. omdat ook in den tuin hetzelfde zich zou 
voordoen als de natuur aan haar lot werd overgelaten, zelfs in 
meerdere mate. want in een tuin komen zoovele planten onder 
zeer ongunstige omstandigheden te verkeeren; men kan niet 
wachten, totdat de harmonie langs natuurlijken weg hersteld 
is! Daarom moet men de natuur tegemoet komen, dus den 
tuin niet zorg onderhouden om het disharmonische tegen te gaan. 

Laat mij weer terugkeeren tot het volgen van de natuur ; waarin 
het bestaat, zal moeielijk zijn. om iemand als de heer S., die in de 
natuur noch ideaal volgroeide boomen noch plantengroepeerin-
gen opmerkt, duidelijk te maken. Voorop gezet, dat velen met 
mij wel degelijk zulke boomen en plantengroepen in het natuur
landschap waarnemen en nu is het de taak van hen, in het bij
zonder van de tuinaanleggers. om naar dit waarnemen niet alleen 
de plantengroepen te vormen, maar al het andere voor den tuin 
bestemde natuurmateriaal, waartoe o. m. behooren de bodem en 
het water. Wordt op deze wijze de natuur gevolgd, dan zal de 
tuin geen nagebootst stukje natuur voorstellen en ook geen wi l 
dernis gelijk zijn. als de aanlegger er om blijft denken, dat de 
tuin het karakter van een tuin (of park) niet mag verliezen.verder, 
dat alle planten van een soort zoo veel mogelijk bij elkaargehou-
den worden, dat de bodem, althans in een kleinen tuin, niet meer 
dan een weinig golvend wordt gemaakt, dat de paden eerder recht 
dan te veel gebogen worden gelegd en dat eventueel het water 
kronkelend zijn loop mag vervolgen. 
A l wat ik daar juist heb opgenoemd, heeft in de natuur zijne ken
merkende, zijne asymmetrische vormen en het zijn deze vormen, 
die men in den tuin heeft te brengen, w i l men natuurlijk zijn ; 
alleen dienen zij wat meer geacheveerd, wat netter afgewerkt te 
worden en hebben zij wat. om met den heer S. meè te spreken, 
geïdealiseerde natuurlijkheid voor te stellen ; maar dit idealisee-
ren mag niet gaan ten koste van het natuurlijke, van het kenmer
kende in de natuur. Dit is hetgeen, dat te dikwijls in den tuin 
plaats heeft; het kenmerkende, het asymmetrische wordt er te 
veel gemist. Zelfs in tuinen waar men denkt de natuur te volgen, 
groepeert men langs zuiver gebogen lijnen, maakt men den bo
dem meestal vlak met eene regelmatige verhooging van gazons 
en perken en worden de paden uit- en afgestoken, of men ver
valt in het andere uiterste, tot een soort natuurtuin waar de bo
dem te geaccidenteerd is en het groepeeren bestaat in een ver
zameling van allerlei planten, soms kris en kras door elkaar ge
plaatst en over het gazon verspreid. 

Geheel ben ik het met den Heer S. eens. waar hij schrijft dat de 
tuin van bescheiden afmetingen ondergeschikt moet zijn aan het 
huis en dat beide een harmonisch geheel moeten uitmaken. Maar 
in de wijze waarop dit harmonisch geheel verkregen dient te 
worden, verschillen wij al weer hemelsbreed. Was de meening 
van den Heer S. en van zoovele anderen de juiste, dan zouden 
de planten in huis nergens op hun plaats zijn. langs het balcon 
geene guirlandes van bloeiende planten mogen afhangen, de 
klimplanten tegen het huis uit den booze zijn, dan zouden in het 
algemeen „binnen de meetkundige plaats van waaruit het huis 
onder een hoek 30° te zien is, niets anders dan rechte of geome
trische lijnen gebracht mogen worden." Het vreemde van dit 
laatste is. dat de meeste architecten dit beginsel wel in toepas
sing brengen bij de vlaktelijnen, maar niet zoo zeer als het de 
opgaande lijnen betreft, vreemd omdat, als het asymmetrische 
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van een plantengroep werkelijk misstaat bij het huis, zulks 
evenzeer het geval moet zijn met de opgaande lijnen; zelfs is het 
waarschijnlijk, dat eene afwijking in verticale richting eerder 
dan in horizontale door het oog wordt waargenomen. 
Over dit inconsequente mogen de hh. architecten wel eens na
denken, alvorens te decreteeren. dat slechts met de lijnen van 
de bouwkunst overeenstemming is te verkrijgen tusschen huis 
en tuin; er zijn immers tal van voorbeelden, die duidelijk doen 
zien, dat daartoe aan de tuinkunst geen geweld behoeft te wor
den aangedaan, dat bouw- en tuinkunst hare eigen lijnen kunnen 
behouden. Hoe aardig b.v. ligt het landhuis verscholen tusschen 
groen en bloemen, los gegroepeerd, en hoe statig komt menig 
zwaar massief gebouw te voorschijn met het hooge geboomte er 
vlak achter en zonder de peuterige figuurtjes op den voorgrond. 
Tusschen deze uitersten treft men allerlei gebouwen aan, die 
andere eischen stellen, maar heusch. geen van alle vragen om 
de meetkundige lijn, let maar op de vele ouderwetsche buitens 
langs de Vecht en in zoovele andere streken van ons land. 
Het is echter weer mode geworden, om de meetkundige lijn vóór 
het huis te brengen, eenigszins in den trant van den Le Nötre 
stijl, waaraan dan echter het voornaamste van dezen stijl, het 
grootsche ontbreekt. Ik voor mij geloof, dat de figuurtjes voor 
het huis mooi worden gevonden, behalve natuurlijk omdat de 
mode een woordje mee spreekt, ook omdat eene dergelijke be
planting laag blijft en het huis dus meer in zijn geheel uitkomt; 
doch ditzelfde is evengoed met eene losse groepeering te berei
ken, als slechts de tuinman daarvoor neemt heesters, die zonder 
gesnoeid te worden, laag blijven en ter zijde van deze beplanting 
boomen plant, die niet te breed uitgroeien. Gewoonlijk echter 
kiest men hiervoor boomen en heesters, die te groot worden en 
dan het gezicht op en uit het huis belemmeren; men heeft er bij 
de planting niet aan gedacht, 1". dat het jaarlijksch inkorten (in
dien al uitvoerbaar) uitblijft en 2U. dat de eigenaars later niet 
kunnen besluiten de boomen te vellen, als zij het gezicht op het 
huis te veel gaan ontnemen. Een huis daarnaast met de bekende 
figuurtjes bevalt dan beter, omdat het in zijn vollen omvang te 
zien is, terwijl het eerste huis door een onoordeelkundige be
planting meer en meer aan het oog onttrokken wordt. Tusschen 
twee haakjes hierbij gevoegd, dat ik de voorkeur schenk aan 
eene beplanting, die niet dadelijk het geheele huis te zien geeft, 
of het moet al een zeer monumentaal gebouw zijn. waarbij elk 
groen vóór of tegen het huis eigenlijk misstaat; aan de voorzijde 
een bordes of wat gewasschen grint is dan het meest aan te beve
len. Een andere reden, waarom de figuurtjesleggerij meer in den 
smaak valt, zal zijn, dat aan het onderhoud hiervan meer zorg 
besteed wordt en de bloeiende planten altijd grooter in aantal 
zijn. Wat zou het huis echter schilderachtiger uitkomen, als het
zelfde tal planten en dezelfde zorg besteed werden aan een voor
grond met laag blijvende doch losse groepeeringen. 
Nog schilderachtiger zou het worden, als tegelijk een ander mid
del werd aangewend, om de harmonie tusschen huis en tuin te be
vorderen, n 1. in de nabijheid van het huis de zitjes te brengen 
met het daarbij behoorende meubilair, ten einde den indruk te 
doen ontstaan, dat dit gedeelte van den tuin meer bezocht, ja, be
woond wordt. Met andere woorden, door het huiselijke inden 
tuin voort te zetten, zal men, wandelende in een grooten tuin of 
in een park, als het ware de nadering van het huis voelen velen 
zullen dit ondervonden hebben bij het bezoeken van een groot 
buiten wat nog versterkt kan worden, als men dicht bij het 
huis de meer gecultiveerde planten laat aansluiten bij die van 
de veranda bij het huis. Met een en ander wordt, zou men haast 
zeggen, een gezellige overgang van huis tot tuin verkregen, die 
aangenamer zal aandoen dan de stijve lijn. 

Ik begrijp werkelijk niet, hoe men er weer toe gekomen is, om 
voor dezen overgang de bouwkundige lijn noodig te achten, als 
in zoovele gevallen geconstateerd kan worden, dat de plant hare 
gracie niet behoeft af te staan voor de geometrische voorwerpen ; 
ik heb reeds eenige voorbeelden genoemd en ik denk nu nog 
aan allerlei bloemversieringen in kamers, vestibulen. serres, aan 
zooveel meer. waar de plant ter opluistering moet dienen. Ik 
vraag mij zelf af. waarom of het bevallige van de plant wel zou 
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harmonieeren met de bouwlijnen binnenshuis en met de lijnen 
van den gevel zou vloeken. 
Doch ik heb te eindigen, kortheid moet betracht worden, want 
ik begrijp zeer goed. dat een bouwkundig weekblad niet te veel 
ruimte kan afstaan aan een nevenvak. Ik heb mij in dit artikel 
slechts bepaald tot enkele opmerkingen waartoe ..Tuin- en 
Bouwkunst" aanleiding gaven; zij die meer van de door mij 
voorgestane richting in de tuinkunst wenschen te weten, verwijs 
ik naar het door mij geschrevene in de vakbladen als Floralia en 
Ned. Tuinbouwblad en gaarne ben ik bereid de h.h. architecten 
van raad te dienen, als zij wenschen te breken met de meer en 
meer in zwang komende stijve tuinlijnen bij het huis en daarvoor 
een laagblijvende en losse beplanting in de plaats wil len stellen. 
Hoofddoel van dit schrijven is echter geweest, om na de minder 
juiste voorstelling, die m.i . de heer S. van het volgen van de 
natuur heeft gegeven, de lezers duidelijk te maken, dat een tuin
aanleg, waarbij dit volgen plaats vindt, niet behoeft te leiden tot 
de excessen van den Natuurstijl, maar een gewonen tuin kan 
blijven. Alleen zullen er in gemist worden de traditioneele perk
en andere tuinvormen. omdat de kenmerkende natuurvormen 
behouden zijn gebleven. Met deze laatste woorden wordt het 
best uitgedrukt, van welk beginsel ik uitga bij den tuinaanleg. 
Tiel. W. T E N B O S C H . 

DE BOUWBEDRIJVIGHEID IN NEDERLAND, 
IN 1911. 

Vervolg van blz. 376. Slot. 
Ten aanzien van het verschijnsel der werkeloosheid kan 1911 
als een bijzonder gunstig jaar worden aangemerkt. De gewone 
seizoenswerkeloosheid was ditmaal slechts seizoensslapte, en 
bepaald werkeloosheid kwam slechts voor te Bols ward, Leeuwar
den, Middelburg en 's Gravenhage. In eerstgenoemde plaats 
stond de werkeloosheid in verband met de minder gunstige 
resultaten van het landbedrijf (droogte en veeziekte), in Leeuwar
den met de staking der timmerlieden, te Middelburg met den 
tengevolge van het vertrek der bookmakers ontstanen achteruit
gang der gemeente en met de duurte, te 's Gravenhage tenslotte 
met de duurte van het geld en de langzame afwikkeling van 
zaken, welke, meer dan voorheen, door handen van publieke 
lichamen gaat. 
Kwam werkeloosheid derhalve weinig voor, toch kon over het 
algemeen over een voldoend aantal werkkrachten beschikt wor
den. Een uitzondering vormden Zuid-Beveland na den stort
vloed van 30 September en Hengelo, waar een firma 75 woon-
en heerenhuizen geheel in eigen beheer deed bouwen en door 
hooger loonen het gros der werklieden tot zich trok. Doorgaans 
werd ook de bekwaamheid der werkkrachten voldoende geacht; 
klachten dienaangaande werden alleen vernomen uit Dokkum. 
Utrecht, Middelburg en de Rijnstreek. 
Ook de architecten konden over het geheel in ruime mate over 
hulppersoneel beschikken; aan de vraag naar zeer goede opzich
ters en teekenaars kon evenwel niet altijd worden voldaan. 
Hoofdreden dier niet immer voldoende bekwaamheid is gelegen 
in de gebrekkige opleiding (teeken-academies, ambachtsscholen, 
burgeravondscholen, particuliere curcussen). 
Vermoed wordt echter, dat sinds de Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst examens heeft ingesteld ter verkrijging 
van het diploma van bouwkundig opzichter en -teekenaar, waar
door aan de vorming dezer technici meer leiding word gegeven, 
bovengenoemde klacht in de toekomst steeds minder vernomen 
zal worden. 
De verhouding tusschen architecten en hun hulppersoneel was 
bevredigend. De positie van het personeel werd beter geregeld 
door het tot stand komen van een collectief arbeidscontract tus
schen den Bond van Nederlandsche architecten en den Bond 
van technici. Een model arbeidscontract werd voorts door de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst opgemaakt tus
schen architecten en ingenieurs eenerzijds en opzichters en tee
kenaars anderzijds. 

In dit verband werd van de zijde van architecten erop gewezen, 
hoe hunne positie nog steeds niet wettelijk geregeld is, er niet 
voorkomen kan worden, dat, wat thans nog al vaak geschiedt, 
onbevoegden, tot constructieve en aesthetische schade van 
bouwwerken als bouwmeesters optreden. 
Wederom werd uit enkele plaatsen bericht, dat crediet voor 
bouwondernemers moeilijk te verkrijgen was en dat de betalin
gen te wenschen overlieten; over het algemeen echter schijnt er 
in dit opzicht niet veel reden tot klagen te zijn. Meer hinder dan 
door deze oorzaken werd in het bouwvak dan ook veroorzaakt 
door de eischen der Woningwet en der gemeentelijke bouwver
ordeningen, door bepalingen der sociale wetgeving, door de 
grondpolitiek van verschillende gemeenten, welke door uitslui
tend grond in erfpacht te geven, den lust bij particulieren om te 
gaan bouwen dooden, en ten slotte door het systeem van gun
ning bij aanbestedingen, waarbij meer gevraagd wordt naar de 
soliditeit der borgen dan wel erop gelet wordt, of de laagste in
schrijver technisch zoowel als finantieel bekwaam en geschikt is 
om een werk naar behooren uit te voeren. In dit verband zij ge
wezen op eene te Nijmegen en Groningen getroffen regeling, vol
gens welke fabrikanten en handelaars in bouwmaterialen niet 
meer als borg voor aannemers optreden. Hoewel deze regeling 
het gunningsvraagstuk niet oplost, bezit zij toch, naar gemeend 
wordt, deze goede zijde, dat zij tal van onbekwame elementen 
van mededinging uitsluit. 
Ten slotte kan nog eene van de zijde der architecten geuite 
klacht vermeld worden, dat ambtenaar-architecten particulier 
werk verrichten, zonder hierbij de door de Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst vastgestelde regeling van het honora
rium in acht te nemen, alsmede, dat bouwkundig werk soms aan 
civiel-ingenieurs werd opgedragen, waardoor deze zich op het 
terrein van den architect bewegen, zonder de vereischte be
kwaamheid te bezitten. 
Met erkentelijkheid werd daarentegen bericht, dat zoowel bij de 
overheid als het publiek meer belangstelling voor goede archi
tecten ontwaakt. 

TENTOONSTELLING: .,HUIS EN TUIN, IN 
BOUW, INRICHTING EN AANLEG". 
Op de Buitengewone Algemeene Vergadering der Vereeniging 
van Nederlandsche Baksteenfabrikanten, gehouden den 24 Juli 
1912. te Utrecht, is besloten het initiatief te nemen tot het houden 
van een tentoonstelling van Juli tot October 1913, betreffende: 
..Huis en Tuin, in bouw. inrichting en aanleg". 
Deze tentoonstelling, waarvoor men hoopt te beschikken over 
een terrein van ruim 1 H.A. in het nieuwe uitbreidingsplan Zuid 
van Amsterdam, zal gelegenheid bieden tot expositie van allerlei 
bouwmaterialen en hulpmiddelen op het bouwen betrekking 
hebbende, het inrichten van woningen, watervoorziening, licht 
en verwarming, tuin- en straataanleg, hygiene en doelmatigheid. 
Op het tentoonstellingsterrein zal een ..ideale woning" geheel 
compleet worden ingericht, terwijl er voor de kunstnijverheid 
ruime gelegenheid zal zijn om uit te komen. Voorts ligt het in de 
bedoeling eenige aan het bouwvak verwante bedrijven in wer
king te laten zien, terwijl tusschen de gebouwen een fraaie mo
derne tuinaanleg is ontworpen. De plannen voor deze tentoon
stelling zijn opgemaakt door den Heer L . Zwiers. 
De voorloopige tentoonstellingscommissie bestaat uit de heeren 
M . J. van Löben Seis. A . Smits Az. . J. H . Janson en L . Zwiers. 
Secretaris der Commissie is de heer J. H . Janson. Bisschop Ha
merstraat IA te Nijmegen. 

ALGEMEENE NEDERLANDSCHE OPZICH
TERS- EN TEEKENAARSBOND. 
Als alle jaren richt de Alg. Ned. Opz. en Teek. Bond aan Heeren 
Architecten, Ingenieurs. Industrieelen en Aannemers in Neder
land het billijk verzoek om een veertien daags verlof met behoud 

van salaris voor Opzichters en Teekenaars en ondersteunen wij 
dit verzoek door de circulaire in ons blad af te drukken : 

W E L E D . G E S T R E N G E H E E R E N , 
Thans komen wij wederom tot U met het verzoek, de opzichters 
en teekenaars bij U in dienst, in het genot te wil len stellen van 
„ V e e r t i e n dagen verlof met behoud van salaris". 
Wij moeten dat verzoek doen met meer klem dan ooit; eerstens 
omdat naar ons bekend is nog tal van technici jaar in, jaar 
uit genoodzaakt worden zonder eenige vacantie te blijven door
werken en tweedens omdat toch de idee der ..veertien dagen 
vacantie" meer en meer ingang vindt. 
Wij wijzen er op, dat veertien dagen vacantie niet alleen is een 
billijk verzoek, doch den dienst niet weinig zal ten goede komen. 
Na 14 dagen verlof, kan weer goed uitgerust met opgewektheid 
den arbeid worden hervat. 
Wij zeiden hierboven, dat het thans voor de tweede maal is, dat 
wij met ons verzoek tot U komen, doch daarbij dient herinnerd, 
dat vier jaren voorafgingen, datwij onverpoosd hebben geijverd 
voor ..acht dagen" verlof, die wij thans wel als vrijwel algemeen 
doorgevoerd mogen beschouwen en wij hopen van ganscher 
harte, dat er geen vier jaren noodig zullen zijn om te komen tot 
de ..veertien dagen" en wenschen niets liever, dan dat 1912 het 
laatste jaar moge zijn dat wij dit verzoek tot U moeten richten. 
Wij roepen hiervoor Uwe welwillende medewerking in en ver
trouwen, dat U ons die wilt verleenen. uit de overweging, dat wij 
vragen het in vervulling gaan van een wensch, waarmede èn het 
dienstbelang èn het belang van de Nederlandsche technici is 
gediend. 

Hoogachtend. 
H E T B E S T U U R . 

Niet algemeen bekend is de 

E n q u ê t e Ned. Opzichters- & Teekenaarsbond. Het honds-
bestuur van den N . O. & T. B. stelt een enquête in om bekend te 
worden met de arbeidsvoorwaarden, waaronder de technici ar
beiden en naar aanleiding van de uitkomst van dat onderzoek 
aan te dringen op verbetering daarvan. 
Hiertoe moet een vragenlijst ingevuld. 
Bij het opgeven van den naam van den technicus en diens pa
troon, wordt de verzekering gegeven dat geen vrees behoeft te 
worden gekoesterd, dat bekend zal worden wie de enquëte-lijst 
heeft ingevuld - een en ander blijft strikt geheim. 
Op grond van de uitkomst, door een overzicht te verkrijgen van 
de opgave van salaris, of tantièmes die al dan niet genoten 
worden en tot welk gemiddeld bedrag, zal geageerd worden 
voor verhooging van den loonstandaard. De vragen betreffende 
verzekering tegen ongevallen, wie of de premie betaalt, of een 
bedrijfsongeval voorkwam, of, zoo dat niet het geval was. of dan 
ook uit de omgeving een voorbeeld kan genoemd, met vermel
ding of de betrokkene verzekerd was. zullen een overzicht 
geven van de ongevallen-verzekering, omdat het aan het bestuur 
bekend is, dat tal van technici onverzekerd zijn en dagelijks 
aan bedrijfsongevallen bloot staan. Het is de bedoeling om een 
met redenen omkleed adres te richten tot de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal. 
Ter verkrijging van een overzicht van den toestand der teeken-
bureaux, zijn de volgende vragen gesteld: 
Zijn uw werkzaamheden bureau-arbeid, toezicht houdend of 
beide ? Zoo ge bureau-arbeid verricht, hebt ge iets aan te merken 
op de inrichting van het bureau? (ventilatie, zitplaatsen, enz.) 
Met hoeveel collega's zijt gij in ééne lokaliteit werkzaam ? Hoe 
groot is de lichtoppcrvlakte en de afmeting der lokaliteit. Wor
den op het bureau de z.g. verticale teekenborden gebruikt ? Het 
bestuur zal het bizonder op prijs stellen zoo bij de beantwoor
ding een plattegrond van de lokaliteit werd gegeven (ruwe 
schets is voldoende). 
Ten slotte de vacantie questie en regeling overwerk. Hoeveel 
dagen of er vacantie is ? Of overwerk regelmatig voorkomt ? E n 
indien in bepaalde maanden, hoeveel dagen, dan totaal per jaar 
en hoeveel uren per dag? hoeveel Zondagen per jaar en hoeveel 
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uur per Zondag ? Of overwerk extra bezoldigd wordt en hoeveel 
die bezoldiging bedraagt ? 

Zeer zeker zal dit een interessante verzameling materiaal vor
men, waar uit het ijverig bestuur van de N . O. & T. B., in het 
belang van de bouwkundige-, werktuigkundige-, meubelteeke-
naars, enz. en opzichters, een resumé zal opstellen en een con
clusie zal vormen om daarna de vakbelangen dier technici nader 
te behartigen. Zoo niet allen, dan toch zeker wel de meesten van 
deze vragenlijstinvullers, zullen waarschijnlijk hopen, zoomoge
lijk binnen een niet al te langen termijn, zelf patroon te wezen, 
en wanneer later hun ondergeschikten ook dergelijke vragen 
ter beantwoording worden voorgelegd, is deze verzameling dub
bel merkwaardig om te kunnen constateeren of met medewer
king der nieuwe patroons inderdaad een flinke verbetering ver
kregen is. en geen toestanden meer zullen bestaan die nu als 
laakbaar worden beschouwd. Het eenigszins „geheimzinnige" 
van deze enquête voor het wegnemen van vrees, het daarmede 
ook uitsluiten van controle, schaadt eenigszins de goede be
doelingen van het bestuur van deze vakvereeniging. T. 

PRYSVRAGEN 
KONINKLIJKE NEDERLANDSGHE LAND
BOUW VEREENIGING . 
P r i j s v r a a g : O N T W E R P E N V A N W O N I N G E N V O O R L A N D A R B E I D E R S 

M E T K L E I N G R O N D G E B R U I K . 

Bij den Secretaris der Keuringscommissie voor bovengenoemde 
Prijsvraag is een aantal vragen om inlichtingen ingekomen. Door 
de Keuringscommissie werd besloten daarop onderstaande ant
woorden te geven. 

Vraag 1. De oppervlakte der vertrekken, is deze zonder aftrek 
der betimmeringen ? 
Antwoord: Ja. 

Vraag 2. Wordt onder slaapgelegenheden verstaan, slaapkamers 
of bedsteden ? 
Antwoord: Beide. Bedsteden in het woonvertrek moeten bij 
voorkeur vermeden worden. 

Vraag 3. In het programma staat vermeld stalling, bij voorkeur 
voor enkele geiten. Daar nu alle landarbeiders met klein grond
gebruik in mijn omgeving in het bezit zijn van een koe en meestal 
ook nog een rund, zou deze stalling, wi l de woning aan haar doel 
beantwoorden, niet voldoende zijn. Dus verzoek ik U mij mede 
te deelen of ik hier rekening mede kan houden. 
Antwoord: Ja. Het is juist de bedoeling, dat zooveel mogelijk 
rekening wordt gehouden met de bestaande toestanden in de 
betreffende streek. 

De Secretaris der Koninklijke Nederlandsche 
Landbouwvereeniging, 

V. R. Y . C R O E S E N . 

RECTIFICATIE. 
STADION P R I J S V R A A G . 

In het Jury-rapport komen een paar zetfouten voor: 
Motto 22 is niet „Olympia" doch „Olympic". 
Bij de le schikking zijn geen plannen ter zijde gelegd wegens af
wijking van de verlangde zonnige ligging, maar wegens de ver
langde zonvrije ligging. 
Voorts uiten zich de deugden van den eenvoudigen aanleg bij 
het ontwerp „Bernardes" niet in de consequentie, doch in de 
constructie. Bij „Bernardes" is de toepassing der dienstlokalen, 
enz. niet wèl overwogen, maar de ventilatie. 
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BERICHTEN 
Internationale Conferentie voor Volks- en Schoolbaden. 
Dit congres, uitgaande van de Nederl. Vereeniging voor Volks-
en Schoolbaden, zal van 27 30 Augustus te Scheveningen wor
den gehouden, onder bescherming van H . M . de Koningin-
Moeder. Het keurig congresboek is verzonden en de confe
rentie belooft zeer belangrijk te zijn ; wij citeeren o. a. de vol 
gende onderwerpen: Rapporten over den stand van zaken be
treffende de Volks- en Schoolbaden in verschillende landen, de 
physiologische invloed van het bad, de insecten en hun rol bij 
de verspreiding van besmettelijke ziekten, de invloed van het 
bad op de atmosfeer en omgeving in woningen, fabrieken, scholen 
enz , de gemengde baden in de volksbadhuizen, de invloed van 
het bad bij de opvoeding en op de beschaving van het volk en 
de rol van de vrouw daarbij, aanleg, bouw en inrichting van 
volks- en schoolbaden, fabrieksbaden, verplaatsbare badhuizen, 
badgelegenheid in arbeiderswoningen, zwembaden, de mede
werking van Staat, Provincie en Gemeentebestuur. Particulier 
initiatief. 
Als sprekers zullen o. a. optreden Dr. Ruysch, Mej. H . M . Douwes 
Dekker, Dr. Fortescue Fox (Londen), Mr. J. N . van Hall , Victor 
Desguin, Dr. phil. Wolff, Stadtoberbaurath (Hannover). Thos. 
M . Bedenkof f (Baltimore), Wil l iam H . Hale (New- York), Henry 
R. Aldridge, Dr. F . Putzeys (Luik), Herman Recknagel (Berlijn/, 
G. Hoppenberg (Bremen), e. a. 
Aan het congres is een Tentoonstelling verbonden in de Zander
zaal van het Kurhaüs, bevattend foto's, teekeningen, ontwerpen, 
verslagen en statistieken betreffende Volks- en Schoolbaden, 
fabrieksbaden, zwembassins enz., voor het meerendeel af
komstig uit Duitschland, de Vereenigde Staten van Noord-
Amerika, Frankrijk, België en Nederland. De deelnemers wordt 
het zoo aangenaam en gemakkelijk mogelijk gemaakt, het comité 
zorgt voor plaatsbespreking in hotels, enz. Behalve de traditio-
neele feestelijke ontvangsten en banquetten staat op het Pro
gramma een tocht per extra trein naar Rotterdam met boottocht 
door de havens, concerten in het Haagsche Bosch en Kurhaus, 
zoomede een zwemwedstrijd. 
Soc ié té Centrale d'Architecture de Belgiqne. Deze archi-
tecten-vereeniging heeft het initiatief genomen een jaarlijksche 
prijsvraag uit te schrijven voor opmetingen en teekeningen 
van gebouwen of onderdeelen daarvan hetzij van het uit-, hetzij 
van het inwendige, meubilair, bouwfragmentenin steen, hout of 
ijzer, enz. enz. uit geen later tijdperk dan de XVIII» eeuw. De 
gepremieerde teekeningen blijven het eigendom van de Société, 
welke zich voorstelt, zoodra voldoende teekeningen aanwezig 
zijn deze in druk uit te geven, ter vorming van een archief be
treffende de Nationale Bouwkunst. De stad Brussel geeft sub
sidie voor dat doel. 
Wat ons opvalt is de bepaling dat bij de voorschriften betref
fende de uitvoering van de teekeningen opgenomen is, dat bij 
de inzending der teekeningen tevens de opmetingen moeten 
worden overgelegd. Dit is een zeer verstandige maatregel want 
het is maar al te gemakkelijk naar bestaande afbeeldingenen 
foto's teekeningen te maken. Dit zijn echter geen authentieke 
stukken met ingeschreven maten enz. 
Naar wij vernamen zullen de pensionaires der Kon. Academie 
voor Beeldende Kunsten te Amsterdam, die de voorrechten 
genieten verbonden aan de Prix de Rome, in het vervolg ook 
de oorspronkelijke t e r p l a a t s e gemaakte opmetingen en 
schetsen moeten inleveren. 
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INHOUD : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Verkiezing Hoofdbestuur. 
Agenda Hoofdbestuursvergadering. R E D A C T I O N E E L G E 

D E E L T E . Oud en Nieuw Haarlem, door J. Gratama. Het ontw. 
Alg. Adm. Voorschriften en de Aansprakelijkheid van den 
architect, door Mr. K . J. v. Nieukerken. Wie zal 't winnen ? 
door J. D . Landré C. F.zn. Middelbaar Technische School 
te 's-Gravenhage. - Nat. Tentoonstelling van Werkstukken het 
stucadoorsvak betreffende. Berichten. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 
VERKIEZING HOOFDBESTUUR. De Algemeene Sep-
tembervergadering is voorloopig bepaald op Dinsdag 17 en 
Woensdag 18 September. 
In aansluiting aan het bepaalde in art. 4 van het Alg . Huish. Re
glement wordt in herinnering gebracht, dat tot Woensdag 14 A u 
gustus de candidaat gestelde heeren in de gelegenheid gesteld 
zijn geweest te berichten, of zij de candidatuur aanvaarden. 
Van den heer C. B . Posthumus Meijjes is een schrijven ont
vangen, waarbij hij voor de candidatuur bedankt. 
In alphabetische volgorde bestaat derhalve de lijst der candi
daten uit de heeren: 
P. G. B U S K E N S . 

J. W. H A N R A T I i . 

H . A. R E U S . 

J. A . G. V A N D E R S T E U R . 

Voor de namen der voorstellers wordt verwezen naar B . Week
blad no. 31 1912, blz. 367. of No. 32 1912. blz. 379. 
Uiterlijk 14 dagen voor den dag der verkiezing (Alg. September-
vergadering 17 September a.s.) wordt den leden een stembiljet 
toegezonden. 

VERGADERING V A N H E T HOOFDBESTUUR op 
Woensdag 21 Augustus a.s. ten lO'/'j u. v.m. in het gebouw der 
maatschappij. 
Op de agenda komt voor. o.a. 
Notulen van de vorige vergadering. 
Ingekomen stukken. 
Mededeelingen van den Voorzitter. 
Vaststelling Reglement Commissie van Redactie. 
Aansluiting der Mij. bij het Verbond van Kunstenaars Vereeni
gingen, (Rapport Mr. Rosenboom.) 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

Algemeene September Vergadering (Voorstellen Afdeeling 
Haarlem). 
Eventueele Prijsvraag - bebouwing Indische buurt, (in overleg 
met de Ansterdamsche Bouwkundige Vereenigingen.) 
Eventueele Intern. Bouwkunst Tentoonstelling te Amsterdam 
in 1914. 
Vertegenwoordiging der Mij. op het „Kongress für Stadtewesen" 
te Dusseldorf. 
Vertegenwoordiging der Mij. op de Inte rn Conferentie voor volks-
en schoolbaden. 
Brief P. P. C. in zake Koloniaal Instituut. 
Verbetering Maatschappelijk gebouw en bibliotheek. 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

OUD- E N NIEUW H A A R L E M . 
door J. GRATAMA. 

ffJx~f aarlem behoort tot die oud-Hollandsche ste-
. den, welke door landgenoot en vreemdeling 

pil<l veelvuldig wordt bezocht. De oorzaakhiervan 
T^m-^X is hoofdzakelijk haar schilderachtige, oude 

schoonheid, voor zoo verre deze in den loop der tijden 
bewaard bleef. 
Een enkele blik op den plattegrond is voldoende om den 
middeleeuwschen aanleg der oude stad, met hare betrek
kelijke onregelmatigheid, te herkennen. En doet dit het 
vermoeden rijzen, dat in Haarlem verrassende straat
gezichten te zien zullen zijn, het eerste, vluchtige ge
zicht op de stad wanneer men per trein uit Amsterdam 
komt, en de Amsterdamsche Poort, de fraaie toren
spitsen en vooral het geheel met de Groote Kerk over 
het Spaarne ziet, versterkt in niet geringe mate dit 
vermoeden. 
Bij het doorkruisen van het oude gedeelte van Haarlem 
wacht den bezoeker echter menige teleurstelling. De 
pittoreske aanleg der straten met hare gesloten stads-

391 



Haarlem. Valkesteeg met Bakenesserkerk. 
Naar eene teekening van G E K . K E R K H O F F . 

beelden is overal goed te herkennen; verrassend is 
die aanleg ten opzichte van de hoofdkerk, de oude 
St. Bavo, die aan het eind van enkele straten of boven 
de huizen-rijen uit, haar fraaie toren-dakruiter ver
toont. 
Behalve een paar middeleeuwsche kerken trekken 
ook talrijke gebouwen uit Renaissance- en Barocktijd 
de aandacht; zij zijn bijna alle afgebeeld en bespro
ken in het degelijke en fraaie werk: Oude Gebouwen 
in Haarlem, door J. A. G. van der Steur en uitgegeven 
door de Ver. „Haerlem." Deze hoogte-punten van het 
stadsbeeld vormen een kostbaar schoonheidsbezit; 
maar dat, wat eigenlijk de stemming is van een oude 
stad, de achtergrond, d. w. z. de vele bescheiden huizen 
en huisjes, die niet opvallen maar ongemerkt het karak
ter aan het straatgezicht geven, deze achtergrond ont
breekt voor een groot gedeelte bij de voornaamste stra
ten en pleinen, en, wat erger is, op meerdere plaatsen 
wordtde stemming verstoord door minderfraaieheden-
daagsche gebouwen. 

Het zijn uit den aard der zaak deze voornaamste stra
ten en pleinen, die het meest geleden hebben, aangezien 
hier winkels, cafés en andere moderne bouwwerken 
gezet werden en de 2^e helft der 19de eeuw in het alge
meen helaas niet in staat was een goede architectuur 
hiervoor te scheppen. 

"Wel zijn enkele van de belangrijkste punten nog prach
tig, bijv. de Groote kerk met Vleeschhal, van af de 
Groenmarkt gezien. Maar hoof dstraten. zooals de Groote 
Houtstraat, hebben hare goede architectuur verloren en 
vertoonen nu het rammelend aspect van onbeduidende 
of reclame-zuchtige gevels, waarin het tegendeel van 
harmonie of overeenstemming heerscht, zooals in vrij
wel alle winkelstraten van onze steden. 
De aestheticus mijdt dan ook deze hoofdstraten, en 
zoekt in de oude steden de kleinere straten en achter
buurten op, waar, o hoon voor onze beschaving! eigen
lijk alleen nog schoonheid, zij het een bescheidene, te 
vinden is. 
Tot die schoonheidslievenden behoort de kunstschilder 
G. Kerkhoff te Haarlem, die mij op een goeden dag deze 
stad liet zien, en daarbij toonde een groote liefde en 
een juist gevoel voor het schilderachtige Oud-Haarlem 
te bezitten. 
Wij doolden rond in de vele hofjes, in de steegjes en in 
die buurten, waar het speurend schildersoog zijn ga
ding vindt. 
Enkele van de kijkjes, door den heer Kerkhoff daarna 
voor het Bouwkundig Weekblad geteekend, worden 
hierbij afgebeeld. 
Het zou mij niet verwonderen, als deze hoekjes voor 
meerdere Haarlemmers onbekend zijn; weet men bijv. 
algemeen, dat het gezicht in de Valkesteeg met de 
Bakenessertoren en kerk op den achtergrond, bijzonder 
schilderachtig is, en van een haast ongebroken oude 
stemming? Het koor van de kerk sluit op gelukkige wijze 
het gezicht af, terwijl de sierlijke laat-gothische toren 
zeer goed oprijst boven dak en topgevels aan de rech
terzijde, zooals op bijgaande teekening is te zien. 
Deze steeg is, vooral bij zonlicht, een compleet schil
derij, en het was ook hier, dat de heer Kerkhoff mij 
wees op het mooie, levendige silhouet. 
Het aardige koor van dit kerkje is gelukkig nog niet 
.verrestaureerd", en het is te hopen, dat het nog lang 
zijn oud, eerwaardig aanzien mag behouden. 
Het zijn dergelijke oude en interessante buurten, die 
met takt onderhouden en beschermd moeten worden. 
Een goed straatgezicht, dat nog vrijwel compleet intakt 
en daardoor van veel waarde is, maakt in het algemeen 
meer indruk dan een belangrijk oud gebouw, dat in een 
bedorven omgeving staat. 

Maar worden deze schilderachtige stadsgezichten wel 
beschermd? Ik betwijfel het. Wel is men tegenwoordig 
zóó ver, dat dc algemeen erkende monumenten van ge
schiedenis en kunst in eere worden gehouden ; maar 
aan het nog veel belangrijkere, het straatgezicht wordt 
nog weinig of geen aandacht geschonken. Ook in Haar
lem zijn hiervan voorbeelden, en wel een van de sterk
ste is het huis van den bakker De Dood op de Ged. 
Oude Gracht, afsluitend het gezicht in de Kleine Hout
straat. Deze straat zelf is in haar gebogen aanleg goed; 
het meerendcel harer huizen is echter helaas inde 19de 
eeuw verbouwd of gebouwd en onbelangrijk of aanstel
lerig; enkele fraaie oude gevels vallen nog op. 
Voor een straatgezicht is echter een minder fraai huis, 

Haarlem. Kleine Houtstraat; het gebouw op den achtergrond 
sluit het straatgezicht leelijk af en werkt storend tegenover den 
toren. 

langs de straat gelegen, niet zoo storend als een slechte 
architectuur, die het straatgezicht afsluit, aangezien 
men dit laatste bij het wandelen steeds voor oogen 
heeft. 
En de architectuur van het huis De Dood is ver be
neden het middelmatige. Ten eerste is de daklijn onge
lukkig, daar zij op botte wijze den toren van de Groote 
Kerk afsnijdt, en in geen enkel opzicht harmonieert èn 
met de opgaande lijnen van de oude topgevels aan het 
einde van de straat, èn met de verticale lijnen, die de 
perceelen in het algemeen in een nauwe straat vertoonen 
(door de verkorting der architectuur) èn met de prach
tige slankheid van den toren der St. Bavo. 
Om dit beter te begrijpen moet men de oude afbeeldin
gen van straten maar eens nader bestudeeren, zie bijv. 
bijgaande reproductie van een teekening der Groote 
Houtstraat uit het laatst der 17de eeuw. 
De reeksen topgevels, in de gebogen straten vol af
wisseling zich vertoonend, sluiten in hun verheffing en 
in hun neiging volkomen aan bij de opschietende lijnen 
van den rijken en fijnbewerkten toren, en het geheel is, 
ondanks verschillen, toch een eenheid. (Men bedenke, 
dat de teekening uit een hoog oogpunt is genomen; van 
af de straat gezien zal de kerk zelf minder spreken). De 
prachtige gezichten op de Markt te Haarlem, door 

Korte Begijnestraat met toren van de Gr. Kerk, in goede aan
sluiting. 
Naar teekeningen van G E K . K E K K H O F F . 

G. A. Berck-heide geschilderd in het midden der 17de 
eeuw en zich nu o.a. bevindend in de Nat. Galery te 
Londen en het Musée National te Brussel, toonen de
zelfde harmonie. Trouwens, ook in de Valkesteeg is zij 
te vinden, en verder in meerdere straten, o.a. eenigszins 
in de Korte Bagijnestraat met de Groote Kerk-toren op 
den achtergrond, (zie afb.). 
Een topgevel of een architectuur in het algemeen met 
verheffing, was bij de bakkerij De Dood beter op zijn 
plaats geweest. 
Verder wordt harmonie tusschen verschillende gebou
wen bereikt, wanneer zij kunstwerken zijn, ook al zijn 
hun vormen verschillend. Menig Barockhuis is niet mis
plaatst naast een Renaissance topgevel, zij het dan ook, 
dat de hoogere harmonie ontbreekt. 
Maar het huis van den bakker De Dood mag op den 
naam van kunstwerk geen aanspraak maken. Een smal, 
pseudo-dakje van niet-helder roode pannen het ge
bouw is feitelijk plat afgedekt doet mal tegen de 
stoere degelijkheid van de echte Oud-Hollandsche da
ken, daken die voor het oog werkelijk beschutten; de 
vreemde driekante dakramen zijn zeer willekeurig. 
Maar het ergste is de harde, ongevoelige, roode kleur 
van den gevel, waarin gele banden zijn getrokken. 
Hier is het „roode gevaar", de verblendsteen, aan het 
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woord. De architectuur van het gebouw zelf spreekt 
voldoende uit bijgaande schets, en het behoeft geen 
nader betoog, dat dit huis het gezicht op den toren en 
op het aardige complex van oude woningen links, met 
de Bank van Leening, volkomen bederft. 
Men vraagt zich af, of hier in de eerste plaats de over
heid niet had moeten ingrijpen; zoo zij in deze geen 
macht heeft, had zij met overreding moeten trachten 
deze straatontsiering te voorkomen. Is dit gebeurd? 
Ook hier twijfel ik weer, want niet ver vandaar vindt 
men eenzelfde kunstproduct, een aardappelwinkel, ook 
op de Ged. Oude Gracht, en ook weer een straat
gezicht afsluitend, nu echter een, uit aesthetisch oog
punt van grooter belang, namelijk het Groot-Heiligen-
land, de straat met haar bekende en unieke reeks ge
lijke, 17e eeuwsche kleine burgerwoningen, met haar 
voormalig Weeshuis, dat nu tot museum wordt ingericht, 
en met hare aardige zijstraatjes als het Nieuw Heilig 
land. De vele vreemdelingen, die door het Gr. Heiligen-
land gaan, zullen een bedroevenden indruk krijgen van 
onzen hedendaagschen smaak, als zij dit bouwwerk in 
de verte zien, en als zij, voortschrijdend, rechts opge
schrikt worden door een kapperswinkel op den hoek 
van de Gortesteeg, ook van roode verblendsteen, met 
cementen, namaak-zandsteen strekken boven de ramen, 
een plat afgedekt gebouwtje waar een erker aanhangt, 
en dat met zijn ongelukkige verhoudingen, akelige kleur 
en slecht silhouet in deze omgeving van oude, schilder
achtige huisjes geweldig vloekt. 

Waar Haarlem in zijn oude gebouwen de fraaiste voor-
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beelden bezit van metselwerk van helder roode bak
steen in een prachtig, levendig coloriet, getuigt het 
wel van verval van smaak of van niets ontzienende 
reclamezucht, dat de leelijke en vervelende verblend
steen in deze omgeving wordt toegepast. 
Als men bedenkt, dat de bescheiden woningen vroeger 
steeds goed van architectuur waren, dan zijn boven 
aangehaalde voorbeelden wel teekenend voor onzen 
tijd. Maar het is ook hier weer, dat de betere architec
ten bij dergelijken winkelbouw veelal voorbij worden 
gegaan; dit is te meer te betreuren, waar Haarlem op 
het oogenblik meer dan een architect bezit, die uit
stekend en takt-vol deze architectuur-kwesties zou op
lossen. 

Wat is tegen deze ontsiering te doen? Gelukkig wordt 
meer en meer ingezien, dat tot de taak van de overheid 
behoort de schoonheid van hare gemeente te bevor
deren. 
En reeds toont menige overheid zich meegaande, ook 
de Haarlemsche, die verleden jaar haar goede gezind
heid liet blijken, door per circulaire den ingezetenen te 
verzoeken het stadsschoon van Haarlem zooveel moge
lijk te ontzien. 
Maar het moet niet bij verzoeken blijven; de overheid 
moet macht in deze verkrijgen, en de teekenen des tijds 
wijzen er op, dat deze binnen niet te langen tijd gegeven 
zal worden. Worden niet allerwege de gemeenten 
geplaatst voor aesthetische vraagstukken, die zij niet 
ontwijken kunnen? Is niet de belangstelling voor de 
Schoonheid in Stad en Land gaande, georganiseerd 
in den BondHeemschut ? Hebben niet Amsterdam, Den 
Haag en Arnhem een Schoonheidscommissie ? 
Ook Haarlem zal, naar ik hoop, spoedig zulk een com
missie bezitten; en dan zal, zoo de overheid het ernstig 
wil, een einde gemaakt kunnen worden aan willekeu
rige verknoeiing van Haarlems schoon, en zou ernstig 
overwogen kunnen worden, of bepaalde interessante 
buurten als het Groot Heiligland niet een bijzondere 
bescherming moeten verkrijgen. 

HET ONTWERP ALGEMEENE ADMINISTRA
TIEVE VOORSCHRIFTEN EN DE AANSPRA

KELIJKHEID VAN DEN ARCHITECT, 
door Mr. K. J. V A N NIEUKERKEN, 

Advocaat te Amsterdam. 
Vervolg van blz. 384. 

VI. 
§ 18. Vergissingen. 

1 e voorgestelde bepaling, die den aannemer een 
I recht op vergoeding opent voor schade, die hij 
Idoor de herstelling van in het bestek, de tee-
* keningen of de daarbij behoorende stukken 

geslopen vergissingen lijdt, schijnt mij toe den aard van 
den werkkring des aannemers wel eenigermate te mis
kennen. 
De herstelling van die vergissingen zal gewoonlijk geen 
schade teweegbrengen, maar den aannemer op meer 

kosten kunnen komen te staan, welk verschil we echter 
zullen voorbij gaan. 
$ 483 R. A. V. drukt m. i. een juist beginsel uit met te 
bepalen, dat de aannemer .gehouden is al de in het be
stek of de overeenkomst bepaalde afmetingen met de 
algemeene omschrijving der werken en de bestekstee-
keningen te vergelijken en bij onverhoopt verschil in de 
opgaven of teekeningen, de levering en de uitvoering 
zoodanig te doen, als de aard van het werk vereischt, 
zonder daarvoor extra-betaling te kunnen vorderen." 
Dit voorschrift is uitvloeisel van het feit, dat de aanne
mer zich bij zijn inschrijving een duidelijke voorstelling 
heeft gevormd van het tot stand te brengen werk, waar
toe zijn technische kennis en doorzicht hem in staat 
stellen. Diensvolgens is niet het feit, dat hij door vergis
singen schade lijdt, het criterium van zijn recht op ver
goeding, maar het feit, of hij redelijkerwijze die schade 
wel heeft moeten lijden en niet kon voorkomen. 
Bovendien voert de aannemer niet alleen volgens bestek 
en teekeningen uit, maar voornamelijk volgens de de
tails, die de directie hem gedurende het werk verschaft 
en waarnaar hij nog eerst de uitslagen doet vervaardi
gen. Er bestaat dan bij de inschrijving nog een ruimte, 
door 's aannemers vakkennis en doorzicht en door de 
nadere details en uitvoering aan te vullen, die het min 
wenschelijk maakt den algemeenen ontwerper met de 
aansprakelijkheid voor de bedoelde vergissingen te be
lasten. 
En de voorgestelde bepaling zou toch noodzakelijk dat 
gevolg hebben. Den aannemer is niet, wat i. c. wordt 
voorondersteld, bloot werktuigelijk uitvoerder. Trou
wens springt het onrechtvaardige van dergelijke belas
ting des ontwerpers in het oog, wanneer deze zich tot 
het ontwerpen van de plannen, enz. bepaalde en hem 
niet de leiding en het toezicht werd opgedragen. Dan 
zou de zelfstandige aannemer uit eigen beweging de 
vergissingen elimineeren en met de bedoeling dier plan
nen te rade gaan. 
Vandaar dat de architect-ontwerper niet aansprakelijk 
behoort te worden gesteld voor schaden, voortvloeiende 
uit fouten in zijn ontwerp, enz., wanneer de fouten zou
den zijn hersteld en die schaden voorkomen, indien hem 
ook de bouwleiding ware opgedragen. (§ 6. Bestimmun-
gen). Dat geldt in nog meerdere mate van „vergissin
gen", voor welker herstel niet meer dan de gewone na
dere opmerkzaamheid wordt gevorderd. 
Maar ook, al werd hun de bouwleiding opgedragen, 
hebben de Duitsche architecten een groot deel der aan
sprakelijkheid voor vergissingen afgewezen met in de 
geciteerde Bestimmungen § 10 3de lid te bepalen: „Ins-
bezug auf Zeichnungen haftet der Architekt (Ingenieur) 
nur für eingeschriebne Masse, falls nicht der Gegenstand 
in natürlicher Grosse dargestellt ist", waartoe ook be
hoort het geval, dat de aannemer de juiste afmetingen, 
althans het verkeerde van de ingeschreven maat van 
het onderdeel uit de op teekening gestelde verhouding 
met het geheel had kunnen begrijpen. 
Waarom zou men trouwens wel den architect-ontwer
per van deze aansprakelijkheid ontheven achten en niet 

Haarlem. Nieuw Heiligland. 
Naar eene teekening van G E R . K E R K H O F F . 

den architect, wien ook leiding en toezicht wordt opge
dragen en wiens eerste werk zal zijn de bemerkte ver
gissing te herstellen? Den aanbesteder zeiven met het 
risico voor dergelijke opvallende vergissingen te be
zwaren is in strijd met het feit, dat hij als leek staat 
tegenover een deskundige. 
Wanneer het werk onder leiding van een architect 
wordt uitgevoerd, dan kan de aannemer in alle quaes-
tieuse gevallen — en dat geldt toch altijd bij vergissin
gen — de noodige inlichtingen en verklaringen bekomen. 
Daarom komt den aannemer geen schadevergoeding toe 
ter zake van vergissingen, die vóór de uitvoering door 
hem zeiven gemakkelijk hadden kunnen worden ontdekt. 
Als technicus zal hij niet maar bloot mechanisch uit
voeren. Het betrekkelijke punt zal hem gewoonlijk op
vallen, hem doen twijfelen, of de bedoeling wel juist 
werd weergegeven, en verplichten tot informaties. 
Waar handelen plicht was, is hij aansprakelijk voor 
verzuim. Anders zou de directie een soort intellectueel 
uitvoerder worden en al bestaat er tengevolge van de 
differentieering in de bouwbedrijven een zekere neiging 
in dien geest, zoo is er geen reden op die neiging vooruit 
te loopen. 
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bijbehoorende teekeningen en de 
op de aanwijzing vertoonde teeke
ningen is de aannemer gehouden 
de levering en de uitvoering zoo
danig te doen, als de aard van het 
werk vereischt. Indien daarover 
redelijke twijfel bestaat, geldt 
enz. 

Haarlem. Gezicht op de Gortesteeg, bedorven door den nieuwbouw links 
Naar eene teekening van G E R . K E R K H O F F . 

Deze opvatting in tegenstelling met de in de voorge
stelde A. V. bepaling uitgedrukte is ook geheel conform 
de wettelijke bepalingen van de artt. 1378 e.v. Burger
lijk Wetboek, speciaal met art. 1384 B.W. dat alle be
dingen in een overeenkomst gemaakt in derzelver ver
band moeten worden genomen en het eene door het 
andere uitgelegd worden; ieder derzelve moet in den 
zin worden opgevat, welke het geheel beloop der over
eenkomst medebrengt. 
Het is diensvolgens ongewenscht, dat aan bestek en 
teekeningen in bepaalde volgorde kracht wordt toege
kend. Ingeval van strijd behoort te gelden dat stuk, het
welk het beste den aard en het wezen der overeen
komst, van het werk, weergeeft. 
De laatstgemelde bepaling uit de Duitsche voorschrif
ten is te particularistisch om i.e. - zij het na de noodige 
veranderingen — te worden overgenomen. Maar dat 
schijnt ook minder noodzakelijk, nu het bedoelde be
ginsel zoude worden uitgedrukt door aan de voorge
stelde bepalingen in en toe te voegen zinsneden in dezen 
geest: 
Aan § 18, al. 1: „tenzij ze van dien aard zijn, dat hij, de 
aannemer, ze vóór of tijdens de uitvoering van het be
trekkelijke onderdeel van het werk niet had behooren 
op te merken en hij bovendien kan aantoonen, dat hij 
door de herstelling schade lijdt", en 
aan § 18 al. 2: „Ingeval van verschil tusschen bestek, 
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VII. 

§ 19. Besteksafwijkingen. 

Bij lezing der toelichting op de 
door de Herzieningscommissie 
voorgestelde bepaling van § 19. al. 
1 zou men aanvankelijk aan een 
weinig beteekenende wijziging van 
de betreffende bepalingen der R. 
A. V. denken. Daar is de Minister 
(besteder), hier de directie tot wij
ziging van het bestek bevoegd. 
Niettemin houdt die wijziging in, 
eensdeels een algeheele verande
ring van de positie der directie op 
een werk, een uitbreiding harer 
volmacht van leiden en toezien, 
beheeren, tot het aangaan van 
nieuwe het werk betreffende ver
bintenissen van den aanbesteder; 
anderdeels een omverwerping van 
het stelsel der wet, dat de eenmaal 
vastgestelde prijs voor een werk 

behoudens nader schriftelijk overeenkomen niet voor 
verhooging vatbaar is. 

Immers kan volgens art. 1646 B.W. een bouwmeester of 
aannemer, die op zich genomen heeft om een gebouw 
bij aanneming te maken volgens een bestek, met den 
eigenaar van den grond beraamd en vastgesteld, geen 
vermeerdering van den prij s vorderen, noch onder voor
wendsel van vermeerdering der arbeidsloonen of bouw
stoffen, noch onder dat van gemaakte veranderingen of 
bijvoegselen, die niet in het bestek begrepen zijn, indien 
die veranderingen of vergrootingen niet schriftelijk zijn 
ingewilligd, en over derzelver prijs met den eigenaar 
geene overeenkomst is getroffen." 
Het maakt practischgeen verschil, dat met „bouwmees
ter" in art. 1646 B.W. niet de architect, maar de bouw
kundige, die tegelijk de functies van ontwerper, archi
tect en aannemer vervult, bedoeld is, want uit infor
maties bleek mij, dat ook de architect qua talis nooit 
zonder speciale machtiging afwijkingen van bestek en 
plannen zal gelasten, hetgeen trouwens niet noodig is, 
daar bij onvoorziene dringende gevallen, dat snel han
delen den architect tot plicht zou mogen worden aan
gerekend, deze voor de noodige afwijkingen uit den 
bestekspost .onvoorziene uitgaven" kan putten. Boven
dien zou de architect in die onvoorziene omstandig
heden rechtsgeldig zijn volmacht te buiten mogen gaan, 
wanneer ter bestrijding der kosten de post „Onvoor

ziene Uitgaven" ontoerei
kend is. Hij kan zijn lastgever, 
den aanbesteder, dan ver
binden krachtens de artt. 
1390 93 B. W. als negotio-
rum gestor, die „vrijwillig 
zonder daartoe den last te 
hebben bekomen eens anders 
zaak met of zonder deszelfs 
weten waarneemt." 
Dan is de aanbesteder, 
„wiens belangen door een 
ander (den architect) behoor
lijk zijn waargenomen, ge
houden de verbintenissen, 
door den waarnemer aange
gaan, na te komen," enz., zij 
het ook, dat de architect 
in deze voor zijn bemoeiin
gen geen honorarium zoude 
kunnen in rekening brengen 
(art. 1394 B. W.). Bovendien 
kunnen de besteksposten 
meerdere ruimte voor een 
uitvoering in later gewensch-
ten zin openlaten. 
De aannemer zal dan ook 
van deze beginselen niet af
wijken, niet alleen omdat 
hij van den aanbesteder het 
meer verwerkte niet kan vor
deren, maar ook omdat de 
directie zelve voor dat meer
dere niet aansprakelijk is. 
Hij weet immers, dat de di
rectie niet bedoelde voor 
zich zelve maar voor den 
aanbesteder te handelen en kende, althans behoorde 
te kennen, de uitgestrektheid harer volmacht. We 
schakelen natuurlijk het geval uit, dat de directie 
hem voorspiegelde de bijzondere opdracht tot af
wijking van den besteder te hebben ontvangen, en 
diensvolgens jegens den aannemer gehouden is tot 
vergoeding van kosten, schaden en interessen, waar
op de uitdrukking, dat de directie bevoegd is „na
mens den besteder" afwijkingen, enz. te gelasten 
doelen. Dan ligt in die uitdrukking voor de directie een 
dubbel gevaar verscholen. Want wanneer de directie 
- gelijk in de voorgestelde A. V. § 19 al. 1 en 14 § 10 al. 

5 en § 47 bevoegd verklaard wordt namens den beste
der meer kosten medebrengende besteksafwijkingen te 
gelasten en alzoo dezen te verbinden, dan loopt zij ook 
de kans dat, indien die bevoegdheid niet in zijn con
tract met den besteder is opgenomen, gelijk ook in
derdaad niet het geval is , zij het kind der rekening 
zal worden en zij op haar honorarium gekort ziet, wat 
de besteder aan den aannemer wel moest betalen. Men 
heeft meegaande maar ook lastige bouwheeren! Zoo
wel den aannemer als den architect behoort dus voor-

Haarlem. De Groote Houtstraat in het laatst der 17e eeuw. Naar eene oude teekening. 

zichtigheid bij de regeling dezer kwestie te worden 
aanbevolen. 
Nu is het ook doorMr.Bruijnzeel's proefschrift niet onbe
kend, dat, afgezien van de onderscheidingen in de R.A.V. 
SS 468 en 469, in de rechtspraak wel eens een onder
scheiding is gemaakt tusschen de in het bestek gemaakte 
veranderingen en daarin niet begrepen bijvoegselen en 
ze l fs tandige w e r k z a a m h e d e n na de aanbeste
ding den aannemer opgedragen (Rechtbank Haarlem 
23 December 1886, P. v. J. 1886. 32), waartegen het be
roep in cassatie door den Hoogen Raad is verworpen 
N. R. B. 144. 842), zoodat voor het bewijs, dat die zelf
standige werkzaamheden op last van den besteder wa
ren geschied, getuigenbewijs werd toegelaten, en dat 
een andere rechter (kantonrechter te Enschede 23 April 
1896 W. 6881 van het zoogen. „bijwerk" bijvoegselen 
niet in het bestek begrepen eens een definitie heeft opge-
gesteld, n.l. elke van het bestek afwijkende verandering 
of vergrooting, welke aan de uit-of inwendige construc
tie van een gebouw gemaakt wordt. Diensvolgens zou 
de aannemer ook voor de vermelde „zelfstandige 
werkzaamheden" zonder schriftelijke opdracht van 
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den aanbesteder in persoon, betaling kunnen vorderen. 
Maar vooreerst is ook die onderscheiding moeilijk vol 
te houden en loopt hij gevaar in twijfelachtige gevallen 
deze te zijnen nadeele te zien uitgelegd, al is de rechter 
ten aanzien van een uitzonderingsbepaling als die van 
art.l646B.W.aaneenstriktenauweuitlegginggebonden. 
In zooverre verdient eene rationeele oplossing der kwes
tie de voorkeur. Aan die door de Herzieningscommissie 
voorgesteld kan men die eigenschap evenmin als aan 
die van het B. W. ontzeggen. Doch of die der Her
zieningscommissie juist is, valt m. i. te betwijfelen. Als 
practische vraag ze te beoordeelen, valt ten deele buiten 
mijn competentie. 
Wel moet men gevoelen, dat men bij particuliere wer
ken met gelijkgerechtigde partijen, wier belangen even 
zwaar wegen, heeft te doen, hetgeen voor de regeling 
een niet gering verschil maakt en zelfs voor een minder 
vrijgevige regeling dan die der R. A . V . zou kunnen doen 
pleiten. De belangen van directie en aannemer houden 
te dezer zake gelijken tred. 
Terwijl het Rijk zelden zijn dienaren, de directie van een 
werk, verlaat, ziet men op particuliere werken meer
malen, dat een besteder weigert de gedragingen der 
directie als de hare te aanvaarden. Zou men van het 
Rijk zeggen, dat 't op de gelden wel eens minder aan
komt dan op het verkregen of het te verkrijgen resultaat, 
zoo zal een particulier besteder dat beginsel aanstonds 
verwerpen. Hij vraagt veelal niet alleen hoeveel het 
hem zal kosten, maar om aanstonds aan het antwoord 
toe te voegen, dat het daar dan ook mee ophoudt. Dat 
klemt op zakengebied nog meer. "Waar de besteder zich 
bovendien bevindt op hem onbekend terrein, ontstaat, 
zelfs indien hij afwijkingen gelast, vaak oneenigheid bij 
de eindafrekening. Het is van den besteder niet te ver
gen, dat hij de gevolgen van zijn bewilliging in afwijkin
gen voorziet. En juist omdat de wetgever hier zwarig
heden bevroedde en den besteder eensdeels niet 
wenschte over te leveren aan den deskundigen aanne
mer en anderdeels hem van zijn bewilliging goed wilde 
doordringen, vorderde hij, dat, waar reeds de overeen
komst zelve schriftelijk werd aangegaan, ook déze be
williging schriftelijk zoude worden verleend, zij het ook 
op eenvoudige wijze. Een beslissing van de Rechtbank 
te Zwolle van 13 Februari 1892 W. 6170, hield boven
dien in, dat als schriftelijke bewilliging in de afwijking 
van het bestek ook is te beschouwen de onderteekening 
door den besteder van de teekeningen, die de wijzigin
gen inhielden. 

Het is wel eigenaardig, dat ook sinds de nieuwe Duit-
sche wetgeving van 1900, welke geen dergelijk voor
schrift als art. 1646 B. W. inhoudt, het oude standpunt 
door de Duitsche architecten-vereeniging is gehand
haafd en dat hier (zie de opmerkingen der Commissie 
uit Mij. t. Bev. d. Bouwk. en B. v. Ned. Arch.) gelijk 
elders de directie voor de aanvaarding van die grootere 
vrijheid, die tevens grootere verantwoordelijkheid 
medebrengt, terugdeinst. 
Zie b.v. § 13a 2 4 der Bestimmungen über die Zivil-
rechtliche Verantwortlichkeit boven aangehaald: 
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Er (der mit der Bauleitung beauftragte Architekt) ist 
nicht berechtigt Abweichungen von den der Bauaus-
führung zugrunde gelegten, durch Zeichnungen, be-
ziehungsweise Vertrage festgesetzten Vorschriften an-
zuordnen, es sei denn, das ihm zur Vornahme solcher 
Aenderungen die allgemeine Ermachtigung erteilt ist, 
oder dass dieselben bei der Durcharbeitung des Projek-
tes, bezw. bei der Detaillierung auskünstlerischenoder 
konstruktiven Rücksichten erforderlich werden. 
Abweichungen, welche Mehrkosten verursachten, be-
dürfen der speziellen Ermachtigung seitens des Auf-
traggebers. 
Al behoeft een spezielle Ermachtigung nog niet per se 
schriftelijk te geschieden, zoo zal het zelden anders zijn. 
Doch wanneer een spezielle Ermachtigung noodig is, 
dan heeft juist de aannemer gelijk i.e. bij het bezit 
van schriftelijk bewijs van de opdracht het grootste 
belang, wil hij niet de dupe worden en indien hij er in 
slagen zou, het bewijs der opdracht door ander mate
riaal te leveren, dan zal weer de architect, die zich niet 
de dupe van het gemis aan bewijs wil zien, het meeste 
belang hebben bij een schriftelijke machtiging. De prak
tijk kan dan niet veranderd zijn. 
Het wil mij daarom voorkomen, dat dit juiste standpunt 
kan blijven zonder tot zwarigheden te voeren. Daar
door zouden dan eenige wijzigingen in de voorgestelde 
redactie van 4j 19 aanbeveling verdienen. 
De door de Commissie uit M. tot B. der B. en B. v. N. 
Arch, voorgestelde uitdrukking .bijzondere gevallen" 
schijnt mij wat vaag, zoodat ik de volgende redactie in 
overweging geef: 
In het eerste lid voor „directie" en „zij" te lezen respect, 
.aanbesteder" en „hij" en de woorden „namens den 
besteder" te schrappen. 
Achter het derde lid een nieuw lid in te voegen: 
„De directie is bevoegd namens den besteder de uit
voering van meer werk of van wijzigingen als sub 1—3 
vermeld te gelasten, indien zulks haar voor een deug
delijke uitvoering van het werk noodzakelijk voorkomt 
of zij daartoe door den besteder werd gemachtigd. 
Behoudens in gevallen, dat door uitstel schade zou 
kunnen worden veroorzaakt, geschiedt die last schrif
telijk". 
Zooals ik nader hoop aan te toonen, heeft deze redactie 
ook het voordeel, dat bij onvoorziene omstandigheden, 
die het werk geheel of ten deele onuitvoerbaar kunnen 
maken, aanstonds kon worden ingegrepen. 
Zie voor het 4de lid mijn opmerkingen over het dagboek, 
dat een goed deel van de anders mogelijke zwarigheden 
uit den weg ruimen kan en in ieder geval de feiten 
ter bevordering van de oplossing van kwesties doet 
vaststaan. 
Al schijnt mij het gelasten van besteksafwijkingen, enz. 
in het algemeen niet tot de leiding en het toezicht op 
het werk van de directie te behooren, zoo behoort 
daartoe wel het zich over het gebeurde met den aanbe
steder te verstaan en behoeft het boven aangevoerde 
niet tot ingrijpende wijzigingen van het thans 4de lid te 
leiden. Er bestaat m.i. geen bezwaar tegen, om haar de 

bevoegdheid te verleenen namens den besteder diens 
bemerkingen op den wekelijkschen staat van meer of 
minder werk te plaatsen, zoodat het slot van het 4de lid 
dan aldus zou kunnen luiden: 
„Ingeval van geschil vermeldt de directie op het terug
gegeven exemplaar wat door haar of door den aanbe
steder wel en wat niet wordt goedgekeurd." 
Aan de bepaling sub 7 dient achter het woord „een
heidsprijzen" te worden geplaatst de uitdrukking: „in
dien daartoe termen bestaan", terwijl de bepaling sub 
14 tengevolge van bovenstaande in overweging gegeven 
wijzigingen aldus zou luiden: „In afwijking van het be
paalde bij art. 1646 B.W. zal het gemis van eene schrif
telijke opdracht van de directie in het geval bedoeld 
bij al. 4 (nieuw) dezer paragraaf den aannemer, enz. 
Het slot van al. 1 van § 47 „Eigenmachtige afwijking 
van het bestek" zou kunnen luiden „tenzij op last of 
met machtiging van den aanbesteder of van de directie 
overeenkomstig het in § 19 bepaalde", terwijl in al. 2 
het woord -desgevorderd" als overbodig kan vervallen. 

(Wordt vervolgd). 

M WIE ZAL 'T WINNEN? Q 
oowel bij mijne bezoeken aan Holland als bij 
't lezen van Hollandsche Vak- en Dagbladen 
zijn mij in den laatsten tijd twee dingen in 
't bijzonder opgevallen. Verhoogde actie en 

reactie! 
De eerste: de frissche wind, die er waait over 't land. 
Zulk een wind, die zoo nu en dan eens flink het stof 
opruimt en wat dies meer zij, dat zich in hoeken en 
andere plaatsen onvermijdelijk ophoopt. Dat er thans 
zulk een krachtige bries gaat, beschouw ik als zeer 
verblijdend, veel belovend. 
Doch nu de tweede: Overal schuilhoeken, waar men 
tracht aan dien wind te ontkomen, waar men om mij 
zoo uit te drukken schuttingen bouwt, opdat de bries 
er niet kan opruimen. Dat laatste vind ik begrijpelijk, 
maar jammer. 
Het zij me vergund, deze indrukken even nader toe te 
lichten. 
Beginnen we met de hoofdstad, Amsterdam. Groote 
plannen zijn ontworpen, en met de uitvoering er van is 
reeds begonnen. De Dam, het hart van de stad — in 
zekeren zin van 't geheele land klopt, dat men 
't van verre reeds hoort. Eeuwenoude gebouwen, ge
tuigen van oude, groote kuituur, van een tijd, toen er 
evenals thans nieuw leven in de brouwerij kwam, 
worden weggeruimd, Ze moeten vallen om plaats te 
maken voer nieuwe behoeften, die een uitvloeisel zijn 
van moderne kuituur. Het „Poortje van Froger" is ver
dwenen, de onvoltooide toren van de Nieuwe Kerk 
wordt gewijzigd, het Kommandantshuis gesloopt; de 
oude Dam behoort tot 't verleden. Het spreekt van zelf, 
dat men zich afvraagt: „Wat komt er voorin de plaats?" 
Nieuwe bouwwerken, die het oude min of meer gelukkig 
copieeren of wel zulke zoogenaamde grootsteedsche 
gebouwen, zooals men die overal vindt? 

Het een is al niet veel beter dan 't ander. De Dam van 
Amsterdam, die zal dateeren van den 20sten eeuw moet 
er natuurlijk anders uitzien dan die van den 14dcn 0 f den 
17<len eeuw. Maar toch moet 't blijven: de Dam van 
Amsterdam, niet worden een of ander groot, misschien 
zelfs mooi plein, dat echter evenzoo goed in Berlijn, 
München, Parijs of elders zou kunnen liggen. 
Daarom: de beste krachten er aan gewijd. 
Hiertoe behoort mijns inziens ook de teruggave van 't 
Stadhuis van 1648 (met de Nieuwe Kerk, samen de ge
tuigen van den „ouden" Dam, die bestemd zijn de ge
schiedenis van deze plaats ook in dien „nieuwen" tijd 
te vertolken) tot zijne oorspronkelijke bestemming. 
Is niet juist 't eeuwfeest der onafhankelijkheid van 
1813 er toe geschikt, op waardige, Volk en Vorstin be
vredigende wijze, aan beide te geven, wat hun toekomt ? 
Mij dunkt, bij de goede verstandhouding tusschen beide 
partijen, die op historische grondvesten rust en door 
hare hechtheid gehandhaafd bleef, moet bij goeden wil 
ook de rechte weg ter overeenstemming te vinden zijn. 
Willen is hier kunnen. En Amsterdam maakt waarlijk 
op mij den indruk van eene gemeenschap, die in 't al
gemeen kan, wat ze wil. Hetzelfde geldt van Rotter
dam; de stad, waarin (naar den indruk, dien ik van 
Duitsche zijde vernam) „nar gearbeitet" wordt. Hoe is 
't mogelijk, dat juist door die stad in een van hare be
langrijkste vraagstukken, nl. den bouw van een nieuw 
Stadhuis, niet wordt gebruik gemaakt van 't oordeel, 
de kennis en de ervaring van eenen bouwkunstenaar, 
wiens verdienste zeker in de eerste plaats mede daarop 
berust, dat hij steeds „weiter gearbeitet" heeft. In 
Duitschland schat men dien man reeds lang; hoe komt 
't, dat oogenschijnlijk velen in Holland dit nog niet doen ? 
De verdiensten van andere mannen van kennis en kunst 
worden er toch stellig niet door verkleind, wanneer ze 
in de gelegenheid gesteld worden zich met zulk een van 
de hunnen te meten ! Waarom wordt hier de schutting, 
waarvan ik sprak, opgebouwd; hier, waar anders een 
bries waait, zoo krachtig en frisch, dat men er zich op
recht over verheugen kan? Er is wellicht nauwlijks 
eene stad te noemen, die door inzicht, werkkracht en 
voortvarendheid zich in de laatste 20 jaren zoo ont
wikkeld heeft als de Rijn-, Maas- en Zeestad Rotterdam. 
Wat haar Burgemeester in de zitting van 6 Juni j.l. den 
Heer Spiekman geantwoord heeft, is kranig en leerrijk 
tevens. Een ieder zal de karaktervastheid en menschen-
kennis die uit dit antwoord spreken, hoogelijk waardee-
ren en er achting voor voelen. Maar (en juist daarom was 
't me slechts in dit geval te doen, hierop te wijzen), het 
feit op zich zelf blijft toch te beklagen, (zooals de heer 
S. terecht naar 't mij schijnt, repliceerde) dat geene op
lossing kon gevonden worden, die in dit geval de be
grijpelijke grieven op alleszins bevredigende wijze uit 
den weg ruimt. 
En nu den Haag. Er is nauwelijks eene stad in Holland, 
die op den bezoeker zulk een prettigen, vriendelijken, 
zooals de Duitscher 't noemt „einladenden" indruk 
maakt, als de Residentie. Gelegen, temidden van eene 
heerlijke omgeving, schilderachtig in de oude deelen met 
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de onvergelijkelijk schoone omgeving van den -Vijver", 
breedaangelegdenmooi beplant in de nieuwe gedeelten, 
gestoffeerd door een civiele en militaire bevolking, die 
een vroolijk leven aan 't geheel geeft, maakt den Haag 
steeds op mij den indruk van de -Stadt der Freude". 
Zooveel te meer is 't -unerfreulich", te lezen, wat over 
haar Schouwburgkwestie in de bladen geschreven werd. 
Het spreekt van zelf, dat degenen, die buiten dergelijke 
zaken staan niet altijd kunnen beoordeelen, welke ge
zichtspunten beslissend waren. (Dit moge ook voor 't 
vorige, zooeven besproken geval gelden). 
Maar niettegenstaande dat, zij 't mij toch vergund er 
op te wijzen, dat ook juist hier in 't Haagsch geval, het 
toch zeker een heel anderen indruk gemaakt had en 
veel bemoedigender voor de Nederlandsche Bouwkunst 
geweest ware, wanneer men haar den mijns inziens 
haar toekomenden invloed gegund had. 
"Wanneer, zooals bij het Vredespaleis (eene echt inter
nationale instelling) naar uitspraak van het prijsgerecht 
een buitenlander als overwinnaar uit den wedstrijd 
treedt, dan heeft men zich daarbij neer te leggen. Dat 
vorderen recht en billijkheid. 

Maar waar 't eene stedelijke inrichting geldt, die wel is 
waar internationale maar toch stellig ook nationale 
kunst heeft te dienen, dan mochten toch wel in de eerste 
plaats de vaderlandsche bouwkunst en hare beoefenaars 
toegelaten worden. Of en inhoeverre het oude Schouw
burggebouw met zijne mooie facade hierbij bewaard 
kon blijven, kan ik niet genoegzaam beoordeelen. 
Maar zeker is t, dat de nu ingeslagen weg me verkeerd 
voorkomt. Dat de firma Fellner & Helmer routine op 't 
bewuste gebied heeft, is ieder vakman bekend, maar 
even zoo zeker is 't (uit den aard der zaak) dat van haar 
niet iets Hollandsch verwacht kan worden, zooals dit 
't geval had kunnen zijn (in den besten zin des woords), 
wanneer men zich tot de Nederlandsche Architekten 
van naam en faam gewend hadde. Zelfs al ware dit iets 
duurder gekomen, dan had dit voor den Haag, naar 't me 
wil voorkomen, nog niet als overwegend bezwaar mogen 
dienen. De hoofdzaak is toch, iets goeds te scheppen 
en 't komt me wel tamelijk krenkend voor, als 't ware 
den inheemschen bouwkunstenaars (al is 't dan ook in-
direkt) te verstaan te geven: -dat kunt ge niet !" — 
Hier schijnt de frissche wind nog niet de genoegzame 
sterkte gewonnen te hebben, een zeer oud vooroordeel 
weg te vagen, namelijk het gevoel, alsof iets -van buiten 
af" steeds beter zou zijn dan uit eigen kring. In derge
lijke gevallen schaadt zeker iets meer nationaal bewust
zijn niet, het behoeft daarom volstrekt nog niet in het 
zoo gevaarlijke chauvinisme om te slaan. -Nehmetdas 
Gute, wo Ihr's findet, nachdem Ihr alles geprüfethabt." 
In dezen zin schijnt 't me een zeer bemoedigend ver
schijnsel, dat men zich in Holland meer krachtiger her
innert, welk „prachtig materiaal" (zooals zeer treffend 
een motto bij de onlangs afgeloopen prijsvraag luidde) 
Neêrlands bodem levert. Dat genoemde prijsvraag zulk 
een omvangrijke beantwoording vond, is weer een teeken 
vóór de beweging van den verfrisschendcn bries. Men 
ziet ook hieruit, hoe dit zeer goed hand in hand met de 
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piëteit voor oude tradities kan gaan. Evenals houtvoor 
't -Schwarzwald", lei voor den Rijn, roode zandsteen 
voor den Main, eigenaardig zijn (om maar eenige voor
beelden te noemen) is dit de baksteen voor de rivier-
vlakten. 
Hoe hierbij de eigenaardigheid van den volksaard toch 
weer tot uiting komt (ondanks overeenstemming van 
bouwstof) toont bijv. eene vergelijking tusschen Hol
landsche en Brandenburgsche baksteenbouw. Niet 
alleen de plaats en de bewoners, maar ook de tijd moet 
zich weerspiegelen in de bouwwerken, zoowel als in 
iedere andere kunst. 
Het ijzer heeft natuurlijk aan de werken van onzen tijd 
een karakter gegeven, geheel verschillend van dat van 
de voorafgaande tijdperken. 
Zoodoende heeft elk land de mogelijkheid in zijne wer
ken nationaal te blijven en toch modern in den goeden 
zin van 't woord te scheppen. Dit heb ik levendig onder
vonden bij 't bezichtigen van in den laatsten tijd ont
stane gebouwen voor woning, verkeer en industrie, 
zoowel in Holland als elders. 
Hoe opwekkend doet dit aan! 
Men vraagt zich daarbij af, hoe 't komt, dat nog steeds 
velen dit afweren. 
Dit komt wellicht daardoor, dat de Bouwkunst evenals 
hare zusterkunsten nog te weinig .Gemeingut" is. Wan
neer men nog meer dan thans op de scholen de kunst 
als uiting van .willen en kunnen" in hare grondbegin
selen onderwijst en verklaart, dan zal ook de leek be
ginnen datgene mooi te vinden, wat waar is. Het levens
genot zal er door verhoogd worden; kleingeestige en 
.engherzige" beweeggronden zullen niet meer zoo licht 
in groote vragen van algemeen belang den doorslag 
geven, als dit thans helaas nog veelal t geval is. Om een 
voorbeeld te noemen: Heemschut zal in wijdere kringen 
„Verstandnis" vinden, zonder juist daarom alles te 
willen behouden, enkel en alleen omdat 't oud is, zooals 
veelal nu nog gemeend wordt. 
Vereenigingen als -Nehalennia" op Walcheren zullen 
er gemakkelijker in slagen, het karakter van t land te 
bewaren. Want dit gaat zeer goed hand in hand met 
't toelaten van iedere nieuwe constructie, van elk opko
mend materiaal (zooals betonijzer). De hoofdzaak blijft 
toch 't begrijpen van 't geen, waarnaar gestreefd wordt. 
Gevallen als te Zaandam waar, niettegenstaande de vele 
protesten, het pas ontstane mooie plein onoordeelkundig 
wordt volgebouwd, zullen dan ook zeldzaam worden, 
want naar 't mij toeschijnt, is ook hier de oorzaak van 
't niet aannemen der goed gemeende, vooruitstrevende 
en in de toekomst blikkende gedachten alleen geweest, 
dat deze niet genoeg begrepen zijn geworden. 
Natuurlijk is 't gemakkelijker kritiek uit te oefenen dan 
te scheppen of zelfs maar den weg daartoe te wijzen. 
Maar zonder 't eerste is 't laatste niet denkbaar. Geer
truida Carelsen schijnt mij volkomen gelijk te hebben, 
wanneer ze zegt: -de zaak eens wat dieper bekijken", 
bij de natuur zelf in de leer gaan en dan trachten het 
inzicht en den smaak van 't publiek in deze richting, 
d. w. z. in goede banen te leiden. Er waait zulk een 

wind, ook in Holland; die dit nog niet voelt, stelle zich 
eens op de pier en hij zal den verfrisschenden invloed 
spoedig met behagen waarnemen. Hier mag dan eens, 
geloof ik, gerust en blijmoedig gezegd worden: „Laat 
maar waaien!" 
Aken, Juni 1912. J. D. LANDRÉ C.FZN. 

M I D D E L B A A R T E C H N I S C H E SCHOOL 
T E ' S - G R A V E N H A G E . 
De Commissie tot onderzoek naar de mogelijkheid van oprich
ting eener Middelbaar Technische School te 's-Gravenhage, heeft 
in haar jongste vergadering een Leerplan voor een op te richten 
M . T. S. vastgesteld. 
De M . T. S. bedoelt te zijn een inrichting waar, naast bevordering 
van algemeene ontwikkeling, aan den a. s. technicus de kennis 
zal worden verstrekt, welke hem later in staat stelt tot het richtig 
uitoefenen van zijn beroep. 
Aanvankelijk zal aan de school worden opgeleid voor: Bouw
kundig Opzichter, Bouwkundig Teekenaar, Waterbouwkundig 
Opzichter, Opzichter of Teekenaar in betonijzerbouw en voor 
Uitvoerder van Bouwwerken, terwijl naar de behoeften ook op
leiding zal worden gegeven aan hen. die het beroep in de Ned. 
koloniën wenschen uit te oefenen. 
Om tot de school toegelaten te worden, moet de leerling den leef
tijd van 18 jaren hebben bereikt en naast behoorlijk lager onder
wijs, een vooropleiding hebben genoten aan een Ambachts
school. Burgeravondschool of een daarmee gelijk te stellen in
richting voor teekenonderwij s, waardoor hij in staat is te voldoen 
aan de eischen van toelating, welke nader in het Leerplan zijn 
omschreven. 
Aan de Middelbaar Technische School zal o. m. onderwijs wor
den gegeven in de volgende vakken. 
1. Bouwkunde (burgerlijke en water-) en bouwkundig teekenen. 
2. Theorie van het Ambaeht. 
3. Kennis en beproeving van bouwmaterialen. 
4. Bouwadministratie. Bestekken en begrootingen. 
5. Verwarming, verlichting en watervoorziening. 
6. Wiskunde. 
7. Statica en Graphostatica. 
8. Landmeten en waterpassen. 
9. Natuur- en scheikunde. 

10. Kennis van werktuigen. 
11. Handteekenen. 
12. Geschiedenis der bouwstijlen en Ornamentleer. 
13. Economie. 
14. Hygiëne, kennis van de verschaffing van eerste hulp bij on

gelukken. 
15. Een of meer der moderne talen (bij voorkeur Duitsch). 
De Commissie besprak vervolgens in haar vergadering de wijze, 
waarop het plan tot verwezenlijking der M . T. S. het beste wordt 
gediend, welke besprekingen echter nog niet voor publiciteit 
geschikt zijn. 
De Commissie bestaat thans uit vertegenwoordigers der navol
gende vereenigingen: 
Afd . den Haag van de Maatschappij tot Bev. der Bouwkunst. 
Vereeniging Ar t i et Industriae. 
Afd. den Haag van den Alg . Ned. Opzichters- en Teekenaarsbond, 
Afd. Architectuur van den Haagschen Kunstkring. 
Bouwkundige Vereeniging ..Onderneming en Vrijheid". 
Ver. ..de Nijverheid" (afd. van den Ned. Aannemersbond) en de 
Afd. den Haag van den Bond van Technici. 
Het Uitvoerend Comité wordt gevormd door de heeren J. J. L . 
Bourdrez, J. E . van Leeuwen en M . Vrijenhoek, Secretaris. 
Uit bovenstaand verslagje mochten wij met genoegen opmaken, 
dat de Commissie, in 't bijzonder het Uitvoerend Comité, bij de 
samenstelling van het Leerplan er naar gestreefd heeft, dat aan 
de M . T . S. ook gelegenheid is tot opleiding voor U i t v o e r d e r 
v a n B o u w w e r k e n . 
Aangenaam is het ons op dit resultaat de aandacht te kunnen ves

tigen, aangezien bovenbedoeld examen nog slechts twee jaren 
geleden door de Mij . tot Bev. der Bouwkunst is ingesteld, en zoo
doende zich nog niet in algemeene bekendheid kon verheugen. 
In geen enkel Leerplan der bestaande M . T. Scholen, vonden wij 
genoemde opleiding vastgelegd. Allicht kan deze uitzondering 
voor anderen een prikkel zijn indezelfde richting werkzaam te 
zijn, terwijl tevens het examen van de Mij. nog meer aan de ver
wachtingen zal beantwoorden, dan bij de instelling daarvan be
oogd werd. 

NATIONALE T E N T O O N S T E L L I N G VAN 
WERKSTUKKEN HET STUKADOORSVAK 
BETREFFENDE. 
T E H O U D E N T E R O T T E R D A M V A N 27 S E P T E M B E R T O T 6 O C T O B E R 

1912 IN H E T G E B O U W V O O R K U N S T E N E N W E T E N S C H A P P E N A A N 

D E N S C H I E D A M S C H E N S I N G E L . G E O R G A N I S E E R D D O O K D E N N E D E R -

L A N D S C H E N S T U K A D O O R S - P A T R O O N S - B O N D , O P G E R I C H T 11 S E P 

T E M B E R 1902. 

P R O G R A M M A , 

voor de in te zenden werkstukken enz. 

Het doel dezer Tentoonstelling is een streven oin het stukadoors
vak weder een eereplaats onder de bouwvakken te doen in
nemen, door te laten zien wat door beoefenaren van dit vak kan 
worden gepresteerd, wat in deze richting kan gevraagd en tevens 
hoe het stukadoorswerk als degelijk en daarbij prachtig ver-
fraaiïngsmiddel aangewend worden kan. 
De inzendingen zullen gerangschikt worden in 4 afdeelingen. 
Afd. I. A. Werkstukken vervaardigd door gezellen. 

•B. .. .. leerlingen. 
C. Inzendingen van Ornamentwerken. 

Afd. II. Idem door patroons. 
Afd. i n . Inzending van Betonwerken in betrekking tot het vak. 
Afd. IV. Inzending van Teekeningen enz., het vak betreffende. 
Als nadere omschrijving der afdeelingen kan het volgende die
nen, o.a.: 
Dat voor afd. I er wel degelijk op zal gelet worden dat de inzen
ders met hun werkstukken aantoone. . dat zij volkomen een be
grip hebben omtrent de ware roeping van het stukadoorswerk 
als een voltooiend bouwonderdeel, zoodat werd b.v. hun inzen
ding in werkelijkheid toegepast, dit zoude blijken een bruikbaar 
en tevens fraaie afwerking van een of ander bouwwerk of ge
deelte er van te zijn. 
Als zoodanige werkstukken kunnen ingezonden worden: pla
fonds voor kamers in verschillende bewerkingen enz., een vesti
bule, een hal met plafond- en wandversieringen, een schouw, 
een versierde orgelwand in een kerk enz. enz., kortom alles 
waarmede de vervaardiger zal aantoonen een werkstuk te heb
ben geleverd dat als stukadoorswerk in aanpassing met andere 
bouwwerken een afgewerkt en fraai geheel vormt. 
Bovenstaande kan ook gelden voor sub B. terwijl voor sub C 
bedoeld is: 
1". Inzending van ornament toegepast bij de werkstukken en 
2". .. .. .. afzonderlijk. 
De inzenders hebben met de volgende bepalingen rekening te 
houden: 
1. De in te zenden voorwerpen moeten gemakkelijk vervoer
baar zijn. 
2. Van ieder werkstuk zal, waar het noodig blijkt, een teekening 
verlangd worden met de verschillende details. 
3. Fragment werk zal zooveel mogelijk vermeden moeten worden. 
4. Een inzending van eenige personen, zoogenaamde groepin-
zending. is toegestaan. 
Voor afd. II. Geheel als voor de bovenomschreven afdeeling. 
Voor afd. III. Ook hier moet terdege rekening gehouden wor
den dat de in te zenden werkstukken vervoerbaar zijn. 
Voor bekroning komen in aanmerking inzendingen bedoeld in 
afd. I en IV. 
Reis- en Verblijfkosten van inzenders buiten de gemeente Rot-
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komen. 

terdam. die naar het oordeel van het uitvoerend comité daar
voor in aanmerking komen, kunnen worden vergoed. 

Algemeene Bemerkingen. 
Toegangsbewijs voor Bondsleden. 
Ieder Bondslid moet zijne handteekening op de hem toegezon
den Toegangskaart plaatsen. 
Op vertoon van deze kaart heeft houder recht van toegang met 
twee dames. 
Deze kaarten zijn gedurende de tentoonstelling doorloopend 
geldig. 
Toegangsbewijzen voor Gezellen. 
Deze kaarten worden door het Secretariaat aan de Patroons-
Bondsleden op aanvrage verstrekt, bij wie de gezellen zich dan 
kunnen vervoegen. 
Zonder vertoon van voornoemde kaarten zal voor de entree 
betaling verlangd worden. 
Ook voor de te houden Voordrachten tijdens de expositie zijn 
deze kaarten geldend. 
Twee maanden voor de opening van de tentoonstelling moet aan 
den Secretaris bekend gemaakt zijn. wat zal worden ingezonden. 
Tusschen 16 en 21 September moeten de inzendingen zijn inge-

Voor de Nederl. Stukadoors-Patroons-Bond, 
het Uitvoerend Comité v. d. Tentoonstelling, 

J . H A A G E JK. . 1ste Voorzitter, Rotterdam. 
T H . L U T T E R S , 2de Voorzitter. Utrecht. 
H . v. V R E E S W I J K , Delftschevaart 26. 

Secr.-Penningm.. Rotterdam. 
W . F . A B E L I N G , ged. Lid Hoofdbest.. Amsterdam. 
H . DÖING . Haarlem. 
A . V A N GlLST, 's-Gravenhage. 

l i t B E R l C H T E N J l 
Panl Wallot. Het Handelsblad van Zondag morgen, bracht ons 
het eerst het bericht van het overlijden van den bouwmeester 
van het Rijksdaggebouw te Berlijn, den grooten figuur uit de 
Duitsche architectenwereld : Paul Wallot. 
In het Berliner Tageblatt wijdt Fr i tz Stahl een zeer waardeerend 
woord aan zijn nagedachtenis, en herinnert daarbij ook aan zijn 
hoofdwerk, hetgeen de keizerlijkegoedkeuringnietmochtweg
dragen en ook door zijn vakgenooten niet onverdeeld gunstig 
beoordeeld is geworden. Niettemin, al is Wallot niet gelijk te stel
len met een Messel en Hoffman. Wallot was een van de eerste 
architecten van het ..nieuwe Duitschland" die door zijn werken 
een zeer grooten invloed heeft uitgeoefend op de ontwikkeling 
van de bouwkunst. Onze Duitsche correspondent is aangezocht, 
om voor de lezers van het B. Weekblad omtrent het leven, het 
streven en het werk van dezen grooten meester nadere bijzon
derheden mede te deelen. 
Aanbouw Rijksmuseum (schenking-Drucker). Het Ge
meenteblad bevat een voorstel van het Raadslid Posthumus Mey
jes om het volgende besluit te nemen : 
„De Raad, zich niet kunnende vereenigen met de voordracht van 
B . en W., d.d. 23 Juli 1912, No. 886. waarbij wordt voorgesteld 
vergunning te verleenen. om het in 1873 aan het Rijk ten dienste 
van den bouw van het Rijksmuseum geschonken terrein nog 
meer te bebouwen dan totnogtoe is geschied, besluit uit het oog
punt van stadsschoon en uit eerbied voor het architecturale 
schoon van het Rijksmuseumgebouw, geen verdere bebouwing 
van het thans nog onbebouwde museumterrein toe te staan. 
„De Raad, gaarne willende medewerken, om de waardevolle 
collectie-Drucker in de onmiddellijke omgeving van het Rijks
museum te doen blijven, verklaart zich bereid ten dienste van 
den bouw van een nieuw museum voor hedendaagsche kunst, 
waarin alsdan de collectie-Drucker de eereplaats zoude verkrij
gen, onder nader te stellen voorwaarden en behoudens de wet
telijk vereischte goedkeuring van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland, een besluit te nemen, aan het Rijk kosteloos af 
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te staan het bouwterrein, gelegen aan de Joh. Vermeerstraat 
tusschen de Hobbema- en de Honthorstraat naast het Veilig
heidsmuseum-gebouw". 
Ter toelichting zegt de voorsteller: De voordracht van B . en W. 
aan den Raad om vergunning te verleenen, den ter onzaliger ure 
gestichten aanbouw achter het Rijksmuseum ten dienste van de 
collectie Drucker nog meer dan eens zoo groot te laten maken en 
aldus den fraaien achtergevel van het Rijksmuseumgebouw nog 
meer te ombouwen en te bedekken, heeft een zeer pijnlijken in
druk gemaakt op alle belangstellenden in de monumenten van 
bouwkunst uit de latere jaren en in het bijzonder op de bewon
deraars van het Rijksmuseum als gebouw. 
Reeds heeft het aspect van den achtergevel belangrijk geleden 
door het aanbouwen van de Rembrandtzaal en door den Druc-
ker-aanbouw en nu dreigt het gevaar, dat op den eens ingeslagen 
verkeerden weg zal worden voortgegaan en opnieuw een fraai 
gedeelte van den achtergevel vanhetRijksmuseumgrootendeels 
aan het oog zal worden onttrokken. 
Reeds is door een aantal schilders, bouwmeesters en kunstken
ners tot Z. Ex. den Minister van Binnenlandsche Zaken per 
adres het dringend verzoek gericht, niet tot dit wandalisme te 
willen medewerken. 
De bouwmeester van het Rijksmuseum, dr. Cuypers, heeft zich 
onomwonden uitgesproken in woord en geschrift, waar hij zegt: 
„Als bouwkunstenaar moet ik eiken verderen aanbouw of bij
bouw op het museumterrein ten stelligste blijven ontraden; 
maar om er nu voor de collectie-Drucker weer 'n brok aan te 
zetten, daar ben ik vierkant tegen." 
Hij geeft twee oplossingen aan, om de collectie-Drucker een 
plaats te geven, deze pracht-verzameling waardig, en we l : 
lo . om in het bestaande Rijksmuseumgebouw eenige zalen daar
voor in te ruimen, aldus zoude aan den wensch van den heer en 
mevrouw Drucker zijn voldaan, „dat de door hen geschonken en 
nog te schenken verzamelingen deel zouden uitmaken van aan
sluitende verzamelingen in het Rijksmuseum". Voor de schilde
rijen uit de te ontruimen zalen en voor uitbreiding zoude dan 
een annexe van het museum in de nabijheid moeten worden 
gebouwd; 
2o. om een geheel nieuw museumgebouw voor hedendaagsche 
kunst te bouwen en daarin de geheele collectie-Drucker bijeen 
te brengen en een eereplaats te geven. 
Terecht wijzen B. en W. in de voordracht erop. dat de Raad voor 
een zeer lastige beslissing wordt gesteld, te meer, waar dr. Cuy
pers alle verantwoordelijkheid voor den misstand, welke zoude 
geschapen worden en voor het schenden van het door hem ge
bouwde monument, laadt op de schouders van hen, die zulks 
wenschen en bevelen. 
Overtuigd, dat de Raad niet zal wenschen, dat den bouwmeester 
zoude bevolen worden tegen zijn gevoelen en overtuiging het 
schoonste bouwwerk, dat hij schiep, nog meer te bederven, dan 
hij reeds gedwongen was te doen, vertrouwt de heer Meyjes. 
dat de Raad zich niet zal vereenigen met de voordracht No. 886 
van B. en W. 
De Raad heeft het in handen; moge de Raad besluiten te zeggen: 
„tot hiertoe en niet verder !" 
Amsterdam toone zich dankbaar, dat de prachtcollectie-Drucker 
binnen zijn muren wordt bewaarden tentoongesteld. Amsterdam 
brenge daarvoor een offer, door aan het Rijk aan te bieden het 
zeer gunstig gelegen bouwterrein achter en onmiddellijk in de 
nabijheid van het Rijksmuseum, groot 3535 M - \ , ter waarde van 
ongeveer f 150.000, opdat het Rijk daarop stichte een nieuw 
museum voor hedendaagsche kunst, te bouwen doordr. Cuypers. 
die daarbij voorzeker wel zal zorgen, dat de collectie-Drucker, 
in de eerezalen ondergebracht, evengoed verlicht zal worden, 
als zij thans is in den aanbouw. 
Mogen alsdan de heer en mevrouw Drucker, deze medewer
king van Amsterdam en van het Rijk waardeerende. hunne 
bezwaren laten vallen, dan zal grooter dank van het Nederland
sche volk hun ten deel zijn. dan dat ter wille van de schilderijen 
en kunstvoorwerpen het monumentale Rijksmuseumgebouw 
weder zoude worden geschonden. 
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wenscht te aanvaarden, en dat uitstedigheid de oorzaak is. dat 
hij dit niet eerder kon berichten. Aangezien Woensdag 14 Augus
tus de wettelijk vastgestelde datum is. waarop de termijn ge
sloten wordt binnen welke de candidaat gestelde heeren in de 
gelegenheid zijn gesteld te berichten of zij de candidatuur aan
vaarden, behoort de heer Reus dus officieel tot de candidaten. 

OFFICIEEL GEDEELTE. REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

A L G E M E E N E S E P T E M B E R VERGADERING. E X 
CURSIE. Het Hoofdbestuur heeft in zijne vergadering van 21 
Augustus j . 1. besloten de 2-daagsche September Vergadering-
Excursie te houden te Dusseldorf, ter gelegenheid van de 
hoogst belangrijke Steden-tentoonstelling aldaar, en samen
vallende met 2 dagen van het Kongress für Stadtewesen dat 
van 23 28 September te Dusseldorf zal plaats vinden. De 
juiste data van deze Vergadering-excursie zullen vastgesteld 
worden, zoodra het meer uitvoerig programma van het congres 
verschenen is. 
Voor den inhoud der tentoonstelling verwijzen wij naar het 
artikel: 
De Stedententoonstelling te Dusseldorf, opgenomen in B. Week
blad 1912. no. 31. blz. 376. 
Op het Congres zullen voordrachten gehouden worden betref
fende de groepen: 
I. Stadtebau, 
II. Stadtische Betriebe, 
III. Pflege derWisscnschaft.KunstundWohlfahrtindenStadten. 
Verder zullen belangrijke stedelijke en industrieele inrichtingen 
bezocht worden. 
De deelname aan het Congres bedraagt 12 Mark voor één groep ; 
voor elke groep meer 6 Mark. 
Zij die bij de excursie tevens wenschen deel te nemen aan het 
Congres worden verzocht nadere inlichtingen en programma's 
aan te vragen bij het bureau der Maatschappij Marnixstraat 402, 
Amsterdam. 

VERKIEZING HOOFDBESTUUR. Van den heer H. A. 
Reus is 16 Augustus j . l . een schrijven ontvangen, waarbij hij 
mededeelt, dat hij een candidatuur voor het Hoofdbestuur niet 
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In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

KRONIEK xxxix 
door J. GRATAMA. 

m 
E V E R G R O O T I N G V A N D E N U l T B O U W - D R U C -
K E R A A N H E T R I J K S M U S E U M . Er schijnt op 
het belangrijkste bouwwerk in Nederland uit 
de 2de helft der 19de eeuw geen zegen te 

rusten. In zijn architectonische kern werd het gevoelig 
getroffen, door het verplaatsen van de Nachtwacht van 
Rembrandt naar een nieuwen aanbouw. Immers, het 
was een uitstekende en zinrijke gedachte van Dr. Cuy
pers, aan het eind van de eeregalerij te plaatsen op 
de eereplaats het grootsche schilderij van Rembrandt, 
als een apotheose van de roemruchtige Nederlandsche 
schilderschool uit de 17de eeuw. Maar het bovenlicht 
deed de Nachtwacht niet goed uitkomen ; het schilderij 
moest zijlicht hebben. De Rembrandt-puist aan het 
museum ontstond, waarin nu het wondere doek wel goed 
verlicht is; maar aan de eeregalerij is hare hoogere be
teekenis ontnomen, en helaas staat de buiten-architec
tuur van den aanbouw niet op gelijke hoogte met die 
van het oorspronkelijke gebouw. 

Heeft de Nachtwacht-kwestie het gebouw inwendig ge
schaad, uitwendig zou het lijden, door dat het te klein 
werd voor de nieuwe aanwinsten. Het bevreemdt van 
een museuingebouw te constateeren, dat het niet goed 
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tegen uitbreiding kan. Wat toch ligt meer voor de hand, 
dan dat een Rijksmuseum geleidelijk aan in omvang zal 
toenemen, en dat bij den geheelen opzet hiermede 
rekening moet worden gehouden. Dr. Cuypers geeft in 
zijn interview in de N. R. Ct., overgenomen in Bouwk. 
Weekblad no. 29 een verrassende opheldering van dit 
geval. Hij zeide: -Maar met dit al wreekt zich nu de 
kleingeestigheid van de commissie bij de stichting van 
het Rijksmuseum. Ik had niet af willen bouwen; ik had 
het middenstuk willen maken met de noodige ruimte 
voor nieuwe vleugels, volgende de lijn van het hek, den 
vijfhoek. Doch de heeren vonden: 't was nu al te groot! 
En bovendien wilden zij niet dat men zou denken: er is 
geen geld geweest om het werk af te maken. Alleen 
Victor de Stuers was op mijn hand; hij voorzag wat er 
sedert is moeten gebeuren: telkens stukken bij lappen. 
Maar om nu voor de collectie-Drucker weer een brok 
aan te zetten, daar ben ik vierkant tegen". 
Het Museum werd te klein; allerlei aanbouwen in het 
openbaar park aan de achterzijde ontstonden, het 
laatst de uitbouw-Drucker voor de fraaie collectie mo
derne Hollanders. Op welke minder royale wijze de 
vergunning van de gemeente Amsterdam, die eigenares 
is van dit park, door het Rijk is afgedwongen, is zeer 
juist te lezen in het hier achter volgend adres van het 
Genootschap Arch, et Amic. 

Zoo is dat gedeelte van den tuin, dat een f raaien park-
indruk had kunnen geven, bedorven door een bijeen
voeging van gebouwtjes, zonder veel architectonischen 
samenhang, die zoo ongeveer den indruk van een nette 
fabrieksrommel maken. Er is iets zeer zonderlings in 
dezen gang van zaken. Ons nageslacht zal zeggen, dat 
Amsterdam in het begin der 20ste eeuw een eigenaar
dige gewoonte had, namelijk dat het zijn mooiste ge
bouw ijverig aan het oog van den wandelaar onttrok, 
terwijl de leelijkheid in talrijke nieuwe straten hoogtij 
vierde. 
De Rijksmuseumsbuurt met het gebouw als hoofdzaak, 
is in haar aanleg en hare bedoeling een der schoonste 
en belangrijkste van het nieuwere Amsterdam. Maar 
heel de aanleg wordt beheerscht door het museum, dat 
overeenkomstig zijn hooge beteekenis en zijn ar
chitectonische werking, op juiste en fraaie wijze omge
ven moet worden door plein, straat of park, opdat het 
geheel zich goed en waardig vertoone. Dit is niet alleen 
een architectonische eisch, het is ook een juist begrip 
van een stadsaanleg, die groote en schoone gebouwen 
te baat neemt om het stadsbeeld er mede te verrijken. 
Maar wie denkt dat Amsterdam, trotsch op het bezit 
van dit in zijn soort belangrijkste gebouw van Neder
land, ook zorgvuldig waakt voor een fraai tentoon
stellen van het monument, vergist zich. Picturale kunst 
gaat nu nog boven bouwkunst; nog is de cultuur niet 
zoo ver gevorderd, dat men de juiste, hooge en opvoe
dende beteekenis van stadsaanleg en architectuur, de 
kunstuiting van de gemeenschap en bij uitstek voor de 
gemeenschap, naar waarde schat; en zoo moest, ter-
wille van het Hollandsche impressionisme, het meester
werk van de Hollandsche architectuur uit de 2de helft 
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der 19de eeuw door den uitbouw Drucker plaatselijk 
worden bedorven. 
Het is echter een verheugend verschijnsel, dat tegen 
deze voortwoekerende ontsiering krachtig protest 
wordt aangeteekend. In het begin van dit jaar richtten 
een aantal kunstenaars, kunstkenners en liefhebbers 
een adres aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, 
waarin zij op meerdere grondende vergrooting van den 
uitbouw-Drucker afkeurden, en dringend in overweging 
gaven om voor de collectie Drucker een nieuw ge
bouw, bijgebouw van het Rijksmuseum, te doen oprich
ten op het terrein er vlak bij gelegen, naast het Veilig
heidsmuseum, door de gemeente Amsterdam voor 
museumbouw gereserveerd. De collectie Drucker zou 
dan voorloopig ondergebracht kunnen worden in de 
bestaande museumruimte, waarin door verschikking, 
zuivering en gedeeltelijke overplaatsing naar depots de 
noodige plaats en het noodige licht te vinden zou zijn. 
De kunstwereld was vol goede hoop, maar zij kwam 
voorloopig bedrogen uit. In verband met de wenschen 
van den heer en mevrouw Drucker achtte de Minister 
de eenige oplossing gelegen in de vergrooting van den 
bestaanden uitbouw. B. en W. van Amsterdam advi
seerden daarna op dit voorstel in te gaan; in hun toe
lichting geven zij weinig blijk, de architectonische waar
de van het Rijksmuseum in verband met een goede om
geving te beseffen. In de Memorie toch staat: 
.Het college van B. en W. vreest echter niet, dat door 
de voorgenomen vergrooting van den bijbouw het uiter
lijk aanzien van het Museum in die mate lijden zal, als 
door velen wordt gemeend. Zooals toch uit de overge
legde teekening blijkt, zal van den bijbouw niets te zien 
zijn, wanneer men het gebouw nadert van het noorden, 
het westen of het oosten. Alleen van de zuidzijde en 
dan nog enkel indien men gaat in de richting van den 
doorgang onder het Museum, zal een gedeelte van den 
achtergevel iets later in het gezicht komen, dan thans 
het geval is. Dat gedeelte is echter reeds thans grooten-
deels aan het gezicht onttrokken door boomen en be
planting". 

Het is zeker de-vraag, of het wel wenschelijk is de 
boomen aldaar hoogte laten opschieten; het is niet juist 
den fraaien achtergevel achter uitbouwen, maar ook 
niet achter groen te veel te verbergen. 
Den heer Posthumus Meyjes komt lof toe, daar hij 
hierop de koe flink bij de horens pakte en bij den Raad 
een voorstel indiende, dat in strekking vrijwel overeen
komt met het adres van de kunstenaars en kunst
kenners. Ook hij wil, dat voor de Drucker-Collectie een 
nieuw museum gebouwd zal worden. En hoezeer dit 
een goede oplossing zou zijn, en hoezeer men ook zou ver
moeden, dat deheerenmevr.Druckernietslieverzouden 
willen dan een apart, geheel voor het doel gebouwd 
nieuw Drucker-museum, vlak bij het Rijksmuseum, het 
blijkt dat zij er zich niet mee kunnen vereenigen, ondanks 
dat het hun van verschillende zijden, naar het schijnt, 
met warmte is aanbevolen. Zij willen, dat hun collectie 
een direct onderdeel van het Rijksmuseum zal zijn. En 
waar deze wil vaststaat, lijkt mij,dat het voorstel-Meyjes 

Photo No. 1. Gezicht op het Rijks-Museum, zooals het zich thans vertoont aan de Zuidzijde. De photo is genomen in punt A van 
bijgaanden plattegrond. Van de fraaie gevels van het bibliotheekgebouw is niets meer te zien. 

|< Gedeelte, geheel aan het gericht onttrokken door de voorgenomen vergrooting van den Druck er-Uitbouw. v| 

Photo No. II van den Zuid-Westelijken vleugel, het bibliotheekgebouw en het eerste fragmenten-gebouw; genomen in punt B. 

""•hoort bij het Bouwkundig Weekblad van 24 Augustus 1912, No. 34. 



Plattegrond van het Rijks-Museum met de Drucker-aanbouwen en de omgeving. Men lette op de nabijheid van den Rembrandt-uitbouw. 
die op deze plattegrond niet getint is. 

niet het succes zal hebben, dat het eigenlijk toekomt. 
Het genootschap Architectura et Amicitia is in een adres 
met goed geïllustreerde en gedocumenteerde toelichting, 
gericht aan den Amsterdamschen Raad, opgekomen 
tegen de verdere bebouwing van het openbaar park, de 
tuin, waarbij de aandacht er op werd gevestigd, dat in 
het Rijksmuseum zelf door schifting en verschikking 
nog zeer goed plaats te vinden zal zijn voorde collectie-
Drucker. 
Naar aanleiding hiervan heeft Jan Veth in het Alg. 
Hand.Bl. nog eens goed den nadruk gelegd op het belang
rijk feit, dat in het Rijksmuseum meerdere stukken zijn 
die er best gemist kunnen worden. 
Reeds vroeger heeft Veth in een interessante brochure 
over een desbetreffende reorganisatie van het Rijks
museum geschreven. Hij zegt nu o. a. 
„Er is, — ik bepaal mij tot de schilderijen-verzame
ling sinds de schatten van het Trippenhuis in 1884 
hierheen werden overgebracht, aanhoudend meer bijge
komen, al maar meer bijgekocht. Maar er is niets afge
gaan. En het is alsof men het langzamerhand vanzelf 
sprekend is gaan vinden, dat een museum-collectie ver
beterd wordt, wanneer men haar uitgebreider maakt. 
Toch is daar het tegendeel van waar. Zoo ergens, dan 
komt het bij een schilderijen-verzameling niet op de 

quantiteit, maar op de qualiteit aan. Non multa sed 
multam zij hier het door alles heen geldend parool. 
Iedereen voelt dit eigenlijk. Alle bezoekers, binnen-
en buitenlanders, klagen over den chaos. Het is doode-
lijk vermoeiend, hier rond te dolen. Men wordt in het 
genieten van de uitnemende werken gestoord door de 
vele minder belangrijke er om heen. Het is een ziekte 
van vele musea, maar bij ons is het heel erg. 
Men moét tot een duidelijker grondbeginsel voor de 
verzameling, men moét tot een stelsel van zuivering 
komen. Zóó kan het niet langer, want onze kostelijkste 
Rijksverzameling, die in een bepaalde lijn tot de 
mooisten van de wereld behoort, wordt op die wijze 
tot iets ongenietbaars gemaakt." 
Veth wil, ten einde een goede keurverzamcling te ver
krijgen, dat de Regeering een keur-conimissie van 5 
personen benoemt, waarin, naar hij zegt, de blootc 
liefde tot het schoone, de kunsthistorie en ook de 
historie en het ambtenaarsinzicht op hun best verte
genwoordigd moeten zijn. 
Het adres van het Genootschap A. et A. behandelt het 
onderwerp uitvoerig, en is van een juiste strekking. 
Reeds mocht het Genootschap van verschillende zijden 
adhaesiebetuigingen ontvangen, o.a. ook van liet Hoofd
bestuur van de Mij t.bev. d. Bouwkunst. 
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Het adres volgt hieronder in zijn geheel, met de bijbe-
hoorende afbeeldingen, welker clichés welwillend ter 
leen zijn af gestaan door de Redactie van „ Architectura". 

Aan 
den Raad der Gemeente Amsterdam. 

Verzoekt het genootschap Architectura et Amicitia, te Amster
dam gevestigd, met den meesten eerbied, onder aanbieding van 
eene memorie van toelichting, waarin zijne beweegredenen tot 
dit adres uitgezet zijn, 
dat de Raad afzie van medewerking aan plannen, die ertoe lei
den, dat het „Openbaar Park", behoorende tot het Rijks-Museum, 
nog verder bebouwd wordt, 
't Welk doende, doet gij wel. 
Voor het genootschap Architectura et Amicitia. 

H . A . J. BAANDEKS, 
Voorzitter. 

JAN DE MEIJER, 
Amsterdam, Augustus 1912. Secretaris. 

TOELICHTING, behoorende bij het adres aan den Gemeenteraad 
van Amsterdam gericht door het Genootschap „Architectura et 
Amicitia" ter zake van de voorgenomen uitbreiding van den 
..Drucker-uitbouw" aan het Rijks-Museum. 
Het lijdt geen twijfel, of het voorstel door het Dagelijksch Bestuur 
onzer stad aan den Raad gedaan, om medewerking te verleenen 
aan de plannen der Regeering, beoogende de zoogenaamde 
„Drucker-uitbouw" aan het Rijks-Museum te vergrooten, zal bij 
den Raad levendige belangstelling wekken. Het nemen eener 
beslissing in deze zaak wordt namelijk zeer bemoeilijkt door 
den nadruk, die in de Memorie van Toelichting tot het betref
fende voorstel gelegd wordt op het verlangen van den Heer en 
Mevrouw Drucker, dat hunne buitengewoon rijke schenkingen 
in aansluiting met de overige verzamelingen in het Rijksmuseum 
zullen ondergebracht worden. Ongetwijfeld is het zeer lofwaar
dig dat aan dit verlangen de meest mogelijke aandacht gewijd 
wordt; tegenover de vorstelijke schenkingen en toezeggingen 
is zoodanige houding niet dan prijzenswaardig. Doch aan den 
anderen kant dient met niet minder belangstelling gelet te wor
den op de ernstige benadeeling, die het meesterwerk van den 
grootsten bouwkunstenaar van ons land der vorige eeuw be
dreigt, indien aan bovenbedoeld verlangen gehoor gegeven 
wordt op de thans voorgestelde wijze : door uitbreiding van den 
bestaanden „Drucker-uitbouw". E n op meerdere belangen, die 
ons gemeentebestuur te behartigen heeft nu zelfs blijkt te 
verdedigen te hebben tegenover de Regeering. 
Waar uit de toelichting van B . en W. blijkt dat in ruime mate 
aandacht geschonken wordt aan de wenschen van den Heer en 
Mevrouw Drucker, blijkt niet, dat met evenveel ernst de gevol
gen van het medewerken aan de plannen van Z. E . den Minister 
van Binnenlandsche Zaken onder het oog gezien zijn. 
Tevergeefs zoekt men naar mededeeling van welke pogingen 
aangewend zijn, om het verlangen van de milde schenkers te 
bevredigen, zonder daarbij in de noodzaak te geraken van ver
grooting van den uitbouw. Heeft de Regeering inderdaad ge
poogd in het Rijks-Museum zelf ruimte te maken, om de nieuwe 
verzamelingen onder te brengen? Reeds op het eerste gerucht 
omtrent verdere bebouwing van den Museum-tuin wendde een 
groep bekende mannen zich tot de Regeering met een verzoek 
van het plan af te zien en over te gaan tot de reeds meermalen 
gewenschte verschikking der collecties in het Rijksmuseum, 
waarbij alleen aan de meesterwerken plaats verleend zou wor
den en de overige schilderijen die meer historische of weten
schappelijke dan kunstwaarde bezitten, overgebracht zouden 
kunnen worden in de ruimten, vrijkomende door verplaatsing 
van scholen, architecten-bureau, enz. Daarbij zou zeer zeker in 
het Rijksmuseum voldoende plaats beschikbaar komen, om aan 
den wensch van den Heer en Mevrouw Drucker beter gehoor te 
kunnen geven, dan door eene plaatsing hunner collecties in bij
gebouwen geschiedt. 
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Is inderdaad met den ernstigen wi l , zoo mogelijk hiertoe te ge
raken, in deze richting naar eene oplossing gezocht zonder be
vredigenden uitslag ? 
Behalve, dat de bestaande verzamelingen beter tot hun recht 
zouden gebracht worden, behalve, dat de Drucker-collectie niet 
in een bijbouw, doch werkelijk in aansluiting met de bestaande 
collecties zouden opgesteld kunnen worden, wordt de moeite, 
die bovenbedoelde verschikking met zich medebrengt, nog be
loond, doordat er de noodzakelijkheid mede ontgaan wordt, het 
schoone Rijksmuseum-gebouw te ontsieren en belangrijk in zijn 
kunstwaarde te schaden. Tezamen genomen toch voorzeker een 
ruime belooning! 
Of, en in hoeverre de Heer Drucker het licht in het hoofdgebouw 
onvoldoende vindt, en of het onmogelijk gebleken is, in dit geval 
hier verbetering in te brengen, wordt niet vernomen. Waarbij 
dient bedacht te worden, dat het lang niet zeker is, dat het licht 
in de te bouwen zalen het licht in het hoofdgebouw in qualiteit 
zal overtreffen. 
De geringe afstand tusschen deze zalen en den het zonlicht weer-
kaatsenden, helrooden zuidelijken gevel kon wel eens van 
grooten invloed blijken! 
Is er alzoo weinig aandacht gewijd aan de middelen, ter voor
koming van de uitbreiding, en evenmin aan de bezwaren, die de 
uitvoering zou kunnen opleveren, — waarbij wij nog denken aan 
de moeilijkheid om later bij nieuwe schenkingen nieuwe ruimte 
te scheppen bij gebrek aan bebouwbare tuin-oppervlakte al 
even weinig is er gedacht aan de miskenning van de goede zor
gen en de opofferingen, die onze stad heeft overgehad, om het 
Rijksmuseum-gebouw recht te doen wedervaren. De kostbare 
stukken bouwgrond op bijgaande situatie kaart met P en Q aan
gegeven zijn onbebouwd gelaten met het oogmerk het Rijksmu
seum aan deze zijde een waardig voorplein te verzekeren. De 
radiaal aangelegde straten in het voornaamste woonkwartier 
van Amsterdam zijn gericht op deze zijde van het monumentale 
gebouw. Bij de overdracht van den grond aan het Rijk ten be
hoeve van de stichting van het Rijksmuseum bedong onze stad 
de voorwaarde, dat het ruim toegemeten, omliggende terrein de 
bestemming van „openbaar park" zou verkrijgen en behouden. 
Dit alles, om aan het schoone gebouw een waardige omgeving te 
verzekeren. 
Van het meeste belang voorliet monumentale effect van het ge
bouw is de handhaving van het „park" in den vorm, dien Dr. 
Cuypers eraan gegeven heeft. De hoog opschietende groepen 
populieren, die op de hoeken van het park geplant zijn, geven 
reeds van verre de afmetingen van het complex aan. Overal 
waar de aanleg nog onaangetast is, werkt zij mede om het monu
mentale effect van het geheele complex, gebouw en tuin. te ver-
hoogen. Niet dan met zekerheid van schade kan men den aanleg 
aantasten wat men wederom, hoewel men reeds te veel leer
geld betaald heeft door het wegwerken van de twee prachtige 
bibliotheek-gevels, bij herhaling voornemens is te deen. Wij 
wijzen er met nadruk op: het Rijksmuseum kan zijn entourage 
niet ontberen. 
Men verwijze nu niet. ook niet op zoo schoorvoetende wijze als 
in de toelichting van B. en W., naar de vroeger door den Raad 
reeds verleende vergunning tot oprichting van den bestaanden 
Drucker-uitbouw. Wie zich de geschiedenis daarvan herinnert, 
kan daaraan niet dan met zekeren wrevel over de toen gepleeg
de afpersing terugdenken. De vergunning is toen afgedwongen 
met de bedreiging, dat de collectie-Drucker naar elders zou ver
huizen en als middel om de schaamte daarover te bedekken 
vond men uit, dat de tuin kon gebruikt worden voor opstelling 
van bouwfragmenten en dat tegen een fragmenten-gebouw geen 
bezwaar behoefde te bestaan, een fragmenten-gebouw, dat dan 
de collectie-Drucker kon bevatten. Men zie het resultaat op bij
gaande foto No. I, die een beeld geeft van den Zuidwestelijken 
vleugel van het Museum, zooals deze zich thans, gezien van het 
geheele museumplein, aan het oog voordoet, en men betreure 
met ons, die weten wat achter de onoogelijke, bergplaats-achtige 
Drucker-uitbouw verborgen ligt, de aantasting van zooveel 
schoons. 

E n dit om welke reden? Omdat het museumbestuur vasthou
dend is aan het bestaande en opziet tegen de zoo noodige oprui
ming in eigen huishouden? Het schijnt wel, of het museum-be
stuur door verwerping van het aanhangige voorstel gedrongen 
moet worden naar de betere middelen, die ten dienste staan, om 
aan het verlangen van den Heer en Mevrouw Drucker te vol
doen. De voor verplaatsing van collecties en inrichtingen even
tueel benoodigde bouwgrond heeft ons Gemeentebestuur be
schikbaar gehouden, zulks met opoffering van de opbrengst, die 
deze grond kan leveren. 
Op de verminking van het Rijksmuseum-gebouw is met reden 

in de toelichting bij het voorstel zoo weinig mogelijk nadruk 
gelegd. Behalve de opmerking, dat, naar veler oordeel, het Rijks
museum weder iets van zijn schoonheid zal inboeten, vernemen 
wij, dat blijkens daartoe overgelegde teekeningen men het ge
bouw van drie zijden naderen kan, zonder te kunnen zien, wat 
er aan de vierde zijde gebeurd is ! In dezen trant verder betoo-
gende, hadden B. en W. hieraan kunnen toevoegen, dat men van 
de Drucker-uitbouwen in 't geheel niets zien kan, zelfs niet. in
dien men de bedreigde zijde van het Rijksmuseum nadert, mits 
met afgewend gelaat. Waarlijk, door het overleggen der teeke
ningen, toonen B. en W. niet dat het hun zeer ter harte gaat! 
Op duidelijker wijze kunnen wij den Raad toonen, wat thans 
wederom verloren zal gaan, door bijgaande foto No. II, die ge
nomen is ter plaatse, waar in de situatieteekening de letter B 
staat, dus op geringen afstand van den Rembrandt-uitbouw. dat 
is op de plaats, die voor het bezien van het resteerende het meest 
gunstig is. Door de naast de foto aangehechte strook neer te slaan, 
zal men opmerken hoeveel thans weder dreigt verloren te gaan : 
de Zuidgevel van den Z.W. vleugel grootendeels, de Oost- en de 
Zuidgevel van het bibliotheekgebouw, het geestige klokketo-
rentje van den eersten fragmenten-aanbouw (opgericht in den 
tijd, toen ook de Staat de destijds in de bouwerij gebruikelijke 
methode volgde, bouwvergunning te vragen als met het werk 
reeds lang aangevangen was) en eindelijk het overschot van wat 
eens een fraai deel van het „Openbare park" was. 
Na kennisneming van deze foto zal men bezwaarlijk kunnen toe
geven, dat het museum slechts iets van zijn schoonheid zal in
boeten. Integendeel men zal neiging gevoelen zich te scharen aan 
de zijde van den grijzen kunstenaar, Dr. Cuypers, die zich opzijn 
hoogen leeftijd nog moeite moet geven, zijn meesterwerk tegen 
schennende handen te verdedigen. 

Indien de Raad zich in dezen geest uitspreekt, zal hij een voor
beeld geven van de wijze, waarop een land zijn groote mannen 
moet eeren en daarbij tevens aan den Heer en Mevrouw Drucker 
de hand reiken om te geraken tot inwilliging van hun voornaam-
sten wensch „de door hen geschonken en nog te schenken ver
zamelingen deel te zien uitmaken van aansluitende verzamelin
gen in het Rijksmuseum." 
E n onze stad zal gelegenheid hebben te toonen, dat de verdedi
ging van verworven rechten haar ernst is, ondanks geuitte 
dreigementen, waarin vernedering schuilt. 

Amsterdam, Augustus 1912. 

HET ONTWERP ALGEMEENE ADMINISTRA
TIEVE VOORSCHRIFTEN EN DE AANSPRA

KELIJKHEID VAN DEN ARCHITECT, 
door Mr. K. J. V A N NIEUKERKEN, 

Advocaat te Amsterdam. 
Vervolg van blz. 399. 

VIII. 
S 22. Onuitvoerbaarheid. 

et in den loop der eeuwen beproefde systeem 
van het recht betreffende de uitvoering van 
overeenkomsten en verbintenissen zooveel 
mogelijk ook in de A. V.,diederechtsverhou-!ÜJ ! 

ding tusschen aanbesteder en aannemer zullen regelen, 
tot uiting te laten komen, mag m. i. zoozeer alswensche-
lijkheid worden beschouwd, dat een daartoe strekkend 
betoog bij voorbaat overbodig mag heeten. 
Alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken den
genen, die dezelve hebben aangegaan, tot wet. Zij kun
nen niet herroepen worden dan met wederzijdsche toe
stemming of uit hoofde der redenen, welke de wet 
daartoe voldoende verklaart. Ingeval de schuldenaar 
niet aan zijn verplichting voldoet, kandeschuldeischer, 
indien zulks mogelijk is, den schuldenaar tot nakoming 
der overeenkomst noodzaken, worden gemachtigd om 
zelf die verbintenis ten koste van den schuldenaar te 
doen uitvoeren en wordt deze dan opgelost in vergoe
ding van kosten, schaden en interessen. Tot die vergoe
ding moet hij worden veroordeeld, zoo dikwijls hij niet 
bewijzen kan. dat het niet uitvoeren of het niet tijdig 
uitvoeren der verbintenissen voorkomt uit een vreemde 
oorzaak, die hem niet kan worden toegerekend. Ook 
heeft die vergoeding niet plaats, indien de schuldenaar 
door overmagt of toeval verhinderd is geworden om o.a. 
te doen, waartoe hij verplicht was. 
Dit systeem nu behoort in de A. V. als bijzondere over
eenkomst met vele eigenaardigheden te worden doorge
voerd. Met „schuldenaar" wordt dan thans bedoeld de 
aannemer, met „schuldeischer" de aanbesteder. De 
eerste verbond zich tegenover den laatste een werk 
overeenkomstig ontwerp en bestek tot stand te brengen. 
Voor het vergaan van het werk, het risico, als van ver
bintenissen bevrijdende oorzaak, bij de uitvoering houdt 
de wet in de artt. 1641 1645 B. W. een bijzondere re
geling in, die hier echter niet aan de orde is. Thans 
heeft de Herzieningscommissie als den aannemer-schul
denaar bevrijdende oorzaak aangemerkt de „onuitvoer
baarheid" van het ontwerp. Nu zal men, naar ik meen, 
iemand, die zich verbonden heeft het een of ander te 
verrichten, maar die daarop beweert, dat zijn verbin
tenis onuitvoerbaar is, aanstonds tegemoet voeren: 
„dat is uw zaak, ik ontsla U niet van Uw verbintenis; 
ge hadt U dan maar niet moeten verbinden; ge hadt U 
vooraf van de al of niet uitvoerbaarheid moeten over
tuigen ; ge zult de gevolgen van Uw wanpraestie hebben 
te dragen en mij de te lijden schade hebben te vergoe
den." In het systeem der Herzieningscommissie zal de 
aannemer met dit beroep niet alleen rechtsgeldig van 
zijn verbintenis ontslagen worden, maar, indien daartoe 
termen zijn, nog bovendien schadevergoeding erlangen. 
Men zou met reden de gegrondheid der vraag, of aan 
dergelijk voorschrift wel eenige behoefte bestaat, in 
twijfel trekken, ware het niet, dat de aannemer het ont
werp niet zelfstandig maar onder leiding van een archi
tect uitvoerde en hem de uitvoering van een niet door 
hem maar door den architect vervaardigd ontwerp, 
enz. werd opgedragen, dat in een ander milieu kan zijn 
ondersteld dan hetgeen de werkelijkheid vertoont. 
Nu dient vooreerst het geval te worden uitgezonderd, 
dat de aannemer zij het ook zonder opzet of schuld 
zelf middellijk of onmiddellijk de oorzaak wordt der 
onuitvoerbaarheid, daar volgens art. 1272 B. W. de 
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schuldenaar, die zich in de onmogelijkheid gesteld heeft 
de zaak te leveren, of voor derzelver behoud - i.e. 
analogisch derzelver uitvoerbaarheid niet behoorlijk 
heeft gewaakt, gehouden is tot schadevergoeding. 
Maar bovendien moet hij ten aanzien van het onder
zoek, waartoe hij vóór of bij zijn inschrijving gehouden 
is, zich als goed aannemer hebben gedragen en blijkens 
§ 446 R. A. V. geacht worden het onderwerp van aan
besteding vooraf behoorlijk te hebben onderzocht en 
voldoende bekend te zijn met hetgeen tot een goede uit
voering en tot den aard van het werk behoort. 
Hij verbindt zich het werk tot stand te brengen overeen
komstig hem verstrekte teekeningen, bestek en bij de 
aanwijzing verschafte inlichtingen. Indien het ontwerp 
zoo onuitvoerbaar is, dan treft den aannemer rechtens 
niet minder schuld dan den ontwerper en worden zij 
beiden ter zake hunner wanpraestatie in een min aan-
genamen rechtsband met den besteder gewikkeld. Een 
beroep op onuitvoerbaarheid van den aannemer zou 
dan nooit mogen plaats hebben dan onder aanbod om 
de kosten van wijziging in ontwerp en uitvoering te be
talen. Indien dien aannemer bij gebreke van een rechts
band geen zelfstandig recht van verhaal tegen de direc
tie toekwam, dan zou de besteder bijv. kunnen worden 
verplicht zijn verhaalsrechten aan den aannemer te 
cedeeren. 
En in gevallen van absolute onuitvoerbaarheid, zelfs na 
wijziging der plannen, enz. behooren aannemer en di
rectie den besteder de geleden schade en gedorven 
winst of genot te vergoeden, nadat de rechter beider 
overeenkomst zal hebben ontbonden verklaard. 
Tegenover de bewering als zoude de besteder de gevol
gen van een slechte keuze van een architect, n. 1. het 
verkeerde ontwerp, hebben te dragen, staat vooreerst, 
dat hij als onwetende staat tegenover een deskundige, 
den aannemer, en bovendien dat de aannemer dan toch 
door de inschrijving zelf de gevolgen der slechte keuze, 
de uitvoering van een slecht ontwerp met een slechte 
leiding, aanvaardt en als zoodanig tegenover den beste
der aansprakelijk behoort te zijn. 
Doch, ofschoon de voorgestelde redactie er aan doet 
denken, zullen, naar ik meen, deze gevallen zich zelden 
voordoen. 
De vraag der al of niet uitvoerbaarheid van het ontwerp 
rijst blijkbaar meermalan gedurende het werk tenge
volge van in bestek en teekeningen niet verwachte om
standigheden, waardoor de aannemer de aansprakelijk
heid voor het werk te zwaar op zich voelt drukken, en 
dat wel het ontwerp uitvoerbaar is, maar dat de aanne
mer de uitvoering volgens bestek, teekeningen en de 
daarin opgenomen voorwaarden, constructies, enz. niet 
raadzaam acht. 
Zonder dat den ontwerper of der directie eenige schuld 
behoeft te worden aangewreven, kan ieders rechtsge
voel dan somtijds het beroep des aannemers op onuit
voerbaarheid billijken, waaruit de nauwe verwantschap 
blijkt tusschen het vraagstuk der onuitvoerbaarheid en 
dat van het risico bij de uitvoering. 
In het ontwerp, het bestek, enz. wordt een bepaalde 

reeks omstandigheden, een bepaalde' omgeving voor
ondersteld, doch niet zoo bepaald, dat elke bijzonder
heid den aannemer tot het onderhavige beroep aan
leiding zou kunnen geven. De architect zal den grond 
peilen en zijn ontwerp naar de algemeene samenstel
ling van die bevinding hebben in te richten, maar die 
bevinding en de inrichting van het ontwerp, de aard 
van het werk, zullen den aannemer een reeks mogelijk
heden doen voorzien, terwijl hij zelf ook van de omge
ving op de hoogte is of zich daarvan op de hoogte kan 
stellen. 
In dien geest zal het voorschrift van art. 1375 B. W. dat 
overeenkomsten niet alleen verbinden tot datgene, het
welk uitdrukkelijk bij dezelve bepaald is, maar ook tot 
al hetgeen dat, naar den aard van dezelve overeenkom
sten door de billijkheid, het gebruik of de wet, wordt 
gevorderd, ook in casu worden toegepast. 
De voorgestelde bepaling van § 17 geeft den aannemer 
recht op een nieuwe terreinopneming binnen 14 dagen 
na de gunning en, indien de gesteldheid niet overeen
stemt met de vooronderstelde, op vergoeding der meer
dere kosten. Deze bepaling nu zal eenerzijds moeilijk
heden voorkomen, maar blijkens het voorgaande be
moeilijkt ze juist anderzijds den aannemer in een be
roep op onuitvoerbaarheid. Immers, wanneer hij de 
schriftelijke vordering nalaat of bij de nieuwe terrein
opneming met de oorspronkelijke bevinding akkoord 
gaat, zal de aannemer allicht geacht worden bij de 
verdere uitvoering de zwarigheden uit hoofde van de 
toch al eigenaardige bodemgesteldheid hier te lande 
voor zijn rekening te hebben genomen, terwijl ze anders 
tot de bedoelde onvoorziene omstandigheden hadden 
kunnen zijn gestempeld. 
Dientengevolge zal de aannemer het beroep ook niet 
kunnen doen in de niet zeldzame gevallen, dat hij blij
kens bestek en teekeningen voorlichting en nadere rege
ling krachtens diens leidende functie bij de uitvoering 
van het werk heeft te verwachten. 
Al zoude ik de juistheid van de in de Code Perrin ou 
Dictionnaire des Constructions etc. sub 1737 voorko
mende stelling, dat indien de aannemer in het ontwerp 
ongebruikelijke aanwijzingen vindt, welker uitvoering 
hem voor de hechtheid van den bouw doet vreezen, hij 
zich er voor moet wachten deze te volgen, niet geheel 
kunnen onderschrijven, omdat de aannemer dan maar 
niet of onder voorwaarden had moeten inschrijven en 
thans de gevolgen heeft te dragen, zoo geeft ze toch in 
verband met de voorgestelde redactie een oplossing 
voor gevallen van verschil van meening tusschen aan
nemer en directie over de uitvoerbaarheid van bevelen 
van de laatste ter zake harer leiding bij de uitvoering 
van in bestek en teekeningen niet voorziene omstandig
heden, van punten aan de leiding der directie overge
laten (stel-, verrekenposten) en indien de directie vóór 
of bij de uitvoering nieuwe procédé's aanwijst, welke 
een goed aannemer niet behoeft te kennen. 
In die gevallen heeft de aannemer recht op leiding van 
de directie en, indien deze hem verkeerd toeschijnt, en 
zijn aansprakelijkheid te verzwaren, dan bestaan er 
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Fig. 1. Toestellen behoorende bij een verwarmingsinrichting werkende met water onder druk. 

termen voor een beroep op de niet uitvoerbaarheid van 
het ontwerp. Dan zal echter het ontwerp wèl uitvoer
baar zijn, maar naar 's aannemers inzicht niet op de in 
bestek en teekeningen vooronderstelde of gebruikelijke 
of deugdelijke wijze en met de daarin aangegeven mid
delen. 
De aannemer heeft het werk aangenomen volgens de in 
het ontwerp vooronderstelde situatie. Doch deze kan 
anders blijken te zijn of veranderen door natuurlijke, 
althans hem vreemde, omstandigheden. Een beroep op 
dwaling omtrent de zelfstandigheid der zaak (art. 1358 
B. "W".) tot vernietiging der overeenkomst zal zelden een 
oplossing geven, waar het hier betreft bijkomende om
standigheden en niet -l'ensemble des qualités princi-
pales." 
Indien ik goed zie, dan kan het beroep op onuitvoer
baarheid van het onderwerp in meer gevallen worden 
gedaan dan de voorgestelde redactie doet vermoeden, 
n.l. niet alleen, indien de samenstelling van den bodem 
anders blijkt te zijn dan mocht worden verwacht, maar 
ook uit hoofde van bezwaren door het burenrecht, door 
bouw- en woningverordeningen, enz. gerezen. In al die 
gevallen zal het ontwerp noodzakelijk moeten worden 
gewijzigd en lost de onderhavige kwestie zich op in 
deze, wie daarvan als aansprakelijk persoon de kosten 
heeft te dragen. 
Afgezien nu van de aansprakelijkheid van den aanbe
steder voor moeilijkheden uit hoofde van onbekende 
servituten, zal een goed deel daarvan volgens $ 30, al. 3 
en practisch ook ondanks § 30 al. 5 der voorgestelde 
A. V. op den ontwerper en de directie neerkomen. 
(§ 4 Allgemeine Bestimmungen stelt den architect vrij 
van de aansprakelijkheid, -dass Gesetzc und Verord-
nungen unbeachtet blieben, welche anseinem Wohnorte 
nicht gelten" behoudens in het geval, dat ze te zijner 
kennis zijn gebracht; § 289 der Code Perrin belast den 

architect met het plaatselijk onderzoek en diensvolgens 
met de aansprakelijkheid meer onbeperkt). 
Uit een en ander blijkt genoegzaam, dat het rechtsgel
dige van 's aannemers beroep op onuitvoerbaarheid ge
volg is van het feit, dat hij staat buiten het ontwerp en 
de omstandigheden, die tot de kwaliteiten daarvan 
voerden. 

(Wordt vervolgd.) 

VERWARMING M E T WATER 
ONDER DRUK. m 

F. G. UNGER, w. i. 's-Gravenhage. 

iJfcl H aterverwarming wordt in 't algemeen als het 
N y\ I meest gezonde en aangename centraal-ver-
Ijj [[I I warmingssysteem beschouwd. 

Dat deze verwarming nog niet algemeen toe
gepast wordt, is dan ook niet een gevolg van ondeugde
lijke werking, maar vindt zijn oorzaak in de betrekke
lijk hooge aanlegkosten, waardoor men er nog dikwijls 
toe overgaat een ander verwarmingssysteem te kiezen, 
o, a. lagedruk-stoomverwarming. 
Men streeft er daarom voortdurend naar, zoowel gebre
ken van de goedkoopere systemen te verbeteren, als 
het nadeel van de hooge aanschaffingskosten der water
verwarming weg te nemen. 
Dit laatste heeft o. a. geleid tot het systeem van water
verwarming onder druk, hetwelk in Amerika dikwijls 
wordt toegepast en waarop in Duitschland door Krell 
de aandacht werd gevestigd. 
Dc oorzaak n. 1. vandc lagere aanschaffingskosten eener 
stoomverwarming ten opzichte van die kosten eener 
waterverwarming ligt besloten in het feit, dat bij de 
eerste de temperatuur van het oppervlak der verwar
mingstoestellen hooger is dan bij de laatste, zoodat 
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Fig. 3. Uitlaatklep. Fig. 2. Reduccerklep. 

de radia-onder overigens dezelfde omstandigheden 
toren kleiner kunnen worden. 
Pijpleidingnet en ketel kosten bij beide systemen vrij
wel evenveel. Slaagt men er dus in bij de waterverwar
ming de temperatuur van het water tot 100 en hoo-
ger op te voeren zonder aan de goede eigenschappen 
van het systeem te kort te doen, waarbij in de eerste 
plaats moet worden gedacht aan de centraalregelbare 
temperatuur van het warmteafgevend medium, het 
water, in verband met de weersomstandigheden, dan is 
daarmede bovengenoemd nadeel der waterverwar
ming vervallen. 
Men kan nu die hooge temperatuur op de volgende ma
nier verkrijgen. 
Bij de normale luchtdruk vormt zich in den ketel stoom 
bij 100°. 
Zou de ketel echter op een hoog punt geplaatst zijn, 
waar b. v. de luchtdruk nog maar atm. bedroeg, dan 
zou zich reeds bij 60 stoom vormen en omgekeerd als 
de ketel zeer laag gesteld ware, zoodat hij bijv. onder 
2 atm. druk stond, zou eerst bij 120° stoom ontstaan. 
In dit laatste geval zou men dus met waterverwarming 
in staat zijn de zelfde gemiddelde temperatuur in de 
radiatoren te verkrijgen als bij stoomverwarming en 
zou geen der voordeden verloren gaan, ook niet de mo
gelijkheid om centraal te regelen. 
Het is echter zeer goed mogelijk deze druk kunstmatig 
aan te brengen, wat hetzelfde resultaat heeft en op dit 
beginsel berust de verwarming met water onder druk. 
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W"at de constructie en uitvoering van dit systeem be
treft, onderscheidt het zich op een paar hulptoestellen 
na niet van de gewone waterverwarming. 
Zoowel pijpleidingnet als ketel blijven van dezelfde 
constructie en afmetingen, de hulptoestellen dienen 
slechts om den constanten druk in het geheele net te
weeg te brengen en te onderhouden. 
Het opwekken van den druk kan op een van de volgende 
manieren geschieden. 
Ie). De waterleiding, mits daarop nagenoeg constante 
druk staat, wordt op de verwarmingsleiding aange
sloten. 
Dit is de eenvoudigste manier om druk in het pijplei
dingnet teweeg te brengen. De waterleiding wordt dan 
met den ketel of met de terugvoerleiding verbonden. In 
de verbindingsleiding wordt een afsluiter geplaatst, die 
echter ook gedurende het bedrijf geopend blijft. 
In den regel wordt echter door de directies der water
leidingen bezwaar tegen eene dergelijke open verbin
ding gemaakt. Bovendien kan de druk, die op de wa
terleiding staat, te hoog zijn voor directe aansluiting op 
de verwarming. De tegenwoordig gebruikte gietijzeren 
ketels en radiatoren kunnen wel aan een druk van 3,5 
atm. blootgesteld worden, doch het is beter met een 
minder hoogen druk te werken. Men kan daarom ge
bruik maken van een reduceerklep, welke in de ver
bindingsleiding geplaats wordt en tegelijkertijd dient 
om terugdringen van het water in de waterleiding te 
voorkomen. 

Fig. 1 geeft een installatie, werkende met overdruk aan 
en toont de plaatsing van de reduceerklep. 
Om het water dat zich bij het opstoken uitzet, af te laten, 
is een uitlaatklep in de leiding aangebracht. Deze werkt 
evenals de reduceerklep automatisch en moet op een 
iets hoogeren druk worden ingesteld dan die, welke in 
het systeem heerscht. Door deze klep gaat steeds eenig 
water verloren, daar bij elke afkoeling het volume min
der wordt, dus er water toestroomt, terwijl bij elke ver
hooging van temperatuur water door de uitlaatklep 
wegvloeit. Deze hoeveelheid is echter van geen betee
kenis. 
Indien zich bij de inrichting, zooals figuur 1 die weer
geeft, stoom in den ketel vormt, dan laat de uitlaatklep 
b eerst water, dan stoom door, hetgeen een waarschu
wing is, die te duidelijker opvalt als de leiding waarin 
deze klep geplaatst is in een afvoerbakje of iets derge
lijks uitmondt. 
In figuur 1 beteekent: 
i = "Warmwaterketel; 
u = fornuis; 
l.o. = pijpleiding; 
n = verwarmingstoestel; 
m = regelafsluiter 
a = reduceerklep (Zie ook figuur 2). 
b = uitlaatklep (Zie ook figuur 3). 
c = morspijp; 
d.e.f. = afsluiters; 
k — afsluiter om het water af te laten; 
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h = luchtreservoir; 
g — ontluchtkraan; 
v = toevoer van water, 

2e. Daar, waar geen wa
terleiding ter beschikking 
is, kan de noodige druk 
met een eenvoudig hand
pompje verkregen wor
den. In dat geval wordt 
een windketel aange
bracht, die tevens het ex
pansiewater opneemt. 
Ook kan men een con
stante druk teweeg bren
gen door een cylinder met 
belaste zuiger, bij wijze 
van accumulator in het 
pijpleidingnet te plaat
sen. Ook hier dient bij te 
sterk stoken van den ketel 
de uittredende stoom als 
waarschuwingsteeken. 
Bij grootere installaties 
wordt de druk automa
tisch geregeld, dus onaf
hankelijk van den stoker. 

Onder bepaalde omstan
digheden kan verwar
ming met hoogeren druk 
dan gietijzeren ketels toe
laten, met succes worden 
toegepast. 
Hierbij kunnen echter 
slechts pijpslangen e. d. 
worden gebruikt. 
Ketels voor hoogen druk kunnen zonder bezwaar wor
den gemaakt, daar men bijv. voor hooge druk stoom
ketelinstallaties ook ketels met 10 a 14 atm. druk ge
bruikt. 
Bij kleinere verwarmingsinrichtingen kan men het 
water in pijpslangen verwarmen, zooals het vroeger 
bij de Perkins-verwarming gebeurde. 
De ondervinding heeft geleerd, dat deze methode zelfs 
bij zeer hooge spanningen voldoet, terwijl uit een econo
misch oogpunt moet worden bedacht, dat bij een hoog
ste oppervlaktemperatuur van 180' (overeenkomstig 
een druk van 9 atm.) het vereischte verwarmend opper
vlak met 75 °'0 kan worden verminderd, zoodat dus een 
zeer aanzienlijke besparing wordt verkregen. 
Verder kan de wijdte der pijpen veel kleiner zijn, ten 
eerste, omdat bij een watertemperatuur van 180°, het 
drukverschil per M. 70 0 grooter wordt dan bij gewone 
verwarming, ten tweede, omdat met een temperatuur
verschil van 40° tusschen het in- en uittreewater in 
plaats van met 20° kan worden gerekend. Uit deze twee 
cijfers blijkt, dat het drukverschil per M. 1,7 X 2 — 3,4 
maal zoo groot is als bij de gewone open verwarming. 
Ofschoon de pijpslangen duurder zijn dan de gewone 
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Fig. 4. Verband tusschen overdruk en watertemperatuur. 

als verwarmingstoestellen radiatoren, veroorzaakt het kleinere verwarmend op
pervlak, dat vereischt wordt, toch eene aanzienlijke 
prijsverlaging, welke echter niet in 't algemeen te be
palen is, maar voor elk afzonderlijk geval berekend kan 
worden. 
Men verkeert somtijds in de meening dat bij installa
ties, waar de druk in het pijpleidingnet wordt onder
houden door middel van een belaste klep, die voor het 
expansievat in de leiding geplaatst is, zich geen stoom 
in de leiding kan vormen, aangezien de installatie vol
komen gevuld is met water. 
De meening is onjuist. 
Bij het inwerking stellen der verwarming wordt de lei
ding geheel met water gevuld. Gaat men nu stoken, dan 
zet dit zich uit, tot de druk, waarop de belaste klep is 
ingesteld, is bereikt, hetgeen reeds bij zeer geringe tem
peratuurtoename het geval is, aangezien het water di-
rekt uitzet en nagenoeg niet samendrukbaar is. Bij voort
gezet verwarmen zal het overtollige water in het ex
pansievat stroomen. 

Daarna zal vroeg of laat eene periode van tempera
tuurdaling volgen, het volume neemt af, er ontstaat een 
drukvermindering (luchtledig) in de leiding en er vormt 
zich stoom. De temperatuur van deze stoom is gelijk 
aan die van het water in het leidingnet, zijn volume 
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Fig . 5. Verband tusschen watertemperatuur en buitentemperatuur 

komt overeen met dat van het water hetwelk in het 
expansievat gestroomd is. 
Daar nu echter in het praktische bedrijf de temperatuur 
van het water in het leidingnet nooit constant is, zal ook 
die van den stoom veranderen en dus ook de spanning, 
aangezien de druk van verzadigden stoom wordt be
paald door zijn temperatuur. 
Hieruit volgt: 
le) In een dergelijke installatie heerscht geen constante 
druk; 
2e) Er vormt zich wel degelijk stoom. 
Door het aanbrengen van een belaste uitlaatklep bij het 
expansievat of windketel wordt de stoomvorming niet 
ontgaan. 

V E R B A N D TUSSCHEN DRUK, W A T E R T E M P E R A 
TUUR STOOMSPANNING EN W A R M T E A F G I F T E . 

Fig. 4 toont graphisch het verband tusschen overdruk 
en watertemperatuur van 50 220°. 
De tweede lijn laat bij een kamertemperatuur van 20° 
zien, hoe het warmteafgevendvermogen perM-. V. O. 
van de watertemperatuur afhangt. 
De watertemperatuur is als abcis, de overdruk en 
warmteafgifte zijn als ordinaat uiteengezet. 
Hierbij is gerekend met de navolgende transmissiecoef-
ficienten welke dienen te worden gewijzigd in verband 
met de soort der te gebruiken verwarmings toestellen: 
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Gem. watertemp. 80 90 100 110 120 
Transm. coeff. 8.33 8,63 9, 9,3 9,66 

Gem. watertemp. 130 140 150 160 
Transm. coeff. 10, - 10,33 10,73 11,0/ 

Gem. watertemp. 170 180 190 200 
Transm. coeff. 11,49 11,92 12,3 12,75 

Tabel / geeft telkens voor 10° tempera
tuurverandering, de volumetoename 
aan voor een constante gewichtshoe-
veelheid water. 
In tabel II kan men voor een buiten
temperatuur van 0° de vereischte wa
tertemperatuur vinden, indien de tem
peratuur van het water bij een koude 
van 20° gegeven is. 
In het diagram fig. 5 is de temperatuur 
van het water af te lezen voor buiten
temperaturen van -f- 20° tot 20° voor 
verschillende maximale watertempe
raturen. 
Als abcissen zijn de buitentemperatu
ren van -f 20° tot 20° uitgezet, als 
ordinaten de watertemperaturen tus
schen 20 en + 200°. 
Deze laatsten zijn dus alleen bij een 
buitentemperatuur van 20° noodig 
en vormen slechts voor een abcis die 
— 20 voorstelt punten van het dia
gram. Door dus het punt van 20° te 
verbinden met de punten van den lood

lijn rechts, waarop de maximale watertemperaturen 
zijn uitgezet, kan men met behulp van de aldus verkre
gen schuine lijnen voor elke buitentemperatuur de 
vereischte watertemperatuur aflezen. 

T A B E L I. T A B E L II. 

Temperatuur 1 Volume Watertemp. Overeenk. water
Graden C. toename. bij 20' Vorst. temp. bij 0° buiten 

10 tot 20 0,001311 80 50 
20 „ 30 0,002563 100 60 
30 „ 40 0,003416 120 70 
40 .. 50 0,004280 140 80 
50 . 60 0,004960 160 90 
60 ,. 70 0,005630 180 100 
70 - 80 0,006300 200 110 
80 . 90 0,006840 
90 . 100 0,007410 

100 r 110 0,007970 
110 „ 120 0,008460 
120 „ 130 0,008950 
130 . 140 0,009400 
140 „ 150 0,009860 
150 „ 160 0,010280 
160 - 170 0,010680 
170 , 180 0,011000 
180 „ 190 0,011330 
190 . 200 0,016300 

Fig . 6. Verdieping verwarming met water onder druk. 

AANSCHAFFINGSKOSTEN. 

In gietijzeren radiatoren en ketels kan men 3,5 atm. als 
hoogste druk toelaten. De som van den druk, dien het 
water in het laatste gedeelte der leiding door zijn eigen 
gewicht in verband met de hoogte van het gebouw ver
oorzaakt en van den overdruk mag dus niet hierboven 
stijgen. 
Hierdoor is de grootte van den overdruk bij gietijzeren 
ketels en toestellen bepaald en zoo ook de hoogste 
temperatuur van het verwarmend oppervlak. 
Wanneer dus verscheidene verdiepingen verwarmd 
worden, wordt de druk van het water grooter, zoodat 
de overdruk minder moet bedragen dan bij verwarming 
van slechts enkele verdiepingen. 
In verband hiermede en aan de hand van de gegevens 
in het voorgaande vermeld is de besparing te bepalen, 
die verkregen wordt, door vermindering van het ver
eischte verwarmend oppervlak. 
Wat de pijpleiding betreft, hierbij kan slechts weinig 
besparing verkregen worden. 
Weliswaar is het drukverschil per Meter voor gewone 
waterverwarming (b.v. van 90 — 70°) kleiner dan bij 
verwarming onder druk (b.v. van 130 110°) maar de 
invloed hiervan is niet groot daar de snelheid van het 
water dan slechts ongeveer 15 0 grooter wordt. 
De aanschaffingskosten van den ketel met toebehooren 
zijn voor beide systemen hetzelfde. 

TOEPASSING. 

De verwarming met water onder druk kan alle andere 
systemen vervangen. Vooral voor eene gemeenschap
pelijke verwarming van een complex woningen is zij 
zeer geschikt. 
Tot nog toe gebeurde dit veelal door stoomverwarming 
omdat dit systeem slechts door zijne lage aanlegkosten 
in aanmerking kwam. Zoodra echter de stoomverwar
ming niet meer goedkooper is dan een goed regelbare 
warmwaterverwarming, is er geen enkele reden nog 
langer de eerste toe te passen. 
Bij stoomverwarming heeft men in het voor- en najaar 
veel last van te hooge verwarming, tengevolge van de 

onvoldoende regelbaarheid van dit systeem en dit be
zwaar doet zich bij waterverwarming niet voor. 
Verwarming door stoom is bovendien niet voor een 
enkele verdieping toe te passen en juist hier is een 
goede oplossing van het verwarmingsvraagstuk van 
belang. 
In figuur 6 is een waterverwarming onder hoogen druk 
voor een verdieping afgebeeld. 
De verwarmingstoestellen, in dit geval spiralen, nemen 
minder ruimte in dan de kachel wat bij de vaak niet 
zeer ruime vertrekken van belang is. 
Tegenover de kleine vermeerdering van aanlegkosten 
in vergelijking met kachelverwarming staat, dat de 
onderhoudskosten veel geringer zijn. Uit hygiënisch 
oogpunt is het bovendien van groote waarde dat alle 
verontreiniging door asch en rook in de vertrekken 
achterwege blijft. 
Bij eene dergelijke installatie kan de ketel tevens voor 
kookdoeleinden worden ingericht. 
De verwarming met water onder hoogen druk kan, be
halve voor woningen, ook toepassing vinden in kerken, 
musea enz. en als afstandsverwarming in gevangenissen, 
op schepen, in 't kort, overal, waar een reeks kleine ver
trekken centraal regelbaar verwarmd moeten worden. 
Ook op technisch gebied, in drooginrichtingen, moffel-
ovens enz. kan zij zeer goed worden benut. 

BERICHTEN 
De mis luk te P r i x - d e Rome. Zooals de bladen reeds bekend 
hebben gemaakt, is deze keer de wedstrijd voor de Prix-de-
Rome-bouwkunst mislukt. Een der candidaten. in Aken gediplo
meerd, bleef reeds steken in het voor-examen, naar wij hoorden 
door onvoldoende kennis van wiskunde. De 2 overige candida
ten waren bouwkundige ingenieurs, te Delft gediplomeerd ; zij 
namen wel deel aan den voor-proefkamp, waarbij a's onderwerp 
een project voor een dokterswoning was opgeven. Eenstemmig 
was echter de Jury van meening, dat deze twee. gezien hun in
geleverde ontwerpen, niet tot den eindwedstrijd. het ontwerp 
voor een monumentaal gebouw, konden worden toegelaten. 
Deze afloop bevreemdt ons. De jonge bouwkundige ingenieurs 
zijn de aangewezen personen, om met vrucht van de Pr ix-de 
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Rome te profiteeren. Hun goed onderlegde opleiding te Delft 
ligt geheel in deze lijn. terwijl het diploma, hen uitgereikt, wel 
als bewijs mag gelden, dat zij bouwkunstigen aanleg hebben. Dit 
blijkt echter niet het geval te zijn. zoodat er 2mogelijkheden zijn: 
óf de Prix-de Rome-prijskamp is te zwaar ; óf het diploma van 
Delft wordt te gemakkelijk gegeven. 
Het is wenschelijk. dat deze ernstige kwestie eens goed onder 
oogen wordt gezien; want door dezen afloop zullen de jongelui in 
Delft — en met hen andere jonge architecten zeker niet aan
gemoedigd worden aan dezen wedkamp deel te nemen, wat om
gekeerd weer voor de Prix-de Rome niet goed is. J. G. 
Cursus Voortgezet- en Hooger Bouwkunst Onderricht; 
Afd. van het Gen. Architectura et Amicitia. De beteekenis 
van dezen cursus nog eens nader uiteen te zetten, lijkt ons over
bodig ; de cursus mag zich in veler sympathie verheugen, en het 
is nu wel afdoende gebleken, dat zij in een bestaande behoefte 
voorziet. Steeds wordt met den meesten ernst getracht de cursus 
op de beste wijze te geven, en een goede keuze van leeraren geeft 
waarborg, dat inderdaad het onderwijs van een juist, ja van een 
bijzonder gehalte blijft. 
Wij wenschen ook dit jaar de cursus een goed succes toe. en ver
wijzen belanghebbenden naar de in dit n". voorkomende adver
tentie, betreffende de inschrijving van deelnemers. 
Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Naarde dagbladen 
berichten heeft de Minister van Binnenl. Zaken het volgende 
schrijven gericht aan de Commissarissen der Koningin in de 
onderscheidene provinciën: 
Het is meermalen voorgekomen, dat monumenten van Geschie
denis en Kunst een prooi der vlammen zijn geworden tengevolge 
van onvoorzichtigheid van werklieden, voornamelijk van lood
gieters, aan de daken of goten werkzaam. Het ware ongetwijfeld 
wenschelijk. indien, voor zooveel dit nog niet is geschied, van 
gemeentewege maatregelen werden genomen, welke ten doel 
hebben brandgevaar te voorkomen, in al die gevallen, waarin 
zoodanig gevaar te voorzien is. inzonderheid als aan daken of 
goten met vuur moet worden gewerkt. 
Het ware mij aangenaam, indien door U.H.E.G. de aandacht van 
de gemeentebesturen hierop werd gevestigd. 
Heemschut. Aan Dijkgraaf en Heemraden van den Belmer-
meerpolder nabij Broek in Waterland is de volgende brief ver
zonden : 
..Het dagelijksch bestuur van den Bond Heemschut tot behoud 
der schoonheid van Nederland heeft vernomen, dat uw collega 
den watermolen in uw polder van zijn wieken w i l laten ontdoen, 
om als beweegkracht een motor te gebruiken. 
Daar door zulk een misvorden molen het landschap ontsierd 
wordt, geeft het dagelijksch bestuur voornoemd u in overweging, 
den molen te doen sloopen. en hem te vervangen door een een
voudig gebouw, waarin de molen kan worden opgesteld. 
.Blijkens door den opzichter van het Hoogheemraadschap 
Waterland verstrekte inlichtingen zal het bedrag, dan moet wor
den besteed, door zulk een verandering niet hooger worden. 
..Is het, in het algemeen, ook wenschelijk, de watermolens, die 
zooveel tot de schoonheid van het Nederlandsche landschap bij
dragen, te behouden, zoo wordt toch. wanneer het toepassen van 
moderne drijfkracht ze overbodig maakt, die schoonheid minder 
geschaad door ze af te breken, dan door ze verminkt, daar zij van 
hun wieken beroofd zijn, te laten staan." 
Heemschutbevordering bij het onderwijs in Oostenrijk. Op 
welke wijze de inheemsche bouwkunst in Oostenrijk verzorgd 
wordt, spreekt uit een decreet van den Oostenrijkschen Minister 
van Onderwijs. 
Daarin staat dat de inheemsche landelijke bouwwijze en de 
ccnvoudig-burgerlijke bouwkunst, die van de traditie bestaat, in 
het vervolg behandeld moeten worden aan alle technische scho
len (afdeelingen voor bouwkunst) op de wijze die past in het 
leerplan van iedere speciale school. In het bijzonder worden de 
scholen voor onderbazen en de wintercursussen voor werklie
den bij het bouwvak genoemd, waar bij alle vakken die in ver
band staan met het bouwvak nadrukkelijk de aandacht dient 
gevestigd te worden op die soort van bouwwerken. 
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Hierbij moet wel in aanmerking worden genomen, dat niet ge
woonweg de traditioneele bouwvormen moeten worden nage
volgd, maar dat deze moeten worden ontwikkeld in verband met 
de nieuwere konstrukties. bouwstoffen, hygiënische eischen en 
levensbehoeften. 
Voorts moet ieder ontwerp harmoniëeren met de omgeving 
waarin het geplaatst zal worden. 
Ten einde de inheemsche bouwtrant te kunnen bestudeeren. 
moeten de leerlingen zooveel mogelijk karakteristieke typen 
der bouwkunst opmeten, tot welk doel excursies gehouden 
kunnen worden met de middelen die ter beschikking staan. 
Voorts worden de leerlingen aangespoord ook in hunne zomer-
vacantie of wanneer ze in den zomer praktisch werken dergelijke 
opmetingen en teekeningen te vervaardigen. Het in beide geval
len verzamelde materiaal moet op de scholen bewaard blijven. 
Voorts is aan die onderwijsinrichtingen medegedeeld, dat een 
serie publicaties betreffende voorbeelden van inheemsche bouw
kunst van enkele landen voorbereid wordt door het leermidde
lenbureau voor kunstnijverheidsscholen en door de ..Graphische 
Lehr- und Versuchsanstalt" in Weenen. Deze publicaties zullen 
zoowel door de leerlingen bij de studie kunnen gebruikt worden 
als later in hunne praktijk. Zij zullen ook de ideeën die daarin 
vervat zijn in wijden kring propageeren. 
Vroeger meende men in de vakkringen, dat het bouwkundig on
derwijs door geschriften en aibeeldingen het beste gediend werd. 
Tegenwoordig is men van oordeel dat in de eerste plaats mooie 
werken door de leerlingen zelf opgemeten moeten worden, om
dat door een nauwkeurige studie alle details, de konstruktie en 
de artistieke eigenaardigheid van een bouwwerk beter begrepen 
en onthouden worden. Natuurlijk kunnen publicaties niet gemist 
worden om een afgerond geheel te vormen. 
In de „Architectonische Rundschau" afl. XI van dit jaar worden 
eenige afbeeldingen gegeven van bovenbedoelde opmetingen, 
gemaakt door leerlingen van middelbaar technische scholen. 

(De Bouww.) 
De kerk te Andelst. Het dorpje Andelst in de Betuwe bezit een 
Hervormde kerk van ouden datum. Dezer dagen zijn, in verband 
met hoognoodige herstellingen, de banken opgeruimd, waardoor 
verschillende grafzerken zichtbaar zijn geworden. Dc grootste 
is 2.60 M . lang. 1.50 M . breed en 23 c M . dik. Het beeldhouwwerk 
is zeldzaam schoon en ligt op den steen. Bovenaan leest men, 
benevens het jaartal 1634. de bekende spreuk: „memento mori". 
De emblemata: engelen, gestalten, doodshoofd, zandlooper, wa
penen, zijn geheel ongeschonden. 
Op het midden ligt een effen vlak. blijkbaar bestemd voor een 
inscriptie, die achterwege is gebleven. De andere zerken dragen 
verschillende kwartier-wapens, als Zevener-Bemmel. Wely-
Domselaer. Hackfort-Mekeren. Speet-Randwick, Nulant-Broeck-
huisen. Eickel-Doorninck, enz. Onder het orgel bevindt zich een 
groote grafkelder, waarin men duidelijk de kisten, zelfs de vrij 
gave geraamten kan onderscheiden. Trouwens de gansche kerk 
schijnt wel één grafkelder te zijn. Op aanwijzing eener oude 
vrouw is een gedeelte van den muur afgeschrapt en nu ziet men 
een marmeren steen met Latijnschen tekst. Hoe wenschelijk zou 
een restauratie van dit eerwaardige gebouw zijn, doch de fond
sen ontbreken en mitsdien deinst de kerkvoogdij voor ingrij
pende maatregelen terug. (Ned.) 
Bouwvallen te Palmyra. In de Zeitschrift für Bauwesen waar
schuwt dr. Stübben. dat de merkwaardige bouwvallen van Pal
myra in de Syrische woestijn bij de waterscheiding van de Oron-
tes en Euphraat hoe langer hoe meer vervallen, zonder dat 
iemand een hand uitsteekt om ze te doorzoeken of ze voor alge-
hcele verwoesting te beschermen. De groote poort en de voor
gevel van den tempel van Zeus loopen groot gevaar. Van de 
Turken is niets, van dc Syriërs alleen onheil te verwachten. Waar 
is de staat, de vorst of de rijke kunstvriend — vraagt Stübben 
die de schoone taak op zich neemt, om van Zenobia's schitte
rende stad te redden wat nog te redden is ? 
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INHOUD : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Alg. September-Vergade
ring-Excursie. Vergrooting Uitbouw-Drucker. - Consisto

riekamer te Biggekerke. Verslag Vergadering Hoofdbestuur. 
Afd. Amsterdam. REDACTIONEEL G E D E E L T E . Dorpswoning 

te Mantgum, arch. D. Meintema. Galerijconstructies voor 
Schouwburgen, door J. H . Schaad. — Alg. Adm. Voorschriften 
en de Aansprakelijkheid van den Architect, door Mr. K . J . v. 
Nieukerken. vervolg. Internationale Conferentie over Volks-
en Schoolbaden te Scheveningen, 27 30 Augustus. Berich
ten. Rectificatie. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 
A L G E M E E N E SEPTEMBER-VERGADERING—EX
CURSIE. Zooals in het vorig nummer van het B. Weekblad is 
medegedeeld, zal de a.s. 2-daagsche Alg . September Vergade
ring-Excursie gehouden worden te Düsse ldorf , ter gelegenheid 
van de hoogst belangrijke Steden-tentoonstelling aldaar, en sa
menvallende met 2 dagen van het Kongress für Stadtewesen 
dat van 23 28 September te Düsseldorf plaats vindt. 
Van vele zijden mocht het Hoofdbestuur instemming der leden 
met dit plan vernemen. 
De juiste data van deze Vergadering-Excursie zullen medege
deeld worden, zoodra het gedetailleerd programma van het 
congres verschenen is. 
E r zijn meerdere goede treinverbindingen zonder overstappen 
naar Düsseldorf en terug; hieromtrent zal nader bericht worden, 
wanneer het programma is vastgesteld. 
De reiskosten bedragen enkele reis respectievelijk Eerste en 
Tweede klasse : van Amsterdam f 10,05 en f 7,20; van Rotterdam 
f 10,65 en f 7,70; van Den Haag f 10,90 en f 7,90; van Utrecht t 8,85 
en f 6,30; van Arnhem f 7, en f4,90. 
Voor den inhoud van de tentoonstelling verwijzen wij naar het 
artikel: De Stedententoonstelling te Düsseldorf, in B. Weekblad 
1912 n". 31. Op het Congres zullen voordrachten gehouden wor
den betreffende de groepen : 
I. Stadtebau, 
II. Stadtische Betriebe, 
III. Pflege der Wissenschaft.KunstundWohlfahrtindenStadten. 
Verder zullen belangrijke stedelijke en industrieele inrichtingen 
bezocht worden. 
De deelname aan het Congres kost 12 Mark voor één groep ; voor 
elke groep meer 6 Mark. 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam. Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

Zij die bij de excursie tevens wenschen deel te nemen aan het 
Congres worden verzocht de programma's met biljet van aan
gifte aan te vragen bij het bureau der Maatschappij, Marnix
straat 402, Amsterdam. 
Met het oog op het druk bezoek te Düsseldorf, o.a. in verband 
met genoemde tentoonstelling, welk bezoek door een groot aan
tal congressisten vermoedelijk nog vermeerderd zal worden, is 
het beslist noodig dat de Commissie van Voorbereiding bijtijds 
deze excursie kan regelen, vooral in verband met het bestellen 
van logies. 
Daarom worden zij, die wenschen deel te nemen aan den Alg. 
September-Vergadering-Excursie dringend verzocht zich 
spoedig op te geven bij het bureau der Maatschappij, met ver
melding of zij deze twee dagen ook het congres wenschen bij te 
wonen. 

In herinnering wordt gebracht art. 31 van het Alg. Huish. Regle
ment, bepalend dat geen voorstel ter Algemeene September-
Vergadering wordt behandeld, dat niet schriftelijke behoorlijk 
toegelicht en door minstens 10 Architect-Leden of een Afdee-
lingsbestuur onderteekend, acht dagen voor de vergadering is 
ingekomen bij het Hoofdbestuur. 

VERGROOTING DRUCKER-AANBOUW RIJKSMU
SEUM. Door het Hoofdbestuur is het volgende adres ingediend: 

23 Augustus, 1912. 
Aan den Raad der Gemeente Amsterdam 

te Amsterdam. 
Edelachtbare Heeren, 
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, 
het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, 
dat, waar het Rijksmuseum een monumentaal bouwwerk is. er 
op berekend om aan alle zijden zijn fraaie architectuur te ver-
toonen, het zeer te beti euren is. dat aan de zuidzijde door de be
kende aanbouwen het gezicht op dien gevel voor een belangrijk 
deel ernstig wordt geschaad; 
dat Amsterdam blijk geeft geen juist begrip en waardeering voor 
het meesterwerk der Nederlandsche Architectuur uit de 19de 
eeuw te hebben, daar het toelaat, dat een deel van het bouwwerk 
voor het oog achter minder belangrijke gebouwen wordt verbor
gen, in stede van de schoonheid van het fraaie stadsbeeld aldaar 
tot zijn recht te doen komen ; 
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dat het dus een vergrooting van den aanbouw Drucker, waar
door een nog grooter deel van genoemden gevel aan het oog zal 
worden onttrokken, ten zeerste zou betreuren ; en 
dat het verder te dezer zake volkomen adhaesie betuigt aan het 
adres en toelichting van het Genootschap Architectura et Ami
citia over dit onderwerp tot U gericht. 

't Welk doende, enz. 
Voor het Hoofdbestuur voornoemd, 
w.g. A . S A L M G . B Z N . , Voorzitter. 

.. J. G R A T A M A , Secretaris. 

CONSISTORIEKAMER T E B I G G E K E R K E . Door het 
Hoofdbestuur is het volgend schrijven verzonden: 

23 Augustus 1912. 
Aan den Kerkeraad der Hervormde Gemeente 

te Biggekerke. 
Eerwaarde Heeren. 
Bij dezen hebben wij de eer U mede te deelen, dat in de Ver
gadering van het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst, gehouden 21 Augustus j . l . , ter sprake is 
gebracht de voorgenomen verbouwing van Uwe consistorie
kamer. 
Naar aanleiding hiervan zij het aan het Hoofdbestuur vergund 
Uwe aandacht er op te vestigen, dat meermalen dorpen ontsierd 
worden door pronkerige nieuwbouwen, daar deze geen goed 
landelijk karakter bezitten. 
Een voorbeeld hiervan is de consistoriekamer te Koudekerke. 
Voor den welstand van een dorp is het gewenscht, dat de archi
tectuur der nieuwe gebouwen, aansluitend bij de goede inheem-
sche bouwwijze, eenvoudig en van goede verhouding is. 
Het Hoofdbestuur meent, dat ook U zult wil len medewerken om 
de landelijke schoonheid te beschermen en te bevorderen, een 
streven, dat zich gelukkig alom doet gevoelen, en waarin op 
Walcheren de Vereeniging „Nehalennia" vóórgaat. 
Het Hoofdbestuur vertrouwt dan ook, dat U het daar heen zult 
willen leiden, dat Uwe consistoriekamer een goed-landelijk ge
bouw zal worden, zonder pronkerigen opschik, en hetwelk aldus 
den aardigen toren Uwer Gemeente niet zal ontsieren. 

Met de meeste hoogachting 
voor het Hoofdbestuur voornoemd 
w. g. A. S A L M , G.Bzn., Voorzitter. 

.. J. G R A T A M A , Secretaris. 

VERSLAG VAN DE HOOFDBESTUURSVER
GADERING OP WOENSDAG 21 AUGUSTUS. 
Aanwezig waren de heeren: A . Salm G.Bzn., voorzitter. S. de 
Clercq. Alb . Otten. W. F . C. Schaap en Jan Stuyt, benevens de 
Alg. secretaris J. Gratama. 

N I E U W E L E D E N . Op advies van de Commissie van Onderzoek 
werden aangenomen als Architect L i d de heeren: Anders Lund-
berg, architect te Amsterdam, en H . T. Karsten, Bouwkundig 
Ingenieur te Berlijn. 

V E R K I E Z I N G H O O F D B E S T U U R . Van den heer H . A . Reus was 16 

Augustus j . l . een schrijven ontvangen, waarbij werd medege
deeld, dat hij een candidatuur voor het Hoofdbestuur niet 
wenscht te aanvaarden en dat uitstedigheid de oorzaak is, dat 
hij dit niet eerder kon berichten. 
Aangezien Woensdag 14 Augustus de wettelijk vastgestelde 
datum is, waarop de termijn gesloten wordt binnen welke de 
candidaat gestelde heeren in de gelegenheid zijn gesteld te be
richten, of zij de candidatuur aanvaarden, blijft de heer Reus op 
de lijst der candidaten geplaatst. 
In het Weekblad zal dit worden medegedeeld. 

C O M M I S S I E V A N V O O R B E R E I D I N G D E R H O O F D B E S T U U R S - V E R G A D E -

RINGEN . In deze Commissie werd, wegens bedanken van den 
heer J. H . W. Leliman, benoemd de heer Jan Stuyt, die deze be-
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noeming heeft aangenomen. Tevens hebben in deze commissie, 
welke iederen Woensdag om twee uur n.m. vergadert, zitting de 
heeren A. Salm G.Bzn. en B. J. Ouëndag. 

C O M M I S S I E R E C H T S P O S I T I E V A N D E N A R C H I T E C T . In deze Commis-
SIE. die tot taak heeft vast te stellen goede modellen en regelen 
voor de verschillende gevallen, waarin de architect betreffende 
zijn rechtspositie of zijn verantwoordelijkheid betrokken is, 
werd wegens bedanken van den heer J. H . W. Leliman, benoemd 
Mr. E . H . P. Rosenboom, architect, advocaat en procureur, die de 
benoeming heeft aanvaard. 

B O U W K U N D I G E C O M M I S S I E H E E M S C H U T . De Bond Heemschut ver
zocht het Hoofdbestuur één l id te wil len aanwijzen in de Com
missie, wier taak het zal zijn in zaken van bouwkunst het Bestuur 
van Heemschut de noodige voorlichting te geven. 
Het instellen eener dergelijke commissie, waarin de 4 bouwkun
dige vereenigingen vertegenwoordigd zullen zijn, is besloten in 
de Algemeene Vergadering van den Bond op 8 Mei j . l . 
Het Hoofdbestuur benoemde den heer Jan Stuyt, die de benoe
ming heeft aangenomen. 

R E G L E M E N T C O M M I S S I E V A N R E D A C T I E . In verband met de om
standigheid, dat deze Commissie bestaat uit heeren, in Amster
dam woonachtig, vinden de vergaderingen dezer Commissie 
meer regelmatig plaats, en heeft de Commissie haar Reglement 
herzien. Het reglement werd door het Hoofdbestuur goedge
keurd. 

A L G E M E E N E S E P T E M B E R - V E R G A D E R I N G - E X C U R S I E . Het Hoofdbe
stuur had oorspronkelijk het voornemen deze Vergadering-
Excursie te Haarlem te houden, en het mocht hierbij de zeer 
gewaardeerde medewerking van de Afd . Haarlem en Omstre
ken ondervinden. Echter besloot het zijn voornemen te wijzi
gen, deze excursie uit te stellen tot een ander jaar en de a.s. 
2-daagsche September-Vergadering-Excursie te houden te Dus
seldorf, ter gelegenheid van de hoogst belangrijke Stedenten-
toonstelling aldaar en samenvallende met 2 dagen van het Kon
gress für Stadtewesen, dat van 23—28 September te Dusseldorf 
plaats vindt. Zie verder het of f icieele bericht hiervoor op blz. 415. 

B O U W K U N S T - T E N T O O N S T E L L I N G 1914. Met ingenomenheid nam 
het Hoofdbestuur kennis van het volgend ingekomen schrijven: 

Amsterdam, 8 Augustus 1912. 
Aan de Besturen der Constitueerende Vereenigingen. 

WelEdelGeboren Heeren. 
Ingevolge het besluit van de gecombineerde vergadering van 
H . H . Voorzitters en Secretarissen van de Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunt; Genootschap Architectura et Amic i 
tia; Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap ; Bond van Neder
landsche Architecten dato 3 Juli j . l . , dat de Oud-Commissie van 
de Afd: Bouwkunst der 4-Jaarlijksche Stedelijke Internationale 
Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters, den 
Heer Burgemeester gemotiveerd zou mededeelen dat het hun 
niet wenschelijk voorkomt in 1913 een Bouwkunst Tentoonstel
ling te houden, samenvallende met de Baufach Ausstellung te 
Leipzig, heeft ondergeteekende het genoegen, mede uit naam 
van zijn medelid, den Heer Berlage, U er van in kennis te stellen 
dat aan die opdracht door hen is voldaan. 

De Heer Burgemeester bleek van hetzelfde gevoelen te zijn en 
niet het minst ontstemd zooals een enkele Uwer vreesde. 
Integendeel, hij zeidealle hulp en steun toe wanneer in 1914 even
tueel een Bouwkunst-Tentoonstelling zou worden gehouden; hij 
ziet overlegging van nadere voorstellen met begrootingen, enz. 
tegemoet en is zeer genegen te bevorderen, dat die Interna
tionale Tentoonstelling van de Gemeente zal uitgaan, zoowel 
wat betreft subsidie alsook verantwoordelijkheid (risico). 
Wat deze nadere voorstellen betreffen, zoo stellen wij ons voor 
U daaromtrent te zijner tijd te berichten. 

Hoogachtend, 
mede uit naam v. d. Hr. B E R L A G E . 

w. g. A . S A L M G .B . zn , 

m m mi 

« S M * 
I 
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D O R P S W O N I N G T E M A N T G U M . Plattegronden, gevels en doorsnede. Architect: D. M E I N T E M A . 

K O L O N I A A L I N S T I T U U T . Van de P. P. C. was een schrijven ont
vangen, waarin zij mededeelde, dat het haar niet gelukt is de 
voorwaarden te weten te komen, waaronder de concurrentie 
voor het leveren van een project voor het Koloniaal Instituut te 
Amsterdam is uitgeschreven. Waar zij dus, op eigen terrein 
blijvend, geen stappen meer kan doen en het toch gewenscht is 
dat de zaak-Koloniaal Instituut op bevredigende wijze wordt be
ëindigd, wenscht zij de besturen der constitueerende vereeni
gingen in overweging te geven zelf den heeren v. Nieukerken, 
Jos. Cuypers en Ouëndag de vraag voor te leggen: „Is, nu U van 
meening zijt dat in casu niet van een prijsvraag gesproken kan 
worden, bij de overeenkomst met Uwen lastgever voldaan aan 
alle bepalingen der Regelen voor de berekening en uitbetaling 
van het Honorarium van Architecten ?" 
Het Hoofdbestuur bleef het betreuren, dat genoemde heeren 
geen inlichtingen aan de P. P. C. wi l len geven, waardoor deze 
commissie niet kan voldoen aan haar opdracht, vastgelegd in 
art. 2 van haar Huish. Reglement, namelijk te bepalen wat een 
prijsvraag is en wat niet; en het besloot aan het verzoek van de 
P. P. C. te voldoen. 
De heer Jan Stuyt was hiertegen, daar hij het niet wenschelijk 
achtte in het belang van de prijsvragen in het algemeen, een der
gelijke z. i . al te consequente actie te voeren. 

V E R G R O O T I N G U I T B O U W - D R U C K E R , R I J K S M U S E U M . Met veel be
langstelling nam het Hoofdbestuur kennis van het voorstel van 
den heer C. B . Posthumus Meyjes ingediend bij den Raad van 
Amsterdam waarin aangedrongen wordt op verwerping van het 
voorstel van B . en W. inzake vergrooting van den aanbouw 
Drucker, en waarbij verzocht wordt, dat Amsterdam een terrein 
zal aanbieden, vlak bij het Rijksmuseum, opdat het Rijk daarop 
een nieuw museum voor hedendaagsche kunst zal bouwen. 
Het Hoofdbestuur waardeerde het zeer, dat de heer Posthumus 
Meyjes opkomt tegen het verder bedekken van den fraaien 
achtergevel van het Rijksmuseum; het meende echter, dat het 
voofstel weinig kans van slagen zou hebben, daar de heer en 
mevrouw Drucker officieel en niet officieel te kennen hebben 
gegeven, dat zij wenschen dat men hun collectie direct van uit 
het Rijksmuseum kan bezichtigen. Afgescheiden van de meer of 
minder goede verlichting is dit beslist hun hoofd-eisch, zoodat 
zij zich tegen het voorstel van den heer Posthumus Meyjes zullen 
verklaren. 
Het Genootschap Architectura et Amicit ia heeft een adres tot 

den Raad gericht, waarbij verzocht wordt de collectie ia het 
Rijksmuseum zelf onder te brengen, hetgeen mogelijk zal zijn 
door een gewenschte reorganisatie van dit museum. 
Het Hoofdbestuur kon zich met dit adres, dat van een goed gedo
cumenteerde en geïllustreerde toelichting is voorzien, geheel 
vereenigen, en het besloot aan het verzoek van het Genootschap, 
een adres van adhaesie te willen indienen, te voldoen. Zie het 
bericht op blz. 415. 
Het voorstel van den heer Posthumus Meyjes is opgenomen in 
B. Weekblad 1912 no. 33, blz. 402 en het adres van het Gen. 
A. et A . in idem no. 34, blz. 406 e. v. 
N E H A L E N N I A . In zake de voorgenomen verbouwing van de con
sistoriekamer van de Herv. Gemeente te Biggekerke, welke het 
dorpsgezicht dreigt te ontsieren, heeft het bestuur van Nehalen
nia een request verzonden, waarin wordt aangedrongen op den 
bouw van een eenvoudig locaal, zonder pronkerigen opschik. 
Verzocht om een schrijven in den zelfden geest te wil len richten 
aan de desbetreffende autoriteiten, besloot het Hoofdbestuur 
hieraan te voldoen. Zie het bericht op blz. 416. 
V E R B O N D V A N N E D . K U N S T E N A A R S V E R E E N I G I N G E N . Van het Alg. 

Bestuur van genoemd Verbond was een schrijven ontvangen, 
waarin medegedeeld werd, dat in de 3 Juli j . l . gehouden verga
dering van het Algemeen Bestuur van het Verbond o.a. de vraag 
werd overwogen, óf, en zoo ja op welke wijze door of namens het 
Verbond behoorde te worden opgetreden in zake de uitsluiting 
van den architect Berlage door de commissie van advies voor 
het Rotterdamsche raadhuis. 

Genoemd bestuur was algemeen van oordeel, dat het voor een 
rechtstreeksch optreden, althans in de phase waarin deze zaak 
thans verkeert, geen reden bestaat. Echter meende het bestuur, 
in deze zoo goed als eenstemmig, dat het zich wel veroorlooven 
mocht zoowel het Hoofdbestuur van de Maatschappij t. Bev. d. 
Bouwkunst als de besturen van den Bond van Ned. Architecten 
en van het Gen. Architectura et Amicit ia in overweging te geven, 
of het niet op den weg van het Hoofdbestuur ligt omtrent ver
melde uitsluiting opheldering te vragen aan de leden van be
doelde commissie voor advies. 
Het Hoofdbestuur meende dat deze kwestie niet nader over
wogen behoefde te worden gezien, aangezien het algemeen be
kend is, en ook in het openbaar bevestigd, dat de Juryleden 
(welke vermoedelijk door het Algemeen Bestuur boven vermeld 
bedoeld worden waar het spreekt van een commissie van advies) 
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vloer tot zolder; de woonkamers 2.80 M. van 
vloer tot onderkant balk. 
Zooveel mogelijk is partij getrokken van het bouw
terrein, een appelhof, in de bebouwde kom gele
gen ; de plaats van het huisje is nl. zoo gekozen, dat 
het meerendeel der boomen kon blijven staan. 
Om het landelijke karakter te bevorderen zijn voor 
materialen van het uitwendige Friesche grijsgele 
steen en roode pannen gekozen. Het houtwerk is 
wit geschilderd. De schoorsteen in het woonver
trek is gemetseld van matverglaasde steen uit de 
fabriek „de PorceleijneFles" te Delft. 
De totale bouwsom van de woning, welke in dag
geld is gebouwd, bedroeg ongeveer ƒ5200.—. 

D. MEINTEMA, 

Stud. T. H. 
DORPSWONING T E M A N T G U M . Achteraanzicht, 

Architect: D. M E I N T E M A . 

gehouden zijn niets van het in hun midden besprokene naar 
buiten mede te deelen, en dus iedere eventueele poging tot op
heldering in deze onvruchtbaar is. 

De Algemeen Secretaris, 
J. G R A T A M A . 

AFD. A M S T E R D A M V A N D E MAATSCHAPPIJ TOT 
BEVORDERING DER BOUWKUNST. Door het bestuur 
van deze Afdeeling is het volgende adres ingediend. 

Aan den Raad der Gemeente Amsterdam. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen ; het Bestuur der 
Afdeeling Amsterdam van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst, gevestigd alhier; 
dat het, kennis genomen heeft van de Voordracht van B . en 
W . d.d. 23 Juli No. 886, waarbij aan Uwen Raad wordt voorge
steld vergunning te verleenen, om het in 1873 aan het Rijk ten 
dienste voor den bouw van het Rijksmuseum geschonken ter
rein nog meer te bebouwen dan tot nog toe is geschied; 
dat het de bezwaren tegen dit voorstel in verschillende adressen 
en voorstellen, reeds van andere zijde tot U gericht, voldoende 
acht toegelicht, en aldus verzoekt: 
dat door U het besluit zal worden genomen uit het oogpunt van 
stadsschoon en uit eerbied voor het architecturale schoon van 
het Rijksmuseumgebouw, geen verdere bebouwing van het 
thans nog onbebouwde tot het Museum behoorende terrein toe 
te staan. 

Het welk doende, enz. 
Namens het Bestuur voorn. 

w. g. F . W . M . P O G G E N B E E K , Voorzitter. 
J. B A K K E R , Secretaris. 

Amsterdam, 24 Augustus 1912. 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

DORPSWONING T E MANTGUM. 

GALERIJCONSTRUCTIES VOOR 
SCHOUWBURGEN. 

DOOR J. H. SCHAAD. 

m 

I evenstaande woning is gebouwd in het voor-
I jaar van 1910 in het Friesche dorpje Mantgum. 
De directe verbinding tusschen kamer enkeu-

Iken en meer andere beknopte schikkingen zijn 
op verlangen van de bewoonster tot stand gekomen. 
Nevenruimten als gang en keuken zijn 2.40 M. hoog van 

p het oogenblik maakt schouwburgbouw in 
één onzer groote steden de gemoederen warm. 
Het schijnt soms alsof men in toonaangevende 
kringen de meening is toegedaan, dat de ar

chitectuur van een schouwburg het voornaamste is, en 
het constructieve, de tooneelinrichting en de oplossing 
van zoovele bij uitstek technische vraagstukken van 
zelf wel eene goede oplossing zullen vinden. 
Wij voor ons meenen, dat de werkzaamheden van den 
architect en den ingenieur hier hand aan hand moeten 
gaan. 
Zonder hulp van den ingenieur kan de architect een
voudig geen in alle opzichten bruikbare schouwburg 
bouwen. 
Zonder hulp van den architect zou de ingenieur wel een 
misschien heel logisch doordacht geheel samenstellen, 
doch aesthetische bekoring zou er niet van uitgaan. 
Een van die belangrijke constructies, waarbij de archi
tect de hulp van den ingenieur te stade komt, is die der 
galerijen. In den regel toch worden meerdere boven 
elkaar verlangd. Met volledige brandvrijheid moet ge
paard gaan eene groote stevigheid, echter met zoo 
weinig mogelijk steunpunten en deze dan nog zoo slank 
mogelijk om het gezichtsveld niet meer te beperken 
dan noodig is. 
De belangstelling, waarmede een paar vroegere arti
kelen over onderdeelen van schouwburgen in dit blad 
zijn ontvangen, geeft mij vrijheid eenige mededeelingen 
te doen voor de galerij constructie en wel die toegepast 
in het Rembrandt Theater te Amsterdam, waarover 
tot heden nog niets werd gepubliceerd. 
De schouwburgzaal in dat gebouw heeft, gelijk bekend, 
boven de parterre drie galerijen, hierna onderscheiden
lijk aangeduid als loges, le rang en galerij. Het dragende 
gedeelte is geconstrueerd in ijzer, ter verzekering der 
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brandvrijheid omkleed met ijzervlechtwerk, waar
op zandcementmortel of beton. 
Met opzet wordt niet van gewapend beton gespro
ken, hoewel de uitvoering dier omkleeding ge
schiedde door een (buitenlandsche) betonfirma, 
omdat dit materiaal geene dragende functie te 
vervullen heeft en dus niet voldoet aan de bepa
ling in de algemeene voorschriften door het Kon. 
Inst, van Ingenieurs vastgesteld, daarvoor gegeven. 
De ijzerconstructie bestaat uit kolommen, waartus-
schen liggers en spanten. 
De onderlinge plaatsing van kolommen, liggers en 
spanten blijkt uit afb. 1. Een der figuren stelt voor 
de halve plattegrond van de le rang, die grooten-
deels overeenstemt met die van de loges; de ander 
stelt de halve plattegrond van de galerij voor. 
Concentrisch met de voorzijde van de zitplaatsen 
staan 2 kringen van kolommen, n.l. die gemerkt 1, 
2, 3 en 4 en die gemerkt a. b. en c. 
De voorste rij loopt van af den parterrevloer tot 
aan den kap van het gebouw, waarin zij ter verkrij
ging van meerder verband in het geheele gebouw, ver
bonden zijn. De 2e rij loopt door tot boven de spanten 
der galerij. Die, aangeduid met b, eindigen naar onderen 
reeds op de hoogte van de loges; tusschen parterre en 

DORPSWONING T E M A N T G U M . Schoorsteen in de Woonkamer. 
Architect: D. M E I N T E M A . 

loges wordt hare functie overgenomen door de kolom, 
gemerkt 5. 
De kolommen zelf bestaan uit vier hoekijzers met 
stripplaten, slechts de gedeelten boven de galerij zijn 

van. bt. 4'. .-z.c^nOj (vn, 

Afb. 1. Onderlinge plaatsing van kolommen, spanten en liggers. Schaal 1 op 150. 
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Afb. 2. Hoofd- en tusschenspanten. Schaal 1 op 40. Jl- 6.80P 
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samengesteld uit hoekijzers zonderstrip-
platen. 
De dragende constructiedeelen tusschen 
de kolommen bestaan in de voorste rij uit 
• L" N.P. No. 26 met boven- en onderflens, 
in de volgende vrij uit tralieliggers. 
Tusschen de achter elkaar staande kolom
men zijn de hoofdspanten aangebracht; in 
elk daardoor ontstaan vak zijn 2 tusschen
spanten geplaatst. 
Al deze spanten hebben den vorm van 
vakwerken, uit • en ~| ijzer geconstrueerd. 
In verband met de helling, die noodig is 
om van af alle zitplaatsen een behoorlijk 
deel van het tooneel, en van den tooneel-
vloer te kunnen zien, en die toeneemt, naar
mate men dichter bij de aansluiting van de 
zaal bij het tooneel komt, zijn die spanten 
onderling van verschillenden vorm. Die in 
het front geplaatst, zijn de meest samenge
stelde en kunnen tevens als het meest nor
male type in dit gebouw wordenbeschouwd. 
De verdere beschrijving zal zich daarom in hoofdzaak 
over deze uitstrekken. 
Op afb. 2 zijn zij aangegeven, onderscheidenlijk voor 
de galerij, de le rang en de loges. 
De afbeelding stelt voor de tusschenspanten, gezien 
volgens eene doorsnede q.q. op afb. 1, dus, die welke 
verbonden zijn aan de liggers tusschen de kolommen. 
De wijze, waarop dit is geschiedt, blijkt uit de figuren 
voldoende en behoeft geene nadere beschrijving. Door 
alle constructies te laten bestaan uit getrokken prof ilen, 
met in alle deelen even dikke strippen, bestaat op alle 
verbindingsplaatsen gelegenheid de strippen door ijze
ren en koppelplaten te vervangen, die spanten, liggers 
en kolommen onderling verbinden. 
De hoofdspanten van het front komen in samenstelling 
geheel met de tusschenspanten overeen. Alleen zijn 
deze direct in de kolommen verbonden. De wijze waar
op deze bevestiging is geschiedt, alsmede de onderlinge 
plaatsing en de samenstelling der kolommen, blijkt uit 
afb. 3 aangevende een aanzicht volgens eene doorsnede 
p.p. op afb. 1. 
Onder den geheelen parterrevloer strekt zich de be
kende bierkneip uit. De kolommen gaan aldaar over 
in gemetselde penanten. Eene doorsnede van zoo'n 
penant komt voor op afb. 4. 
De zijvlakken van deze penanten loopen natuurlijk 
evenwijdig met de wanden van de kelderruimte. 
De assen in de horizontale doorsneden van de kolom
men zijn gericht volgens de spanten, gelijk uit afb. 1 
reeds blijkt, doch nog duidelijker te zien is in enkele 
van de hierna te bespreken figuren op afb. 4. 
Als gevolg hiervan is de constructie van de kolom voeten 
niet, zooals men deze theoretisch zou ontwerpen, doch 
maken de assen in de horizontale doorsneden van ko
lommen en penanten, verschillende hoeken met elkaar. 
Alleen bij de kolommen 4 vallen deze assen dan langs 
elkaar; bij de kolommen 2 en 5 maken zij onderling hoe-
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Afb. 3. Gemetselde penant en kolomvoeten. Schaal 1 op 30. 

ken van bijna 45, bij 1 en 3 van geringer aantal graden. 
Het voorste gedeelte van de spanten is, gelijk uit de af
beeldingen blijkt, eene console, welke weer te verdee-
lenvaltin een enkelen ligger, als consoledrager te bere
kenen, en een vakwerk, als een perrondak te berekenen. 
Bij deze berekening is aangehouden 200 K G . per M 2 . 
voor eigen gewicht en 400 K G . voor toevallige belas
ting, terwijl in verband met de groote trillingen, waar
aan de constructie kan blootstaan alszekerheidscoëffi-
cient (T : K dat is = vastheid: toe te laten spanning) in 
den regel 6 is aangehouden. Bij enkele zwaardere dee
len, waarbij öf veel dood gewicht komt óf waarbij, om 
de maximum belasting te krijgen, verschillende ongun
stige factoren moeten samenwerken, zijn grootere span
ningen toegelaten, doch in elk geval beneden 850 K G . 
per c .M 2 . 
Bij de belasting kunnen zich 3 gevallen voordoen, 
waarbij de spanningen in de staven van het vakwerk 
een zeker maximum zullen bereiken; n.l.: 
I. bij een volle zaal, d. i. dus als alle plaatsen zijn bezet 
en het geheele spant belast is; 
II. bij een halfvolle zaal, waarbij het overstekende ge
deelte geheel bezet is ; dit gedeelte der spanten is dus 
maximum belast, dat tusschen de kolommen is onbelast; 
III. tijdens de ontruiming van de zaal; het overste
kende gedeelte is al ontruimd en dus onbelast, het ge
deelte tusschen de kolommen is nog geheel belast met 
het publiek, dat zich aldaar tijdens de ontruiming op
hoopt. 
Bij de spanten der galerij zal de invloed dezer 3 phasen 
het grootst zijn. 
Op afb. 5 zijn deze gevallen voor de galerij voorgesteld. 
Het is duidelijk, dat de belastingstoestand op het 2e 
gedeelte niet van invloed is op die van het overstekend 
deel. De invloed, die daarvan kan uitgaan, en die in 
mindering zou komen van de volgens geval I berekende 
spanningen, is althans verwaarloosd. Dit voorste ge-
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Afb. 4. Verbinding van de kolommen met de spanten en lig
gers. Schaal 1 op 30. 

deelte is dus enkel bij volle belasting berekend. 
Anders is het met het achterste gedeelte. Het al of niet 
belast zijn van het voorste is hierop van grooten invloed, 
omdat het eene groote verandering in de steunpunt
reacties ten gevolge heeft, ja deze zelfs geheel in rich
ting kan omkeeren. 
Het geheele spant vormt ten opzichte van de ] C balk 
een soort balans, die in haar stand gehouden wordt 
door de tralieligger aan het hoogste einde. Wel zou men 
deze beweging ook kunnen beletten door de • £ ligger, 
tegen de daarmede gepaard gaande wringing bestand 
te maken, doch het is beter het evenwicht in de con
structie niet daarin te zoeken. 
De bedoelde reactie in den tralieligger kan zoowel op-
als neerwaarts gericht zijn, waarmede gepaard gaat 
eene geheele wijziging in de spanningen, die in de 
staven worden opgewekt. 
De berekening van de grootte der reacties volgt uit de 
gewichten en de afstanden der zwaartepunten ten op
zichte van het draaipunt der onderstelde balans. 
De plaats der zwaartepunten is met behulp van drie
hoeken heel eenvoudig te construeeren, als zijnde gelegen 
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Afb. 5. Grafische bepaling van de spanningen van de spanten 
der galerij. 

op de lijn die de middens der evenwijdige zijden van het 
trapezium verbindt en op die, welke de zwaartepunten 
verbindt van de 2 driehoeken, waarin het trapezium 
verdeeld kan worden (Zie de desbetreffende figuur). 
De reacties zelf volgen dan uit eene momenten vergelij
king ten opzichte van het draaipunt, waarvan alle ge
gevens op de figuur voorkomen. 
Bij geval I werkt op 195 c.M. uit het draaipunt een 
kracht van 2000 K G . (overstekend deel) waartegen in 
het vaste een van 2000 K G . op slechts 130 cM. afstand. 
De tralieligger wordt dus aan het boveneinde naar 

boven gedrukt met een kracht x, die gevonden wordt 
uit: 250 X x + 130 X 2000 = 195 X 2000 en groot is 
500 K G . 
De tralieligger zelf oefent in dit einde dus een druk naar 
beneden uit van 500 K.G. De totale druk in het draai
punt, d.i. in den ~J Q ligger wordt daarmede 4500 K G . 
Voor de andere gevallen geschiedt de afleiding op over
eenkomstige wijze. 
In het eerst beschreven geval ondervindt de tralieligger 
slechts eene geringe opwaartsche drukking n.l. groot 
ongeveer van de belasting op het aangrenzende deel 
van het spant, de reactie van het steunpunt werkt dus 
neerwaarts en komt als surplus bij de drukking in den 
• C ligger. In het 2de geval is de opwaartsche drukking, 
die den tralieligger ondervindt bijna 2 zoo groot als 
de belasting (het eigen gewicht) op het aangrenzende 
deel. In het 3de geval kan de reactie in den tralieligger, 
tengevolge van het eigen gewicht van het overstekende 
deel van het spant, worden verwaarloosd. 
In verband met de zoo verschillende verhouding tus
schen de uitwendige krachten kan het mogelijk zijn, dat 
een staaf in een der gevallen aan trek onderhevig in één 
der andere gevallen aan druk onderworpen wordt. 
Voor dit gedeelte moeten de spanningen dus bepaald 
worden bij alle 3 de gevallen. 
Grafisch is dit op het onderste gedeelte van afb. 5 voor
gesteld. De krachtenschaal is 1 m.M. = 150 K.G. 
Voor de overstekende constructie geeft dit de volgende 
maximumspanningen. In den bovenrand (staven a) 6000 
K . G . trek; in den onderrand (staven A:) 4250 K . G . druk; 
in de nagenoeg te lood geplaatste staven (d) 540 K.G. 
trek en in de schuin geplaatste dwarsstaven (y) 240 
K.G. druk. Voor het vaste gedeelte van het spant blijkt 
de gemaakte onderstelling omtrent het afwisselend op
treden van trek- en drukspanningen juist te zijn. Deze 
spanningen worden weergegeven in onderstaande tabel. 

Max. spanning in K G . in eeniggedeelte v. 

Belastinggeval. 
de tusschenstaven. 

Belastinggeval. 

de
n 

b 
ve

nr
a:

 
st

av
er

 

de
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o 
de

rr
ai

 
st

av
er

 

d. y-

I 7290 + 9350 + 1040 950 
II 8400 --9770 - i - 360 330 

III H-4980 5430 -f-1120 960 

Wordt a berekend tegen een trek van 8400 K G . dan mag 
worden aangenomen, dat tevens voldoende zekerheid 
tegen een druk van 4980 K G . aanwezig is, te meer waar 
deze druk optreedt in de kortste afstand tusschen twee 
knooppunten van den rand. 
Staven x moeten op druk met 9770 K G . berekend wor
den, met inachtneming van de mogelijkheid van knikken. 
Het gemakkelijkste geschiedt dit volgens de formule 
van Navier en de reductiecoëfficienten van Tetmayer, 
waarbij dus een voor elk geval berekende toe te laten 
knikdruk per c.M 2 . afgeleid wordt. 
Voor d en y blijkt onmiddelijk zonder berekening dat 
deze voldoende sterk zijn. 

Afb. 6. Grafische bepaling der spanningen van de spanten 
der loges. 

Voor de verdere constructie kan geval III buiten 
beschouwing blijven, daar deze, berekend volgens de 
uitkomsten van de beide eerste onderstellingen, ook 
tegen eene belasting volgens het laatste geval bestand is. 
Een belastingsschema enz. voor een spant van de le 
rang geeft afb. 6 weer. 
Ten aanzien van de bepaling der reacties wordt het 
volgende opgemerkt. 
Het gewicht van het overstekende gedeelte is voor beide 
gevallen 1514 K G . ; de kracht P; het gewicht van het 
vaste gedeelte voor geval I — 2250 K G . en voor geval II 
750 K G . Uit a = 1,32 M; b = 1.20 M. en c = 2,65 M. 
laten zich de druk in den tralieligger en daardoor de 

Afb. 7. Belastingsschema van de ligger onder de kolommen b. 
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Afb. 8. Tralieligger tusschen de kolommen. Schaal 1 op 30. 

reactie van dezen op het spant berekenen, te zijn: voor 
geval I 525 K.G., neerwaarts gericht, voor geval II 
512 K G . opwaarts gericht. Ook hier kan dus met recht 
vermoed worden tegengestelde spanningen in sommige 
staven voor de beide belastingsschema's. De grafische 
bepaling volgt mede op dezelfde afb., 1 m.M. is daarop 
= 125 K.G. 
De maximum-krachten op het overstekende gedeelte 
zijn: in den bovenrand (staven a) 1825 K.G. druk; onder
rand (staven x) 1780 K.G. druk; staaf d 410 K.G. druk 
en y 400 K.G. trek. 
Voor het vaste gedeelte volgen zij in onderstaande 
tabel: 

M . op. spanninginK.G. in eenig gedeelte v. 

den bo den on
Belastingsgeval. venrand, derrand, de dwarsstaven 

staven staven 
a. X. d. y-

I. ^2800 2570 — 970 2200 
II. 2035 -^3080 — 320 750 

Na het bovenstaande is het niet van belang eene bere
kening der spanten van de loges nader in details te be
schouwen. 
Het overstekende gedeelte vormt een enkelen driehoek, 
het vaste gedeelte is een ligger van 2 getrokken profilen. 
Alleen het spant, dat verbonden is in de kolommen 6 en 
5 verdient nog eene nadere beschrijving. 
De kolom 4 loopt, zooals gezegd, niet door tot den par-
terrevloer, maar eindigt op dit spant. Het hierdoor 
ontstane belastingsgeval is voorgesteld op afb. 7. 
De belasting door de kolommenreeks 4 er op uitgeoefend, 
bedraagt 21.000 K.G. , terwijl de eigen belasting en die 
van den vloer der loges nog 4500 K.G. bedraagt. 
De steunpuntreacties, tevens druk in de kolommen ben 
5, bedragen daardoor R a = 14850 K.G. en Rb = 10650 
K.G. Het maximum moment ligt in het hart van de kolom 
4 en is = 14850 X 180 — 2015 X 90 - 2490750 K.G. cM. 
Voor dezen balk is het profil gekozen, dat in doorsnede 
op de linker bovenhoek van afb. 3 is weergegeven. 
Het berekende weerstandsmoment van dit profil is 
4151 cM 3 . waardoor voor « gevonden wordt 716 K.G. 
Buiten de lijnen x. x. van de figuur, valt de buitenste 
onder- en bovenflensplaat weg. 

Het moment in de doorsnede x. x. is 195 X 10600 
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2000 X 97,5 = 1881700 K.G. cM„ het weerstands
moment van het profil 2135 cM 3 . Dit is de eenig-
ste ligger waarbij de maximum toe te laten span
ning belangrijk meer is, dan de oorspronkelijk 
aangenomene. 
Deze spanning treedt slechts op, wanneer alle 
constructiedeelen, welke er middellijk of onmid
dellijk op rusten, maximum belast zijn. Het ge
vonden cijfer is niet zoo, om verzwaring van het 
profil te wettigen. 
Hiermede van de spanten afstappend volgen de 
liggers tusschen de kolommen. 
Dit zijn balken die in 2 punten op '/s van de 
lengte met enkele lasten belast zijn. 
Die tusschen de voorste kolommenrij zijn lang 

3,78 M.; de enkele lasten zijn voor de galerij 4500 K . G . ; 
voor de le rang 3000 K.G. , en voor de loges 4600 K.G. 
Onderscheidenlijk worden gebruikt 7] £ np. 26 met on
der- en bovenflens van 200 8 mM.; • Q np. 26 en • £ 
np. 30. 
De tralieliggers zijn lang 4.98 M . ; de enkele lasten be
dragen hierbij 3000 K.G. 
De tralieligger is op afb. 8 voorgesteld; de spanningen 
(grafisch bepaald) bedragen, in den bovenrand 7500KG. 
druk, onderrand 7500 K G . trek, verticale staven 
3000 K G . druk, schuine staven 4700 K G . trek. 
Op deze figuur is duidelijk te zien, met welk een nauw
keurigheid het geheel uitgeslagen moet geweest zijn om 
alle onderdeden passend op het werk te kunnen aan
voeren. 
Al het ijzerwerk is door middel van een zwaren steiger 
in elkaar gezet, voordat het omringende metselwerk 
van de muren werd opgetrokken. Het is uitgevoerd 
door de N. V. Constructiewerkplaatsen „de Vries Rob-
bé" te Gorinchem. 

HET ONTWERP ALGEMEENE ADMINISTRA
TIEVE VOORSCHRIFTEN EN DE AANSPRA

KELIJKHEID VAN DEN ARCHITECT, 
door Mr. K. J. V A N NIEUKERKEN, 

Advocaat te Amsterdam. 
Vervolg van blz. 409. 

33p den architect rust gelijk gezegd — de 
verplichting den grond vooraf te peilen. (§288 
Code Perrin). 

3a Doch ondanks de voldoende peilingen der di
rectie toutefois il (l'architecte) n'a aucune responsabi-
lité, si un examen attentif ne pouvait révéler le vice du 
sol(Baudry-Lacantinerie,Louage 1881 bij Mr. Bruynzeel 
prfschr. pag. 75 noot 2) — kan de gesteldheid van den 
bodem plaatselijk anders blijken, kan op een onver
wachte plaats een laag veen blijken te zitten. Indien op 
een bestaande fundeering een nieuwbouw zal worden 
opgericht, en deze door den architect voldoende is on
derzocht, kan toch bij den bouw een gedeelte nog onbe
trouwbaar worden bevonden. Bij de ontgraving blijken 
onverwachts plaatselijk wellen aanwezig, die het werk 
dreigen te overstroomen en tot een reeks in bestek, enz. 

niet voorziene maatregelen nopen. In § 1377 Code Per
rin worden nog vermeld gevallen, dat men onder den 
grond oude fundamenten of een stuk rots ontdekt, welke 
vóór de uitvoering volgens het ontwerp noodzakelijk 
moeten worden weggenomen. Voorts kunnen de tijdig 
opgemerkte kwalen van meer ernstigen aard blijken, dan 
redelijkerwijze kon worden verwacht. 
De directie zal dan gewoonlijk niet minder vrij uit gaan 
dan de aannemer en het vraagstuk der onuitvoerbaar
heid lost zich dan daarin op, of de besteder kan worden 
gedwongen te betalen de kosten van de wijzigingen in 
het ontwerp, enz. en van het meerdere werk; welke 
vraag niet wel voor andere dan bevestigende beant
woording vatbaar is, afgezien van de ontworpen redac
tie (§ 22, al. 3). 

De aannemer behoort den besteder tijdig op de hoogte 
te stellen, de directie dezen tijdig machtiging te vragen 
tot wijziging van het ontwerp, opdat den aannemer tijdig 
de schriftelijke machtiging tot het aanbrengen der ver
anderingen met goedkeuring van den opgegeven prijs be-
reike en vertraging worde voorkomen. 
Maar de uitvoering zal rechtens ten laste des besteders 
geschorst blijven, totdat de aannemer die schriftelijke 
machtiging en goedkeuring in handen heeft. Ondanks de 
bepaling van art. 1646 B. W. zal voor den aannemer in 
spoedeischende onvoorziene gevallen een mondelinge 
toestemming b. v. per telefoon met getuigen voldoende 
zijn, wanneer de besteder de bedoelde verbintenis aan
ging en men daarvan geen schriftelijke akte heeft kun
nen opmaken (art. 1940, 3° B. W.). Doch wanneer de be
steder de machtiging weigert te verleenen en de krach
tens art. 1646 B. W. gevorderde schriftelijke overeen
komst niet tot stand komt, dan is de aannemer gerech
tigd het werk te staken en tegen den besteder een actie 
in te stellen tot ontbinding van zijn contract en beko
ming van schadevergoeding. En wanneer de wijzigingen 
en toevoegingen niet alleen noodzakelijk waren, maar 
haar tot standkoming op straffe van gevaar voor het 
werk zelve of omgeving geen uitstel toelaat, dan zal de 
aannemer zonder er zich aan bloot te stellen over de 
bijwerken den prijs te moeten missen, daarmede een 
aanvang kunnen maken, mits den besteder van de situa
tie onmiddellijk op de hoogte stellende en met de ver
plichting, om zich door den rechter tot het voortzetten 
dier werken te doen machtigen, indien de besteder na
laat op zijn kennisgeving of de machtigings-aanvrage 
te antwoorden. (Code Perrin 1377 — 1380.). 
Het is duidelijk, dat de aannemer dan in hetzelfde ge
val verkeert als de architect, wien — gelijk vermeld — 
snel handelen tot plicht is te rekenen, nl. waarin hij de 
zaken van een ander waarneemt, zonder daartoe den 
last te hebben bekomen, enz. artt. 1390 e. v. B. W. De 
architect is verplicht bij alle blijkens de plannen on
voorziene omstandigheden, die de bedoelde uitvoering 
onmogelijk, een nieuw plan, een wijziging noodzakelijk 
maken als leider op te treden, bij gebreke waarvan de 
aannemer niet met de uitvoering behoeft voort te gaan, 
alvorens bevelen te zijnen genoegen te hebben ontvan
gen, en het werk dus i. c. voor risico der besteders die 

c.q. maar bij de directie verhaal moet zoeken, zou kun
nen laten liggen. Doch den aannemer behoort te dezen 
opzichte evenzeer als ten opzichte van het i. c. toepas
selijke beroep op overmacht, vreemde oorzaak, vergaan 
buiten zijn schuld (artt. 1280, 1281 en 1480 B. W.) voor
zichtigheid te worden aanbevolen. Hij zal te zijner be
vrijding een exploit, houdendede situatie, dennalatigen 
besteder toezenden en aanstonds wegens de hem steu
nende voorschriften ex artt. 1390 e.v. B.W. ingrijpen, 
voor zooveel mogelijk de uitvoering volgens voorschrift 
der directie of naar omstandigheden gewijzigd bewerk
stelligen, hetgeen te eer aanbevelingswaardig is, omdat 
zijn inzicht, dat het bijwerk noodzakelijk is en ten laste 
van den besteder behoort te komen, veelal door den 
besteder, c. q. directie niet wordt gedeeld en indien zijn 
inzicht verkeerd blijkt, de ingetreden schade te zijnen 
laste komt. 

Waar de architect m.i. nooit dan in de genoemde uit
zonderingsgevallen bevoegd moet worden geacht den 
besteder meer dan bij het oorspronkelijk contract is 
bepaald, te doen betalen, is hij evenmin bevoegd meer 
werk te gelasten overeenkomstig het door hem gewijzig
de ontwerp en komt hem in de hier bedoelde kwesties 
niet de beslissende rol toe, die de voorgestelde redactie 
doet onderstellen, maar de gewone adviseerende. De 
technische kwestie wordt door de financieele over-
heerscht; den besteder blijft de beslissing, of hij meer 
gelden beschikbaar stelt. Indien de directie de volle 
schuld treft, dan is de besteder bovendien toch genood
zaakt het meerdere werk toe te staan en te betalen en 
moet hij zijn schade maar later verhalen. Kwesties om
trent onuitvoerbaarheid spelen dan ook rechtens steeds 
tusschen aannemer en besteder, althans worden zij 
daartoe teruggebracht, zoodat in § 22 al. 1 voor „direc
tie" moet worden gelezen „aanbesteder". 
Wanneer in het onze gelijk in het Fransche recht de 
rechter tot het beslissen van deze geschillen wordt ge
roepen, dan zou daarmede bedoeld worden de Recht
bank, maar „in alle gevallen, waarin het belang van 
partijen eenige onverwijlde voorziening bij voorraad 
vordert" (art. 289 Wetb. v. Burg. Rechtsvordering) de 
President der Arrondissements-Rechtbank. Zoo vaak 
de vraag van het recht der partijen wordt beheerscht 
door technische kwesties, is het verstandig de kwestie 
aanstonds door scheidslieden te doen beslissen, waar
mede men tevens aan juridieke exepties en aan pape-
rasserie den pas afsnijdt. (Wordt vervolgd). 

INTERNATIONALE CONFERENTIE OVER 
VOLKS- EN SCHOOLBADEN T E SCHEVE-
NINGEN, 27 3o AUGUSTUS. 

I e eigenlijke werkzaamheden van de Conferentie zijn 
Dinsdag 27 Augustus begonnen; de avond van Maan
dag daaraan voorafgaande was bestemd voor ont
vangst, waarop de deelnemers in de gelegenheid 

"waren met het bestuur en met elkaar kennis te maken. 
Deze ontvangst had plaats in de feestzaal van het Palace-Hotel 
en had een aangenaam karakter. Het ontwerp : Volks- en School-
baden heeft in Nederland nog niet voldoende belangstelling, en 
te meer komt daarom aan de Ned. Vereeniging voor Volks- en 
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Schoolbaden hulde toe, dat zij op uitvoerige en uitmuntende 
wijze propaganda voor haar doel heeft gemaakt door het orga-
niseeren van dit internationaal congres, dat zich in het flinke 
aantal van 260 deelnemers mag verheugen. Behalve bijna alle 
cultuurstaten in Europa, waren vele grootere en kleinere steden 
vertegenwoordigd, terwijl tal van vereenigingen afgevaardigden 
hadden gezonden. Waren hierbij voornamelijk vereenigingen, 
die direct betrekking hebben op baden, zwemmen of gymnastiek 
voor de meer speciaal technische zijde van het vraagstuk werd 
belangstelling getoond door het Koninklijk Instituut van Inge
nieurs, die Prof. Dr. J. Kraus Civ. Ing.. Oud Minister, had afge
vaardigd, terwijl de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst vertegenwoordigd was door haren voorzitter, den heer A. 
Salm G.Bzn. en haren Alg. Secretaris, den heer J. Gratama. 
De groote deelname is een succes voor het Uitvoerend Comité, 
dat op uitstekende wijze het congres heeft voorbereid. Dr. W. P. 
Ruysch is hiervan de president, Mr . J. N . van Hal l , vice-presi
dent ; Mej. A . M . Douwes Dekker, Alg. secretaresse ; Mevr. W. C. 
F . Furnée Ruysch, Mevr. L . Sassen—Teulings, penningmeeste-
resse; Mevr. J. Devos van Nievelt, de 2de penningmeesteresse 
was tevens behulpzaam als tolk. De overige leden van het comité 
zijn Mevr. R. Out Piebenga en de heeren Dr. P. M . J . M . E . Wol
tering en Joh. de Breuk. Dinsdagochtend heeft het congres zijn 
arbeid aangevangen. Van H. M . de Koningin-Moeder, vertegen
woordigd door denkamerheer Baron van Harinxma thoe Slooten, 
was een telegram met sympathiebetuiging ontvangen. De Minis
ter van Buitenlandsche Zaken sprak, mede namens zijn collega 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, zijn voldoening uit ten 
congresse te zijn gekomen omgetuigenis af t.e leggen van de in
genomenheid, waarmede de Nederlandsche Regeering dit con
gres op den Nederlandschen bodem begroette. 
In een geestige improvisatie wees hij er op, dat Nederland, het 
waterland, bij uitnemendheid het land is voor eene conferentie 
over de baden, ja dat de natuur hier in den laatsten tijd ook zelfs 
van boven sterk toe meewerkt, door, meer overvloedig dan aan
genaam, hare regendouches te geven. 

Hierna opende de voorzitter, dr. Ruysch de conferentie, dank 
brengend aan de vele mannen van wetenschap en praktijk uit 
alle oorden der wereld hier bijeengekomen om hun kennis en 
ondervinding mede te deelen en door onderling overleg dienst
baar te maken aan het algemeen welzijn. Uitvoerig deelde 
spreker hierop mede, welk vruchtbaar veld deze conferentie 
wachtte, en ging hij na welke nadeelige gevolgen de onzindelijk
heid medebrengt voor de volksgezondheid en haar groote in
vloed bij epidemieën en besmettelijke ziekten. Spreker eindigde 
met er op te wijzen, hoezeer de bevordering van de reinheid een 
bij uitstek sociaal, humanitair en wetenschappelijk werk is. 
Mej. Douwes Dekker, alg. secretaresse, bracht hierop verslag uit 
van hetgeen in de afgeloopen 10 jaar door de Ned. Ver. voor 
Volks- en Schoolbaden is gedaan. 
Het ligt niet op den weg van het B. Weekblad dit verslag, 
en de daarna volgende voordrachten uitvoerig te vermelden. 
Zij betreffen een gebied, dat hoezeer ook in hooge mate 
nuttig en belangwekkend, toch voornamelijk van den hygiëni-
schen of socialen kant bekeken werd, en als zoodanig voor 
de bouwkunst niet direct van waarde is. Voor een enkele 
voordracht moeten wij echter een uitzondering maken, namelijk 
voor dien van den heer B . J. Paardekooper, die aan de hand van 
talrijke lichtbeelden van Duitsche, Belgische en Nederlandsche 
badinrichtingen, nadere mededeelingen hieromtrent deed. Ook 
hier bleek, dat de Duitsche naburen ons een heel eind vooruit 
zijn in het stichten van talrijke en goede inrichtingen, waarvan 
meerdere ook architectonisch een goed karakter hebben. Deze 
voordracht werd gehouden in de Zander-zaal van het Kurhaus, 
in welke zaal tevens een interressante tentoonstelling van plan
nen, teekeningen, photo's en geschriften betreffende volks- en 
schoolbaden is georganiseerd. Het tentoonstellingscomité, be
staande uit de heeren W. van Boven en B. J. Paardekooper, heeft 
alle eer van zijn werk en het valt alleen te betreuren, dat deze 
tentoonstelling slechts tot 31 Augustus geopend is. Bijzondere 
aandacht trokken enkele Amerikaansche inrichtingen, zoo het 
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Municipal Bath House te Coney Island, terwijl Duitsche steden 
als Hannover, Frankfurt a. Oder mede zeer goed vertegenwoor
digd waren. Hierbij vergeleken is Holland nog achterlijk. 
De Redactie van het B. Weekblad mocht van het tentoonstel
lingscomité de zeer gewaardeerde toezegging ontvangen, dat het 
een bijdrage voor het Weekblad met enkele afbeeldingen van 
ontwerpen en photo's van deze tentoonstelling zal geven. Wij 
zien daarom van een nadere bespreking af. 
Tevens zij nog medegedeeld, dat onze bekende medewerker, de 
heer F . G. Unger, ook ter Conferentie aanwezig, zich belast heeft 
met het geven van een verslag, voor zoover het de rubriek ver
warming, verlichting en ventilatie betreft. 
Dat het den deelnemers niet aan aangename afleiding heeft ont
broken, spreekt van zelf. Wij noemen slechts: een officiëele re
ceptie op het Kurhaus, door den Haagschen Gemeenteraad; een 
bezoek aan Rotterdam ter bezichtiging van de bekende havens, 
een concert in het Kurhaus te Scheveningen, enz. J. G . 

Proef onbrandbaar rieten dak. Sinds eenigen tijd brengt de 
heer H . Dubbeldam Hzn. te Gorinchem onbrandbaar riet voor 
dakbedekking in den handel. De huizen op „Boerendonck" op de 
Dordtsche tentoonstelling zijn bijna alle met dit riet gedekt. 
Reeds vroeger heeft de heer D. een openbare brandproef met 
zijn riet gehouden, die een gunstig resultaat opleverde; nu zal 6 
September a. s. ten 2 ure op het terrein van de Dordtsche ten
toonstelling wederom een brandproef plaats vinden. 
Zooals bekend is, wordt te Arnhem een groote brandproef met 
een onbrandbaar rieten en strooien dak voorbereid, waarbij de 
Worpsweder methode van dekken wordt gevolgd. Deze proef 
gaat uit van de Maatschappij tot Bev. der Bouwkunst en zal in 
het eind van dit jaar plaats vinden. Het ware te wenschen, dat 
de heer Dubbeldam dan tegelijkertijd op hetzelfde terrein te 
Arnhem een proef met zijn riet hield, waarbij hij er voor zorgt, 
dat zijn riet, zooals ook bij de proef van de Mij. t. bev. d. Bouw
kunst geschiedt, eenige maanden aan weer en wind is bloot ge
steld, alvorens het aan den brandproef wordt onderworpen. 
Van meerdere zijde wordt namelijk er aan getwijfeld, of het 
brandwerend middel wel duurzaam is. 
De St. Jacobstoren te Vlissingen. Deze toren, het vorig jaar 
afgebrand, was verzekerd, tot een bedrag van ten hoogste f65000. 
Naar het Alg . H . BI. mededeelt, benoemden de gemeente en de 
assurantie-maatschappij ieder, volgens de bepalingen in de polis, 
een gevolmachtigde, om de schade te schatten. De gemeente
bouwmeester raamde de kosten van herbouw van den toren op 
f 36,250, terwijl de gemachtigde van de maatschappij deze kosten 
bepaalde op f 24.134,53. Door beiden werden eenparig de kosten 
van het uurwerk, de klokken en het carillon op f 13,925 geschat. 
Door het verschil der beide andere schattingen, hetwelk dus 
p.m. f 12000 beliep, was de benoeming van een superarbiter noo
dig. Deze, de heer Eduard Cuypers te Amsterdam, heeft beslist 
dat de assurantie-maatschappij aan de gemeente moest uitbeta
len voor den toren f 34,550 en voor het uurwerk, de klokken en 
het carrillon f 13,950. dus te zamen f 48,500, waarbij nog moet 
worden gerekend een bedrag van f 4915 als waarde van nog aan
wezig klokmetaal. 

RECTIFICATIE. In het bericht: ..de mislukte Prix-de-Rome'' 
wordt vermeld dat een der candidaten, te Aken gediplomeerd, 
reeds bleef steken in het voor-examen, naar wij hoorden door 
onvoldoende kennis van de wiskunde. Dit is onjuist. Deze candi-
daat, in het bezit van een diploma Eindexamen H . B. S. was van 
vele wiskundige vakken vrijgesteld; in het eenigst overblijvend 
vak, statica was hij zeer goed. 
De candidaat is wel toegelaten tot den voorkamp van de Prix-de-
Rome, doch werd voor het tweede gedeelte geweigerd, zijnde te 
licht bevonden in de vakken detailleeren, etc. (De gediplomeer
den van Delft waren hiervan vrijgesteld). 
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OFFICIEEL GEDEELTE. 

A L G E M E E N E S E P T E M B E R - V E R G A D E R I N G - E X 
CURSIE NAAR DUSSELDORF. Zooals in het vorig num
mer van het B . Weekblad is medegedeeld, zal de a.s. 2-daagsche 
Alg . September Vergadering-Excursie gehouden worden te 
Dusseldorf, ter gelegenheid van de hoogst belangrijke Steden-
tentoonstelling aldaar, en samenvallende met 2 dagen van het 
Kongress für Stadtewesen dat van 23 28 September te Dus
seldorf plaats vindt. 
Van vele zijden mocht het Hoofdbestuur instemming der leden 
met dit plan vernemen. 
De juiste data van deze Vergadering-Excursie zullen medege
deeld worden, zoodra het gedetailleerd programma van het 
congres verschenen is. 
E r zijn meerdere goede treinverbindingen zonder overstappen 
naar Dusseldorf en terug; hieromtrent zal nader bericht worden, 
wanneer het programma is vastgesteld. 
De reiskosten bedragen enkele reis respectievelijk Eerste en 
Tweede klasse: van Amsterdam f 10,05 en f 7,20; van Rotterdam 
f 10.65 en f 7,70; van Den Haag f 10,90 en f 7,90; van Utrecht f 8,85 
en f 6,30; van Arnhem f 7, en f4,90. 

Voor den inhoud van de tentoonstelling verwijzen wij naar het 
art ikel: De Stedententoonstelling te Dusseldorf, in B. Weekblad 
1912 n». 31. 
Op het Congres zullen voordrachten gehouden worden betref
fende de groepen: 
I. SI.uil. Km 
II. Stadtische Betriebe, 
III. Pflege der Wissenschaft. Kunstund Wohlfahr t indenSt . ïd ten. 
Tevens zullen belangrijke stedelijke en industrieele inrichtingen 
bezocht worden. 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst. Amsterdam.Marnixstraat402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

Verder verwijzen wij naar het Voorloopig programma, dat hier
onder volgt. 
De deelname aan het Congres kost 12 Mark voor één groep ; voor 
elke groep meer 6 Mark. 
De reeds bestelde kaarten worden begin September den deel
nemers toegezonden. 
In verband met een goede organisatie van de excursie zou het 
wel aanbeveling verdienen, dat alle deelnemers ook l id van het 
Congres zijn. Hierbij zij opgemerkt, dat de congres-leden vrije 
toegang hebben tot de feestelijkheden, in onderstaand Voorloo
pig programma vermeld; dat zij kosteloos van de stedelijke tram 
gebruik kunnen maken; verder dat zij stedelijke inrichtingen en 
bedrijven kunnen bezichtigen, terwijl het Loebbecke-Museum, 
het Historische Museum, het Museum voor Kunstnijverheid en 
vermoedelijk ook de Dierentuin den congres-leden vrijen toe
gang toestaan. 
Tevens geeft de congres-kaart vrije toegang tot de Steden-Ten
toonstelling. 
Gezien al deze voorrechten, is het, ook financieel gezien, niet 
onvoordeelig l id van het congres te zijn. 
Zij . die deel wenschen te nemen aan het Congres worden ver
zocht de programma's met biljet van aangifte aan te vragen bij 
het bureau der Maatschappij, Marnixstraat 402, Amsterdam. 
Met het oog op het druk bezoek te Dusseldorf, o.a. in verband 
met genoemde tentoonstelling, welk bezoek door een groot aan
tal congressisten vermoedelijk nog vermeerderd zal worden, is 
het beslist noodig dat de Commissie van Voorbereiding bijtijds 
deze excursie kan regelen, vooral in verband met het bestellen 
van logies. 
Daarom worden zij, die wenschen deel te nemen aan den Alg. 
September-Vergadering-Excursie dringend verzocht zich 
spoedig op te geven bij het bureau der Maatschappij, met ver
melding of zij deze twee dagen ook het congres wenschen bij te 

Voorloopig Programma van het Kongress 
f ü r Stadtewesen, te houden te Dusseldorf 

van 23 28 Sept. 1912. 
(Met voorbehoud van wijzigingen). 

De in dit voorloopig programma opgenomen voordrachten 
worden voormiddags in de tijd van 8 1 uur gehouden. De 
voordrachtzalen, vermoedelijk: Stadtische Tonhalle en voor-
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drachtzaal der Stadte-Ausstellung zullen in het definitieve pro
gramma nader medegedeeld worden. 
In de namiddaguren worden stedelijke- en industrieele-werken 
bezichtigd. 
M A A N D A G . 23 S E P T E M B E R , ten 10 ure v.m. Opening van het Con
gres door den Oberbürgermeister Dr. Oehler. in de stadtische 
Tonhalle. 
D I N S D A G . 24 S E P T E M B E R . De directie van het Stadttheater geeft 
ter eere van het Congres een feestvoorstelling. 
W O E N S D A G . 25 S E P T E M B E R . Illuminatie van het tentoonstellings
park; tegelijker tijd een groot concert. 
D O N D E R D A G . 26 S E P T E M B E R . Vermoedelijk een concertavond in 
de Stadtische Tonhalle met medewerking van twee groote man-
nen-zangvereenigingen en van de kapel van het Niederrh. Füs.-
Reg. No. 39. 
Z A T E R D A G , 28 September. Gelegenheid voor de Congres-leden 
aandeel te nemen aan het eerste groote Orkest-Concert der 
Panzner Concerten van dit seizoen. 

Overzicht van de, voor het Kongress für Stadtewesen op
gegeven Voordracht. 

Groep I. 
1. Wever. Reg.- und Baurat: Bebauungsplane und Geist des zu 
erstrebenden Wohngesetzes. 
2. Dr. E . A . Brinckmann. Professor: Historische und moderne 
Stadtbaukunst. 
3. Dr. Conventz. Professor, Geh. Regierungsrat: Die Aufgaben 
der Kommunen im Bereich der Natur-Denkmalspflege. 
4. Dr. Hegemann: Die Freifliichen im Betamingsplan. 
5. Rehorst. Beigeordneter: Die Aufgaben des Stadtebaues unse-
rer Zeit. 
6. Dr. Freund. Ministerialdirektor. W i r k l . Geh. Ober-Reg.-Rat: 
Die Eingemeindung. 
7. Goecke. Prof., Geh. Baurat: DieStel lungöffent l icherGebaude 
im Stadtbilde. 
8. Dr. v. Abercron. Major: Stiidtebau und Ballonaufnahmen. 
9. Genzmer, Professor. Geh. Baurat: Bebauungsplan und Ört-
lichkeit. 
10. Geusen. Beigeordneter, Königl. Baurat: Haus, Strasze, Bau-
block. Stadt. 
11. Dr. Wittenberg. Syndikus : Vorortspolitik. 
12. Hermann Jansen: Baukunst und moderne Stadterweiterung. 
13. Schmidt, Beigeordneter: Essen als Industrie- und Wohnstadt. 
14. Dr.-Ing. Stübben, Geh. Oberbaurat: Die Bauordnung in ihrem 
Einflusz auf Bebauungsplan. Wohnungswescn und Grundeigen-
tum. 
15. Encke, Stadt. Gartendircktor: Kritische Betrachtung der 
üblichen Grünanlagen in den Stadten und Vorschlage zu ande-
rer Anordnungsweise. 
16. Freiherr von Engelhardt: Richtlinien für die Ausgestaltung 
Stiidtischer Gartenanlagen. 
17. Dr. Bartsch: Der volkswirtschaftliche Nutzen der Wasser-
straszen für die Stadte, seine Erscheinungsformen. Vorausset-
zungen und Grenzen. 
18. Director Stahl: Die Ausgaben des Personenverkehrs für den 
Stiidtebau. 
19. Dr. Ing. Blum. Professor: Güterverkehr und Stiidtebau. 
20. Krafft. Stadtbaurat: Die Forderungen des Stadtebaues bei 
neuen Bahnanlagen. 
21. Genzmer, Professor, Geh. Baurat: Straszenquerschnitte. 
22. Wettich: Maschinelle Hilfsmittel für die Transporte bei der 
Ausführung von gröszeren Hoch- und Tief bauten und die Nutz-
barmachung des Hinterlandes von Hafen und Bahnhöfen durch 
die Verwendung mechanischer Transportanlagen als Lade- und 
Löschvorrichtungen für Schiffe und Eisenbahnwagen. 
23. Zimmermann, Hafendirektor: Die Stadt am schiffhaven 
Wasser. 
24. Dr. R. van der Borght: Der Einflusz der privaten Bautatig-
keit auf die Entwickelung der modernen Stadte. 
25. Dr. phil. Strehlow, Stadt. Vermessungsinspektor: Das Eigen-
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tümliche des Rhein. Westfalischen Industriebezirkes in boden-
und wohnungspolitischer Beziehung. 
26. R. H . Aldridge : Das Wohnungsproblem in Europa und seine 
Lösung. 
27. Dr. H . Ermann. Prof.. Geh. Justizrat: Wohnungsbau auf ge-
bundenem Boden. 
28. Damaschke: Was die Deutsche Bodenreformbewegung auf 
dem Gebiete der stadtischen Bodenpolitik erstrebt. 
29. A d . Pohlmann : Die II. Hypothek, 
30. Dr . Lindecke, Generalsekretar: Die Gewahrung II. Hypothe
ken durch die Gemeinden 
31. Dr. Ing. Hecker: Bodenpolitik und Baukunst. 
32. Dr. Wall i , Beigeordneter: Stadtische Wohnungspolitik in 
England. 
33. Pohlig, Direktor des Vermessungsamtes: Die Erschieszung 
stadtischen Baugelandes. 
34. Dr. Mendelsohn. Direktor des statistischen Amtes :DieBe-
deutung des Erbbaurechts für die Verwirklichung der heutigen 
Ideale des Stadtebaues. 
35. Dr. Scholz. Oberbürgermeis ter : Grundstücksfonds. 
36. Schlösser, Beigeordneter: Grundstücksfonds. 
37. Metzmacher, Burgermeister: Die Bodenpolitik in kleineren 
und mittleren Gemeinden. 
38. Petersen, Professor: Über das Problem des Personenver
kehrs in den modernen Weltstadten. 
39. Knipping, Stadtbaurat: Stadtische Schnellbahnen. 
40. Dr. Matthias. Beigeordneter: Interessengegensatze, Behör-
den. Zwiespalt bei der Stadteerweiterung. 
41. Dr. Markull , Beigeordneter : Organisatorische Probleme des 
Stadtewesens nach preuszischem und fremden Recht. 
42. Wagner, Dipl.-Ing: Bauberatung und Baupolizei. 
43. Dr. Lessing, Privatdoz. an der techn. Hochschule: Stadt. 
Maszregeln gegen entbchrliche Gerausche. 
44. Oellerich, Oberingenieur: Über die Rauchbelastigung in 
Stadten. 
45. v. Pasinski, Dipl.-Ing.: Groszstadtentwickelung uud Rauch
belastigung. 
46. Ruff, Zivil-Ingenieur: Das Dilemma in der Hausschwamm-
frage. 
47. Klotz. Direktor: Die hygiënische und wirtschaftliche Bedeu-
tung der Schwemmsteinbauweise. 
48. Rothkegel, Katasterkontrolleur: Stadtisches Taxwesen. 
49. Tietz. Alfred : Das Wesen des Warenhausbaues. 
50. Wagner, Architekt. B . D. A . : Entwickelung des bremischen 
Wohnwesens. 
51. Wolf. Paul, Stadtbauinspektor: Künstlerische Einheitlichkeit 
im Stadtbau. 
52. Dr. Südekum : Neuere Formen der Gemeindeverfassung und 
Gemeindeverwaltung in den Vereinigten Staaten. 
Groep II. 
1. Kordt. Direktor: Ferngasverforgung. 
2. Wettich: Mechanische Fördereinr ichtungen für den Transport 
von Kohle im Betriebe der Gas- und Elektrizitatswei ke. 
3. Skheven, Ingenieur: Neuerungen und Verbesserungen auf 
dem Gebiete der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. 
4. Missong, Ing.: Die zukünstige Warmeausnü tzungundTr ink -
wassergewinnung. 
5. Ehlert. Ingenieur: Anlage und Rentabilitat von Gruppenwas-
serwerken. 
6. Bugier. Oberingenieur: Stadtische Schwachstromanlagen. 
7. O. Lammeran, Prokurist: Das Automobil, ein vollwertiger 
Helfer im modernen Stadtewesen. 
8. Schlunk, Dipl.-Ing., Branddirektor: Die Entwicklung des 
Feuer löschwesens in den Stadten. 
9. Scholz, Dipl.-Ing., Branddirektor: Eiuführung des Automobil-
betriebes bei den Feuerwehren. 
10. Alluminothermisches Verfahren zum Verschweiszen von 
Schienen elektrischer Bahnen. 
11. Dr. Ing. Kusch : Abwasserbeseitigung. 
12. Lagemann, Ingenieur: Reinigung von Zechenabwassern. 

13. Wollenhaupt, Director: Müllverbrennung, System Herbertz. 
14. Franken, Hermann: Müllbeseitigung. 
15. Gys i : Müllbeseitigung. 
16. Löhner, Dipl.-Ing.: Fortschritte auf dem Gebiete der kommu-
nalen Müllverbrennung. 
17. Knipping, Stadtbaurat: Müllbeseitigung. 
18. : Fahrzeuge und Maschinen für die Stadtereinigung. 
19. Hausenfelder: Die Verwendung der Teerproducten im Stad-
tebau unter besonderer Berücksichtigung als Straszenbaumate-
rial und die Teerprodukte für Heiz- und Kraftfahrzeuge, ein 
wichtiger hygiënischer Faktor für die Volksgesundheit. 
20. Koff: Bau von gerauschlosen und staubfreien Straszen. 
21. Piel, Jakob : Pf lasterungen von Straszen mit Keramitpflaster-
steinen. 
22. Senssenbrenner: Eis- und Kühlanlagen in stadtischen Be-
trieben (Krankenhauser, Schlachthöfe). 
23. Knopp, Beigeordneter: Streifzüge durch die Gemeindebe-
triebe. 

Groep III. 

1. Dr. Lubarsch, Professor. Geheimer Med.-Rat: Hochschulen 
als kommunals Einrichtung. 
2. Freiherr Dr. von Hausen, Beigeordneter: Das stadtische 
Theater. 
3. Langen, Reg.-Baumeister: Über den praktischen Wer tund 
die Verwirklichung eines Stadtebau-Museums. 
4. Schaefer, Peter, Lehrer : Mittelschule und Mittelschulpolitik 
5. Dr. Nörrenberg, Direktor der Landes- und Stadtbibliothek: 
Bücherei und Lesehalle. 
6. Raydt, Prof., Geh. Hofrat: Spielplatze und Volksgesundheit. 
7. Elders, Lehrer: Neue Methode zur Heilung des Stotterns. 
8. Knopp, Beigeordneter: Fürsorge der Stadte für den Nach-
wuchs im Handwerk, Industrie und Handel. 
9. Dr. Potthoff: Stadtverwaltung und Menschenökonomie. 
10. Dr. Albrecht: Die Frauen und Wohnungsfrage. 
11. Dr. Hüsgen, Chefredakteur a. D. : Kommune und Presse. 
12. Dr. Kamp, Professor: Gemeinnüssigeröffentl icherMilchaus-
schank in den Stadten. 
13. Dr. Loock, Stadt- und Gerichtschemiker: Milchversorgung 
der Stadte. 
14. Dr. Thomas, Chefarzt des Knappschafts-Krankenhauses I in 
Gelsenkirchen : Bedeutuug der Krankenhauser für das Kranken-
und Rettungswesen der Stadte. 
15. Mehrtens : Einrichtung der Krankenhausküche. 
16. Blüher, Max: Zerlegbare transportable Döckerbauten zur 
Errichtung von Waldschulen, Kindererholungsstatten, Saug-
lings- und Ferienheimen unter besonderer Berücksichtigung des 
im Auftrage S. M . des Kaisers an der Ostsee zu erbauenden Er -
holungsheimes für Kinder. 
17. Franken, Hermann: Das Rhein.-Westf. Feuerwehrmuseum. 
18. Freiherr von Berlepsch: Berücksichtigung des Vogelschutzes 
beim Stadtebau. 

Opgaven van voordrachten, vooral voor Groep II en III, worden 
nog verwacht. 
Het definitieve programma wordt begin September bekend ge
maakt. 

V O O R S T E L L E N T E R A L G . S E P T E M B E R - V E R G A 
DERING. In herinnering wordt gebracht art. 31 van het Alg . 
Huish. Reglement, bepalend dat geen voorstel ter Algemeene 
September-Vergadering wordt behandeld, dat niet schriftelijk 
behoorlijk toegelicht en door minstens 10 Architect-Leden of 
een Afdeelingsbestuur onderteekend, acht dagen voor de ver
gadering is ingekomen bij het Hoofdbestuur. 

!ÖÖ! 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

KRONIEK xxxx Q 
door J. G R A T A M A . 

E E M S C H U T . Toen in 1909 de talrijke en zeer uit-
eenloopende vereenigingen den Bond Heem
schut stichtten, welke centraal-bond de door 
allen levendig gewenschte bescherming der 

Schoonheid in Stad en Land zou propagandeeren, had 
men waarschijnlijk niet gedacht, dat de Heemschut-idee 
zoo spoedig en zoo algemeen zou doordringen. 
In de paar afgeloopen jaren is reeds veel bereikt; en 
zijn misschien niet veel directe resultaten aan te wijzen, 
de indirecte zijn van niet te onderschatten beteekenis. 
Ik bedoel hiermede, dat in steeds ruimer wordende 
kring de oogen voor stads en landelijk schoon zijn 
geopend. Zeker, Poeldijk is gevallen en daarmede is 
aangetoond, dat de machts-invloed van Heemschut nog 
verder moet gaan en sterker moet worden. Maar van 
hoeveel zijden wordt de aandacht niet gevestigd op een 
bosch, dat in gevaar verkeert, op oude en schilderachtige 
bouwwerken, die bedreigd worden, op talrijke ontsie
ringen, door reclame of onaesthetischen nieuwbouw; 
op slechte dorpsarchitectuur, op verknoeiingen van 
monumenten, op bescherming en ontwikkeling van 
stads- en dorpsbeelden; op behoud van fraaie boom
groepen, enz. enz. 

Heemschut zegeviert; niet ongemerkt kunnen particu
lieren en overheid meer doen en laten met de nationale 
schoonheidsschatten, wat zij willen. De publieke opinie 
is vol belangstelling; Neerlands schoonheid wordt 
terecht beschouwd als een belangrijk openbaar belang. 
Merkwaardig is het, dat in een paar jaar is bereikt, wat 
tientallen van jaren, velen, o.a. ook de architecten niet 
is gelukt: het publiek waardeering en liefde voor het 
typische schoon van ons vaderland, voor zijn stads- en 
dorpsgezichten, zijn architectuur, zijn velden en bos-
schen, zijn kanalen en stroomen te geven. De architecten 
hadden kunst te veel van de technische zijde aan het 
publiek voorgedragen; bouw-kunst werd niet bespro
ken, wel bouwkunde. Ja, nog zijn er meerdere architec
ten, vooral onder de oudere, die meenen.dat het publiek 
niets van bouw-kunst kan begrijpen. Heemschut bewijst 
echter het tegendeel; Heemschut heeft de onschatbare 
verdienste, de belangstelling van het publiek voor bouw
kunst te wekken, de bouwkunst meer tot het publiek, 
het publiek meer tot de bouwkunst te brengen. Veel 
te veel wordt de bouw-kunst beheerscht door architec
ten, die buiten het publiek staan, die eigenlijk niets 
anders dan hun architectonische fantaziën geven. Het 
verband tusschen bloem en stengel ontbreekt dan; 
dergelijke architectuur komt niet logisch uit den onder
grond, de samenleving, op; zij is onvruchtbaar. Hoe 
meer het publiek architectuur gaat begrijpen hoe meer 
het gaat inzien, dat deze kunst feitelijk geheel een kunst 
van hem zelf moet zijn, een kunst, waarin het zich zelf 
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terug vindt, hoe zwaarder de architectuur zal worden 
en hoe beter zij aan hare ware bestemming zal voldoen. 
De architecten kunnen niet anders dan Heemschut 
dankbaar zijn, daar de bouwkunst, zoolang miskend, 
nu hare erkenning tegemoet gaat. 
Maar toch is er een zijde aan Heemschut, die voor archi
tecten gevaarlijk kan worden. 
Dat is het overwicht van de oude, historische schoon
heden over de jonge, zich vormende nieuwe schoonheid. 
Het publiek is in het algemeen niet kunstgevoelig ge
noeg, de onvolmaakte, nieuwe kunst te erkennen; van 
de krachtige en groote schoonheden der vorige cultuur
tijden ondergaat het echter wel den invloed, zoodat de 
massa-macht van het publiek noodzakelijk in oudheid
kundigen, behoudende zin merkt. 
In dezen geest is het volgende besluit, te Augsburg ge
nomen. Volgens het Alg. H. BI. heeft die stad, geholpen 
door groote bijdragen van particulieren, het vermaarde 
gebouw van het weversgilde, dat in 1611 door Elias 
Holl gebouwd werd, in eigendom gekregen. Omdat er 
nu van de oude schoonheid weinig meer overgebleven 
is, en van de fresco's waarmede de muren versierd 
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waren, niet veel meer te zien valt, gaat men radikaal-
weg het heele gebouw sloopen en in dezelfde vormen 
nieuw weer opbouwen. De oude fresco's zullen ook 
worden nagemaakt. 
Dat dit geen aanbevelingswaardige manier van doen is, 
wordt duidelijk, als men bedenkt hoe hier historie en 
architectuur worden nagemaakt, met het gevolg, dat 
het resultaat in beide opzichten levenloos is. Zoo doende 
toont men geen zuiver inzicht en juiste liefde èn voor 
historie èn voor waarachtige oude architectuur te be
zitten. 

Hier tegenoverstaat een verblijdend bewijs van belang
stelling van een overheid, namelijk van B. en W. van 
Maastricht. Een goed voorbeeld voor meerdere ge
meentebesturen. Genoemd college heeft namelijk de 
volgende circulaire verzonden: 

Maastricht, 26 Juli 1912. 

Aan de Ingezetenen. 

Talrijk zijn de vreemdelingen, die onze stad om hare 
fraaie en imposante historische gebouwen bezoeken en 
daardoor herinnerd worden aan het roemrijk verleden 
van Maastricht, 
De vraag is gewettigd, of de indruk, dien zij medene-
men, nog niet dieper zou zijn, indien er van den kant 
der ingezetenen meer naar gestreefd werd, het uiterlijk 
schoon onzer pleinen en straten te verhoogen - - een 
streven, dat tevens den kunstzin en het schoonheids
gevoel der eigen inwoners zou ontwikkelen. 
Het werkt in hooge mate veredelend te zien, hoe onze 
oude kerkgebouwen na hunne restauratie uitmunten 
door schoonheid van lijnen, door juistheid van de afme
tingen der constructiedeelen, door soberheid en streng
heid in de aangebrachte versieringen. Ditzelfde is het 
geval met tal van andere gebouwen, zooals de zooge
naamde feilenkazerne, het daarnaast gelegen torentje, 
den walmuur, de torens der Helpoort en de geheele 
omgeving daar ter plaatse. 

Vraagt men zich af, hoe dit bereikt werd, dan is het 
antwoord zeer eenvoudig: men heeft getracht, de ge
bouwen en bouwwerken zooveel mogelijk te ontdoen 
van de gevolgen van het vandalisme van vroegere ge
slachten en ze te herstellen in hunnen oorspronkelijken 

wij zouden haast zeggen : natuurlijken luister. 
In het bijzonder heeft men er naar gestreefd, de talrijke 
verf- en kalklagen, waaronder de architectonisch zoo 
schoone lijnen schuil gingen, weder te verwijderen. 
Het loffelijk voorbeeld, in deze gegeven door staat, 
provincie, gemeente en kerkbesturen, heeft ook enkele 
particulieren tot nadenken gebracht en hen geleerd, 
hoe zij zelf met de hun toebehoorende huizen hebben te 
handelen. Is b.v. niet het onlangs herstelde geveltje in 
de Platielstraat een sieraad voor de geheele omgeving? 
Zijn er niet meerdere andere huizen die, ontdaan van 
de dikke verflaag, waarmede smakelooze handen ze 
ontsierd hadden, thans een aangenamen, den schoon
heidszin streelenden aanblik opleveren? 
Men zal toch wel het hemelsbreed verschil zien dat er 

bestaat tusschen een gevel, waarvan de har-
monieuse samenstelling uit hardsteen, zand
steen of mergelblokkeneenerzijds, en baksteen 
anderzijds, in den oorspronkelijken toestand 
bewaard is gebleven --- en een anderen, waar
van een vroeger eigenaar in zijn misschien 
groot, maar voor ons minder begrijpelijk 
kunstgevoel, aan den hardsteen een bloed
kleur, aan den rooden baksteen een graskleur 
liet geven? 
Een der grootste Nederlanders van onzen tijd, 
onze gewestgenoot Dr. P. J. H. Cuypers, heeft 
het meermalen herhaald: -Iets wat onwaar is, 
kan niet schoon zijn". 
Dezen stelregel tot den onzen makend, moe
ten wij beslist veroordeelen de wijze, waarop 
hier ter stede tal van fraaie gevels verminkt 
worden. 
Waarom, zoo vragen wij ons af, moet aan den 
van zich zelf toch zoo schoonen hardsteen 
een kleur gegeven worden, die hij van nature 
niet bezit? Waarom moeten de huizen be
schilderd worden in de onoogelijkste kleuren: 
mei gele groene, paarse, witte, blauwe, ja 
zelfs vuurroode strepen? Waarom vindt men 
hier gevels van hardsteen overdekt met onbe
staanbare en ondenkbare marmerkleuren, ja, 
hoe heeft iemand den wansmaak kunnen heb
ben, een hardsteenen pui met een cement-
kleurige verflaag te doen bestrijken. 
Is het er dan alleen om te doen, de gevels zoo 
schreeuwend mogelijk te maken en zóó te 
bederven, dat zij in leelijkheid die der buren 
de loef afsteken? Zulk een handelwijze is on
verschoonbaar, zelfs al geschiedt zij om re
clame te maken. 
Wij wenschen eene poging te doen, om de 
ontsiering der stad door het smakeloos verven van hui
zen tegen te gaan, door de ingezetenen te wijzen op het 
onaesthetische daarvan. 
Doch er is meer. Wat geldt voor het bederven van het 
gevel-uiterlijk door het aanbrengen van onnatuurlijke 
kleuren, geldt in nog meerdere mate voor het vervangen 
van oude, karakteristieke gevels door vulgaire gebou
wen. Hoe vaak ziet men niet, dat huizen, uit vroeger 
eeuwen afkomstig en den stempel dragend van den 
kunstzin onzer voorouders, tegen den grond worden 
geworpen, terwijl er voor in de plaats verrijzen gebou
wen, die alleszins het karakter dragen van het materia
listisch zakenkarakter van eigen tijd, zonder lijn, zonder 
teekening, zonder stijl, een smakelooze combinatie van 
steen, ijzer en glas. 
Wij veroorloven ons daarom, den huiseigenaren en in 
het algemeen allen, bij wie in deze de beslissing rust, in 
overweging te geven, om alvorens zij er toe overgaan, 
hunne panden op te schilderen, zich af te vragen, of het 
niet veel beter ware, de oude verf- of kalklagen te ver
wijderen en aan de bouwstoffen hunne natuurlijke kleur 
terug te geven. Dat zal misschien tot eenige meerdere 

W A T E R T O R E N T E O O S T E R B E E K . 
Plattegronden en Doorsneden. 

Ing. Arch. ROELOF KUIPERS. 

kosten aanleiding geven, doch daar staat tegenover 
eene veel grootere besparing in de toekomst, daar de 
kosten van onderhoud tot een minimum teruggebracht 
worden. 
En mocht men er toe willen overgaan, den geheelen 
gevel te vernieuwen, late men dan eerst nagaan of de 
bestaande, zoo deze althans uit bouwkundig opzicht 
van eenige waarde is, niet kan behouden blijven en door 
eene restauratie in behoorlijken staat kan worden ge
bracht. 
Door aldus te handelen, zal men bijdragentot verfraaiing 
van onze stad, die in hare talrijke en waardevolle ge
bouwen voor inwoner en vreemdeling zooveel belang
rijks en bezienswaardigs oplevert. En waar door de 
ingezetenen zoo vaak een beroep wordt gedaan op het 
Gemeentebestuur, opdat dit zijne hulp verleene bij het 
bevorderen van het verkeer hier ter stede, moge het 
beroep, dat thans door het Gemeentebestuur wordt ge
daan op de medewerking der ingezetenen in goede 
aarde vallen. 
Het architectonisch schoon eener stad de oude Hol
landsche en Vlaamsche steden bewijzen het ten volle 
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oefent op de vreemdelingen een grootere aantrekkings
kracht uit dan welk kunstmatig middel ook. 

Burgemeester en Wethouders, 
M R . L . B . J . V A N O P P E N . 

De Secretaris, 
G. J . H. P F A F F . 

i W A T E R T O R E N 
T E O O S T E R B E E K . 

i 

ierbij geven wij afbeeldingen van een water
toren te Oosterbeek, die een hoogst sobele 

I maar goede vorm bezit. Hierbij is afgeweken 
van de gewoonte, den toren plat af te dekken, 

en is een dakvorm, zooals de oude kerktorens in Fries
land en Groningen hebben, nam. het zadeldak, toege
past. Toch is in dezen toren gelegenheid het zeer mooie 
uitzicht op de Betuwe te genieten, doordat de 6de ver
dieping daartoe is ingericht, enbalcons zijn aangebracht. 
De indeeling verder van den toren is duidelijk te zien 
uit de plattegronden en de doorsneden. 
Het muurwerk bestaat uit gele baksteen met spaar
zame toepassing van hardsteen. 
Het reservoir is van cement-ijzer; evenzoo zijn de 
trappen, waarvan de treden met hardsteen gedekt zijn. 
De vloeren zijn van Siegwartbalken. 

E E N NIEUW UITBREIDINGS-
m P L A N . SS 

oor Burgemeester en Wethouders van Am
sterdam is aan den Raad voorgelegd een 
ontwerp-plan van uitbreiding, omvattende 
het gedeelte der Gemeente gelegen tusschen 

den Spaarndammerdijk, de Spaarndammerstraten en 
den spoorweg naar Zaandam. 

Op bijgaande situatie is dit ontwerp-plan aangegeven. 
De Spaarndammer buurt zal een arbeiderswijk worden. 
Vele architecten bouwen thans arbeiderswoningen 
voor woningwet-vereenigingen, en ondervinden vaak 
moeilijkheden bij het ontwerpen der huizenblokken, 
doordat de bebouwingsplannen niet altijd practisch 
zijn ontworpen. 
Vermoedelijk zullen de architecten dus met eenige be
langstelling van dit nieuwe plan kennis nemen. 
Hieronder volgt de toelichtende beschrijving die bij 
het ontwerp-plan is gevoegd. 

„Het plan van uitbreiding omvat het gedeelte van de 
gronden in den Overbraker Binnenpolder, hetwelk ge
legen is tusschen den Spaarndammerdijk, de Spaarn
dammerstraten en den Spoorweg naar Zaandam. 
De bedoeling is, dat de aan te leggen terreinen aan het 
polderverband onttrokken en opgehoogd worden. De 
wegen zijn ontworpen op eene hoogte van 0.70 M. -)-
A. P., doch verkrijgen hellingen naar den Spaarndam
merdijk, waarvan de hoogte door het Hoogheemraad
schap van Rijnland bepaald is op ten minste 3. M. 
boven A. P., terwijl de ontworpen plantsoenen en de 
speelplaats eene hoogte zullen verkrijgen gelijk aan die 
der begrenzende wegen. 
Het stratenplan sluit zich aan bij de bestaande bebou
wing en is zoo ontworpen om eene bebouwing met 
arbeiderswoningen mogelijk te maken. 
Voor de 3e Spaarndammerdwarsstraat is een plant
soen ontworpen, hetwelk in deze wijk bezwaarlijk ge
mist kan worden, terwijl een voor beplanting bestemde 
strook grond langs den verbindingsspoorweg naar de 
Petroleumhaven vrijgelaten is met het oog op de Spoor
wegwet, welke wet bebouwing op geringen afstand van 
de binnenzijde van bogen verbiedt. 
In het noordelijk gedeelte van het uitbreidingsplan is 
eene speelplaats ontworpen, die in eene wijk met eene 
overwegende arbeidersbevolking beslist noodig wordt 
geacht. De speelplaats is voor noordelijke winden be

schut door een ontworpen bouwblok langs den Spaarn
dammerdijk. 
De breedte der wegen is, voor zooveel zij aan beide 
zijden bebouwd zullen worden, bepaald op 15 M., met 
uitzondering van één weg, langs kopeinden van bouw
blokken, waarvoor eene breedte van 13 M. voldoende 
wordt geacht, en één, die eene breedte zal verkrijgen 
van 20 M., ten einde in de toekomst gelegenheid te 
hebben daarin eene tramverbinding te leggen, welke 
door de Zaanstraat aansluiting vindt aan den Hem weg. 
Met het oog op den welstand is langs den spoorweg 
geen bebouwing ontworpen. Ook met het oog op de 
vermeerdering van het aantal sporen en den bouw van 
een viaduct is het wenschelijk, dat de Zaanstraat langs 
den spoorweg wordt doorgetrokken. 
De bouwblokken zijn ontworpen op eene diepte, welke 
eene goede bebouwing met arbeiderswoningen moge
lijk maakt, terwijl onnoodig groote binnenterreinen 
vermeden worden. Het diepe bouwblok eigent zich 
voor den bouw van inpandige scholen. 
De gronden, bestemd voor plantsoenen en speelplaats 
zijn zoodanig gekozen, dat zij zooveel mogelijk over de 
bezittingen van de eigenaars, die ter plaatse het 
grootste grondbezit hebben, verdeeld zijn." 

Kritiek op dit nog niet vastgestelde plan zal door on-
dergeteekende niet geleverd worden. 
De bedoeling mijnerzijds is slechts de aandacht van de 
architecten op dit plan te vestigen. 

A. KEPPLER, C. I. 

MIDDELBURG 
DOOR B. V A N BRUCKEN FOCK. 

-Ma 

iddelburg is een oude stad, en dat wil zeg-
hkytf gen, een mooie stad. Door haren bloei in de 

17e en 18e eeuw is zij bijzonder rijk aan koop-
• 1 ••• ö manspaleizen, terwijl bovendien de oude 
St. Nicolaasabdij en het prachtige raadhuis haar tot 
een der deftigste, fraaiste plaatsen van ons land maken. 
Het vandalisme der 19e eeuw heeft Middelburg echter 
geenszins gespaard. De schilderachtigste huizen zijn 
afgebroken of tot onherkenbaar wordens toe ver
knoeid, de overblijvende gevels voor het grootste ge
deelte bedekt met een grijze cementkorst, die al wat 
merkwaardig was aan het oog onttrok. Ook de schil
derkwast heeft er geducht huis gehouden, en de kleur
waarde van ontelbare, overigens belangwekkende ge
bouwen is voor goed weggenomen, doordat de steenen 
met verf zijn besmeerd. Er zijn hier zelfs verscheidene 
gevels, geheel van natuursteen opgetrokken, die op de 
boven omschreven wijze zijn behandeld of liever mis
handeld. Middelburgs interessante stadspoorten, acht 
in getal, zijn alle afgebroken, behalve de onbeduidende 
Koepoort. Het vandalisme der vorige eeuw toch, kende 
geen palen. 
Ook Middelburgs omstreken worden voortdurend min
der bekoorlijk. Steeds verder, immer verder moet men 

zich van de stad verwijderen om ongestoord te kunnen 
genieten van de vrije natuur, want in eindelooze rijen 
verrijzen de wanstaltige speculatiehuisjes langs de 
straatwegen. De Vlissingsche weg, de Noordweg, de 
Seisweg, kortom alle wegen worden ongenietbaar ge
maakt door aanbouw van smakelooze huisjes, in stads-
trant gebouwd, opgesierd met veelkleurige tegeltjes, 
cementen banden en fabriekmatig vervaardigden op
schik, - voor ieder die ontvankelijk is en een open oog 
heeft voor het schoone, droevig om aan te zien. Ook 
het schreeuwend gekleurd zgn. „cathedraalglas" wordt 
hier vrij algemeen toegepast. Het houtgewas, waaraan 
"Walcheren eenmaal zoo rijk was, verdwijnt als sneeuw 
voor de zon. De landbouwer voelt niets voor boomen, 
en zoo hij tijd beschikbaar heeft, haast hij zich de 
„vuulte" van zijne weilanden en akkers te kappen. Ook 
de gemeentebesturen bemoeien zich absoluut niet met 
aesthetica. Voorwaar, het is nog niet tot Walcheren 
doorgedrongen, dat behoud van stads- en landelijk 
schoon een der voornaamste gemeentebelangen is. 
Treurige staaltjes van het optreden van leden van ge
meentebesturen betrekkelijk heemschut zoude ik hier 
kunnen vermelden. 
De oude stadsmuren van Middelburg zijn herschapen 
in plantsoen en het valt niet te ontkennen, dat haar bol
werken en singels de schoonste zijn van ons land. Doch 
helaas ook dat is aan het verdwijnen. Steeds meer wor
den de singels bebouwd met huizen van het bovenom
schreven type, en het geboomte heeft de laatste jaren 
door stormen en onoordeelkundig kappen en weer aan
planten veel geleden. Zelfs verrijzen tegenwoordig hui
zen op de Bolwerken, tengevolge waarvan ook deze 
hun karakter beginnen te verliezen. 
De Abdij is jammerlijk verknoeid, onvermijdelijk in de 
19e eeuw, doch nogmaals in de 20e. De Gouverneurs
woning toch, (eenmaal het hotel der vorstelijke bezoe
kers aan de machtige Abdij) is in die eeuw „opgeknapt", 
de schoone kolonnade, in de 17e eeuw dichtgemetseld, 
is toen opnieuw dichtgemetseld, de gevel is geheel ver
nieuwd, geheel vlak en stijlloos, de ramen zijn voorzien 
van reusachtige spiegelruiten, kortom de Gouver
neurswoning is, in verband met de Middeleeuwsche 
omgeving,(enzelfszonderdeze)abdominabel leelijk, een 
ergernis voor ingezetene en vreemdeling. Voorts heeft 
men in de Abdij nog het Hotel van dien naam en het 
Notarishuis, die beide dissonanten zijn, met hunne ge
verfde en bepleisterde muren. Met hoe weinig kosten 
ware al dat leelijke te maskeeren! Eenige guldens aan 
klimplanten besteed, en, binnen weinige jaren waren 
de dichtgemetselde galerij, de bepleisterde en geverfde 
muren, bedekt door een lieflijk groenen mantel. . . 
Het vertrek der bookmakers in verband met de .Zede-
lijkheidswetten", is voor Middelburg een zware slag 
geweest. Enkele hunner bewoonden koopmanspaleizen, 
waarvan ik zooeven gewaagde. De bookmakers zijn 
thans vertrokken, en de huizen worden verbouwd tot 
wanstaltige winkelpuien. Steeds geringer wordt hier 
het aantal gefortuneerden, zoowel door overlijden als 
vertrek. Zooeven is weder een zeer bemiddelde dame 
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M I D D E L B U R G . D E ABDIJ . Links de Gouverneurswoning, duidelijk zichtbaar zijn 
de dichtgemetselde zuilen-gangen, groote spiegelruiten, enz. Een treurig leelijke 
plek in de schoone omgeving. 

hier overleden. Het natuursteenen huis, met zijn def
tige door gekapiteelde pilasters geflankeerde portiek 
zal ongetwijfeld eveneens verbouwd worden tot een 
prozaïschen winkel! . . 
Middelburg staat bekend als kunstminnend. Groot is 
hier het aantal vereenigingen op kuhstgebied. Con
certen, tooneelopvoeringen, schilderijtentoonstellingen 
enz. zijn hier betrekkelijk talrijk in aantal. Dat kunst
lievend publiek echter, dat belangrijke sommen uit
geeft voor de bovenbedoelde concerten enz., sluit de 
kunst geheel buiten, wanneer het geldt den kunststaat 
van eigen huis of omgeving. Er zijn hier in Middelburg 
prachtige Louis XV-deuren, geheel van eikenhout, doch 
natuurlijk dik onder de verf, schoone oude interieurs, 
waarbij met weinig moeite en kosten de oude moer- en 
kinderbalken weder zouden kunnen worden blootge
legd, om niet eens te spreken van de verf- en pleister
laag op de verschillende huizen en de leelijke ruiten. 
Is het niet merkwaardig, dat niemand, op een enkele 
uitzondering na, geld voor dat soort kunstdoeleinden 
uitgeeft? En is het niet treurig, dat de Vereeniging tot 
Instandhouding van Walcheren's Natuur- en Steden
schoon „Nehalennia", die zich op alle mogelijke wijzen 
beijvert Walcheren's aesthetische belangen te behar
tigen, in Middelburg slechts een honderdtal leden telt? 

Zooals ik zoo even zeide, Middelburg is een oude stad. 
Bij hare oude huizen, hoe mishandeld zij ook mogen 
zijn, behooren de oude stoepen, hekken, kelderingan
gen, klapbanken. Hoe aardig breken zij de eentonig
heid der huizenrijen, welk een karakter geven zij aan 
een oude straat! Voor het behoud van dat karakter 
moest het gemeentebestuur waken. Het is echter juist 
het tegenovergestelde. De Middelburgsche bouwveror
dening toch, verbiedt het herstel van alle bovenver
melde uitstekken, behoudens dispensatie van het col
lege van Burg. en Weth. 

De meeste menschen gevoelen al zeer weinig voor uit-
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stekken. Zelfs al bestond er geen ver
bod tot herstel, dan zouden zij toch 
reeds gaandeweg worden opgeruimd. 
In verband met het karakter der stad 
Middelburg moest de lust tot behoud 
van het oude van gemeentewege wor
den aangewakkerd; zoo weinig mo
gelijk van de historie dient verloren 
te gaan. Nogmaals, de uitstekken be
hooren bij de oude huizen. Belemme
rende bepalingen voor het behoud 
zijn uit den booze. Het gemeentebe
stuur denkt er anders over. Hoe eer
der de uitstekken verdwijnen, hoe 
beter! Een trottoirtje van eentonig 
grauwe cementtegels is zijn ideaal. 
Immers, er bestaan „eischen van het 
verkeer! Daaraan moet alles worden 
opgeofferd. Middelburg neemt ech
ter niet toe in bewoners ; in verband 
met de autotollen worden ook deze 

voertuigen niet talrijker, en het weinige verkeer wordt 
werkelijk niet geschaad door de aanwezigheid van 
kelderluiken en stoepen. Desnoods zou het verbod toe
passelijk kunnen worden verklaard voor enkele drukke 
verkeerswegen. 

„HEEMSCHUT" en „NEHALENNIA" hebben bij den Raad 
gerequestreerd en de wenschelijkheid van eene wijzi
ging der bouwverordening uitvoerig bepleit. Voorals
nog zonder succes. . . 

H E T ONTWERP A L G E M E E N E ADMINISTRA
T I E V E VOORSCHRIFTEN E N D E AANSPRA

KELIJKHEID V A N D E N ARCHITECT, 
door Mr. K. J. V A N NIEUKERKEN, 

Advocaat te Amsterdam. 
Vervolg van blz. 425. 

—ïCT't—j et vorenstaand betoog behoudt m. i. zijn volle 
l dËJ I kracht zoo dikwijls niet aannemer met direc-
f fc'I'J I tie tegenoverdenbesteder.maargelijkmeestal 

de aannemer tegenover de directie staat en 
de besteder zijn besluit afhankelijk stelt van het ad
vies der directie, — die in 4j 22 den besteder ver
keerdelijk geacht wordt te verbinden ; met dit on
derscheid echter, dat wanneer scheidslieden ten voor-
deele van den aannemer beslissen, doch de directie 
bij haar advies volhardt en den aannemer tot voort
zetten zou nopen, haar aansprakelijkheid evenveel ver
zwaard wordt als die van den aannemer verlicht; ter
wijl een beslissing ten nadeele van den aannemer deze 
de volle aansprakelijkheid doet behouden en, ook al 
blijken later gebreken in den door hem verwachten zin, 
deze moeten worden geacht te wijten te zijn aan de 
wijze van uitvoeren. 
Nu de voorgestelde bepaling de directie (m.i. beter: 
den besteder) noodzaakt de door scheidslieden bevolen 
wijzigingen in het ontwerp aan te brengen, daar de aan

nemer zich anders aan zijn contract kan onttrekken, 
ondergaat de aansprakelijkheid der directie geen ver
andering. 
Tot dusverre onderstelde ik den normalen rechtstoe
stand, dat de uitvoering van den bouw berustte in één 
hand, bij één aannemer. Maar het zou mij niet verwon
deren, dat als prikkel om dergelijk voorschrift op te 
nemen, heeft gegolden het feit der meer en meer voor
komende partieele besteding. 
Wanneer gelijk ik meende te mogen betoogen — den 
aannemer, die het gansche werk van den grond tot den 
nok heeft uit te voeren, het beroep op „onuitvoerbaar
heid" niet dan te zijnen koste toekomt, zoo is dat beroep 
te zijner bevrijding alleszins billijk, zoo dikwijls de uit
voering van het gedeelte, waarop hij heeft voort te bou
wen, hem toeschijnt niet te voldoen aan de eischen van 
deugdelijk werk - men denke aan een partieel uitbe
stede fundeering of beheiïng — zoodat zijn eigen werk 
door gevaren wordt bedreigd en hem een aansprakelijk
heid gaat drukken, die hem bij voortbouwing op deug
delijk werk vreemd zou zijn gebleven. Waar de aan
nemer van een onderdeel kennis neemt van het gansche 
ontwerp, is het onderhavige beroep wegens fouten in 
hem niet betreffende onderdeelen weer zoo goed als 
uitgesloten. 

Ook voor die gevallen schijnt mij het bovenstaande toe
passelijk te zijn, ongeacht hetgeen ik bij de kwestie der 
aansprakelijkheid hoop te mogen aanvoeren en dat hier
mede de leemte in de voorgestelde bepaling § 22 al. 3 is 
aangewezen, dat dan niet alleen het den aannemer be
treffende ontwerp zou moeten gewijzigd worden, maar 
ook of alleen het zijn voorganger betreffende onderdeel. 
Ter vermijding van moeilijkheden zou de eerste aanne
mer, overtuigd dat hij zijn verplichtingen nakwam, de 
algeheele aansprakelijkheid voor den verderen rich-
tigen bouw kunnen aanvaarden, er zou strijd kunnen 
ontstaan tusschen meerdere aannemers onderling of 
met directie of aanbesteder, welke complicaties hier 
beter onbesproken blijven. 

De navolgende gewijzigde redactie van het eerste lid 
van 4j 22 schijnt mij na de bovenstaande beschouwingen 
overweging te verdienen: 
„Indien den aannemer vóór of gedurende de uitvoering 
van het werk blijkt, dat het ontwerp overeenkomstig de 
voorwaarden in overeenkomst, bestek, bijbehoorende 
teekeningen en proces-verbaal van aanwijzing geheel of 
ten deele onuitvoerbaar is, althans dat zoodanige uit
voering onvoldoende waarborgen voor deugdelijk werk 
oplevert, tengevolge van omstandigheden, waarvan hij 
het bestaan als goed aannemer bij de inschrijving niet 
had kunnen verwachten, dan heeft hij, zoo dienaan
gaande tusschen den besteder en hem verschil van 
meening mocht bestaan, het recht de uitspraak van 
scheidslieden in te roepen" enz. 
Deze redactie biedt meer dan de voorgestelde waar
borgen voor een behoorlijke regeling der wederzijdsche 
aansprakelijkheid van directie en aannemer. Wanneer 
luttel zou worden uitgemaakt, dat het ontwerp onuit
voerbaar was, zou de aanbesteder ongetwijfeld de di-
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rectie en ontwerper aansprakelijk stellen, zulks - gelijk 
gezegd — veelal ten onrechte. Indien het ontwerp klaar
blijkelijk niet deugt, dan aanvaardt de aannemer, die 
gaat uitvoeren, zijn deel der verantwoordelijkheid te
genover den besteder. Een beroep op onuitvoerbaar
heid vereischt dan een andere regeling der gevolgen 
dan in § 22 is getroffen. Men verkeert niet in het geval 
der R. A. V. waar directie en aanbesteder feitelijk één 
zijn en het Rijk meer aansprakelijk is voor zijn ambte
naar dan de besteder voor de directie. Voor het vrij 
uitgaan van den aannemer is echter alle reden, indien 
het ontwerp op zich zelve goed is, maar wordt uitge
voerd in omstandigheden, waarvan hij het bestaan rede
lijkerwijze niet kon vermoeden. Indien de directie daar
mede bekend was en ze niet mededeelde, dan treft haar 
schuld, is zij aansprakelijk ; de onuitvoerbaarheid is te 
wijten aan haar ontwerp of gebrek in leiding. Maar in
dien die omstandigheden haar evenmin bekend waren 
en derzelver bestaan haar evenmin redelijkerwijze be
kend behoefde te zijn, dan treft ook haar geen schuld en 
staat vast, dat de aanbesteder de schade heeft te dragen. 

IX. 

$ $ 25 en 26. Opneming en Betaling. 

e voorgestelde bepalingen schijnen gebouwd 
op de stelling, dat de opneming en goedkeu
ring van het werk door de directie den aanbe
steder verbinden en verplichten tot betaling. 

Immers, binnen 3 dagen na de opneming wordt de uit
slag schriftelijk aan den aannemer medegedeeld. Wan-
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neer uit deze mededeeling blijkt, dat de d i r e c t i e het 
werk als niet gereed zijnde beschouwt, zal enz. § 25 al. 3 
en 4. .De betaling der termijnen heeft plaats binnen 14 
dagen, nadat de werken zijn opgenomen en goedge
keurd $ 26 al. 4. 
Deze bepalingen worden beheerscht door die van § 10 
al. 4, dat de directie bij de uitvoering der werken 
(waaronder toch ook de opleveringen vallen) optreedt 
als gemachtigde van den besteder. 
Voor eenigen twijfel bestaat echter nog ruimte. In § 25 
al. 1 wordt niet vermeld, tot wien de aannemer de aan
vrage tot opneming heeft te richten en in §26 al. 4 wordt 
slechts van .goedkeuring" gerept, ongeacht de vraag 
door wien die heeft te geschieden en of de mededeeling 
der directie, dat zij het werk als gereed zijnde be
schouwt, een volledige goedkeuring beduidt in dien zin, 
dat daarna voor den besteder het recht tot het maken 
en daadwerkelijk volhouden van bezwaren ten aanzien 
der oplevering is verwerkt. Toch is een duidelijke uit
spraak gewenscht, te eer nu in § 45 de duur van de 
aansprakelijkheid van den aannemer wordt beperkt 
tot de eindoplevering. 
Indien de bovenbedoelde stelling in de R. A. V. §§ 446 

en 476 werd gehuldigd, ware zulks begrijpelijk, omdat 
het Rijk en hare dienaren, de directie, feitelijk een zijn. 
Behoudens de gevallen, dat den aannemer recht van be
roep van beslissingen der Directie bij den Minister is 
toegekend, bemoeit deze hoogste autoriteit zich niet met 
het werk dan wanneer het op betalen aankomt. Aan
vaard wordt, wat de ambtenaren voorzetten. Hoogstens 
zal de aannemer eenige moeite kunnen ondervinden, 
indien hoogere autoriteiten de beslissingen van lagere 
te niet doen; voor de opnemingen zal gewoonlijk een 
hoogere ambtenaar overkomen dan degeen, die de lei
ding van en het toezicht op het werk heeft. 
Daar bestaat dan geen bezwaar aan te nemen, dat in de 
macht der Directie begrepen is die tot het doen der op
nemingen en goedkeuring. 

Maar zulks moet dan evenzeer worden aangenomen 
voor particuliere bouwwerken, op welker uitvoering de 
R.A.V. bij bestek toepasselijk werden verklaard, gelijk 
dan ook beslist werd door de Rechtbank te Amsterdam 
bij vonnis van 19 April 1909 "W". 9185. 
Desondanks scheppen ook de R. A. V. geen betalings
plicht aanstonds na de goedkeuring der Directie. -De 
betaling der termijnen heeft -in den regel" plaats bin
nen vier weken na de opneming en goedkeuring van het 
werk" $ 476 al. 5. Slechts wordt den aannemer gegeven 
een aanspraak op gedeeltelijke betaling op rekening. 
Blijkbaar vreesde men de gevolgen van het „wie de 
koorden van de beurs houdt, die heeft het recht" en wel 
het recht op herstel van aangegeven gebreken, dat met 
de betaling wordt verwerkt. 

Door aan de goedkeuring van het werk door de directie 
voor den besteder aanstonds de betalingsplicht te ver
binden, ontglippen den besteder de koorden van zijn 
beurs en derhalve zoowel de macht als een goed deel 
van het recht. 

Indien de kracht dezer bepalingen den besteder bij het 
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sluiten van het contract helder voor den geest staat, 
kan ik mij diens bezwaren voorstellen. 
Van het werk heeft de besteder nu en dan een andere 
voorstelling dan de Directie; de mogelijkheid daarvan 
neemt toe, naarmate men de voltooiing nadert en de 
besteder duidelijk het resultaat voor oogen krijgt. 
Blijkens de voorgestelde redactie, waarin wordt voor
ondersteld, dat de opneming geschiedt door de Directie, 
heeft deze drie dagen na de opneming, om zich met den 
besteder in verbinding te stellen, bezwaren te vertolken 
en aan te hooren. Indien zij zulks verzuimt en het werk 
goedkeurt, schijnt de besteder tot betaling verplicht. 
De mededeeling der directie, dat zij het werk als gereed 
zijnde beschouwt, zal toch wel als goedkeuring moeten 
gelden, al ware er iets voor te zeggen, dat „gereed zijn" 
meer betreft de hoeveelheid en ..de goedkeuring" de 
hoedanigheid van het werk. 

Doch indien de directie er niet in slaagt, den besteder 
te ontmoeten, deze verhinderd of afwezig is en de direc
tie de bedoelde mededeeling achterwege laat of den 
aannemer kennis geeft, dat zij zich over gereed zijn of 
goedkeuring vooralsnog niet kan uitlaten, heeft de aan
nemer dan na de bepaalde 14 dagen recht op betaling? 
Het punt schijnt onbeslist; stilzwijgen over een langer 
tijdsverloop moge met goedkeuring wordengelijkgesteld, 
doch zulks geldt niet voor een uitstel van eenige dagen. 
„Uit een gemis van afkeuring mag niet altijd tot een 
stilzwijgende goedkeuring worden besloten." (Rb. Rot
terdam, 16 Dec. '46 R.B. IX. 103). 
Niettemin wordt den aannemer bij vertraging van de 
betaling aanspraak op vergoeding van rente gegeven, 
waarin zijn aanspraak op betaling is voorondersteld, 
indien de werken zijn opgenomen en goedgekeurd. 
Reeds meermalen meende ik te moeten betoogen, dat 
der Directie ook tegenover den aannemer geen beschik
kingsrecht toekomt over de beurs van den besteder, dat 
haar functie is een beheerende van de uitvoering van 
het werk; alleen voor zooveel het eigenlijke het werk 
betreffende contract, bestek en teekeningen worden na
geleefd, wordt de besteder verbonden en is hij tot be
taling verplicht. 
Al zal practisch de goedkeuring van het werk geheel 
op de schouders der directie, van den architect, rusten, 
zoo behoeft dat rechtens nog niet te worden aangenomen. 
Practisch krijgt de besteder eerst eenig inzicht van het
geen hem geleverd wordt, wanneer het werk voltooid is 
of zijn voltooiing nadert; gedurende den bouw verlaat 
hij zich geheel op den architect, door of namens wien 
een voortdurend toezicht plaats heeft, en er zou dan 
ook geen bezwaar zijn, om gedurende den bouw de be
talingsplicht van den besteder te verbinden aan de op
nemingen door de directie en haar daaropvolgende 
goedkeuring. Doch dat zulks rechtens nog niet heeft te 
gelden, schijnt mij aannemelijk, indien men wil onder
stellen, dat na die opneming en goedkeuring, doch vóór 
de betaling gebreken worden opgemerkt of het werk 
geheel of ten deele te gronde gaat. 

De directie kan, naar ik meen, zelf niet verlangen, dat 
tengevolge van haar optreden de besteder buiten het 

door het werk zelf bepaalde contract verbonden worde; 
zij moet den druk van haar aansprakelijkheid evenredig 
zwaarder gevoelen, in het bijzonder wanneer de eind
oplevering de beteekenis erlangt, dat deze den aan
nemer van diens aansprakelijkheid ontheft. Indien dan 
gebreken optreden, staat ze alleen voorde moeite; ze 
wenscht veeleer tot het einde toe voor den aanbesteder 
alle recht op herstel van gebreken, enz. te behouden. 
Zoo kan niet worden ontkend, dat de positie van de 
directie op een werk moeilijk wordt, wanneer de beste
der haar meening, dat het werk kan worden goedge
keurd, niet deelt. Maar deze wordt nog veel moeilijker, 
wanneer tengevolge van haar goedkeuring de besteder 
heeft betaald of liever moet betalen, terwijl het minst 
genomen twijfelachtig zou zijn, of de aannemer wel aan 
zijn verplichtingen voldeed en vrij uitging. Dan liever 
op de genomen beslissing teruggekomen en alsnog den 
aannemer tot het aanbrengen van verbeteringen of 
nieuwe werken genoodzaakt en de daadwerkelijke 
leiding hernomen! 

Veel is reeds over de kwestie gestreden en de artikelen 
van Mr. E . J. C. Goseling ten faveure van het in de voor
gestelde bepalingen blijkbaar gehuldigde beginsel in dit 
blad jaargang 1910, nos. 36 en 37, leven nog in de her
innering voort, maar de rechtspraak weigert constant 
die groote bevoegdheid van den architect te erkennen 
en m.i. zulks op goede — zij het ook op plausibele — 
gronden. Het Hof te 's-Gravenhage. 2 November 1908 
W. 8789 overwoog bij arrest — het laatste in de rij — 
zich niet te kunnen vereenigen met het betoog, dat, waar 
de architect door den aanbesteder was aangesteld, om 
toezicht te houden en te zorgen, dat het werk goed ver
richt werd, de aanbesteder, die tot de technische be
oordeeling van het werk niet in staat is, zijn eigen 
oordeel uit handen geeft en aan den architect, den aan-
gestelden vakman overlaat, zoodat de aanbesteder door 
de verklaring van den architect is gebonden. 
Het Hof toch constateerde allereerst, dat tusschen 
aannemer en aanbesteder niet was overeengekomen, 
dat de architect door den aanbesteder was gemachtigd 
om de oplevering van het aanbestede werk op te nemen 
en goed te keuren. Het oordeelde, dat een volmacht 
daartoe ook niet ligt opgesloten in den werkkring van 
den architect in het algemeen, en dus niet in het enkele 
feit van aanstellen tot architect bij het werk door den 
aanbesteder, daar immers het houden van toezicht en 
het technisch beoordeelen van het verrichte werk, voor 
zoover dit door den architect pleegt te geschieden, niet 
medebrengt, dat aan den architect de macht wordt 
gegeven om meer te zijn dan de raadsman van den aan
besteder, die hem voorlicht bij de beoordeeling van de 
oplevering van het werk, — dat de verklaring van den 
architect dus den besteder niet bond. 
Al legt het Hof den nadruk op 's architects functie als 
raadsman, zoo neemt het toch ook blijkens de erkenning 
dat de architect belast is -met het toezicht en het tech
nisch beoordeelen van het verrichte werk" een vol
macht als bestaande aan, doch het heeft voor den om
vang daarvan een ook m.i. niet ongegronde vrees. De 

architect was niet gemachtigd „om de oplevering van 
het aanbestede werk op te nemen en goed te keuren". 
(Nog minder geldt zulks voor den opzichter Rb. A'dam, 
25 Febr. '90 P. v. J. 1890, 70). 
Men gevoelt, dat nu in de voorgestelde A. V. geheel alge
meen is bepaald, dat de directie bij de uitvoering op
treedt als gemachtigde van den besteder, de kwestie 
zoo sterk mogelijk wordt belicht en dat niet onwaar
schijnlijk het Haagsche Hof een beslissing in anderen 
zin zou hebben gegeven. 
Ook volgens het Hof te Amsterdam (arrest van 12 Maart 
1904 W. 8069) komt den architect geen bindend oor
deel toe over de oplevering van het werk en vermag hij 
geen betalingsplicht te scheppen voor den besteder; in 
dien zin is hij niet per se diens gemachtigde. 
De rechtsgrond voor de betalingsplicht ligt louter in het 
feit, dat de aannemer bij de uitvoering zijn verplichtin
gen nakwam. 
Zulks blijkt voornamelijk bij de opneming van de op
levering, waarover de directie, de architect als techni
cus het beste kan oordeelen. 
Diensvolgens is volkomen terecht meermalen beslist, 
dat de besteder niet tot betaling verplicht is, wanneer 
de oplevering niet ten genoegen van de directie ge
schiedde, omdat dan niet gebleken is, dat de aannemer 
aan zijn verplichting voldeed; -daar dan zelfstandig 
moet worden uitgemaakt, of de besteder een geldige 
reden voor de niet-goedkeuring heeft. (Vonnis Recht
bank Zierikzee, 28 April 1908. W. 8950). De opneming 
door de directie vormt echter geen voorwaarde voor 
's aannemers recht op betaling. De rechtsgrond van 
's aanbesteders verplichting tot betaling ligt in het feit, 
dat deaannemer aan zijn verplichtingen voldeed (Recht
bank Almelo 6 December 1911 W. 9307). 
Daarop zou m. i. meer licht vallen, indien in § 25 al. 1 
achter de woorden „zoo spoedig mogelijk" werden inge-
lascht de woorden „na de voltooiing" : de voltooiing is 
de rechtsgrond voor de aanvrage tot opneming en diens
volgens tot betaling. (Wordt vervolgd). 

BERICHTEN 
Tentoons te l l ing v a n B o n waarde w e r k B r o u w e r te Rotter
dam. In de Rotterdamsche Kunstkring wordt een tentoonstel
ling gehouden van Bouwaardewerk en Ontwerpen voor Bouw-
beeldwerk van Wil lem C Brouwer „Vredelust" Leiderdorp, ge
opend van 1 September tot en met 29 September, dagelijks van 
10 4 ! •_• uur. Het lijkt ons een goede gedachte van deze kunst
kring het werk van Brouwer te exposeeren. daar een ruim over
zichtvan prestaties den belanghebbende en den belangstellende 
kan toonen, wat met het aardewerk te bereiken is. 
Wel mag zich Brouwers terracotta in een steeds stijgende be
langstelling verheugen, maar toch staan nog sommige architecten 
een beetje erg afwachtend er tegenover. Heeft dit tot oorzaak 
een begrijpelijke voorzichtigheid, aan den anderen kant heeft 
het product zoowel artistiek als.technisch bewezen, geheel te 
voldoen. Het blijft de groote verdienste van de architecten van 
het Vredespaleis, dat zij het eerst den energieken artiest op 
ruime schaal in de gelegenheid hebben gesteld zijn talent en 
kennis toe tc passen. 

437 



Vele waren de moeilijkheden die Brouwer moest overwinnen, 
om de terra-cotta als bouwaardewerk erkend te krijgen; en niet 
het minst waren dit bezwaren van technischen aard. Wie deze 
omstandigheden van naderbij kent, beseft eerst goed welk een 
toewijding en geloof in de toekomst noodig zijn, om een weinig 
toegepast materiaal, zooals terra-cotta was, een plaats in de bouw
kunst te doen veroveren. 
Brouwer beschouwt zijn fabricatie volop van den artistieken 
kant. Toch zijn meerdere producten van hem bekend, die niet 
het volledig artistiek karakter hebben, dat de terracotta kan be
zitten. Wij bedoelen die eenigszins vervelende gelijkheid van 
materiaal, en sommige ondiepe, vlakke, eentonige of minder 
fraaie kleuren. Ook meerdere der terra-cotta's, door Brouwer 
op de Baksteententoonstelling in het gebouw der Mij . t. bev. d. 
Bouwkunst dezen zomer gehouden, hadden deze o.i. mindere 
goede eigenschappen. Deze zijn echter niet zoozeer een gevolg 
van de bedoeling van den artiest Brouwer als wel het gevolg van 
de voorschriften der architecten, die deze kleuren of gelijkkleu
righeid verlangen. 
Brouwer zelf voelt meer voor de o.i. juistere en meer artistieke 
opvatting, nam. een zekere hoedanigheid in het kleur — en ma
teriaalaspect. Wie zijn fabriek bezoekt kan vele stalen vinden, 
die hiervan getuigen en de bezoeker op de R'damsche tentoon
stelling kan zich van die vele kleur- en bewerkingsmogelijkheden 
overtuigen. 
Terra-cotta is voor ons baksteenland een uitmuntend materiaal. 
Veel meer dan tot heden het geval was. kan het onze muren zoo
wel voor gevels als voor interieurs versieren, en verrijken, ver
levendigen en accent geven, en deze tentoonstelling zal onge
twijfeld de waardeering voor het materiaal verhoogen. 
De Haagsche Schouwburg . De Haagsche Raadsleden de heeren 
Jurriaan Kok, Bourdrez, Van Sandick, Barnet, Lyon, Hoejenbos 
en Strenghebben voorgesteld dat de Gemeenteraad zal besluiten: 
lo . niet over te gaan tot het bouwen van een nieuwen schouw
burg op de plaats van den bestaanden aan het Korten Voorhout; 
2o. een nieuwen schouwburg te bouwen op een gedeelte van het 
terrein gelegen aan de Stadhouderslaan, vroeger behoorende aan 
de Bouwgrond Maatschappij ..Zorgvliet", thans gemeente 
eigendom. 
Het w i l den voorstellers, blijkens hunne toelichting, voorkomen 
dat hun voorstel geheel parallel loopt met de wenschen en 
eischen, die de Schouwburgcommissie immer en terecht heeft 
gesteld aan de ligging en den bouw van een nieuwen schouwburg 
voor onze stad. 
Na de weigering van Ged. Staten van Zuid-Holland tot goedkeu
ring van het Raadsbesluit tot aankoop van grond voor den bouw 
van een nieuwen schouwburg aan het verlengde van de Kcnings-
kade, moet, meenen de voorstellers, het plan een nieuwen 
schouwburg te bouwen op de plek van den bestaanden, niet 
anders worden beschouwd dan een uiterste poging, waartoe de 
Schouwburgcommissie met tegenzin is moeten komen, om alsnog 
tot den bouw van een nieuw theater te kunnen overgaan. 
De voorstellers herinneren voorts in de toelichting tot hun voor
stel aan hetgeen de wethouder dr. Le ly in 1908 zeide, n.l . dat het 
vanzelf spreekt dat als de Raad besluit een nieuwen schouwburg 
te bouwen, die schouwburg niet kan worden gebouwd, eng op
gesloten tusschen andere gebouwen, maar dat hij zal moeten 
worden omgeven door ruime, breede wegen, en voorts voorzien 
zal moeten zijn van een flink toegangsplein, waar de rijtuigen 
kunnen staan en af- en aanrijden 
E n merken de voorstellers op op het bestaande terrein 
toch. door enge grenzen omsloten, is een nieuw theater niet 
anders mogelijk dan door opoffering van veel eischen die men 
aan een modernen schouwburg mag en moet stellen. 
Nu de goedkeuring van het villapark „Zorgvliet" is verkregen, 
en daarbij dc gemeente op zeer voordeelige wijze in bezit is ge
komen van het gunstig gelegeV. terrein aan de Stadhouderslaan 
tegenover de Hoogere Burgerschool, groot pl.m. 38.560 vierk. M . , 
zijn de voorstellers van meening dat van zelf is aangewezen dat 
de nieuwe Haagsche Schouwburg op een deel van dit terrein 
moet worden gebouwd. 
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Nu zoojuist de goedkeuring van Ged. Staten is verkregen op het 
besluit van den Raad om bedoeld terrein op Zorgvliet aan te 
koopen, meenen voorstellers geen oogenblik te mogen laten voor
bijgaan met de indiening van dit voorstel, met het oog op het 
dringende belang voor de gemeente, vooral nu de bestaande 
schouwburg gesloten is. 
De Dambebonwing. Het Alg . H . BI. deelt mede, dat reeds in 
het vorige jaar door den architect Wil lem Hoffmann te Nijmegen, 
namens een Nijmeegsen-Amsterdamsen consortium een plan bij 
de gemeente werd ingediend tot het bouwen van een hótel-café-
restaurant op den hoek van Vijgendam en Rokin. De Raadhuis-
Dam-commissie, in welker handen het plan was gesteld, maakte 
geen bezwaar den architect toe te laten, doch verklaarde — i n 
een dezer dagen aan den architect toegezonden schrijven — de 
voorkeur te geven aan een bebouwing van dien hoek met winkel
huizen gelijkstraats en daarboven kantoorlokalen. Daar de ar
chitect hiertegen bezwaar maakte, zijn thans de onderhandelin
gen met dit consortium afgesprongen. 
De gemeente Maastricht en oude bouwwerken. Wanneer 
wij de Combinatie noemen van gemeentebesturen en historische 
gebouwen, is het helaas tegenwoordig nog te vaak met de bedoe
ling om de eerste te wijzen op hun plicht één of ander met onder
gang of verminking bedreigd historisch monument te redden, 
tenzij, nog erger, een dergelijk pogen van zoo'n bestuur zelf uit
gaat en de publicatie van dat voornemen het groote publiek de 
oogen daartegen moet openen. Het bekendmaken van een ge
meentebestuur, dat inderdaad op voorbeeldige wijze voor de 
monumenten van geschiedenis en kunst zorgt, is daarom een 
aangename taak. De toestand, waarin deze monumenten zich te 
Maastricht bevinden, verdient alleszins navolging. Niet alleen 
wordt er de hand aangehouden, doch op ook voor den leek leer
rijke wijze is op elk der talrijke oudheden de naam en oorsprong 
aangegeven. Zoowel het gemeentebestuur als de directie der 
gemeentewerken verdienen daarvoor allen lof. SCH. 
Prijs verhooging Baksteen. Naar het secretariaat der Vereeni
ging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten ons mededeelt, 
blijkt uit berichten, welke bij het bestuur der Vereeniging zijn 
ingekomen, dat op de steenfabrieken belangrijke schade geleden 
is aan de vormlingen (pas gevormde steenen), eensdeels door 
het het ongunstige weder van de laatste weken en anderdeels 
door den jongsten hevigen storm en regen, terwijl het aantal der 
verloren gegane steenen in de millioenen stuks loopt. 
Tengevolge van den reeds bestaanden achterstand in de pro
ductie in vergelijking tot het vorig jaar (van 10 tot 30 °, 0 en meer) 
en vooral ook door de nu weder aangerichte schade zal een be
langrijke prijs verhooging niet kunnen uitblijven, gezien de leven
dige vraag naar baksteen en ook gezien de onmogelijkheid van 
inhalen van den achterstand wegens te ver gevorderd seizoen. 
Borstbeeld dr. P. J. H . Cuypers. De feestcommissie, destijds 
gevormd voor de viering van het jubilee van dr. P. J. H . Cuypers 
heeft ten behoeve van 's Rijks museum te Amsterdam als ge
schenk aangeboden diens borstbeeld in marmer, vervaardigd 
door den beeldhouwer Toon Dupuis. 

Aan de commissie voornoemd is de dank der Regeering betuigd. 
(St.-Ct.) 

Tot Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw zijn be
noemd de heeren: J. van Hasselt, C. L. Voorzitter van de Com
missie tot onderzoek van Kalkzandsteen ; J. H . Lindo, directeur 
der Gemeentewerken te 's-Gravenhage. 
Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd de 
heeren: W. H . Kan Jz., Bouwkundig Ingenieur en Adjunct Rijks
bouwmeester bij den dienst der Justitiegebouwen te's-Graven
hage ; A. Labrijn te Groningen, bouwkundige l s t e k l . bij de Mij. t. 
Exp l . v. S.S. 
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INHOUD : OFFICIEEL G E D E E L T E . Algemeene September-
Vergadering-Excursie Düsseldorf. REDACTIONEEL G E D E E L T E . 
Stadteausstellung te Düsseldorf. — Prijsvragen. Rectificatie. 
Met een dubbele plaat. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

A L G E M E E N E SEPTEMBER VERGADERING
EXCURSIE NAAR DÜSSELDORF. 
De Commissie van Voorbereiding heeft een bezoek aan Düssel
dorf gebracht, ten einde zich nader op hoogte te stellen van 
de Stadteausstellung en van het Kongress für Stadtewesen,welke 
laatste van 23 28 September gehouden wordt. In verband met 
de verkregen inlichtingen is de Alg. Vergadering-Excursie be
paald op Dinsdag 24 September en Woensdag 25 September. 
Daar er twee soorten van excursionisten zijn, namelijk zij, die 
tevens l id van het congres zijn en zij, die geen l id van het congres 
zijn, heeft de commissie bij de samenstelling van onderstaand 
Programma hiermede rekening gehouden.') 

') Hoewel niet verplicht is het toch wel wenschelijk voor een 
goede organisatie in verband met het samengaan der excursio
nisten, het bezoek aan de tentoonstelling, idem aan de moderne 
gebouwen te Düsseldorf, enz. dat de excursionisten tevens l i d 
van het congres zijn. 
Zooals reeds vroeger vermeld werd bedraagt het lidmaatschap 
van het congres 12 Mrk. Hierbij zij opgemerkt, dat de congres
leden vrije toegang hebben tot de feestelijkheden van het con
gres; dat zij kosteloos van de stedelijke tram gebruik kunnen 
maken; verder dat het Loebbecke Museum (natuurwetenschap
pelijke verzameling), het Historische Museum, het Museum voor 
Kunstnijverheid en vermoedelijk ook de Dierentuin den con
gresleden vrijen toegang toestaan. 
Tevens geeft de congreskaart vrije toegang tot de Steden-Ten
toonstelling. 
Gezien al deze voorrechten, is het ook financieel niet onvoordee-
lig l i d van het congres te zijn. Zij , die wenschen deel te nemen 
aan het congres worden verzocht de programma's met biljet van 
aangifte ten spoedigste aan te vragen bij het bureau der Maat
schappij, Marnixstraat 402, Amsterdam. 

Programma. 
Dinsdag 24 September. 
Voor de Excursionisten-Congresleden: 
9 12 uur v.m. Congres -). Voor dezen morgen zijn de volgende 

voordrachten vastgesteld: 
9 10. Gurlitt. Besserung der Wohnungsverhaltnisse in alten 

Stadten; of 
Metzmacher. Die Bodenpolitik in kleineren und mittleren 
Gemeinden. 

10 11. Genzmer. Bebauungsplan und Oertlichkeit; of 
Kloppel Baupolizei. Wohnungsfrage und Heimatschutz. 

11 12. Rehorst. Die Aufgaben des Stadtebaues unserer Zeit; of 
Krafft. Die Forderungen des Stadtebaues bei neuen Bahn-
anlagen. 

Voor de Excursionisten, niet-Congresleden : 
9—12 uur v.m. Bezoek aan de Stadteausstellung. in het Kunst

palast. Entree 1 Mrk. 
Bezichtiging van Groep 1: Stadtebau. Zie de beschrijving op 
blz. 442 van dit Weekblad. 

Voor alle Excursionisten: 
12' o—l 1 .j uur n.m. Gemeenschappelijke maaltijd in het Restau

rant van het Kunstpalast a 2 Mrk. of 2.50 Mark per couvert. 
Bij tijdige opgave der deelnemers wordt een afzonderlijke 
zaal beschikbaar gesteld. 

t'/s—2 uur n.m. Algemeene Vergadering in het Restaurant van 
het Kunstpalast. 

Agenda. 
1. Verkiezing van de Commissie tot het nazien van de Rekening 
en Verantwoording (Zie Alg. Huish. Reglement, art. 13). 
2. Verkiezing van de Commissie van Stemopneming (zie Alg . 
Huish. Reglement, art. 13). 
3. Aansluiting van de Maatschappij bij het Verbond van Nederl. 
Kunstenaarsvereenigingen. 
4. Behandeling van een schrijven van het Bestuur van den 
„Bond van Nederlandsche Architecten", luidende als volgt: 
„Naar aanleiding van uitvoerige besprekingen, die in de leden
vergadering van onzen Bond den 21sten Juni j . l . zijn gehouden 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

-') Het is de Commissie aangenaam te kunnen mededeelen. dat 
Dr. Wagner, Alg . Secretaris van het Congresbestuur, op haar ver
zoek die voordrachten op 24 en 25 September heeft geplaatst, 
welke waarschijnlijk voor de Nederlandsche Congresleden het 
belangrijkst zijn. 
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Treinverbindingen 
STAATSSPOOR. 
Amsterdam C.S. . 
Amsterdam W. P. 
Den Haag . . . 
Rotterdam (Maas) 
Utrecht C.S. . . 
Arnhem . . . . 
Dusseldorf . . . 

HOLL. SPOOR. 

+ • 
6.45 
7.00 
6.17 
6.28 
7.40 
8.34 

11.31 

9.01 
9.18 
8.44 
8.48 
9.58 

10.53 
2.09 

9.35 
9.52 
9.14 
9.17 

10.31 
11.33 
2.39 

• 
12.23 
12.38 
11.56 
12.07 
1.18 
2.11 
5.24 

• 
4.35 
4.50 
4.20 
4.23 
5.34 
6.31 
9.40 

• 
7.51 
8.06 
7.26 
7.37 
8.45 
9.37 
1.04 

• 
10.05 
9.48 

10.22 
10.12 
9.08 
8.08 
6.03 

10.55 
10.40 
11.14 
11.04 
9.58 
9.01 

• 
2.56 
2.41 
3.17 
3.07 
2.00 
1.02 

• 
6.59 
6.44 
7.21 
7.11 
6.08 
5.13 

+ • 
8.53 
8.38 
9.15 
9.05 
8.03 
709 

4-
• 

10.35 
10.20 
10.58 
10.48 
9.42 
8.50 

11.47 
11.32 
12.10 
12.00 
10.50 
9.35 

6.24 10.43 3.07 5.18 6 53 7.14 

C. S. 
Haarlem. 
Amsterdam 
Den Haag . . . 
Rotterdam D. P. 
Rotterdam Beurs 
Neuss 
Dusseldorf. . . 

• beteekent doorgaande rijtuigen. 
De reiskosten bedragen enkele reis, 

4. + • • • i i • • 1 • 
5.40 8.10 10.23 3.01 4.52 12.06 4.18 7.25 — I 11.30 
6.10 8.38 10.53 3.35 5.20 11.22 3.29 6.50 - 10.57 
4.55 — 10.14 1.58 4.08 12.08 5.25 7.44 11.04 12.05 
5.33 — 10.47 2.33 4.47 11 42 4.54 7.06 10.30 11.08 
5.55 — 1054 2.41 4.54 11.35 4.47 6.59 10,23 

2.29 4.32 10.03 10.54 7.45 10.55 3.05 4.19 7.57 
10.33 2.54 4.51 10.25 11.19 7.25 10.31 2.44 3.52 7.18 

en/7.20; van Rotterdam ƒ10.65 en ƒ 7.70; van Den Haag ƒ 10.90 en ƒ7.90 
ƒ 7. en ƒ 4.90. 

+ beteekent restauratiewagen. 
respectievelijk Eerste en Tweede klasse naar Dusseldorf: van Amsterdam ƒ 10.05 

van Utrecht ƒ 8.85 en ƒ 6.30; van Arnhem 

over de U bekende moeilijkheden, die bij het uitschrijven van de 
Stadion-prijsvraag zijn gerezen, werd in die vergadering met 
groote meerderheid een voorstel van den heer J. E . van der Pek 
aangenomen, bedoelende om voor de leden der constitueerende 
Vereenigingen het medewerken aan een prijsvraag niet als ge
oorloofd te beschouwen, wanneer het programma daarvan niet 
is gecontrasigneerd door de Permanente Prijsvraag-Commissie. 
Het Bestuur verzoekt U dit voorstel in Uwe Vereeniging aan de 
orde te willen stellen en daarop een besluit uit te lokken, waar
van het gaarne te zijner tijd mededeeling ontvangt." 
5. Zoo mogelijk vaststelling van het programma der excursie op 
"Woensdag 25 September. 

2 uur n.m. Reünie van alle excursionisten in de hal van het 
Kunstpalast. Gemeenschappelijke tocht door Dusseldorf ') 
ter bezichtiging van de voornaamste gebouwen. 

Voorloopig is de volgende route door de Commissie vastgesteld : 
Cecilien Allee. Königl. Regierung; Königl. Oberlandesgericht. 
Hofgartenufer. Hofgarten; Rijnbrug; Königl. Kunstakademie. 
Rathausufer. Loebbecke Museum: Historisches-Museum; Lam-

bertuskerk; Düsselschlössch* n. 
Burgplatz. Oude Slottoren; Kunstgewerbeschule. 
Zollstrasse. Jan Wellem standbeeld; Markt met oud en nieuw 

Stadhuis. 
Flingerstrasse. Volkshaus. 
Berger-Ufer. Bl ik op den Rijn en de Rijnbrug: Rijnhaven; Lan-

deshaus. 
Haroldstrasse. Spee'scher Graben. 
Wasserstrasse. Zwanen vijver. 
Standehausstrasse; Elisabethstrasse. Provinzial-Standehaus; 

daarvoor de groep : De Rijn met zijne bijrivieren. 
Kasernenstrasse. Schauspielhaus, Synagoge. Kreishaus. 
K a r l Theodorstrasse; Ober-Post Direktion; 
Königsallee.Bastionstrasse. Kön.Hohenzollern-Gymnasium(met 

fontein) en Schaafhausener Bankverein. 
Breitestrasse. Luisenschule; Stahlhof; Kantoor van het Verein 

') Voor congressisten, die er de voorkeur aan geven de excur
sies van het Congres mede te maken, wordt medegedeeld, 
dat een keuze gedaan kan worden uit de volgende bezoeken, 
welke 's middags zullen plaats hebben: 
Polizeischule, Alg. Stadt. Krankenanstalten. Slachtund Viehofen 
en Kanalwasserreinigung te Dusseldorf. 
De Machinefabriek van Haniël & Lueg, de Locomotievenfabriek 
„Hohenzollern" te Dusseldorf. 

Deutscher Eisenhüttenleute; Barnier Bankverein; Rheinhof: 
Discontobank. 

Alleestrasse (Oostzijde). Moltke-standbeeld; „Breidenbacher 
Hof" ; Warenhaus Tietz : Keizer Wilhelm-standbeeld. 

Alleestrasse (Westzijde). Stadttheater; Bismarck-standbeeld; 
Lands- en Stadsbibliotheek ; Kunstgewerbemuseum; Kunst-
halle; Rijksbank. 

Ratinger Tor. Hofgarten. Parkhotel. Ananasberg en Bl ik op de 
..Gouden Brug"; Stadttheater. 

Corneliusplatz. Cornelius-standbeeld en Schadowplein. 
Königsallee. Vóór het Corneliusplein: Tritonengroep, fontein: 

Bureau van de „Dusseldorf General Anzeiger en Königs-
brücke ; kantoor van de Berg-Markischen Bank; Telegraaf
kantoor; nieuwe heerenhuizen. 

Graf Adolf Platz. Nieuw Hoofdpostkantoor; Oud Hoofdpost
kantoor. 

Adersstrasse. „Landesversicherungsanstal t" der Rijnprovincie; 
Apollotheater. 

Graf Adolfstrasse. Handelskammer. 

Wilhelms Platz. Centraal Station ; Hansa-Haus; Löwehaus. 

Voor de Excursionisten-Congresleden: 
5 uur n.m. Tonhalle. Voordracht Berlage over Bebauungsplan 

von 's Gravenhage. 
'savonds: Feestvoorstelling „Der Maskenball" ter eere van 

het Congres in het Stadttheater, Alleestrasse 16a. Na afloop 
gemütlich Beisammensein in „Künstlerverein Malkasten". 

Voor de Excursionisten. niet-Congresleden : 
5 uur n.m. Kaffee mit Kuchen, in het café „Industrie", Wilhelm 

Platz, tegenover het Centraal Station, 
's avonds. Apollo-theater (groote specialiteiten-voorstelling). 

Hoek König- en Adersstrasse. Aanvang 8 uur. 

Woensdag 25 September. 

Voor de Excursionisten-Congresleden : 
9 uur v.m. 1 uur n.m. Congres Tonhalle. Voor dezen morgen 

zijn vastgesteld de volgende voordrachten: 
9 10 Jansen. Baukunst und moderne Stadterweiterung; of 

Genzmer. Strassenquerschnitte. 
10 11. Dr. Ing. Stübben. Die Bauordnung in ihrem Einfluss auf 

Bebauungsplan, Wohnungswesen und Grundeigentum; of 
Dr. H . Ermann. Wohnungsbau auf gebundenem Boden. 

11-12. W. F . C. Schaap. Arnhem. Arbeiterviertel in den gros
seren Stadten; of 

S T A D T E A U S S T E L L U N G T E D U S S E L D O R F . 

Dr. phil . Strehlow. Das Eigentümliche des Rh. Westf. Indus-
triebezirkes in boden- und wohnungspolitischer Beziehung. 

12—1. Aldridge. Das Wohnungsproblem in Europa und seine 
Lösung. 

Voor de Excursionisten, niet-Congresleden : 
9 uur v.m—1 uur n.m. Bezoek aan de Stadteausstellung. 
Entree 1 Mrk. Beginnen met Groep IV, Hochbauten. ') 
Voor alle Excursionisten. 
1—2 uur n.m. Gemeenschappelijke maaltijd in het Restau

rant van het Kunstpalast a 2 Mrk. of 2,50 Mrk. per couvert. 
Bij tijdige opgave der deelnemers wordt een afzonderlijke 
zaal beschikbaar gesteld. 

'8 Middags en 's avonds zijn de Excursionisten vrij. -) 
's Avonds ter eere van het Congres een feestvoorstelling in het 
Schauspielhaus: „Hedda Gabler". 

Hotels. 
Kamers worden desgewenscht bezorgd door het „Verkehrs Ver
ein" te Dusseldorf, Graaf Adolfstrasse 91, (niet ver van het sta
tion), wanneer deze tijdig besteld worden. Hotels voor heeren, 
die eenvoudig wenschen te logeeren a 3 Mrk., zijn o.a. Hof von 
Holland, Immermannstrasse 51-53; Bahnhofhótel ; Bergisch-
Markischer Hof, Worringerstrasse 122; Zentral Hotel, hoek Graaf 

') Gedurende het congres 3 uur n.m., leidt een gids het bezoek 
door Groep I, III en IV (Vereenigingspunt Hal Kunstpalast). 
Idem voor Groep II (Vereenigingspunt brandweermuseum). 
-) Voor congressisten, die er de voorkeur aan geven de excursies 
van het Congres mede te maken wordt medegedeeld, dat een 
keuze gedaan kan worden uit de volgende bezoeken, welke 
's middags zullen plaats hebben. 
Electrische Maschinenfabrik van Schiess; de Chemische Fabrik 
van Henckel & Co., te Dusseldorf; de Stedelijke Volksschulen ; 
Stadt. Schul Zahnklinik te Dusseldorf; de Maschinenfabrik Hum-
bold en de Gasmotorenfabrik Deutz, te Keulen (Kalk) en te 
Keulen (Deutz). 

Plattegrond van Groep 1 Stiidtebau. 

Adolfstrasse en Harkortstrasse, alle vlak bij het station. E r zijn 
trouwens nog vele andere hotels vlak bij het stationsplein (Wil
helm platz) waarvoor per kamer allicht een halve of eenige Mar
ken meer wordt gevraagd.Als zoodanig noemen wij het Hanza 
Hotel, Wilhelmsplatz, Germania, Bismarkstrasse 101. De onder
vinding heeft ons geleerd dat de hotels zeer goedkoop annon
ceeren, doch slechts enkele goedkoope „einzelzimmer" van die 
prijs beschikbaar hebben, die meest bezet blijken te zijn. 
Als zeer goede hotels worden nog aanbevolen: Monopol-Metro
pol, Kaiser Wilhelmstrasse 214 vanaf 4 en 5 Mark met Restaurant; 
Hotel Royal, id . Bismarckstrasse 102. 
Kamers van 5 Mark 6 en 8 Mark : Palast Hotel, Breidenbacher 
Hof, Alleestrasse 34, en het Parkhotel Corneliusplatz, beide 
evenals Metropol met Weinrestaurant. 
In allen geval, vooral met het oog op het congres, is het zaak tijdig 
te bestellen, met opgave van den prijs welke men wenscht te be
steden met duidelijke opgave van zijn adres, hetzij men schrijft 
aan het Verkehrsverein *). hetzij aan de Höteldirectie zelf. (In het 
laatst geval wordt met het oog op het Congres nog aanbevolen 
te schrijven met „betaald antwoord". Postzegels van 25 Pfennig 
zijn aan de postkantoren hier te lande verkrijgbaar.) 

Gidsen. 

Een aardige, geï l lustreerde gids in het Hollandsch getiteld „Dus
seldorf aan den Rijn", is verkrijgbaar a 1 Mark bij het Verkehrs
verein, Graf Adolf Strasse, 91. In deze gids is echter geen kaart. 
Een handige gids, met kleine, overzichtelijke kaart is „Dussel
dorf und Umgebung", behoorend tot de bekende Grieben'sche 
Reiseführer. Prijs 60 pf. Overal verkrijgbaar. 
Idem de „Illustrirter F ü h r e r durch Dusseldorf und Umgebung" 
van Leo Woerl. met flinke, duidelijke kaart. Prijs 50 pf. 

*) Bij de brieven aan het Verkehrsverein op verzoek bij te voegen: 
„empfohlen durch Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst". 
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Introductie, enz. 
In herinnering wordt gebracht, dat alle leden, dus zoowel de Ar 
chitect-leden als de Buitengewone Leden, benevens de Dona
teurs het recht hebben de excursie mede te maken en de Alge
meene Vergadering bij te wonen. 
Tevens heeft ieder Architect - of Buitengewoon L i d het recht 
iemand eenmaal 's jaars in de vergadering te introduceeren, zoo-
ook voor de excursie. 
Met het oog op het druk bezoek te Dusseldorf o.a. in verband 
met de Stadteausstellung en welk bezoek door een vermoedelijk 
groot aantal congressisten nog vermeerderd zal worden, is het 
beslist noodig dat de Commissie van Voorbereiding bijtijds 
maatregelen kan nemen, vooral in verband met het reserveeren 
van localen. Daarom worden zij, die wenschen deel te nemen aan 
deze Alg . September Vergadering-Excursie dringend verzocht 
v ó ó r den 16en September a.s. zich op te geven bij het bureau 
der Maatschappij, Marnixstraat 402, Amsterdam *) 

De Commissie van Voorbereiding. 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 
S T A D T E A U S S T E L L U N G T E D U S S E L D O R F . 
Deze zeer belangrijke en uitvoerige tentoonstelling is verdeeld 
in 5 groepen: namelijk groep I. Stadtebau; groep II. Einrichtun-
gen für die Gesundheit; groep III. Einrichtungen für die Kran-
kenpflege ; groep IV. Hochbauten en groep V . Industrie. Voor de 
indeeling van het Tentoonstellingsgebouw verwijzen wij naar 

*) 11 Sept. hadden zich opgegeven voor het Congres: 
v. Arkel, Baanders, Berlage, van den Berg, de Clercq, Gratama, Hanrath, Otten, 
Ouëndag, Salm, Schaap, v- Straten, Jan Stuyt, v. d. Vygh, Weissman. 
Het is de Commissie aangenaam mede te deelen, dat het Genootschap Architectura 
et Amicitia te Amsterdam besloten heeft ook een excursie naar Dusseldorf te houden 
en deze te doen samenvallen met die der Mij. t. bev. d. Bouwk. op 24 en 25 Sept. 

bijgaande plattegronden van het geheel en van de groepen, 
waarin ook de onderdeelen duidelijk vermeld zijn, en bespreken 
hieronder alleen uitvoerig groep I. 

Bezoek aan Groep I: Stadtebau. 
Deze groep is onderverdeeld i n : 
A. Bebauungsplane und Wegekarten, met als onderdeel: Kirche 
im Stadtbild. 
B . Heimatschutz. 
C. Historische Plan-Sammlung. 
D. Platz und Monument. 
E . Friedhofsanlagen. 
F . Stadtische Grünanlagen. 
G. Ballon-aufnamen. 
H . Bodenpolitik, met de onderdeelen: 
a. Boden-ankaufspolitik und Aufschiessung. 
b. Bauordnung und Bauzonenteilung. 
c. Umlegung der Grundstücke. 
d. Erbbaurecht.Wiederkaufsrecht, Rentengutsbildung als boden-
politische Mittel. 
e. Bodenaufschiessung von Bauland für den Kleinwohnungsbau 
durch die Industrie. 
f. Verschiedenes. 
g. Bauberatungsstellen. 

Het is niet onze bedoeling al het tentoongestelde in deze groep, 
die een groote tentoonstelling op zich zelf vormt, te bespreken. 
Wij willen slechts op hoofdzaken wijzen, als opwekking van de 
excursianten, om deze hoogstbelangrijke afdeeling te gaan zien, 
waarbij het onderstaande als leiddraad kan dienen. Zie bijgaand 
kaartje van groep I. 
Binnenkomende in de hoofdvestibule van het Kunstpalast be
vindt zich links groep 1. waarvan het eerste onderdeel: Bebau
ungsplane und Wegekarten in Zaal 1 9 is ondergebracht. 
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Strassenbau. Zaal ks, 
Kanalisation. Zaal 56, 59, 60 -74. 
Müllverwertung. Zaal 75, 76. 
Wasserversorgung. Zaal 50 58, 73, 74. 

Rettungswesen. Zaal40—47. 
Sanitare Einrichtungen. Zaal 74, 78 80. 
Bekampfung der Mückenplage und Tierschutzbe-

strebungen. Zaal 77. 

Stadteausstellung te Dusseldorf. Plattegrond van Groep n. Einrichtungen für die Gesundheit. 

Wij treden Zaal 1 binnen en bekijken de kaart aan den wand 
rechts, voorstellende een Overzichtsplan van de hoofdverkeers
wegen in het Industriegebied, (1) de streek, waarin al de tentoon
stellende steden als Dusseldorf, Keulen, Essen, Hagen i . M . , 
Hamm, Leipzig enz. voorkomen. Met rood zijn hierop de be
staande straatwegen, die de plaatsen onderling verbinden, aan
gegeven. Een net van meest zeer kronkelende wegen, welke 7 a 
8 M . breed zijn. Vroeger, toen gewoon vrachtverkeer plaats vond, 
waren deze wegen, ondanks hunne slingerende vorm, voldoende. 
Met de opkomst van nijverheid en industrie in deze streek werd 
door de spoorwegen het stratenverkeer verlicht. Echter is sedert 
ongeveer 10 jaren het tram- en autoverkeer sterk toegenomen, 
met het gevolg dat de bestaande wegen geheel onvoldoende 
worden. 
Daarom wordt door de „Aufsichtsbehörden" overwogen, om 
nieuwe rechte verbindingswegen van minstens 21 M . breedte te 
maken, aan beide zijden van den Rijn op ruim verkeer berekend, 
zoodat de steden onderling en met de havens en laadplaatsen op 
de snelste wijze verbonden worden. 
Dit is een reusachtig plan; spoorwegen zullen daarbij moeten 
worden verlegd, rivieren met haar vele bochten gekanaliseerd 
of verplaatst, enz. 
Een belangrijk voorbeeld in dezen geest biedt het dubbele reliëf
model van de Stad Hamm Westf. (2) in het midden van de zaal. 
De beide reliëfs geven den toestand van de stad en omgeving 
weer, vóór en na de uitvoering van de volgende werken: De om 
de stad loopende Ahse zet bij hoogen waterstand de stad ge
regeld onder water ; om dit te verbeteren wordt de Ahse naar 
het Oosten verlegd en het vrijkomende land voor hoogwater 
beschermd; de kronkelende Lippe wordt op zij geschoven, om 
plaats te maken voor het rechte Lippe-zijkanaal; verder worden 
tegelijk met den verbouw van het station de sporen hooger ge
legd, ten einde door onderdoorgangen voor schepen eene ver
binding van de stad met het nieuwe havengebied te verkrijgen. 
In verband met deze werken moeten het vrijgekomen Ahse-ter-
rein met de oude Lippe-bedding tot een ring van groen worden 
vervormd. 
Hiertoe is een prijsvraag uitgeschreven; de bekroonde ontwer
pen hangen in het cabinet, vlak tegenover de modellen (3). De 
lste prijs (zie het plan) vertoont een gordel groen met openbare 
gebouwen, die aan het geheel eenige vaste assen en schoone ge
zichtspunten geven; daarenboven een goede onderbreking van 
de gordel aan de Z.O. kant door een streng architectonische as 
met kanaal (Rathaus en Landratsamt) en de aanleg van een vij
ver in de oude Lippe-bedding met eiland. De hoogteverschillen 
zijn voor terrassen en trappen gebruikt. Andere projecten, voor 
alles die met de motto's: Denk an die Zukunft en „Frühlings-
wehen" vertoonen uitstekende architectuur en fraaie straatbeel

den, met een juiste groepeering en een goede verbinding met 
de omgeving. (4) 
Het teekenwerk in Duitschen geest, flink en krachtig, uitstekend 
berekend op tentoonstellen, is meerendeels zeer fraai; ook ver
derop zullen wij herhaaldelijk gelegenheid hebben deze goede 
teekenkunst te bewonderen. 
Een voorbeeld van combinatie van open- en gesloten bebouwing 
biedt Borbeck (5) waarvan een plan hangt aan de rechterachter-
wand van de zaal. Hier zien wij Oostelijk van de Friedenstrasse 
open bebouwing, met groepenhuizen, Westelijk geslotenbebou-
wing. Kenmerkend is hierbij, dat de openbare gebouwen als mid
delpuntvan aanleg om een plein zijn geconcentreerd; een monu
mentale werking, een meer imposant geheel wordt verkregen 
dan bij verspreide ligging dezer gebouwen in de stad. 
Hier vlak bij, tegen den aansluitenden wand is de Gartenvor-
stadt an der Donnerkuhle te Hagen i. W. afgebeeld (6). Een be
bouwing met landhuizen. Om het plateau bevindt zich een straat 
met vergezichten en interessante doorsnede-veranderingen. 
De tuinmuur is gedeeltelijk van de grenzen teruggezet, om 
zoodoende een voorspringen van enkele gebouwen mogelijk te 
maken. De enkele gebouwen zijn door groepeering tot elkaar 
gebracht, om het onrustige karakter van de villa-kolonies te 
vermijden. 
Hierbij is de behandeling van een geheele wijk aan één architekt 
opgedragen. Osthaus, de kunstmecenas te Hagen, de stichter 
van het bekende moderne Museum für Kunst in Handel und 
Gewerbe, heeft dit voorgesteld, daarbij van het zeer juiste in
zicht uitgaande, dat schoonheid van een stadsdeel, harmo
nie, alleen bereikt kan worden, als één kunstenaar het ge
heel beheerscht. 
Een voorbeeld, dat zeker navolging verdient. 
In het cabinet, hier vlak tegenover, zijn afbeeldingen en photo's 
van .Essen (7); deze geven een interessante oplossing van de ..Tij
huizen aanleg." 
Gewoonlijk wordt bij villa-parken de grond zoo klein mogelijk 
verkaveld; de villa's, hoewel vrijstaande, komen te dicht op el
kaar, soms met tusschenruimten van 4 a 5 M . Het gevolg is dat de 
vrijstaande v i l la niet aan alle zijden te overzien is ; van den zij
gevel en den achtergevel wordt dan geen werk gemaakt. Ook 
wordt de natuur-aanleg tusschen de villa's te veel verbrokkeld, 
en is het geheele aanzicht wat onrustig. 
Daarom wordt er, zooals te Essen, naar gestreefd rij-huizen te 
verkrijgen, met hier en daar openingen voor door-luchting van 
het blok-binnenste of voor doorkijk. Op enkele punten zijn 
villa-terreinen gereserveerd, doch zóó, dat het terrein rond de 
vrijstaande vi l la ruim is. Het bebouwingsplan van de Brüling-
haushof vertoont deze rij-huizen ; zij hebben meest een gestrekte 
rechthoekige vorm, met vrijlating van de smalle zijden De groen-
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Stadteausstellung te Dusseldorf. Plattegrond van Groep III, Krankenpf lege . 

vlakten hebben gedeeltelijk rand-bebouwing, zooals het duide
lijkst bij Essen-West, afb. 50, te zien is. Deze binnenparken zijn 
van het lawaai en stof der straten tamelijk wel afgesloten. 
De photo's vertoonen het nieuwe Essen, straathoekoplossingen, 
overbouwing van straten, enz. 
Wij gaan nu naar Zaal 6, en vinden links en rechts modellen 
voor den Aanleg van markt en raadhuis te Heme (7), hiervoor is 
een prijsvraag uitgeschreven ; links staat het voor uitvoering 
bestemde ontwerp van prof. Kreis te Dusseldorf (8); rechts staat 
het ontwerp van de architecten Kurzreuter, Haro & Möll (9). Dit 
laatste, in goede, klassieke architectuur opgevat, geeft een bij
zondere en fraaie oplossing; van 6 verschillende straten heeft 
men gezicht op het raadhuis of een deel ervan en op het „geslo
ten" plein; op het midden van het plein zelf heeft men echter 
een gesloten stadsbeeld. Het geheel ziet er aantrekkelijk uit; en 
als men bedenkt dat kleine plaatsen als Herne op dergelijke 
ruime wijze hun stad monumentaal verbeteren, (en zoo zijn 
er meerdere in Duitschland) dan maakt het stumperen van de 
wereldstad Amsterdam, met zijn Dam toch wel een erg bedroe
vende indruk! 
Wat men op groote schaal aandurft, toont de Doorbraak van de 
Hansastrasse in het oude Dortmund. Een overzichtsplan van 
de stad bevindt zich (10) aan de wand rechts. De doorbraak van 
de breede Hansastrasse in de oude stad is noodig, vooral om 
het spoorwegverkeer naar het stad-centrum op te nemen. 
De straat is 15 M. breed, met in het midden een pleinaanleg. De 
kosten van de onteigening ( ± 6 millioen Mrk.) worden vrijwel 
door den verkoop der aangrenzende stukken grond gedekt; zie 
de kaart bij het model. 
Een groot model van dit oude gedeelte van Dortmund (11) be
vindt zich midden in de zaal en toont de doorbraak zeer duide
lijk. Tevens kan men er goed op zien de tot heden overal ge
bruikelijke vorm van bebouwing met enge binnenplaatsen, zij
vleugels en achterhuizen, welker verbetering de moderne bouw
verordeningen pogen te verkrijgen. 

Een goede voorstelling hoe de nieuwe toestanden zich zullen 
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vertoonen, geven de teekeningen van de verschillende aanzich
ten aan den wand te zien (12). 

Gaan wij nu door de poort in de linker langswand om een kijkje 
te nemen in de aangrenzende 3 bijzalen, dan vinden wij in Zaal 9 
een Model der stad Erkelenz. (13), waarin ook de slechte bebou
wing wegens onvoldoende verlichting en doorluchting der 
achterhuizen duidelijk te zien is ; erbij hangen plannen voor be
bouwing. In Zaal 8 trekt de aandacht het Plan van de vervorming 
van den Kleberplatz te Mannheim (14), van de architecten Detert 
en Ballenstedt. De opgaaf was een monumentaal plein te ver
krijgen. De uitmonding van de boulevard is verlegd en door 
den eenigszins naar voren geschoven nieuwbouw van een 
magazijn is de onregelmatigheid van den pleinwand tamelijk wel 
verdwenen. Om het plein-midden vrij te maken is het oude 
Kleberdenkmal verwijderd en zijn de trams om het plein heen-
gelegd. De nieuwe, op te richten Kleberzuil staat in de as van 
de nieuwe boulevard. Ook hier goede teekeningen. 
Op onze schreden terugkeerende gaan wij door Zaal 6 en 1 naar 
Zaal 3. Hier vinden wij aan onze rechterhand: Bebouwingsplan 
van de Kónigl. Dormane Dahlem. b. Berlijn;idem vanHalberstadt 
en idem van Wyk auf Föhr (15), alle van den architect Herman 
Jansen te Berlijn. Het streven van dezen architect is er op gericht 
om zooveel mogelijk het groen in een stad niet te verdeelen 
maar aan elkaar te binden. Vooral op het project van het zee
plaatsje Wyk is dit goed te zien. Teneinde ook wandelwegen te 
verkrijgen, die niet aan zee liggen, zijn daar de banden „groen" 
aangebracht, die om financieele en practische redenen, een rand-
bebouwing krijgen. Tusschen 2 straten is nu de toestand als volgt. 
Langs de straten staan de huizen ; daarachter bevinden zich de 
tuinen en tusschen deze achtertuinen in bevindt zich de breede 
baan van „groen". 

Tegen den einwand van dit zaaltje bevinden zich projecten van 
prof. Karl Henrici (16) en wel voor Dessau uit het jaar 1889, dus 
uit de vroegste jeugd van de stedenbouw-beweging, met voor
beeldige plaatsing der openbare gebouwen in het straatbeeld en 
interessante perspectieven; verder van Kempen en van Halber-

"1 

1 ^ >v 

D U S S E L D O R F . W A R E N H A U S T I E T Z Arch. OLBRICH. 

• « * hij hel B o u w k u n d i g Weekblad van 14 September 1912, No .17. 



D U S S E L D O R F . W A R E N H A U S TIETZ. M I D D E N H A L . Arch. OLBKICH. 



DÜSSELDORF. K U N S T P A L A S T . 

DÜSSELDORF. N E U E S S C H A U S P I E L H A U S . 

Stadteausstellung te Düsseldorf. Plattegrond van Groep IV, Hochbanten. 

stadt. Interessant is de wijze, waarop Henrici de doorzichten in 
te lange straten afbreekt, namelijk door de straten bij eikaars 
doorsnijding af op een plein uitloopend, even te verschuiven 
waardoor het beeld door de architectuur van een hoekhuis wordt 
afgesloten. Verschillende variaties van dit thema zijn te zien. 
Verder geeft Henrici geen breede gras-aanleg, als Jansen, maar 
brengt hij het ..groen" aan in den vorm van boomenalleen. 
De tegenovergestelde poort doorgaande komen wij in Zaal 4 en 
vinden vlak naast den ingang een Model voor de omgeving van 
hel nieuwe Raadhuis alsmede van het Oostelijk Stadspark te 
Schöneberg (17), waarbij plattegronden, perspectieven en pro-
jectieteekeningen, ontwerp van Paul Wolf, Stadtbauinspektor 
te Schöneberg. Een hoogst verdienstelijk project van monumen
tale werking; de aansluiting van Raadhuis en park is uitstekend. 
Om het park is gedacht een lage bebouwing terwij 1 daarachter, als 
achtergrond, de hoogere stadsbebouwing zichtbaar is. Merk
waardig is de veelbestreden plaatsing van het monument voor 
het raadhuis; het staat namelijk niet in de as van den voorgevel, 
doch terzijde ; dit is gedaan om het monument zoo best mogelijk 
te doen uitkomen in verband met de omringende architectuur, 
en vooral ook om het van uit 4 belangrijke straten zichtbaar te 
doen zijn. Een dergelijke plaatsing komt ook in vroegere tijden 
voor, b.v. bij het Gattamelata monument in Padua. 
Verder is van dezen architect een Bebouwingsplan voor het Wil-
mann'sche Gelande te Schöneberg (18) met model. Hierbij is een 
groot particulier terrein bebouwd, met vermijding van achter
huizen en zoo mogelijk van zijvleugels, door een gesloten bebou
wing langs de straat, en door het inwendige van het blok als een 
particuliere straat met boomen, aansluitend aan parkvormige 
verbreeding te onderwerpen. Een 3 tal bouwblokken hebben 
ieder zelf weer een zeer ruime binnenhof, die als gymnastiek- en 
speelplaats en verder als grasvlakte wordt aangelegd en onder
houden, en wel op kosten van de bezitters door de stad. gelijk 
ook met de voortuinen geschiedt. Een aanleg, die ook eenigszins 
in Holland voorkomt, o.a. bij enkele blokken van de Coöp. bouw-

vereeniging ..Rochdale" te Amsterdam. 
Bijzonder interessant is de Prijsvraag voorden aanleg en bebou
wing van de Frankfurter Wiesen te Leipzig. 
Aan den eenen langswand van Zaal 4 hangen de projecten van 
Bruno Möhring 1ste prijs en Henry Grosz, 4de prijs, (19) en aan 
den anderen langswand het project van Wolf (20) dat aange
kocht is. 
In het NW. van de stad Leipzig bevindt zich een groote weide, 
die zich aan de eene zijde tot aan het middelpunt der stad uit
strekt en aan de andere zijde door groote bosschen is begrensd. 
In aansluiting aan de voorgenomen hoogwaterreguleering van 
dit, tot heden geheel onbebouwd gebleven, land moet nu een 
grootsche bebouwing plaats vinden, en moesten er behalve 
groote sportvelden en een plein voor de Leipziger Messe, nog 
een feesthal en andere openbare gebouwen komen. De hoofd
lengteas in de richting van het kanaal was gegeven, en de plaat
sing der hoofdgebouwen in een loodrecht daarop staande dwars-
as met verbreeding van het kanaal tot een waterbekken op het 
snijpunt der beide assen lag voor de hand en komt dan ook bij de 
3 projecten voor. 
Alle drie hebben groote kwaliteiten; het zou te ver voeren 
hierop nader in te gaan, alleen zij nog medegedeeld, dat het 
project Wolf eenvoudig en rustig, en van treffende monumen
tale werking is. 
Ook het teekenwerk van alle drie is zeer goed ; en er is in deze 
opgaaf iets bereikt, dat tot het beste en voornaamste van de 
hedendaagsche stedenbouw behoort. 
In Zaal4 bevinden zich verder nog 3 interessante projecten van 
de prijsvraag voor de bebouwing van het Schöneberger Südge-
liinde te Berl i jn; eveneens van Möhring, Wolf en Henry Grosz. 
Wij kunnen echter in dit kort overzicht hier niet langer bij stil
staan en gaan we naar Zaal 5, waar wij een fraaie collectie 
afbeeldingen van: 
Kerken in het Stadsbeeld, aantreffen (21). De bedoeling is te 
laten zien, hoe in oude steden op voorbeeldige wijze het steden-
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bouw-vraagstuk: de kerk in het stadsbeeld te plaatsen en haar 
met de omgeving, zij het architectuur of landschap, tot een goed 
geheel te verbinden, werd opgelost. 
Prachtige voorbeelden zijn hiervan te zien: Limburg ad . Lahn, 
St. Pieter te Rome, Dietkirchen, Corvey, Wetzlar, Breslau, Graf-
ra th, enz. 
Goed is aan deze fraaie afbeeldingen te zien, hoe door tegen
stelling en juiste plaatsing, silhouetwerking en goede archi
tectuur de schilderachtige schoonheid en monumentaliteit der 
kerken in de oude steden ontstaat. Een dankbaar studieveld, 
ook voor Heimatschutz. E n ongemerkt sluiten wij hierbij aan 
de afdeeling: 
Heimatschutz. In Zaal 10, 11 en 12 worden Westfaalsche 
Stadsbeelden gegeven, een fraaie collectie photo's uit de schil
derachtige oude plaatsjes als Bielefeld, Gütersloh, Wieder-
brücke,Munster , enz. (22,23).In Zaal 12 wordt goed aanschouwe
lijk voorgesteld, hoe door Heimatschutz tegen grove vernieling 
van het oude schoon, tengevolge van verbreeding der straten, 
gewaakt wordt. Nemen wij daartoe het plan van Höxtel (14). In 
zwarte lijnen is de bestaande toestand aangegeven; verschillende 
straten waren voor het verkeer te smal ofte ongelijk; de roode 
lijnen geven de verandering, zooals de gemeente die voorsloeg, 
weer. Zonder eenig streven fraaie oude huizen te bewaren zijn 
de lijnen getrokken, zoodat talrijke schilderachtige gevels zou
den moeten vallen. De belangrijkste zijn op de plattegrond aan
geduid, terwijl de desbetreffende photo's er naast hangen. 
Höxtel zou in de plaats van zijn schilderachtige schoonheid, de 
verveling van een nuchter en leelijk nieuw stadje verkregen 
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hebben. Van de zijde van Heimatschutz is een verbeterd 
plan gemaakt, in groene lijnen aangegeven, waarin hier 
en daar, voorzichtig uitgezocht, ruimte en lucht verkregen 
is, de oude gebouwen bewaard blijven, en het aardige ka
rakter van het stadje niet gewijzigd wordt. 
Meerdere voorbeelden zijn hiervan aanwezig; zie bijv. 
Minden (25). 
Wij gaan nu terug door zaal 10 en komen in Zaal 13, waar 
de Rheinische Stadtebilder hangen. Hierbij heeft niet de 
bedoeling voorgezeten oplossingen van oude steden
schoonheid in verband met moderne verkeerseischen 
te vertoonen. Gegeven wordt de ontwikkelingsgeschie
denis van den stedenbouw in de voornaamste plaatsen 
van het Rijnland. Interessant is hierbij de ontwikkeling 
van oude Romeinsche steden als Trier (26) en Keulen (27) 
in de middeleeuwen en tot heden na te gaan. Het Ro
meinsche kasteel, regelmatig, vierkant of rechthoekig 
ontworpen, bepaalt in hoofdzaak den aanleg van de Ro
meinsche nederzettingen in het Rijndal. 

Deze aanleg wordt in de middeleeuwen verlaten, en een onre
gelmatig hoekig stratennet, met diagonaallijnen treedt op. Uit
voerig wordt hierover nader gesproken in de uitstekende Son-
der-Katalog van de groep Stadtebau, prijs 2 Mark. 
Deze interessante afdeeling heeft het groote voorrecht van uni
formiteit in behandeling der plattegronden, alle op een schaal 
van 1: 1250, op dezelfde wijze gekleurd; eveneens zijn de photos 
gelijkvormig waardoor overzicht en vergelijking vergemakke
lijkt worden. 

De poort in een der korte wanden van Zaal 13 leidt naar een 
trappenhuis. Voor hen, die de niet bekroonde ontwerpen van de 
prijsvraag „Gross-Düsseldorf" wenschen te zien, zij opgemerkt, 
dat deze zich bevinden op een bovenzaal, waartoe deze trap toe
gang geeft. 
Zaal 14 geeft een voortzetting van de Rheinische Stadtebilder, 
terwijl in Zaal 16, in aansluiting aan het vorig onderwerp, Histo
rische plannen zijn tentoongesteld. De ontwikkeling van en
kelesteden tengevolge van de eischen der 19de eeuw zijn hier te 
zien; linksbe vinden zich vooral oude historische af beeldingen (29) 
terwijl rechts o.a. het plan van Wiesbaden (30) opvalt. Hiervan 
zijn 5 plattegronden opgehangen. Wiesbaden was in 1799 en in 
1826 nog klein. Het kwam op als badplaats; een boulevard in 
groote rechte lijnen werd om het stadje gelegd. In 1857 werd het 
station gebouwd; in 1888 werd dit met den spooraanleg zeer ver
groot, terwijl de stad in rechthoekigen aanleg zich uitbreidde; in 
1910 werd de uitbreiding afgerond door een gebogen aanleg, een 
ring, die een minder goeden straataanleg ten gevolge had; tevens 
werd het station verplaatst. 
Na een blik geworpen te hebben in Zaal 15, Platz nnd Monu
m e n t a l ) , gaan wij door Zaal 17, waarin nog een expositie vanHei-
matschutz, en komen in de zaal, waar de 5 bekroonde ontwerpen 
van de hoogst belangrijke en groote Prijsvraag voor Gross-Düs
seldorf zijn opgehangen, een hoogtepunt van deze Stadtebau-
groep. Reeds heeft onze verslaggever met een enkel woord de 
aandacht op deze prijsvraag gevestigd (B. Weekbl. 1912,blz. 376). 
Het linker cabinet bevat afbeeldingen van oud-Dusseldorf (32); 
daartegenover hangt het met den lsten prijs, groot 20000 Mark, 
bekroond ontwerp voor Gross-Düsseldorf van Prof. Bruno 
Schmitz; prof. Blum, met advies van General-Direktor Heek (33). 
Wij hopen later in een speciaal artikel deze prijsvragen nader te 
doen bespreken; hier zij er slechts op gewezen, dat een belang
rijke kwestie voor Dusseldorf is het spoorverkeer. De spoordam 
deelt D. in tweeën. Aangezien het vervoer voortdurend toe
neemt, en uitbreiding van het spoorwegterrein hoogst kostbaar 
is, wordt een scheiding gemaakt tusschen waren, die v o o r D . be
stemd zijn, en waren, vooral uit het Ruhrgebied, die D. slechts 
aandoen. Deze laatste worden buiten de stad op nieuw aan te 
leggen wegen vervoerd; de eerste worden alleen toegelaten op 
het bestaande verkeer in D., dat zoodoende voor langen tijd vol
doende zal blijken. 
Verder zijn breede verkeersaderen van het linker gedeelte der 
stad naar het rechter gebracht; in het algemeen is de aanleg der 

nieuwe wijken rechthoekig, zonder al te eentonig te zijn. 
Interessant is het overzichtskaartje van den „groen" aan
leg. Het teekenwerk is knap, vooral van de perspectieven. 
In het 2de linker cabinet is de 2de prijs (15000 Mrk.) opge
hangen, vervaardigd door prof. Bruno Möhring, Stadtbau-
rat Piehl en Reg. Baumeister Rogg (34); daartegenover 
bevindt zich de 3de prijs (10.000 Mrk.) van architect 
Wöhler , Reg. Baumeister Langen en Betriebsdirektor 
Stahl; hierbij is een flink model van het breed opgevatte 
ontwerp voor de vergrooting van het Raadhuis met om
geving gevoegd (35). 
Daarnaast hangt de 4de prijs (7500 Mark.) van Oberbaurat 
Stübben, Architekt Paff erdorf en Ing. Starck(36), terwijl ten 
slotte de 5de prijs (ook 7500 Mark) zich hier tegenover be
vindt, ontwerp van Architekt von Endt. (37). 
Door de poort (38) aan het einde dezer zaal kan men een 
blik werpen op Groep V, Industrie, waarbij de aandacht ge
trokken wordt door de luchtbaan transporten van Bleichert 
in natura of op verkleinde schaal, meest alle in werking. 
Wij keeren echter op onze schreden terug en gaan door 
Zaal 17 naar buiten in de Friedhof anlage (39). 
Hier kan men voorbeelden van eenvoudige grafteekenen van 
steen, hout of metaal zien, die goedkoop en toch smaakvol 
zijn en waarbij ook de bedoeling voorzit, niet alle in één rij te 
plaatsen. 
Wij gaan nu door Zaal 22, waar ook afbeeldingen van kerkhoven 
en grafsteenen hangen, naar Zaal 21, waar wij een model en 2 
plannen van de Stedelijke begraafplaats te Minden (40) nader 
bekijken. De graven worden hier stelselmatig in rijen geplaatst; 
echter worden de rijen gescheiden door een heg, zoodat de ge-
denkteekenen een goed fond hebben. Toch is deze aanleg wat 
gekunsteld; aantrekkelijker is de aanleg in de Sennefriedhof van 
Bieleveld (41), waar de grafsteenen groepsgewijze bij elkaar lig
gen, rondom omsloten door een heg, wat een intieme oplossing 
geeft. Deze aanleg is natuurlijker; ja, men gaat zelfs zoo ver, de 
aangrenzende heide weinig te veranderen, en de graven daar 
niet al te regelmatig te plaatsen. Te midden van de heide- en an
dere bloemen maakt dit een natuurlijk en gevoelig effect. 
Aardig is verder het resultaat van een prijsvraag voor een
voudige gedenkplaten te zien; (42) hierbij zijn verdienstelijke 
inzendingen, en uit alles blijkt, hoe zeer Duitschland ook in 
een onderdeel als kerkhofbehandeling Nederland ver voor
uit is. 
Wij komen nu aan de afdeeling G r ü n a n l a g e n in Zaal 18, en mer
ken in het voorbij gaan op: het Stadtwaldplan van Crefeld (43) 
met groote, effen grasvlakten, voorzien van enkele boomen. Dus
seldorf heelt een groote inzending van zijn verschillende parken; 
wij vestigen de aandacht op het model van de Hansaplatz (44), 
waarbij door groepeering van boomen een flink midden speel
terrein in zand voor kinderen, en in de 4 hoeken 4 kleinere ver
kregen zijn. 
De tijd, dat men het aanbrengen van boomen en bloemen alleen 
noodig achtte voor enkele hoofdpunten van de stad, is reeds 
voorbij. Men ziet nu in, dat parken, tuinen en grasvelden tot het 
organisme van de stad behooren, dat zij de longen van de stad 
zijn en onontbeerlijk voor spelen, sport, licht en luchtbaden, 
enz., terwijl zij daarenboven buitengewoon kunnen medewerken 
om het vriendelijk, rustig en voornaam karakter eener stad te 
verhoogen. 
Wij komen nu aan de Afdeeling Bodenpolitik, een interessant 
onderdeel, dat echter meerdere tijd vraagt voor gezette be
studeering, ten minste wat de statistische gegevens betreft. Wij 
doen echter een kleine keuze en vestigen de aandacht op de in 
het middenkabinet van Zaal 29 hangende, afbeelding van Dus-
seldorf verdeeld in bouw-zónen en bouw-klassen (45), waaruit 
duidelijk de groepeering der verschillende wijken, als handels
wijk (centrum), betere woonhuizen, arbeiderswijken enz., 
spreekt. Dusseldorf komt op deze tentoonstelling zeer goed voor 
den dag; ook de Bouwpolitie wordt behandeld, en zoo vinden 
wij een 5tal plannen met opgave van de volgens toenmaals 
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geldende bouwverordeningen toegelaten bebouwing overeen
komstig de sedert 1874 ingevoerde verordeningen; benevens 
een graphische voorstelling van de toegestane bebouwing vol
gens de huidige verordening van 8 Maart 1912. 
In het kabinet daarnaast bevinden zich belangwekkende voor
beeldenvan Bauland nmlegung.Zie hiertoe liet plan van Frank
furt a. M. voor de omlegging in Niederrad (46). Het aan te leggen 
gebied omvat 20,41 H.A. met 140 grondstukken. De zeer lange en 
smalle strooken worden door de geprojecteerde nieuwe straten 
herhaaldelijk doorsneden. Hierdoor ontstaan meermalen on
gelukkige bouwblokken, verbrokkeld, en daardoor voor den 
bezitter van weinig waarde. Om hiervoor een beteren toestand te 
verkrijgen is het terrein in bepaalde en gesloten bouwblokken 
verdeeld, die goed te bebouwen zijn en welke respectievelijk 
voor de vorige geruild worden. Hierdoor zijn eigenaars en stad 
beide gebaat. Meestal is dit vrijwillig gegaan door de betreffende 
partijen ; echter is het gewenscht, dat de wet ingrijpt, wanneer 
een onwillige grondbezitter de omlegging tegenhoudt. In Frank
fort is dat geschied, doch te Dusseldorf was dit niet mogelijk. 
In Zaal 25 zien wij een interessant plan van bouwland omlegging 
te Hedricksfeld Opladen (47), waarbij de puntlijnen de grenzen 
der bezittingen vóór de omlegging voorstellen. Tevens laat een 
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model een monumentale aanleg van een deel ervan, namelijk 
het raadhuis en realgymnasium gecombineerd, zien. 
In het cabinet daarnaast, onderdeel van Zaal 26 is een model te 
zien van de Erbbaugelande der Algem. Baugenossenschaft te 
Barmen (48), beambte en kleinere woningen, eengezins- en meer
dere gezinswoningen, waarbij naar een samenhangenden en toch 
schilderachtigen aanleg is gestreefd. 
Tevens zien wij daar een model van de Wohnungs-Ansiedelung 
im Bilert, Opladen (49) opgericht op grond van het wederkoop-
recht. 
De zaal doorgaande komen wij in Zaal 27 waar een model met 
afbeeldingen van de bebouwing van een gedeelte van Burger-
meisteramt Werden (50) zich bevinden. Het terrein is eigendom 
van de gemeente; vandaar dat het mogelijk was, de omgeving 
van het raadhuis zoo ruim te houden. Toch is deze aanleg niet 
goed; het stadsbeeld is veel te open; de huizen zijn verder te 
groot voor het vrij kleine raadhuis. 
Wij gaan nu weer terug, en door Zaal 26 naar Zaal 28, waar wij 
voorbeelden vinden van Bebouwing voor den kleinwoningbouw 
door de Groot-industrie. 
In dit zelfde zaaltje bevinden zich tegen den achterwand voorbeel
den van den invloed der Bauberatungsstelle der stad Trier (51). 
Gaan wij nu terug en door het gangetje naar Zaal 28, dan vinden 
wij daar nog verschillende interessante voorbeelden van klein
woningbouw voor arbeiders en beambten door de Groot-indus
trie. Zoo een model van de Huizen der Gewerbschaft .Carl 
Alexander" in Iiaesweiler bij Aken, architect Grosswendt (52), 
met verdienstelijke groepeering van dubbel-en rijenhuizen; de 
architectuur heeft een goed, eenvoudig karakter. Iedere familie 
bewoont een huisje met een keuken, 2 kamers en 2 kelder
ruimten. Hierbij behoort een stal en een stuk grond, + 380 M -
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groot Al le huizen zijn geheel onderkelderd. De bouwkosten per 
huis bedragen pl.m. 4400 Mark (zonder de grondkosten). 
Verder wijzen wij op inzendingen van Krupp uit Essen (53 54); 
met modellen van de Koloniebau Zeche Gottfried Wilhelm; en 
van de Beamten en Arbeiterkolonie Zeche Friedrich-Ernestine. 
De Haupener Bergbau A . G. Dortmund vertoont de nieuwe Be
amten und Arbeiterkolonie der Zeche Victor ia-Liinen (55). In de 
breedere verkeersstraten, 10—12 M . , monden de smalle woon
straten, 5 M. , uit. Het type der huizen is voornamelijk dubbel-
woonhuis. Midden in den aanleg bevindt zich de markt, met Ca
sino, visch- en vleeschafslag, bakkerij, enz. De kolonie heeft 
400 arbeiders- en 60 beambtenwoningen. 
Wij komen nu aan de interessante afdeeling der Bauberatung; 
die zich voornamelijk daarnaast in Zaal 32 bevindt. Hier wordt 
een zeer goed overzicht gegeven van het nut dezer instel
ling ; en niet alleen in teekening doch ook in model kan men zien, 
hoe in de verschillende steden de Bauberatungsstelle van de 
ingediende, minderwaardige plannen, smaakvolle ontwerpen 
gemaakt heeft. Waar dit onderwerp vermoedelijk spoedig in 
Nederland aan de orde gesteld zal worden, is deze afdeeling 
voor ons van bijzonder belang. De vele inzendingen nader te be
spreken, zou te ver voeren ; wij wijzen vooral op de talrijke in
zendingen van de Bauberatungsstelle des Rheinischen Vereins 
für Kleinwohnungwesen (56). Deze vereeniging maakt een flinke 
propaganda, door modellen van goede en slechte voorbeelden 
als een Wanderausstellung beschikbaar te stellen. Hiertoe be
hoort ook het hoogst merkwaardig model van een dorpje, waarbij 
rechts is afgebeeld het rommelig geheel met slechte architectuur 
en onjuiste plaatsing van fabriek, kerk, enz., zooals meerdere 
dorpjes die bezitten; terwijl links het verbeterd type is weerge
geven, en waarbij de, ook architectonisch verbeterde, fabriek 
terecht aan het eind van het dorpje is geplaatst. 
In Duitschland bestaan ook instituten, die te vergelijken zijn 
met onze „Schoonheidscommissiën. In enkele plaatsen gaat men 
daarbij echter verder als bij ons. Zoo heeft Düsseldorf een 
..Facade-Kommission", die veel macht heeft, en niet alleen over 
gebouwen op Gemeente tér re in , maar ook over die op particulier 
terrein, dus over alle te stichten bouwwerken te oordeelen heeft 
over de gevels. Van bevoegde zijde werd ons medegedeeld, dat 
de betrekkelijk goede architectuur die algemeen de nieuwere 
bouwwerken in Düsseldorf vertoonen, hieraan voor een belang
rijk deel te danken is. Blijkt een architect onbekwaam, dan wordt 
zijn project niet goedgekeurd. 

Een voorbeeld, dat ook in Nederland ernstige overweging ver
dient. 
Wij gaan nu het kleine verbindingszaaltje door van Zaal 33; in 
het voorbijgaan staan wij even stil bij enkele graphische voor
stellingen (57) zoo betreffende hypotheek, sterfte, ziekte, tuber
culose, enz. in stad en land van Pruisen, enz.; verder bij een tabel 
mitPreistreibende Factoren beider Ueber/ührung van Ackerland 
in Bauland (58). Deze tabel toont aan hoe akkerlanden, die uit 
landbouwoogpunt 600 Mark waard zijn (1ste hand), door de 
speculatie tot een hoogeren prijs (gemiddeld 2500 Mark) worden 
gekocht (2de hand); hoe dan, tengevolge van onkosten, verkoo-
pingen, renteverlies, enz. eenerzijds en productieve werken 
(stratenaanleg) anderzijds de prijs snel in de hoogte gaat en na 
enkele jaren (4e hand) reeds tot 13200 Mark is gestegen, zonder 
dat een speculatiewinst verkregen wordt. 
Nog meerdere interessante graphische voorstellingen bevinden 
zich in deze zaal; wij moeten ons echter bekorten, en gaan nu naar 
Zaal 30 waar verschillende praktische afzonderlijke voorbeel
den van het streven op het gebied van Boden- en Wohnung-
politik zien. Plannen en photo's van klein-woningbouw der in 
Frankfort a. M. bestaande vereenigingen voor openbaar belang 
zijn hier o a. te zien (60). Een aardige afdeeling heeft de stad 
Bergisch-Gladbach (61), met de Ansiedelung Gronauer Wald, 
welke o.a. in een fries van kleurige, forsche teekeningen vertoond 
wordt. Landkreis Creveld geeft in een goed model een zeer dui
delijk beeld van de oude, slechte woningtypen (rechts) en de 
betere nieuwe (links) der Arbeiders-kolonie in Tischeln Stahl-
dorf (62). 

W A R E N H A U S T I E T Z . Beganegrond. Schaal 1 op 500. 

Denzelfden weg teruggaande, gaan wij naar Zaal 34, waar de 
afdeeling Verkehrs-Anlagen begint. Zoo wel het verkeer te land 
als op het water met Schwebebahnen. trammen, havenaanleg. 
kanalen enz. wordt hier in teekeningen en modellen vertoond. 
Het modernste, het luchtschip Zeppelin is in model aanwezig (63). 
In het hoekcabinet is een kaart van het Phein- Weserkanaal (64), 
toonende de hoogteprofielen, waaruit het belangrijk verschil in 
niveau van het kanaal op de verschillende plaatsen goed is te zien. 
Eigenaardig is het onderscheid tusschen den modernenpneuma-
tischen elevator (65) en de historische kraan te Andernach in 
Zaal 17, in 1554 gebouwd (66) in een merkwaardige architectuur. 
Het is een uitstekend staal van de ingenieurskunst uit die dagen; 
goed geconstrueerd is hij tot 1910 in gebruik geweest. 
Tevens bevat Zaal 17 teekeningen en modellen van bruggen
bouw. (67) 
Onze tocht vervolgende, zien wij in Zaal 34 nog verschillende 
..Hafenanlagen" (68, 69), en in Zaal 35. vlak aan den hoek, een 
merkwaardig model, waarop zeer plastisch het dagelijksch ver
keer op de tram in enkele straten van Frankfort a.M. vertoond 
wordt (70). Het grootste verkeer is in de Kaiserstrasse in het mid
den der stad, waar het uit 73000 personen bestaat. 
In het eerste cabinet vinden wij o. a. een Schwebebahn (71) en 
verder een model van waterafvoer bij tramrails (72). De rails 
zijn op bepaalde afstanden in den zijwand doorboord; het regen
water in de rails loopt nu terzijde in een goot, die op een afvoer
put loost. 
E n hiermede hebben wij de meeste hoofdzaken van deze zoo 
belangrijke Groep 1 vermeld welke wij onder de zeer gewaar
deerde leiding en uitlegging van den heer Generaal-Secretaris, 
Dr. Wagner, mochten vernemen. 

Ten slotte zij nog medegedeeld, dat in Zaal 38 (zie rechter be
nedenhoek van het kaartje) het bureau van het Verkehrsverein 
is gevestigd, waar kosteloos alle mogelijke inlichtingen omtrent 
het verblijf te Düsseldorf gegeven worden. 

Is er nog tijd over, dan verdient het aanbeveling door de half

ronde Zaal l i b te gaan, langs modellen van kranen en transport-
hoogbanen. en recht door te steken ten einde een blik te werpen 
op Groep 2, Gesundheitspflege. Deze doorloopende komen 
wij op den open hof. waar 2 fonteinen lustig springen. 
Wij zijn dan in Groep V , Industrie en raden de excursionisten 
aan, naar Halle IV te gaan, waar o.a. twee interessante inzen
dingen van Ballauf en Wolfferts te zien zijn, bestaande uit rijk 
en smaakvol ingerichte badkamers en andere sanitaire inrich
tingen. 
Dit bestek zou echter veel te uitvoerig worden, als wij verschil
lende dergelijke, voor architecten interessante inzendingen gin
gen bespreken. 
Bovendien is de belangstelling verschillend; de een voelt voor 
gasthuis- en keukeninrichtingen, fabrieksinrichtingen. enz., de 
ander voor industrie-betonconstructies (*) enz. 
Wat den inhoud van de groepen II. I l l en IV betreft, verwijzen 
wij nogmaals naar de hierbij gaande plattegronden, waarin 
duidelijk te zien is, wat er al zoo tentoongesteld wordt. 
Een enkel woord nog over het Lichtbildtheater, waarin op pak
kende wijze de verschillende gemeentelijke instellingen en be
drijven worden vertoond.Zoo deelectrischetram.metverkeerd-
en goed instappen, het monteeren der motorwagens, de brand
weer, ziekenverpleging, enz. Verder een toepasselijk blij-eindend 
drama, het gebruik van verkeerde melk door een zuigeling en 
het herstel in de stedelijke zuigelingen kliniek, enz. 
De architecten zullen zich denkelijk niet te veel laten afleiden 
door brandweerwagens, spuitende en natberegende brandweer
mannen, de microscopen van het Tuberculose museum; zij doen 
verstandig als zij. na groep 1 gezien te hebben. Groep IV Hoch-
bauten (Raadhuizen. Regeeringsgebouwen. Scholen. Musea, 
Theaters, enz.) gaan bezoeken, welke zich bevindt aan de andere 
zijde van de hoofdvestibule. 

(*) Bij het bezoek aan de tentoonstelling, bleek ons, dat de betonbalken, systeem 
Stam, Wormerveer, waarover de heer Sch. in het B. Weekblad schreef, feitelijk 
precies dezelfde zijn als de Eisenbeton Hohldecke welke reeds sinds 3 jaar ver
vaardigd worden door W. Turk & Sonne te Mannheim, Ludwigshafen a. Khein. 
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SCHAUTA 100. 

iPRySVRAGENl 

G E V E L V A N H E T VOOR U I T V O E R I N G B E S T E M D O N T W E R P V O O R D E N N I E U W E N G E M E E N T E L I J K E N S C H O U W B U R G 
T E 'S G R A V E N H A G E . Arch. K . K. Oberbaurate FELLNER EN HELMER te Weenen. 

M | | | | [ M Antwoord V. Het behoeft niet. maar het mag wel. 

Vraag VI. Een groot verschil in bouwkosten is de ligging van het 
gebouw, d.w.z. wordt in het algemeen verondersteld, dat de ge
bouwen verrijzen op een half uur afstand of drie kwartier van 
een spoorwegstation of harden weg of mag de begrooting ge
maakt worden met gewoon grondwerk, doch zonder de vervoer
kosten derbenoodigde bouwmaterialen? 
Antwoord VI E r wordt geen begrooting der kosten gevraagd, 
wel een opgave der benoodigdc bouwmaterialen. 

Vraag VII. Mag de balklaag der woonhuizen gerekend worden 
op een hoogte boven peil of vloer van 2.50 M . , zooals in deze ge
meente (de vrager bedoelt de gemeente zijner inwoning) de 
bouwverordening slechts vordert en ook naar mijne meening 
voor arbeiderswoningen voldoende is of zou het bestuur ook 
voor arbeiderswoningen een hoogte prefereeren van 2.65 en 
2.80 M . 
Antwoord VII. Een zolderhoogte van 2.50 M . is voor arbeiders
woningen toelaatbaar, wanneer de bouwverordening in de ge
meenten, gelegen in de streek, waarvoor de ontwerpen bedoeld 
zijn geen grooter hoogte eischen. Grooter hoogte verdient echter 
uit een gezondheidsoogpunt de voorkeur. 

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE LANDBOUW" -
VEREENIGING. 
Nationale en Internationale Landbouwtentoonstelling in 1913. 
Met betrekking tot de prijsvragen voor: Ontwerpen van boerde
rijen op Heideontginningen en Ontwerpen van Woningen voor 
Landarbeiders met klein grondgebruik zijn bij den Secretaris 
der Keuringscommissie een aantal vragen ingekomen, waarop 
besloten werd onderstaande antwoorden te geven: 

Vraag I: Moet men aan klasse A ook voldoen om aan klasse B 
deel te nemen ? (Prijsvraag voor Ontwerpen van boerderijen op 
heideontginningen). 
Antwoord I. Neen. 

Vraag II. Moet men zich ook aangeven om deel te nemen aan de 
prijsvraagteekening ? 
Antwoord II. Neen. 

Vraag III. Waar of voor welke provincie moet deze teekening 
dienen, wijl elke provincie wel wat verschil in bouwmateriaal 
heeft. Het liefst heb ik volgens Noordbr. model. 
Antwoord III. Ieder type is goed, mits het aan de gestelde eischen 
voldoet. 

Vraag IV. Moet voor de groote boerderij, klasse B. alles onder 
één dak gebouwd worden of mag voor berging van wagens en 
werktuigen een afzonderlijk gebouw, een zoogenaamde schuur, 
gebouwd worden ? Naar mijne meening zal een schuur afzonder
lijk bij de woning met stal het doelmatigst zijn en was mijn voor
nemen aldus in te zenden. Is uw voorschrift alles onder één dak, 
dan blijft mijn idee van zelf buiten beschouwing. 
AntwoordIV. Alles onder één dak is niet noodzakelijk. 

Vraag V. Mag of moet soms de inzender eener teekening met be
schrijving op de tentoonstelling te's-Gravenhage tegenwoordig 
zijn om desverlangd uitlegging te doen van zijn gemaakte plan
nen ? 
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Vraag VIII. Voor groote boerderijen, klasse B, zou hetmijn voor
nemen zijn een zolderhoogte te nemen van 2.80 M., tenzij U w be
stuur mij beslist opdraagt de zolderhoogte lager of hooger te 
stellen. 
Antwoord VIII. Deze zolderhoogte van 2.80 M . is toelaatbaar, 
wanneer de bouwverordeningen in de gemeenten, gelegen in de 
streek, waarvoor de ontwerpen bedoeld zijn, geen grooter hoogte 
eischen. 

RECTIFICATIE. In het vorig nummer van het Bouwkundig 
Weekblad komen enkele storende fouten voor: 
Blz . 429, 2e kolom, 18e regel v. o. staat: Architecten hadden 
kunst enz., moet zijn: Architecten hadden hun kunst enz. 
Blz . 430. le kolom, bovenaan staat: Hoe zwaarder de architec
tuur zal worden, moet zijn : Hoe zuiverder enz. 
Blz . 438, le kolom, 19e regel v. b. staat: zekere hoedanigheid in 
het kleuraspect, moet zijn : zekere levendigheid enz. 
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INHOUD : OFFICIEEL G E D E E L T E . Algemeene September-
Vergadering-Excursie naar Dusseldorf 24 en 25 September a. s. 
REDACTIONEEL G E D E E L T E . Perspectiefteekening van den 
nieuwen Schouwburg te 'sGravenhage. arch Fellner en 
Helmer. Het Ontwerp Alg . Adm. Voorschriften en de Aan
sprakelijkheid van den Architect, door Mr, K . J. v. Nieukerken, 
vervolg. Kroniek. Tentoonstelling van Brouwers bouw-
aardewerk en bouwbeeldwerk. door J. Gratama. Consistorie
kamer te Koudekerke. Prijsvragen. Boek- en plaatwer
ken. Ingezonden. Berichten. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

ALGEMEENE SEPTEMBER VERGADERING
EXCURSIE NAAR DUSSELDORF OP 24 EN 25 
SEPTEMBER A. S 
Voor het Programma van deze September Vergadering-Excur
sie *) verwijzen wij naar het B. Weekblad van 14 Sept. 1912. welk 
Programma onveranderd blijft. Alleen is aan de Agenda van de 
Algemeene Vergadering op 24 September, ten 1 ' u u r n.m. nog 
toegevoegd het punt: 
Uitslag van de verkiezing voor 2 Hoofdbestuursleden. 

Voor de voordrachten van het Kongress für Stadtewesen 
verwijzen wij naar het B . Weekblad van 7 September 1912. 
Hieronder volgen de compleete opgaven der Feestelijkheden en 
van de Bezichtigingen en Excursies. 

F E E S T E L I J K H E D E N . 
Maandag, 23 September 1912, voorm. 10 uur: 

Opening van het congres door Oberbürgermeis ter Dr. Oehler 
in de Kaisersaal van de Stadtischen Tonhalle. 

*) 18 Sept. j l . hadden zich bij het bureau der Mij. t. bev. d. 
Bouwk. voor de excursie opgegeven de heeren: 
Hanrath. Berlage. v. d. Vijgh, v. Arkel , de Clercq, Salm. Schüngel, 
v. d. Berg. Gratama, Stuijt, Schaap. Otten, Overeijnder. Verheul. 
Hartman. Timmers. Kleiweg Dyserinck, Bremer, v. d. Burgh. 
Kubatz, Mulock Houwer. Huurman. Fink. Baron v. Verschuer. 
v. Loghem, Brauns, Buskens. Broese van Groenau, Lauri l lard 
en Modderman, welke heeren. een enkele uitgezonderd, tevens 
l id van het congres zijn. 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst. Amsterdam. Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

Maandag, 23 September 1912, 's avonds 8 uur: 
Verwelkoming van het congres door de Stad Dusseldorf in 
de Kaisersaal van de Stadtischen Tonhalle. 
Hiertoe hebben de Düsseldorfer Lehrergesangverein. di r i 
gent prof. Julius Buths. en het Düsseldorfer Mannerchor, di
rigent: Kön. Musikdirektor Mathieu Neumann, hunne mede
werking toegezegd. De muziekuitvoering wordt gegeven door 
het kapel van de Niederrhein. Füsilier-Regiment n". 39. kapel
meester: Musikdirektor Kohn. 

Dinsdag, 24 September 1912. 
De Directie van het Stadttheater geeft, ter eere van het con
gres, eene feestvoorstelling: „Der Maskenball". 
Het bestuur van het Künst ler verein Malkasten (Jacobistrasse) 
verzoekt de congresleden, in aansluiting aan de feestvoor
stelling in het Stadttheater tot eengemüthl ichBeisammensein 
in Malkasten. Het bestuur stelt de zalen van Malkasten op 
gastvrije wijze open voor de congresleden. Vooral zullen zij. 
die bij het bouwvak betrokken zijn. daar collega's uit de 
kringen van de Architekten- und Ingenieur-Verein en van den 
Bund Deutscher Architekten vinden. 

Woensdag 25 September 1912. 
De Directie van het Schauspielhaus geeft ter eere van het 
congres een feestvoorstelling: „Hedda Gabler ". 

Donderdag 26 September 1912. 
Illuminatie van het Park derStadte-Ausstellung(Kunstpalast), 
verbonden met een groot concert, uitgevoerd door de kapel 
van het Westfal. Ulanen-Regiment no. 5 ; dirigent Obermusik-
meister Harsing. 

Zaterdag 28 September 1912. 
De deelnemers van het congres worden in de gelegenheid 
gesteld aan het in de Stadt. Tonhalle plaats vindende eerste 
groote orkest-concert van de Panzner-Konzertc van dit sei
zoen deel te nemen (Kaisersaal van de Stadt: Tonhalle). 
Het congresbureau neemt bestellingen van plaatskaarten voor 
de feestvoorstellingen van het Stadttheater en van het Schau
spielhaus, zoomede voor het Panzner-Konzert aan, en geeft 
die aan de betreffende Directie over. 

Zaterdag 28 September 1912. 
Sluiting in de Kaisersaal van de Stadt: Tonhalle. 
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De leden van het congres hebben, op vertoon van hun con-
greskaart: 

Vrij reizen met de stedelijke electr. tram ; 
Vrij entree tot het Löbbecke-Museum (natuurwetenschappelijke 

verzameling en Historisch Museum in het gebouw Schoss-
ufer 41, bij de Rijnbrug; dagelijks geopend behalve Maan
dags van 10 uur v.m. tot 6 uur n.m.) 

Vrij entree tot het Kunstgewerbe-Museum (Friedrichplatz 3—7, 
tegenover de Kunsthalle. eigendom van de Zentrale-
Gewerbe-Verein, dagelijks geopend, — behalve Maandags 
van 10 uur v.m. - 5 uur n.m.) 

Vrije toegang tot de Zoölogische Garten(Scheidt-Keim-Stiftung) 
Brehmplatz 1. groote collectie dieren, schoone tuinaanleg. 
De Kunst-Ausstellung Schulte, Alleestrasse No. 42, staat den 
Congresleden het bezoek tot de tentoonstelling toe voor den 
verminderden prijs van 25 Pfg. 

Vrij entree tot de Stadte-Ausstellung (Kunstpalast) gedurende 
den duur van het congres. 

BEZICHTIGINGEN EN EXCURSIES. 

Iederen dag, 's namiddags 3 nnr: 
Bezichtiging der Stadte-Ausstellung (Kunstpalast). Rondlei
ding door de Groepen I. I l l en IV, Verzamelpunt: Kuppel-
halle; 
Rondleiding door Groep II. Verzamelpunt: Feuerwehr-
museum. 

Dinsdag, 24 September 1912: 
Bezichtiging der Polizeischule. Uhnenstrasse 25; Verzamel
punt 's namiddags 3 uur aldaar (Strassenbahnlinie 1); 
der Allgemeinen Stadtischen Krankenanstalten. Mooren-
strasse; Verzamelpunt 's namiddags 3 uur in het Hoofdpor
taal der Anstalten (Strassenbahnlinie 1); 
van het Schlacht- und Viehhof. Ratherstrasse; Verzamelpunt: 
's namiddags 3 uur bij den Hoofdingang ('Strassenbahnli
nie 9); de Schlacht- en Viehhof kan ook voormiddags 
bezichtigd worden —; 
der Kanalwasserreinigungs-Anlage in Golzheim (Strassen
bahnlinie 2): Verzamelpunt 's namiddags 3' , uur bij den in
gang der Anlage; 
der Betriebe der Firma Haniel & Lueg en der Aktiengesell-
schaft für Lokomotivbau ..Hohenzollern" in Grafenberg 
(Strassenbahnlinie 3). Verzamelpunt: 's namiddags 3 ',._> uur 
voor het kantoor der eerstgenoemde Firma. Grafenberger 
Allee Nr. 330. 

Woensdag 25 September 1912: 
Bezichtiging der Volksschule in de Franklinstrasse; Ver
zamelpunt : 's namiddags 3 uur (Strassenbahnlinie 9); 
der stadtische Schulzahnklinik. Immermannstrasse Nr. 39. 
Verzamelpunt: 's middags 3 uur; 
der Maschinenfabrik E . Schiess. Aktiengesellschaft. Cölner-
strasse 114124. Verzamelpunt: 's namiddags 3 uur bij den 
ingang der fabriek (Strassenbahnlinie 5); 
Chemische Fabrik Henkei & Co.. Reisholz bei Dusseldorf. 
Vertrek 's namiddags 3.06 uur van het Centraal-Station; 
der Gasinotoren-Fabrik Cöln-Deutz en der Maschinenbau-
anstalt Humboldt. Cöln-Kalk. Vertrek 's namiddags 3.06 uur 
van het Centraal Station. 

Donderdag 26 September 1912: 
Bezichtiging der Allgem. Stadt. Krankenanstalten. Mooren-
strasse, Verzamelpunt:'s namiddags 3 uur in het hoofdpor
taal van de Anstalten (Strassenbahnlinie 1); 
der stadt. Gas- und Elektrizitatswerke, Verzamelpunt: 's na
middags 3 uur bij den ingang tot het Elektrizitatswerk, 
Behrenstrasse (Strassenbahnlinie 14 und 15); 
van het Waterwerk in Flehe. Verzamelpunt: 's namiddags 
3' j uur aldaar (Strassenbahnlinie 1); 
der stadtische Hafenanlagen, der Inrichting van de Silo-Akt.-
Gesellschaft im Hafen, der Anlagen der Niederrheinische 
Dampfschleppschiffahrts-Gesellschaft, Verzamelpunt: aan 

het kantoor van de Haven, 's namiddags 3 uur (Strassen-
bahnlinien 7 und 9); 

der Hauptfeuerwache, Münsterstrasse 15. Verzamelpunt: 
's namiddags 3 uur, binnenplaats der Hauptfeuerwache. Be
zichtiging van de verschillende zalen en ruimten, in 't bij
zonder met het oog op de moderne glij-stanginrichting 
(voertuigenhal, zit- en slaapzalen, werkplaatsen, kamers en 
centrale seinzaal). 
Bezichtiging en verklaring van de automobielwagens (Elek-
tro-Turbinenspuit. electro-mech. ladder en electr. Stoom
spuit). Alarmeering en vertrek. 
Vertooning van de autobrandweer, zoo mede van de mee
gebrachte reddingsgereedschappen in actie op het binnen
plein van de Hauptfeuerwache. 

Vrijdag, 27 September 1912. 
Bezichtiging van de Allgem. Stadt. Krankenanstalten, Moo-
renstrasse; Verzamelpunt: 's namiddags 3 uur in het hoofd
portaal van de Anstalten (Strassenbahnlinie 1). 
der Verlagsanstalt W. Girardet, Königsallee 27, Verzamel
punt : 's namiddags 3 uur aldaar; 
der Rhein. Metallwaren- und Maschinenfabrik (Abt. Rath), 
Verzamelpunt: 's namiddags 3'o uur, ingang van de fabriek 
in Rath. (Strassenbahnlinie 1); 
van de Hauptdepots des Stadt. Fuhrparkes, Pionierstrasse36. 
Verzamelpunt: 's namiddags 2'/-> uur aldaar. 
Toelichting van de organisatie aan de hand van een plan. 
Bezichtiging van de paardenstal. 
Indeelen der manschappen optuigen en uitrukken. 
Vertoonen van een electrische Umspann-Vorderwageu zoo
mede van Spreng , Kehr- en Transport-Kraftwagens. 
Vertooning van electr. Asphalt-Waschmachines. 
Vertooning van Zandstrooimachines. 
Bezichtiging der depots (mach.-werkplaatsen. electr.-laad-
plaatsen. baden voor de manschappen, enz.). 

Voor hen. die alsnog wenschen deel te nemen aan het congres 
wordt medegedeeld, dat ook gedurende het congres nog con-
greskaarten bij het congresbureau (Stadtische Tonhalle) te ver
krijgen zijn. 

In verband met ingekomen vragen berichten wij. dat de Stadte-
Ausstellung tot eind October 1912 geopend blijft. 

De Commissie van Voorbereiding. 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 
HET ONTWERP ALGEMEENE ADMINISTRA
TIEVE VOORSCHRIFTEN EN DE AANSPRA

KELIJKHEID VAN DEN ARCHITECT, 
door Mr. K. J. V A N NIEUKERKEN, 

Advocaat te Amsterdam. 
Vervolg van blz. 437. 

ga BS uanneer de aannemer reeds in gebreke is en de 
H f l I ophïvering t e l a a t geschiedde, dan bestaat er 
V5J p I geen reden den aannemer van de gunst in § 25 

S^E^Zial. 4 vermeld te laten profiteeren, maar be

hoort in die 14 dagen de korting voort te gaan. Indien 
dit juist is, zouden achter de woorden: -niet overschrij
den" kunnen worden gesteld de woorden: .en de aan
nemer tijdens de opneming nog niet in gebreke was". 
Moeilijkheden omtrent 's aannemers recht op betaling 
rijzen gewoonlijk niet vóór de voltooiing van het werk; 
vooreerst omdat de aannemer bij het weigeren van een 
betalingstermijn het werk zou laten liggen en de beste
der het meeste belang heeft bij de voltooiing en boven
dien omdat de besteder geen kijk heeft op de waarde 

P E R S P E C T I E F V A N D E N N I E U W E N S C H O U W B U R G T E 'S G R A V E N H A G E . O N T W E R P F E L L N E R E N H E L M E R T E 
W E E N E N , ter uitvoering voorgedragen door de Schouwburg-Commissie bij den Haagschen Gemeenteraad. 

van het verkregen resultaat. Wanneer bijv. de betaling 
in 5 termijnen zal geschieden, 3 van 2 / , 0 gedeelten der 
aannemingssom gedurende het werk, naar gelang van 
deszelfs vordering en de aanwezigheid van materialen, 
dan valt de waardeering daarvan buiten de competentie 
des besteders en bestaan tegen het voorgestelde systeem 
practisch geen bezwaren. Het ware veeleer in verband 
met het voorgaande wenschelijk, dat te dien aanzien in 
§ 26 al. 2 bepaald werd, dat het oordeel over vordering 
en aanwezigheid van materialen aan de Directie ver
bleef; zulks door toevoeging der woorden: .een en 
ander ter beoordeeling der Directie". 
Doch wanneer dan bijv. is overeengekomen, dat de beide 
laatste termijnen resp. ad 3/M> en l/io der aannemingssom 
vervallen .wanneer het werk voltooid is opgeleverd en 
„na het eindigen van den onderhoudstermijn, wanneer 
het werk ten tweeden male voltooid is opgeleverd", dan 
kunnen de nadeelen van het voorgestelde recht voor 
den besteder de voordeelen daarvan voor den aanne
mer al te zeer overtreffen; het oordeel der Directie zou 
dan den aannemer niet meer dan den steun van een 
zwaarwichtig vermoeden behooren te verleenen, des
noods door den bewijslast, dat de aannemer aan zijn 
verplichtingen voldeed, om te keeren in dien zin, dat 
de aanbesteder te zijner bevrijding zal hebben aan te 
toonen de belangrijke feiten, waaruit blijkt, dat hij niet 
tot betaling verplicht is. 
Door 's aannemers recht op betaling afhankelijk te stel
len van de goedkeuring der Directie wordt ten eenen-
male miskend haar vroeger geschetste rechtspositie op 
een werk. Zij staat rechtens buiten het contract van 

aanneming. 
Al geschieden gedurende het werk, voor zoover mij be
kend, de opnemingen nooit anders dan door de Directie, 
zoo wil dat nog niet zeggen, dat zij dan als 's aanbeste-
ders gemachtigde fungeert. Eigenlijk behoort de archi
tect van zijn bevinding aan den besteder verslag uit te 
brengen en te adviseeren en indien de besteder zich 
met dat advies vereenigt, de juistheid der declaratie te 
onderzoeken en weer daaromtrent verslag uit te brengen 
en te adviseeren. Al loopen al die functies van de Directie 
nu in elkaar, zoodat de afgifte van een betalingscertifi
caat of het viseeren en opzenden der declaratie voor 
het advies tot goedkeuring doorgaat, zoo blijft het 
rechtskarakter gelijk. Eerst met die betaling erkent de 
besteder zich met het advies der Directie te vereenigen 
en dat deze te voren als lasthebber fungeerde maakt 
hij haar goedkeuring tot de zijne. 
Daarvan aanvaardt de besteder dan tegelijk de rechts
gevolgen, omdat hij een goed deel zijner aanspraken op 
den aannemer n.l. ter zake van zichtbare gebreken, enz. 
prijsgeeft, maar erlangt hij in zijn adviseur, den last
hebber, een nieuwen aansprakelijken persoon, n.l. ter 
zake van diens advies. Den architect drukt met deze 
verrichtingen een nieuwe verantwoordelijkheid. 
Een arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 
21 Januari 1901 n°. 7638 brengt hoezeer daarbij ten 
nadeele van den besteder beslist werd een reeks 
feiten in herinnering, die in het algemeen afgezien 
van de rol, die de directie speelt het onbillijke aan
toonen, den besteder aanstonds tot betaling te verplich
ten, wanneer het aangenomen werk door de directie is 
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goedgekeurd. Bij het maken van een aanlegsteiger voor 
een pont behoorende tot het door den aannemer aange
nomen vernieuwen van eenige bruggen, waaronder zich 
een duiker bevond, werd dwars door dien aan den be
steder toebehoorenden duiker een paal geslagen, tenge
volge waarvan deze verstopt raakte. De aannemer wei
gerde het herstel, zoodat de besteder een niet onbe
langrijk bedrag aan onkosten maakte. Bij de voltooiing 
weigerde de besteder het werk goed te keuren — die 
functie berustte destijds volgens §12 R.A.V. blijkbaarbij 
den besteder zeiven — en tebetalen.zoodatde aannemer 
betaling vorderde in rechten. Zijnerzijds vorderde de 
besteder toen bij zijn eerste verweer in reconventie be
taling van de gemaakte onkosten tengevolge van het 
slaan der paal, een onrechtmatige daad; de eerste vor
dering werd toe-, de laatste afgewezen. De duiker had 
n.l. niet met het werk te maken, zoodat de aannemer 
niet tot herstel verplicht was en de besteder de goed
keuring van het aangenomen werk niet mocht weigeren. 
Wat i. c. alles afdeed, maar wij elimineeren, is, dat de 
paal niet geslagen was door lieden voor wie de aan
nemer rechtens heeft in te staan — de onderaanne
mers —, zoodat de aannemer rechtens bevoegd was 
het herstel te weigeren. 
Nu zou ik er allen vrede mede kunnen hebben, dat de 
aannemer niet verplicht is tot het herstellen van zaken 
buiten het aangenomen werk gelegen, waaraan hij 
schade toebrengt en dat in het algemeen dergelijke fei
ten (gewoonlijk in verband staande met de §§ 28-34 
der ontworpen voorschriften) niet aan de goedkeuring 
van het aangenomen werk moeten in den weg staan, 
maar wel schijnt het mij voor den besteder onbillijk, dat 
hij dan na de goedkeuring aanstonds tot betaling ver
plicht is, zonder daarbij zijn verhaal uit te oefenen. 
De vordering van den aannemer tot betaling is ver
effend, doch als schadevordering zal die des besteders 
gewoonlijk niet vereffend zijn, zoodat hem niet vrijstaat 
een beroep op compensatie der vorderingen (art. 1463 
B. W.). In de gewone procedure zou hij zich dan, zoodra 
hij door den aannemer werd aangesproken, door een 
vordering in reconventie kunnen helpen, zoo dikwijls 
hij de schade tijdig kan vaststellen. 
Echter staat de vordering des aannemers ter beoor
deeling van scheidslieden, hetgeen niet altijd met die 
des besteders het geval behoeft te zijn, zoodat de aan
nemer dan spoediger betaling dan de besteder schade
vergoeding bekwam. Maar juist indien zulks wel het 
geval is, dan heeft de aannemer geen belang bij een zoo 
spoedig betalingsrecht als het voorschrift geeft, omdat 
hij de schadekwestie kan opgelost krijgen door de be
talingsvordering bij scheidslieden aanhangig te maken. 
De besteder zal niet dralen die schadekwestie als ver
weer aan te voeren. 
Daar komt dan nog bij, dat de besteder in § 27 al. 2 ver
plicht wordt alle schadeloosstellingen binnen 4 weken 
na de overeenkomst omtrent het bedrag of van de door 
den aannemer uitgelokte uitspraak van scheidslieden 
hem uit te betalen, zoodat ook den besteder eenig meer 
recht toekomt op spoed bij het ontvangen van even-
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tueele schadevergoedingen uit onrechtmatige daad, ent. 
dan de wet hem verleent. 
Met het oog op het bovenstaande schijnt mij behoud 
van het bestaande systeem, dat de betaling der termijnen 
-in den regel" plaats heeft binnen 14 dagen, nadat de 
werken zijn opgenomen en „door den aanbesteder" goed
gekeurd, wenschelijk. Tegen invoeging dier woorden in 
§ 26 der voorgestelde A.V. kan de aannemer diens
volgens geen bezwaren hebben. 
De goedkeuring geschiedt uitdrukkelijk door woorden 
of stilzwijgend door daden, voornamelijk door het ge
bruik maken, verhuren of betrekken van het gebouwde, 
zooals bij tallooze rechterlijke beslissingen, vermeld in 
de rechtspraak op art. 1644 B.W. is uitgemaakt. Terwijl 
dan die goedkeuring 's aannemers recht op betaling 
doet vaststaan, wordt anderzijds de betaling weer ge
acht de goedkeuring in te houden. 
Gelijk te onzent tot dusverre, huldigt ook de Fransche 
rechtspraak de beperkte bevoegdheid der Directie bij 
de opnemingen. -Au propriétaire seul appartient le 
droit de verifier et d'accepter les ouvrages" (§ 1795 Code 
Perrin). 
Met de uitdrukkelijke goedkeuring stelt ook zij gelijk 
de stilzwijgende bijv. de - prise en possession, l'accep-
tation des clefs, l'usage", de toevoeging van nieuwe 
werken, veranderingen, enz. (§ 1796 Code Perrin), een 
en ander, indien zulks zonder protest geschiedt. 
Dat systeem schijnt mij volkomen juist. Van het resul
taat krijgt de besteder eerst het rechte begrip, wanneer 
hij het werk in gebruik gaat of doet nemen. Dan vallen 
hem voor het eerst de gebreken op. Vandaar dat veelal 
besteksbepalingen worden opgesteld, krachtens welke 
de aannemer eerst gerechtigd wordt tot den laatsten be
talingstermijn meerdere maanden na de eigenlijke op
levering van het voltooid werk, na verloop van den 
onderhoudstermijn met de tweede eind oplevering. 

Aan de verschillende opnemingen en goedkeuringen 
in § 25 en 26 bedoeld, komt m.i. dezelfde rechtskrachttoe 
ten aanzien van de betreffende onderwerpen. Tezamen 
ontheffen zij den aannemer van zijn aansprakelijkheid 
voor de goede uitvoering. Toch schijnt de rechtskracht 
niet altijd gelijk. In tegenstelling met de eindoplevering 
houden de opnemingen met goedkeuring gedurende 
het werk noch een overdracht van het risico (§ 16 
ontwerp al. 3) in, noch een volledige ontheffing der 
aansprakelijkheid (§ 45 al. 1). Men zou evenmin kunnen 
volhouden, dat art 1644 B.W. ten deze voor toepassing 
vatbaar is. Te dien aanzien is de beslissing van nu 
wijlen het Gerechtshof van Gelderland van30 November 
1859 Hertzveld 89 vermeldenswaard: -Waar het niet 
geldt een werk bij het stuk of bij de maat bearbeid, dat 
bij gedeelten kan worden opgenomen (in welk geval de 
opneming wordt geacht geschied te zijn voor de betaalde 
gedeelten), maar waar het betreft een ondeelbaar ge
heel — gelijk elk bouwwerk kan uit de bepaling, dat 
de aannemer aanspraak heeft op een gedeelte van de 
aannemingssom, indien het werk tot een zekere hoogte 
is gevorderd, kan uit de betaling van dat gedeelte niet 

worden afgeleid, dat het betaalde onherroepelijk is 
goedgekeurd, vooral niet als de betaling van de volgen
de termijnen afhankelijk is gesteld van de voorwaarde, 
dat het geheele werk in orde worde opgeleverd. Het 
tegendeel werd echter aangenomen in een beslissing 
van de Rechtbank van Amsterdam van 23 Februari 
1869. N.R.B. XIX. 779, waarbij de betalingen der voor
gaande termijnen als goedkeuring van het geheel wer
den beschouwd, zoodat de besteder de betaling van 
den laatste niet mocht weigeren, nu de gebreken door 
de vorige betalingen werden gedekt. 
De te ruime motiveering dier beslissingen brengt tot de 
oplossing. Alle opnemingen ontheffen den aannemer 
gelijkelijk maar alleen ten aanzien van de waarneem
bare in het oog vallende gebreken, overtredingen, enz., 
niet ten aanzien van de onzichtbare, waarvoor de aan
nemer niet alleen na de opnemingen gedurende den 
bouw maar ook na de voltooiing aansprakelijk is, tenzij 
§ 45 de vereischte instemming zou vinden. De over
dracht van het risico alleen bij de eindoplevering is 
aan de ondeelbaarheid van de praestatie, het werk, te 
wijten. Maar het is duidelijk, dat, al schijnt de onthef
fing der aansprakelijkheid ex de voorgestelde § 45 al. 1 
het geheele werk te betreffen, zulks slechts geldt voor 
het laatst voltooide, nog niet opgenomen gedeelte. Op 
een eenmaal gegeven goedkeuring kan niet worden 
teruggekomen. 
De eindoplevering heeft dan behalve voor het nog niet 
opgenomen gedeelte belang als laatste algemeen over
zicht, waarbij men de onopgemerkte gebreken en tekort
komingen van den aannemer ontdekt en misschien in
middels ingetreden gevolgen van te voren onzichtbare 
gebreken, enz. De ontheffing van den aannemer van 
zijn aansprakelijkheid betreft behalve te voren zicht
bare gebreken ook de vroeger bekende tekortkomingen, 
fouten, overtredingen van besteksvoorwaarden van 
den aannemer. Deze dekte de Directie en diensvolgens 
door betaling ook de besteder met de goedkeuring, want 
de besteder heeft - afgezien van zijn verhaalsrecht — 
in te staan voor de dagelijksche leiding en het gewone 
toezicht der Directie en derhalve ook voor de min ge-
wenschte gevolgen, tenzij die te voren door haar in 
tegenstelling met den aannemer zeiven noch te consta-
teeren noch te verwachten waren. 
Wanneer bij de opneming bezwaren worden geopperd, 
die reeds bij de uitvoering klaarblijkelijk waren, dan 
komen die te laat. Zoo besliste bv. de Rechtbank te 
Zierikzee in haar bovenaangehaalde beslissing, dat, 
indien tijdens de uitvoering geen aanmerking op de 
samenstelling van de beton is gemaakt, de besteder, 
nadat het werk gereed is, rechtens geen betaling ver
mag te weigeren op grond der ondeugdelijke samen
stelling van die beton. 
De onderhavige kwesties worden duidelijk behandeld 
in de Fransche rechtsliteratuur. Zoo lezen we bij Lau
rent (XXVI. 60): 
„Quand peut on savoir s'il y a un vice ? C'est lors de la 
reception; le vice est-il apparent, la reception le cou-
vre." Minder ver en m. i. terecht gaat echter de Code 

Perrin § 1768, zeggende dat indien de opnemingen goed
keuring (reception) van verantwoordelijkheid onthef
fen, dit slechts betreft: -les malfacons apparentes et 
accessoires, insuffisantes pour compremettre la solidité 
de l'édifice." Het zou immers kunnen zijn, dat aan die 
waarneembare gebreken, die werden gepasseerd of her
steld, onverwachte ernstiger gevolgen kleefden, waar
voor de aannemer wel degelijk heeft in te staan. 
Het bovenvermelde systeem der rechtspraak verdient 
bovendien de aandacht, omdat ook het Verband Deut-
scher Architecten und Ingenieure Vereine het klaar
blijkelijk in zijn . .BestimmungenüberdieZivilrechtliche 
Verantwortlichkeit aanhangt: 
„§ 14 Der Architekt hat die zu Gesicht tredenden Teilc 
des Bau- oder Lieferungsobjekts durch Stichproben auf 
das Vorhanden sein von Fehlern zu prüfen. Er haftet 
für Fehler, welche er wahrgenommen, aber nicht zur 
Kenntniss des Auftraggebers gebracht hat, u. s. w. 
Ik haal deze .Bestimmungen" ook aan, omdat zij een 
behoorlijk beeld geven van den werkkring van de direc
tie bij de opneming en betaling. 
Aan de aangehaalde § 14 betreffende de -Bauab-
nahme" heeft het Verband n.l. nog toegevoegd: -Wird 
vom Auftraggeber eine spezielle Prüfung und Abnahme 
einzelner Lieferungsobjekte gewünscht und dafür eine 
weitergehende Verantwortlichtkeit des Architekten be-
ansprucht, so ist dies durch besondere Vereinbaring 
fest zu stellen". Wanneer derhalve de opneming door 
den architect zich bepaalt tot het onderzoek der waar
neembare gebreken en hij deze ter kennis van den be
steder heeft te brengen en voor een nauwkeuriger op
neming een bijzondere opdracht wordt vereischt, daar 
kan men in die opneming nooit een goedkeuring van het 
werk zien, die den besteder tot betaling zou verplichten. 
Na de opneming heeft de directie krachtens haar functie 
van toezien de verplichting om de declaratie des aan
nemers aan een grondig onderzoek te onderwerpen. 
Voor de verificatie heeft de directie zooveel mogelijk te 
onderzoeken c.q. of de materialen in de aangewezen 
hoeveelheid zijn gebruikt, of de kwaliteiten waren vol
gens de overeenkomst en of ze gebezigd zijn volgens de 
regelen der kunst en volgens de eischen, waaraan de 
constructies hebben te voldoen. Naar tijds- en plaatse
lijke omstandigheden zal hij den prijs hebben te bepalen. 
Onnoodig te zeggen, dat de meeste dezer werkzaam
heden reeds gedurende het werk plaats vonden en dat 
de directie bij het onderzoek niet veel meer zal hebben 
te doen dan in verband met de opneming na te zien, of 
de declaratie is conform de besteksbepalingen enz. 
Voor het meer en minder werk, de te verrekenen posten 
e.d. zullen bij gebreke van een staat der eenheidsprijzen 
de genoemde functierechten wel degelijk moeten worden 
nageleefd en te dien aanzien staat de directie in voor 
opzet nalatigheid en onbekwaamheid. 
Bestimmungen, § 1 5 : Der mit der Revision von Baurech-
nungen beauftragte Architect hat die Berechnung auf die 
Vertragsmassigkeit; bezw. wenn eine vertragsmassige 
Festsetzung nicht stattgefunden hat, auf die Angemes-
senkeit der angesetzten Preise zu prüfen. Het slot: „Auf 

455 



die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Güte der in Rech-
nung gestellten Objekte erstreckt sich die Rechnungs-
revision nur im Falie besonderer Vereinbarung" zal te 
onzent voor iedere directie zonder bijzondere overeen
komst gelden. 
Wanneer een en ander in orde bevonden is, dan zal de 
architect derhalve het betalingscertificaat afgeven. 
Gelijk ten aanzien van de opneming is uiteengezet, ver
bindt echter die afgifte geenszins den besteder tot be
taling evenmin als de niet afgifte het ontstaan van des 
aannemers recht op betaling belet. Beiden staat beroep 
op den rechter en op deskundigen open. 
Toen een aanbesteder den aannemer, die hem tot be
taling aansprak, tegenvoerde, dat, „waar betaling van 
een termijn der aannemingssom alleen kan worden 
gevorderd tegen vertooning van en op een door den 
architect af te geven certificaat en de aannemer den ar
chitect derhalve te voren tot die afgifte hadbehooren te 
sommeeren", achtte de Rechtbank te Zierikzee 6 De
cember 1911 W. 9307 dit verweer te berusten op eene 
miskenning van de rechtskundige beteekenis, welke 
moet worden gehecht aan het afgeven van een certifi
caat door den architect aan den aannemer: 
„dat toch het afgeven van zoodanig certificaat niet is 
een onmisbare voorwaarde, waaraan het recht op be
taling van de aannemingssom is gebonden, doch enkel 
een administratieve maatregel ten behoeve van den 
aanbesteder, die daarin den waarborg vindt, dat zijne 
betalingen telkens geschieden met deskundige voorlich
ting van zijnen architect, terwijl het van zelf spreekt, 
dat de rechtsgrond van de betalingsplicht des aanbe-
steders ligt in het feit dat de aannemer aan zijne ver
plichtingen heeft voldaan, niet in eenig getuigschrift, 
van wien ook." 

Zooals reeds werd opgemerkt, vermindert het belang 
van 's architect's functiën bij de opneming, goedkeuring 
en betaling geenszins, al blijven zij beheersfunctiën, die 
niet zoover reiken, dat zij den aanbesteder kunnen ver
binden. De adviezen der Directie moeten zoo zijn, dat 
de besteder daarop tegen ieder, wien ook, te allen tijde 
kan bouwen. 
De aansprakelijkheid van de directie in deze is dan ook 
niet gering. Practisch zal zij neerkomen op vergoeding 
van door den besteder geleden en te lijden schade, door
dat hij verhaalsrecht op den aannemer verloor of omdat 
dat recht door diens onvermogen geen vergoeding op
levert. 
Het is onnoodig te vermelden, dat alle verrichtingen van 
den architect in deze voortvloeien uit hem opgedragen 
leiding en toezicht en dat zoo dikwijls de besteder zich 
niet met zijn adviezen vereenigt, hij inbreuk maakt op 
diens leiding en toezicht, waartoe de besteder geacht 
moet worden tegenover derden — i. c. den aannemer -
wel te allen tijde bevoegd te zijn, maar wat ook mede 
behoort te brengen een evenredige ontheffing van den 
architect van diens aansprakelijkheid. 
Het is dan wenschelijk, dat dit beginsel worde uitge
sproken in het contract tusschen aanbesteder en archi
tect, gelijk het verband Deutscher Arch. u. Ing. reeds 

voor een bijzonder geval deed in § 13 Bauleitung a) All-
gemeines al. 4. 
„Eingriffe in die Befugnisse des Architekten (Ingenieurs) 
entheben den letzteren von seiner Verantwortlichkeit 
inbezug auf die betroffenen Punkte." 
De Fransche rechtspraak gaat nog verder (Code Perrin 
§ 293) door te beslissen, dat, indien de aanbesteder den 
aannemer buiten de directie om betaalt, hij alleverhaal 
en aanspraak „recours en garantie" tegen haar verliest. 

X. 
§ 28 : Voorziening in Gemeenschap en Afwatering, 
en §30: Naleving van Wetten en Besluiten, Verordenin
gen, enz. 

I usschen beide bepalingen bestaat een nauwer 
| verband dan de plaatsing doet vermoeden. 
Wanneer § 30 al. 3 de Directie verplicht tijdig 
voor de ingevolge bestaande wetten, enz. 

noodige vergunningen, ontheffingen, enz. te zorgen en 
den aannemer-gegadigde kennis te geven van alle 
buitengewone bepalingen, voorschriften, e. d. welke 
hem bij de inschrijving niet bekend kunnen zijn, dan 
geschiedt zulks klaarblijkelijk om den aannemer er voor 
te vrijwaren, dat hij gedurende de uitvoering telkenmale 
bloot staat aan strafvervolging en dwang van wege het 
openbaar gezag. Die vergunningen, enz. zou de aan
nemer ook zelf vóór en gedurende de uitvoering kunnen 
vragen, maar de inleidende werkzaamheden zouden 
dan ten koste van de gegadigden noodeloos een te 
grooten omvang aannemen. Bovendien behoort reeds 
de ontwerper met een en ander rekening te houden, 
opdat de gegadigden hun begrooting op de juiste basis, 
de bekendheid van omgeving en omstandigheden, 
waarin de uitvoering plaats zal hebben, berekenen, 
terwijl dergelijke algemeene werkzaamheden ook lo
gisch tot de leiding van den architect behooren. 

(Wordt vervolgd). 

Q KRONIEK XLI m 
door J . G R A T A M A . 

| ENTOONSTELLING VAN BOUW AARDEWERK 
EN ONTWERPEN VOOR BOUWBEELDWERK 
VAN W. C. BROUWER, LEIDERDORP, IN DE 
1 ROTTERDAMSCHE KUNSTKRING. In het alge

meen staan de Hollandsche beeldhouwers van onzen 
tijd ver van de bouwkunst verwijderd; de realistische, 
impressionistische visie, die jarenlang onze schilder
school beheerscht heeft, en de meesters als Israels, de 
Marissen, Breitner enz. voortbracht, bezielt ook de 
beeldhouwkunst; zij is schilderachtig. Rodin, de groote 
Franschman is het volop; maar zelfs de schijnbaar zoo 
styleerende Zijl ten onzent is het voor een belangrijk 
deel, ook. 
Bouwbeeldwerk, dat aansluit bij het architectonisch 
rythme, komt in Nederland weinig voor, en dan nog 
meestal slecht. Men voelt het, deze opvatting zit den 
beeldhouwers nog niet in het bloed, en zij styleeren, 
zoo goed en zoo kwaad het gaat, omdat de architecto
nische opdracht dit vereischt. 

Merkwaardig is hierbij op te merken, dat, waar de bouw
praktijk bouwbeeldhouwers vraagt, toch onze artiesten 
in Nederland op bijna alle kunstscholen voor het losse 
beeld, voor statuaire worden opgeleid. Het gevolg is, 
dat de jonge beeldhouwer, na de school verlaten te 
hebben en geen opdrachten voor beelden ontvangende, 
voor het ruime opdracht-veld, bouwkunst, onbekwaam 
is, zoodat èn hij èn de bouwkunst er onder lijden. 
Een goede opleiding voor architectonisch beeldhouwer 
ontbreekt bij ons geheel, en het is zeker noodig, dat 
hierin spoedig verandering komt. 
Het bovenstaande moeten wij in aanmerking nemen, 
als wij het werk van Brouwer zien, een der weinigen, 
die tracht goede bouw-versiering te maken, geleid, als 
hij wordt, door een krachtig talent. 
Het zou onrechtvaardig zijn, zijn werk aan de hoogste 
eischen te toetsen. Hij is met iets betrekkelijk geheel 
nieuws begonnen, en ook bij de kunst komt rijpheid 
eerst na langen duur. Toch is, wat hij reeds bereikte, in 
alle opzichten te waardeeren en de architecten mogen 
zich verheugen in Brouwer een kracht te hebben, die 
hun werk op uitstekende wijze kan aanvullen. 
Brouwers bouwaardewerk geniet een steeds stijgende 
belangstelling. Het lijkt mij daarom niet noodig, hier 
nog eens te betoogen, hoezeer terra-cotta juist vooronze 
baksteen-architectuur een uitnemend sier-materiaal is, 
waarmede de rijkste effecten te bereiken zijn en dat 
boven natuursteen een prachtige kleurenkeuze en kleur
combinatie vóór heeft. Daarenboven is, wat verganke
lijkheid betreft, de gebakken steen zeker de meerdere 
van de natuursteen. 

Op de tentoonstelling zijn vele bouwonderdeelen in 
terra-cotta, als consoles, gevel steentjes, paneelen, frie
zen, enz. te zien. Enkele zullen misschien den beschou
wer te vlak van kleur voorkomen, te weinig levendig 
van aspect om volophet werk artistiektedoen uitkomen. 
Dit bezwaar wordt minder, als wij zien, hoe de natuur 
de terra-cotta vermooit, zooals uit de fraaie, hier en 
daar met mos begroeide en rijkkleurige voorbeelden: 
aanzetstuk van een archivolt: Haan, en een gedeelte 
van het kapiteel van het drielicht (kalfskoppen) beide 
bij het Vredespaleis toegepast blijkt. Ook een geheel 
nieuwe, effen rooden bloembak en daarnaast een bak, 
nu echter prachtig verweerd, zijn hiervoor sprekende 
voorbeelden. Hieruit valt echter tevens te leeren, 
dat de terra-cotta eerst dan in haar volle schoonheid 
is, als zij miskleurig, diepkleurig en ruig van opper
vlakte is. 

En er is dus alles voor te zeggen, om reeds van den 
aanvang af te trachten deze goede eigenschappen te 
verkrijgen. Ook hier legt Brouwer zich, en wel bij voor
keur, op toe. Een 20-tal stalen, alle voorstellend een 
overhoeksch steentje met papagaaienkop, toonen de 
resultaten, die verrassend zijn. De oppervlakken zijn 
gezand of gekiezeld. De laatste methode zou misschien 
alleen geschikt zijn voor zeer groote stukken. Bij de ge
zande zijn mooie kleuren grijs, als bleekgrijs, zilvergrijs, 
grijsbruin, bruinrood, grijsrood, enz., terwijl het mate
riaal-aspectdezelfde fraaie rulheid vertoont als van de 

baksteen, en hiermede dus een nog inniger contact tus
schen de ruwe en de veredelde baksteen ontstaat. 
De .beste terra-cotta heeft echter voor de architecten 
geen waarde wanneer een kunstenaar het matrriaal 
niet bezielt. 
Nadere beschouwing van de artistieke kwaliteiten van 
Brouwer's werk is dus hier noodig. 
Laat ik beginnen met te zeggen, dat ik hel talent van 
Brouwer hoogelijk waardeer, zijn werk vertoont een 
groote greep en het leeft, en vormt hierdoor een vrucht
baar tegenwicht voor het vele stelselvolle maar ziel-
looze ornament, dat heden ten dage door talrijke, weinig 
begaafden wordt geschapen. Brouwer's werk is als zijn 
persoon, geëmotioneerd. En heeft dit eene groote aan
trekkelijkheid, het heeft aan den anderen kani iets ge
vaarlijks, door te groote onbezonnenheid, door te veel 
stelselloosheid. Dit maakt het verklaarbaar, dat waar 
sommige ontwerpen uitstekend zijn (zie het W apen van 
Zeeland hierbij afgebeeld) een enkele, zooals het ge
velsteentje met de Vos, en eenigermate cok de steen 
Thulatta, te weinig architectonisch rythmen, te onge
bonden voor bouwaardewerk is. 
Bij de grootere ontwerpen valt iets gelijksoortigs op te 
merken. De aap-hoeksteen voor het woonhuis te Ban
doeng heeft beste hoedanigheden; het is een compleet 
kunstwerk van een bepaalde geaardheid; levendig, 
expressief realisme met een zekere goede abstractie 
door styleeren. 
Ook de groote leeuw in gips, ontworpen voor graniet, 
welke als bekroning van de portiek van het belangrijke 
nieuwe station te Maastricht dienst zal doen, is op
merkelijk. Het is een flink stuk werk; om een dergelijke 
kolos, die met den staart 31 ja M. lang is, zoo op te bou
wen, moet men een talent van beteekenis hebben. Wat 
de houding betreft, „doet" het beest het goel; juist in 
de stijgende lijn over staart en rug naar den monumen
talen kop. Echter zou men de staart forscher, de uit
drukking der oogen meer gebiedend of meer heroisch 
wenschen, terwijl tevens nog wel eens goed mag wor
den nagegaan, of de staart en de leeuw : elf er wel vol
doende op berekend zijn, dat het beeld hoog geplaatst 
en van de straat af gezien wordt. 
Geweldig rust het zware lijf op den grond, terwijl de 
enorme poot het voorlichaam naar b >ven stuwt, dat 
trotsch den fieren kop draagt. Hierbij merk ik echter 
op, dat het wapen van dezen geweldenaar, de klauw te 
klein is, te weinig de expressie der gespierde nagels 
heeft. Nu weet ik wel, dat in werkelijkheid de leeuw die 
nagels ook niet zoo sterk toont. Maar het gaat bij een 
dergelijk beeld niet om de directe w. ï kelijkheid, het 
gaat hier om een begrip, aan de werkelijkheid ontleend 
en uitgedrukt in steen. Een beeldhouwer mag in zijn 
werk gerust „onwaar" zijn, „onnatuurlijk" zijn, over
drijven. Hij moet het zelfs, wil hij kunst gevon. Want 
kunst is niet de natuur zelf, maar het artistieke t-ccent, 
de overdrijving, ontstaan in de kunstenaars visie. 
Een kunstwerk moet echter door één geest bezield zijn, 
en in één spheer zich bevinden. 
Een essentieele fout is het, wanneer een beeld in het 
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C O N S I S T O R I E K A M E R TE KOUDEKERKE. Photo P. D.i BRUYNE. 

eene deel een realistische visie, in een ander deel een 
abstractie vertoont. 
Ook bij dezen leeuw is deze fout, hoewel niet in sterke 
mate, te zien. De manen van den kop zijn zeer breed 
gestyleerd, onreëel, abstract, beheerscht door een goed 
rythme gevoel, en voor een ruwe graniet behandeling 
geëigend. 
De voorpoot, die op den grond staat, mist deze groote 
behandeling, mist deze ornamentale abstractie, is veel 
meer reëel, veel meer direct de natuur nagevolgd. De 
visie der manen en die van den poot is verschillend, met 
het gevolg dat wij, in de realistische spheer van den poot 
opgenomen, ook de manen realistisch gaan zien, en die 
dan . . . . vlak, raar, mislukt vinden. 
Was daarentegen de poot ook groot gestyleerd over
eenkomstig de manen, dan was er eenheid, dan zou de 
gedachte aan werkelijkheid niet opkomen, maar zou de 
leeuw een uitstekend stuk beeldhouwwerk zijn. 
Bouwbeeldwerk moet abstract zijn; men kan hierbij 
zeggen, dat een steen op een leeuw moet lijken, maar 
een leeuw niet mag lijken als van steen te zijn. 
De behandeling der manen komt mij voor goed te zijn 
en een juiste toetssteen voor het geheel. 
De steen-leeuw moet zijn hoofdlijnen, ook op eenigen 
afstand, nog doen spreken naast de sterk-sprekende 
lijnen der architectuur; de leeuw zal bij een groot-
styleeren zijn graniet karakter niet verliezen, terwijl 
daarenboven juist de onreëele spheer van het beeld ge
heel overeenkomstig de abstracte schoonheid der 
bouwkunst is. 
Ziedaar 3 redenen, waarom de te groote werkelijkheid 
van den voorpoot hier minder juist is. 
Er zou nog meer te zeggen zijn over het zuivere begrip 
van bouwbeeldwerk. Misschien hierover later meer. 
Maar ik wil hier de bespreking over den interessanten 
leeuw van Brouwer niet eindigen, voor nogmaals be
tuigd te hebben, dat ik ten slotte dit resultaat zeer 
waardeer, en dat ik hoop, dat Brouwer spoedig nog 
meer dergelijke opgaven zal krijgen; want in Brouwer 
hebben wij een kunstenaar van beteekenis, die in de 
gelegenheid gesteld moet worden zijn vruchtbaar talent 
de bouwkunst ten goede te doen komen. En de bouw-
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kunst, en hij zelf zullen niet anders dan tot hoogere 
rijpheid hierdoor komen. 
Na het bovenstaande zal het wel onnoodig zijn, deze 
tentoonstelling, die 29 September a.s. sluit, voor een 
bezoek warm aan te bevelen. 

CONSISTORIEKAMER T E KOUDEKERKE. 
en bericht ons van welingelichte zijde: 
Verleden jaar werd te Koudekerke een nieuwe 
consistoriekamer gebouwd. Men wilde nu 
eens iets bijzonder moois hebben. Ook wilde 

men in den stijl blijven van het aangrenzende kerkge
bouw en een der te Koudekerke woonachtige timmer
lieden werden dienovereenkomstig de noodige instruc-
tiën gegeven. De teekening verscheen, zij oogstte veel 
bijval, en toen zij was uitgevoerd was het resultaat in
derdaad verrassend! 
Tegen de grauw gecemente dorpskerk verhief zich thans 
een waar paleisje! Het geheel was prachtig wit geschil
derd, de pilasters blauw. Elegante pinakels, en een rijk 
geprofileerde kroonlijst met balustrade gaven aan het 
geheel een bijzonder cachet. Zoowaar Gothische ramen, 
weliswaar voorzien van houten „traceerwerk" doch 
daarentegen voorzien van heerlijk gekleurd geel, groen 
en rood glas wierpen licht in de vertrekken van dit kos
telijk gebouwtje. De dorpsbevolking, niet het minst het 
kerkbestuur, was opgetogen! 
Nu wil men in Biggekerke, het aangrenzende dorp óók 
zoo'n paleisje bouwen, op een haar na gelijk aan dat te 
Koudekerke. De bevolking hoort nu dat de Vereeniging 
..Nehalennia" die juist in alle couranten zoo schrijft 
over verfraaiing enz. te zamen met de „Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst" en „Heemschut" hevig 
protesteert tegen den bouw van dat paleisje. Men be
grijpt er nu heelemaal niets meer van! 

PRYSVRAGEN 
P R I J S V R A G E N DOOR D E V E R E E N I G I N G B O U W K U N S T E N 
V R I E N D S C H A P T E R O T T E R D A M , U I T G E S C H R E V E N IN 1912. 
le prijsvraag. Ontwerp voor een Bioscope-Theater. 
Gevraagd wordt het ontwerp voor een gebouw ingericht voor 
bioscope-voorsteüingen met daarboven gelegen feestzaal. Het 
bouwterrein, als op de situatie aangegeven, is gelegen op den 
hoek van twee hoofdstraten en heeft een afgeschuinde hoek van 
tenminste 2 M 1 . ; het mag alleen op den beganen grond en entre
sol geheel worden bebouwd, doch op de verdiepingen voor hoog
stens !l/)o van het beschikbare terrein. 

Het gebouw bevatten: 
1. Kelder. Onder een gedeelte van het ge
bouw, met ruimten voor de centrale ver
warming en kolenbergplaats, een ruimte 
voor een electromotor en meter, ruime 
bergplaatsen voor gereedschappen en 
voor het bewaren van films enz., benevens 
een diensttrap naar den beganegrond. 
2. Beganegrond. Ruime open vestibule met 

S//////A I Z . i . t portiersloge en minstens twee tochtvrije 
-»-•• ' s M " toegangen naar de bioscopezaal, groot 

300 M-'. met ± 500 zitplaatsen, in te deelen in twee rangen en 

TENTOONSTELLING V A N B O U W A A R D E W E R K EN ONTWERPEN VOOR B O U W B E E L D W E R K 

V A N W I L L E M C. BROUWER, LEIDERDORP, IN D E R O T T E R D A M S C H E KUNSTKRING. 

CONSOLE IN W I T T E T E R R A - C O T T A . Fabrieksgebouw D E B O N T 
EN L E Y T E N . Amsterdam. Arch. A. SAI.M G.B.ZN . Amsterdam. 

O V E R K R A G I N G S M O T I E F . . L E E U W " M E T D I A M A N T K O P P E N 
E N O V E R H O E K S C H S T E E N T J E IN G R A U W E T E R R A - C O T T A . 
Woonhuis van den Heer D. BRAND AZN . , Dordrecht. Arch . B. VAN 
BlLDERBEEK, Dordrecht. 

G E V E L S T E E N .. W A P E N V A N Z E E L A N D " IN G E L E 
T E R R A - C O T T A . Nieuwe Station van de S. S. te Maas
tricht. Hoofd-Ing. S.S. G. W. v. HEUKELOM . Roermond. 

G E V E L S T E E N T J E : D I S T E L . IN W I T T E T E R R A 
COTTA, met kleur en witte email. Huize Klein 
Wassenaar van den heer DE MONCHY . Wassenaar. 
Arch. H O E K EN WOUTERS , Den Haag. 

't bij het Bouwkundig Weekblad van 21 September 1912, No. 38. 



TENTOONSTELLING V A N BOUWAARDEWERK EN ONTWERPEN VOOR 
B O U v / B E E L D W E R K V A N W I L L E M C. BROUWER, LEIDERDORP, IN D E 
ROTTERDAMSCHE KUNSTKRING. 

L E E U W - O N T W E R P IN GIPS (VOOR G R A N I E T B E W E R K I N G ) voor bekroning van den Hoofd
ingang van het nieuw te bouwen Station der S. S. Maastricht. 

Hoofd-Ing. S. S. G. W. VAN HEUKELOM , Roermond. 

A A P . H O E K F I G U U R (IN G E L E T E R R A - COTTA). 
woonhuis voor den Heer ZUUK te Bandoeng N . O . I . 

Arch. SNUYFF B. I. B O. W. Batavia. 

eenige loges. Deze zaal, met gemakkelijk te bereiken nooddeu-
ren, direct uitkomende aan een der straten. 
De vloer moet 5 cM. per Meter naar beneden afloopen. 
De afmetingen der zitplaatsen moeten minstens 0.50 X 0.80 M. , 
en de gangpaden minstens 1.10 M . breed zijn. 
Grenzend aan deze zaal ruime toiletkamers met W. C s aan te 
brengen voor dames en heeren in verbinding met een dienstgang 
van waaruit ook de kelder bereikbaar moet zijn. 
Verder een cassa met minstens twee loketten en gelegenheid 
gevend zaal en vestibule te overzien. 
Een 2e vestibule met tochtportaal en hoofdtrap, toegang geven
de naar entresol en le verdieping. 
3. Entresol. Ruimte voor het orkest, gedeeltelijk uitgebouwd in 
de zaal, groot ± 25 M a . In de as der zaal een cabine, groot ± 32 
M 2 . voor het toestel, met bergplaatsen voor films. In deze cabine 
een luchtkanaal, groot inwendig 0,22 M 2 . , reikende tot 1 M.boven 
het dak. 
4. Eerste verdieping. Ruime vestibule met garderobe, in ver
binding met het genoemde trappenhuis en direct van uit de 
vestibule te bereiken een bar, groot ± 80 M- . met buffet, 
spoelkamer, office en lift naar de keuken van den concierge. 
Boven de bioscopezaal een feestzaal met tooneel en twee kleed
kamers. In deze zaal langs de wanden een aantal kleine boxes 
met ruimte voor twee of vier personen. De wanden dezer boxes 
behoeven niet tot het plafond door te loopen. 
Tusschen de bar en danszaal een portaal, waarop de toiletten 
met W.C.s voor dames en heeren uitkomen.Verder een trap naar 
de tweede verdieping, bergplaats voor requisieten, kasten, enz. 
5. Tweede verdieping. Woning voor den concierge, bestaande uit 
twee kamers en keuken met zolder en dienstbodenkamer. 

De begane grond mag hoogstens 1 M . boven het trottoir gelegen 
zijn; de verdiepinghoogten zijn vrijgelaten, doch zullen voor 
de zalen een hoogte van 6 M . niet mogen overschrijden. 
Gevraagd worden te teekenen: de vijf platte gronden en een 
doorsnede op een schaal van 1 a 100; de twee gevels op een 
schaal van 1 a 50 en een perspectief, overgebracht van deze 
gevelteekeningen. 
Uitgeloofd worden: Eerste prijs: Zilveren Medalje met Getuig
schrift der Vereeniging benevens f 70.—. 
Een tweede prijs: Bronzen Medalje met Getuigschrift der Ver
eeniging benevens f 30.—. 
Een derde prijs : Getuigschrift der Vereeniging. 

2eprijsvraag. Ontwerp van een wachthuisje voor de tram. 
Gevraagd wordt het ontwerp van een wachthuisje voor de Tram, 
groot in grondvlak ongeveer 7.5 M-'., met toegang breed pl.m. 
1.50 M., afsluitbaar door rolluik of schuifdeur en voorzien van 
rustbank(en) en bergruimte voor gereedschappen enz., zooals 
een vijzel, verbandtrommel enz., welke eventueel onder de 
bank(en) kan geplaatst worden. 
Het huisje wordt gedacht aan alle zijden vrij te staan op een 
steenen voet met opbouw van hout of metaal, naar keuze van 
den ontwerper; ook de wijze van afdekking is vrij. 
Verlangd worden: de opstanden, platte grond, lengte- en breed-
tedoorsneden op een schaal van 1 a 10. 
Uitgeloofd worden: Een eerste prijs: Zilveren Medalje met Ge
tuigschrift der Vereeniging benevens f 35. . 
Een tweede prijs: Bronzen Medalje met Getuigschrift der Ver-
eenniging benevens f 15. . 

Een derde prijs: Getuigschrift der Vereeniging. 

3e Prijsvraag. Een Penteekening. 
Men vraagt een Penteekening van een naar de natuur geteekend 
brok bestaand bouwbeeldhouwwerk of plastiek. De keuze van 
het onderwerp, doch evenzeer de wijze, waarop het geteekend 
is, zullen bij de beoordeeling in aanmerking genomen worden. 
De teekening moet een grootte hebben van 18 •' 24 cM. binnen 
den rand. 
Uitgeloofd worden: Een eerste prijs : Bronzen Medalje met Ge
tuigschrift der Vereeniging, benevens f 15. . 
Een tweede prijs: Getuigschrift der Vereeniging met f 10. — . 

Algemeene bepalingen. 
De behandeling der teekeningen is vrij. doch moet duidelijk en 
nauwkeurig zijn. Zij mogen op carton opgezet, doch niet in houten 
lijsten gespannen zijn en van de le prijsvraag geen grootere af
meting hebben dan 75 X HO cM, 
Al le stukken ter beantwoording dezer prijsvragen worden vóór 
of op 1 December 1912 vrachtvrij ingewacht aan het adres van 
den lsten Secretaris. Nieuwehaven N Z. 115. Zij mogen niet in 
kisten of op andere wijze in hout verpakt worden. 
Ontwerpen na dien datum ingezonden, blijven buiten beoor
deeling, tenzij aan het Bestuur afdoend kan aangetoond worden, 
dat dit buiten de schuld van den inzender mocht zijn geschied. 
De teekeningen moeten met een motto gemerkt zijn en verder 
vergezeld gaan van een gesloten brief, waarin naam, kwaliteit en 
woonplaats van den Ontwerper en van een tweede dito. waarin 
een correspondentieadres vermeld is. Op beide brieven en cou
verts moet het motto der teekening voorkomen. 
De ontwerper van eenig antwoord mag zich als zoodanig niet 
bekend maken vóór de uitspraak der Jury. 
De Jury voor deze prijsvragen bestaat uit de Heeren: H . A. J. 
Baanders, Architect te Amsterdam, J. J. Gort, Architect bij de 
Gemeente-werken te 's-Gravenhage. D. B. Logeman. Architect 
te Rotterdam, Alb . Otten. Architect te Rotterdam. W. F. C. Schaap, 
C. B . I., Directeur van Gemeentewerken te Arnhem, J. Herman 
de Roos, Architect te Rotterdam, (plaatsvervangend). 
Wanneer geen antwoord ter volle bekroning kan worden voor
gedragen, heeft de Jury het recht om het Bestuur van ..Bouw
kunst en Vriendschap'' voor te stellen de uitgeloofde prijzen op 
andere dan bovenstaande wijze te verdeelen. 
De Vereeniging behoudt zich het recht voor. gedurende 3 maan
den na de publicatie van het Jury-rapport, alle of een gedeelte 
der antwoorden tot expositie af te staan aan andere Vereenigin
gen in ons land; gedurende dien tijd mag geen der ontwerpen 
gereproduceerd worden zonder toestemming van „Bouwkunst 
en Vriendschap ". 
De Vereeniging heeft echter het recht de bekroonde antwoorden 
ter reproductie aan te bieden aan de redactie van eenig plaat
werk, zonder dat zij gehouden zal zijn den bekroonde eenig ho
norarium daarvoor te betalen. 
De ontwerpen zullen na dien tijd aan de correspondentie-adres
sen worden teruggezonden. 
De uitspraak der Jury zal door het Bestuur door middel van de 
,.N. R. Ct." en de bouwkundige bladen bekend gemaakt en de 
antwoorden publiek tentoongesteld worden, nadat het Jury
rapport zal zijn gepubliceerd in de bouwkundige bladen. 
De uitreiking der bekroningen zal geschieden in de Algemeene 
Vergadering der Vereeniging. die in Januari 1913 zal worden 
gehouden. 
De deelname aan de beantwoording der prijsvragen is voor 
ieder opengesteld. 

Namens het Bestuur: 
A L B . O T T E N , Voorzitter. 
J. H E R M A N D E ROOS. Secretaris. 

R O T T E R D A M , Augustus 1912. 

PRIJSVRAAG BOND V A N M E U B E L F A B R I K A N T E N . 
Naar aanleiding van de prijsvraag van den Bond van Meubel
fabrikanten in Nederland, deelt men ons mede : 
Het comité bestaande uit 3 leden van genoemden Bond is aan
gevuld door de Heeren : A. le Comte. Directeur van het Museum 
Lambert van Meerten te Delft. R. A. van de Pavert. Sierkunste
naar, architect, leeraar aan de Rijksschool van Kunstnijverheid 
te Amsterdam en Professor K. Sluijterman. Hoogleeraar in de 
Decoratieve wetenschappen te Delft. Een zevende lid zal door 
deze Heeren benoemd worden. De prijzen zijn bedragen van 
f500. , f250. en f 100. Aangaande de voorwaarden van deel
neming enz. kan men zich doen inlichten door den Heer J. A . 
Pool, Bouwk. Ingenieur. Secretaris van genoemd Comité, te 
Haarlem. 
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NATIONALE PRIJSVRAAG V A N H E T C E N T R A A L -
B L A D DER BOUWBEDRIJVEN. 
Op bovengenoemde prijsvraag, betreffende ..een verhandeling 
over het gebruik van baksteen versus beton en gewapend beton, 
voor het maken van gebouwen of gedeelten van gebouwen", zijn 
twee antwoorden ingekomen, onder de motto's: „Verschil van 
aard. vaak vriendschap baart", en: „Evolutie". 
Volgens de bepalingen, voor deze prijsvraag geldende, zal de 
jury, bestaande uit de heeren: H . P. Berlage, architect te Amster
dam, G. W. van Heukelom, civiel-ingenieur te Roermond, A. C. 
C. G. van Hemert, civiel-ingenieur te 's-Gravenhage, D . J. van 
Wijk, steenfabrikant te Geldermalsen, L . Zwiers, architect te 
Amsterdam en H. Polano, civiel-ingenieur te 's-Gravenhage 
(rapporteur), uitspraak doen vóór 15 December 1912. 

1BOEK-EM 
PLAATWERKER 

Leerboek der vastheidsleer ten behoeve van het middel
baar technisch onderwijs door W. J . M . van de Wijnpersse 

Algemeene theorie van balken en kolommen. 
Bij de beoordeeling van „Grafostatica voor bouwkundigen" door 
W. J. M . van de Wijnpersse sprak ik de wensch uit dat dit boek 
spoedig door een tweede van den zelfden schrijver zou mogen 
worden gevolgd, waarin, aansluitende aan dit werk op dezelfde 
degelijke wijze de theorie der vormverandering en vastheid zou 
worden behandeld. Mijne aanmerkingen betroffen minder het
geen in het boek wel werd behandeld, dan wel het niet behan
delde, tengevolge van de beperking tot de zuivere statica, waar
door dit boek, voor de categorie, waarvoor het middelbaar tech
nisch onderwijs bestemd is, eene zekere leemte laat. 
Deze wensch is thans vervuld en het leerboek der vastheidsleer 
voorziet voor een groot gedeelte in deze leemte. In de voorrede 
wordt mededeeld. dat een derde deeltje verschijnen zal „om
vattend de theorie van den gronddruk en de statische berekenin
gen van de gebruikelijke constructies voor zoover die niet reeds 
in de eerste twee deeltjes zijn afgehandeld". In dit derde deeltje 
zullen wij dus mogen verwachten de nadere uitwerking van de 
theorie der bogen, waarvan het eerste deel de grafostatische in
leiding geeft. 
Dit tweede deeltje beperkt zich blijkens den ondertitel tot de 
theorie van balken en kolommen. 
In het eerste hoofdstuk begint de schrijver op eenvoudige wijze 
de begrippen van spanning en vormverandering te ontwikkelen. 
Het tweede hoofdstuk over de doorbuiging is het uitvoerigst en 
neemt het grootste gedeelte van het boek in beslag In eene 
eerste afdeeling worden de algemeene begrippen behandeld, die 
bij de doorbuiging te pas komen: neutrale laag, traagheidsmo
ment, weerstandsmoment, hoofdassen en stralen van traagheid 
en wordt de grafische bepaling van het traagheidsmoment gege
ven. In de afdeeling over statisch bepaalde liggers wordt eenige 
uitbreiding gegeven aan het in „Grafostatica" behandelde. In de 
volgende afdeeling wordt de theorie der statisch onbepaalde lig
gers op uitvoerige wijze behandeld. Het is den schrijver gelukt 
met toepassing van uitsluitend lagere wiskunde in deze theorie 
vrij verdoorte dringen en daarbij de dikwijls nogal moeilijkestof 
op zeer bevattelijke wijze voor te dragen. De groote uitvoerig
heid en volledigheid waarmede de liggers op meerdere steun
punten worden behandeld, maken dit leerboek tot een zeer goede 
statische inleiding tot de studie der berekening van gewapend 
beton-constructies. Op tweeërlei wijze worden onbekende ele
menten van statisch-onbepaalde liggers uit de vormverandering 
bepaald. 
Volgens de eerst behandelde methode worden de onbekende 
steunpuntsmomenten analytisch bepaald door middel van de 
vergelijking van Clapeyron, waarna de overige onbekende ele-
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menten grafisch bepaald worden door met behulp der analytisch 
gevonden steunpuntsmomenten de momentenfiguur te voltooien. 
Door de oplossing van vraagstukken wordt hierbij voortdurend 
de toepassing der theorie gedemonsteerd. 
Nadat eerst de constructie der elastische lijn is gegeven, wordt 
de tweede methode behandeld: het bepalen van een onbekende 
steunpuntreactie door middel van de elastische lijn. 
Tenslotte worden in dit hoofdstuk nog behandeld de bepaling 
der spanningen bij liggers, tusschen de beide uiteinden door een 
ander bint ondersteund, zooals dit o.a. voorkomt bij moerbinten, 
die door doorgaande kinderbinten worden belast, gewapende 
liggers en kettingen of kabels. 
Het derde hoofdstuk behandelt de schuifspanningen bij door
buiging, een onderwerp eveneens van veel belang voor de ge
wapend-beton-constructies. 
In het laatste hoofdstuk worden de kolommen en stijlen behan
delt, de knikvastheid, de formules van Euler en van Navier, de 
tabellen van Tetmaier, excentrische belasting en gelijktijdige 
doorbuiging en samendrukking. 
Op heldere en eenvoudige wijze wordt in dit boek de theorie be
handelt, zonder dat ook bij de moeilijke gedeelten de correct
heid van uitdrukking van de bevattelijkheid wordt opgeofferd. 
Slechts op enkele plaatsen valt in dit opzicht aanmerking te 
maken. Zoo mist men in het eerste hoofdstuk een juiste bepaling 
van het begrip spanning. De voorloopige bepaling dat de grootte 
van de inwendige kracht per cM-. spanning wordt genoemd, had 
waar juist bijna voortdurend verandelijke spanningen be
schouwd worden, behooren te worden gevolgd door de juistere 
bepaling waarbij onder de spanning in een punt wordt verstaan 
de grenswaarde waartoe de verhouding nadert tusschen de op 
een klein oppervlaktedeel bij dit punt werkende inwendige 
kracht en de grootte van dit oppervlaktedeel indien men het 
laatste hoe langer hoe kleiner laat worden. Bij de mate van wis
kunstig inzicht voor het volgen van dit boekje vereischt kan eene 
juistere definitie van de spanning geen bezwaar zijn; vrees voor 
het differentiaal behoeft hier niet te bestaan, bij de bepaling van 
het traagheidsmoment ontgaat men immers ook het integraal 
niet al wordt dit woord er niet bij genoemd. 
In § 19 mist men noode een definitie van statisch onbepaalde 
liggers, die nu slechts stilzwijgend door die van statisch bepaalde 
liggers wordt gegeven. 
Ik herhaal evenwel, dit zijn slechts de enkele keeren, dat de ove
rigens zeer correcte opzet niet wordt doorgevoerd. 
Over de volledigheid van dit leerboek is het beter het oordeel 
op te schorten tot na het verschijnen van het laatste deeltje van 
den leergang. 
De vooral voor steenconstructies zeer gewenschte meerdere 
uitbreiding aan de theorie der excentrische belasting en gelijk
tijdige druk en doorbuiging (kern van de doorsnede, verwaar-
loozing van de trekvastheid bij belasting buiten den kern) kan 
heel goed in verband met de in dit derde deel te verwachten be
handeling der boog- en gewelfconstructies, schoorsteenen en 
belasting door winddruk gegeven worden. 
Ten slotte wi l ik nog opmerken dat evenals van de „grafostatica 
voor bouwkundigen" ook van dit „leerboek der vastheidsleer" 
de uitgave zeer goed verzorgd is en de figuren uitmunten door 
duidelijkheid. 

I . G . W A T T J E S , B . I . 

iMGEZOMDEM 
gfSTUKKEfl 

LINIAAL EN PLANTENGRATIE. 
Gaarne voldoe ik aan de uitnoodiging om, „ter verduidelijking", 
nog even terug te komen op het onderwerp, in mijn artikel van 
22 Juni 11. 

De zaak is eenvoudig deze: dat de liniaal niet past bij de gratie, 
die de spil is, waarom alle plantengroei draait. De steeds veran
derende vormen van den levenden plantengroei „onder meet
kunstige formules te brengen" behoeft, dunkt mij, ons ideaal niet 
te zijn; maar wel, eer wij ons met tuinkunst inlaten, de schoon
heid, en dus het recht van die gratie, diep op ons te laten 
inwerken. 
Kleurige, geurige bloemen zijn zulk een zeldzaam mooi ma
teriaal, dat de menschenhand er zóó niet mee kan knoeien, 
of zij stralen altijd nog, zekere bekoring af. De plompe behande
ling, dit materiaal tegenwoordig met behulp van de liniaal aan
gedaan, is in strijd met zijn karakter en dus afkeurenswaardig. 
Daarbij blijf ik. hetzij dames mij aankomen met de bewering 
dat zij dit of dat rechtlijnig randje „toch wel snoeperig vinden", 
of heeren met citaten uit schrijvers over de aesthetiek en filo
sofie. 
Ik heb op winterdagen ook wel boeken doorgelezen, waarin 
sprake was van „de gulden snede" ; en ik zag daarin wel een 
vernuftige vondst, maar toch altijd in toepassing min of meer 
conventioneel. Meer nog interesseerde mij de moderne natuur
wetenschap, o. a. in hare ontdekkingen omtrent „de groepeering 
van atomen en moleculen". 
Doch zoodra de lente aanbrak, heb ik altijd weer liever naar den 
plantengroei zeiven gekeken, en in de plantenvormen zelf op
voeding voor mijn smaak gezocht. 
Het tegenwoordige geslacht van architecten neemt, wanneer het 
zich met tuinaanleg inlaat, een arbeid op zich. waartoe het niet is 
voorbereid. 
Die voorbereiding is alleen te verkrijgen door een zich onbe
vooroordeeld verdiepen in de schoonheid van de plantenwereld. 
Met een voor dit doel geïmproviseerde variatie op het aloude 
„gaat naar de mieren", durf ik hier zeggen: „gaat naar de planten 
en wordt wijs". 
In parken of in tuinen, op pleinen of op grooteren afstand van 
gebouwen, blijft het plantenkarakter precies hetzelfde. 
Planten aan de wetten van steen, ijzer of bewerkt hout te wil len 
onderwerpen „tot b. v. de meetkunstige plaats, van waaruit het 
huis onder een hoek van 30" te zien is", dunkt mij iets dergelijks 
als dat men van een dame vergde, zich in heerekleeren te steken, 
zoodra zij met haar man uit wandelen gaat. W i l zij op een meter 
afstands van hem loopen, dan mag zij hare eigen kleeding dragen, 
maar niet als zij vlak naast hem stapt 
Met de meubileering van een huis is het een heel ander geval: de 
meubelen zelf zijn uit bewerkte grondstoffen vervaardigd. 
Wat ik dan wèl wi l , als ik een en andere tegenwoordige ver
schijnselen in de tuinkunst betreur ? 
Mij dunkt, daartoe is hier niet de rechte plaats. Beter in tuinkun
dige vakbladen; en allermeest in de praktijk. Daar toon ik het 
zooveel ik er gelegenheid toe heb. 
In mijn vorig artikel verwees ik naar mijne, eenige jaren geleden 
verschenen brochure Eerbied voor het levend materiaal in de 
tuinkunst. (Haarlem. Tjeenk Wil l ink en Zoon). 
Mocht iemand, na onbevooroordeelde lezing daarvan, nader met 
mij van gedachten willen wisselen, zoo ben ik daartoe gaarne 
bereid. 
Baarn, September 1912. G E E R T R U I D A C A R E L S E N . 

Auteurswet . Onze Haagsche Correspondent seint ons dat in de 
Zitting van de Eerste Kamer op 19 Sept. waarbij de Regeerings-
commissaris Mr . Bles tegenwoordig was. nadat de Heeren van 
Landschot en Franssen hunne bezwaren hadden medegedeeld 
en kort en zakelijk door Z.E. den Minister van Justitie, den Heer 
Regout beantwoord waren, het wetsontwerp zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen werd. 
Kunst- en teekenonderwijs. Door den Minister van Binnen
landsche Zaken, is : 

lo . ingesteld een commissie, aan welke wordt opgedragen om 
van advies te dienen omtrent de vraag of. en zoo ja, welke maat
regelen van Regeeringswege zullen zijn te nemen in zake het 
kunst- en teekenonderwijs. in verband met de nieuw ingestelde 
akten M . O. teekenen en boetseeren : 
2o. benoemd: 
tot l i d en voorzitter dier commissie : A . J. Der Kinderen, hoog
leeraar-directeur der Rijks-Academie van Beeldende Kunsten 
te Amsterdam; 
tot l id en secretaris: B. H. Wierink, voorzitter der Nederlandsche 
Vereeniging voor Teekenonderwijs, te Amsterdam; 
tot leden: 
J. J. Aarts, hoogleeraar aan de Rijks-Academie van Beeldende 
Kunsten te Amsterdam: 
H . Evers, hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft; 
B . Van Hove, hoogleeraar aan de Rijks-Academie van Beeldende 
Kunsten te Amsterdam; 
T. K . L . Sluyterman. hoogleeraar aan de Technische Hooge
school te Delft; 
K . P. C. De Bazel, voorzitter van den bond van Nederlandsche 
architecten te Bussum; 
Jos. Th. J. Cuypers, oud-voorzitter van het genootschap Architec
tura et Amicitia te Amsterdam ; 
R. N. Roland Holst, voorzitter der Nederlandsche Vereeniging 
voor Ambachts- en Nijverheidskunst, te Amsterdam; 
3o. bepaald, dat de Commissie zitting zal houden te Amsterdam. 
Wat bijzonder opvalt, is. dat de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst in deze commissie niet vertegenwoordigd is ? 
Wat is hiervan de reden ? 
Proef onbrandbaar riet. Op een terrein achter de tentoon
stelling te Dordrecht is dezer dagen in tegenwoordigheid van 
vele belangstellenden een brandproef genomen met door den 
uitvinder H . Dubbeldam Hz. te Gorinchem onbrandbaar gemaakt 
riet. Daartoe was een gebouwtje opgericht met 25 M-'. dak. 
waarvan - :i gedekt met geprepareerd en ' :i met ongeprepareerd 
riet. Op het dak werden brandende bossen gewoon riet gewor
pen, maar het geprepareerde riet bleek geen vuur te vatten. Op 
een rooster onder het dak werd daarop een hoeveelheid riet in 
brand gestoken; de vlammen sloegen hoog op en omkrulden 
zelfs het geprepareerde dak, dat echter aan het vuur weerstand 
bood. Toen eindelijk ook de palen, waarop het dak rustte, door 
het vuur verteerd waren, stortte het geheel in, zoodat het on
brandbare dak in een vuurpoel kwam te liggen; hier verkoolde 
het wel, maar het brandde niet. 
Paleis op den Dam. Dezer dagen viel van een der beelden die 
het tympan in het voorfront van het Koninklijk Paleis op den 
Dam. sieren, een stuk arm omlaag, in de hand een lauwerkrans 
vasthoudende. Het maakte deel uit van de vrouwenfiguur in de 
linkerhelft van het tympan. onder het beeld van Neptunus, met 
den drietand. Het stuk steen kwam in de onmiddellijke nabij
heid van den schildwacht neer. Deze was er dus bijna door ge
troffen. 
't Is zeker niet te wenschen. dat deze schennis van het fraaie 
beeldhouwwerk van Quellinus de eenarmige „Eendracht" een 
langdurige concurrentie zal aandoen. N. v. d. D. 
St. Janskerk te 's-Hertogenbosch. Aan het verslag betrek
kelijk de herstellingen, aan dit kerkgebouw in 1911 verricht, is 
het volgende ontleend. 
De werkzaamheden aan het noord-oostelijk gedeelte van het 
hoogkoor werden voortgezet en betroffen de herstelling van 
twee stel dubbele schraagbogen. 
Aangaande de uitvoering dezer werken valt op te merken, dat, 
voer wat het architectonische gedeelte aangaat, eenige belang
rijke vernieuwingen aan schraagbogen. blindtraceeringen en 
lijstwerken moesten worden aangebracht. 
In het bijzonder waren de z.g. stoelen der schraagbogen in sterke 
mate door verweering aangetast, hare vrijstaande bekroningen 
waren verdwenen ; als bedekking deed voor sommige gedeelten 
metselwerk in baksteen dienst. 
De balustraden op de gootlijst. benevens de afdekking der 
schraagbogen. verkeerden in betrekkelijk goede conditie en 
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konden weder ter plaatse worden aangebracht. Deze gunstige 
uitzondering vindt hare verklaring hierin, dat voor de uitvoering 
dezer onderdeelen eertijds van meer weervaste steensoorten 
dan voor het overige gedeelte van den bouw werd gebruik ge
maakt. 
De toestand, waarin het beeldhouwwerk verkeerde, noopte tot 
meer ingrijpende herstellingen. Deze betroffen in hoofdzaak de 
vernieuwing van een gedeelte der hogels op de ruggen der 
schraagbogen. van het bladwerk aan de frontaallijsten, alsmede 
van de waterspuwers. 
Alhoewel de oude vormen op vele plaatsen nog slechts fragmen
tarisch aanwezig waren, verschaften deze overblijfsels toch nog 
voldoende gegevens voor eene nauwgezette vernieuwing. Alvo
rens tot de uitvoering der herstellingswerken over te gaan. zijn 
van de voornaamste onderdeelen photografische opnamen ge
schied. Voorts werd de herstelling der reeks frontaalvullingen 
boven de lichtvensters van het hoogkoor voortgezet; zij betrof 
dit jaar de derde travee van het noordertransept af. 
Aangezien de verweering dezer beeldgroep zeer sterk was inge
treden en ernstige inwendige gebreken zich openbaarden, moest 
hier noodwendig tot eene algeheele vernieuwing worden beslo
ten. De afkomende oude beeldwerken zijn in een der bouwlood
sen opgesteld en hierdoor voor verder verval behoed. 
Tevens is voortgegaan met het maken van afdrukken der oude 
frontaalvullingen ; van de reeds vervaardigde gipsafgietsels zijn 
duplicaten ter plaatsing in het rijksmuseum te Amsterdam aan 
het rijk afgestaan. 
Het Saks i sche Boe renhu i s . Een der Twentsche correspon
denten van het Alg . H . BI. schrijft: 
Reeds enkele malen hebben we de gelegenheid gehad te wijzen 
op den hoogst eigenaardigen bouw onzer oude Saksische boeren
huizen, welke men voor een tiental jaren nog vrij algemeen in 
deze streken aantrof. Gaandeweg is hun aantal zeer verminderd 
en de laatste jaren zijn, mede ten gevolge der enorme ontwikke
ling van den landbouw en de verbetering van den veestapel, de 
karakteristieke ..losse huizen" bij honderdtallen verbouwd en — 
we mogen het niet verzwijgen verknoeid door het aanbrengen 
van allerlei nieuwigheden, waarmede de boer zijn huis meende 
te ..verfraaien". 
Het oude Saksische boerenhuis, één groote ruimte, waarin de 
bewoners als 't ware met hun vee samenleefden en de kippen, 
ganzen en eenden, vaak rustig om het brandende haardvuur 
wandelden, heeft men op zeer veel plaatsen door 't aanbrengen 
van een scheidingsmuur of een houten tusschenschot in t w e e ë n : 
de keuken en de deel, gescheiden. Daardoor hebben die wonin
gen het karakteristieke der oude Saksische woonhuizen verlo
ren, terwijl het rieten of strooien dak meermalen plaats heeft 
moeten maken voor een schril afstekende, roode pannen-bedek
king. 
De eigenaar ziet in deze veranderingen een enorme verbetering 
en beseft geenszins, dat hij door deze handelwijze een der groote 
aantrekkelijkheden aan het Twentsche landschap heeft ontno
men. Honderdtallen jaren hebben zijn voorouders, de traditie 
getrouw, hun woonhuizen in denzelfden trant gebouwd en her
steld. Voor hen was het ..losse hoes" een heiligdom, dat niet ge
schonden mocht worden. Zijn zoogenaamde waschhoek.terzijde 
vóór in 't vertrek, waar zijn netgeschuurd vaatwerk met blinken
de koperen banden was geplaatst, waar de tinnen drinkschalen, 
tinnen borden, schotels en borden van blauwgetint aardewerk, 
eenmaal behoorende tot de bruidschat van de vrouw des huizes, 
langs de wanden pronkten, het was zijn schatkamer, waaruit 
niets, zelfs voor geen goud. kon gemist worden. Ook zijn eiken
houten met kunstig snijwerk versierde kisten, waarin de kleeren 
der huisgenooten geborgen werden, ze waren smaakvol langs de 
wanden geplaatst en droegen niet weinig bij tot het eigenaardig 
schoone in deze Saksische woning. 
Maar helaas! A l dat mooie, al dat karakteristieke in dit deel van 
ons land gaat gaandeweg verdwijnen. Het tegenwoordige ge
slacht, een enkele gunstige uitzondering daargelaten, schijnt al 
heel weinig smaak voor dat oude. waarop zijn voorouders met 
alle recht trotsch waren, te gevoelen. De merkwaardigste huis-
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houdelijke artikelen uit vaders en over-over-grootvaders tijd 
worden niet zelden voor een appel en een ei aan kooplui van 
allerlei slag verkwanseld. E n dat is zeer te betreuren. 
Nog valt er hier en daar veel te redden, maar daarvoor dan ook 
dringt de tijd. Het oude Saksische huis met zijn merkwaardig en 
vaak kostelijk en kostbaar huisraad zooveel mogelijk in zijn be-
staanden toestand en ter oorspronkelijke plaatse te behouden, 
dat moet hierbij in de eerste plaats het doel zijn. Hoe prijzens
waardig ook het plan van den heer Hoefer van Hattem met het 
stichten van ..Het Nederlandsch Openluchtmuseum" bij Arnhem 
moge zijn, de eereplaats, welke daar het ..losse hoes van Twenthe" 
ook moge verkrijgen, 't zal niet den minsten invloed op het be
houd van het karakteristieke Twentsche en Drentsche boeren
huis ter plaatse, waar het zooveel honderden jaren het landschap 
kenschetste, uitoefenen. 
Neen, o. i . moet van Twente en Drente zelve een krachtig streven 
tot behoud van oude Saksische woonhuizen en hun meubilair 
uitgaan. En zouden niet in de eerste plaats besturen van in 
Twente gevestigde Oudheidkamers in deze beweging aan de spits 
moeten staan ? Het zal hun o. i . niet aan moreelen en evenmin 
aan financieelen steun ontbreken : mannen met ambitie en geld 
zijn in Twente, en ook daarbuiten, steeds te winnen voor een 
doel, dat nuttig, schoon en edel is; we behoeven hier slechts te 
herinneren aan de stichting van het museum ..Nature Docet" te 
Denekamp. Maar men wachte niet. tot het te laat is: nu is er nog 
veel te behouden ; over ettelijke jaren is waarschijnlijk de ..mo
derne geest" ook doorgedrongen in al onze Twentsche en Drent
sche oude boerenhuizen. 
Van een ond gebouw. Het Alg. H . BI. bericht: 
In verband met de voorschriften, in het provinciaal blad aange
wezen, waarbij aan gemeentebesturen wordt verzocht geen oude 
gebouwen te sloopen alvorens daarvan Minister Heemskerk in 
kennis te hebben gesteld, hebben B. en W. der gemeente Bergen 
(N.H.) bedoelden minister geschreven, dat bij hen het voornemen 
bestaat het oude gebouw naast het postkantoor op te ruimen. 
Naar aanleiding van dit schrijven is door den heerW. C. L . A . 
Scheepens, architect-teekenaar voor de monumenten van ge
schiedenis en kunst te 's-Gravenhage op last van Minister Heems
kerk te Bergen een onderzoek naar dit gebouw ingesteld. Ten 
onrechte is men van meening geweest, dat men hier met een oude 
pastorie te doen heeft; waarschijnlijker is het, dat er het oude 
raadhuis was gevestigd. 
In opdracht van B. en W. heeft de heer Scheepens een geveltee-
kening gemaakt, die geheel in overeenstemming is met den gevel 
zooals deze oorspronkelijk (in 1655) er uitgezien heeft. 
Waarschijnlijk zal nu, voegt onze correspondent aan zijne mede
deeling toe. het Bergensch Museum, thans in het Raadhuis geves
tigd, in het merkwaardige oude gebouw worden onder dak ge
bracht. 
Van het voornemen, het huis te sloopen, is dus blijkbaar afgezien. 
Het gaat hier om het behoud van een fraaien ouden gevel, door 
den etser Graadt van Roggen in zijn schilderachtig verval op de 
plaat gebracht, en waarvan de verwijdering een daad zou zijn, 
die niet meer in dezen tijd vau bescherming der schoonheid van 
stad en land past. Ieder bezoeker van het opbloeiend villadorp 
Bergen zal zich dit bescheiden monumentje achter de kerkru ïne 
herinneren, met zijn wèlgeëvenredigd trapgeveltje, door de twee 
schoorsteenen zoo curieus geflankeerd, met zijn aardigeningang, 
het nog in den oorspronkelijken staat gebleven rechtsche kruis-
venster (van het linksche. dat ermede gelijk geweest is, bestaat 
nog de gemetselde toog) en het prachtige rood van zijn baksteen, 
ter halver hoogte wit gekalkt. De muurankers geven het jaartal 
der stichting, 1655, te lezen. 
Ook het verdwijnen van den fraaitonigen vooruitspringenden 
zijmuur zou een verlies in het dorpsbeeld beteekenen. 
Het vrij ruime gebouw verkeert in verregaanden staat van ver
val, zoodat een omvangrijke restauratie zal noodig zijn. Daar
voor, mag men hopen, zal het geld wel kunnen worden gevonden. 
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KRONIEK XLII m 
door J. G R A T A M A . 

V E R H E I D E N STADSSCHOONHÉID. "Wie had 
gedacht dat B. en "W. van Utrecht zoo flink 
zouden doen? Utrecht, dat in zijn nieuwere 
wijken toont nu juist niet een der meest aesthe

tische onzer steden tezijn! In een rustig provincialisme 
bleef de schoonheidszin gedommeld; wel werden door 
de plaatselijke bouwkundige vereenigingen op verschil
lende misstanden gewezen, wel werd op het instellen 
van een schoonheidscommissie aangedrongen, maar 
veranderd werd er niets of weinig. 
De Utrechtsche wethouder, Mr. J. P. Fockema Andreae 
komt de eer toe, aan dezen toestand een einde gemaakt 
te hebben. Door een aardig, populair en zeer bevatte
lijk geschreven boek met fraaie en talrijke afbeeldingen, 
over den hedendaagschen stedenbouw, gaf hij blijk een 
algemeen inzicht in de beteekenis van den steden
bouw en een groote liefde voor het onderwerp te 
voelen. Ook modern Utrecht is in het boek afgebeeld, 
en het maakt een miserabelen indruk naast de vele 
fraaie oude stadsgezichten in Holland en het bui
tenland. 

Is dit een der redenen geweest, waardoor ook bij B, en 
"W. van Utrecht de oogen zijn opengegaan ? Misschien 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

wel. B. en W. voelen, blijkens onderstaand bericht uit 
de N. R. Ct., de plicht, dat er iets gedaan moet worden, 
en stellen nu voor f 1500 beschikbaar te stellen om 
verbetering te bevorderen. Het is nog een bescheiden 
postje, maar het is het begin, en het is daarom van 
zooveel waarde, omdat B. en W. hiermede openlijk 
erkennen, dat van overheidswege de ontsiering moet 
worden tegengegaan. 

De schoonheidszin ontwaakt, overal, zelfs in de 
ambtelijke wereld, en het laat zich aanzien, dat van 
de bemoeiingen der overheid de aesthetische spoe
dig tot de belangrijkste zullen behooren. Maar dan 
wordt het ook tijd, dat de overheid adviseurs kan vin
den, die geheel voor hun taak berekend zijn. Het onder
werp: stedenbouw, verkeert bij ons nog in zijn jongste 
kinderjaren; er zal nog heel wat gemazeld en gepok-
kend moeten worden; maar vooral zal een ruime en 
ernstige bestudeering van het onderwerp door deskun
digen, in de eerste plaats de architecten, dringend 
noodig zijn. 

Stedenbouw wordt bij ons nog te weinig als een hoogst 
belangrijk, zeer uitgebreid, wetenschappelijk en artis
tiek vak beschouwd; er wordt in geliefhebberd. Oplei
ding er voor bestaat niet; zelfs de Technische Hooge
school heeft hiervoor geen leerstoel! 
In Amsterdam met den Dam, in den Haag met zijn 
Stadhuis en Schouwburg, in tallooze plaatsen ten op
zichte van hun uitbreidingsplannen, wordt gestumperd 
op een manier en met een onzekerheid, alsof er nog 
geen uitvoerige wetenschap over het onderwerp bestaat 
en alsof ook van het buitenland in deze niets is te leeren. 
Een bezoek aan de Stadte Ausstellung te Dusseldorf is 
echter voor Holland in hooge mate beschamend, en het 
is te hopen, dat deze tentoonstelling ons dit algemeen 
zal doen gevoelen. 

Zooveel te meer is er reden hulde te brengen aan B. 
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V O O R G E V E L V A N H E T H O T E L D E T W E E S T E D E N T E 's G R A V E N H A G E , Gewapend-
beton-bouw; gevel met kunstzandsteen bepleisterd. Arch. J. M U T T E R S Jr. Uitgevoerd door 

de N. V . Industr Mij F . J. S T U L E M E Y E R & Co. 

en "W*. van Utrecht, die, zij het dan nog bescheiden, 
voorgaan op een wijze, die navolging verdient. 
Het bericht in de N. R. Ct. luidt: 
Op de ontwerp-begrooting der gemeente Utrecht voor 
1913 is een post van f 1500 uitgetrokken voor het be
waren van het historisch schoon der stad en de bevor
dering van het artistiek bouwen. 
B. en "W". merken naar aanleiding hiervan in een nota 
aan de n raad o. a. op, dat over beide onderwerpen 
in het aan den raad aangeboden geschrift over den 
heden daagschen stedenbouw van de hand van hun 
medelid mr. J. P. Fockema Andreae vrij uitvoerig ge
handeld is en bij wiens beschouwingen zij zich gaarne 
aansluiten. 
Het feit, dat de overheid zich in de 19e eeuw nagenoeg 

niets aan het uiterlijk der gebou
wen gelegen heeft laten liggen, 
heeft zich reeds ernstig gewro
ken, ook in Utrecht, zeggen 
B. en W. verder. Hare onthou
ding op op dit stuk wreekt zich 
nog dagelijks. In het algemeen 
kan toch hetgeen in dezen tijd in 
binnen- en buitenstad gebouwd 
wordt, den toets van een zeer ge
matigde critiek niet doorstaan; 
ieder, die met aandacht de in 
de laatste 10-tallen jaren ge
bouwde of herbouwde huizen 
gadeslaat, zal dit moeten erken
nen. 

Het komt B. en "W". voor, dat 
het gemeentebestuur er ernstig 
naar moet streven in dezen toe
stand verbetering te brengen. 
Gelijk in de hedendaagsche 
stedenbouw is uiteengezet, kan 
van eene dwingende verorde
ning op dit oogenblik geen da
delijk heil worden verwacht. 
Ook zij zijn van oordeel, dat 
daartoe als het ware eerst de 
bodem beter moet worden voor
bereid. Dit kan geschieden door 
die vele doeltreffende midde
len, welke verschillende genoot
schappen daartoe hebben uit
gedacht: het organiseeren van 
tentoonstellingen, het bijeen
brengen van eene verzameling 
goede modellen, het houden van 
lezingen, het uitschrijven van 
prijsvragen, het in het leven roe
pen van z.g. „Bauberatungsstel-
len". Ook hier ter stede worden 
in die richting voorbereidende 
maatregelen getroffen, o.a. door 
het onlangs gestichte Utrechtsch 
Kunstverbond, met welks voor

mannen hunnerzijds reeds overleg is gepleegd. 
Gaarne zouden B. en W. deugdelijke pogingen om ver
betering in de wijze van bouwen te brengen zoo noodig 
ook finantieel steunen, en zij zullen dat kunnen doen 
als zij over eenige middelen de beschikking krijgen. 

GEWAPEND BETON EN BOUW
KUNST. B 

ie de ontwikkeling der hedendaagsche bouw
kunst inHollandgadeslaat, bemerkt iets eigen
aardigs, namelijk dat meer en meer een mate-
riaal wordt toegepast met uitmuntende tech

nische eigenschappen, dat zelfs voor enkele, door den 

G R A A N S I L O M A A S H A V E N Z . Z . T E R O T T E R D A M , geheel gewapend-beton-bouw. Arch. J . P. S T O K W Z N . 

Utgevoerd door de N . V . Industr. Mij. F . J . S T U L E M E Y E R & Co. 

modernen tijd gestelde eischen, als: groote spanningen, 
weinig volume, brandvrijheid, het aangewezen con
structie-materiaal is; dat daarom met groote snelheid 
niet alleen een plaats in de bouwkunst heeft veroverd, 
maar zelfs nu reeds oude materialen op zijde zet; een 
materiaal dus, dat een hoogst belangrijke toekomst 
tegemoet gaat en dat toch, wat zijn volle architectonische 
aanvaarding en vormgevingbetreft, door de Hollandsche 
architecten vrijwel onbestudeerd blijft. Ik bedoel het 
gewapend beton. Als men van de nieuwe, grootere ge
bouwen in Nederland het inwendige onderzoekt, staat 
men verwonderd over de veelvuldigheid der toepassing 
van dit materiaal. En kan men constateeren, dat in bijna 
alle gebouwen gewapend beton-constructies op grooter 
of kleiner schaal voorkomen, reeds zijn er meerdere 
gebouwen, die zoo goed als geheel van dit materiaal 
zijn samengesteld. 

Gewapend beton heeft zijn toepassing te danken aan zijn 
constructieve hoedanigheden, die zeer belangrijk zijn, 
daar het de eigenschappen van ijzer met die van steen 
verbindt. Daarenboven laat het zich snel verwerken en 
is het niet duur, alle moderne eischen, zoodat de zege
tocht van dit materiaal te voorspellen is. Feitelijk is 
deze zegetocht al aan den gang; eerst op bescheiden 
schaal bij pijlers, gewelven, vloeren, enz. toegepast, 
volgden al spoedig de muren, eerst binnenmuren en 

daarna ook de buitenmuren, waardoor het materiaal nu 
het geheele gebied der bouwkunst bestrijkt. De architec
tonische vormgeving volgt deze snelle ontwikkeling 
niet; zij is, uit haar aard, behoudzuchtig, zoodat wat 
het uiterlijk der beton-constructies betreft, in den aan
vang de oude stijlvormen, gebaseerd op een massieve 
steensamenstelling, werden gecopieerd. De oudste ge
wapend beton bouwwerken doen dan ook heel weinig 
in hun verschijning het nieuwe materiaal veronderstel
len. Dit is een evolutie die geheel parallel loopt aan 
de ontwikkeling der steenen tempels uit de houten in 
Griekenland, en aan den ijzerstijl uit de 60«r jaren ten 
onzent, die steenvormen namaakte. 
Geleidelijk aan zien wij echter het gewapend beton zich 
vrij maken van de traditie, en tot eigen uiting komen; 
de constructie werd bepleisterd, o. a. met kunstzand
steen waardoor het nog lijkt op zandsteen, maar door 
de afwezigheid van voegen en door de ondiepheid van 
het in de dunne pleisterlaag aangebracht vlak orna
ment, reeds het pleisteren verraadt. 
Het gebouw van de Twee Steden te 's Gravenhage, ar
chitect J. Mutters Jr., hierbij gereproduceerd, is in deze 
opvatting een talentvolle schepping. 
Dit is een type van overgang, daar de karakteristieke 
hoedanigheden van den gewapend betonbouw hier niet 
tot uiting komen. De gevel zou vrijwel ook in baksteen 
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G R A A N S I L O M A A S H A V E N Z . Z . T E R O T T E R D A M . Pijlers.: op den beganen grond met 
onder-aanzicht der Silo-trechters, uitgevoerd in gewapend beton. Arch. J. P. S T O K WZN. 
Uitgevoerd door de N . V . Industr. Mij . J. F S T U L E M E Y E R & Co. 

en pleister kunnen zijn uitgevoerd. 
Geleidelijk maar zeker zal het nieuwe materiaal zijn 
eigen vorm, en daarmede zijn eigen schoonheid berei
ken. Evenals bij iedere snelle evolutie en het toepassen 
van nieuwere denkbeelden, zullen wij aanvankelijk 
vreemd staan tegenover de, van de welbekende oude 
vormen zoo ver afstaande nieuwe scheppingen, methare 
groote vrij spanning, hare onbegrijpelijk-ver uitstekende 
overkragingen, hare dunne pijlers, haar naadloosheid, 
haar soms schijnbaar spelen met de zwaartekracht. 
Vele architecten houden zich daarom voorloopig maar 
liefst buiten de beheersching van dit buitensporig ma
teriaal. Zij wachten af, in een veilig conservatisme, dat 
verklaarbaar is als men denkt aan de verantwoorde
lijkheid den architect voor zijn werk opgelegd. Met 
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eenig wantrouwen aanvaarden 
zij de noodzakelijkheid, gewa
pend beton voor constructieve 
doeleinden toe te passen. Maar 
de tijd van afwachten is nu 
eigenlijk al voorbij; het gewa
pend beton heeft zijn bestaans
recht afdoende bewezen, en het 
oogenblik is gekomen, dat het 
volledig in de bouwkunst er
kend door de architecten aan
vaard wordt. Naar een juiste 
en karakteristieke vormgeving 
moet worden gezocht. 
Hierbij worden hooge eischen 
gesteld aan den bouw-kunste-
naar. Immers, het is zoo veel 
gemakkelijker, de oude vormen 
zoo'n beetje te veranderen en 
pasklaar te maken voor de 
nieuwe gegevens, de oude 
schoonheid een beetje te gebrui
ken om het nieuwe gewrocht 
een fatsoenlijk jasje te geven. 
Maar dit is niet het werk van 
den waren kunstenaar. Hij co-
pieert niet, hij schept. Hij is het 
gevoelige en zuiver gestemde in
strument, dat bespeeld wordt 
door de moderne eischen; hij is 
de geest, die onbevooroordeeld 
het geheele gegeven in zich op
neemt, en doordrongen van de 
specifieke beteekenis en waarde 
hiervan, de juiste en karakteris
tieke vormen schept, het mate
riaal in zijn waren aard doet 
spreken. 

Eerst wanneer een bouwkun
stenaar geheel vertrouwd is met 
een materiaal, kan hij de vorm
schoonheid vinden. De groote 
fout is nu, dat de architecten 
veel te weinig van gewapend 

beton weten, om het artistiek te kunnen verwerken. Er 
wordt wel eens betwijfeld, of gewapend beton tot een 
goeden stijl zich kan ontwikkelen. Deze twijfelaars ver
gelijken echter te veel ongelijksoortige grootheden, en 
beschouwen de gewapend beton constructies van uit 
een hout-, steen- of ijzervorm-voorkeur. Zij moeten be
denken, dat ieder materiaal zijn eigen, specifieke 
schoonheid heeft, mits het met overtuiging en waar
achtigheid tot uitdrukking is gekomen. 
"Waarom zou gewapend beton dit dan niet hebben ? Men 
moet niet vijandig staan tegenover het nieuwe, men moet 
het door-denken en beheerschen. En dit geldt te meer 
voor gewapend beton, dat reeds, zij het dan nog niet 
openlijk erkend, overwint. 

Het gevolg van het zich onzijdig houden der architecten 

is, dat bij het gewapend beton 
op het oogenblik ten onzent de 
ingenieurs de leiding hebben. 
De ingenieurs, de wetenschap
pelijke constructeurs, brengen 
het niet verder dan het be
rekenen van vormen; stijlont
wikkeling vraagt echter het spre
ken der vormen, datgene wat 
accent, bezieling geeft. De ge
wapend betonbouw is nog geen 
bouwkunst geworden. Maar 
spoedig zullen de groote con
structies en ook de gevels hun 
bekleeding van onzuivere archi
tectuur afwerpen en zal het 
materiaal in zijn volle stijl
schoonheid zich ontwikkelen. 
Meermalen wordt gezegd: mo
derne bouwkunst is eigenlijk 
ingenieurskunst. Zeker is zij dit 
voor een groot deel, maar 
is hiermede iets ten nadeele 
dezer bouwkunst gezegd ? Is niet 
eigenlijk alle waarachtige archi
tectuur constructie-in-schoon-
heid? 

Het isbegrijpelijk dat ingenieurs
werken en bouwkundige uti-
liteitswerken, die tegenwoordig 
gebouwd worden, laten zien op 
welke wijze de gewapend beton
bouw tot een eigen stijl zal 
kunnen komen. Bij deze wer
ken toch is de gedachte aan 
mooie-vormen-makerij afwezig. 
Hier is geen architect aan het 
woord, die zijn sierkunst of vor-
menkennis wil toonen, hier 
toont het materiaal zuiver weg, 
zij het in onbezielde vormen, 
wat het is. 

Van deze werken kan de bouw
kunstenaar veel leeren. 
En in dit opzicht zijn de albums interessant, die de 
Maatschappijen voor het uitvoeren van werken in gewa
pend beton van de constructies, door haar tot stand ge
bracht, verspreiden. 
Een dergelijk album heeft de N. V. Industrieele Maat
schappij van J. F. Stulemeyer & Co. te Breda uitgeven, 
waaraan bijgaande clichés zijn ontleend. 
Deze voorbeelden, behalve de voorgevel van de Twee 
Steden, hebben een goed gewapend betonkarakter, 
zich kenmerkend door zakelijkheid en door nieuwe 
vormen, (zie de merkwaardige silo-trechters). 
Bijzonder de aandacht trekt de watertoren te IJssel-
stein, met zijn talrijke opgaande ribben, die, zuiver uit 
de constructie voortgekomen, een logische versiering 
vormen. 

W A T E R T O R E N D E R G E M E E N T E W A T E R L E I D I N G T E I JSSELSTEIN, geheel van 
gewapend beton. De toren is 26.5 M . hoog. Uitgevoerd door de N . V . Industr. Mij . 
F . J. S T U L E M E Y E R & Co. 

Deze watertoren is gebouwd op 8 zuilen, die zich bin
nen het onderste deel (de machinekamer) bevinden. 
Deze machinekamer zou n.l. te klein geworden zijn, 
wanneer de schacht direct van den beganegrond af 
werd opgetrokken. De buitenmuren van de machineka
mer bestaan uit een raamwerk van gewapend beton-
zuilen en balken met vullingen van betonsteenen. 
De voegen in het opgaande werk van den toren en de 
vierkanten op het muurwerk van het torenhuisje zijn 
dus niet in de specie gegroefd, doch ontstaan vanzelf 
door den vorm der gebruikte bouwdeelen. 
De schacht van den toren is gebouwd volgens het 
systeem Monnoyer, geheel zonder houten modellen. 
Bijgaande doorsnede van een te Vlissingen gebouwden 
schoorsteen maakt de constructie duidelijk. Deze schoor-
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n.l. volgens hetzelfde systeem gebouwd. De ver- onderling door eene horizontale bewapening tusschen steen is 
ticale bewapening is geplaatst in de openingen, die 
door de betonsteenen gevormd worden, terwijl deze 

Schoorsteen te Vlissingen, doorsnede. 

de voegen der betonsteenen verbonden wordt. De ge
noemde betonsteenen zijn van een bijzonder model en 
worden door eene verticale en een ring-bewapening 
met elkander verbonden. J. G. 

HET ONTWERP ALGEMEENE ADMINISTRA
TIEVE VOORSCHRIFTEN EN DE AANSPRA

KELIJKHEID VAN DEN ARCHITECT, 
door Mr. K. J. V A N NIEUKERKEN, 

Advocaat te Amsterdam. 

Vervolg van blz. 456. 

"Waar zonder overtreding van wetten, verordeningen, 
enz. de uitvoering volgens het ontwerp niet mogelijk is, 
de aannemer tevergeefs het mogelijke deed de noodige 
vergunning of ontheffing te bekomen, zou hij rechtsgel
dig een beroep op „onuitvoerbaarheid" doen en vernie
tiging, ontbinding der overeenkomst vorderen. Immers 
„Door geen handelingen of overeenkomsten kan aan de 
wetten, die op de publieke orde of goede zeden betrek
kinghebben, haar kracht ontnomen worden(art.l4A.B.). 
Doch niet alleen kan de aannemer bij de uitvoering voor 
noodzakelijke overtredingen van wetten, besluiten en 
verordeningen, maar ook of tegelijk voor noodzakelijke 

S T O O M B O N T W E V E R I J V A N D E F I R M A W. G. J. R A M A E R 
de N . V . Industr. Mij . J. F . S T U L E M E Y E R & Co. 

inbreuken op de rechten van derden komen te staan. 
Wel is waar worden deze door de wet beschermd en 
pleegt de aan nemer door de uitvoering voort te zetten 
dan een wetsovertreding, maar blijkens de redactie van 
§ 30 is aan deze gevallen toch niet gedacht. 
Nu kan de stoornis in het verkeer bedoeld in § 28 zoowel 
een overtreding n.l. die van art. 427,6° Wetboek van 
strafrecht als een inbreuk op het recht van derden zijn; 
die derden kunnen zijn waterschappen, gemeenten — 
gelijk in het in het vorige hoofdstuk vermelde geval, dat 
een paal door een aan den aanbesteder toebehoorenden 
duiker werd geslagen maar ook particulieren, waar
onder de aanbesteder zelf. 
§ 28 treft dan alleen een regeling voor een species van 
het genus: wederrechtelijke inbreuken op rechten van 
derden, onrechtmatige daden en verzuimen, waaronder 
die op het servituten en burenrecht een voorname 
plaats innemen. 
Ook in deze gevallen behoeft de aannemer, die met den 
toestand bekend wordt, de uitvoering niet voort te 
zetten en is het geciteerde art. 14 van kracht. 
Omgekeerd vormen meerdere overtredingen ook een in
breuk op het recht van particulieren. 
Tusschen de rechtsgevolgen van de uit de uitvoering 
overeenkomstig het ontwerp noodzakelijk voortvloeien
de overtredingen en de wederrechtelijke inbreuken op 
rechten van derden bestaat echter een groot verschil. 

& Co T E H E L M O N D , geheel in gewapend beton uitgevoerd door 

Ieder wordt geacht de wet te kennen; de aannemer is 
voor overtredingen persoonlijk aansprakelijk en zou 
zich te zijner bevrijding vergeefs beroepen op machti
ging of bevel van den besteder of de Directie. 
Doch al zal de aannemer, die op de rechten van een 
derde wederrechtelijk inbreuk maakte, ook persoonlijk 
door dien derde worden aangesproken, zoo zal hij ten
gevolge van den rechtsband, die het aanbestedings
contract en de uitvoering legt tusschen hem en den be
steder of Directie, dezen gevoeglijk in vrij waring kunnen 
oproepen en zijn veroordeeling tot vergoeding van kos
ten, schaden en interessen op den in vrijwaring geroe
pene dengeen, die het bevel, de machtiging, gaf 
kunnen afwentelen. 
De Code Perrin § 1733 laat de vraag, wien de aannemer 
in vrijwaring behoort op te roepen, tegen wien van 
beiden hij heeft -un recours en garantie", afhangen van 
het feit, of de aannemer den inbreuk op het recht van 
derden deed uit krachte van het ontwerp dan wel van 
de geschreven of op andere manier bewijsbare order 
of machtiging van besteder of directie. 
Ik meen mij met de kwestie niet lang behoeven bezig te 
houden. Ongeacht de al of niet deugdelijkheid van het 
voorschrift van § 10 al. 4, dat de directie bij de uitvoe
ring als 's aanbesteders gemachtigde fungeert, wordt 
echter i. c. de Directie aangewezen, tot wie de aanne
mer zijn aanvrage tot machtiging heeft te richten en die 
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de machtiging verleent, een en ander terecht, omdat 
toch de zorg voor vergunningen, ontheffingen, c. d. valt 
onder de taak der Directie. 
Derhalve moet de Directie m. i. wel geacht worden in 
deze als 's aanbesteders vertegenwoordigster te fun-
geeren en den besteder met de aansprakelijkheid tegen
over den aannemer voor haar gedragen te belasten. 
Zulks geeft echter den besteder geen bezwaar, omdat 
hij ter zake van onrechtmatig doen en laten in deze op 
de Directie verhaal heeft, haar, zoodra hij door den 
aannemer in vrijwaring wordt opgeroepen, zelf krach
tens den bestaanden rechtsband ook weer in ondervrij
waring kan oproepen, zoodat in laatste instantie de 
schuldige wordt getroffen. 
Waar de Directie de schuld kan ontgaan door de noo
dige inlichtingen te rechter tijd te vragen, zich in bij
zondere gevallen van een machtiging van den besteder 
te voorzien, althans het noodige overleg met hem te 
plegen, levert dit rechtssysteem voor geen der partijen 
bezwaar op. 
Zoo dikwijls echter de aansprakelijkheid tengevolge der 
verleende machtiging op de schouders der Directie zal 
rusten of zij, doordat de machtiging door de omstandig
heden, buiten het werk gelegen, niet kan worden ver
leend, aansprakelijk wordt gehouden voor de aan den 
aannemer verschuldigde schadeloosstelling (§ 28 al. 3), 
behooren de gevolgen dier aansprakelijkheid tot den 
juisten omvang te worden beperkt. 
§ 10 al. 4 der meer geciteerde Bestimmungen über die 
Zivilrechtliche Verantwortlichkeit u. s. w. (Verband 
Deutscher Arch. u. Ing. Vereine) zou m.i. zeer wel voor 
navolging vatbaar zijn, zoodra de Nederlandsche archi
tecten hun aansprakelijkheid tot voorwerp van regeling 
maken: 
„Für Schaden, welche dem Auftraggeberaus Versehen 
oder Nichtbeachtung gesetzlicher Vorschrif ten inZeich-
nungen, sowie in dem technischen Teile von Vertragen 
und Baubedingungen erwachsen, haftet der Architekt 
(Ingenieur) nur in so weit, als er die Mehrkosten erset-
zen muss, welche dem Auftraggeber daraus erwachsen, 
dass er das Objekt teurer bezahlen muss, als er bei 
Nichtvorhandensein solcher Fehler dasselbe zu be
zahlen gehabt haben würde." 
Wat hier nu ook van zij, zoo blijft de aannemer toch 
tegenover derden de aansprakelijke persoon, zoo vaak 
en in zooverre de in vrijwaring geroepene geen genoeg
zaam verhaal oplevert. Vandaar, dat hem voor de andere 
inbreuken op hun rechten, gelijk voor het veroorzaken 
van stoornissen in verkeer, afwatering e. d. de noodige 
voorzichtigheid moet worden aanbevolen. 
Het voorschrift van $ 28, al. 1 schijnt dan van het spe
cies tot over het genus te moeten worden uitgestrekt, 
hetgeen door invoeging van de betrekkelijke woorden 
gemakkelijk kan geschieden, terwijl anderzijds het be
ginsel van § 30 al. 3 behoort te worden uitgebreid in 
dien zin, dat de Directie moet zorgen behalve voor de 
noodige vergunningen, enz. ingevolge de wet, ook voor 
die, welke verband houden met de plaatselijke gesteld
heid ten aanzien van de rechten van derden. 
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Eerst dan zal de aannemer gebaat worden door het in 
$ 28 bedoelde doch slechts ten deele uitgedrukte be
ginsel, dat hij bij de uitvoering recht heeft op verwezen
lijking van de verwachting omtrent de omgeving, waarin 
hij de uitvoering heeft te bewerkstelligen en bij gebreke 
daarvan op schadeloosstelling, wil hij niet, wanneer zijn 
recht op verhaal uit vrijwaring onvoldoende geldend 
isle maken, tot een beroep op „onuitvoerbaarheid" met 
de gevolgen daarvan zijn toevlucht nemen. 
Ik meende te mogen zeggen .ten deele is uitgedrukt", 
want al zal zulks gewoonlijk op hetzelfde neerkomen, 
zoo is het criterium, waardoor de aannemer op de mach
tiging der Directie tot de stoornis in het verkeer, tot den 
inbreuk op het recht van derden, recht heeft en anders 
op schadeloosstelling, niet het feit, dat deze noodzake
lijk zijn, maar of hij bij de inschrijving, tengevolge waar
van dan ook, die machtiging mocht verwachten. Als 
deze niet bij hem is opgewekt, dan had de aannemer 
niet of onder voorwaarden moeten inschrijven of met 
deze moeilijkheid in zijn begrooting moeten rekening 
houden en behoort hij zelf later de gevolgen bestaande 
in extra-werken en kosten te dragen. 
Anders zou de directie belast worden met de zorg voor 
hetgeen des aannemers is. Het feit, dat de directie ver
plicht wordt zijn machtiging te verleenen tot de stoornis 
in het verkeer, den inbreuk op het recht van derden, 
belast haar tegelijk met de aansprakelijkheid voor de 
gevolgen en het laat zich hooren, dat zij zooveel moge
lijk die machtiging zal weigeren of aan de gevolgen van 
weigering en machtiging zich zal onttrekken en derhalve 
belang heeft zich van het criterium van 's aannemers 
recht te doordringen. Maar daartoe dient dan ook haar 
verplichting analoog aan 4j 30 al. 3 in § 28 te worden op
gesteld. 

Zulks zoude m. i. in verband met de bovenstaande in 
overweging gegeven toevoeging het beste geschieden 
door beide paragrafen tot één te vereenigen, door § 28 
al. 1 achter § 30 al. 2 in te voegen, § 28 al. 2 achter § 30 
al. 3 en de noodige wijzigingen tot een juist geheel in die 
en de andere alinea's aan te brengen. Het doel dezer 
besprekingen noch het bestek laten echter toe daarop 
verder in te gaan. 

( Wordt vervolgd.) 

WILLEM C. BROUWER OVER 
SI ZIJN WERK. $5 

! I Ü ! 

let is een goede gedachte geweest van Brou
wer, om in de Rotterdamsche Kunstkring te 
Imidden van zijn aldaar geëxposeerd werk, 
'een causerie te houden over bouwaardewerk 

en daarna zijn eigen werk toe te lichten. Het streven 
van Brouwer is zeer verdienstelijk en het is te hopen, 
dat het van vele zijden steun vindt. Niet alleen van de 
architecten, maar ook van het publiek. 
Ook de leek moet de bijzondere waarde der terra
cotta voor onze baksteen architectuur gaan inzien, en 
den energieken kunstenaar waardeeren, die zoo met 

hart en ziel en met taaie volharding strijdt voor zijn 
materiaal. 
Van wege zijn goede artistieke en technische hoedanig
heden gaat ongetwijfeld de terra cotta een groote toe
komst in ons land tegemoet; maar ook andere factoren 
werken in dezen tijd hiertoe mede. De gevels der groote 
magazijnen, warenhuizen enz. worden steeds meer in 
gewapend beton geconstrueerd; een bekleeding met 
terra-cotta is hierbij aangewezen en wordt dan ook 
reeds toegepast. 
Dit systeem komt in Amerika op groote schaal voor, 
o. a. bij de .wolkenkrabbers". 
Er is echter nog een belangrijke omstandigheid, die de 
aandacht op de terra-cotta vestigt. 
Spoedig zullen onze grenzen gesloten zijn voor bewerkte 
zandsteen en mag zandsteen ten onzent ook niet meer 
behakt worden. Onze nationale architectuur van af de 
middeleeuwen tot op heden, is voor het overgroot deel 
met zandsteensier getooid. 
Nu zal dit dus uit zijn, maar de zucht tot versieren blijft, 
en in plaats van de verboden zandsteen kan de nationale 
terra-cotta, de veredelde baksteen, uitstekende diensten 
bewijzen. 
Ook in dit opzicht is dus een tentoonstelling als van 
Brouwer in Rotterdam in hooge mate de aandacht van 
deskundige en leek waard. 
Wij zouden echter Brouwer zelf over zijn werk het 
woord geven. Uit de N. R. Ct. nemen wij het volgende 
verslag over: 

Prettig heeft hij ervan verteld. Met een korte rede is hij begon
nen, terwijl de belangstellende dames en heeren. gekomen om te 
hooren en te zien, om, na gehoord te hebben, met meer resultaat 
te zien, rondom hem stonden. 
Toen hij had uitgesproken, werd van de gelegenheid om vragen 
te doen. onmiddellijk gebruik gemaakt; de eene vraag lokte de 
andere uit, of op een verklaring werd nog aanvulling verzocht. 
E n zoo heeft de sympathieke kunstenaar gelegenheid gevonden, 
van wat zijn werk is en bedoelt te zijn, het essentieele in begin
sel en in toepassing uit te leggen aan een leekenpubliek, voor 
hetwelk de beschouwing der stukken door de liefdevolle, leven
dige toelichtingen van den, in zijn arbeid opgaanden, maker, 
uiteraard aan belangwekkendheid niet weinig heeft gewonnen. 
Van de voorafgegane rede volge hier een kort overzicht. 
K l e i zoo begon de heer Brouwer moet klei blijven, willen 
wij schoonheid op keramisch gebied genieten. K le i moet klei 
blijven, wanneer wij bouwaardewerk maken. Deze grondge
dachte brengt mee, dat alle vormschoonheid in klei alleen kan 
ontstaan door de behandeling van de klei. Een duw in de klei 
brengt noodzakelijkerwijze ernaast twee heuvels. Dat is het ge
heele geheim van licht en schaduw. De duw vormt een kui l en 
geeft donkerte. De twee heuvels vangen licht op en vormen het 
contrast. In de verschillende graden daartusschen ligt de boet
seerkunst saamgevangen in bouwaardewerk. Het geval veran
dert, wanneer er geboetseerd wordt om te geraken tot een uit
voering in ander materiaal. Dan kan zij haar eigen karakter niet 
meer toonen. 
Doordat Nederland zoo zelden zijn klei heeft gebruikt om de klei 
zelve, wat Noord-Italië wel heeft gedaan; doordat wij van onze 
voorzaten hebben overgehouden voorwerpen van ander mate
riaal dan juist klei, is het karakter van kleiversiering en klei-
beeldwerk treurig zoek geraakt. 
Onze voorzaten, die ook wel eens de klei gebruikt hebben, 
gaven er dan toch meestal een vormschoonheid aan van ander 
materiaal, bij gebrek aan ..beter", den vorm dragende van dat 

betere materiaal, zandsteen of marmer of wat ook. "Wij Nederlan
ders, wij bewoners van het nedere land. waar de klei als slib 
heen vloeit, wij die leven, wonen, zitten op de klei, hebben dit 
materiaal bijna nooit naar waarde geschat, hebben er nooit een 
volksuiting mede gegeven, zooals dit gedaan is in Noord-Italië. 
In de landen van de marmergroeven heeft men marmer gebruikt 
en zich daarin uitgesproken. In ons land van de klei, heeft men 
met een eigenaardige, parvenu-achtige geringschatting, van 
ander materiaal gebruik gemaakt. 
Dat klei recht heeft op toepassing, is in Boven-Italië en nog elders 
te leeren. 
De heer Brouwer gaf nu aan, welke lessen men uit het verleden 
kan trekken. Hij begon met bouwaardewerk. Het modelleeren 
is soepel, meegaand. Nochtans liefdevolle afwerking. Daarbij 
heeft het bouwaardewerk noodzakelijkerwijze het karakter van 
overdruk-techniek. Uit de mallen moet het werk teruggevormd 
worden. De mallen moeten dus lossend zijn, terwijl het werk zelf 
daarvan getuigenis aflegt. Een zuivere toepassing brengt deze 
technische eigenaardigheid als een schoonheid naar voren. 
Spreker noemde slechts één naam: Lucca della Robbia. De 
soepele klei gaf deze nog meer charme, door ze te engobeeren 
met een email, zooals b. v. de tympaanvulling van de deurom
lijsting der San Dominica te Urbino. Daar komen de in wit email 
behandelde figuren uit tegen een blauw fond, waaromheen dan 
weer de rijk gemodelleerde roodbakkende bouwaardewerk-
versieringen gemetseld zijn. om ten slotte den overgang naar de 
baksteenen te voltooien. Een tache de beauté tusschen de klei-
uiting van baksteen en veredelde baksteen, namelijk bouwaarde
werk. Want ook dat hebben onze voorzaten zoo heerlijk gevoeld, 
in de groote dagen der bouwkunst. Zie het paleis op den Dam te 
Amsterdam - de geheele gevel is van één groote gedachte ge
worden, door de sier te doen zijn van eenzelfde materiaal als 
waarvan de gevel zelf werd opgetrokken. 
De aanwijzing van ander oud werk, van verbluffende volmaakt
heid, doch missende het bouwkundig element, dat van monu
mentaliteit getuigt, bracht den spreker tot de tegenstelling van 
atelierwerk, op een gebouw gezet, en bouwbeeldwerk. 
Bouwbeeldwerk heeft zijn zéér eigen karakter. De aard van het 
gebouw, zijn bestemming, zijn plaats in stad of land. hebben een 
zéér groote stem zoowel bij de compositie van het gebouw zelf 
als bij het ontwerp van het bouwbeeldwerk. Dit moet medewer
ken om het karakter van het gebouw nog meer te doen spreken. 
Het moet niet opleveren een versierd gebouw. De versiering zij 
iets noodigs, tot nog-nadere karakter-uitbeelding van het ge
bouw zelf. 
Bouwbeeldwerk behoort te zijn medewerkende hulp in de archi
tectuur, behoort te zijn architectuur zelf. 
Te lang heeft men er zich af gemaakt met impressionistische of 
artistieke handigheid, welke slordigheid was. Die verving de 
monumentale gedetailleerdheid. E n het monumentale moetjuist 
vóór alles behouden blijven. Eenvoud, evenwicht, de massale 
hoofdvorm in monumentale rust ziedaar het r i c h t s n o e r 
voor de medehelpende bouwbeeldkunst. 

DE NIEUWE HAAGSCHE SCHOUWBURG. 

I n het B. Weekblad van 14 en van 21 September heb
ben wij een afbeelding gegeven vanden gevel van het 
ontwerp Fellner en Helmer,dat door de Schouwburg-9 commissie is goedgekeurd en voor uitvoering bij 

den Haagschen Gemeenteraad wordt voorgedragen. Plaatsge
brek was oorzaak, dat wij op dit belangrijk onderwerp toen niet 
nader in konden gaan. 
Het ontwerp heeft de Schouwburgcommissie geleid tot de over
tuiging,dat op de plaats van den bestaanden schouwburg, het ge
bouw Korte Voorhout no. 1 en het pand Schouwburgstraat no. 6 
een nieuwe schouwburg kan worden gesticht, die 1268 toeschou
wers kan bevatten en voldoet aan de eischen, welke tegenwoor
dig aan een zoodanig gebouw moeten worden gesteld. 
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Voor de toelichting verwijst de Commissie naar een door de ont
werpster in brochurevorm gegeven beschrij ving, waaraan repro-
ductiën van de teekeningen op verkleinde schaal zijn toegevoegd 
en waaraan wij ook onze afbeeldingen ontleend hebben. 
De Schouwburgcommissie acht het wenschelijk de uitvoering te 
doen geschieden onder leiding van de ontwerpster. Deze be
dingt daarvoor een honorarium van 2.73 u/o der begrootingssom 
en stelt als voorwaarde, dat aan een door haar aan te stellen 
specialen leider van den bouw een salaris van ƒ300 permaand 
zal worden betaald, terwijl dien leider, indien hij zijn taak op be
vredigende wijze heeft volbracht, een gratificatie van ƒ 2000 moet 
worden uitgekeerd, en dat zoowel haar, als dien leider van den 
bouw, reiskosten Weenen Den Haag v.v. worden vergoed. 
Deze voorwaarden komen der Commissie aannemelijk voor. 
Zij doet daarom het bekende voorstel; tevens om het op rond 
ƒ1,150,000 geraamd bedrag der bouwkosten, met inbegrip van 
het honorarium der architectenfirma en bijkomende kosten, be
schikbaar te stellen en om aan de loopende gemeentebegrooting 
daartoe een post van ƒ 1.200,000 toe te voegen. 
Een beschouwing van het afgebeelde ontwerp in genoemde bro
chure doet verschillende bezwaren tegen het plan rijzen. Zoo in 
de eerste plaats de onvoldoende ruimte om het gebouw; dan de 
middelmatige architectuur, de onvoldoende ruimte bij de uit
gangen der trappen, terwijl ten slotte de groote bezwaren blij
ven, dat de fraaie oude gevel moet vallen, en een groote moderne 
schouwburg op een klein en gedeeltelijk ingebouwd terrein ge
drongen wordt. Een aanleg op een ruim plein is in alle opzichten 
veel beter, en het is te hopen, dat de Gemeenteraad liever ten 
halve wil keeren dan ten heele dwalen. 

De N . R. Ct., die tegenwoordig op loffelijke wijze bouwkunst be
spreekt en meerdere goede Brieven van Bouwkunst publiceert, 
(een voorbeeld dat de andere kranten moesten volgen) heeft een 
degelijke en uitvoerige kritiek op het plan Fellner en Helmer 
gepubliceerd, die in menig opzicht onze instemming heeft. 
Wij laten haar hieronder volgen. 

Na een vertraging van ongeveer drie maanden is dan het voor
stel van de schouwburgcommissie bij den gemeenteraad inge
diend, om op de plaats van den bestaanden, een nieuwen schouw
burg te stichten, volgens de plannen van den architect Helmer, 
waarvan de miniatuur reproducties en eene beschrijving in bro
churevorm dit voorstel vergezellen. Herinneren we ons goed. 
dan moet het plan, dat nu voor ons ligt, het resultaat zijn van het 
studieplan, dat de heer van Liefland indiende, nadat de drie 
antwoorden op de „prijsvraag voor den vorm" waren geoordeeld 
en ondeugdelijk bevonden, wijl zij niet alle goede eigenschappen 
in zich vereenigden. Wij kunnen niet aannemen, dat de architect 
Helmer ook maar eenigszins dit studie-ontwerp gevolgd heeft, 
zoodat dit slechts een manoeuvre was om de schouwburgcom
missie uit de impasse te redden. 
Even bij het voorstel der commissie stilstaande, treft het, dat de 
vorm waarin het gesteld is, niet het minste enthousiasme ver
raadt. De gloed, dien men er zoo gaarne in zou vinden, ontbreekt 
ten eenenmale, hoewel de verwachting mocht gekoesterd wor
den, dat bij het opdienen van een resultaat, na een arbeidstijd 
van elf jaar een andere meer overtuigende volzin ter aanbeve
ling zou gebezigd zijn dan de nietszeggende phrase: ,.De com
missie beveelt den Raad de uitvoering van dat ontwerp aan." — 
Het kan niet koeler, en uit het geheele voorstel is duidelijk te 
proeven, dat ook in de commissie zelve men de zaak moe is en 
nu dit plan maar indient om er eindelijk af te zijn. 
Het is treurig te zien, hoe het initiatief op deze wijze verdwijnt, 
en de matheid, die het lange traineeren in het algemeen en ook 
onder de raadsleden heeft gebracht, is de eenige krachtige bond
genoot der commissie, om dit ontwerp te doen verwezenlijken. 
Een ieder echter, die frisch en onbevooroordeeld voor het 
schouwburgplan in zijn geheel komt te staan, zal het veroordee-
len, allereerst om de plaats, de aesthetische waarde in hare om
geving, de onvoldoende ruimte rond het gebouw en de onvol
doende ruimte voor de groote moderne opvoeringen van de 
tooneelruimte; men zal zich kunnen behelpen misschien, 
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maar daarvoor zet een gemeente geen gebouw van een mil-
lioen tweemaal honderd duizend gulden. Indien dit plan tot 
uitvoering mocht komen zal men niet alleen het dikke mil-
lioen te betreuren hebben, doch zal het gebouw zelf om practi-
sche en aesthetische redenen misstaan en veel ergernis verwek
ken. Want hoe staat het in de eerste plaats met de ruimte om den 
nieuwen schouwburg, dus met de verkeerswegen er om heen ? 
In de raadsvergadering vroeg het raadslid Verburg hiernaar 
reeds eenigen tijd geleden, doch kreeg toen ten antwoord, dat 
het oogenblik om die vraag te stellen nog niet gekomen was. 
Nu zal de tijd er toch wel voor zijn aangebroken, en dan kan het 
eenige antwoord zijn: „Rond den Schouwburg wordt de toestand 
voor het verkeer nog treuriger met den nieuwen schouwburg, die 
ruim 1200 toeschouwers zal bevatten, dan deze nu is met den 
schouwburg met 800 zitplaatsen. — Vergelijkt men de tegenwoor
dige ruimte met die, welke in het vervolg er wezen zal, dan ziet 
men, dat het Korte Voorhout daar ter plaatse ongeveer twintig 
meter breed is; hiervan moet worden afgerekend het voetpad 
bij Hotel Paulez, achter een rij boomen gelegen, die vijf meter 
uit dezen gevel staan. In de overblijvende breedte is een tram
verkeer met dubbelspoor. 
Bij het uit- en aangaan van het tegenwoordige gebouw hebben 
de voetgangers het voordeel van de ruimte, die ontstaat door de 
halfcirkelvormige inspringing van den gevel. Behalve ditprac-
tisch nut is dit de meest karaktervolle oplossing van den voor-
maligen paleisgevel. Wat geeft nu het toekomstige plan te zien ? 
De nieuwe gevel springt niet minder dan vier meter vóór de ter 
rechterzijde gelegen huizen genummerd 5 en 7. Bovendien 
buikt de middenpartij ovaalvormig naar voren uit. Neemt men 
hierbij in aanmerking, dat de wachtende rijtuigen waarschijnlijk 
zullen moeten voorrijden van af de standplaats bij het Gerechts
hof ; houdt men voorts rekening met het steeds toenemende auto
verkeer, dat zich van en naar den Leidschen weg voor meer dan 
drie vierden over het Korte Voorhout beweegt en 's avonds niets 
minder is dan overdag, en bovendien met het tramverkeer, met 
wachtende wagens bij het uitgaan, dan heeft men zich een juist 
beeld gemaakt van den toestand, zooals die in het vervolg in 
dezen trechter zijn zal. Men mag niet denken aan een ruim voor
plein voor het operagebouw, men mag zelfs niet spreken van een 
aan de minste eischen voldoenden verkeersweg. 
In vergelijking van het schouwburgstraatje is deze bedroevende 
toestand echter nog prachtig te noemen. 
Het Schouwburgstraatje heeft nu op sommige plaatsen een 
breedte van 10 en 11 meter. Ook dit is bij het nieuwe plan schijn
baar een te groote luxe; want de zijmuur van het gebouw ter 
hoogte van ruim 15 M . komt te staan op de plaats waar de uit
bouw voor de buffetruimte zich nu bevindt, zoodat de grootste 
breedte 6.20 M. zal worden, terwijl dit steegje naar achteren 
smaller wordt en daar een breedte van 5.10 meter krijgt. Niet al
leen zijn aan dit slop alle uitgangen gelegen van de zich aan deze 
zijde bevindende rangen, doch tevens is aan deze zijde aange
bracht de toegang tot de Hofloge van de Koningin. Bij den ande
ren zijgevel is de toestand wel anders, doch niet veel beter. Hier 
is een binnenhof aangebracht met een afwisselende breedte van 
9 tot 11 meter. Dezen binnenhof bereikt men van af het Korte 
Voorhout door een doorrit onder de rookfoyer gelegen ter lengte 
van 16 meter, doch met een breedte van slechts 4 meter. Op dit 
lange en smalle gangetje komen de uitgangen van de aan deze 
zijde gelegen rangen uit, die bestaan uit drie dubbele deuren, 
natuurlijk naar buiten draaiende, ieder ruim twee meter breed. 
Dit is niet al, want, indien de Koningin-Moeder haar loge w i l be
reiken, moeten de hofrijtuigen zich ook hierdoor bewegen. Op 
zekere oogenblikken dus is in deze poort heel wat verkeer, 
waarvoor de breedte niet berekend is. 
De binnenhof staat in verbinding met de Schouwburgstraat door 
een tunnel, die onder een tijdelijke coulissenbergplaats en onder 
het achtertooneel met verschillende bochten zich een niet al te 
ruime baan maakt; een hoogte van 3.30 M . bij een breedte van 
ruim 4 M . beteekent niet veel. Het heet wel dat de groote berg
plaatsen van decors door deze binnenplaats van het eigenlijke 
schouwburggebouw zijn afgesneden, doch in werkelijkheid zijn 

zij door de overbouwde brug aan elkander verbonden ter 
breedte van 19 M . bij een hoogte van 10 M . 
De onderaardsche verbindingsgang mag een aardige vinding 
zijn bij een zoo bekrompen terreinstoestand, het is eveneens een 
aardig truceerwerk dat in de praktijk al zeer zal tegenvallen. 
Achter de groote doekenbergplaatsen bevindt zich slechts een 
binnenplaats, die door een overbouwden toegang ter breedte 
van 2 M . van de Schouwburgstraat uit bereikt kan worden. 

(Wordt vervolgd.) 

BERICHTEN 
Museum van Kunstnijverheid Haarlem. In de Rontonde van 
het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem, is Zondag de Ten
toonstelling van uitknipsels en silhouetten geopend; eene aan
zienlijke verzameling werd bijeengebracht waarvan de onder
deden uit verschillende streken van ons land alsook uit het 
buitenland werden toegezonden. 
Van deze Tentoonstelling werd een Catalogus samengesteld met 
een kort voorwoord. 
De Tentoonstelling van de bronzen van den Zweedschen kunste
naar Hugo Elmquist te Florence werd gelijktijdig met de Si l 
houetten tentoonstelling geopend. 
Voordrachten over stedenbouwkunst. Het is geen wonder 
zoo in Duitschland een buitengewone opleving van den steden
bouw ook in aesthetisch opzicht is waar te nemen, als men ziet, 
hoe daar stelselmatig gewerkt wordt om de belangstelling en het 
inzicht te verhoogen. Eéne uiting daarvan is de reeks voordrach
ten die aan de Technische Hoogeschool te Dresden van 7—19 
October zal worden gehouden en die bestemd is om aan technici 
of bestuursambtenaren (Verwaltungsbeambten) die óf in ge
meentelijken dienst staan, óf daarmede betrekkingen onder
houden, de gelegenheid te bieden zich met een aantal vraagstuk
ken van den modernen stedenbouw vertrouwd te maken. Aan 
de voordrachten zijn verbonden besprekingen en excursies van 
voorbeeldige oplossingen der behandelde vraagstukken. 
Werd dit voorbeeld ook ten onzent nagevolgd, dan zouden vele 
verkeerde en eenzijdige denkbeelden die thans nog slechts al te 
vaak in ambtelijke leekenkringen bestaan waarschijnlijk door 
juister begrippen worden vervangen. (Bouww.) 
Bureau Hoek en Wouters. De architekten Z. Hoek en Th. Wou
ters geven kennis van eene verandering in hunne architecten
praktijk. 
Hunne nieuwe functiën, resp. als directeuren van het Park Zorg
vliet en de parken Oud-Wassenaar, Groot-Hasebroek, de Pauw 
en Backershagen, zijn oorzaken dat zij hunne praktijk niet meer 
behartigen kunnen als zij wenschten, waarom zij met de heeren 
Jac. J. Brandes, A . Th. v. Paassen en C. M . Kranenburg, sedert 
jaren aan hun bureau verbonden, hun praktijk zullen voortzetten 
onder den naam het Architecten-bureau Hoek & Wouters waar
van de leden zijn : Z. Hoek, J. Th. Wouters, Jac. J. Brandes, A. Th. 
v. Paassen, C. M . Kranenburg, van welken de heer Brandes de 
ontwerper zal zijn van opdrachten in Bouwkunst, Tuinbouw-, 
Nijverheids- en Meubelkunst, de heer v. Paassen de technische 
leidingen de heer Kranenburg de uitvoerende leiding zalhebben. 
Zuivering in het Rijksmuseum. De ondergeteekenden meenen 
met nadruk de algemeene aandacht te mogen vestigen op deze 
vóór eenige maanden in een vergadering van den Oudheidkun
digen Bond als beginselen aangenomen stellingen : 
1. E l k museum behoort een nauwkeurig omschreven doel te 
hebben, met een programma van hetgeen door de directie ver
zameld moet worden. 
2. E r behoort te zijn een afzonderlijk Rijksmuseum, gewijd aan 
de beschaving en de geschiedenis van Nederland in den meest 
uitgebreiden zin. 
Voor zulk eene afscheiding van het bloot historische uit 's Rijks 
museum van kunstnijverheid, heeft zich ook de directeur van 
het Nederlandsche museum dr. A . Pit reeds twee jaren geleden 
in een Gidsartikel uitgesproken. 

Evenzeer is al sinds jaren van verschillende kanten duidelijk 
gemaakt, hoe in de uitsluitend als kunstverzamelingen bedoelde 
afdeelingen van het Rijksmuseum, als zoodanig, eene radicale 
zuivering gewenscht is. 
Onder den drang nu van de tegenwoordige omstandigheden, 
door welke ook de aandacht van wijder kring voor het gebrek 
aan ruimte en de stelselloosheid in het Rijksmuseum-gebouw 
wakker is geworden, meenen zij dat het oogenblik daar is, waar
op door Stads- en Lands-Regeering stappen behooren te worden 
gedaan, in de richting van bovenbedoelde stellingen en wen
schen, opdat eene principieele zuivering van de verschillende 
afdeelingen in het overvolle Rijksmuseum worde verkregen. 
(Alphabetisch.) 
P. C. J. A . Boeles, directeur van het Friesch museum. 
H . T. Colenbrander, directeur van het bureau van 's Rijks ge
schiedkundige publicatiën. 
Joseph Cuypers. 
J. A . Feith. directeur van het Groningsch museum. 
C. Hofstede de Groot, oud-directeur van 's Rijks prentenkabinet. 
J. Huizinga. hoogleeraar in de geschiedenis te Groningen. 
Jan Kalf, secretaris van 's Rijks monumenten-commissie. 
G. W. Kernkamp, hoogleeraar in de geschiedenis te Utrecht. 
S. Muller F z , directeur van het Utrechtsch museum. 
J. C. Overvoorde, directeur van het Leidsch museum. 
C. G. Thooft, directeur van het Museum Fodor. 
Jan Veth. 
W. Vogelsang, hoogleeraar in de kunstgeschiedenis te Utrecht. 
De tempel van Philae. Een medewerker van de Times hangt 
een droef tafereel op van den toestand waarin de beroemde 
tempel van Philae zich bevindt. Men weet, welk gevaar dit mo
nument uit het oude Egypte bedreigt. Door den stuwdam bij 
Assouan is het Nijlwater zoo hoog gestegen, dat een groot deel 
van het jaar het eilandje waarop de tempel is gebouwd, door de 
golven wordt bespoeld. Men heeft indertijd plan gehad, den 
tempel naar elders over te brengen, maar daarvan afgezien en 
zich bepaald tot het versterken der fundamenten en muren. 
Zoo kon het bestaan van het bouwwerk wel eenigszins worden 
verzekerd, doch men stelde de bouwsteenen aan een langzaam 
verweeringsproces bloot. Het water lost allengs de zouten op, 
die den poreusen zandsteen bij elkaar houden. Ook aan de ver
nielende werking van waterplanten is het gesteente blootge
steld, die de oppervlakte met een slijmerige korst bedekken. 
Men heeft getracht die korst met houten werktuigen te verwij
deren, doch moest hiermede ophouden omdat het beeldhouw
werk te groote schade ondervond. 
Het beeld dat de vervallen tempel vroeger opleverde, is voor
goed geschonden, zoowel wanneer het Nijlwater de pilaren 
omspoelt en de hallen onbegaanbaar maakt, als wanneer het 
eiland onder slib en plantenresten blijft liggen, en de verrot
ting der organische stoffen het verblijf in de tempelruimten 
allesbehalve aangenaam doet zijn. Alg. H. BI. 

L A A T S T E B E R I C H T E N . 
OFFICIEEL GEDEELTE. 

JUBILEUM. M. MOUTON. Den 24sten September heeft de 
heer M . Mouton zijn 25-jarig jubileum als directeur van de firma 
Mouton & Co. gevierd. Waar deze firma van af 1894 de uitgaven 
der Maatschappij bezorgt en dat steeds op uitmuntende wijze 
heeft gedaan, heeft het Hoofdbestuur uit erkentelijkheid den 
jubilaris de Zilveren Medaille der Maatschappij aangeboden. 
Daar geen der huidige Hoofdbestuurders, door de excursie naar 
Dusseldorf. den heer Mouton het eeremetaal kon overhandigen, 
is dit geschied door den heer J. Mutters Jzn.. oud-Hoofdbe
stuurder, die daarbij met een toepasselijk woord den jubilaris 
huldigde. 
Zoowel de Commissie van Financiën als die van Redactie hebben 
den jubilaris gelukgewenscht. Vooral de laatste komt in meer 
direct contact met den heer Mouton en het was haar in het bij-
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zonder aangenaam te kunnen getuigen van de uitstekende ver
houding tusschen de firma en de Maatschappij, en van de wel
willende wijze, waarop de heer Mouton steeds aan de wenschen 
van de Redactie is tegemoet gekomen. 
De Redacteur der Uitgaven van de Mij. sloot zich geheel bij deze 
huldebetuiging aan. daarbij den heer Mouton persoonlijk bedan
kend voor diens zeer gewaardeerde, hoffelijke medewerking. 

K O R T V E R S L A G V A N D E A L G . S E P T E M B E R V E R -
G A D E R I N G - E X C U R S I E N A A R D U S S E L D O R F 24 E N 
25 S E P T E M B E R . Bij het ter perse gaan van dit blad kunnen 
wij omtrent deze Vergadering-Excursie het volgende mededee-
len. waarop wij later uitvoeriger terugkomen. 
Een 35-tal leden en donateurs der Mij. hebben deelgenomen aan 
de excursie, die, begunstigd door goed weer, geslaagd genoemd 
mag worden. Onvermijdelijk was. dat niet alle deelnemers steeds 
bij elkaar bleven, aangezien een kleiner deel geen l id van het 
Kongress für Stadtewesen was.Echter werd bij de gemeenschap
pelijke maaltijd reünie gehouden en werd zoo de eenheid hersteld. 
Van de buitengewoon interessante tentoonstelling en het rijkelijk 
voorziene congres, die eene belangrijk deel van de excursie uit
maakten, werd met belangstelling kennis genomen, terwijl de 
aan het congres verbonden feestelijkheden in den smaak vielen. 
Verrassend was het. op den tocht door Dusseldorf te zien, hoe
zeer deze stad in korten tijd een reeks van merkwaardige, groote 
bouwwerken heeft gesticht. 
Ook hierover later meer. 

Op de Alg . Vergadering der Mij. is het volgende behandeld: 
De uitslag van de verkiezing van twee leden van het Hoofdbe
stuur is. dat de heeren J. W. Hanrath en J. A. G. van der Steur 
gekozen zijn. 
De heer A. Salm G.Bzn. werd bij acclamatie als Voorzitter her
kozen. 
De Commissie tot het nazien van de Rekening en Verantwoor
ding, bestaande uit de heeren W. J. de Groot, D. E . C. Knuttel en 
J. J. van Lunteren werd herkozen; evenzoo de Comissie van 
Stemopneming, bestaande uit de heeren A Broese van Groenou, 
W. P. C. Knuttel en J. J. van Noppen. 
In zake het Verbond van Ned. Kunstenaarsvereenigingen zal in 
overweging gegeven worden een kleine wijziging in de Statuten 
aan te brengen betreffende de financieele aansprakelijkheid bij 
het op touw zetten van ondernemingen door het Verbond. Wordt 
deze wijziging aangebracht, dan zal de Mij . gaarne toetreden tot 
het Verbond. 
In zake het schrijven van het bestuur van den Bond v. Ned. Arch, 
behandelend het contrasigneeren van prijsvragen door de P. P. C. 
was de vergadering van meening. dat het wenschelijk is. in de 
Prijsvraag Regelen een bepaling op te nemen, waardoor de leden 
der deelnemende vereenigingen, aangezocht een prijsvraag voor 
te bereiden, verplicht zijn dit steeds te doen in overleg met de 
P. P. C. ; en eveneens een bepaling op te nemen, waardoor ge
noemde leden, wanneer zij voor mededinging in een prijsvraag 
worden uitgenoodigd. verplicht zijn aan het verzoek der P. P. C. 
om inlichtingen, gehoor te geven. 
Tevens werd op voorstel van den heer Jan Stuyt de wenschelijk
heid uitgesproken een nieuwe verkiezing van leden der P. P. C. 
te doen plaats hebben, aangezien door bovenstaande bepalingen 
het mandaat dezer commissie wordt uitgebreid. 
Hulde werd gebracht aan het bestuur van de Stadte Ausstellung 
en van het Kongress für Stadtewesen, en bij acclamatie werden 
tot eerelid der Mij. benoemd de hteren: Oberbürgermeister Dr. 
Oehler. voorzitter; BeigeordneterKönigl . BauratGeusen.plaatsv, 
voorzitter en Dr. Wagner, Algemeen-Secretaris. 
In verband met de zeer leerzame Stadte Ausstellung. werd be
sloten bij de Nederl. Regeering er op aan te dringen, dat de Tech
nische Hoogeschool te Delft een leerstoel in den Stedenbouw 
verkrijgt, terwijl bij de grootere steden in Nederland er op aan
gedrongen zal worden, dat zij prij s vragen voor hare uitbreidings
plannen zullen uitschrijven. 
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Daar de heer M . Mouton op dezen dag zijn 25-jarig jubileum als 
directeur van de firma Mouton & Co. vierde, had het Hoofdbe
stuur, bij monde van den Oud-Hoofdbestuurder, den heer J. 
Mutters Jzn. aan den jubilaris de zilveren medaille der Mij . aan
geboden. Zie het bericht hierboven. De Alg. Vergadering besloot 
ook hare hulde te betuigen om daarmede de erkentelijkheid der 
leden van de Mij. tegenover den heer Mouton uit te drukken, in 
aansluiting aan de huldebetuiging van het Hoofdbestuur 

De Alg. Secretaris. 
J. GRATAMA. 

AFDEELING 'S-GRAVENHAGE VAN DE MAAT
SCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

Door het bestuur dezer Afdeeling ishet volgende adres ingediend: 

's Gravenhage, 20 September 1912. 
Aan Burgemeester en Wethouders van 's Gravenhage. 
Het Bestuur van de Afdeeling 's Gravenhage der Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst, kennis genomen hebbende van 
het voorstel der Schouwburg-Commissie tot het doen bouwen 
van een nieuwen Schouwburg op de plaats van den bestaanden 
aan het Korte Voorhout volgens de plannen van de firma Fellner 
en Helmer te Weenen, heeft de eer het volgende met den mees
ten aandrang onder Uwe aandacht te brengen: 
dat het ondergeteekende bevreemd dat, waar het Gemeente
bestuur in de laatste jaren al het mogelijke doet om verruiming 
en verbetering van de verkeerswegen in de binnenstad te ver
krijgen, er bij de bovengenoemde plannen geen poging gedaan 
wordt om de verkeerstoestanden aan het Korte Voorhout te ver
beteren, hetgeen zeer zeker helder in het oog zou springen indien 
een juiste situatieteekening van de omgeving, met aanduiding 
van de bestaande en nieuwe rooilijnen, bij het plan ware over
gelegd ; 

dat zelfs de verkeerswegen rondom het ontworpen gebouw be
langrijk minder breed zullen zijn dan bij een theatergebouw 
noodzakelijk geacht mag worden, — in verband hiermee zij 
slechts gewezen op den uitgang der hooger gelegen rangen in de 
brandpoort; 
dat het plan van de firma Fellner en Helmer tengevolge van 
bovengenoemd euvel tot de conclusie leidt dat het terrein beslist 
te weinig ruimte biedt voor den bouw van een voor deze ge
meente voldoend grooten Schouwburg; — de geldelijke opoffe
ringen, welke men zich getroost heeft om tot dit plan te geraken, 
hebben het groote voordeel gehad dat door dit plan het te kort 
aan ruimte aan het licht is gebracht; 
dat bovendien het aesthetisch aanzicht van het geheel, met den 
aanbouw rechts, welke aansluiten moet aan den smallen en on-
aanzienlijken gevel van het huis op den hoek van de Lange Hout
straat, allerminst kan bevredigen, waarvan de architecten geen 
verwijt kan gemaakt worden, doch dat inherent is aan de situatie 
van het gebouw en den vorm van het terrein ; 
dat dit laatste te meer te betreuren is, waar men, om dezen gevel 
te verkrijgen, moet overgaan tot afbraak van een bestaanden, in 
alle opzichten fraaien gevel, die de Lodewijk X V I bouwtrant in 
ons land waardig vertegenwoordigt; 
dat het mogelijk zal zijn een geheel vrijstaanden, nieuwen 
Schouwburg elders te plaatsen, zonder verhooging der kosten ; 
dat er door inwendige verbouwing en voorziening tegen brand
gevaar andere bestemmingen te over zijn te geven aan het be
staande gebouw, genoemd zij slechts : een conservatorium voor 
muziek, een museum, een kleine Schouwburg, enz.; 
Redenen waarom ondergeteekende Uw College verzoekt het 
plan van de Schouwburg-Commissie niet aan den Raad ter uit
voering voor te dragen. 

Hetwelk doende, 
Het Bestuur voornoemd, 

(w. g.) D. E . C. K N U T T E L , Voorzitter. 
(w. g.) S. D E C L E R C Q , 2de Secretaris. 

BOUWKUNDIG 
W E E K B L A D 
0R6AAN%MAArSCHAPPU 

TOTBEVORDERINGDERBOUWKUNST 

Commissie van Redactie: M. B . N . B O L D E R M A N 
W. J. D E G R O O T ; A . S A L M G . B . Z N . . :: :: :: : 
Redacteur: J. G R A T A M A . :: :: :: :: :: :: :: :: : 

Bureau van Redactie : Marnixstraat 402. A'dam. 
Bureau van Administr.: Herderstr. 5, Den Haag. 
Uitgevers: MOUTON & CO. :: :: :: Den Haag. 

ABONNEMENTSPRIJS: voor Nederland fr. p. p. ƒ7.50 'sjaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) ƒ9.50. 
Afzonderlijke nummers ƒ 0.15. — ADVERTENTIÊN : van 1 — 5 regels ƒ 1. - , elke regel meer ƒ0.20. Groote letters naar plaats
ruimte. Aankondigingen van aanbestedingen ƒ 0.15. Abonnement van adver tent iên tegen belangrijk verminderde prijzen. 

I N H O U D : OFFICIEEL G E D E E L T E . Stadsschoon te Enkhuizen. 
— Verslag der Alg. Sept. Vergadering-Excursie naar Dusseldorf 
op 24 en 25 September en van het Kongress für Stadtewezen. 
REDACTIONEEL G E D E E L T E . Een mooi oud buiten aan den Rijn, 
door W. C. Brouwer. Over de inwerking van zeewater op 
gewapend beton, door D. Kruyff C. I. Stadsschoon te Arn 
hem. De nieuwe Schouwburg te 's Gravenhage. Vervolg en 
slot. Berichten. Met een plaat. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

S T A D S S C H O O N T E E N K H U I Z E N . Door het Hoofdbe
stuur is het volgende adres ingediend: 

30 September 1912. 

Aan den Raad der Gemeente Enkhuizen 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, 
het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst. 
dat het. kennis genomen hebbend van het voornemen om een 
nieuw gebouw voor den vischaf slag in Uwe Gemeente te plaatsen 
bij den Dromedaris, ernstig bij U er op aandringt het bekende 
fraaie stadsgezicht op den Dromedaris en de aardige huisjes er 
bij, ongeschonden te laten. Zooals ook U bekend zal zijn, wordt 
dit interessante punt van Enkhuizen door Landgenoot enVreem-
deling bewonderd, en het Hoofdbestuur vertrouwt dan ook, dat 
U krachtig zult wi l len medewerken, dat dit stadsbeeld niet ge
schaad wordt en dat het nieuwe gebouw voor den vischafslag 
elders een geschikte plaats krijgt, welke zeker in Uwe Gemeente 
te vinden zal zijn. 

't welk doende, enz. 

voor het Hoofdbestuur voornoemd 

w.g. A . S A L M G.B.zn., Voorzitter 
w.g. J. G R A T A M A , Secretaris. 

VERSLAG DER ALGEMEENE SEPTEMBER-
VERGADERING-EXCURSIE NAAR DUSSEL
DORF OP 24 EN 25 SEPTEMBER EN VAN HET 
KONGRESS FÜR STADTEWESEN ALDAAR. 

!ÖÖ! 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

oewel de excursie Dinsdag begon, waren reeds meer
dere deelnemers eerder naar Dusseldorf gegaan, ten 
einde de opening van het Intern. Kongress für Stad
tewesen op Maandag 23 Sept. des morgens ten 10 uur 

in de Tonhalle bij te wonen. Dat er veel belangstelling was voor 
dit congres onder de talrijke groepen der samenleving, die bij 
het ruime onderwerp betrokken zijn, bleek uit de aanwezigheid 
van niet minder dan ongeveer 800 deelnemers, die zich in de 
groote Kaisersaal vereenigd hadden. Het meerendeel bestond 
uit vertegenwoordigers der besturen van de Duitsche steden, 
terwijl ook talrijke buitenlandsche steden afgevaardigden 
hadden gezonden. Zoo werden genoemd Belfast, Dublin. Lime-
rik, Northampton, Glasgow, Antwerpen, Luik, Brugge, Randers 
in Denemarken, Luzern, Zurich. Weenen. St. Petersburg en B u 
dapest. Aangenaam was het te hooren, dat Nederland hierbij 
geen slecht figuur maakte, daar o. a. de volgende gemeenten of 
hare Directies van Gemeentewerken officieel vertegenwoordigd 
waren: Arnhem. Delft. Haarlem. Hilversum, Groningen, Leiden, 
Leeuwarden, Rotterdam en Winschoten. Naar wij vernemen, 
waren meerdere Directies van Gemeentewerken verhinderd 
deze congresdagen naar Dusseldorf te gaan. maar hebben zij op 
voorafgaande dagen de Stedententoonstelling bezocht. 
Het totaal der Nederlanders, die aan het congres deelnamen, 
waaronder ook vele architecten en leden van gezondheidscom
missies, was een 60tal. Men kan dus niet zeggen, dat Nederland 
dit voor hem zoo belangrijk congres heeft genegeerd ; maar aan 
den anderen kant was ons land door deze tentoonstelling en dit 
congres bijzonder gunstig in de gelegenheid gesteld, eenigszins 
op hoogte te komen van het zoo hoogst belangrijke onder
werp stedenbouw en stedelijke gezondheid en wat daarmede 
samenhangt, welk onderwerp helaas, ten onzent nog vrij wel 
onbestudeerd is. E n in verband hiermede was een veel rui
mere belangstelling der Nederlandsche steden in alle opzich
ten wenschelijk geweest. 

Ook de Duitsche Regeering gaf blijk, de groote beteekenis van 
het congres te beseffen. 
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De Pruisische ministeries, de Rijkspost. de Staatssecretaris van 
Binnenlandsche Zaken, de ministeries van verscheidene Bond
staten en de Oostenrijksche Regeering waren vertegenwoordigd. 
Betreurd moet worden, dat de Nederlandsche Regeering geen 
afgevaardigde heeft benoemd. Meer nog misschien dan Oosten
rijk was Nederland aangewezen om officieel zijn sympathie en 
belangstelling te toonen, niet alleen omdat Nederland in zijn 
stedelijk wezen groote verwandschap toont met zijn Ger-
maanschen buur. maar ook, en vooral, omdat Nederland zeer 
veel van het congres kon leeren. Reeds maanden geleden is van 
de zijde van het Duitsche gezantschap de Nederlandsche Regee
ring gewezen op de belangrijkheid van het kongres, waarbij de 
wenschelijkheid werd uitgesproken van een vertegenwoordi
ging door de omringende landen, zoowel door de Regeering als 
door de gemeentebesturen. Ook het Hoofdbestuur van de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst, na zich van de groote 
belangrijkheid van tentoonstelling en congres ter plaatse over
tuigd te hebben, drong bij den Minister van Binnenl. Zaken er 
op aan, dat bevorderd zou worden, dat Nederland zoo ruim mo
gelijk van deze gelegenheid zou profiteeren en dat het een 
officieelen vertegenwoordiger naar Düsseldorf zou afvaardigen. 
Dit was ook overeenkomstig de gevoelens van het congres-
bestuur, dat had laten merken een dergelijke officieele erken
ning op hoogen prijs testellen. Het mocht echter niet baten. De 
Minister antwoordde aan het Hoofdbestuur, „dat afvaardiging 
van een Regeeringsvertegenwoordiger niet kan geschieden, 
dewijl daartoe geen uitnoodiging van de Duitsche Regeering is 
ontvangen." 
Dit antwoord bevredigt ons niet geheel. Waarom heeft de 
Minister zelf geen stappen gedaan om een dergelijke uitnoodiging 
te verkrijgen ? 
Gezien de belangstelling van den Duitschen gezant, was onge
twijfeld op de actie van de Nederlandsche Regeering een Duit
sche uitnoodiging gevolgd. 
Het komt ons meer waarschijnlijk voor. dat de Regeering niet 
genoegzaam bekend was met de groote beteekenis van deze ten
toonstelling en dit congres, juist voor ons land. dat in zake 
stedenbouw nog zeer achterlijk is. E n toen ten slotte het Hoofd
bestuur der Mij. tot bev. der Bouwk. deze belangrijkheid nader 
betoogde bij de Regeering. was het te laat geworden om nog de 
noodige voorbereiding te treffen en het desbetreffend Kon. Be
sluit uit te lokken. 
Maar kon, zelfs toen het al zoo laat was geworden, met ernstigen 
wi l en in het belang der zaak. niet een weg gevonden wor
den, waardoor alsnog de Regeering hare belangstelling liet 
blijken? Buitenlandsche onderhandelingen vragen tijd, maar bij 
ons erg veel tijd. E r zijn reeds meerdere internationale congres
sen gehouden, waarop Nederland in de rij der afgevaardigden 
van de kleinere staten ontbrak. Het is wenschelijk dat dit spoedig 
zal veranderen, en dat Holland bij de internationale bijeenkom
sten officieel blijk geeft mede te streven naar de moderne ont
wikkeling van wetenschap en kunst. 
Het schijnt, dat in het algemeen niet de noodige aandacht aan de 
Stadte Ausstellung en het Kongress für Stadtewesen is geschon
ken. Ook de Hoofdstad van Nederland zond officieel geen afge
vaardigde. 
Stedenbouw is in Nederland nog geen. in haar volle waarde en 
uitgebreidheid, erkende wetenschap. E r wordt bij ons nog gelief
hebberd.met het gevolg dat wij met schade en schandewijs moe
ten worden. De misère met onze uitbreidingsplannen, zelfs van 
dc grootste gemeenten als Amsterdam en Den Haag. aesthetische 
moeilijkheden te kust en te keur. in het groot en in het klein, 
voor den Dam te Amsterdam en voor den Dam te Zaandam, 
leveren hiervoor de bewijzen. 
Wij moeten het eerlijk bekennen: wij zijn in het algemeen niet 
voldoende gereed om aan de snel opgekomen eisch van stadsuit
breiding en stadsverbetering op juiste, welonderlegde en volko
men bevoegde wijze te voldoen. Duitschland is we/klaar, en van
daar dat èn de tentoonstelling, èn het Congres voor de Neder
landers in hooge mate leerrijk is. 
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Deze gedachten kwamen bij ons op, toen wij het groot aantal be
langstellenden in de Kaisersaal van de Tonhalle vereenigd za
gen, en de Oberbürgermeister van Düsseldorf, Dr. Oehler, voor
zitter van het congres, zijn openingsrede hield, en wees op het 
doel van het kongres. namelijk om aan de ruime kringen, die een 
bijzonder, vakkundig belang bij den stedenbouw hebben, gele
genheid te geven de verschillende vraagstukken nader onder 
oogen te zien. 
De Ministerial director. Dr. Freund. vertegenwoordiger van de 
Minister van Binnenl. Zaken en van den Minister van Openbare 
Werken, deelde mede. dat de Ministeries gaarne aan de uitnoo
diging van het congres gevolg hadden gegeven, daar zij volko
men de wenschelijkheid gevoelen met de stadsvertegenwoordi-
gers bij de behandeling van de belangrijke vraagstukken, die op 
het gebied van stedenbouw opgelost moeten worden, in direct 
contact te blijven. De Staatsregeering was er zich volkomen van 
bewust, dat de trotsche verheffing der Pruisische steden in den 
loop der laatste 10 jaar in de eerste plaats aan het beginsel van 
zelfbestuur te danken is. Groote en moeilijke vraagstukken zul
len nog aan de Pruisische steden worden voorgelegd; vooral de 
oplossing van het woningvraagstuk is van buitengewone betee
kenis. en terecht is aan dit vraagstuk een belangrijk deel van het 
congres gewijd. De Minister van Binnenlandsche Zaken hoopte 
juist, dat de behandeling van dit vraagstuk een bron van opwek
king en onderricht ook voor de regeeringsambtenaren zou zijn. 
Nadat Oberlandesgerichtsprasident Ratjen in opdracht van den 
Minister van Justitie het congres het beste succes had toege-
wenscht en gewezen had op de hulp van den staat, wanneer de 
steden op eene verandering van de wetten aandringen, sprak 
Oberbaurat Faltz als vertegenwoordiger van de Oostenrijksche 
Regeering. Hij verklaarde, dat de Oostenrijksche Staatsregeering 
het voor haar voornaamste plicht hield, de steden in haar streven 
op sociaal, oeconomisch en kultureel gebied te steunen, en wees 
op de wederkeerige betrekkingen, die in deze richting tusschen 
de verwante Regeeringen bestonden. 
Daarmede was de opening geëindigd, en werden des namiddags 
de eigenlijke zittingen begonnen met een voordracht van den 
Regierungsbaumeister Langen, uit Berlijn, over „den geest van 
de gewenschte woningwet". 
Wij zullen de verschillende voordrachten hier niet bespreken; 
later komen wij op enkele terug. 
's Avonds werden de congresleden door de stad Düsseldorf in 
de Kaisersaal verwelkomd. Voor de honderden feestgenooten 
waren in deze groote zaal, benevens is een ruime bijzaal lange 
tafels gedekt; terwijl in het midden der groote zaal een reusach
tig buffet voor koud souper was „opgebouwd". Goed 8 uur werd 
een fanfare door een sterk bezet orkest geblazen, de hoofdcere
moniemeester deelde met enkele woorden mede. dat hier het 
systeem van zelfbestuur gold, waarop de groote schare naar het 
buffet drong en dit geleidelijk sloopte. Deze wijze van doen ver
raste de Hollanders, die aan een receptie gedacht hadden, en zij 
die gekomen waren om het stadsbestuur een welgemeend com
pliment te gaan maken, kwamen bedrogen uit, daar hiertoe in 't 
geheel geen gelegenheid was. 
Nadat het uitstekende buffet en de goede wijn alom zijn opwek
kende invloed had doen gelden, besteeg de Oberbürgermeis ter 
Dr. Oehler het spreekgestoelte, en hield een korte rede. waarin 
hij alle aanwezigen veel genoegen toewenschte. Tot zijn leed
wezen ontbrak onder de talrijke voordrachten een over 
het thema: „De humor in het gemeentebestuur". Niettemin 
bewees deze avond, dat de gezamenlijke deelnemers ook zonder 
groote voordrachten den humor weten te waardeeren. 
Hierop hadden uitvoeringen van het muziekcorps van het Nie-
derrh. Fusilier-Regiment no. 39 plaats, en werden op voortreffe
lijke wijze liederen gezongen door het Dusseldorfer Mannen
koor en door de Dusseldorfer vereeniging van zangleeraren. 

D i n s d a g 24 September begon de excursie der Maatschappij. 
Den deelnemers was door de Commissie van Voorbereiding een 
gidsje toegezonden, waarin het programma was opgenomen voor 

excursionisten-congresleden, die verre in de meerderheid 
waren, en voor excursionisten niet-congresleden. Tevens be
vatte het gidsje een plattegrond van Düsseldorf, waarop de te 
volgen route voor het bezichtigen van de moderne gebouwen 
in Düsseldorf was aangegeven, benevens de plattegrond van de 
tentoonstelling en van de 4 eerste groepen, met toelichting voor 
groep 1, een en ander overgenomen uit het Bouwkundig Week
blad no. 37. 
Het meerendeel der congresleden ging luisteren naar Gurlitt, die 
sprak over „Verbetering van de woningtoestanden in oude 
Steden," en daarna naar Geurmer, die het onderwerp : Bebou
wingsplan en plaatselijke toestand," behandelde. 
Deniet-congresledenbrachteneenbezoekaan de tentoonstelling, 
ter bezichtiging van groep 1. Stadtebau, waarna te 12'/s uur n.m. 
een geanimeerde, gemeenschappelijke maaltijd plaats vond in 
het Restaurant naast het Kunstpalast, dat een afzonderlijke zaal 
beschikbaar had gesteld. Hier was het mogelijk een overzicht te 
verkrijgen, wie aan de excursie deelnam, en bleek het dat een 
kleine 40 tal naar Düsseldorf waren getrokken, waaronder een 
enkel l id van Architectura et Amicitia en een paar introducé's. 

Na afloop van den maaltijd werd de Alg. September vergadering 
gehouden. *) Een kort verslag van het verhandelde is reeds op
genomen in het B . Weekblad van 28 Sept. j . l . Op enkele onder
werpen komen wij hierbij uitvoeriger terug. 
Na opening der vergadering door den voorzitter, den heer A. 
Salm G.Bzn., waarbij spreker den aanwezigen het welkom toe
riep, werd voorgelezen het volgende: 

PROCES V E R B A A L , 
van de gehouden stemming op 21 September 1912 ter verkiezing 
van twee leden van het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst, gehouden in het gebouw der Maat
schappij, Marnixstraat 402, Amsterdam. 
Ingekomen waren 142 biljetten, hiervan waren geldig 129, ongel
dig 13. 
Van de geldige stemmen werden uitgebracht: op den heer J. W. 
Hanrath 92 stemmen; op den heer J. A. G. van der Steur 84 stem
men ; op den heer P. G. Buskens 58 stemmen en op den heer H . 
A. Reus 21 stemmen. 
Zoodat gekozen zijn de heeren J. W. Hanrath en J. A . G. van der 
Steur. 
Amsterdam 21 September 1912. 

De Commissie van Stemopneming 
(w.g.) J. J. V A N N O P P E N . 

M . B . N . B O L D E R M A N . 
Uit het feit dat beide heeren zich candidaat hebben laten stellen, 
mag de conclusie getrokken worden, dat zij een benoeming aan
nemen, zeide de voorzitter; hij verheugde zich over het resultaat 
der verkiezing en wenschte onder applaus der vergadering, de 
Maatschappij geluk met hare twee nieuwe Hoofdbestuurderen. 
Daarna wijdde de Voorzitter waardeerende woorden aan de af
getreden leden, de heeren L . C. Dumont en J. H . W. Leliman. 
beide groote werkkrachten, die veel voor de Mij gedaan hebben. 
De heldere adviezen van den heer Dumont waren steeds op 
hoogen prijs gesteld; des te meer moet daarom betreurd worden, 
dat het adres der Mij in zake de nieuwe brug bij de Haarlemmer 
Poort, afwijkend van de meening van den heer Dumont te dezer 
zake, voor hem een reden is geweest om zijn ontslag als 
l id van het Hoofdbestuur te nemen. De heer Leliman heeft slechts 
een paar jaar den Hoofdbestuurszetel ingenomen. Maar in dien 
tijd heeft hij met energie medegewerkt en verschillende belang
rijke onderwerpen aan de orde gesteld. In den laatsten tijd had 

*) De presentielijst vermeldt de volgende namen: 
Berlage, v. Bilderbeek, Otten, C. H . Huygen, Kleiweg Dyserinck. 
Lauril lard, Hartman, Weissmann, Gratama, Salm, J. Verheul, 
Mulock Houwer. Kool . de Clercq. Broese van Groenou, Bremer, 
v. Loghem, v. Gils, Bolhuis, v. d. Berg, Hanrath, v. Arkel , Huur
man, Schaap, Overeynder.Timmers,Bosboom, Buskens. v. Beers. 
Stuyt, v. Straaten. Finke. Offerhaus. 

hij al meer dan eens willen bedanken voor het lidmaatschap van 
het Hoofdbestuur, maar ten slotte heeft het optreden der Mij in 
zake de Stadionprijsvraag het besluit doen vallen, daar hij zich 
met deze handelwijze geenszins kon vereenigen. Een dergelijk 
optreden achtte hij het gevolg van een verkeerde politiek in 
het huidige vereenigingsleven der architecten. 
Ook hier betreurde de voorzitter het. dat verschil van meening 
tot dit radicale besluit heeft geleid, men heeft zich echter bij de
zen gang van zaken neer te leggen, en uit naam der Mij. 
dankte spreker de afgetredenen voor hun zeer gewaardeerde 
arbeid. 
In zake de toetreding der Mij. tot het Verbond van Nederl. Kun
stenaarsvereenigingen had het Hoofdbestuur, ingevolge het be
sluit van de j . l . gehouden Alg. Meivergadering, nader onder
zocht, in hoeverre Art . 3d. van de Statuten van het Verbond, 
bepalend dat het Verbond zijn doel tracht te bereiken door de 
bevordering van het stichten en instandhouden van een gebouw 
te Amsterdam, in verbond met Art. 15. luidende : „Elke Vereeni
ging draagt, naar evenredigheid van het aantal harer kunste
naarsleden, bij tot de algemeene kosten van het Verbond," voor 
de aangesloten lichamen financieele gevolgen met zich mede 
kan brengen. Het Hoofdbestuur had hierbij de zeer gewaar
deerde medewerking van het Architect-Lid Mr. E . H. P. Rosen-
boom gehad. Deze meende, dat inderdaad uit de bovengenoemde 
artikelen eenige financieele verplichting der leden ten opzichte 
van het kunstenaarshuis kan ontstaan Immers, wanneer in aan
sluiting aan art. 9 op de Alg. Vergadering van het Verbond be
sloten wordt tot een uitgave van een bedrag van f 2000 of hooger, 
moet een Vereeniging-lid. dat zich hiermede niet kan vereeni
gen, mede bijdragen, daar deze Vereeniging tot eind December 
van het loopende jaar l id blijft. 

In verband hiermede adviseerde Mr. Rosenboom als volgt: In 
art. 9 van de Statuten worden verschillende onderwerpen ge
noemd, waarvan de beslissing tot de competentie der Alg . Ver
gadering behoort. 
Daarvan zijn die onder c. en d. opgenoemd de zaken, waardoor 
financieele aansprakelijkheid voor de leden kan ontstaan. Zij 
luiden: c. Besluiten tot het op touw zetten van ondernemingen 
of het in het leven roepen van instellingen waardoor het Ver
bond zich blijvend verbindt, en die niet door Statuten en Regle
menten worden geëischt. d. De beslissing in alle zaken, waardoor 
het Verbond zich voor een bedrag van 2000 gld. of meer verbindt. 
Laat men dus aan dit art. toevoegen de woorden: „Besluiten on
der c. en d. van dit art. genoemd, kunnen alleen met algemeene 
stemmen worden genomen." 
Tevens achtte Mr. Rosenboom d. beter aldus geredigeerd: „De 
beslissing in alle zaken, die eene uitgave of verbintenis tot een 
bedrag van ƒ 2000 of meer voor het Verbond mede brengen." 
Er zou evenwel één mogelijkheid kunnen bestaan, waarop een 
dergelijke bepaling werd ontdoken, n.l. door met de statuaire 
meerderheid.(twee derden der aanwezigen) noodigvoor Statuten
wijziging, na toetreding der Mij den eisch van algemeene stem
men te vervangen door stemming bij meerderheid. Practisch zal 
het zich waarschijnlijk niet gemakkelijk voordoen, daar men in 
Den Haag eene dergelijke listigheid, tegen de bedoeling der Sta
tuten in, niet zal sanctioneeren. Mr. Rosenboom achtte het even
wel veiliger, de kans te coupeeren. door te bepalen in het artikel 
betreffende Statuten wijziging, dat wijziging der voorschriften 
van art. 9 sub c. en d. eveneens slechts met algemeene stemmen 
kan tot stand komen. 
De vergadering kon zich, na deze toelichting, hiermede geheel 
vereenigen. Aan het Verbond zullen deze wijzigingen ernstig in 
overweging worden gegeven; worden zij aangenomen dan zal 
de Mij. gaarne toetreden. 
Aan de orde was hierna het schrijven van het bestuur van den 
Bond v. Ned. Architecten, behelzende het voorstel v. d. Pek. na
melijk om voor de leden der Constitueerende vereenigingen in 
zake de Nat. Prijsvr. Regelen het medewerken aan een prijsvraag 
niet als geoorloofd te beschouwen, wanneer het Programma daar
van niet is gecontrasigneerd door de Perm. Prijsvr. Commissie. 
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De Voorzitter deelde mede, dat het Hoofdbestuur met de alge
meene strekking van dit schrijven accoord ging. maar dat het. 
het wenschelijker achtte de leden der Mij. als constitueerende 
vereeniging te verplichten in een dergelijk geval steeds in over
leg met de P. P. C. te handelen ; hij bracht verder in herinnering, 
dat de Stadion-prijsvraag in de j . l . gehouden Algemeene Mei
vergadering ter sprake is gebracht. Daarop heeft de heer Postu
ums Meyjes toegegeven, dat in de Prijsvraag-Regelen wel een 
der deelnemende vereenigingen. wanneer zij aangezocht wordt 
om van advies te dienen in een uit te schrijven prijsvraag, ver
plicht is die aanvraag steeds te behandelen in overleg met de 
P. P . C-. maar dat nergens vermeld staat, dat ook de leden der 
genoemde vereenigingen hiertoe verplicht zijn. De Voorzitter 
meende echter, dat waar zoo duidelijk de verplichtingen der 
vereenigingen in deze zijn vastgesteld, het voor de hand ligt. dat 
een goed l id van een der constitueerende vereenigingen ook 
deze verplichting zal voelen. Het is echter gebleken dat dit niet 
steeds het geval is; daarom stelt het Hoofdbestuur voor in aan
sluiting aan het besprokene op de j . l . gehouden Alg. Mei-vergade
ring een bepaling te doen opnemen in de Regelen, waardoor de 
leden der deelnemende vereenigingen. aangezocht een'prijs-
vraag voor te bereiden, verplicht zijn dit te doen in overleg met 
de P. P. C. 

Nadat op de vraag van den heer Verheul, of de leden der P. P. C. 
gehonoreerd worden, de Voorzitter het desbetreffende artikel *) 
uit de Prijsvraag-Regelen had voorgelezen, wees de heer Jan 
Stuyt op de wenschelijkheid, dat duidelijk worde vastgesteld 
het criterium, wat een prijsvraag is en wat niet. De moeilijk
heden, die zich hebben voorgedaan, moeten in de toekomst af
doende geweerd zijn. want éu de kwestie met de Stadion-Prijs
vraag èn die met het Koloniaal Instituut schaden de bevordering 
der bouwkunst en de verheffing van den architecten-stand ten 
zeerste. 
In verband hiermede besprak de Voorzitter de moeilijkheid uit 
te maken wat een prijsvraag is. Wanneer de voor deelname uit
genoodigde architecten geen inlichtingen willen geven, wat dan? 
De eenige oplossing is. dat de leden der constitueerende vereeni
gingen verplicht worden, aan het verzoek der P. P. C. om inlich
tingen gehoor te geven. De Voorzitter sprak in verband hiermede 
de wenschelijkheid uit, een dergelijke bepaling, ook in de Prijs
vraag-Regelen te doen opnemen. 
De heer Berlage ondersteunde dit voorstel, en deelde, als oud-
Juryl id van de Stadion-prijsvraag mede, dat het zeer gewenscht 
is de verplichtingen der leden in deze duidelijk te omschrijven, 
ter voorkoming van de moeilijkheden en van het misverstand 
die bij de Stadion-prijsvraag waren voorgekomen. 
Ook de Alg . Secretaris sloot zich hierbij aan, en wees er op, dat 
volgens Art . 2 van het Huish. Reglement der P.P.C. goedgekeurd 
door de constit. vereenigingen de P.P.C. de bevoegdheid heeft 
te bepalen wat als een prijsvraag in den zin als in de algemeene 
regelen bedoeld, is te beschouwen. De P.P.C. heeft dus volmacht 
in deze, maar de vereenigingen moeten dan ook zorgen, dat de 
P.P.C. haar reglement kan handhaven. Hiertoe dient de macht 
der vereenigingen over de leden, die dus verplicht moeten wor
den tot het geven van inlichtingen. 
Behalve de blanco-stem van den heer Mulock Houwer, werden 
met algemeene stemmen deze beide voorstellen aangenomen. 
De heer Jan Stuyt achtte het wenschelijk. onder instemming der 
vergadering, dat eene nieuwe verkiezing van leden der P.P.C. 
zal plaats hebben, aangezien door bovenstaande bepalingen het 
mandaat der P.P.C. wordt uitgebreid. 
Dat het bezoek aan de Stadte-Ausstellung duidelijk zou toonen, 

*) Nat. Prijsvraag Regelen. Hoofdstuk II. art. 3 : 
De uitschrijver van een prijsvraag, die te zijner voorlichting en 
hulp de tusschenkomst van de Commissie verlangt, zal, ingeval 
de werkzaamheden der Commissie zich dientengevolge verder 
uitstrekken dan het geven van advies alleen, de daaruit voort
vloeiende kosten tot een. zoo mogelijk voor elk geval afzonder
lijk, vooraf te bepalen bedrag vergoeden. 

hoezeer Nederland op het gebied van stedenbouw achterlijk is, 
kon verwacht worden. Met enkele woorden schetste de voor
zitter, dat in Nederland van een ruime en wetenschappelijke 
bestudeering van de zoo hoogst belangrijke stedenbouwvraag-
stukken feitelijk geen sprake is. E r wordt in geliefhebberd, met 
het gevolg dat in de kleinere, maar ook in de groote steden een 
goede, wel onderlegde leiding bijna regelmatig ontbreekt, en 
veel door onkunde en toeval wordt beheerscht. Deze toestand is 
onhoudbaar; Nederland moet zich in het vraagstuk inwerken, 
en een eerste eisch is, dat de architecten in het vak worden opge
leid. Onder daverend applaus werd besloten bij de Regeering 
aan te dringen op het stichten van een leerstoel in den Steden
bouw aan de Technische Hoogeschool te Delft. 
Maar dit is niet het eenig middel, dat aangegrepen moet worden; 
de specifieke ontwikkeling der grootere steden in ons vaderland 
moet nader worden bestudeerd en voor hare uitbreidingsplan
nen moeten prijsvragen worden uitgeschreven, zooals dit ook. 
met veel succes, voor Gross-Düsseldorf is geschied. 
Ook hiermede vereenigde zich de vergadering. 
Voor de behandeling der overige onderwerpen verwijzen wij 
verder naar het kort verslag in het B. Weekblad van 28 Sept. j l . 

Nadat de vergadering gesloten was, begon de interessante wan
deling door Dusseldorf ter bezichtiging van zijn voornaamste 
bouwwerken. Het weer was gunstig en de wandeling, die plaats 
vond onder leiding van den heer Salm en zoo ongeveer als in de 
gids was aangegeven liep uitstekend van stapel. 
Het zou te ver voeren, de talrijke gebouwen nader te bespreken. 
Verreweg het meerendeel was modern en in de laatste 10 jaar 
gebouwd. 
E n afgezien van de kunstwaarde, was het bezichtigen van deze 
krachtige ontwikkeling van Dusseldorf reeds op zichzelf in hooge 
mate belangwekkend. Welk een benijdenswaardige macht en 
bloei moet Dusseldorf hebben om zoo te bouwen ! Tientallen van 
groote bouwwerken, banken, theaters, scholen enz. zijn daar 
gesticht en hierbij vergeleken is de bouwbedrijvigheid in Neder
land, bijv. in Amsterdam, gering. 
Opvallend is de vrijheid, waarin de moderne Duitsche bouw
kunst zich uit; de remmende invloed van een traditie ontbreekt. 
Maar ook het veredelende der historie wordt soms gemist; en zoo 
is het mogelijk, dat naast tal van voorbeelden, die een bepaalde, 
zij het nognietgeheelontwikkelde schoonheidhebben,ook voor
beelden van overlading en verwildering te vinden zijn.Maar allen 
hebben een zekere kracht en durf gemeen, ja een zekere over
moed, een jonge en sterke zelfbewustheid, die heel modern 
Duitschland beheerscht. 
Bijzonder viel het Warenhaus Tietz van Olbrich op. De voor
treffelijke gevels hebben een goede houding en een prachtig 
rythme. Zij zijn volop modern, maar zij doen door haar ver
fijning en rust aangenaam aan naast het vaak al te opdringerige 
der hedendaagsche Duitsche architectuur. Olbrich was een Wee-
ner, en de sierlijke, voorname en vroolijke Weensche geest is ook 
in het interieur terug te vinden, dat een hoogtepunt van moderne 
architectuur, misschien beter gezegd van decoratieve kunst is. 
Wij hopen later op dit gebouw en op andere terug te komen. 
In de Königsallee werd in een restaurant een korte pauze ge
houden ; het meerendeel der congressisten ging daarna naar 
de Tonhalle, teneinde de heer Berlage te hooren spreken over 
het Uitbreidingsplan van 's Gravenhage, terwijl de overblijven-
den de tocht tot het einde volgden. 
's Avonds werd ter eere van het congres een feestvoorstelling 
gegeven in het Stadttheater. ..Carmen" werd op uitstekende 
wijze opgevoerd, met prachtige mise en scene. 
Daarna waren de zalen van „Malkasten". het gebouw van de 
gelijknamige kunstenaarsvereeniging, voor de congressisten ge
opend. Velen waren voor het „gemütlich Beisammen sein" aan
wezig, waarbij talrijke Hollanders aan een gezellige tafel ver-
eenigd waren. De Drucker-uitbouw vormde o. a. een punt van 
levendige bespreking. Op voorstel van den heer Baanders werd 
besloten, in verband met de vergadering van den Amsterdam-

schen gemeenteraad op den volgenden dag, den heer Posthumus 
Meyjes het volgende telegram toe te zenden : 
„Ondergeteekenden, aanwezig op het Kongress für Stadtewesen, 
wenschen U succes met Uw streven contra Drucker-Uitbouw". 
Was geteekend door de heeren Salm. Berlage, Leliman. Stuyt. 
Gratama, Baanders, Bilderbeek, Kubatz, v. d. Vijgh, v. d. Burgh, 
Huender, Broese v. Groenou, v. Loghem, Kleiweg Dyserinck en 
Hanrath.*) 

Den volgenden dag, Woensdag 25 September, bezochten de 
congresleden het congres, o. a. ter bijwoning van een voordracht 
des heeren Schaap over: Arbeiderswoningen in de groote steden, 
terwijl de niet-congresleden in de Stadte Ausstellung de groep 
Hochbauten bezichtigden. 
Om 1 uur verzamelde zich weder een groot deel der excursio
nisten aan den gemeenschappelijken maaltijd in het Restaurant 
van het Kunstpalast. Alvorens uit elkander te gaan bracht de 
Voorzitter hulde aan de heeren Berlage en Schaap voor hunne 
voordrachten en verheugde hij zich er over, onder applaus der 
aanwezigen, dat Nederland door hun bijdragen een goed figuur 
heeft gemaakt op het congres. 
Vele congresleden bezochten hierna de tentoonstelling, daar zij 
daartoe nog weinig gelegenheid hadden gehad. 
Ten slotte zij nog vermeld, dat 's avonds ter eere van het con
gres in het Schauspielhaus als feestvoorstelling gegeven werd: 
Hedda Gabler, het aangrijpende en psychologisch zoo bijzondere 
drama van Ibsen. Ook hier werd uitmuntend gespeeld. 
E n zoo eindigde deze tweedaagsche excursie, die al wijkt zij 
eenigszins af van een gewone excursie, waarbij alle deelnemers 
bij elkaar blijven, toch in alle opzichten geslaagd genoemd mag 
worden en die zekerde aangenaamste herinneringen zal geven 
aan het plezierige, maar ook zeer leerrijke verblijf teDusseldorf. 

De Alg. Secretaris. 
J. G R A T A M A . 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

EEN MOOI OUD BUITEN A A N 
B DEN RIJN B 

door W I L L E M C . B R O U W E R 

V R E D E L U S T L E I D E R D O R P . 

^*^jHjet zij mij vergund eene bijdrage voor het 
l-'M j Bouwkundig Weekblad in te zenden en wel 

eenige foto's naar fraaie Oud-Hollandsche 
kunst. Om hiertoe in staat te zijn heb ik een 

onderhoud aangevraagd bij iemand, die dicht in mijn 
buurt woont, en de gelukkige bezitter is van een mooi 
Buiten, d.w.z. mooi huis, mooien tuin, en mooie meube
len, Oudblauw, enz. Allerwelwillendst heeft de hoog
welgeboren heer mij daartoe gewacht. 
Laat ik dan beginnen met U te brengen naar de plaats, 
waar ik de allereerste foto nam, n.m. het hek, dat ons 
aanstonds toegang zal verleenen. (Afb. 1). 
Veel behoeft er niet over te worden gesproken. Wij 
allen voelen wel de wijding, welke van zoo'n brok kunst
nijverheid uitgaat. Gesmeed door een eenvoudigen boe-
rensmid uit die dagen, die niet eens Smidskunstenaar! 
heette, doch eenvoudig zijn vak verstond, smaak had, 
en daardoor werk kreeg. Ongekunsteld, onopgeschroefd, 

*) De heer Posthumus Meyjes antwoordde dankbaar voor het 
telegram te zijn, doch tot zijn leedwezen was de Drucker-uit
bouw op de Raadsvergadering in de verdrukking gekomen en 
niet behandeld. 

maar rijk en rijp. Goed en waar ; prachtig van verhou

ding en rust. 

Over den tuin heen vertoont het oude gebouw, een Rijn

paleis uit die dagen, ons zijn voornaamheid en degelijk

heid. 
Treden wij dichter bij, dan kunnen wij het gebouw meer 
in zijn details bezien (afb. 2), de eigenaar heeft het zoo 
zuiver gevoeld om de ramen met hun betrekkelijk kleine 
ruiten, niet te doen vervangen voor meer moderne, ter
wijl zelfs de gordijnenplooi vastgehouden is, en mee
werkt aan het geheel. 
Wat Gratama op lezingen gezegd heeft van de waarde 
van een dergelijk raam, dat hoewel groot, toch voor het 
oog het interieur van buiten afscheidt, afsluit, komt hier 
wel volkomen uit. 
Waar wij toch nog meer foto's van het huis zullen geven 
wilde ik eerst even wijzen op het tuinbeeld, dat, omgeven 
door een rozen haag, grasrand, en daarna klimophaag, 
zoo'n voornaam aandeel neemt in de architecturale in-
deeling van den tuin, welke en dat is jammer — niet 
meer zijn vorm heeft behouden, die er oorspronkelijk 
om heen gedacht is (en er vermoedelijk ook wel om heen 
gemaakt is). Het tuinbeeld, waarvan wij in afb. 2 een kijk 
hebben van voren genomen, geeft ons een elegant vrou
wenfiguurtje in superbe draperieën te zien. Los, licht, 
frank, ongekunsteld, maagdelijk, in eenvoudige houding, 
staat het daar geplaatst. Geen strenge dorpelwachter 
doch een allerliefste verschijning, welke zoo geheel past, 
bij den tijd, waarin het gemaakt werd, alsook bij de vre
dige stemming, welke wij in dien hof ondergaan. De 
armen, het voorste been, het is alles met zoon liefde 
geboetseerd, dat je zoudt willen . . . het zelf gemaakt te 
hebben! Rein en innig van bescheidenheid. Een tweede 
foto, meer van achteren genomen (Afb. 3), kan U een 
nader denkbeeld geven van de liefdevolle afwerking, 
welke niet pietepeuterig is geworden. In mooie breede 
plooien en volle stofovergave, met dat blanke ronde 
schoudertje, is het al schoon en teer en rust, wat tot ons 
spreekt. 
Doch keeren wij ons weer naar het gebouw, en staan 
wij eens even daar, waar wij een kijk krijgen op het zoo 
aardige stoepje, dat afgescheiden door een gesmeed-
ijzeren hek met koperen ballen, ons naar den Rijn doet 
stappen (Afb. 5), 
Een beschaafdheid in de deuroplossing, in rustig even
wicht met de ramen, is in harmonie met het wonder
baarlijk stemmige en deftige, wat deze periode zoo bij
zonder onderscheidt van haar vorige en haar volgende. 
Op Afbeelding 4 kunnen wij beter de architecturale 
opzet van het stoepje zien, waar wij aan den overkant 
staan en een blik kunnen werpen op het kapitale, deftige 
gebouw met het koepeltje. Wil men volmaakterHolland-
sche uiting dan dit? Trekschuitenperiode! Volkomen 
waar en daardoor juist alweer een zuivere afspiegeling 
van zijn tijd, toen men zich.gaf, toen men deed, en min
der over het te maken werk leuterde. Minder verga
derde dan tegenwoordig, maar ons veel schoons naliet. 
Toen men gelukkiger was wellicht dan nu, nu de elec
trische tram de dominant is in het accoord. 
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De bewoner, die van zeer oude famile stamt, wil zich 
dan ook niet inleven in het moderne, gejaagde gedoe. En 
dit vindt wellicht ook zijn oorzaak in het feit, dat hij 
leeft, niet alleen temidden van een rustige omgeving, 
doch ook temidden van meubelen uit vroegeren tijd. 
Deze meubelen, waarvan ik aanstonds het genoegenzal 
hebben U enkele te toonen, zijn destijds meegenomen, 
toen het kasteel van zijn voorvaderen verviel. Het oude 
kasteel, dat bij Schenkenschans lag aan den (werkelijken) 
Rijn en waarvan Afb. 6 eene voorstelling geeft, was van 
wel andere dagen dan het lieflijk gelegen gebouw, dat 
wij zooeven zagen. Het was daar, dat de Hollandsch 
Renaissance meubelen, welke nu nog dit huis prettig 
stemmen, hun plaats vonden. 
Ik geef U toe, dat er veel anachronisme te vinden is, wat 
betreft de verschillende voorwerpen welke broederlijk 
bij elkaar staan. Doch waar .goede" dingen schoon zijn, 
zijn zij van één soort, zijn zij van de familie der schoon
heid, en passen zij al zoo wel samen. In alle geval, zij 
verdragen elkaar rustig, zonder poenigheid of ge
schetter. 
"Wanneer wij in de schilderijenzaal of wapenzaal bin
nenkomen, worden wij direct getroffen door den eigen-
aardigen haard, welke nog eiken dag met hakhout, een 
los Friesch turfje en een blok hout toe, wordt gestookt 
(Afb. 9). 
Aan beide zijden een wapenstoel, waar de familie
wapens op prijken. Schilderijen van familie-leden, wa
pens en harnassen, zelfs enterhaken van de "Watergeuzen 
welke om Leiden hebben gezworven, voordat zij de 
benauwde veste konden ter hulp snellen en verlossing 
bieden, dat alles en nog veel meer is daar samengevoegd 
tusschen Holl. Renaissance kasten enschrijnenin. Mooie 
Oud-Delftsche pullen op die kasten, om van te water
tanden, dat beloof ik U. Allemaal werk, dat niet zwaar
wichtig uitgeconstrueerd werd op een of ander systeem, 
doch dat ons alleen geeft het gevoel en de vakkennis van 
den werkzamen practischen geest, zonder potlood, pas
ser en driehoeken, vergaderingen, wereldtentoonstellin
gen, en wat dies meer noodzakelijk wordt geheeten in 
ons arme moderne leventje. Een gulle gezelligheid is het 
karakter van het geheel. 
De kast, welke op deze foto gedeeltelijk door het tafe
reel wil steken, heb ik nog eens apart genomen, ik geloof 
niet voor niets. (Afb. 7). 
Is het te verwonderen, dat de vaderen van den tegen-
woordigen bewoner deze meubelen deed plaatsen in 
eene betimmering, welke hem nog herinnerde aan de 
ridderzalen van Schenkenschans? Is het te verwonde
ren, dat al deze meubelen, welke al zoo vaak van vader 
op zoon overgingen, nu met een eerbied worden bezien, 
als leefden ze mee in de familiegebeurtenissen? Die oude 
getrouwen, welke de verschillende geslachten hebben 
zien komen en zien gaan, en nog steeds dienstbaar zijn? 
Nog meerdere kasten zijn er, welke ook weer versierd 
zijn door de mooie pullen, waar Delft ons, neen de ge
heele wereld, mee heeft verrijkt. 
En bezien wij eens de schrijn die staat voor een lambri
seering in Louis XVI. Kunt U een oogenblik een andere 
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achtergrond wenschen? Hindert U een oogenblik, dat de 
Renaissance, die nog niet tot Louis XIII genaderd was, 
een sprong neemt over XIV, X V en tot XVI toe? "Werke
lijke kunst kan zooveel verdragen, zonder uit den toon 
te vallen. 
Deze kast, een monument gelijk, is degelijk van karak
ter, gevoelig van detail, warm van kleur. Dat donkere 
eikenbruin tegen dat zwarte ebbenhout op een warm-
blauw kleed geeft ons een beeld van onze „gezonde" 
voorvaderen, die niet — volgens de schoolmeester — 
uit kuchen gaan, doch de volle rijpheid en degelijke be
zonkenheid met breed gebaar te verstaan geven. 
Op nog een enkel onderdeel van het gebouw wil ik U 
wijzen. Dat is n.m. den ijzeren gegoten schouw. (Afb. 8). 
Bekend is, dat deze kunst (ijzer vloeibaar te maken) 
nog niet van zoo'n ouden datum is. Het moet ongeveer 
1730 voor het eerst zijn gelukt. De een zegt in Duitsch-
land, terwijl er weer andere beweren, dat aan België 
n.m. in het Luikenland, die eer te beurt is gevallen. 
Hierover zullen wij niet lang babbelen, doch U liever 
wijzen op de prettige verhouding van het geheel. Louis 
X V in zijn begin. En wanneer wij nu weten dat dus die 
kunst pas zeer kort werd beoefend, dan is het verwon
derlijk hoe men reeds in 1738 deze schouw heeft kunnen 
modelleeren en afgieten, zoo fijn en zoo goed gedetail
leerd, als de afbeelding U kan vertellen. 
Deze schouw was, toen de familie het kasteel verliet, 
vergeten en dus achter gebleven. Toen echter in 1750 
(ongeveer) de mare ging, dat het oude kasteel door 
grooten watervloed en ijsgang bezweken was, brachten 
enkele nazaten nog eenmaal een bezoek aan de ruïne 
van hun voorvaderen en vonden daar de schouw, ge
heel uit elkaar. 
Echter de wapens, welke er op waren gemodelleerd, 
riepen om opgenomen te mogen worden en beschermd 
tegen nog verderen ondergang. Hetgeen geschiedde. 
Jaren lang hebben deze stukken gelegen in een bewaar
plaats van den tegenwoordigen bezitter, totdat ze op
nieuw zijn belangstelling gaande maakten. Zoodat sinds 
een jaar of 4, 5 de schouw weer in elkaar geschroefd 
zit, en in den salon U van voorbij gegane jaren spreekt. 
Een Louis XVI stoeltje ernaast en een Boulleklokje er 
boven, familieschilderijen aan den wand, werkelijk, ik 
heb genoten en wilde gaarne U mede doen genieten. 
Het is mij daarom aangenaam, dat de Redactie van dit 
weekblad eenige ruimte heeft willen afstaan voor de 
foto's, welke U nog meer kunnen vertellen dan ik in 
staat was te doen. 

O V E R D E INWERKING V A N 
Z E E W A T E R OP G E WAPEND
EN B E T O N . m 

door D. K R U Y F Jun. Civ. Ing. 
ooral voor ons land, waar zeer veel belang
rijke werken tot stand gebracht worden, die 
met zeewater direct in aanraking komen, is 
het van het grootste belang een antwoord te 
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krijgen op de vraag: "Welke is de inwerking van zee
water op gewapend-beton. 
De meeste werken aan onze zeekust in gewapend-beton 
en beton uitgevoerd, als de havenhoofden van IJmuiden 
en Scheveningen, de gewapend-beton glooiingen en 
betonzinkwerken, systeem de Muralt, de steiger in de 
visschershaven te IJmuiden, enz. enz., zijn betrekkelijk 
van den jongsten tijd en kunnen dus niet dienen om tot 
eene stellige beantwoording van de genoemde vraag te 
komen. 
Ook de proeven, die in het buitenland zijn en worden 
genomen, hebben nog niet tot een bepaald resultaat 
geleid. 
Op het eiland Sylt worden bijv. sinds 1898 uitgebreide 
proeven genomen, die zich zullen uitstrekken over eene 
periode van dertig jaren. Met deze proefnemingen is 
eene commissie, ingesteld door de Pruisische regeering 
en onder voorzitterschap van Dr. W. Michaëlis te Ber
lijn, belast. 
Door deze commissie zijn reeds twee rapporten uitge
bracht. Het eerste rapport behelst de inkomsten van 
mortelproeven van één-jarigen duur en daarbij kwam 
men tot de slotsom, dat het mogelijk is om portland
cement meer geschikt te maken voor het gebruik in zee
water door daaraan binnen zekere grenzen tras toe te 
voegen. Het tweede rapport bevat mededeelingen even
eens over mortelproeven en tevens over proeven met 
betonproefstukken, welke proeven zich uitstrekken 
over eene periode van vijf jaren. 
In dit rapport leidt men uit de waarnemingen af, dat 
meer kalkrijk cement beter dan minder kalk rij k cement 
voor bouwwerken aan zee is te gebruiken; dat trastoe
slag aan cement slechts eene betrekkelijke waarde heeft 
en dat het verder aanbeveling verdient vette mortels 
toe te passen en de werken voor het in aanraking bren
gen met zeewater zoolang mogelijk aan de lucht te laten 
verharden. 
Deze twee uitspraken zijn nu wel niet met elkander in 
tegenspraak, maar wijzen er toch op, dat men nog niet 
tot -het" antwoord is gekomen. 
Op verschillende congressen is deze kwestie ook te 
berde gebracht en wel op hetXI". Internationale Scheep
vaartcongres en het IV" en V" congres van de interna
tionale vereeniging voor het onderzoek van bouw
materialen. 
Op de beide laatstgenoemde congressen werd besloten 
tot het instellen van eene commissie voor de studie van 
het gewapend-beton en eene commissie onder meer tot 
taak hebbende opgaven te verzamelen over de inwer
king van zeewater op voor meer dan 25 jaar uitgevoer
de werken in portlandcement en verschillende synthe
tische onderzoekingen te verrichten, dus proeven, 
waarbij het cement wordt blootgesteld aan oplossingen 
van de verschillende elementen, die in het zeewater 
voorkomen. 
In band II, N". 10 van de ,Mitteilungen des internatio
nalen Verbandes für die Materialprüfungen der Tech-
nik" worden eenige rapporten over de door ons gestelde 
vraag gepubliceerd, die op het Vlle congres, in begin 

September te New York gehouden, zijn behandeld. 
Het zou te ver voeren om deze rapporten alle te behan
delen, doch een ervan zullen we nader bespreken en wel 
dat van den Ingenieur van den Nederlandschen Rijks-
Waterstaat V. J. P. de Blocq van Kuffeler. 
De vraag, hoe gewapend-beton zich in zeewater houdt, 
kan volgens genoemden ingenieur, teruggebracht wor
den tot de vraag hoe beton zich in zeewater houdt. Het 
is namelijk algemeen bekend, dat het ijzer door het 
omringende beton volkomen beschut wordt, echter in 
de onderstelling, dat het ijzer ver genoeg van de opper
vlakte van het beton verwijderd is. Een afstand van 2 
c.M. minstens is bij zeewerken een vereischte. 
Vroeger gebruikte men altijd portlandcement zonder 
trastoeslag. Hoewel de ervaring over de beschuttende 
werking van het cementtrasbeton nog niet groot is, kan 
men toch wel aannemen, dat deze zeer voldoende is. 
Men heeft namelijk ijzer, dat door cementtrasbeton om
huld was geweest in even goeden toestand aangetroffen 
als ijzer, dat door cementbeton was omgeven. Er zijn 
verder geen theoretische overwegingen, die een aantas
ten van het ijzer door tras zouden doen vermoeden, zoo
dat men ten dezen opzichte niet beangst behoeft te zijn. 
In het algemeen wordt het beton aangetast door de 
zouten in het zeewater en vooral zijn de zwavelzure 
zouten gevaarlijk door hunne werking op de minder 
stabiele kalkverbindingen, die zich gedurende de lange 
verhardingsperiode van het cement vormen. De invloed 
van het zeewater is in den eersten tijd na de betoneering 
het schadelijkst, omdat de genoemde verbindingen dan 
het minst stabiel zijn. Dit wordt ook door de praktijk 
bevestigd. Als voorbeeld hiervan wordt o.a. aangehaald 
de monoliet-constructie van den dam van de visschers
haven in Scheveningen en de fundeeringsblokken even
eens in Scheveningen gebruikt. De mengverhouding van 
beide constructies was dezelfde en toch was de weer
stand tegen den invloed van het zeewater verschillend. 
De in verharden toestand gezonken blokken zijn meest 
onbeschadigd, terwijl de monolitische havendam reeds 
sporen van aantasting vertoont. 
Deze ervaring komt dus overeen met die opgedaan bij 
de proefnemingen op het eiland Sylt. Het verdient dus 
aanbeveling het beton in vochtige lucht of onder zand 
te laten verharden, alvorens het met zeewater in aan
raking wordt gebracht. Kan dit niet gebeuren, dan zal 
men genoodzaakt zijn een vettere beton te gebruiken, 
dus een beton met hoogeren weerstand. 
Van het gebruik van zeewater voor de bereiding van 
het beton is hoogstwaarschijnlijk zeer weinig schade te 
verwachten. Deze hoeveelheid water en dus ook de 
hoeveelheid zouten is toch zeer gering in verhouding 
tot de hoeveelheden die zoodra het beton aan het zee
water wordt blootgesteld, door diffusie in het beton 
indringen. Hoe meer de diffusie bemoeilijkt wordt des 
te minder zal het beton aangetast worden. Het verdient 
dus de voorkeur dichte betonmengingen te gebruiken. 
Natuurlijk is het ook van het grootste belang cement 
toe te passen, dat zelf reeds geringe aantasting door het 
zeewater waarborgt. 
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Zooals reeds werd opgemerkt, worden vooral de minder 
stabiele verbindingen van het cement door het zeewater 
aangetast. Wanneer men nu aan het cement kiezelzuur-
houdende stoffen als tras en puzzolanen toevoegt, gaat 
een deel van de kalk verbindingen met silikaten aan. 
Daardoor ontstaan meer stabiele verbindingen en is dus 
de inwerking van het zeewater minder te vreezen. Dit 
proces is echter van langen duur en dus zal degoede wer
king van het tras veel intenser zijn, indien men het beton 
eerst in vochtige lucht of onder zand laat verharden. 
Een verder voordeel van een toeslag van zeer fijn ge
malen tras is, dat de mortel dichter en vaster wordt. 
Hoewel de proeven van de meer genoemde Duitsche 
commissie van groot belang zijn, wordt door den rap
porteur toch bejammerd, dat geen proeven werden ge
nomen met grootere hoeveelheden trastoeslag en zon
der trastoeslag, terwijl hij de samenstelling van het 
beton ook anders had gewenscht. Men heeft namelijk 
steeds een deel van het cement door tras vervangen, 
zoodat men met betonmengingen van ongelijk cement-
gehalte werkte. Eene vergelijking van dergelijke men
gingen wordt niet geheel juist geacht. De Heer Blocq 
van Kuffeler geeft eenige mengverhoudingenaan, waar
bij het cementgehalte voor iederen M : 1 . mortel ongeveer 
gelijk is en dus bij gebruikmaking daarvan bij proeven 
de verhooging van den weerstand door de trastoevoe
ging meer tot haar recht zou komen. 
De bedoelde mengverhoudingen zijn: 
1C + 4 Z d. i. I C : 3,38 M : 1 mortel. 
1 C 4 -:':t Tr + 3-/:! Z d. i. I C : 3,40 M : ' mortel. 
l C + l T r + 4 Z d. i. I C : 4,07 M : 1 mortel. 
Bij de proeven op het eiland Sylt is gebleken, dat bij 
eene mengverhouding van 1 C -f- Tr 4 3- ;: Z de 
trekvastheid in de periode van het eerste tot het vijfde 
jaar na de vervaardiging niet was verminderd. De 
proefstukken waren gedurende 9 dagen onder nat zand 
geplaatst, voor zij aan de inwerking van het zeewater 
werden blootgesteld. De genoemde samenstelling wordt 
dus blijkbaar zoo goed als niet aangetast. 
Bij eene vergelijking van de verschillende mengverhou
dingen, zooals die bij ons voor zeewerken worden ge
bruikt, bleek, dat werken samengesteld uit beton van 
1 C + VL> Tr + 3 Z zich in goeden toestand bevonden, 
onder voorwaarde echter, dat zij van te voren in voch
tige lucht waren verhard, terwijl werken van slappere 
samenstellingen niet tegen de inwerking van het zee
water bleken bestand te zijn. Dit strookt dus weer met 
de ervaringen opgedaan bij de Duitsche proeven. 
De verhouding 1 C -f ' a Tr i 3 Z, kan echter minder 
goede resultaten leveren, indien het werk direct aan de 
inwerking van het zeewater wordt blootgesteld. In dat 
geval wordt eene vettere mortel aanbevolen en wel 
1 C r 1 ; 2 T r -j" -2' •> Z. Het is jammer, dat met deze meng
verhouding geen proeven door de Duitsche commissie 
zijn verricht. 
Voegt men geen tras toe, dan moet men een veel vettere 
mortel gebruiken. Bij de Duitsche proefnemingen is ge
bleken, dat de trekvastheid van mortel van 1 C +- 2 Z 
in een tijdsbestek van 5 jaar steeds vermindert. Zonder 
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trastoeslag zal men dus eene mengverhouding van 
1 C + l 1/-' Z moeten gebruiken. 
Bij de constructie van de havendammen te IJmuiden en 
van den golfbreker aldaar was de samenstelling van 
het beton 1 C + 3 Z | 3 steenslag. Hiermede heeft men 
geen zeer bevredigende resultaten bereikt. De mecha
nische krachten bij stormweer hebben hier echter naast 
de eigenlijke inwerking van het zeewater grooten in
vloed gehad. Bij herstellingen van de betonblokken ge
bruikte men tot het jaar 1905 de samenstelling l C - f 
1 '/•.' Z 4 3 steenslag en deze gaf bevredigende resulta
ten. Later heeft men cementtrasbeton van de samen
stelling 1 C 4- 1,:, Tr + 2 Z -4- 3-'('3 steenslag gebruikt. 
De rapporteur gelooft voor de toe te voegen hoeveel
heid tras 'j2 Tr op 1 C te kunnen aanbevelen. Het ge
bruik van gelijke hoeveelheden cement en tras schijnt 
hem minder aanbevelendswaardig. 
De toegevoegde tras geeft echter niet alleen eene groo
tere zekerheid tegen de inwerking van het zeewater, 
maar vermindert ook de kosten. Vergelijkt men bijv. 
de mortel 1 C + l'|,> Z en 1 C 4 Vj Tr + 3 Z, die beide 
voor zeewerken aanbeveling verdienen, dan worden de 
prijzen per M ' . mortel respectievelijk ƒ 1 7 en ƒ12 . Ce
menttrasbeton geeft dus eene groote besparing. 
Aangezien het tras met de kalk uit het cement verbin
dingen vormt is het van het grootstebelang, dat de men
ging van beide materialen zeer innig is; de menging 
moet nog voor het toevoegen van het zand geschieden. 
Het beton voor zeewerken moet verder zeer dicht zijn 
en dus moet de hoeveelheid mortel zoo groot zijn, dat 
zij de holle ruimten van het grind of den steenslag geheel 
opvult. Indien de wapening zeer ingewikkeld is, is een 
vermindering van de hoeveelheid grind of steenslag aan 
te bevelen, om zeker te zijn, dat het ijzer en de toeslag 
geheel door mortel omgeven worden. 
Grind en steenslag van grootere afmeting dan 2 Cm. 
moet bij gewapend-beton niet worden gebruikt, behalve 
wanneer het ijzer op voldoend grooten afstand van de 
betonoppervlakte ligt. 
De innige vermenging van de toeslagmaterialen met het 
bindmiddel moet met den grootst mogelijken zorg ge
schieden, en evenzoo de eigenlijke betonneerings-
arbeid. 
De kistingen moeten zoo sterk zijn, dat zij gedurende het 
stampen niet van vorm veranderen, zij moeten zeer 
nauwkeurig worden samengesteld en ook zoo dicht mo
gelijk zijn. 
Bij een onjuiste samenstelling van het beton kan het 
plaatselijk gemakkelijk door het zeewater worden aan
getast en dan de wapeningsstaven bereiken; evenzeer 
kan door een slecht gestampte laag, enz. het zeewater 
in het hart van de constructie doordringen en dit geeft 
aan de golven weer meerdere gelegenheid om mecha
nisch op de constructie in te werken. 
Hoe beter het beton gestampt is, des te minder poreus 
is het. Daarom is het dus aan te bevelen in het beton 
niet al te veel water te gebruiken. Daarentegen moet 
het beton ook plastisch genoeg zijn, zoodat het ijzer en 
het grind of de steenslagstukken voldoende door mortel 

omhuld worden. De hoeveelheid van het aanmaak water 
hangt van den aard van de constructie af. 
Vertoonen zich na het verwijderen van de kisting hier 
en daar gebrekkige plaatsen dan verdient het aanbe
veling een dunne mortellaag van dezelfde samenstelling 
als die welke in het beton gebruikt is, op die plaatsen 
aan te brengen. Men moet hierbij zorgen, dat het beton 
vochtig is en de mortel zoo dun, dat zij met een kwast 
aangebracht kan worden. Volgt men deze voorschriften 
dan vereenigt de later opgebrachte laag mortel zich ge
heel met het beton en maakt het meer ondoorlaatbaar. 
Bij de verharding van het beton in de lucht moet men 
het vochtig houden. Het cement heeft water noodig voor 
zijne verharding en werd het beton dus niet vochtig ge
houden, dan beliep men de kans, dat het benoodigde 
water verdampte. 
Aan het slot van het rapport wordt de volgende samen
vatting gegeven: 
In onze streken geeft het gewapend-beton voor zeewer
ken voldoende zekerheid; er moeten echter de volgende 
regelen bij in acht worden genomen : 
1 °, Men gebruike alleen kunstmatige cement en wel lang
zaam bindend cement van voortreffelijke hoedanigheid. 
Het verhardingsproces moet zeer regelmatig verloopen. 
2°. De menging van de samenstellende deelen, zoowel 
als het stampen van het beton in de kistingen, die dicht 
en sterk moeten zijn, geschiede met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid. 
3". Het gebruik van tras of van puzzolanen is te prefe-
reeren. 
4°. Het beton moet dicht zijn en de mengverhouding van 
de mortel mag niet magerder gekozen worden dan 1 C 
H l/ï Tr-+• 3 Z of i c + 1',. Z. 
5". Indien het beton in vochtige lucht kan verharden, 
alvorens ter plaatse te worden gebracht, vergroot dit 
zijn weerstand tegen de inwerking van het zeewater; dit 
is dus, indien mogelijk, aan te raden. Wordt het beton 
direct na zijn aanmaak aan de inwerking van het zee
water blootgesteld, dan moet men een vettere mengver
houding kiezen. 
Hoewel uit het bovenstaande blijkt, dat de gestelde 
vraag nog niet geheel opgehouden heeft eene vraag te 
zijn, kan men toch op eene voldoende zekerheid reke
nen bij het gebruik van gewapend beton voor zeewer
ken, die aan den anderen kant steeds menschenarbeid 
blijven en niet berekend behoeven te zijn voor de eeuwig
heid. 

STADSSCHOON T E ARNHEM. 

11 
leRaad der Gemeente Arnhem besloot in zijne 
jzitting van den 30 September j.l. tot aankoop 
jvan een huis gelegen aan de Markt en ge-
ibouwd in de achttiende eeuw; zie bijgaande 

afbeelding. 
Dit huis, hoewel eenigszins vervallen, kenmerkt zich 
door bescheiden vorm, waardoor het kan beschouwd 
worden als een goed overgangslid tusschen de mooie 

Hoek van de Markt te Arnhem. 

Waag en de bekende St. Eusebiuskerk. 
Ten einde te voorkomen, dat bij aankoop door een par
ticulier dit perceel zou worden verbouwd, ten gevolge 
waarvan verstoring van de rust, waardoor de hoek van 
de markt zich kenmerkt, te duchten zou zijn, stelde het 
College van Burgemeester en Wethouders aankoop 
door de Gemeente voor. 
De Raad, die dezen aankoop goedkeurde, verrichtte 
daarmede een goede daad, waarvoor hem en zeker ook 
het College van Burgemeester en Wethouders dat daar
toe het voorstel deed, hulde mag worden gebracht. 

DE NIEUWE HAAGSCHE SCHOUWBURG. 
Vervolg van blz. 473. Slot. 

m Jan een ruimen verkeersweg is rond het geheele ge-
jbouw dus geen sprake ; de hoofdweg is onvoldoende 
len verder is het door een aaneenschakeling van slop-
[jes, steegjes, tunnels omgeven, terwijl de achterzijde 

onbereikbaar is. Zijn deze ruimten bij het gewone gebruik van 
het gebouw onvoldoende, bij een paniek of brand zal het gemis 
van verkeerswegen zich in de eerste plaats doen gevoelen. Het 
is mij niet recht duidelijk hoe een reddingswerk en een blusch-
werk van buiten af moet plaats hebben zon der dat artiesten en 
bezoekers elkander verdrukken en onder den voet komen, niet 
zoozeer als men in het gebouw nog is, doch juist als men erbuiten 
komt. 
Een andere specialiteit op schouwburggebied. Godfried Semper, 
geeft in zijn standaardwerk over schouwburgen dan ook geheel 
andere cijfers aan voor de verkeerswegen rond de theaters in 
het algemeen. Voor het verkeer en voor alle mogelijke eventua
liteiten beveelt hij een minimum-breedte aan der straten van 
12 M . maar dan ook rond het geheele gebouw. In deze afme
tingen mag meer vertrouwen worden gesteld en indien werke
lijk eens een paniek ontstaat, zal men tot de slotsom komen, dat 
deze ruimte in haar geheel gebruikt wordt, ja zelfs niets over
dadigs heeft. Afmetingen, die nog niet de helft van deze breedte 
bereiken, kunnen dan ook in geen enkel opzicht eenige voldoe
ning geven. 
Hebben we hiermede de omliggende straten en verkeerswegen 
van den nieuwen schouwburg besproken, nu wil len we een 
oogenblik stilstaan bij het gebouw zelf. Het ligt niet in ons voor
nemen, uit te weiden over kleine onderdeden ; wij zullen ons er 
toe bepalen, in groote lijnen het plan te bezien. Het terrein waar
op het hoofdgebouw met bergplaatsen is gedacht, heeft een 
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breedte van 39 bij een gemiddelde diepte van 94 M . Deze afme
tingen zijn voor een schouwburg voor ruim 1200 toeschouwers 
wel het minimum, dat gebruikt mag worden, en de ontwerper is 
tot deze afmetingen gekomen ten koste van de omliggende stra
ten. Daar verschillende afmetingen reeds geknepen zijn. is het 
niet mogelijk aan de verruiming van de verkeerswegen tegemoet 
te komen ten koste van het gebouw. Zooals gewoonlijk bij mo
derne schouwburgen, is de diepte van het gebouw in drieën te 
verdeelen. Een ruimte voor het publiek met annexen. een ruimte 
voor het tooneel en verder de ruimten tot berging der schermen 
en doeken. Volgens den eisch. bij dit plan gesteld, nemen deze 
ruimten voor berging een belangrijke plaats in. een kleine dui
zend vierkante meters, ten koste zelfs van de ruimte voor het 
publiek. De groote scheidingsmuur van tooneelruimte en zaal. 
waarin de tooneelopening van 12 M . breedte zich bevindt, ligt 
36 M . achterde rooilijn, terwijl de eigenlijke zaalruimte eendiepte 
hebben zal van 16 M. bij een breedte van twintig, de orkestruimte, 
ter breedte van de tooneelopening. heeft een diepte van 3 M. . een 
orkest van 85 man sterk zal dan ook niet te ruim kunnen geplaatst 
worden. 
De vorm der zaal is die, welke in den laatsten tijd nog wel eens 
wordt aangewend: de zijwanden recht, met eene buiging naar de 
tooneelopening. terwijl de achterwand een segment is met een 
straal van ongeveer 24 M. . met het middelpunt in de as van het 
tooneel. pl.m. 6 M . achter het scherm gelegen. 
De ruimte voor het publiek is als volgt verdeeld : gelijkvloers 5 
rijen stalles, verder parket en parterreplaatsen entegen den ach
terwand een 12tal baignoires. Op den eersten rang de beide hof-
loges, aan iedere zijde van het tooneel. een feestloge tegenover 
het tooneel. verder zij- en frontloges. en drie rijen balconplaat-
sen; 2de rang met zijloges en frontbalconplaatsen. terwijl de ga
lerij, hierachter beginnende, negen rijen naar achteren oploopt 
en alleen tegen den achterwand is geplaatst. Het aantal plaatsen 
voor de galerij is 282. De geheele zaal is koepelvormig overwelfd, 
de hellende richting naar de zijde van het tooneel van dit plafond 
maakt een onaangenamen. scheeven indruk. Aan beide zijden 
van de ruimten voor het auditorium zijn voor alle rangen ruime 
gangen aangebracht, met vestiaires; doordat de vestibule en de 
daarboven gelegen foyer een ovalen hoofdvorm hebben, worden 
deze couloirs in de as van het gebouw vernauwd tot een breedte 
van drie meters, hetgeen tegenover de feestloge en foyer op den 
eersten rang te gering is. Het voordeel dat hiertegenover staat is. 
dat voor de trappen, die tot den lsten rang toegang geven, eenigs-
zins meer ruimte is verkregen. 

De toegangstrappen tot de verschillende rangen zijn aan het 
voorgebouw aan beide zijden van de hoofdvestibule gelegen. De 
uitgangen komen aan de zijgevels uit, hetgeen juist aan de zijde 
van den doorrit naar binnenhof onverantwoordelijk moet ge
noemd worden. De trappen aan deze zijden zijn dan ook van 
direct licht en lucht verstoken, het eerste kan met kunstlicht wor
den gevonden, dat toch 's avonds dienst doet, doch de directe 
luchtverversching is onontbeerlijk. In het midden aan den voor
gevel is de vestibule gelegen, waarvan de vloer hellend naar 
achteren oploopt om meer hoogte achter in de zaal te krijgen, die 
sterk naar voren verloopt. Een oploopende vloer doet voor het 
oog niet aangenaam aan, doch het practisch nut weegt hier zwaar
der. Hierdoor toch zijn eenige treden vervallen, die hinderlijk 
zijn ; 't valt te betreuren dat toch nog van drie treden is moeten 
gebruik gemaakt worden om tot de couloirs rond de zaal te stij
gen, eenige treden geven vooral bij het verlaten van schouwbur
gen vertraging, soms ook wel ongelukken. Zooals reeds gezegd, 
is de groote foyer boven deze vestibule gelegen, zij heeft een ge
middelde afmeting van 20 bij 7 meter met eene loggia van de
zelfde lengte bij een breedte van 2.50 M . De brochure spreekt van 
een ruimen foyer voor parterre-en le rang-bezoekers. Het aan
tal personen dat deze rangen kan bezoeken is 750. Een gedeelte 
hiervan komt in den rookfoyer terecht, doch de meerderheid van 
het publiek gaat naar dezen grooten foyer, die hiervoor niet ruim 
genoeg is. Ook is de gelegenheid tot plaats nemen niet groot en 
het meerendeel der bezoekers aangewezen tot staan. Dit nu is 
iets. dat het Haagsche schouwburgpubliek niet gaarne doet; het 
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mag een plaatselijke eigenaardigheid zijn, in ieder geval dient er 
rekening mede gehouden te worden. Ongetwijfeld is voor het in
brengen van een behoorlijk aantal stoelen en tafels de ruimte 
onvoldoende. De rookfoyer met 90 M 2 . oppervlakte vrije ruimte 
boven den ingang van het binnenhof gelegen, hoewel ook niet 
groot, heeft het voordeel buiten het eigenlijke gebouw gelegen 
te zijn. 
De 2e rang en galerij verheugen zich eveneens in een foyer en 
rookkamer, die. zooals te begrijpen is, van bescheidener afme
tingen zijn. De trappen voor deze verschillende rangen hebben 
een breedte van 1.50 M . , hetgeen ook niet ruim is. In de meeste 
opera's en theaters van den laatsten tijd zijn deze twee meter 
breed, welke afmeting meer aanbeveling verdient. 
De tooneelruimte is, wat hare oppervlakte en hoogte betreft, voor 
gewone opera- en tooneelstukken voldoende. De diepte van het 
tooneel zelf heeft een afmeting van l7M.b i j een breedte van 24M.. 
terwijl deze ruimte kan vergroot worden met een achtertooneel 
van 7 M . diep en 12 M . breed. Desnoods kan dit achtertooneel nog 
een grootere diepte krijgen van 5 M. . indien gebruik gemaakt 
wordt van de verbindingsbrug, waaronder de reeds vroeger be
sproken verbindingsweg loopt. 
Bij de schouwburgen van de laatste jaren, in Duitschland ge
bouwd, ziet men de tooneelruimte zich tot reusachtige afmetin
gen ontwikkelen voor de opvoering van Wagner-stukken en 
neemt het karakter der voorstellingen aldus een anderen vorm 
aan, en wel dien van muziekdrama's. De enorme ruimte, die deze 
voorstellingen eischen, met de groote koren, de opstellingen op 
het achtertooneel voor spoedige verwisselingen, gangen buiten 
de tooneelruimte enz. enz. zijn niet terug te brengen op een ge
woon operatooneel. al is dit reeds van respectabele afmetingen. 
Vóóraf dient dus de vraag te worden gesteld: zal deze schouw
burg ook moeten dienen voor ..Festspiele" ? Zoo ja, dan zal, niet
tegenstaande de brochure aangeeft, dat een Wagner-opvoering 
kan plaats hebben, verruiming van het tooneel noodig zijn. zoo 
ook vergrooting van de opstellingruimten die zich naast het 
tooneel bevinden. 
De verschillende kleedkamers der artiesten zijn goed gegroe
peerd en de verbindingen van deze vertrekken met de tooneel
ruimte zijn practisch en vrij aangebracht. 
Ook de verschillende magazijnen voor decors en tooneelbenoo-
digdheden. over drie verdiepingen verdeeld, waarboven het 
decoratie-atelier en de overige werkplaatsen, kenmerken zich 
door de practische manier, om deze decors naar het tooneel over 
te brengen. Het bezwaar, dat deze bijgebouwen te veel met het 
hoofdgebouw in verbinding staan, zal door branddeuren onder
vangen zijn. 
Onder het tooneel zijn twee verdiepingen aangebracht, ter ge
zamenlijke diepte van ruim 5.50 M . Ook dit is voor de gewone op
voeringen voldoende, doch hetzelfde geldt ook hier als voor de 
tooneelruimte : bij speciale opvoeringen zal deze diepte grooter 
moeten zijn, hetgeen ook verschillende theaters in het buiten
land, in lateren tijd gebouwd, doen zien. Verscheidene hebben 
drie verdiepingen, met een gezamenlijke diepte van acht of 
negen meter. 
In het sousterrein van het gebouw bevinden zich de geheime
nissen van de techniek, welke inrichtingen voor een theater 
vooral, een zoo belangrijke plaats innemen. We laten gaarne aan 
een specialiteit van ieder der onderdeelen afzonderlijk, over, de 
deugdelijkheid van deze installaties te beoordeelen en moeten 
er slechts op wijzen dat Hollandsche, Duitsche, Fransche, ja zelfs 
Oostenrijksche architecten zich wenden voor deze projecten tot 
de daarvoor bekende huizen te Berlijn, Mainz, Parijs, Weenen en 
andere plaatsen, die speciale inrichtingen voor tooneelmecaniek, 
verwarming, verlichting, luchtverversching enz. installeeren en 
steeds er op uit zijn deze onderdeelen te perfectioneeren. Dat 
hierdoor het nieuwste kan verkregen worden wat op technisch 
gebied is gevonden behoeft geen betoog. 
Nu rest nog de bespreking van de aesthetische waarde van het 
gebouw in hare omgeving en de architectuur van de gevels. De 
binnenarchitectuur zijn we helaas niet in de gelegenheid te be
oordeelen, de afdrukken in de brochure zijn zoo klein en zoo 

slecht van reproductie dat hierop niet geoordeeld mag worden. 
Direct valt op, dat de fantasie-perspectief van het uiterlijk geheel, 
niet den juisten toestand weergeeft. De teekening doet eenige 
ruimte vermoeden aan de zijde van het Schouwburgstraatje, die 
er niet is. Verder wordt zeer ten onrechte de indruk gewekt alsof 
een enorm plein vóór den schouwburg bestaat. Edoch, de gevel
lijn voor het Hotel Paulez, die zich ongeveer tegenover de as van 
het schouwburggebouw bevindt, is eenvoudig weggelaten. Wij 
zullen dan ook door deze foutieve voorstelling ons niet laten 
misleiden en den gevel bezien in den werkelijken toestand. De 
ligging brengt nu eenmaal mee, dat de voorgevel voor een deel 
aan het Voorhout, voor een deel aan een te smalle straat is gele
gen, waarmede bij hetontwerpenrekeninghad moeten gehouden 
worden. Dit is niet het geval, want de ovaalvorm der midden
partij tusschen twee pylonen ingesloten, is berekend op een 
voorplein, terwijl deze nu gedeeltelijk aan een straat gelegen, te 
veelpretentie zal hebben met dendikbuikigenmiddenvorm. Een 
tweede storende aansluiting, eene waaraan de ontwerper niet de 
minste schuld heeft, is die met den gevel van het belendende 
perceel der firma Wolff. 
Tusschen den schouwburggevel en de Lange Houtstraat blijft 
een geveltje staan van 4.40 M . breed. Het dient zeker niet om het 
theater meer relief te geven en dit stukje gevel blijft als onding 
staan, misschien ter vertolking van den geest, die bij de alge
meene behandeling van het schouwburgplan heeft voorgezeten, 
een geest van „Holland op zijn smalst". 
De voorgevel zelf mist de eenheid die in de eerste plaats ge
wenscht is. Een beslist karakter ligt er niet in uitgedrukt en de 
combinatie van de moderne vlakke pylonen aansluitend bij de 
rustige gevelvlakken, waarachter de trappen zich bevinden met 
de quasi klassieke architectuur der ovaalvormige middenpartij, 
kan niet gelukkig genoemd worden. De aansluiting van deze 
beide stijlen wordt zelfs hinderlijk op de 2e verdieping waar de 
terugspringende attiek. voorafgegaan door een balkon met klas
sieke balustrade voorzien vanbeelden. zichonaesthetischwringt 
tusschen de met groote groepen bekroonde vlakke pylonen. 
Weinig schouwburgen geven een goed architectonisch verband 
te zien van tooneelruimte met voorgebouw. Dit is dan ook wel 
een der moeilijkste vraagstukken, die men ter oplossing kan 
krijgen. Men treft goede voorbeelden hiervan aan bij het 
theater te Dortmund van prof. Martin Duller : in een ontwerp 
van Car l Moritz, architect te Keulen voor het theater te Stuttgart, 
en in veel rijkeren zin bij de groote opera te Parijs. Slechter dan 
het bij het ontwerp voorden Haagschen Schouwburg is opgelost, 
is niet denkbaar. Het zijn twee op zichzelf, naast en tegen elkan
der opgroeiende gebouwenmassa's, die misschien als eenige 
overeenkomst hebben de kleur der pannen waarmede zij ge
dekt zijn. 
De tympanvormige topgevel van deze tooneelruimte. waarin 
zich een halfcirkelvormige raamopening bevindt, dient als ach
terfront voor den boven omschreven in twee stijlen opgetrokken 
voorgevel. Het dak van het voorgebouw dat met den gevel aan 
de voorzijde meebuigt loopt bot tegen den tooneelmuur aan, 
terwijl de luchtkap bij wijze van rondtempeltje (temple de 
l'amour te Versailles) op de voorzijde van de nok is geplaatst. 
Naast den hoofdgevel bevindt zich die van het bijgebouw ; deze 
staat ook weer op zichzelf. Een arkade van drie bogen waarvan 
een als doorrit naar den binnenhof dienst doet, vormt de hoofd-
groepeering met de daarboven gelegen loggia. De schaduwval-
lingen die hierdoor ontstaan zullen aan de klassieke zuilen met 
hoofdgestel een mager volume geven. Deze licht en schaduw
werking vindt men in den overigen gevel niet terug. Ook hier
door blijft deze partij op zichzelf staan. 
Vroegere berichten brachten het nieuws dat de Schouwburg
commissie besloten had. de plannen te doen vervaardigen door 
de Weensche architecten, terwijl de gevels zouden worden ge
volgd van den gemeente architect Gort. We waren destijds in de 
gelegenheid de teekeningen van deze gevels te zien en komen nu 
tot de slotsom, dat de groote Weensche firma dit ontwerp heeft 
omgewerkt op een manier, die alles behalve van goeden smaak 
getuigt. De eenheid en architectonische samenhang die de archi

tect Gort in zijn ontwerp wist te brengen, door strenge verdeeling 
der hoofdgroepen, geheel in modernen geest opgevat, zijn ver
loren gegaan. 
Resumeerende kunnen we het voorstel van de schouwburg-com
missie in het volgende samenvatten. 
In de eerste plaats heeft deze commissie niet het recht, beslag te 
leggen op een der schoonste Lodewijk X V I gevels uit ons land 
en dezen te doen verdwijnen. Natuurlijk mocht niet alleen, doch 
moest zij zich wenden tot eenspecialiteitopschouwburggebieden 
indien deze hier te lande niet te vinden was (hetgeen wij betwij
felen), was haar plicht, zich te wenden tot een buitenlander. Deze 
specialiteit had echter geen advies mogen uitbrengen, dat op de 
bedoelde plaats een schouwburg volgens de nieuwste eischen 
voor twaalfhonderd toeschouwers kan worden ingericht. Een 
architect, wien zulk een vraag wordt gesteld, heeft het plan te 
bezien ook in verband met de verkeerswegen en den aestheti
schen welstand. Dat dit niet geschied is. is de grootste fout die 
heeft plaats gehad. Het plan van den architect Helmergeeft het 
bewijs, dat deze vraag onmogelijk oplosbaar is in deze omgeving. 
Verschillende ruimten in het gebouw hebben onvoldoende af
metingen, de ruimten er om heen zijn ten eenen male onvol
doende en streng te veroordeelen. De architectonische uitbeel
dingen dragen geen karakter van hedendaagsche bouwkunst, en 
dragen evenmin het kenmerk van een diepgaande studie van 
vroegere bouwstijlen aan een modern gebouw met talent toege
past. De doorvoering van dit plan zal, zooals wij reeds schreven, 
niet alleen het dikke millioen doen betreuren, doch het gebouw 
zelf zal om practische en aesthetische redenen misstaan en veel 
ergernis verwekken. 
Een onbevooroordeelde behandeling van dit plan kan niet an
ders dan tot de slotsom leiden, dat de uitvoering er van niet 
gewenscht is. 
Moge ook de gemeenteraad dit inzien. 

3 | B E R I C h T E R f | 
Tentoonstelling Huis en Tuin te Amsterdam. Het bestuur 
der Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten heeft 
het voornemen, een tentoonstelling van Huis en Tuin. in Bouw, 
Inrichting en Aanleg te doen houden op een terrein in het Museum
kwartier van 1 Juli tot 31 October 1913. 
Over deze plannen vernemen we het volgende : 
Het plan is gedacht op een terrein, gelegen aan de Emmastraat 
te Amsterdam en toebehoorende aan de gemeente Amsterdam. 
De bebouwde oppervlakte van het geheele tentoonstellingster
rein bedraagt ruim één Hectare. De lengte-as zal nagenoeg ko
men te liggen in de as der verbi eede Emmastraat. De gebouwen 
worden deels in baksteen, deels in hout opgetrokken. 
De toegang tot de eigenlijke tentoonstellingsgebouwen wordt 
verleend door een monumentale entree aan de Emmastraat. 
Om een voor- en achtertuin zijn geheel gesloten tentoonstellings
hallen ontworpen, waarvan de gevels in baksteen zijn opgetrok
ken en dienstbaar zullen gemaakt worden aan het tentoonstellen 
van den baksteen. 
De tentoonstellingshallen dienen voor de expositie van andere 
bouwmaterialen en aanverwante artikelen betreffende de huis
inrichting. 
Een geheel steenen gebouw zal ter beschikking worden gesteld 
van de Kunstnijverheid, terwijl op het achterterrein bedrijven 
in werking en machines kunnen worden opgesteld. 
In de as van het terrein bevindt zich het caférestaurant, dat te 
midden der tuinen is gelegen, terwijl in den middentuin een 
doelmatige baksteenen woning zal worden gebouwd en geheel 
worden ingericht. 
De vergaderzaal, tevens dienstbaar voor lichtbeeldentheater, 
grenst onmiddellijk aan het restaurant. Het ligt in de bedoeling, 
in deze zaal een reeks voordrachten te doen houden over de 
bouwmaterialen-industrie, en de winning of fabricage van som-
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mige bouwmaterialen cinematographisch te vertoonen. Des 
avonds en op enkele middagen zal in deze zaal een keur van 
lichtbeelden worden vertoond of zullen er concerten worden 
gegeven. 
De tuinen zullen tevens dienstbaar gemaakt worden aan exposi
ties der tuinkunst. Tijdelijke tentoontellingen van bloemen, 
planten en vruchten zullen bijdragen om steeds nieuwe attrac
ties te geven aan het tentoonstellingsbezoek. 
De groepen waarin de inzendingen zullen worden onderge
bracht, zijn de volgende : bouwstoffen, hang- en sluitmiddelen, 
verwarming en ventilatie, verlichting en watervoorziening, keu
keninrichting, aanverwante bedrijven in werking, tuinaanleg en 
-versiering, meubileering en stoffeering, literatuur, werktuigen 
en instrumenten der bouwtechniek. 
De inschrijving voor deelneming is opengesteld tot 1 Nov. 1912. 
Zooals reeds vroeger werd medegedeeld, bestaat de voorloopige 
tentoonstellingscommissie uit de heeren A.Smits Azn.te's-Bosch, 
M . J. van Löben Seis te Nijmegen, en L . Zwiers, architect der 
tentoonstelling, te Amsterdam. Aanvragen om plaatsruimte en 
inlichtingen richte men tot den heer J. H. Janson, Algemeen-Se
cretaris onzer Vereeniging. te Nijmegen, Bisschop-Hamerstr. l a . 
Het uitbreidingsplan voor den overkant van het IJ bij 
Amsterdam. Op een vraag van den heer Wibaut heeft de wet
houder Delprat in de raadszitting medegedeeld, dat een algeheel 
uitbreidingsplan voor den overkant van het IJ gereed was. 
Dit plan geeft een volledig stadsbeeld voor den geheelen over
kant van het IJ. met straten, industrie- en bouwterreinen. Boven
dien zijn er verschillende plantsoenen in ontworpen, behalve de 
reeds bestaande parken aan den overkant, als het Vliegenbosch, 
het Spreeuwenpark en het park aan de Oostzijde van het Noord-
Hollandsch Kanaal. Het plan is zoo gedacht, dat dit kanaal ge
heel tusschen het groen komt te liggen. 
Het gebouw der Tweede Kamer. Naar het Alg. H . BI., zouden 
de plannen tot verbouwing van de Tweede Kamer met een gevel 
aan de Kapelsbrug voorloopig blijven rusten en zou een plan van 
ruimer en grootscher uitbreiding van het gebouw der volksver
tegenwoordiging in studie genomen zijn. 
Een terrein voor de vrije schilders. Eenigen tijd geleden 
vernamen wij, dat een aantal vrije schilders zich met den archi
tect, den heer Harry EIte Phzn., hadden verstaan om te pogen 
van de gemeente een stuk grond ten gebruike te bekomen, waar
op door genoemden architect een expositieloods zou worden ge
bouwd. In die. onder architectuur van genoemden bouwmeester 
op te trekken loods zouden dan permanente tentoonstellingen 
worden ingezonden. 
Alles wat op censuur geleek zou, ten opzichte van die exposities, 
worden geweerd. 
De bedoeling was, na vijf jaren, wanneer bleek, dat dergelijke 
tentoonstellingen levensvatbaarheid hebben, de loods te ver
vangen door een steenen gebouw. 
Het plan vond, toen het ten stadhuize door een deputatie van 
belanghebbenden werd ontvouwd, wel instemming. 
Van gemeentewege moet echter bezwaar zijn gemaakt tegen het, 
zonder eenige vergoeding, ten gebruike afstaan van een ge
meente-terrein. 
Vandaar, dat bepaald werd, dat de combinatie van vrije schil
ders, behoudens goedkeuring in een der eerstvolgende raadszit
tingen, een jaarlijksche huur zoude betalen van ƒ 0,60 per M - . 
Daar B . en W. het plan der vrije schilders zeer gunstig gezind 
zijn, hopen zij naar ..De Tel." weet mee te deelen van den 
Raad gedaan te krijgen, dat aan de schilderscombinatie een jaar
lijksche subsidie zal worden verleend ten bedrage van de som 
der jaarlijksche huurpenningen, die de vrije schilders voor het 
terrein aan de gemeente zullen hebben te betalen. Het terrein is 
gelegen aan den Koninginneweg. Alg. H. BI. 
Oud poortje te Enkhuizen. Het volgend schrijven is gezonden 
aan den Minister van Binnenlandsche Zaken: 
..Van verschillende zijden wordt onze aandacht gevestigd op het 
feit, dat een oud poortje te Enkhuizen (beschreven bij Van Arke l 
en Weissman, N.-Hollandsche Oudheden, I. blz. 122 en afgebeeld 
in het West-Friesch Prentenboek, blz. 14. Uitgave A. van Egmond 
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te Enkhuizen) door den eigenaar is verkocht. De koopsom be
draagt, naar ons wordt bericht, f 1100 a f 1200. Ook worden onder
handelingen gevoerd over den verkoop van een zeer fraaien 
gevel van een huis in de Westerstraat (no. 90 ?) dat bij Van Arke l 
en Weissman beschreven en afgebeeld is (I, blz. 119). Het doel 
der koopers, de heeren Verfaille en De Vos te Den Helder, die 
vermoedelijk voor buitenlandsche rekening optreden, is deze 
bouwwerken uit elkaar te doen nemen en elders, vermoedelijk 
in het buitenland, weder te doen opbouwen. Zoodoende wordt 
ons land niet alleen beroofd van de schatten zijner nationale 
architectuur, doch verliest het beeld onzer steden weder een 
deel van zijn karakter. Een monument van onze beschavingsge
schiedenis wordt weggenomen en het op vele punten nog zoo 
fraaie geheel onzer oude karakteristieke Hollandsche steden 
wordt op onherstelbare wijze geschonden. 
..Vermoedelijk zou reeds op zuiver financieele gronden eene 
geldelijke opoffering tot behoud van dergelijke bouwwerken te 
verdedigen zijn. Wordt toch deze jacht op fraaie stukken archi
tectuur voortgezet, en dit is met het oog op andere gevallen van 
dezen aard die zich reeds hebben voorgedaan, zeer waarschijn
lijk, dan zal het verminderde vreemdelingenverkeer in onze 
oude steden aan derzelver burgerij vermoedelijk meer schade 
toebrengen, dan door de betaalde hooge prijzen wordt goedge
maakt. Maar bovenal zullen door het verdwijnen uit ons land van 
alles wat spreekt van een roemvol en kunstrijk verleden, van alle 
inerkteekenen onzer eigen beschavingsgeschiedenis, ons natio
naal karakter en onze nationale kracht schade lijden. Meer nog 
dan van schilderijen en andere producten der z.g. zuivere beel
dende kunsten, gaat van de kunstwerken der architectuur, die 
aan den openbaren weg gelegen een dikwijls kenmerkenden 
stempel drukken op eene geheele buurt, ja, somtijds op eene ge
heele stad, een, zij 't ook onbewust ondervonden, vormende 
kracht uit, niet slechts op hen, maar ook op de gansche bevolking, 
die in hunne nabijheid leeft en werkt. 
Hoewel wij overtuigd zijn, dat het gemeentebestuur van Enk
huizen zijn plicht om Uwe Excellentie aangaande het dreigende 
gevaar in te lichten, zal hebben gedaan, meenen wij daarom niet 
te mogen nalaten Uwe Excellentie met aandrang te verzoeken 
zoodanige maatregelen te willen treffen, dat hetgeen te Enkhui
zen reeds geschied mocht zijn. voor zooveel mogelijk ongedaan 
worde gemaakt en dat in ieder geval voor de toekomst een der
gelijke roof van wat toch ook tot ons nationaal bezit behoort, te 
worden voorkomen. 

Bestuurderen van het Koninklijk Oudheid
kundig Genootschap, 

(w.g.) J. SIX, Voorzitter. 
(w.g.) S. V A N B R A K E L , Secretaris. 

Dusseldorf. De stad Dusseldorf heeft zich met verschillende 
lichamen van belanghebbenden in de bouwbedrijven en het as
surantiewezen verstaan voor de oprichting van een schouwburg 
voor proefnemingen in verband met brandgevaar. Het gebouw 
zou ter halve grootte van den Stadsschouwburg te Dusseldorf op 
de Golzheimer heide opgericht worden en in 1915 gereed zijn. 
De onderneming zou een kapitaal vorderen van 87.000 mark. 

Alg. H. BI. 
Ostia. De opgravingen te Ostia, de oude havenstad nabij Rome, 
worden met succes voortgezet. De nieuwste vondst is een oud-
Christelijke kerk, waarin een sarcophaag werd aangetroffen met 
het opschrift ..Hie Quiriacus dormit in pace". Vermoedelijk heeft 
men dus te doen met het graf van den heiligen (Juiriacus. die 
bisschop van Ostia geweest is en in de vierde eeuw den martel
dood stierf. 
Men begint nu met de vrijlegging van het oude forum. 
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Landhuis te Heemstede, arch. G. Meppelink. Arbeiders
wijken in de groote steden, door W. F . C. Schaap. C. B. I., 
Dir. Gem. werken te Arnhem. — Protesten tegen den voor
gestelden nieuwen Haagschen Schouwburg. - Neerlands 
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REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

m KRONIEK XLIII m 
door J. G R A T A M A . 

r E D R U C K E R - A A N B O U W A A N H E T R l J K S M U -
j S E U M V E R L E N G D . Met 33 tegen 10 stemmen 
Iheeft de Amsterdamsche Gemeenteraad, in 
"zijne zitting van 9 October j.l. de voordracht 

van B. en W.,behelzende vergrooting van den Drucker-
aanbouw voor het onder brengen van een nieuve 
schenking-Drucker, goedgekeurd. Hiermede is dus 
voorloopig de kwestie beëindigd, die zoo veel belang
stelling heeft gewekt, en zoo herhaaldelijk door voor-
en tegenstanders in de pers is behandeld. 
Unaniem hebben de architecten protest tegen de ver
grooting aangeteekend. Hieruit moge blijken, 1ste dat 
de architecten opkomen voor het openbare schoon, 
het stedenschoon, en voor zijn groote waarde voor de 
samenleving propaganda maken; 2de dat de architec
ten niet altijd onder elkaar geschil van meening heb
ben, zooals wel eens beweerd wordt; dat zij wel degelijk 
over meerdere belangrijke punten het eens zijn en dan 
gezamenlijk de belangen van hun kunst weten voor 
te staan. 

Is dus het gevallen besluit voor de architecten een te
leurstelling, toch geeft het geheele verloop van de actie 
voor en tegen de vergrooting hen reden tot tevredenheid. 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

• * 
Immers, door talrijke personen buiten de architecten
wereld werd instemming met het door de architecten 
het eerst geuitte protest tegen den verderen aanbouw 
betuigd, personen, die even goed als de architecten 
zelve, wisten, welk groote belangen op het spel ston
den, en welk eene kostbare collectie schilderijen bij 
deze kwestie genoemd was. Zeer zeker was hier de 
keus moeilijk, daar algemeen bekend is, dat de heer en 
mevrouw Drucker prijs stelden op een vergrooting van 
den bestaanden aanbouw. Maar dat des ondanks vele 
en krachtige stemmen uit het publiek zijn opgegaan, 
die vóór alles tegen een verdere ontsiering en verber
ging van den achtergevel van het Rijksmuseum protes
teerden, stemmen van belangstellenden, die toonden de 
schoonheid van dit monument te begrijpen en de groote 
kunstwaarde van een fraai stadsgezicht aldaar te be
seffen, dat is een verblijdend teeken. 
Nog is in de algemeene appreciatie de schilderkunst, 
beter gezegd de schilderij-kunst, hooger aangeschreven 
dan de bouwkunst; nog wordt het werk van Israels of 
de Marissen meer gewaardeerd dan het meesterwerk 
van Dr. Cuypers. 

Nog staat het grootste deel van het publiek tamelijk 
vreemd en koel tegenover Stedenschoon. Maar de tijd 
is niet ver meer, dat dit zal veranderen en dat Steden
schoon, met zijn enorme beteekenis als monumentale 
schoonheid van een samenleving, en met zijn groote 
opvoedende en versterkende kracht voor de alge
meenheid, als hoogste, wijl sociale kunst erkend zal 
worden. 

Het Hollandsch impressionisme heeft prachtige schil
derijen voortgebracht, die in hun soort tot het beste 
behooren, wat Europa in deze kunstopvatting heeft 
gewrocht. Ik geloof niet, dat dit ontkend zal worden. 
Maar deze geheele kunstsoort is te zeer individueel, 
is te zeer een voortzetting en een uiterste van de, met 
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de Renaissance vrij geworden persoonlijkheid, dan dat 
zij zou kunnen voldoen aan den hoogsten eisch: sociale 
kunst, gemeenschapskunst, kunst die een zuiver gevolg 
en juiste bekroning is van de gemeenschap. 
Architectuur is uit den aard der zaak de sociale kunst 
bij uitnemendheid. "Wil men een volk leeren kennen, 
dan bestudeert men zijn architectuur; daarin heeft het 
de eischen zijner samenleving, maar ook zijn idealen 
vertolkt. 
En dat onze tijd meer en meer belang in architectuur 
gaat stellen, bewijst onder anderen de actie tegen de 
vergrooting van den uitbouw-Drucker. Maar tevens is 
bij deze kwestie duidelijk aan den dag gekomen, dat de 
schilders in het algemeen nog ver verwijderd zijn van 
een begrijpen van architecturale en stedenschoonheid, 
en tevens, dat sommige penvoerders over deze schoon
heid schrijven, zonder van haar wezen voldoende op 
hoogte te zijn. 
Behalve een 40-tal Amsterdammers, bestaandevolgens 
het krantenbericht uit hoogleeraren en mannen van 
aanzien, die van kunst houden, hebben ook Arti et Ami
citia (in hoofdzaak een schildersvereeniging) en het 
schildersgenootschap Pulchri Studio bij den Gemeente
raad aangedrongen op de bekende vergrooting, ten einde 
zeker te zijn, dat de verzameling Drucker in Amsterdam 
zou blijven. Duidelijk blijkt uit die adressen een ge
mis aan voldoende begrip van gevoel voor de groote 
waarde van het beste en belangrijkste Nederlandsche 
bouwwerk uit de 2e helft der 19e eeuw, het meesterwerk 
van Dr. Cuypers. Ja, in het adres van de Amsterdam
mers werd medegedeeld, dat zij niet allen overtuigd zijn, 
dat door de vergrooting van den aanbouw de bestaande 
toestand van het geheel iets minder zou worden, terwijl 
Arti en Pulchri kalm en in allen ernst beweren, dat 
uit een picturaal oogpunt, de schoonheid van het ge
bouwen-complex door den aanbouw niet zal worden 
verminderd. 

Men kan hierop antwoorden: zeker uit een picturaal 
oogpunt zal de waarde van het geheel niet zoo zeer 
verminderen (de schilderachtigheid der bijbouwen is 
van geen hooge waarde, en de voortzetting van den 
aanbouw zal deze waarde niet bijzonder verminderen); 
echter de achtergevel is niet picturaal,maar monumentaal 
en evenzoo was de oorspronkelijke tuin er bij en de 
stadsaanleg er direct omheen; d. w. z. evenwichtig, re
gelmatig,niet op tegenstelling (schilderachtigheid) maar 
op harmonie en rust (monumentaliteit) berekend. 
Schilderachtigheid en monumentaliteit samen gaat niet, 
zij sluiten elkander uit, en samengebracht, vernietigen 
zij elkaar min of meer. 
In de monumentaliteit van den achtergevel stoort de 
architectonisch slechte Rembrandt-aanbouw minder 
dan de architectonisch betere bijgebouwen, aangezien 
deze Rembrandt-puist in karakter en plaats past bij de 
monumentaliteit, en de Drucker-uitbouw, in aanleg en 
opvatting picturaal, dit niet doet en ook niet doen kan. 
Achtergevel en puist zijn, in zekeren zin, één; achter
gevel en Drucker-uitbouw niet; vandaar dat deze uit
bouw veel meer schaadt aan het karakter van den ach-
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tergevel; de monumentaliteit wordt niet verbonden aan 
deze schilderachtigheid, maar zij wordt door haar ver
broken en op zeer belangrijke wijze,daar de aanbouwen 
een groot gedeelte van het gezicht op den achtergevel 
bedekken. 
De heer v. Hogendorp, die in zijn artikel van 30 Aug. in 
het Alg. H.B1. vóór den aanbouw ijvert, geeft daarom 
m.i. blijken op weinig talentvolle wijze in het onderwerp 
stadsschoonheid te liefhebberen, waar hij schrijft, .dat 
de ontluistering door den Rembrandt-uitbouw staat tot 
die van den aangevraagden Drucker-uitbouw als een 
olifant tot een muis." Zeker, de nieuwe aanbouw is 
zelf niet het begin eener ontluistering; hij is alleen een 
zeer belangrijke voortzetting ervan, en daarom was er 
alle reden om tot inkeer te komen en te zeggen: halt. 
De heer v. Hogendorp is verder de eerste geweest, die 
in deze kwestie slordig omgaat met de begrippen van 
monumentale en picturale schoonheid. Hij schrijft: 
„Staande op voldoenden afstand om het bijgebouwen-
complex te omvatten, ontmoet het oog een profileering, 
fijn geestig en wonderschoon, 's Kunstenaars hand, die 
kalk en steen weet te bezielen en te doen spreken tot 
ons gemoed, heeft de monumentale pracht, aan ons oog 
ten deele onttrokken, vervangen door picturale schoon
heid." Daargelaten of het complex bijgebouwen, dat op 
mij een rommeligen,onschoonen indruk maakt, picturale 
schoonheid bezit of niet, draait de kwestie hierom, dat 
de groote, monumentale schoonheid van den achter
gevel op zeer ernstige wijze door de bijgebouwen 
wordt geschaad, eenvoudig omdat de bedoelde en be
reikte monumentaliteit met een dergelijke schilderach
tigheid in lijnrechten strijd is. 

Ook prof. J. Six heeft blijkbaar geen besef van het ken
merkende onderscheid der beide bovengenoemde be
grippen, en vergelijkt het Rijksmuseum met een kathe
draal en de bijgebouwen met de lagere huisjes er om 
heen. Ten eerste is het onjuist een kathedraal, die 
picturaal is, te vergelijken met het Rijksmuseum, dat in 
geheelen aanlegen opbouw monumentaal, harmonische 
evenwichtigheid, is. 
Verder nemen die huisjes niet ongeveer het geheele ge
zicht op de kathedraal weg, zooals de bijgebouwen 
het bijna wel bij het Rijksmuseum doen. 
Prof. Six hoopt dan ook, -dat Dr. Cuypers zelf nog de 
laatste hand zal leggen aan zijn werk, dat er zeker niet 
bij verliezen zal, wat alle betweters ook beweren." 
Dr. Cuypers weet echter te goed, wat de beteekenis van 
zijn schepping, het Rijksmuseum is, en heeft zich dan 
ook steeds tegen de bijgebouwen verklaard. 
Er zouden nog meer merkwaardige staaltjes van archi
tectonisch wanbegrip vermeld kunnen worden. Het is 
echter maar beter, daarover verder te zwijgen. Liever zij 
de aandacht gevestigd op de wenschelijkheid, het ge
heele Rijksmuseum te reorganiseeren in een kunst
museum en een kunsthistorisch museum, waartoe 
vooral Dr. Jan Veth en Mr. S. Muller Fzn. de stoot 
hebben gegeven. 

Hulde zij gebracht aan hen, die krachtig tegen den aan
bouw hebben geijverd, in de eerste plaats aan het ge

nootschap Arch, et Amic. en aan den heer Posthumus 
Meijjes. 
Ten slotte laten wij hier onder de meeningen van ver
schillende architecten en deskundigen volgen, zooals 
die door de Groene Amsterdammer zijn verzameld: 
Laten wij Dr. P. J. H . C U Y P E R S zelf voorgaan. Hij schrijft voor
zichtig : 
..Naar mijn oordeel zoude de beste oplossing voor de plaatsing 
der verdere schenking van Schilderijen door de familie Drucker 
te vinden zijn, door het denkbeeld van dr. Veth. te volgen; na
melijk zuivering van het Rijks-Museum van Schilderijen doorhet 
opruimen van onbeduidende portretten en andere schilderijen, 
welke thans schadelijk zijn voor de meesterstukken en in ge
westelijke Musea eene goede plaats zouden vinden; daardoor 
zoude de kunstsmaak en de belangstelling in de kunst bevorderd 
en tevens de organisatie der Musea belangrijk verbeterd worden. 
Door dezen maatregel zoude het gemakkelijk zijn, de zaal weder 
te gebruiken die gediend heeft, om de eerste collectie schilderij en 
van de familie Drucker in bruikleen ten toon te stellen en aan
leiding was tot de verdere onderhandelingen, waardoor de thans 
bestaande Drucker-collectie de gewenschte zalen verkreeg, 
waarvan de verlichting en geheele inrichting zoo volkomen aan 
den wensch en verwachting der familie Drucker voldeden. 
Om de verdere schilderijen te kunnen plaatsen zoude men, ten 
lste de voormelde zaal in haar geheel (wellicht) met eenige wij
zigingen en ten 2de, het geheel complex vandentegenwoordigen 
bijbouw, voor de schilderijen van de familie Drucker moeten 
bezigen. 
Thans zijn daarin verschillende zalen, tot andere doeleinden ge
bruikt; zoo zijn er zalen gevuld met moderne schilderijenen 
tevens collecties zooals de talrij ke en fraaie collectie van Lij nden 
en andere in het Drucker-Museum geplaatst. 
Eene 2de veel betere oplossing zoude zijn: het bouwen van een 
Museum-Drucker op de plaats daarvoor door de Gemeente aan 
het Rijk af te staan, onmiddellijk nabij het Museum. Daar 
zoude men dan volkomen in overeenstemming met de bestaande 
zalen voldoende ruimte verkrijgen voor de meest uitgebreide 
schenking. 
Naar mijn oordeel zouden door dit laatste voorstel de zalen 
ruimer in getal worden en dus meer muurvlakte aanbieden dan 
eene 2de bijbouw ook zonder meer verdiepingen te moeten 
maken". 
J O S E P H T H . J . C U Y P E R S zegt o.a.: 
„De verzamelingen die het Rijk en de Gemeente Amsterdam 
sedert 1885 hier onderbrengen, zijn sedert dat tijdstip voortdu
rend in omvang toegenomen. Dat tuin en gebouw ze niet aldus 
behoorlijk kunnen bevatten, is sedert lang duidelijk. Dertig jaar 
na de stichting mag de tijd dan ook voor eene reorganisatie wel 
rijp worden geoordeeld. Maar dan mag thans voor een bijkomstig 
verlangen geen verdere principieele misstap begaan worden, en 
nog wel aan den voornaamsten verkeersweg van Nieuwer Am
sterdam". 
K . D E B A Z E L : 
„Het schijnt mij in het algemeen ongeoorloofd en onlogisch toe, 
om, ter wille van de beweegbare dingen, een fout te begaan ten 
opzichte van de onbeweegbare en stabiele. 
Dat. met den z.g. Drucker uitbouw, aan het Rijksmuseum een 
zoodanige fout is gemaakt in geestelijken zoowel als in stoffelij-
ken zin, wordt door nagenoeg geen bevoegd beoordeelaar weer
sproken. 
De schoonheid der schilderijen is aan de beweegbare dingen ge
bonden ; de vraag is nu of ter wille van een bijzondere wijze van 
openbaren of toonen dier schoonheid, het geoorloofd is de 
schoonheid van het gebouw en van het stadsbeeld te deprimee-
ren en ten deele te vernietigen. 
Het antwoord kan niet anders zijn dan dat zulks ongeoorloofd is." 
H. P. B E R L A G E : 
„Het is wel niet meer twijfelachtig, dat zoowel de aanbouw van 
de Nachtwachtzaal, als de bijbouw van de kunstzaal-Drucker, toch 

wel dit hebben geleerd, dat het beter aan de monumentale archi-
tektuur en het Museum zou staan, wanneer deze beide niet wa
ren gebouwd. 
Bij deze erkenning komt het mij danookondenkbaarvoor.dat 
de Raad de vergrooting van de Druckerzaal zal goedkeuren, maar 
niet dat bij hem de ernstige wi l er is, te trachten een oplossing te 
vinden die met het meest ruime kunstinzicht strookt. Want wan
neer die wi l er is. is er ook een weg om zoowel de Druckercollectie 
een plaats en verlichting te geven, die voor zulk een kostbaar 
bezit worden vereischt, als om het Museum door verdere bijge
bouwen tegen een volledige schending te behoeden." 
VICTOR D E S T U E R S getuigt: 
„Het schijnt dat de heer en me vrouw Drucker gaarne zouden zien, 
dat ten behoeve hunner tweede schenking de voor de eerste op
getrokken uitbouw werd vergroot. Ten bewijze van zijn streven 
om den Minister van Binnenlandsche Zaken ter wille te zijn, 
heeft dr. Cuypers een ontwerp geteekendom aan te toonen hoe 
dit zou kunnen geschieden, doch hij heeft tevens te kennen gege
ven dat hij zoodanigen nieuwen uitbouw in hooge mate zou be
treuren en derhalve afkeurde. De wethouder Delprat zeide in 
den Gemeenteraad dat Cuypers aanvankelijk geen bezwaar had, 
maar het ook door hem erkende feit dat de architect weigerde 
die verklaring schriftelijk te geven, toont aan dat hier een mis
verstand is. Ik kan getuigen dat dr. Cuypers mij van den aanvang 
af zijn leedwezen over het denkbeeld van den nieuwen uitbouw 
te kennen gaf. dat hij herhaaldelijk en nog onlangs dien uitbouw 
ellendig noemde, dat hij de hoop en het vertrouwen uitsprak, dat 
de Gemeenteraad zijn toestemming voor dien uitbouw zou wei
geren". 
De heer de Stuers voelt niets voor het denkbeeld van den heer 
Jan Veth om scheiding te maken tusschen het historische en het 
artistieke deel der verzamelingen in het Rijksmuseum. Hij wi l 
uit den naam Kon. Kabinet van schilderijen afleiden, dat het 
Mauritshuis voor eene keurcollectie is aangewezen, het Rijksmu
seum daarentegen is een historisch en artistiek museum. 
Js. I N G E N O H L . 
„Naar mijne overtuiging zal de Drucker-uitbouw, wanneer hij 
daar eenmaal staat, nog meer tegenvallen dan de tegenstanders 
verwachten. Niet alleen om de belemmering van het uitzicht op 
den interessantenMuseum-ge vel. maar ook om den uitbouw zelve, 
die als verlenging van het bestaande Drucker-gebouw. bij zijne 
betrekkelijke geringe hoogte uit den aard der zaak te gerekt zal 
doen. Dat Dr. Cuypers het werk zelf zal uitvoeren, is maar een 
halve geruststelling, waar hij uitdrukkelijk heeft verklaard, dit 
niet dan met tegenzin te kunnen aanvaarden, en waar wij gezien 
hebben wat ervan den Rembrandt-uitbouw is terecht gekomen, 
die hem indertijd eveneens wel zal zijn afgedwongen. De nestor 
in ons vak is een zeer welwillend man. die gaarne iedereen van 
dienst is en men kan het zich voorstellen, dat hij, nóch tegenover 
de familie Drucker. nóch tegenover de Regeering, zijne eigene 
schepping zóó hoog heeft willen schatten, om eiken verderen 
aanbouw uit den booze te verklaren. 
Ik hoop echter dat hij deze bescheidenheid zal laten varen, nu 
hij bemerkt dat zijne vakgenooten voor het kunstwerk in de bres 
springen en dat hij dus ronduit zal weigeren dit onzalige werk 
aan te vatten, wanneer de Raad onverhoopt de voordracht mocht 
goedkeuren. Het nageslacht, dat eerst zijn kunstwerk in zijne 
volle beteekenis zal leeren waardeeren. zal hem daarvoor dank
baar zijn. 
Een betere oplossing zal zeker kunnen worden gevonden, 
wanneer men slechts wi l . Het schijnt mij toe. dat het voorstel-
Meyjes het meest afdoende is. Daarin is. naast de groote waar
deering der gemeente voor het rijke geschenk, de appreciatie 
voor het mooie gebouw het meest belichaamd. 
R. N R O L A N D H O L S T bezigt een vergelijking: 
„Nemen wij aan, er werd voorgesteld van een schilderij van Rem
brandt of Israels een stuk af te knippen of er een stuk bij te schil
deren, om 't pasklaar te maken voor een bepaald wandvlak, zou 
er één Raadslid zijn of één Staatsman die tot deze daad zijn toe
stemming gaf ? 
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Maar waarom dan wel voor het verminken van ons schoonste 
bouwkundig kunstwerk van de 19e eeuw; is de kunstconceptie 
die hieraan ten grondslag ligt soms geringer en minderhetbe
veiligen waard ?" 
J A N S T U Y T : 
„In een klein land zijn grootsche daden is het breede gebaar 
zijn monumentale uitingen schaarsch, uiteraard. De situatie is 
ten dezen opzichte een onvoordeelige. In de stichting van het 
Rijks-Museum hebben wij die grootsche daad - dat breede ge
baar die monumentale uiting en wel op bijzonder superieure 
wijs. Ook te dezen opzichte een unicum sinds honderden jaren 
van ons volksbestaan. Men zou zeggen dat hierin ons volk zich
zelf overtroffen heeft, want sedert jaren knaagt men aan die 
schoone pracht! En thans zou de magistraat der stad die de kroon 
draagt van Europa nog verdere verminking toestaan ? Mag niet 
veeleer van haar verwacht worden dat de schennis der latere 
jaren wordt te niet gedaan, dat zoowel Drucker-museum als 
Rembrandtzaal verdwijnen, opdat in ongerepte schoonheid voor 
het nageslacht bewaard blijve wat terecht als een der schitte
rendste parelen aan der stede roemruchtige kroon wordt geacht." 

I I MO 

Arch. G. M E P P E L I N K . 

LANDHUIS T E HEEMSTEDE. 
Architect G. M E P P E L I N K . 

m Ie hierbij gaande afbeeldingen geven weer het 
(landhuis dat gebouwd is voor rekening van 
Iden heer Jonkheer R. W. P. F. von Mühlen 
'aan den Binnenweg naar Heemstede, in het 

Zuiderhoutpark. 
De gevels zijn opgetrokken van kleurige Utrechtsche 
steen, afgewisseld met eenig zandsteen voor banden en 
dorpelstukken. 
Het dak is gedekt met verbeterde roode Hollandsche 
pannen, de uitbouw met leipannen. De kleuren van het 
houtwerk zijn wit, hier en daar afgezet met donker 
groen. 
De bovenlichten der voornaamste vertrekken zijn bezet 
met eenvoudig glas in lood gevat, het raam van de trap-

L A N D H U I S j T E H E E M S T E D E . 

hall daarenboven met gebrandschil
derde familiewapens. 
De eetkamer heeft een eiken parket
vloer, dito schoorsteenmantel. 
In de studeerkamer een gebeeld
houwde zandsteenen schouwtje met 
eiken kap en oud Delfsche tegels, 
overigens is het interieur eenvoudig. 
Bij onderhandsche aanbesteding 
werd het werk opgedragen aan den 
heer H. van 't "Wout, Aannemer te 
Haarlem. 

KONGRESS FÜR 
S T A D T E W E S E N TÉ 
m DUSSELDORF. ® 
ARBEIDERSWIJKEN IN DE 
GROOTE STEDEN. 
Voordracht, gehouden door den heer 
"W. F. C. S C H A A P , Civ. Bouwk. Ing. 
Dir. der Gemeentewerken te Arnhem. 

I oen in de vergadering van het Hoofdbestuur 
der Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst, de voorzitter mededeelde, dat door 
Uw congresbestuur ook gaarne stemmen uit 

onze Maatschappij hier vernomen zouden worden, heb 
ik op verzoek van den heer Voorzitter na eenigen tijd 
aarzelen mij bereid verklaard, iets in het midden te 
brengen. 
Door den korten tijd van voorbereiding was het mij niet 
mogelijk eene omvangrijke studie van eenig onderwerp 
te geven en meende ik mij te mogen bepalen tot eenige 
Hollandsche aangelegenheid, welke naar ik hoop, U 
voldoende belang zal inboezemen, omdat ik getracht 
heb mijn onderwerp zoo te kiezen, dat het toch niet 
specifiek Hollandsch is, daar het zoowel hier als ten 
onzent telkens de aandacht vraagt. 
Tevens meende ik, dat de tweeledige rol, die ik hier ter 
plaatse bekleed, n.l. als lid eener architecten vereeni
ging en als directeur der Gemeentewerken, in mijn on
derwerp tot uiting zou mogen komen. 
Alvorens echter hiertoe over te gaan, meen ik een woord 
van mijne ongeveinsde bewondering te mogen uitspre
ken van Uwe schoone tentoonstelling, die in Holland 
zooveel indruk heeft gemaakt. 
Van verschillende zijden, ook door leeken, die anders 
voor het onderwerp onverschillig bleken, werd zij ge
prezen, en ik mag onmiddellijk er bij voegen, de lof was 
niet te groot. 
Het bezoek aan Uwe tentoonstelling en dit congres, 
moet den Hollandschen collega treurig stemmen door 
de wetenschap, dat hij nog na jaren zoo iets niet tot 
stand zal kunnen brengen. 
Maar dat is waarschijnlijk reden, dat tevens velen onzer 
hier zijn geweest om van U te leeren, wat bij ons ont
breekt. 

Arch. G. M E P P E L I N K . 

En wanneer bij het groote nut, dat dit congres en deze 
tentoonstelling voor Duitsche Collega's, zullen opleve
ren, tevens komt eene opwekking voor de Hollandsche 
collega's, om U in deze na te streven, dan kan dit voor 
U eene voldoening, voor ons een groot voordeel zijn. 

Ik zal thans overgaan tot mijn voordracht, welke is 
genoemd: 

ARBEIDERSWIJKEN IN D E G R O O T E STEDEN. 

Dezer dagen verscheen in de Hollandsche couranten 
het overzicht van het verhandelde in den Gemeenteraad 
van Amsterdam, waaruit bleek, dat een der raadsleden 
verzocht aan Burgemeester en Wethouders mede te 
willen deelen hoe het stond met een voorstel tot den 
bouw van 2000 arbeiderswoningen van gemeentewege. 
Kort daarop verscheen van de hand van den heer 
Nieboer, Secretaris van het a.s. Internationale Woning
congres, hetwelk het volgend jaar in den Haag zal wor
den gehouden, een artikel in de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant, waarin hij wees op de belangrijkheid van dit 
voorstel, waarvan de uitvoering gelijk zou staan met 
den bouw eener kleine stad. 
In zulk een omvang is in Holland de woningbouw niet 
behandeld, wel worden meer en meer na de tot stand-
koming der woningwet, groote complexen door ver
eenigingen, welke werkzaam zijn in het belang der 
Volkshuisvesting en als zoodanig door de regeering er
kend, gesticht, wat zeker eenerzijds te danken is aan 
de gunstige bepalingen dier wet, maar ook anderzijds 
aan het ernstig werken van personen van verschillende 
richting, overtuigd, dat verbetering der woningtoe
standen een gebiedende eisch is. 
Ingevolge bepalingen van de woningwet verstrekt de 
Staat geld aan vereenigingen, werkzaam in het belang 
der Volkshuisvesting, indien de gemeente zich borg 
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Afb. 1. B L O K A R B E I D E R S H U I Z E N aan de Van Beuningen-
straat te Amsterdam, te midden van Speculatiewoningen. 

Arch. J. E . V A N D E R P E K . 

stelt voor de betaling van een matige rente en van de 
aflossing. 
Eene verplichting van de zijde der vereeniging tot deel
name in het kapitaal, noodig voor den bouw, bestaat 
niet, doch in vele gevallen draagt de vereeniging een 
zeker bedrag, veelal 10 of 5 pet. van de totaalkosten 
bij, van welk bedrag de rente een zeker percentage 
niet mag te boven gaan. 
Talrijk zijn de vereenigingen, welke tengevolge van 
deze gunstige bepalingen zijn opgericht en van de gele
genheid tot bouwen van goede woningen op gemakke
lijke voorwaarden hebben gebruik gemaakt en telken
male worden van regeeringswege nog dergelijke voor
schotten verleend. 
Heeft reeds nu de woningbouw met steun van staatswege 
een belangrijken omvang, grooter zal deze nog worden, 
wanneer ook aan coöperatieve vereenigingen voorschot 
zal kunnen worden verleend, zooals in een ontwerp 
van Wet tot wijziging der Woningwet is voorgesteld. 
Maar niet alleen, dat reeds nu het aantal vereenigingen 
zich uitbreidt, het aantal te bouwen woningen waar
voor de aanvragen om voorschot gedaan worden, is in 
vele gevallen zeer belangrijk en meer in 't bijzonder in 
de grootere steden. 
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Dit is zeker een gelukkig verschijnsel, omdat de bouw 
van enkele woningen door vereenigingen minder aan
bevelenswaardig is. 
In de grootere steden zullen die enkele woningen öf ge
bouwd ter plaatse van huizen, welke afgebroken zijn öf 
op onbebouwd terrein, in beide gevallen aan eene 
straat gelegen zijn, in het eerste onmiddellijk ingesloten 
door reeds bestaande huizen, in het andere is dit meer 
of minder spoedig afhankelijk van de meerdere of min
dere bouwbedrijvigheid. 
(In kleinere steden is het gevaar voor spoedigen inbouw 
minder groot; wijl het veelal niet mogelijk en ook niet 
noodig is een groot aantal woningen te bouwen, moet 
men zich daar in het onvermijdelijke schikken). 
De huizen der vereeniging, gewoonlijk van solieden 
bouw en goed onderhouden, zijn dan omringd door 
huizen van minder kwaliteit en dikwerf slecht onder
houden, omdat de eigenaar zijne huizen slechts be
schouwd als winstobject. Zie afb. 1. 
Deze gaan achteruit en zullen veelal langzamerhand 
door eene steeds minder goede bevolking bewoond 
worden, terwijl de wijk, waarin zij staan, in appreciatie 
achteruitgaat. 
Hieronder lijden ook de woningen der vereeniging en 
steeds zal het haar moeilijker vallen deze te verhuren 
aan hen, voor wie zij bestemd zijn. 
Een eigenaardig voorbeeld daarvan vinden wij in een 
werkje, uitgegeven door de Sociaal Technische Ver
eeniging van Democratische Ingenieurs en Architecten, 
naar aanleiding van het ontwerp van Wet tot herziening 
der Woningwet. Daar lezen wij: ..Eigenbouwers, die 
willen gaan bouwen naast of over perceelen van ver
eenigingen,worden als -flinke ondernemers"beschouwd 
en gewaardeerd. 
Wij kunnen daaruit den wederzijdschen invloed aflei
den. Maar al zijn ook de huizen, gebouwd bij huizen van 
vereenigingen, iets beter, dit geeft geen vertrouwen 
voor de toekomst. De eigenbouwer beschouwt zijne 
huizen als object om zaken te doen en hij zal veelal zijn 
best doen ze te verkoopen en spoedig is dan de flinke 
ondernemer vervangen door den verhuurder, wien het 
te doen is zoo hoog mogelijk rente temaken, wat slechts 
gelukken kan met verwaarloozing van het onderhoud. 
Ook die huizen gaan achteruit en zullen hunnen schade
lijken invloed op hunne omgeving uitoefenen. 
Verdient dus het bouwen van enkele woningen in stra
ten bij grootere steden geen bijzondere aanbeveling, 
wijl zij spoedig door minderwaardige omringd zullen 
zijn, toejuiching verdient zeker de bouw van complexen 
en ziet men dit ook meer en meer geschieden. 
In deze herhaalt zich weer, voor zoover Holland be
treft, de geschiedenis. 

Ten onzent is de bewoning van minder met aardsche 
goederen bedeelden in vorige eeuwen dikwerf een voor
werp van zorg geweest van particulieren en stichtingen. 
Veelal werden voor ouden van dagen woningen ge
bouwd, welke woningen eerst in straten aan de rij 
stonden, later werden zij meer tot z.g. hofjes vereenigd, 
waarbij de huizen werden gegroepeerd om een tuin, 

Afb. 2. B E T H A N I E OF E M A N S H O F T E L E I D E N . 

toegankelijk door eene poort, 
waarvan Haarlem zulke 
fraaie voorbeelden te zien 
geeft, welke hofjes door vele 
schilders zijn uitgebeeld. 
Mochten deze woningen vol
gens tegenwoordig inzicht 
niet beantwoorden aan hy
giënische eischen, zij waren 
veelal met zeer goede mate
rialen gebouwd, zoodat zij 
nu nog bewoond worden. Zie 
afb. 2. 
Bij de stichting was het veel
al niet zoozeer een streven 
naar hygiënische woningen 
(het woord hygiëne was in 
die dagen niet zoo bekend 
als thans) dan wel, dat de 
stichters daarmede uiting 
wenschten te geven aan hunne 
religieuse gevoelens. Veelal 
komen boven de poorten op
schriften voor. Boven zoo'n 
poortje leest men: 

,Zij die zaaien in den armen hoven, 
Zullen rijkelijk maaien in den oogst hierboven." 

waaruit dus niet zoozeer zorg spreekt voor de armen, 
dan wel een zorg van de stichters voor hun leven hier
namaals. 
Bij bouw van enkele woningen was het dus alleen om 
de woning te doen, bij grooter aantal werd ook de aan
dacht gevestigd op de groepeering. 
Is bij den bouw van enkele woningen alleen de vraag of 
deze elk voor zich aan hygiënische eischen van dit 
oogenblik voldoen, bij grooter aanblik zal men moeten 
komen tot groepeering, zal men indachtig moeten zijn, 
dat men niet slechts een aantal woningen sticht, doch 
tevens moeten letten op het geheel en komt men dus op 
het gebied van stedenbouw. 
De opmerking van den heer Nieboer, dat de bouw van 
2000 woningen gelijk staat met het stichten van eene 
kleine stad, geeft te denken. Men mag zich niet tot den 
woningbouw alleen beperken. Deze 2000 woningen zul
len moeten huisvesten circa 10000 menschen met al 
hun verschillende behoeften en daarom moet zorg ge
dragen worden voor scholen, bad- en waschinrichtin-
gen, speelplaatsen, vergaderlokalen, enz., kortom, dat
geen wat men in eene stad van die grootte aan open
bare instellingen pleegt te vinden, terwijl ook winkels 
er hunne plaats moeten vinden. 
Nu mag het aantal van 2000 woningen bijzonder groot 
geacht worden, bij kleiner aantal gaat toch eveneens de 
stelling op, dat men zich niet slechts mag bepalen tot 
den bouw der woningen alleen, maar toch moet het zoo 
groot zijn, dat het mogelijk is een afzonderlijke wijk te 
projecteeren. Het aantal woningen voor zoo'n wijk is 
niet a priori vast te stellen ; het is afhankelijk van de 
wijze van bebouwing; bij den bouw van woningen met 

verschillende verdiepingen is het gewenschte aantal 
allicht grooter dan bij eene open bebouwing. 
Zulk een wijk kan een karakter voor zich verkrijgen. 
De vraag is, aan wien zal het ontwerpen van zulk eene 
wijk worden overgelaten. 
Het maken van een plan van stadsuitbreiding heeft ten 
onzent iets abstracts, men projecteert straten, pleinen 
en grachten enz. en bepaalt, naarmate meerdere of min
dere gegoede bewoners zijn te verwachten, de diepte 
der bouwblokken. Men -denkt" zich plaatsen voor 
openbare gebouwen, scholen enz. en na goedkeuring 
door de betrokken Colleges wordt een bouwverbod ge
legd op de gronden, die volgens het plan voor straten, 
pleinen, grachten zijn bestemd. Verder gaat men niet; 
de terreinen, welke daarbuiten vallen, kunnen worden 
bebouwd volgens de regelen der bouwverordening, op 
de aesthetische verzorging, op het totaal aspect der 
bebouwing kan de ontwerper slechts weinig invloed 
uitoefenen, en het is steeds aan twijfel onderhevig of 
van het aanzien, dat de ontwerper zich gedacht had, 
veel terecht zal komen. De bouwgrond is in handen van 
particulieren en veelal zal het van hen afhankelijk zijn, 
wat gebouwd zal worden. 
Wel is de invloed van het stadsbestuur grooter, wan
neer zij de bouwgronden door onteigening of aankoop 
in handen kan krijgen, maar toch is het nog onzeker of 
de gebouwen van verschillende particulieren, die de 
gronden van de gemeente weer koopen, te zamen een 
harmonisch geheel zullen vormen. 
Geheel anders is het, wanneer door een vereeniging, 
werkende in het belang der volkshuisvesting of door de 
gemeente zelf op een bepaald terrein een belangrijk 
aantal woningen gebouwd zullen worden, maar dan 
moet er tevens op gelet worden, dat het program niet 
tot den bouw der woningen alleen blijft bepaald, maar 
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dat rekening worde gehouden met de behoefte eener 
kleine samenleving, eener kleine stad. 
Men verkrijgt dan de meest gunstige verhoudingen. 
Heeft, zooals reeds opgemerkt, het maken van een uit
breidingsplan, waarbij slechts straten, pleinen enz. 
worden geprojecteerd, iets abstracts, wijl het niet vol
doende zekerheid geeft, daar krijgt men, wanneer men 
een groot aantal woningen te bouwen heeft, met het
geen daartoe behoort, eene concrete opgave. 
Het gaat er dan niet meer om, om straten en pleinen te 
projecteeren, men moet daaraan ook gebouwen stich
ten ; dus wanneer de taak ruim wordt opgevat, men 
bouwt een kleine stad met al hare behoeften. Het as
pect kan de ontwerper dan geheel beheerschen, mits, 
en hier kom ik aan een belangrijk punt, het plan van 
aanleg van het terrein en dat van de bebouwing voor 
zooveel mogelijk in één hand of beter, dat beiden ge
heel door een leidende gedachte beheerscht worden. 
Voor een goed resultaat zijn plan van bebouwing en van 
aanleg der straten, pleinen, enz. niet van elkander te 
scheiden en deze vereeniging zal het best zijn toever
trouwd aan hem of hen, die met de hoofdleiding der be
bouwing belast zijn, aan den architect. 
Maar toch mag zulk een complex, vooral wanneer het 
een grooten omvang verkrijgt, niet als iets voor zich be
schouwd worden. Wenschelijk is het te stichten op een 
terrein, omsloten door wegen, die in het stadsplan hunne 
beteekenis hebben en in verband daarmede zal de ont
werper rekening moeten houden met deze wegen en ook 
met het karakter, dat geprojecteerde straten in de toe
komst kunnen verkrijgen. Daarom zal aan den architect 
niet alleen het woord mogen gelaten worden. Op ver
schillende andere belangen dan de hygiënische en 
aesthetische, zal moeten worden gelet, als: de verbinding 
der wijk met andere deelen der stad, waarbij in de 
eerste plaats het verkeer de aandacht vraagt; maar ook 
technische vraagstukken zullen tot oplossing moeten 
worden gebracht. De ontwerper zal daarom met de 
eischen van het gemeentebestuur rekening moeten 
houden. 
De ontwerper zal in de eerste plaats rekening moeten 
houden met de bepalingen omtrent breedte van straten, 
maar toch zal hij niet zoozeer gebonden zijn als de ont
werper van een abstract uitbreidingsplan. Bouwt eene 
vereeniging zulk een complex met steun van de gemeente 
en den Staat, dan kunnen omtrent de wijze van bebou
wing, als de hoogte dier te bouwen huizen, voorwaarden 
worden opgelegd en nu kan in verband met die voor
waarden eene indeeling worden verkregen, welke beter 
beantwoordt aan het karakter der bebouwing als ooit 
met strikte naleving der verordening zou zijn te ver
krijgen. 
Als voorbeeld zou het volgende kunnen gelden: 
Bij het ontwerpen van enkele straten op een terrein 
werden deze ingevolge de verordening op 12 M . aan
genomen. Dit terrein kwam door de hulp der gemeente 
in eigendom bij eene vereeniging, werkzaam in het 
belang der Volkshuisvesting. Deze wenschte tebouwen 
ruim een honderdtal woningen zonder verdieping, goed-
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deels in kleine blokken verdeeld. Straten van 12 M. 
werden mede in verband met de voortuinen, welke zou
den worden aangelegd, te breed geacht en smaller 
ontworpen, maar de grond, die daardoor vrij kwam, 
werd benut voor een plein. Verkregen is eene vriende
lijke wijk, welke, indien de grond aan particulieren 
was gebleven en aan de bepaling van 12 M. straat
breedte de hand was gehouden, niet zou geboden heb
ben wat zij thans doet. Men moet bij een abstract uit
breidingsplan rekening houden met de uiterste conse
quenties, welke de verordening den bouwers biedt. 
Hier zouden deze huizen met verdieping in doorgaande 
rijen gebouwd hebben, zooals wij die allen kennen, 
wel beantwoordend aan de verordening, doch zonder 
eenige bekoring. (Wordt vervolgd). 

PROTESTEN TEGEN DEN VOORGESTELDEN 
NIEUWEN HAAGSCHEN SCHOUWBURG. ') 

m oortdurend blijkt meer en meer. dat vrijwel alge
meen in de kringen van deskundigen, kunstminnaars 
en historici ernstig bezwaar tegen de slooping van 
den bekenden en fraaien Lodewijk X V I gevel van 
den ouden schouwburg en tegen de plaatsing van een 

nieuw theater op de plaats van het oude wordt gevoeld. 
In B. Weekblad 1910. blz. 615 e. v. hebben wij uitvoerig de wen
schelijkheid van het behoud van den ouden gevel betoogd, toe
gelicht met verschillende afbeeldingen. 
Nieuwe adressen tegen het voorstel der schouwburgcommissie 
zijn bij den gemeenteraad ingediend: 
door het bestuur van den Bond van Nederlandsche Architecten, 
gevestigd te Amsterdam, dat op advies van zijne te'sGravenhage 
wonende leden de aandacht vestigt op bezwaren, die na ernstige 
studie zijn gerezen tegen dat voorstel; 
door het bestuur der Nederlandsche Vereeniging tot Bevorde
ring van Kunstnijverheid ..Arti et Industriae", te 's Gravenhage, 
dat aanvoert, dat door het stichten van den nieuwen schouwburg 
op de plaats van den bestaanden, ernstige schade wordt toege
bracht aan de schoonheid van dit zoo bekende stadsgedeelte en 
dat ook pleit voor behoud van den bestaanden Lodewijk X V I -
gevel; 
door de Provinciale Zuidhollandsche Archeologische Commissie, 
die de aandacht op de groote aesthethische waarde van het oude 
monument vestigt waarbij uitvoerig wordt stilgestaan bij de ar
chitectonisch waarde van den gevel en bij de waarde van den 
ouden gevel als een der hoogste punten in de samenstelling van 
het bijzonder fraaie stadsbeeld, het Voorhout. Een slooping van 
den gevel zou de Commissie een ergerlijk vandalisme noemen. 
Door . Die Haghe", ..Pulchri Studio", „Haagsche Kunstkring", 
..Verfraaiingscommissie", „Afd. der Maatschappij van Bouw
kunst ". „Arti et Industriae", „Kunst aan Al len" , „Afd. der Neder
landsche Natuur-Historische Vereeniging", „Scheveningsch Be
lang". „Vreemde l ingenverkee r" , „Haagsche Amateurfotografen 
Vereeniging", allen aangesloten bij den „Bond tot Bescherming 
der Schoonheid van 's-Gravenhage", en door den „Bond van Ne
derlandsche Architecten", den „Nederlandschen Oudheidkundi
gen Bond", „Heemschut" en het „Nederlandsch Verbond van 
Kunstenaarsvereenigingen", is 30 September in „Pulchri Studio" 
te 's-Gravenhage een openbare vergadering gehouden ter be
spreking van de schouwburgplannen. 
Wij lezen hieromtrent in het A l g . Hbl . : 
De groote zaal van „Pulchri Studio" te 's-Gravenhage was stamp
vol met uitgenoodigden. 
De leiding was aan „Die Haghe" toevertrouwd omdat — zooals 
haar voorzitter, de heer Aug. Sassen meedeelde deze ver-

') Door plaatsgebrek niet eerder opgenomen. 

eeniging geheel onbevangen staat tegenover het vraagstuk en 
het grootst aantal leden heeft. De voorzitter deelde verder mede, 
dat men het besluit van den Haagschen Gemeenteraad tot slui
ting van den tegenwoordigen schouwburg wenschte te eerbie
digen, geen critiek wilde oefenen op het ontwerp van de Oosten
rijksche firma en ook niet de vraag zou bespreken, waar de 
schouwburg zou moeten komen, wanneer hij niet op het Voor
hout komt (anders dan als argument). De heer Victor de Stuers 
was door het bestuur uitgenoodigd om te komen spreken, doch 
bleek om gezondheidsredenen verhinderd. Hij heeft evenwel 
verklaard, zeer voor het behoud van den tegenwoordigen gevel 
te zijn en het verdwijnen daarvan als een vandalisme te zullen 
beschouwen. 
Eerste redenaar was de heer dr. Jan Kalf, secretaris van de 
Rijkscommissie voor de monumenten van geschiedenis en kunst. 
Deze beijverde zich de plicht tot behoud van den gevel van den 
bestaanden schouwburg aan te toonen. 
Hij verklaarde de gedachte, den gevel in zijn geheel naar een 
stadsdeel te verplaatsen zooals de schouwburgcommissie van 
plan schijnt, een malligheid. In een andere wijk zou deze paleis-
bouw misstaan. 
Dat de gevel niet zoo wordt gewaardeerd, als hij verdient, 
schrijft hij daaraan toe, dat men het gebouw zelden afzonderlijk, 
ziet, zonder de storende aanhangsels en dat de architectuur van 
de 18e eeuw steeds te weinig de aandacht heeft getrokken. 
Doch dit deel van het nooit voltooide paleis van Nassau-Weil-
burg, dat een op zichzelf staande vleugel is, acht de redenaar 
een prachtig voorbeeld van den besten Louis XVI-stijl en vooral 
de gevel is zoo mooi van samenstelling en verhouding, van 
schikking der ornamenten, dat er geen weerga van te vinden is 
in ons land. 
E r zal door de vereenigingen, welke deze vergadering belegden 
— zoo deelde de redenaar mede nog een enquête worden ge
houden omtrent het gevoelen van de hoogste autoriteiten op 
kunstgebied, en het gezamenlijk oordeel van die allen, dat onge
twijfeld tegen de afbraak zal luiden, zal den Gemeenteraad bij 
adres worden kenbaar gemaakt. 
Het afbreken zou dan ook erger zijn dan vandalisme : de Van
dalen wisten niet, wat zij afbraken, maar hier zou een aperte 
kwaadwilligheid zijn. 
De heer dr. H . E . van Gelder, archivaris en directeur van het 
gemeentemuseum, spreekt over het reeds eeuwen wijd en zijd 
beroemde en veelbezongen stadsschoon van den Haag: over het 
paleis van den Roomschen koning, den vijver, het Mauritshuis. 
de particuliere paleizen en de bewondering, die dat alles oud
tijds wekte, de onverschilligheid, waarmede men dat nu be
schouwt. 
Komende tot het huis van Weilburg zelf, noemt hij het een wel
sprekend historisch monument van den tijd, waarin de stadhou
derlijke macht worstelde met de opkomende macht der burgerij, 
den patriottentijd. 
Wanneer men voor het behoud van zulk een historisch monu
ment voelt, is men geen dwepend, onpractisch monomaan, die 
niets voelt voor de ontwikkeling van den modernen tijd. Neen. 
integendeel is men zich bewust, dat hetgeen voorbij is, even goed 
ontwikkeling, beweging, vooruitgang beteekende. als het tegen
woordige. Men ga steeds vooruit, men verandere en verbetere. 
maar verandere niet ten koste van het verledene. Men neme niet 
het slechte nieuwe voor het goede oude. Wij hebben niet het 
recht, het oude schoon te vernietigen, er de komende geslachten 
van te berooven. Het behoort hun ten deele toe. zooals het ook 
nog behoort aan de nu dooden, die het maakten. 
E r is ook nog utiliteitsreden, een, die ook werd genoemd door 
burgemeester Buis van Brussel: men mag de oude monumenten 
niet vernietigen omdat zij het komende geslacht opwekken tot de 
studie en de waardeering van de geschiedenis der stad, waar
door de liefde voor de stad wordt vermeerderd. 
De heer J. J. van Nieukerken, architect in Den Haag. bespreekt 
„de practische zijde" van de zaak. 
Hij is dankbaar voor de gelegenheid tot bezichtiging van de 
schouwburgplannen van de Oostenrijksche firma. 

Hij heeft er uit gezien, dat die firma een meesterschap bezit in het 
maken van plannen voor schouwburgen. Het plan is zeer mooi in 
elkaar geduwd en geperst, maar dan toch geduwd en geperst en 
dat ging wel niet anders in de veronderstelling, dat de schouw
burg op de oude plaats moest komen. 
Zoo is de vraag, of het tooneel groot genoeg is. en in elk geval ont 
breekt en moest wel ontbreken de corridor om het tooneel 
heen, welke wordt geacht een der hoofdeischen te zijn voor een 
modern tooneel. De heer Viotta achtte de orchestruimte te klein 
voor Wagneruitvoeringen. De kleedkamers worden ook door 
deskundigen te klein geoordeeld. Aan dat alles is niets te doen 
wegens.het gebrek aan ruimte. 
De redenaar noemt nu een aantal deskundigen, die bij een mo
dernen schouwburg eischen: toegang aan alle kanten voor aan-
en afrijdende rijtuigen, vrij van het gewone verkeer, scheiding 
van uitgangen voor voetgangers, liefst stervormig geplaatst op
dat er een groote verspreiding van vertrekkend publiek plaats 
grijpt vóórdat het tusschen de rijtuigen komt en in het gewone 
straatverkeer is. 
Welnu, aan geen van deze eischen kan het Oostenrijnsche ont
werp voldoen wegens de ligging van het terrein. In het ontwerp 
van de heeren F . en H . zou men bijna altijd óf op binnenplaatsen, 
óf in het schouwburgstraatje uitkomen, waarin reeds de Ko
ninklijke rijtuigen komen te staan. Zelfs de uitgang aan den voor
kant geeft veel te weinig ruimte, met het oog op het tram- en het 
andere verkeer daar ter plaatse. Men vraagt zich ook af waar het 
heen moet met de bepaling, dat men maar 1 jn van degrondruimte 
mag bebouwen. 
De heeren Fellner en Helmer zijn zeer zeker knappe bouwers, 
maar de redenaar meent toch, dat zij hadden moeten waarschu
wen, dat op die plaats geen goede schouwburg te bouwen is. 
Het zou der stad onwaardig zijn en onverantwoordelijk met het 
oog op de toekomst. 
De redenaar acht het beter, hier ten halve te keeren dan ten 
heele te dwalen. 
Men offere het thans bestede geld op en onderhandele desnoods 
met dezelfde Oostenrijksche firma om een schouwburg te bouwen 
op een andere plaats. 
De Voorzitter vraagt, of iemand wenscht met een der drie rede
naars van gedachten te wisselen. 
Niemand het woord vragende, brengt hij de volgende motie in 
stemming: 
De openbare vergadering ter behandeling van de schouwburg
plannen, belegd door Die Haghe, Pulchri Studio, den Haagschen 
Kunstkring. Verfraaiingscommissie. Afd. der Mpij. van Bouw
kunst, A r t i et Industriae, Kunst aan Allen, Afd. der Ned. Natuur
historische Vereeniging. Scheveningsch Belang. Vreemdelingen
verkeer, Haagsche amateurfotografenvereeniging. allen aange
sloten bij den Bond tot bescherming der schoonheid van 's Gra
venhage, en door den Bond van Ned. Architecten, den Ned. Oud
heidkundigen Bond, Heemschut en het Ned. Verbond van Kun
stenaarsvereenigingen. op Maandag 30 September 1912, in het 
gebouw van Pulchri Studio, Lange Voorhout; 
gehoord de gevoerde besprekingen, spreekt als hare meening 
uit. dat zij ten allersterkste betreuren zou indien de gevel van 
den bestaanden schouwburg (voorheen paleis van Nassau-Weil-
burg) werd afgebroken, aangezien daardoor een belangrijk ar
chitectonisch monument, dat in het klassieke stadsdeel niet kan 
worden gemist, zou verloren gaan : 
dat zij bovendien dit afbreken in geen enkel opzicht geoorloofd 
acht, nu het zou geschieden om daar ter plaatse een schouwburg 
te bouwen, terwijl het beschikbare terrein voor een zoodanig aan 
hedendaagsche eischen voldoend en Den Haag waardig bouw
werk beslist ongeschikt is, hetgeen ook door de gepubliceerde 
plannen duidelijk wordt bewezen, 
en besluit deze meening ter kennis te brengen van den Gemeen
teraad. 
De stemming geschiedde bij zitten en opstaan. 
Alleen zij. die reeds van den beginne geen stoel meer vinden 
konden, staan. 
De motie is dus aangenomen. 
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Gevel in 1617 in de N . Westerstraat te Enkhuizen. 

De Voorzitter acht het niet denkbaar, dat de Gemeenteraad zich 
aan een motie, op deze -wijze aangenomen, niet zou storen. 
Het afbreken van den gevel zou een zeer slechte daad zijn, het 
zou erger zijn, dan wanneer men geen goeden schouwburg 
kreeg: dit toch is slechts een stoffelijk belang, het behoud van 
stadsschoon is een hooger belang en met den Koran zegt de heer 
Sassen: ..raakt niet met den vinger van stof aan de dingen des 
geestes". 

NEERLANDS SCHOONHEID VERKOCHT. 

m I at een wet tot bescherming van onze Monumenten 
van Geschiedenis en Kunst dringend noodig is en 
spoedig in werking moet treden, kan blijken uit het 
ongemerkt afbreken van het unieke jachtslot „Poel
dijk" en uit de verschillende pogingen, die in den 

laatsten tijd gedaan worden, om fraaie oude gevels naar het 
buitenland te verkoopen. Liep niet voor eenigen tijd de belang
rijkste gevel uit Oudewater, een goed bewaarde trapgevel met 
een zeldzame, authentieke houten, gebeeldhouwde onderpui. 
ernstig gevaar afgebroken en in Amerika weer opgebouwd te 
worden ? 
Nu komen uit Enkhuizen alarmeerende berichten, meldende den 
verkoop van het mooie. 17de eeuwsche poortje naast het kantoor 
van den heer C. Stapel in de Paktuinen. en den dreigenden ver
koop van een der fraaiste gevels, namelijk die in de N . Wester
straat. Van beide geven wij hierbij afbeeldingen. 
Laten de belanghebbende vereenigingen. vóór het te laat is, ge
zamenlijk ageeren om ten spoedigste de beschermende wet te 
verkrijgen! 
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Het Kon. Oudh. Genootschap te Amsterdam heeft in een uitvoe
rig adres de aandacht van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken op de beide monumenten te Enkhuizen gevestigd. Zie B . 
Weekblad 1912, blz. 486. 
In de N . Hol l . Oudheden van v. Arke l en Weissman vinden wij 
de volgende beschrijving: 
„De pui is hier wel verloren gegaan (later in modernen stijl ver
nieuwd), doch het bovendeel is uitmuntend bewaard. Slechts de 
kozijnen zijn gemoderniseerd. De gevel bestaat uit gebakken en 
gehouwen steen, die elkander in regelmatige banden afwisselen. 
De dammen tusschen en naast de vensters bestaan telkens uit 
twee Dorische pilasters. De ontlastingsbogen op de le verdie
ping hebben den vorm van halve veelhoeken; op de 2e verdie
ping zijn het halve ellipsen. De topgevel is met 6 rijke voluten, 
twee vazen en twee bollen versierd. In het benedendeel van de 
bekroning ziet men het wapen van Enkhuizen, door een vrouw 
gehouden. Naast het venster op de 2e verdieping, tusschen de 
pilasters, zijn fijne reliefs aangebracht. Het eerste verbeeldt den 
Hollandschen tuin, waarin een leeuw met zwaard en pijlbundel, 
alles omgeven door kri jgstropheëen en met het ondrschrift 
HOLLANDIA. Het tweede verbeeldt Jacob en Rebecca aan de put 
door fijn ornament omgeven en met het onderschrift DAK. WAS 
JABOBS. WATERPUT. In de borstwering boven de pui is een kartel 
met een kinderfiguurtje, dat de wapens van Westfriesland en 
Oranje houdt; voorts ziet men daar twee vruchtfestoenen, twee 
maskers en twee kartels met A N N O 1617." 
Het thans verkochte poortje, waarvan men bezig is ten behoeve 
van het Rijksmuseum gipsafgietsels te maken, behoort in stijl en 
uitvoering vrijwel bij dezen gevel en zou dus als zij-ingang daar
bij uitstekend kunnen dienen. Ook de versiering van banden en 
reliefs komt zeer wel overeen, hoewel de beide oudheden in ge
heel verschillende stadsdeelen geplaatst zijn. 
Het poortje is zeer fraai gedetailleerd. De pedestallen prijken 
met leeuwenmaskers, de sluitsteenen insgelijks. In de fries is een 
mans- en een vrouwenkop te zien. verder twee schilden met 
Anno 1625. 
Eigenaardig is de daartusschen geplaatste afkorting: 

B. D . N . E . A . D . 
S. P. F . D. Q. S. 
U . E . U . S. S. T. 

Dit beduidt: Die benijdt een ander 
Sijn profyt, die quelt syn 
Vleesch en verslytsyntyt 

Boven het entablement is een schild met een krijgsman en een 
vrouw, die een anker en een vogel houdt. De bekroning bestaat 
uit twee hoorns van overvloed, waartusschen een masker en 
daarboven een zittende leeuw, die een bol houdt. 
„Ook Holland Express", het tijdschrift voor kunst, kuituur en 
verkeer onder redactie van G. van Hulzen, bespreekt dit onder
werp, en zegt o. a. terecht: 
O, die lieve vreemdelingen, het is niet voldoende dat ze hier 
komen om onze nationale merkwaardige oude gebouwen en 
poortjes te bezichtigen, ze gaan ze ons nu ontrooven, zoo mooi 
vinden ze die gebouwtjes en zoo lief hebben ze die gekregen. 
Ach, voor geld was altijd en is nu ook nog vrijwel alles veil. 
't Gaat moeilijk den eigenaar van zoo'n poortje, dat iedereen be
wondert, maar dat hem geen cent opbrengt, hem enkel last geeft, 
dat wordt begaapt en aangekeken, het kwalij k te nemen, als hem 
daar een goed bod voor wordt gedaan; van een mooi bord als er 
niets op ligt. kan men niet eten. 
Men weet het, in Italië heeft men er reeds een wet op moeten 
maken, om te beletten dat alle kunstschatten naar het buitenland 
gaan, en hier te lande, wat is daar inden loop der jaren al niet 
aan fraai meubilair en kostbaarheden bij dc boeren, en ook in 
de steden, opgekocht en over de grenzen gezonden. 
Na de meubelen, het koperwerk,de schilderijen, begint menmet 
de poortjes, met gansche gevels. Mag men dit toelaten ? 
De heeren J. Six en S. van Brakel , als voorzitter en secretaris van 
't Oudheidkundig Genootschap, vestigen de aandacht op het feit, 
en men dient op krachtige wijze hun goede pogingen te steunen. 
Ons land wordt niet alleen beroofd van de schatten zijner natio

nale architektuur, doch het beeld onzer steden verliest weder 
een deel van zijn karakter. Een monument van onze beschavings
geschiedenis wordt weggenomen en het op vele punten nog zoo 
fraai geheel onzer oude karakteristieke Hollandsche steden 
wordt op onherstelbare wijze geschonden. 
Maar er is meer: wordt deze jacht op fraaie stukken architektuur 
voortgezet, en dit is met het oog op andere gevallen van dezen 
aard, die zich reeds hebben voorgedaan, zeer waarschijnlijk, 
dan zal het verminderde vreemdelingenverkeer in onze oude 
steden aan derzelver burgerij vermoedelijk meer schade toe
brengen dan door de betaalde hooge prijzen wordt goedgemaakt. 
De burgerij, de vereenigingen ter bevordering van vreemdelin
genverkeer, de beoefenaars van kuituur en geschiedenis, de lief
hebbers van mooie bouwwerken, heel het volk moet samengaan 
en zich verzetten, dat men ons hier ons architectonisch schoon 
voor wat luttele guldens ontneemt." 

ilïGEZOMDEM 
^fSTUKKEri]g 

Geachte Redacteur. 

Met belangstelling las ik het artikel in het Bouwk. Weekblad van 
28 Sept. j l . over : Gewapend Beton en Bouwkunst van J. G. waarin 
zeer terecht wordt betoogd, dat we geleidelijk het Gewapend 
Beton zien vrijmaken van de traditie en tot eigen uiting zien ko
men als ook: dat de constructie werd bepleisterd o.a. met kunst
zandsteen, waardoor het nog lijkt op zandsteen, maar door de 
afwezigheid van voegen en door de ondiepheid van het in de 
dunne pleisterlaag aangebrachte vlakornament reeds het pleis
teren verraadt. 
Hierbij haalt de schrijver het gebouw „Restaurant de Twee 
Steden" te 's Gravenhage aan, als type van overgang, met de be
doeling uitdrukking te geven dat de gevel van dat gebouw niet 
weergeeft de karakteristieke hoedanigheid van gewapende be
tonbouw. Ik verzoek u wel beleefd in het eerstvolgend weekblad 
den heer J . G. opmerkzaam te maken, dat zijn geheele voorstel
ling van deze zaak niet juist is. 
De gevel hier bedoeld kan onmogelijk die karakteristieke hoe
danigheden bezitten, die de schrijver verlangt. Om de eenvou
dige reden, deze niet gewapend is (behalve de balcons). 
Daar de Bouw en Woonverordening niet toeliet, de muurdikte 
minder te maken als beschreven voor baksteen, was het absoluut 
uitgesloten gewapend beton toe te passen, daarom zijn de muren 
alleen van beton gemaakt en wel in dien zin dat deze bestond 
eerst uit een mengsel van zandsteen-poeder met cement — ter 
dikte van 10 cM. en waar ornament werd toegepast 15 a 20 cM. 
en daar achter gewoon cementbeton. wat tot een geheel ge
stampt werd. 
Hierdoor vervalt evenzoo de redeneering, dat de ondiepheid 
van het in de dunne pleisterlaag aangebrachte vlakornament 
reeds het pleisteren verraadt, om de eenvoudige reden, dat hier 
niet gepleisterd werd, en het ornament dus ook niet vlak gehou
den behoefde te worden. 
Met mijn dank voor de plaatsing, gaarne 

Hoogachtend 
U w dw. dn. 

J . M U T T E R S JR. 
Den Haag, 3 Oct. 1912. 

Ik dank den heer Mutters voor zijne mededeelingen betreffende 
de juiste samenstelling van den gevel van de Twee Steden. De 
gevel is niet van gewapend beton, en dus is het onjuist van hem 
een gewapend beton karakter te verwachten. 
Echter meen ik het volgende te mogen opmerken: 
Uwe mededeelingen versterken mijne opmerking, dat de gevel 
een pleisterarchitectuur vertoont. A l is de laag 10 20 cM. dik, 
zij blijft een pleisterlaag; niet alleen de betrekkelijke ondiepheid 

Poortje in de Paktuinen te Enkhuizen. 

van relief en ornament, maar ook het gemis aan krachtige pro
fielen en vooruitsprekende deelen. zoomede de naadloosheid 
wijzen niet op een natuursteen samenstelling maar op een ze
kere vlakke, homogene massa, een zekere laag, welker samen
stelling verdienstelijk is vertolkt in de architectuur van den 
gevel en in zijne details. 
Ten slotte: Was uwe gevel, zooals hij nu is. niet oorspronkelijk 
gedacht als te zijn samengesteld met gewapend beton, en niet 
met beton alleen? 
Is het feit, dat het gewapend beton ten slotte niet toegepast 
werd, van ingrijpenden invloed geweest op de architectuur van 
den gevel? Zoo neen, dan blijven mijne opmerkingen onveran
derd van kracht. J. G. 

VERGADERINGEN 
P A R T I E E L E AANBESTEDING. 
In Boneskie te Rotterdam is 25 September j l . een druk bezochte 
vergadering gehouden, uitgaande van den Bond van Stucadoors 
patroons, ter bespreking van het onderwerp „Partieele Aanbe
steding", ingeleid door den heer L. Warmolts. die reeds gerui
me n tijd secretaris van de Kamer van Arbeid voor de Bouw
bedrijven te Groningen is. 
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In het Alg . H . Blad vinden wij het volgende verslag: 
De heer Warmolts, hierop het woord verkrijgende, deelde mee 
dat hij sinds een tiental jaren niet meer werkzaam is in het bouw
bedrijf, maar daarin toch nog genoegzaam belang stelt om ge
voelig te zijn voor de tot hem gerichte uitnoodiging. Wellicht 
had hij die niet aanvaard als hij toen reeds kennis had genomen 
van het artikel in een der laatste nummers van den „Aannemer" 
waaruit blijkt dat de Aannemersbond deze vergadering niet 
wilde bijwonen omdat in een indertijd gehouden vergadering 
van de Afd. Amsterdam van de Mij. tot Bevordering der Bouw
kunst, de heer J. N . Hendrix, voorzitter van den genoemden bond, 
een voordracht heeft gehouden (zie B. Weekblad 1910 no. 16 22) 
en conclusies heeft genomen, waarmee alle aannemers het eens 
zijn, zoodat het geen nut kan hebben over dit onderwerp nog 
eens van gedachten te komen wisselen. 
De inleider herinnert er aan, dat men op genoemde Amsterdam
sche vergadering hem en andere personen uit Groningen belet 
heeft om op voldoende wijze met den heer Hendrix in debat te 
treden en constateert voorts dat uit 't geciteerde nummer van 
den „Aannemer" blijkt, dat de heer Hendrix toenmaals het 
vraagstuk niet heeft beschouwd uit een oogpunt van algemeen 
belang maar uitsluitend van het standpunt van den aannemer. 
Daarop tot zijn onderwerp komende bleek spr. de rede van den 
heer Hendrix op den voet te willen volgen en bestrijden. Spreker 
was van meening dat het tegenwoordig gehuldigde stelsel van 
massale aanbesteding er toe leidt dat de onderaannemer geprest 
wordt om zijn arbeid zoo goedkoop mogelijk te leveren ; dat de 
onderaanbesteding leidt tot minderwaardig werk; dat bij finan
cieele catastrophen van den hoofdaannemer de onderaannemer 
steeds het loodje legt; dat door het thans gevolgde stelsel of de 
onderaannemer te weinig of de uitbestede.r te veel betaalt; dat 
de hoofdaannemer voor verschillende onderdeelen. door gebrek 
aan kennis, niet het minst gevoelt; zoodat die onderdeelen dus 
gebrekkig worden behandeld; dat bij geldelijke moeilijkheden 
van den hoofdaannemer de onderaannemer wordt meegesleept, 
terwijl de laatste dikwijls geruimen tijd op hun geld moeten 
wachten, als de hoofdaannemer slecht van betalen is. 
Maar behalve al die punten die de heer Hendrix alleen behan
deld heeft zijn er nog meerdere die tegen massale aanbesteding 
spreken. 
Vooreerst is het stuitend voor den onderaannemer dat hij nim
mer in directe relatie kan treden met den architect. Vervolgens 
dat deze als bekwaam vakman buiten staat is om over de tech
nische bijzonderheden van het bestek van gedachten te wisse
len, noch vooraf, noch gedurende de uitvoering van het werk. 
Dan is er het bezwaar dat thans ondershands prijzen bij de on
deraannemers worden gevraagd terwijl dan later met die prij
zen wordt gevent. Dat is echter nog het gunstigste geval. Dik
wijls komt het voor dat een hoof Jaanneraer, ook van onderdee
len verstand denkende te hebben, daarvoor maar prijzen uit
trekt, die later falikant blijken te zijn. De hoofdaannemer herstelt 
dan niet zijn vergissing door aan den onderaannemer den goe
den prijs te betalen, maar hij tracht het werk voorden verkeer
den prijs gedaan te krijgen, waardoor de arbeid endeloonen 
voor de onderdeelen worden gedrukt. 

(Wordt vervolgd.) 

BERICHTEN 
25-Jarig jubileum van de Groote Schouwburg te Rotter
dam. Dezer dagen is het 25-jarig bestaan dezer Schouwburg 
herdacht; een waardeerende feuilleton verscheen in deN. R. Ct. 
Het moet voor den bouwmeester, den heer J. Verheul Dzn.. een 
groote voldoening zijn. op zijnen arbeid terug te zien, welker 
verdiensten steeds erkend werden en worden. Niet alleen in ons 
land. ook in het buitenland wordt de Rotterdamsche schouwburg 
met lof besproken, en dit mag zeker bij deze gelegenheid nog 
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wel eens vermeld worden, nude Commissie voor den nieuwen 
Haagschen Schouwburg de hulp van het buitenland heeft inge
roepen, meeneud de Hollanders vrij wel te moeten passeeren. 
Toch heeft zij zich gewend tot één, die zij meende in deze niet 
te mogen passeeren, nam. tot den heer J. Verheul, die zijn spo
ren op dit terrein had verdiend, die door de Commissie uitge
noodigd werd voor een besloten internationale prijsvraag. 
Het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst had deze prijsvraag ten zeerste afgekeurd, daar zij grie
vend was voor de Nederlandsche architecten en op belangrijke 
punten onvoldoende was. In aansluiting hiermede weigerde de 
Heer Verheul aan de uitnoodiging gevolg te geven, daarmede 
het algemeen architectenbelang hooger stellend dan zijn per
soonlijk belang. Deze uitnemende daad mag hier nog wel eens 
dankbaar herdacht worden. 
De opgravingen van Alesia. Dezer dagen plaats gehad de jaar-
lijksche samenkomst van de leden der „Société des sciences 
historiques et naturelles" van Semur, in het dorpje Alise-Sainte-
Reine, dat verrijst op de plaats, waar eens Alesia lag. De leden 
komen dan bijeen om het resultaat der opgravingen te bezien en 
te bespreken. 
Thans is het niet twijfelachtig meer, dat op het terrein van Alise-
Sainte-Reine zich vroeger de vesting van Vercingetorix verhief. 
De eerste opgravingen hadden plaats onder Napoleon III met de 
bedoeling de oude versterkingen van het kamp van Caesar te 
zoeken, die inderdaad gevonden werden. Sedert is het onderzoek 
steeds voortgezet en zijn interessante sporen van de Gallo-
Romeinsche beschaving aan het licht gebracht. Men vond een 
geheele wijk van openbare gebouwen (een theater, een tempel 
enz); op een andere plaats weer overblijfselen van private wo
ningen behoorende tot het Gallo-Romeinsche tijdperk. Door het 
onderzoek van het laatste jaar zijn talrijke holen ondekt, uitgra
vingen in de rots. waartoe men toegang heeft door trappen. Dit 
zijn zeer primitieve en tot heden weinig bekende Gallische wo
ningen ; gaten in de rots als hutten ingericht met takken en leem. 
Naast de architecturale ontdekkingen heeft men bewijzen om
trent de Gallo-Romeinsche beschaving verkregen door de gevon
den werktuigen, (vorken, spaden, compassen enz.) en kunstvoor
werpen (beeldjes, steenen, soms zeer fijn afgewerkt) en vooral 
door de vele munten en geldstukken. Door middel van de munten 
heeft men chronologisch de ontwikkeling van de Gallo-Romein
sche burcht kunnen vaststellen en de geschiedenis kunnen 
nagaan van de Gallische woning, van af de primitieve grot tot 
het gecompliceerde woonhuis. 

Wolkenkrabbers te New-York. Dezer dagen is te New-York 
de grootste grondverkoop gesloten, die de geschiedenis der 
N.Amerikaansche metropool tot heden kent; een maatschappij 
heeft het stuk grond Broadway no. 120 gekocht, de plek waar het 
in Januari afgebrande geweldige gebouw van de Equitable le
vensverzekering stond. Voor den grond is een prijs van ruim 33.5 
millioen gulden gegeven, voor de quadraat voet is dit 780 gulden, 
een prijs, die men in de N.-Yorksche financieele wereld billijk 
noemt. De Mij. heeft het plan op het terrein een nieuwe. 36 ver
diepingen hooge wolkenkrabber te bouwen, waarvan de kosten 
geraamd zijn op ongeveer 38 millioen gulden, zoodat de kosten 
van den bouw met grond ongeveer 72 millioen gulden zullen be
dragen. Reeds in Mei 1914 zal het bouwwerk voor het gebruik 
gereed zijn. A l bereikt deze nieuwe wolkenkrabber niet de 
hoogte van de Woolworth toren, die bijna gereed is, dan kan hij 
er zich toch op beroemen, het grootste kantoorgebouw van de 
wereld te zijn. Op den beganen grond komen rijke arcaden met 
groote winkels en ruime marmeren trappenhuizen. De ontwer
pen voor den gevel vertoonen een merkwaardig streven naar 
eenvoudigheid, de details zijn in Renaissance-geest. 
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AFDEELING UTRECHT VAN DE MAATSCHAPPIJ 
TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

Verslag van de vergadering op Dinsdag 8 October des avonds 
half acht in het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen. Aan
wezig 20 leden. 
Na voorlezing der notulen en het verslag van de gehouden ex
cursie, werden deze goedgekeurd onder applaus van de aanwe
zigen. Hierna kwam punt 1 van de agenda „Ingekomen stukken" 
in behandeling. Twee leden die voor het lidmaatschap bedank
ten werden door eene nieuwe aanvraag van twee leden ver
vangen. In eene volgende vergadering zullen deze geballoteerd 
worden. 
Mededeeling werd gedaan van enkele ingekomen onderwerpen 
gedurende de zomermaanden, die door het Bestuur zijn behan
deld. 
Verder deelde de Voorzitter mede, dat was ingekomen eene uit
noodiging van eene zustervereeniging, de Club van „Arti et 
Amicitia om gemeenschappelijk eene tentoonstelling te houden 
van teekeningen en plannen voor uitgevoerde of nog uit te voe
ren bouwwerken in de provincie Utrecht. Hoewel door het dage
lijksch Bestuur reeds stappen zijn gedaan in overleg met ge
noemden Club, wordt het plan thans den leden voorgelegd niet 
alleen ter goedkeuring maar ook ten einde hunne medewerking 
te verkrijgen. Het plan vond algemeenen bijval; men meende 
het voorgestelde bedrag voor de deelname te moeten verdub
belen, hiertoe werd dan ook besloten. 
Door enkele leden werd het voorstel gedaan, te trachten een 
waarborgfonds te plaatsen en kleine aandeelen zoowel voor 
belangstellende vereenigingen als particulieren beschikbaar te 
stellen en in geen geval de afdeeling verantwoordelijk te stellen 
voor een eventueel te kort. Men zal de medewerking van de 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

Gemeente trachten te krijgen en verzoeken de Fruithal in bruik
leen te wil len geven, die, zooals bij eene vorige tentoonstelling 
gebleken is, voor dit doel zich bijzonder leent. Verwarming en 
verlichting zal hierbij wel noodig zijn. maar met eenige mede
werking is dit wel te bereiken. De bedoeling is dat uitsluitend 
teekenwerk door bouwkundige beoefenaars uit de Provincie 
Utrecht wordt ingezonden, zoodat een veelzijdig overzicht 
wordt verkregen omtrent de Bouwkunst en het Woningvraag
stuk in de provincie in het algemeen. 
Utrechtsch Kunstverbond zal aan de te houden tentoonstelling 
haar steun verleenen. 
Verder kwam nog ter sprake het houden van lezingen en het 
geven van voordrachten gedurende dezen winter. Den Secretaris 
werd opgedragen, hiervoor de noodige stappen te doen en enkele 
Heeren uit te noodigen. 
Na ballotage werden de Heeren O. Roozenboom en M . J. W. 
Boegholt als leden der Afdeeling aangenomen. 
Nadat de Heer Schretlen ter vergadering eenige mededeeling 
had gedaan omtrent de wijze hoe men in Canada gronden ver
koopt voor huizenbouw, in verband met het afsluiten van hy
potheek, werd de vergadering circa kwart na tien gesloten. 

De Secretaris. 
M . E . K U I L E R . 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

KONGRESS FÜR STADTEWE-
m SEN T E DUSSELDORF. m 
ARBEIDERSWIJKEN IN D E GROOTE S T E D E N . 
Voordracht, gehouden door den heer W. F. C. S C H A A P , 
Civ. Bouwk. Ing. Dir. der Gemeentewerken te Arnhem. 

Vervolg van blz. 494. Slot. 

[e vraag zal gesteld kunnen worden of slechts 
aan één persoon de geheele bouw van zulk 

[eene wijk zal mogen worden opgedragen. 
Indien voor bijzondere gebouwen andere ar

chitecten aangewezen worden, is deze opdracht aan 
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Afb. 3. De Padangstraat te Utrecht. 

één persoon geen bezwaar. Bij het ontwerp van aanleg 
is echter plaats gereserveerd voor die bijzondere gebou
wen en wel zoodanig, dat zij eene bepaalde aesthetische 
beteekenis in het geheel kunnen verkrijgen. Men kan 
dan storende effecten vermijden, men kan beter streven 
naar eenheid. 
Streven naar eenheid. "Wanneer men deze woorden 
bij ons tot den leek spreekt, zoo verwart hij ze zoo 
licht met eenvormigheid en dus denkt hij, dat eene 
bebouwing, die ééne leidende gedachte tot grondslag 
heeft, weinig afwisseling zal bieden en het leven voor 
den bewoner in zoon wijk minder aangenaam zal zijn. 
Ik zou dien leek eene vraag willen stellen. 
Is de bebouwing van eene arbeiderswijk zooals in de 
laatste jaren zoovele tot stand zijn gekomen, zoo afwisse
lend? Kent gij iets verschrikkelijker dan de wandelingen 

Afb. 4 Coöp. Bouw in het Kleverkwartier te Haarlem. 
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Afb. 5. Arbeiderswoningen, gebouwd door Openbaar Belang, op 
Lombok, Arnhem. Arch. W . G. W E L S I N G . 

door zoo'n wijk? Zie afb. 3. En toch zijn die wijken door 
zooveel verschillende menschen bebouwd. Het is veelal 
alles één van vorm, de enkele afwijkingen die zich soms 
vertoonen bestaan in een paar bizarre raam- en deur
versieringen. Maar waar zulk eenebebouwingisoverge
laten geworden aan denminder bekwame, daar ontwaart 
men de hinderlijkste navolgingen; gedurendezekerentijd 
zijn bepaalde vormen in zwang om later door andere te 
worden vervangen. Waren deze vormen goed, het ware 
nog te loven, doch zij zijn veelal onlogisch en onbere
deneerd. 
Men vindt dan ook straten lang Moorsche bogen, welke 
thans in de mode schijnen te zijn, topgevels, waarachter 
zich geen daken bevinden en zoo meer, alles van den
zelfden vorm en van minderwaardig materiaal, zoodat 
zulke straten na enkele jaren niet alleen een onaestheti-
schen en vervelenden, maar ook armoedigen indruk 
geven. Zie afb. 4. 
En wat biedt zoo'n wijk? Veelal eindelooze eentonige 
straten, met huizen en nog eens huizen. Zulk eene 
wijk is gewoonlijk niet meer dan eene bergplaats van 
menschen, bij welker bouw op niets anders is gelet. 

Afb. 6. Arbeiderswoningen, gebouwd door „Openbaar Belang" 
op Lombok. Arnhem. Arch. W . G. W E L S I N G . 

Stichtingen van algemeen belang komen niet voor 
of eerst later, wanneer het niet meer mogelijk is 
ze eene beteekende plaats in de omgeving te geven. 
Zoon wijk, overgelaten aan den particulieren bou
wer, beantwoordt gewoonlijk in geen enkel opzicht 
aan hetgeen eene samenleving eischt. 
Aan den anderen kant, eene bebouwing als door de 
firma Krupp te Essen zal de meesten der aanwe
zigen bekend zijn. 
In aanleg en bebouwing bijvoorbeeld van Altenhof 
is eenheid van gedachtengang niet te miskennen, 
en toch welke afwisselingen! Hoe is met succes 
getracht op voorname punten en gebouwen de aan
dacht te vestigen! 
Als voorbeeld in Holland zouden wij kunnen noe
men het Agneta Park te Delft, gesticht door den 
bekenden van Marken, in leven directeur der 
Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek. 
Hier verrassingen, schoone momenten, dus eenheid van 
gedachtengang van enkele bekwame menschen, daar in 
de arbeiderswijken van vele onzer steden eenvormig
heid door arbeid van velen. Deze gedachten zijn zeker 
niet nieuw, meer en meer worden zij in toepassing ge
bracht, doch minder nog door vereenigingen en ge
meenten dan wel door fabrikanten, 'twelk echter dik
wijls een bijzonder karakter heeft. 
Het verhuren van woningen door een vereeniging of door 
eene gemeente mag m.i. geen philantropisch karakter 
hebben. De verschillende kosten moeten door het bedrag 
der huurpenningen gedekt worden. Bij arbeiderskolo
nies voor fabrieken is dit niet altijd het geval; daar 
wordt in het tekort door den fabrikant voorzien; ook 
niet altijduitphilantropie,eerderomdathij daardoor een 
middel heeft zijne werklieden aan zich te binden. Hij 
heeft dus minder nauwkeurig te berekenen, hij heeft 
slechts te beoordeelen of het binden zijner werklieden 
hem het bedrag van het tekort waard is. Daarom zijn 
zoovele arbeidersparken aangelegd op eene wijze als 
eene Hollandsche vereeniging en gemeenten nimmer 
zouden kunnen doen, willen zij aan het principe 
„geen philantropie te betrachten" getrouw blijven. 
Bij zulke vereenigingen is het noodzakelijk te 
woekeren met het geld, op de oeconomie moet bij
zonder gelet worden, terwijl ook de gebouwen 
aesthetisch verzorgd moeten zijn. 
Door het groote aantal kan meer oeconomisch wor
den gebouwd, terwijl door de groote massa's een 
zekere monumentaliteit kan worden verkregen, 
wat bij den bouw van slechts enkele huizen gewoon
lijk niet het geval is. 

Doch voor die oeconomische en aesthetische ver
zorging is een bekwaam architect noodig en hierin 
schuilt weer een voordeel van den bouw in groote 
complexen. 
Ik meen hiermede voor Holland de wenschelijkheid 
van het bouwen door vereenigingen of gemeenten 
van arbeiderswoningen in complexen met voorzie
ning in verschillende behoeften der bewoners aan
getoond te hebben. 

Afb. 7. Het „Roode Dorp" te Arnhem. 
Arch . D E Roos en O V E R E U N D E R . 

In enkele gemeenten is dit dan ook in 't klein nage
streefd. 
Ik neem de vrijheid mij te bepalen tot eenige voorbeel
den uit Arnhem. 
In Arnhem bevinden zich ruim 1000 woningen, welke het 
eigendom zijn van de gemeente en van twee vereeni
gingen. 
Waar het totaal der woningen in de gemeente circa 
13000 bedraagt, daar kan dit aantal van 1000 vrij hoog 
genoemd worden. 
Van de woningen der beide vereenigingen zijn ± 700 
bewoond en ± 200 in aanbouw, welke dit jaar grooten-
deels gereed zullen komen. 
De eene vereeniging heeft geheel gebouwd met eigen 
middelen, de andere met steun van den staat. 
De een heeft een aantal woningen gebouwd in eene 
wijk, waar vele slechte woningen waren afgebroken; 
doch deze bouw is niet als één geheel te beschouwen. 
Met de andere wijk is dit niet het geval en heeft men 
een groot terrein, waarop behalve woningen ook eene 
fröbelschool is gebouwd. Deze wijk vertoont menig 
vriendelijk aspect, welke men in andere arbeiderswij-

Afb. 8. Het „Roode Dorp" te Arnhem. 
Arch . D E Roos en O V E R E U N D E R , 
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Afb. 9. Wijk van Arbeiderswoningen. Binneuvisschersweide te 
Arnhem. Arch. DE Roos EN OVEREINDER. 

ken, bebouwd door particulieren, mist. Zie afb. 5 en 6. 
De andere vereeniging heeft van den beginne af aan 
gestreefd te bouwen in complexen, om daardoor wij
ken, zij het dan ook kleine, te vormen. 
Haar eerste wijk, die in den volksmond door hare roode 
daken, het Roode Dorp heet, bestaat uit 115 woningen 
en is geheel aangelegd als open bebouwing. Zie afb. 
7 en 8. 
Zoowel bebouwing als plan van aanleg zijn ontworpen 
door dezelfde architecten, waardoor groote eenheid en 
veel nut verkregen zijn. 
Door den vriendelijken aanleg en de gezonde ligging 
is deze wijk zeer gewild, niettegenstaande zij voor vele 
werklieden wel wat ver afgelegen is. 
Haar tweede wijk is in aanbouw, doch gedeeltelijk reeds 
bewoond. Zij ligt in de nabijheid van verschillende ge
meentelijke bedrijven, als: Gasfabriek, Electrische Cen
trale, Remise van de Electrische Tram, Slachthuis, Rei
niging en Gemeentewerken, waardoor zij door vele ar
beiders dier inrichtingen bewoond kan worden. 
Het plan van aanleg, eveneens door de architecten der 

woningen opgemaakt, onderscheidt zich doordat 
het een hof bevat toegankelijk door drie poorten. 
Aan de vier omringende straten komen woningen 
met eene verdieping en aan het binnenplein wonin
gen zonder verdieping. Zie afb. 9, 10,11 en 12. Aan 
het binnenplein zijn verschillende hiervoor bespro
ken inrichtingen geprojecteerd. 
Het binnenplein wordt groot + 45 X 75 M a . , en 
zal deels als siertuin, deels als kinderspeelplaats 
worden aangelegd. 
Waar bovendien nog enkele gebouwen voor win
kels worden ingericht, daar meen ik dat hier op 
kleine schaal wordt aangetoond, op welke bevredi
gende wijze het vraagstuk van bouw van arbeiders
woningen in wijken kan worden opgelost. 
Ik meen hiermede een overzicht te hebben gegeven 
van het vraagstuk der volkshuisvesting in verband 
met den stedenbouw, voor zoover Holland betreft 
en hoop dat enkele van U daarin iets gevonden 

hebben wat hun belang inboezemt. 

NASCHRIFT. 

Onder het hoofd: Stadsuitbreiding in het Westen komt 
uit Amsterdam een bericht in de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant van 6 October j.l. voor, betreffende den bouw 
van een woningcomplex. 
Uit dit bericht is het complex niet te beoordeelen, doch 
enkele woorden hebben daarin mijne bijzondere aan
dacht getrokken, n.l. „benevens een inpandig school
terrein." 
Ik hoop, dat Amsterdam het Rotterdamsche voorbeeld 
niet gaat volgen door het schoolgebouw achter wonin
gen te verstoppen. 
Het is juist noodig het schoolgebouw te benutten in het 
plan van aanleg, waardoor het een hoofdpunt voor 
eene omgeving kan worden. 
Terecht merkte Th. Goecke, de bekende redacteur van 
de „Stadtebau", in zijn laatste voordracht te Dusseldorf 
op, dat de scholen zulk een belangrijk element voor 
onze cultuur zijn, dat zij niet mogen worden weggestopt, 

dat zij door haren vorm en hare ligging moeten 
bijdragen tot verhooging van het aspect. 
Door de ligging aan de stille zijde van een plein kan 
een school worden het aesthetisch centrum harer 
omgeving, zonder dat het onderwijs ook maar 
eenigszins zal worden geschaad door het leven op 
de straat. 
Maar de bouw is dan iets duurder. 
Mag de gemeente dan niets over hebben voor eene 
goede stads-uitbreiding? 
Het succes eener uitbreiding toch wordt niet uitslui
tend bepaald door straten, pleinen, enz., maar niet 
minder door een goed verzorgde bebouwing. 

Afb. 10. Wijk van Arbeiderswoningen, Binnenvisschersweide te 
Arnhem. Arch, D E R O O S E N O V E R E I J N D E R . 
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R H O D E S N A T I O N A L 
S. AFRICAN M E M O R I A L 
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door J. C. M E I S C H K E . 
| ewijd aan „the Spirit and lifework 
of Cecil John Rhodes, who loved and 
served South Africa", kortgeleden 

' plechtig door Graaf Grey openge
steld voor het publiek, staat de granieten 
bouw rustig en verheven tegen den maje-
stueuzen Tafelberg, sprekend tot ieder die 
in Tafelbaai aankomt van den grooten man, 
wien dit land zoo dierbaar was, en opwek
kend om mee te werken aan de voltooiing van het 
door Rhodes begonnen werk: de natuurlijke schoonheid 
van Afrika te verhoogen met werk van menschelijke 
schoonheid. 
Betreffende vorm en aanleg van het gedenkteeken kan 
ik niet beter doen dan de architekt, die het ontwierp, 
van zijne schepping te laten vertellen. 
Het monument ter nagedachtenis van C. J. Rhodes is 
gebouwd op de helling van Tafelberg even boven de 
door hem zoo gezochte plek, waarheen hij een weg 
leidde en een bank plaatste. Van dit geliefkoosde oord 
heeft men een ver uitzicht over Tafelbaai in de Atlan
tische Oceaan en Valsbaai in de Indische Oceaan, als
ook over de Kaapsche vlakten en de bergketens in de 
verte, die zich een honderd mijlen Oost- en Noord
waarts uitstrekken. Het terrein is omgeven door steen
dennen en zilverboomen en men vindt er de prachtige 
wilde flora, waarom het schiereiland zoo beroemd is. 
Eens was het Rhodes' plan om niet ver van deze bank 
een groote „tempel", zooals hij het placht te noemen, te 
bouwen, welke een tweeledig doel zou hebben. Hij 
dacht zich een reusachtige omheining te bouwen voor 
zijn leeuwen opdat ze met de grootst mogelijke vrijheid 
gehuisvest zouden zijn te midden van een natuurlijke 
en schoone omgeving. 

Aan één kant van deze reusachtige kooi wilde hij een 
groot zuilenportaal bouwen. Voor de algemeene behan
deling, schaal en stijl van dit portaal had hij de 
Grieksch-Dorische tempels te Paestum vooroogen. 
Zijn bedoeling met dit alles was: dat de leeuwen, 
genietende van een groote vrijheid in een prach
tige omgeving, samen met architektuur op een 
grootsche schaal, menschen naar den berg zouden 
trekken, waar kunst en natuur, op hun schoonst 
hen uit de gewone sleur moesten heffen en hen in-
spireeren tot verheven gedachten. 
Hij geloofde zeker dat het uitzicht van de oostelijke 
uitloopers van Tafelberg eenig ander uitzicht in de 
wereld overtrof in schoonheid, evenals het oord, 
dat nu zijn laatste rustplaats is, alle andere over
treft in grootschheid en verlatenheid. Rhodes er
kende dat architectuur in hare massieve muren, 
hare reeksen van bogen en kolommen, de geheime, 
bekorende kracht bezit om schaal en perspectief 
aan het landschap te geven, waardoor het beter 

Afb. 11. Wijk van Arbeiderswoningen, Binnenvisschersweide te Arnhem. 
Arch, DE Roos EN OVEREIJNDER. 

verstaanbaar wordt voor den menschelijken geest. De 
memorial-commissie, indachtig dat Rhodes zoo over 
de berghelling dacht, besloot dat de beste vorm voor 
zijn gedenkteeken zou zijn: een .tempel", opgedragen 
aan hemzelf en gebouwd op de hellingen van zijn ge-
liefkoosden berg. 

Het monument is opgetrokken van het graniet, dat de 
natuurlijke grondslag van Tafelberg vormt en de be
werking ervan is in juiste schaal en harmonie met de 
bergachtige omgeving. Zie bijgaande afb. 
Het standbeeld „Physical Energy" van T. Watts, R. A. 
stelt een man voor, zijn fier ros inhoudend na een of 
andere groote daad, en de toekomst tegemoet kijkend 
voor zijn volgend succes. 
Het was niet door Watts ontworpen speciaal voor 
Rhodes of zijn gedenkteeken, doch door den beeld
houwer als geschenk aangeboden aan Zuid-Afrika uit 
toegenegenheid en bewondering voor den genius van 
Cecil Rhodes. 
Voorstellen zijn gedaan om het elders te plaatsen, doch 
het was Rhodes ideaal om het Kaapschiereiland tot een 
middenpunt van kunst en schoonheid te maken. 
Het was daarom als vanzelfsprekend, dat deze gift van 
den grootsten der Engelsche kunstenaars zou geplaatst 
worden in Rhodes' gedenkteeken op Tafelberg. 
De acht gelijke leeuwen, vier aan elke zijde van de 

Afb 12. Wijk van Arbeiderswoningen, Binnenvisschersweide te 
Arnhem. Arch. Dt Roos EN OVEREIJNDER. 
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breede trappen, die naar de portiek voeren, zijn het 
werk van den nu overleden beeldhouwer J.H. Swan R. A. 
Ze zijngeïnspireerd opden sfinxleeuw van de Egyptische 
tempels. Rhodes had een bizondere vereering voor den 
aanleg met repeteerende sfinxen, zooals die een mijl of 
langer in een rechte lijn zich uitstrekt voor den grooten 
tempel van Kornak. Het Egyptische type leeuw geeft 
meer uitdrukking aan de eigenschappen van kalmte en 
teruggehouden kracht, terwijl de meeste voorstellingen 
van den leeuw in de kunst in tijdperken na het Egyp
tische meer de hoedanigheden van rusteloosheid en 
wreedheid belichamen. 
Dit verklaart de overeenkomst met het Egyptische in 
Swan's leven. Want het is de bedoeling van het ge
zamenlijke beeldhouwwerk uitdrukking te geven aan 
energie en kracht. 

In de portiek in een nis staat een bronzen buste van 
Rhodes, eveneens het werk van den zooeven genoem
den Swan. De groote staatsman wordt hier als denker 
voorgesteld. In een schrijven aan de commissie, die 
hem dit werk opdroeg, geeft de kunstenaar als zijne 
meening, dat het gewone zittend of staand figuur niet 
goed samengaat met het monument. Hij beveelt een 
groot gehouden behandeling van het hoofd en de schou
ders in denkende houding aan, omdat al het beeld
houwwerk aan het monument idealistisch is: de leeu
wen, Watts' Physical Energy ; allen behandeld als sym-
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bolen, de eersten van moed en waardigheid, het laatste 
van geestkracht. 
Hier is het hoofd van Rhodes, als een groot denker en 
man van verbeelding, in dichterlijken geest behandeld, 
het meest gewenscht om het beeldhouwwerk op ideale 
wijze te voltooien. Een kolossale kop is meer in over
eenstemming met den Dorischen geest van de architek
tuur. 
Alle beeldhouwwerk moet de gedachte aan de hoogste 
idealen kweeken en een gewone realistische behande
ling zou volgens den kunstenaar disharmonie veroor
zaken en de gedachte van het monument verstoren. 

Veel heeft Rhodes gedaan voor de kunst en hare bevor
dering. Talrijk en grootsch waren zijn plannen om de 
schoonheid van het land, dat hij liefhad, te verhoogen. 
En het waren bij hem niet alleen plannen, ideeën, maar 
daden. Overal vindt men iets van zijn geest, van de 
Kaap tot in Rhodesia. Zijn levenswensch was om die 
enorme uitgestrektheid in welvaart te zien, welk 
ideaal zoo kernachtig uitdrukking vindt in Rhodes' 
eigen woorden: .more homes, more homes". En om die 
daar te krijgen, wilde hij het land aantrekkelijk maken, 
was zijn plan om hier en daar in 'tveldgrootschearchi-
tektuurscheppingen te stichten, die als oasen in de 
woestijn de menschen tot zich zouden trekken. Natuur
lijk heeft zoo'n geest degenen, die met hem in aan
raking kwamen geïnspireerd en beïnvloed en vooral 

de mannen die hij uitzocht om zijne plannen te volvoe
ren. Een van hen, die Rhodes en zijn ideeën (omtrent 
kunst en architectuur in 't bizonder) 't beste gekend 
heeft, is de hier welbekende architect Herbert Baker. 
Ik wil u daarom ten slotte hem iets laten vertellen over: 

CECIL RHODES EN KUNST. . 
„ Cecil Rhodes met zijn aangeboren gave om tot het we
zen der dingen door te dringen, was de eerste Zuid-
Afrikaner, die de werkelijke behoeften van de archi
tektuur van zijn land erkende. 
Niemand vóór hem waardeerde zoo ten volle de 
schoonheid van het oude Kaap-Hollandsche huis en hij 
bracht die waardeering tot uiting door de beginselen, 
die hun schoonheid ten grondslag liggen, toe te passen 
aan zijn eigen huis .Groote Schuur" en aan de andere 
huizen op zijne plaatsen. 
Hij zag spoedig in dat de woeste vlakten en ruwe land
schappen (hoe schoon in zich zelf ook) veredeling noo
dig hadden door toepassing van kunstwerken. Kunst, 
zoo dacht hij, moest de stemme der natuur aan de men
schen vertolken. 
Zijn geestdrift voor Tafelberg, zijn liefde voor „the 
grandeur and loneliness of the matoppos" en zijn sym
pathie voor het Zuid-Afrikaansche veld, gingen alle in 
hem vergezeld van een verheven kunstideaal. 
Op een der hellingen van Tafelberg, die hij kocht, dacht 
hij zich een keten van zuilenportalen in Dorischen een
voud. Deze, zoo redeneerde hij, zouden het volk naar 
den berg trekken en hun de majesteit ervan, de lijnen 
en kleuren van de twee Oceanen en de vormen van de 
Drakensbergen in de blauwe verte inprenten. Beneden 
deze acropolis en boven den nieuwen weg en eikenlaan, 
die hij zelf aangelegd en geplant had en die zich eenige 
mijlen langs de berghelling uitstrekt, was het zijn 
plan een universiteit te stichten, waar de jeugd van het 
land zou samenkomen om er op den meest voor indruk
ken vatbaren leeftijd te studeeren onder de dubbele 
bekoring van natuur en kunst. In zijn universiteit zou 
geen nationaliteitsverschil zijn en daar zouden de toe
komstige leiders van een grooten, vereenigden staat 
opgekweekt worden. 

Wat wellicht op de meest karakteristieke wijze doet 
zien, hoe Rhodes dacht over een vermooiing van Zuid-
Afrika is zijn schema voor Kimberley. 
Gedurende het beleg tot werkeloosheid gedoemd, legde 
hij een twee mijlen lange pergola aan van oranjeboomen 
en druivenwingerd, vormende zoodoende een ver uit
zicht met donker geboomte in den achtergrond. Hier 
wilde hij een waterstroom, opgepompt uit de diepte 
eener diamantmijn, doen vloeien onder een kolonnade 
van wit marmer. Noordwaarts uitziende naar Rhodesia 
had men een onbegrensd vergezicht over de roodachtige 
woestenij van Zuid-Afrika. 
Hier toonde hij instinctmatig te begrijpen waar soms 
de natuur kan worden aangevuld door menschelijke 
kunst. Zijn schoonheidsdroomen waren als die van een 
arabier in zijn liefde voor een oase in de woestijn, of als 
die der Grieken en Romeinen als zij een heiligdom of 
Nympheum bouwden over hunne waterbronnen om de 

zuiverheid van het water te behouden, waarbij zij, zoo
als steeds hunne gewoonte was, de hulp der kunst in
riepen, om te toonen hoe zeer hunne kostbare bronnen 
op de rechte waarde werden geschat. 
Tot op zekere hoogte zijn nu dezearchitectuurdroomen 
verwezenlijkt in zijn eigen gedenkteeken op den Tafel
berg. 
E r zijn nu teekenen die er op wijzen, dat ook zijn ideaal 
voor een universiteit nog voortleeft in gedachten van 
anderen. 
Maar er schijnt weinig hoop dat Rhodes geest iemand 
bezielt, die hem, ook in daden, wil volgen in zijn „leer 
van vergoeding, waarmede hij wilde zeggen dat zij, 
die voor eigen gewin aan goud en edelgesteenten 
de schoonheid der natuur hebben verkracht, hun ver
woestingen behooren goed te maken door de voort
brenging van schoone kunstwerken te bevorderen". 

J O H A N N E S B U R G , Augustus 1912. 

BOND VAN NED. ARCHITECTEN. 
BEHANDELING V A N H E T RAPPORT DER FUSIE 
COMMISSIE IN D E VERGADERING OP 21 JUNI 1912. 
Verschenen is No. 25 van de Mededeelingen van den Bond van 
Nederl. Architecten, bevattend het verslag van de vergadering 
van den Bond op 21 Juni j . l . , waarin het Rapport der Fusie-Com
missie besproken werd. Hoewel deze Mededeelingen wat laat 
verschenen zijn, meenen wij den leden der Mij. van het verhan
delde niet onkundig te moeten laten, daar wij ook van de be
sprekingen over dit onderwerp in de j . l . gehouden Alg . Mei-Ver
gadering der Maatschappij in B. Weekblad 1912 No. 23 een uit
voerig verslag hebben gegeven. 
Het is verheugend te lezen, dat ook de Bond genegen is mede te 
werken tot verdere uitwerking der fusie-plannen. 

De voorzitter van den Bond, de heer K . P. C. de Bazel, de be
sprekingen inleidende, betoogt de wenschelijkheid bij dediscus-
siën niet te zeer in bijzaken af te dalen, doch het rapport als 
grondslag te nemen. 
Het Bestuur zou het op prijs stellen indien het rapport grondig 
werd besproken, waarbij ook detailpunten kunnen worden aan
gevoerd, opdat de meening en de wenschen der leden zoo dui
delijk mogelijk aan den dag komen. De Commissie wien een 
mandaat dient te worden verstrekt, kan dan bij de verdere onder
handelingen met die meeningen en wenschen rekening houden. 
De heer Ingenohl vraagt of het Bestuur zich reeds eene meening 
gevormd heeft, waarop de voorzitter antwoordt dat het Bestuur 
gemeend heeft de leden zoo vrij mogelijk te moeten laten en 
daarom geen preadvies zal uitbrengen. 
De heer Ingenohl vraagt aan de Commissieleden of deze zich 
reeds een program van actie voor de nieuwe vereeniging heeft 
gedacht. In het rapport is wel een criterium voor de leden vast
gesteld, doch omtrent het doel en de actie der nieuwe organisatie 
is niets bepaald. 
Gold het het oprichten van eene geheel nieuwe vereeniging, dan 
was de zaak voorhands minder urgent, doch waar wij staan 
tegenover de M . t. b. d. Bouwkunst met haar uitgebreiden werk
kring, dienen wij ons rekenschap te geven wat moet worden 
aangehouden en wat kan komen te vervallen. 
De heer van Goor deelt mede, dat in de vergaderingen der fusie
commissie alle onderdeden, ook die welke door den heer Inge
nohl werden ter sprake gebracht, zijn behandeld, doch de com
missie heeft gemeend in haar rapport niet in onderdeden te 
moeten afdalen alvorens de beide vereenigingen hebben ver
klaard in beginsel met het rapport in te stemmen. Is dit geschied. 
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dan kan de omvangrijke arbeid van het concepieeren van sta
tuten worden ondernomen waarbij van zelve alle detailpunten 
ter sprake komen. Wanneer de beide vereenigingen het echter 
niet eens zijn over den grondslag, dan is het ontwerp van statu
ten een onbegonnen werk. 
De heer Ingenohl kan hiermede genoegen nemen, doch meent 
een drietal punten nader ter sprake te moeten brengen. Het cri
terium voor de leden kan desnoods een weinig worden gewij
zigd, doch de rubriek Eereleden zou hij wil len laten vervallen, 
daar hiervoor in eene vakvereeniging geen plaats is. Ook kan een 
Hoofdbestuur niet blijven bestaan, omdat de afdeelingen dienen 
te vervallen. E n ten slotte moeten de vergaderingen der Maat
schappij grondig worden hervormd daar zij in den tegenwoordi
gen vorm weinig of geen nut stichten. 
De heer van Goor antwoordt hierop dat de commissie gaarne met 
deze wenschen rekening zal houden, doch dat het moeielijk zal 
zijn de rubriek: Eereleden te doen vervallen, hoewel hij toe
stemt dat deze in eene vakvereeniging niet op hun plaats zijn, 
ziet hij er practisch geen bezwaar in ze voorloopig te behouden. 
Tegen het vervallen van het Hoofdbestuur en de afdeelingen zal 
wel geen bezwaar bestaan. 
De heer de Jongh vraagt hoe is de geest der Maatschappij ten op
zichte der fusie ? Zijns inziens is men daar van meening dat de 
Bond in de Maatschappij zal worden opgelost, en dat zou hij be
slist verkeerd achten, omdat dan van geen fusie sprake zou zijn. 
Hij meent dat beide vereenigingen moeten worden opgeheven 
en een nieuwe organisatie moet worden gesticht. Zoo dat niet 
mogelijk is ware het beter alles bij het oude te laten. 
De Heer van Goor noemt dit slechts een vormkwestie. Wanneer 
de nieuwe statuten en reglementen zijn ontworpen en beide ver-
vereenigingen zijn geheel naar die statuten en reglementen her
vormd, dan zijn ze volkomen gelijk van aard en is er geen kwestie 
van oplossing van de eene vereeniging in de andere doch kan 
samensmelting tot eene nieuwe organisatie plaats hebben. 
De Heer Joling meent dat de Heer de Jongh iets anders bedoeld 
heeft, n.l. dat het rapport den indruk maakt alsof alle concessies 
slechts van den kant van den Bond komen en dat noemt hij on
juist, want door de Maatschappij moeten belangrijke concessies 
gedaan worden om op deze basis van het rapport tot fusie met 
den Bond te kunnen komen. 
De heer Otten deelt mede, dat deze kwestie ook in de Maat
schappij is behandeld, doch zijns inziens doet het er minder toe 
wie meer en wie minder toe zal moeten geven. Het gaat hier om 
het groote beginsel van eenheid in de architectenkringen en be
langen en dan doet een vormkwestie weinig ter zake. Hij spoort 
ernstig aan dat groote belang toch in ' t oog te houden en niet te 
blijven zien naar detailpunten die door de commissie zonder 
twijfel zeer ernstig zullen worden overwogen. 
De heer de Jongh meent dat de Maatschappij zich niet positief 
genoeg omtrent het fusieplan heeft uitgesproken. Wel heeft de 
heer Joling medegedeeld dat de Maatschappij belangrijke con
cessies heeft gedaan, doch uit het rapport is dat niet op te maken. 
Vooral de clausule No. 2 omtrent buitengewone leden acht hij 
geheel in 't belang der Maatschappij en voorden Bond onaanne-
lijk ; een dergelijke categorie van leden behoort in een vakver
eeniging niet thuis en hij vindt het immoreel indien de vakver
eeniging op zulke leden zou moeten steunen. Die categorie van 
leden moet worden opgeofferd, eerst dan kan er sprake zijn 
van eene zuivere vakvereeniging. 
De heer van Goor zegt, dat het rapport der commissie ook niet 
van een volkomen zuiveren vakbond uitgaat en aantoont, dat 
fusie alléén mogelijk is wanneer op dat punt ook eenige 
concessie van de zijde van den Bond gedaan wordt. De ru
briek buitengewone leden, waartoe zullen behooren de archi
tecten die de Bond als aspirantleden aanvaardt en hen die daar
mede gelijk te stellen zijn, kan zeer wel in de vakvereeniging 
aanvaard worden. Doen wij dit niet, dan zal er ook niets van fusie 
kunnen komen. 
De heer J. J. van Nieukerken sluit zich bij de woorden van 
den Heer Otten aan en zegt, dat wij ter wille van sommige de-
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tails, de groote zaak niet uit het oog mogen verliezen. Hij meent 
dat ons land niet groot genoeg is voor twee vakvereenigingen, 
daarom is eene fusie wenschelijk in 't belang van den archi
tecten-stand. Hij w i l daarom gaarne over kleinigheden heen
stappen. 
De Heer de Jongh verwondert zich zeer over de woorden van 
den Heer van Goor, die van zeer sterk voorstander van een 
zuiveren vakbond, bekeerd is tot voorstander van een minder 
zuivere organisatie. 
De Heer van Goor zegt, dat de Heer de Jongh de zaak eenigszins 
onjuist voorstelt. Ook spreker zou een zuivere vakvereeniging 
verkiezen, doch die is door fusie met de maatschappij uitgeslo
ten en nu is de vraag of de minder zuivere krachtige eenheid 
niet verkiezelijk is boven het bestaan van twee naast elkander 
staande vereenigingen, die beide hetzelfde doel nastreven en of 
het verkrijgen van die eenheid niet eenige concessie waard is. 
De Heer Otten verklaart waarom de Maatschappij niet dieper 
op de zaak is ingegaan maar niettemin een principieele beslis
sing nam. Hij begrijpt niet wat de Heer de Jongh nog wenscht, 
daar de sub 4° genoemde categorie van leden geen zeggenschap 
in de organisatie zullen hebben en slechts als abonné's op de 
drukwerken zijn te beschouwen. 
De heer De Jongh ontkent dat die leden niet meer dan abonné's 
zouden zijn; indien dit zoo ware zou hij zijn bemerkingen niet 
hebben gemaakt. 
De heer M . A. van Nieukerken vraagt, in verband met conclusie 
No. 1, of de leden van de Maatschappij en den Bond hun lidmaat
schap zullen behouden of dat zij zich opnieuw aan een onderzoek 
zullen moeten onderwerpen. In het laatste geval zou hij zich wel 
met dit punt kunnen vereenigen. 
De heer Otten zegt dat volgens de laatste reglementswijziging 
onder de Architectleden der Maatschappij een nieuwe schifting 
moet plaats hebben, doch dat deze is uitgesteld met het oog op de 
fusieplannen. 
De heer Ingenohl meent dat er voor onzen Bond geen groote be
hoefte aan fusie aanwezig is. De behoefte waaruit de Bond ge
boren werd bestaat nog en als wij de. Bond zuiver als vakbond 
houden, zal zeer zeker veel en goed werk te verrichten zijn. Gaat 
de Mij . t. b. d. Bouwkunst zich ook tot vakbond reorganiseeren, 
en dientengevolge concurreerend optreden, dan is niet uitge
sloten dat onze bond wordt opgeslokt. Hij zou zich daartegen 
niet verzetten mits onze beginselen hoog worden gehouden. We 
mogen geen water in onzen wijn doen.. 
De voorzitter stemt toe dat het zuivere beginsel veel kracht kan 
uitoefenen, maar nu zoowel bij de Maatschappij als bij den Bond 
gewenscht wordt tot samenwerking te komen, ziet hij er geen 
bezwaar in verdere stappen te doen in de overtuiging, dat de 
commissie al het mogelijke zal doen om onze criteria omtrent 
leden en beginselen zooveel mogelijk te handhaven. 
De Heer de Jongh zou het op prijs stellen te weten hoe de Maat
schappij staat ten opzichte van eene zuivere vakorganisatie. Hij 
stelt daarom de volgende motie voor : 
De vergadering enz. 
„met belangstelling kennis genomen hebbende van het rapport 
„der Fusiecommissie, ingesteld door de Maatschappij tot bevor-
„dering der Bouwkunst en den Bond van Nederlandsche archi-
„tecten; 
„gehoord de debatten: 
„overtuigd van de noodzakelijkheid om eenheid te brengen in 
„het vakvereenigingsleven van de Nederlandsche architecten; 
„overwegende dat die eenheid alleen te bereiken is door het tot 
„standkomen van eene zelfstandige vakorganisatie, waarin op 
„nader te stellen voorwaarden van toelating uitsluitend geves
t igde architecten kunnen worden opgenomen; 
„noodigt het Bestuur van den Bond uit om in vereeniging met 
„het bestuur der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
„in overleg te treden met de Fusiecommissie voornoemd, ten 
„einde na te gaan op welke wijze eene vakorganisatie uit beide 
„vereenigingen is tot stand te brengen". 
De heer Van Goor wijst er op dat deze motie den arbeid der 

Fusiecommissie uitschakelt; hij herhaalt dat eene zuivere vak
organisatie op dit oogenblik niet bereikbaar is en dat we dus 
op den basis van het rapport der commissie dienen te onder
handelen. 
De heer Joling sluit zich hierbij aan en wijst er op. dat in de toe
komst de toestand van zelf zuiverder zal worden, omdat de 
categorie van niet zuivere vakleden van lieverlede zal verdwij
nen. Hij meent bovendien dat bij fusie verscheidene van die 
leden van zelf zullen bedanken. 
De voorzitter waarschuwt tegen te veel toegevendheid, omdat 
men anders kans loopt dat later weer een nieuwe bond zal wor
den gesticht. Hoewel hij beaamt dat eene absoluut zuivere vak
bond niet is te bereiken, moeten wij er toch zooveel mogelijk 
naar streven. 
De heer De Meijer vraagt, waartoe de fusie eigenlijk dient; hij 
voelt zich zeer gelukkig als bondslid. Hij zou daarom liever nog 
wat wachten totdat de Maatschappij zich inderdaad als volkomen 
zuivere vakvereeniging heeft hervormd. 
De voorzitter betoogt de wenschelijkheid van meerdere eenheid, 
welk streven ook in onzen kring tot uiting is gekomen, ten be
wijze het benoemen der fusiecommissie. Nu moeten wij een stap 
verder gaan en de commissie machtigen de onderdeelen van 
haar rappport verder uit te werken. 
De heer Van Goor voegt hieraan toe dat eene principieele beslis
sing over de punten van het rapport genomen moet worden, daar 
anders de commissie geen basis voor haar arbeid heeft en het 
niet is uitgesloten dat zij deze volkomen vergeefs zou verrichten, 
waartegen hij persoonlijk bezwaar zou hebben. 
De voorzitter zegt dat er veel ten nadeele der categorie buiten
gewone leden is gezegd, doch dat dit punt ook nog wel van een 
andere zijde te belichten is. Zoo kunnen die buitengewone leden 
tot goede bondsleden worden opgeleid, terwijl architect-ambte
naren in vele gevallen onze belangen krachtig zouden kunnen 
steunen. 
Het samengaan van eenige groepen heeft ook zijn voordeelen. 
De heer de Jongh verwondert zich over deze woorden, die hij in 
strijd acht met wat de voorzitter bij de behandeling van het 
voorstel omtrent onze aspirantleden heeft gezegd. 
Hij zet de bedoeling van zijne motie nader uiteen en zou daarover 
gaarne eene principieele beslissing genomen zien. 
De voorzitter zegt dat hij de laatste zal zijn om voor te stellen om 
beginselen te verwateren. Dat hij eenige argumenten te berde 
heeft gebracht ten voordeele der groep Buitengewone leden be
hoeft geenszins te worden opgevat als in strijd met zijne vroegere 
woorden. Het gaat er thans om welke practische voordeelen in 
de toekomst door een eventueele fusie te bereiken zijn. 
De heer Van Goor voegt hieraan toe dat het niet alleen gaat om 
de voordeelen die eene fusie zou kunnen hebben doch ook om 
de nadeelen indien deze niet tot stand komt en wijst op hetgeen 
daaromtrent in het rapport der commissie is aangevoerd. 
De heer Berlage onderstreept deze woorden en verwacht ook 
eene groote krachtsverspilling. Indien wij wenschen vast te 
houden aan het allerstrengste criterium van vakorganisatie, dan 
hadden wij geen commissie behoeven te benoemen. Ter wille 
van het groote belang van eenheid moeten wij wat toegeven. 
De heer Cuypers stelt voor, vertrouwen in de commissie uit te 
spreken en deze mandaat te verleenen verder de punten van 
haar rapport uit te werken. Hij voelt zeer veel voor eene fusie, 
omdat die ook gewenscht wordt door een grooten kring van jonge 
krachten in de Maatschappij die dan met ons vereenigd worden. 
Ook hij waarschuwt voor de ernstige gevolgen die eene niet tot 
standkoming der fusie met zich zal brengen. 
De heer Ingenohl komt nog eens terug op zijn aanvankelijk ge
maakte bemerkingen, vooral wat betreft een program van actie, 
dat hij nog belangrijker acht dan het vaststellen van een criterium 
voor de leden. 
De voorzitter zegt dat een program van actie eigenlijk vrij wel 
bekend is behoudens onderdeelen die zeer wel later geregeld 
kunnen worden. Hij stelt daarom voor de commissie mandaat te 
geven de zaak verder uit te werken, steunende op de wenschen 
en opvattingen door de leden i n deze vergaderingen geuit. 

De heer M . A . van Nieukerken waarschuwt voor een overwicht 
van ambtenaren in de organisatie omdat hun belangen vaak an
ders zijn dan die der vrije architecten. Hij zou daarom gaarne 
zien dat in het toekomstig bestuur hoogstens één ambtenaar zou 
zitting hebben. 
De heer Joling stemt hiermede in en zou het nieuwe bestuur 
gaarne voor de meerderheid zien samengesteld uit leden van 
den tegenwoordigen Bond. 
De heer J. J. van Nieukerken zou wenschen dat alle leden zoowel 
die van de Maatschappij als van den Bond, die l id van de nieuwe 
organisatie zouden willen worden, opnieuw aan het onderzoek 
der nieuw te benoemen commissie van onderzoek zouden worden 
onderworpen. 
De Heer Fels wenscht alle leden te doen aftreden waarna zij 
zich opnieuw moeten aanmelden. Zoodoende worden geen leden 
geschrapt, wat altijd min of meer stootend is. doch alleen nieuwe 
leden aangenomen. 
Hij ziet bovendien ook nog een bezwaar in het lidmaatschap van 
ambtenaren, omdat deze niet vrij zijn in hun houding, zoodat zij 
met de besluiten hunner organisatie in moeilijkheden zouden 
kunnen komen. 
De Heer van Goor meent dat die ambtenaarsleden, dat voor zich 
zelf moeten weten en wij ons daarover niet bezorgd behoeven 
te maken. 
De Heer Buskens is van oordeel dat een ambtenaar in zijne vak
vereeniging een groote steun kan vinden, en dus gaarne daarin 
zal worden opgenomen. 
De heer Smits vraagt inlichtingen omtrent den naam der nieuwe 
organisatie dien hij niet gelukkig gekozen acht. 
De heer Van Goor zegt dat de in het rapport genoemde naam 
meer als proeve te beschouwen is, en er geen bezwaar zal zijn 
die anders te kiezen. 
De heer Fels verklaart zich in beginsel voor de fusie doch 
wenscht dat de beginselen van den Bond zooveel mogelijk als 
richtsnoer zullen worden genomen bij de samenstelling der sta
tuten enz. voor de nieuwe organisatie. 
De heer Van Goor geeft nogmaals nadrukkelijk de verzekering 
dat de bondsleden die in de fusiecommissie zitting hebben niets 
onbeproefd zullen laten om de nieuwe organisatie zoo zuiver 
mogelijk te maken, doch hij wijst er ook nog eens op, dat er van 
geen gelukken der fusie sprake zal kunnen zijn als dezerzijds tot 
in alle consequentie aan de nu geldende beginselen van den 
Bond wordt vastgehouden. 
De voorzitter meent thans de debatten te kunnen sluiten en 
wenscht in stemming te brengen dat de fusiecommissie opdracht 
zal krijgen op den grondslag van haar rapport verdere stappen 
tot voorbereiding der fusie te doen. 
De heer De Jongh meent dat zijne motie vóór moet gaan als 
zijnde van de verste strekking. Hij vindt het jammer dat de heer 
Van Goor te kennen heeft gegeven, zich niet verder beschikbaar 
te stellen wanneer de verdere onderhandelingen voor de fusie 
niet op den grondslag van het rapport zouden worden gevoerd. 
Hij noemt dit pressie uitoefenen op de leden. 
De heer Van Goor ontkent beslist pressie uit te oefenen of te 
wil len uitoefenen. Hij is van meening dat in het rapport is aan
gegeven hoever in beginsel van beide zijden dient te worden 
gegaan om tot overeenstemming te kunnen komen. Het rapport 
is niet een voorstel van de Maatschappij, doch het werk eener 
gemengde commissie die de zaak van alle kanten bezien heeft en 
tot de overtuiging is gekomen, dat alleen bij wederzijdsche con
cessies fusie mogelijk is. 
De motie van den heer De Jongh stelt het werk der commissie 
geheel ter zijde en bedoelt opnieuw te gaan zoeken naar het on
vindbare : „eene fusie op grond van de zuivere beginselen van 
den B . N . A . 
Spreker meent volkomen gerechtigd te zijn voor die taak te mo
gen bedanken. 
Hij wenscht daarom eene principieele beslissing omtrent de in 
het rapport genoemde punten, opdat de fusiecommissie eene 
door beide vereenigingen aanvaarde basis heeft voor haar om
vangrijken arbeid van statuten en reglementsconceptie en deze 
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niet naderhand monnikenwerk blijkt te zijn. Bij de conceptie zal 
rekening gehouden worden met het in de vergadering te berde 
gebrachte. 
De Heer Ingenohl zegt het te betreuren dat bij aanvaarding der 
motie-de Jongh. moeielijkheden met de leden der fusiecom
missie zouden ontstaan, doch dan kan eene andere commissie 
worden benoemd om de onderhandelingen verder te voeren. 
De Heer J. J. van Nieukerken w i l met de beginselen van het 
rapport medegaan, daar hij het onverantwoordelijk zou achten, 
de groote zaak aan eenige details op te offeren. 
De Heer Ingenohl stelt voor in 't geheel niet te stemmen, en 
vraagt daarom den Heer de Jongh zijne motie in te trekken. Wij 
kennen thans voldoende de meening der leden, en door eene 
stemming loopen wij gevaar een valschen uitslag te krijgen. 
De Heer de Jongh trekt hierna zijne motie in. • 
De Heer J. J. van Nieukerken stelt thans een nieuwe motie voor 
van den volgenden inhoud: 
..De Bond van Nederlandsche Architecten, na uitvoerige bespre-
.. kingen overtuigd dat de fusiecommissie alles in het werk zal 
..stellen, eene zoo zuiver mogelijke vakorganisatie tot stand te 
„brengen, draagt haar met vertrouwen op in onderdeelen de 
..voorstellen tot fusie uit te werken met haar rapport als leid-
.. draad". 
Na eene korte gedachtenwisseling wordt ten slotte deze motie 
met algemeene stemmen aangenomen. 

P A R T I E E L E AANBESTEDING. 
Vervolg van blz. 498. Slot. 

Intusschen, is massale aanbesteding niet het ware, is dan parti-
eele aanbesteding het juiste? Ook tegen dit laatste bestaan wel 
bezwaren, als hoedanig spr. vreest het ontbreken van goede lei
ding bij het werk en waarvoor nu de hoofdaannemer verant
woordelijk is. Spr. meent echter dat in vroeger jaren de architect 
bouwmeester heette. Is het zoo onmogelijk dat deze opnieuw de 
technische leiding van den bouw op zich neemt ? Of zou niet in 
diens naam een bekwaam opzichter de leiding kunnen nemen? 
Zeker is een tweede bezwaar juist dat de aannemer als zoodanig 
verdwijnen zal, maar spr. voelt daarvoor niet zooveel. 
Evenmin is tegen te spreken dat in spr. gedachtengang de archi
tect veel meer werk zal krijgen. Maar hij acht het voor de archi
tecten niet ongewenscht. Integendeel, immers reeds nu komt 
voor dat de gewone aannemers de allures van architecten aan
nemen, zoodat, als het zoo doorgaat, de architect in dienst komt 
van den aannemer in plaats van het omgekeerde. 
Men durft soms wel beweren, dat door partieele besteding de 
kwaliteit van het werk. zal verminderen, maar spr. kan dit in 
geenen deele beamen. Een onderaannemer die mede zijn naam 
gaat geven aan een werk. zal er wel voor zorgen dat opzijn arbeid 
niets is aan te merken. Trouwens met het geven van verantwoor
delijkheid moet. naar spr. meent, de kwaliteit van den arbeid 
stijgen. Daarmede zal gepaard gaan verhooging van loon voor de 
arbeiders. 

Evenmin erkent spr. dat bij partieele besteding botsingen zullen 
ontstaan tusschen de verschillende uitvoerders van onderdee
len Daarvoor kan overigens een bekwaam architect als leider 
voldoende zorgen, en zoo noodig zijn door een gemengde com
missie wel bepalingen te ontwerpen. 
Het is waar dat de aannemer als zoodanig door partieele beste
ding zal worden teruggedrongen naar de tweede plaats. Maar 
spr. meent dat zij daar ook hooren met de schilderspatroons, de 
stucadoorspatroons en alle anderen. 
Partieele uitbesteding is inderdaad geen luchtkasteel. In Pruisen 
doet men niet anders, hier in ons land gebeurt zonder bezwaar 
te Assen hetzelfde. Te Hilversum komt hetzelfde voor vanwege 
een architect-aannemer, van een man der practijk dus. 
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Spr. kan intusschen de oppositie der aannemers begrijpen. Zij is 
er een van eigen belang. Hun belang is er mee gemoeid. Het 
spreekt van zelf dat indien men partieele uitbesteding wil , een 
harde strijd gestreden zal moeten worden. 
Spr. stelt de volgende conclusies: 
lo . Partieele besteding zal den aannemer, die tegenwoordig al
leen als zoodanig optreedt, doen verdwijnen en alleen plaats 
laten voor die aannemers, die als vakpatroons (timmerman of 
metselaar) kunnen werkzaam blijven. 
2o. Partieele besteding zal het werk van den architect zeer zeker 
belangrijk bezwaren, daar deze als bouwmeester ook de alge
meene leiding op zich zal hebben te nemen. Hierdoor zal echter 
van de architectenheel wat meerkennis worden gevraagd, waar
door de beunhazen in hun vak zullen verdwijnen. 
3o. Partieele besteding zal van gunstigen invloed zijn op de kwa
liteit van het te leveren werk, doordat de ambitie der vakpa
troons-aannemers onnoemelijk grooter wordt, waar zij met de 
volle verantwoordelijkheid voor het geleverde werk ook de eer 
van hun arbeid zelf genieten. 
4o. Partieele besteding brengt voor de werklieden het voordeel, 
dat hun arbeid alleen wordt beoordeeld door hun vakpatroon en 
door den architect en zij geen bemerkingen hebben aan te hooren 
over kwaliteit of kwantiteit van hun arbeid van den hoofdaan
nemer, die in vele gevallen niet tot juiste beoordeeling daarvan 
bevoegd is. 
5o. Partieele besteding waarborgt beter de financieele belangen 
van eiken aannemer, omdat daarbij het geleverde werk altijd 
een waarborg blijft, terwijl bij massale besteding de onderaan
nemer in de meeste gevallen eerst tot de ontdekking komt dat 
hij de dupe wordt van de slechte zaken, die de hoofdaannemer 
deed, nadat het geleverde werk reeds lang aan den aanbesteder 
is overgedragen en door dezen is betaald. 
Spr. hoopt dat de vakpatroons succes zullen hebben van hun 
strijd voor partieele besteding. 
Bij het volgende debat verklaarde de heer L . Droogleever For-
tuyn, die architect-timmerman is geweest, veel te gevoelen voor 
de grieven van de verschillende patroon-onderaannemers. Met 
name acht hij gegrond de grief tegen het bekend worden hunner 
prijzen bij bestedingen, alsmede het venten met die prijzen. Hij 
vindt dit laatste onfatsoenlijk. Voorts is zeker waar dat thans 
een onderaannemer geen zekerheid heeft van betaling. Verder 
vindt spr. dat nu de onderaannemers hunarbeid aannemen op 
veel te losse schroeven. Het verband tusschen hoofd en onder
aannemer is te los. 
Spr. geeft toe dat partieele besteding het mooiste is, in theorie. 

In groote plaatsen, waar kooplieden principalen zijn, zal het niet 
door te voeren zijn. De koopman vraagt principieel naar den 
laagsten prijs en is oorzaak dat hij slecht werk krijgt. Spr. heeft 
er ook bezwaar tegen dat de architect de leider van het werk zal 
worden. Werkelijk architect zijn is nu al veel, nu in artistiek op
zicht zooveel wordt geeischt. Van één man is niet te vorderen 
dat hij is zoowel artist als constructeur. De artist heeft geen lust 
en geen tijd om zich de praktijk van het bouwen eigen te ma
ken, waaraan zooveel verbonden is. 
Naar spr.s meening moet in een andere richting gezocht worden. 
De patroons moeten zich onderling aansluiten en daardoor posi
tie nemen tegen de hoofdaannemers. Zij moeten vooraf geen prij
zen meer geven of zoo ja, dan contractueel verzekerd zijn van 
het werk. Zij moeten bewijzen vragen van den hoofdaannemer 
en in andere verhouding tot dezen komen te staan, niet maar 
werk aannemen op losse briefjes, maar overeenkomsten sluiten. 
De inleider antwoordt dat het noodig is dat artistieke architec
ten zich associeeren met constructie-architecten. Door deze 
combinatie wordt verkregen dat de leiding inderdaad in handen 
is te stellen van de architecten. 
De heer De Groot uit Rotterdam betoogt, dat een verbetering 
zal zijn, als bij aanbestedingen voortaan ook de namen der 
onderaannemers bekend gemaakt worden. 
De heer Doien acht partieele aanbesteding gewenscht ten be
hoeve van de vakopleiding. 
De heer Muller acht partieele aanbesteding onmogelijk, omdat 

in de maatschappij steeds de laagste 
prijzen worden gevraagd. 
Verder wil len de groote opdracht
gevers met één persoon te doen 
hebben, die waarborg biedt voor 
ongestoorde uitvoering. 
In de derde plaats is het leiden van 
een bouwwerk een vak apart en van 
architecten niet te vergen. Ook hij is 
van meening dat de vakpatroons het 
in organisatie moeten zoeken. 
Een spreker uit Assen geeft een 
geestdriftige beschrijving over de 
daar algemeen toegepast wordende 
partieele aanbesteding. 
Na repliek werdop een laat uur over
gegaan tot sluiting der vergadering, 
die voor een deel is bijgewoond door 
mr. J. C. A. Everwijn, referendaris
chef van de afdeeling handel, die ook 
aan het feestmaal der stucadoors had 
aangezeten. 

f,éufc. 

'7^orc)r. 

PRYSVRAGEN 
P R O G R A M M A VOOR D E P R I J S V R A A G V A N D E N B O N D V A N 
M E U B E L F A B R I K A N T E N IN N E D E R L A N D . 
Volgens nevenstaande plattegrond van een gewoon suite-type 

huurhuis vraagt men een ont-
werp van een eetkamer en een 
ontvangkamer beneden, een 
heerenkamer en een slaapka
mer boven, allen van dezelfde 
afmetingen. 
Van elk dier vertrekken 
wenscht men 2 teekeningen op 
schaal 1 :10. De hoogte der ka
mers is 3.50 M . van vloer tot 
onderkant balk. 
Men gaatuit vanhet denkbeeld, 
dat in één of meerdier vertrek
ken, althans in eetkamer of 
ontvangkamer, de meest be
langrijke meubelen ineenhis-
torischen stijl zijn en dus daarin 
aansluitend het verdere ver
trek behandeld moet worden. 
W i l men in een vertrek ge
trouw een historische stijl, 
waarvan de keuze aan den 
ontwerper wordt overgelaten, 
doorvoeren, dan is men daar
mede vrij . 
W i l men daarentegen bij be
staande meubelen in een be
paalden stijl aanwezig, een ge
heel scheppen, dat harmoniee
rend, en toch decoratief werkt, 
is zulks niet uitgesloten. 

Bovendien wordt gevraagd een 
ontwerp van een Hal l . in een 
landhuis, volgens bijgaanden 
plattegrond. De hall is hoog 
3.70 M . van bovenkant vloer 

tot onderkant balk. De keuze van stijl van dit ontwerp Hall is 
geheel vrij . 
Men wenscht de teekeningen van de vier wanden van de Hal l 
op schaal 1 : 10 en een plattegrond op 1 : 20, met de daarin te 
plaatsen meubelen aangegeven. 
Voor de 4 kamers van het huurhuis wordt dit ook verlangd. 
De teekeningen worden in inkt verlangd en zag men gaarne een 
aantal dezer, zoo mogelijk de helft, in kleuren aangezet, om 
daaruit een bewijs vande decoratieve kleurencombinatie te zien. 
Men wi l tenslotte van elk vertrek een détail van minstens één 
meubel op ware grootte. 
W i l men perspectievische teekeningen zoo is men daarin geheel 
vri j . 
De prijzen zijn: 1ste prijs . . . . f 500.—. 

2de - 250.- . 
3de H 100.- . 

De teekeningen worden ingewacht vóór 1 Februari e.k. aan het 
adres van den Secretaris van het Comité, die gaarne bereid is 
elke verlangde inlichting verder te verstrekken. 
De naam van den ontwerper in een gezegelde enveloppe; boven
dien een correspondentie-adres toe te voegen. 
De beoordeeling van de in te komen ontwerpen is aan het Comité, 
bestaande uit 3 leden van den Bond van Meubelfabrieken in Ne
derland, aangevuld door de Heeren : 
1. A. Le Comte. Directeur van het Museum Lambert van Meerten 
te Delft. 
2. R. A. van de Pavert, Sierkunstenaar. Architect. Leeraar aan de 
Rijksschool voor Kunstnijverheid te Amsterdam. 
3. K . Sluyterman. Hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool 
te Delft. 
4. J. A . G. van der Steur, Bouwkundig Ingenieur-Architect Vredes-
paleisbouw te 's-Gravenhage. 
Voor nadere inlichtingen tot den 

Secretaris J. A . POOL. 
Bouwkundig Ingenieur te Haarlem. 

iMGEZOMDEM 
STUKKEMTg 

Met zeer veel belangstelling heb ik de lang verwachte aflevering 
3 5 van het tweemaandelijkse!' tijdschrift ter hand genomen en 

509 



viel mijn aandacht op pag. 54 over de zichtbare bekappingen. 
De heer Peters zegt daar ..dat de zolderzaal in het raadhuis te 
Zierikzee eene zichtbare kap heeft;" dat is slechts betrekkelij k ; 
de gewelfde houten beschieting is wel nooit aangebracht, doch 
wel was dat de bedoeling, zoo als de hol uitgezaagde schinkels 
tegen de daksparren, maar vooral de groef in de geprofileerde 
kapspanten. waarin de houten beschieting moest sluiten, de stel
ligste bewijzen zijn. Deze kap is dus van eene geheel andere op
vatting dan die van het Grafelijk kasteel te 's-Gravenhage. 
Met dat al is de kap te Zierikzee juist in haar onvoltooidheid een 
juweel van techniek.omdat de constructie zoo prachtig zichtbaar 
is gebleven. 
Dat de beschieting nooit is aangebraoht kan men zien aan de 
opsluitnagels, die op sommige plaatsen door de bewuste groef 
nog heen steken, en aan de schinkels, waarin geen enkele moet 
van spijkers zichtbaar is. 
Waar de heer Peters ook aanhaalt de zichtbare kap in de kerk te 
Brouwershaven, is dat ook daar weer betrekkelijk voor een ge
deelte 't geval. 
Een groot gedeelte is geconstrueerd om beschoten te worden.het 
andere gedeelte niet. Wie geeft daarvan de oplossing ? 
De zichtbare kap (voor korten tijd door een andere kap ver
vangen) van de kerk te Katwijk aan Zee, scheen niet meer de 
oorspronkelijke, en dagteekende mogelijk eerst van na de her
vorming. Daarentegen was de kap van de kerk te Stavenisse 
(voor een paar jaren atgebroken) oorspronkelijk wellicht eene 
zichtbare. De kerk had zeer lage muren en een segmentvormig 
hout gewelf, waarschijnlijk in 't begin van de achttiende eeuw 
aangebracht, terwijl niets aanduidde dat er voor dien een ander 
houten of steen gewelf kan geweest zijn. H . J . J E S S E , 

„De Keet" Oegstgeest 9 Oct. 1912. . Architect. 

BERICHTEN 
Schoenmaker, blijft bij je leest I De heer Hendrix, de bekende 
Voorzitter van den Aannemersbond en l id van den Amsterdam-
schen Gemeenteraad, heeft in de vergadering van die Raad op 
9 Oct. j . l . bij de behandeling van de kwestie van den Drucker-
uitbouw aan het Rijksmuseum eenigszins de allures van een 
kunstkenner aangenomen. Dit heeft natuurlijk in de kringen der 
architecten, maar ook daarbuiten de aandacht getrokken. De 
Groene Amsterdammer van 15 October schrijft in zijn kroniek: 
„De heer Hendrix verklaart, dat hij vier malen per dag het Rijks
museum passeert, en dat er nu voldoende aan bedorven is om 

alles te doen opdat het ongedaan gemaakt worde? 
Neen om er ter wil le van de waardevolle collectie 
(hij zag ze niet) er nog wat verkeerds bij te lappen. Hoor dezen 
uitstekenden mensch en aannemer (van collecties) peroreeren 
over kunst, waar hij met zooveel verstand van heeft als de . . . . 
felis cata doinestica (familiair gesproken: de kat)." 
Waar hier zelfs door een leek gewezen wordt op het bedenke
lijke van dit optreden van den heer Hendrix, kunnen wij er ver
der over zwijgen. Alleen zij nog vermeld, dat het gelief hebber 
van den heer Hendrix dubbel gevaarlijk is, omdat hij allicht, als 
aannemer, voor leeken een schijn van autoriteit kan hebben be
treffende bouwkunstige Meesters. J. G. 
Prijsvragen van A . et A . Het genootschap „Architectura et 
Amicit ia" heeft studie-prijsvragen uitgeschreven voor ontwer
pen van een raadhuis voor een groote gemeente (eerste prijs 
ƒ160. tweede ƒ 70) een watertoren (prijs ƒ 50), een pianokast (prijs 
ƒ30). een steenen trap (prijs ƒ 50), een kalender (prijs ƒ 40), alles 
met het diploma van het genootschap. 
De jury bestaat uit de heeren H . P. Berlage Nz., R. N . Roland 
Holst, Paul J. de Jongh, C. W. Nijhoff, J. E . van der Pek. 
Bijzonderheden geeft Architectura van 12 October 1912. 
De St. Jacobstoren te Vlissingen. In den gemeenteraad van 
Vlissingen heeft dezer dagen de heer Staverman de vraag ge
steld, hoe het staat met wat hij noemde „de torenkwestie", of 
reeds het advies van Dr. Cuypers over den herbouw van den op 
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5 September 1911 afgebranden St. Jacobstoren is ingekomen. 
De heer Van Niftrik, wethouder van fabricage, zeide, dat er ver
schillende besprekingen met Dr. Cuypers gevoerd zijn, en dat 
thans een bestek en teekeningen worden gemaakt; men hoopt 
die vóór Januari klaar te hebben. 
De heer Huson drong aan op overlegging van het rapport van Dr. 
Cuypers, terwijl de heer Merckens er op wees, dat de heer Cuy
pers toch alleen over de aesthetische zijde van het vraagstuk 
advies moest uitbrengen. 
De heer Van Niftrik deelde ten slotte mede, dat Dr. Cuypers 
adviseert tot opbouw in den ouden vorm; maar den bouw wi l 
doen geschieden ten deele in een tot nu toe voor Vlissingen on
bekend materiaal; dat daarom eerst de kosten berekend moeten 
worden. 
Deze laatste zin is mysterieus. Of bedoelt de heer v. N . er een
voudig gewapend beton mee, en hoopt hij door deze eigenaar
dige omschrijving den storm van artikelen te bezweren, die los 
kan barsten, wanneer geadviseerd wordt de oude vorm te her
stellen in het nieuwe materiaal, gewapend beton. 
De Dambebonwing. Naar het Alg. H . BI. meldt, zijn sedert 
eenigen tijd de onderhandelingen over de bebouwing van het 
middenblok van den Dam hervat met de eerste combinatie, die 
naar het terrein drong. Deze combinatie zal eventueel op de be
wuste plaats een hotel met café-restaurant doen bouwen. Over 
de voorwaarden, waarop het terrein zal worden afgestaan, moet 
reeds overeenstemming zijn verkregen, doch, waar in het voor
loopig verslag van de Gemeentebegrooting door „eenige Raads
leden" de wenschelijkheid is geuit het middenblok opgebouwd 
te laten en dus terug te komen op het goedgekeurde Damplan, 
acht men het uit deferentie tegenover den Raad beter de beslis
sing nog eenige weken uit te stellen. 
Verval van het Kon. Paleis te Amsterdam. De N.R.Ct . bericht 
hierover nader: 
In verband met het ongeluk, dezer dagen overkomen aan een 
der najades van de beeldengroep in den Dam-gevel van het K o 
ninklijk Paleis, en het alarm, tengevolge daarvan van verschil
lende zijden geblazen over den toestand van verval en verwaar-
loozing, waarin zich van Campen's meesterwerk bevindt, heb
ben wij inlichtingen ingewonnen bij hen, wien de zorg voor het 
Paleis is toevertrouwd. Onze zegsman ontkende, dat het regen
water lekt door de dak-afdekking en heensijpelt door de be
schilderde gewelven van de Burgerzaal. Dit gerucht dankt zijn 
ontstaan hieraan, dat zich in het witte overkleed, waarmede het 
Deventer tapijt bedekt is, een groote, onuitwischbare olievlek 
bevindt, welke volkomen den indruk maakt alsof dat gedeelte 
van den vloer onder een lek ligt. 
Intusschen worden, naar men ons verzekerde, de noodige stap
pen gedaan om te komen tot de herstellingswerken, op welker 
noodzakelijkheid het naar beneden komen van een stuk steen 
uit de beeldengroep wel schijnt te wijzen. De verrolbare stelling, 
welke thans aan de Damzijde tegen den gevel is geplaatst, heeft 
hiermede echter niets te maken en houdt alleen verband met 
het gewone jaarlijksche onderhoud. 
Tentoonstelling „De Vrouw 1813-1913". Eene vrouwelijke 
architecte, Mej. M. Kropholler te Amsterdam, heeft zich bereid 
verklaard de plannen voor de indeeling en de meubileering van 
een aan alle eischen des tijds beantwoordend middenstandshuis 
te ontwerpen. In hare jongste vergadering besloot de commissie 
van de Tentoonstelling, de Vrouw 1813 1913 daarom tot de in
richting van eene zoodanige woning, die in den uitersten hoek 
van het hoofdgebouw naast de restauratie zal worden onderge
bracht en tevens tot het inrichten van eenige kamers vooralleen-
wonende dames. 
Kerktoren te Delft. Voor een plan tot restaureering van den 
Nieuwe Kerktoren te Delft hebben Burg. en Weth. dier gemeente 
op de begrooting van 1913 een bedrag van ƒ 900 gebracht 
De geheele restauratie zal ƒ 40,000 kosten. Volgens de gevolgde 
regelen zal het rijk daartoe ƒ 20.000 en de provincie ƒ 10.000 bij
dragen, zoodat de lasten voor de gemeente ƒ 10.000 zouden zijn, 
te verdeelen over enkele jaren. 
De bekende fraaie toren dagteekent van 1420. 
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INHOUD : OFFICIEEL G E D E E L T E . Uitbreidingsplan voor 
Groot-Amsterdam. — Leerstoel in den Stedenbouw aan de 
Techn. Hoogeschool te Delft. Examenvragen Bouwkundig 
Opzichter 1912. REDACTIONEEL G E D E E L T E . Rembrandtplant-
soen. Kroniek. Prijsvraag Reclame-biljet E . N . T. O. S., door 
J. Gratama. Berichten. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

UITBREIDINGSPLAN VOORGROOT-AMSTERDAM. 
Door het Hoofdbestuur is het volgende adres ingediend : 

Amsterdam, 24 October 1912. 
Aan den Raad der Gemeente Amsterdam. 

Geelt met verschuldigden eerbied te kennen, het Hoofdbestuur 
van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, in opdracht 
van de Algemeene Vergadering der Maatschappij, gehouden den 
24 September j . l . te Düsseldorf. 

dat het wenschelijk is, voor Uwe Gemeente een algemeen uit
breidingsplan, omvattend Uwe geheele Gemeente, vast te stellen, 
waarbij, zonder te veel in details te treden, aangegeven wordt 
welke beginselen de uitbreiding Uwer Gemeente moeten be-
heerschen en op welke wijze die beginselen moeten worden toe
gepast. 
Genoemde Algemeene Vergadering was van oordeel, dat. waar 
een dergelijk volledig uitbreidingsplan voor Uwe Gemeente nog 
niet bestaat, de uitbreidingsplannen voor enkele gedeelten niet 
onder juiste omstandigheden tot stand komen en niet volkomen 
naar waarde kunnen worden beoordeeld. Immers het zoo hoogst 
belangrijk onderling verband dier plannen is niet voldoende 
vastgesteld, datgene wat genoemd kan worden de grondge
dachte van Groot-Amsterdam, bevattende een goede regeling 
van het verkeer, en het daarbij behoorend verkeersnet. aan
duidend de verschillende wijken voor handels- en industrie
doeleinden, en voor bewoning door de verschillende klassen der 
samenleving; verder aangevend de aanleg van plantsoenen, 
speeltuinen, parken, enz. enz., heel deze uitbreiding, zoowel in 
praktischen als in aesthetischen zin behandeld. De Gemeente 
's Gravenhage heeft het belang van een dergelijk uitbreidings
plan begrepen en zij heeft door den architect Berlage haar plan 
voor Groot-'s Gravenhage laten ontwerpen ; verder zij gewezen 
op steden in het buitenland, o.a. Berlijn. Antwerpen. Düsseldorf, 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

die door zeer goed geslaagde prijsvragen zich het bezit van hare 
uitbreidingen hebben verzekerd. Het Hoofdbestuur meent dan 
ook U met aandrang in overweging te moeten geven te bevorde
ren, dat een goed plan voor Groot-Amsterdam tot stand zal 
komen, en het meent dat het uitschrijven van een prijsvraag in 
deze het beste tot het gewenschte doel zal leiden, 
't Welk doende enz. 

Voor het Hoofdbestuur voornoemd 
w.g. A . SALM G . B Z N . , Voorzitter. 

„ J. GRATAMA, Secretaris. 

L E E R S T O E L IN DEN STEDENBOUW AAN D E 
TECHNISCHE HOOGESCHOOL T E D E L F T . Door het 
Hoofdbestuur is het volgende adres ingediend: 

AMSTERDAM 24 October 1912. 
Aan Zijne Excellentie den 

Minister van Binnenlandsche Zaken. 
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, het Hoofdbestuur 
van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, in op
dracht van de Algemeene Vergadering der Maatschappij, gehou
den 24 September j . l . , 
dat het wenschelijk is.de Technische Hoogeschool te Delft te ver
rijken met een leerstoel in Stedenbouw.aangezien een opleiding 
in dit hoogst belangrijk onderwerp in Nederland nog geheel ont
breekt; hetwelk tengevolge heeft.dat er in 't algemeen een groot 
gebrek is aan voldoend onderlegde krachten voor het maken 
der bij de wet voorgeschreven uitbreidingsplannen der gemeen
ten en voor het geven van advies bij de vele, zich in den laatsten 
tijd voordoende gevallen van Stedenbouwkundigen aard. 
Het Hoofdbestuur vertrouwt, onder verwijzing naar bijgaande 
toelichting, dat ook Uwe Excellentie van het groote gewicht en 
de urgentie van een dergelijke leerstoel overtuigd is. 
Redenen, waarom het Hoofdbestuur Uwe Excellentie dringend 
verzoekt, te willen bevorderen, dat een leerstoel, als bovenbe
doeld, spoedig gesticht zal worden. 

't Welk doende, enz. 
voor het Hoofdbestuur voornoemd, 

w.g. A . S A L M G. Bzn., Voorzitter. 
.. J. G R A T A M A . Secretaris. 

TOELICHTING. 
Het ontwerp stedenbouw vraagt in de laatste jaren bijzonderen 
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aandacht. Talrijke steden in Nederland zijn in een stadium van 
snelle en algemeene Ontwikkeling en uitbreiding, terwijl bijna 
iedere gemeente geplaatst wordt voor meer of minder belangrijke 
vraagstukken van stedenbouwkundigen aard, zooals het ver-
breeden van straten, het omleiden van het verkeer, het bouwen 
van openbare gebouwen, het behoud van oude monumenten van 
geschiedenis en kunst, en van fraaie stads- of dorpsgezichten, 
enz. Dat hierbij de hygiëne een groote rol speelt, is een verblij
dend verschijnsel en het zijn vooral de bouwverordeningen, die 
in deze haar goede invloed doen gelden. 
De Regeering, diep doordrongen van de groote nationale be
teekenis eener goede ontwikkeling der gemeenten, bepaalde dat 
gemeenten met meer dan 10.000 inwoners een goed uitbreidings
plan moeten vaststellen. 
De vraagstukken, die zich bij den hedendaagschen stedenbouw 
voordoen, zijn vele, tengevolge van de talrijke eischen van de 
huidige samenleving, zoowel op hygiënisch, praktisch als aesthe
tisch gebied. Het algemeen belang, dat hierbij betrokken is, is 
groot; maar eveneens zijn de uitgaven groot, die gemoeid zijn 
bij de verbetering van het hedendaagsche stedenwezen. 
Het onderwerp stedenbouw in dus actueel en van de grootste 
beteekenis. 
Echter, Nederland is niet voldoende voorbereid om de vele zich 
voordoende vraagstukken op te lossen. Verrast door de snelle 
ontwikkeling der steden, heeft het daar en boven het specifieke 
groote belang van het onderwerp in zijn geheel niet tijdig beseft. 
De onderdeelen bouwpolitie en grondspeculatie mogen als een 
gelukkige uitzondering genoemd worden. Maar aan het geheele 
onderwerp als zoodanig, waartoe ook, en niet het minst, de 
aesthetische vraagstukken behooren, heeft Nederland nog geen 
voldoende aandacht geschonken. 
Een beschouwing van de leerrijke StadterAusstelling te Dussel
dorf, versterkt de overtuiging, dat ons land in deze achterlijk is. 
Stedenbouw wordt ten onzent nog niet als een hoogst belangrijk, 
zeer uitgebreid, wetenschappelijk en artistiek vak beschouwd; 
er wordt in geliefhebberd. Een wetenschappelijke opleiding er 
voor bestaat in Nederland niet. De architecten, die geroepen 
worden uitbreidingsplannen te ontwerpen, moeten door particu
liere studie zich op hoogte stellen, terwijl aan vele ambtenaren, 
meermalen uit den aard der zaak eveneens onvoldoende voor
bereid, het maken van een uitbreidingsplan wordt opgedragen. 
Deze toestand vraagt om verbetering, gezien de groote belangen 
die op het spel staan; en het ligt op den weg der Regeering, hier 
in te grijpen. 
Immers, zooals gezegd, schrijft de wet voor, dat gemeenten met 
meer dan lO.OOOinwonershetuitbreidingsplanmoeten vaststellen. 
Maar op de vraag: wie zijn onze welonderlegde en talentvolle 
krachten voor het ontwerpen dezer plannen, volgt geen bevre
digend antwoord. Een enkele architect heeft zich voldoende be
kwaamd ; de groote steden verzekeren zich van de beste krach
ten, maar talrijk zijn de kleinere plaatsen, die op geheel on
voldoende krachten zijn aangewezen. 
Waar de Regeering aan den eenen kant iets voorschrijft, rust aan 
den anderen kant op haar de verplichting te zorgen, dat aan het 
voorschrift kan worden voldaan. 
Vandaar dat het haar taak is, gelegenheid tot opleiding in dit vak 
geven. 
Dit kan geschieden door de stichting van een leerstoel in den 
Stedenbouw aan de Technische Hoogeschool te Delft. 
Deze School is hiervoor de aangewezen universiteit, omdat het 
onderwerp stedenbouw voor een groot deel van technischen 
aard is en gerekend moet worden tot de meest belangrijke vak
ken, welke tot een opleiding voor Bouwkundig Ingenieur of archi
tect behooren. De gemeentewerken worden veelal door Bouw
kundige Ingenieurs geleid ; en zij komen dus in hun werkkring 
volop met stedenbouw in directe aanraking. Maar ook de Archi 
tecten komen voortdurend voor meer of minder belangrijke 
vraagstukken van stedenbouwkundigen aard te staan. 
Het stichten van een leerstoel in den stedenbouw is daarom een 
dringende noodzakelijkheid geworden. En deze leerstoel zal niet 
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alleen den Bouwkundig Ingenieur en den Architect, maar ook de 
Technische Hoogeschool zelve ten goede komen, daar zij hier
mede beter kan voldoen aan hare verplichting; bekwame tech
nici af te leveren, die berekend zijn voor hun moderne taak. 

Voor het Hoofdbestuur van de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst. 

w. g. A . S A L M , G.Bzn. Voorzitter. 
„ . J. G R A T A M A , Secretaris. 

EXAMEN TOT HET VERKRIJGEN VAN HET 
DIPLOMA VAN BOUWKUNDIG OPZICHTER 

1912. 

INGESTELD DOOR DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUW
KUNST VOLGENS BESLUIT DER A L G E M E E N E VERGADERING, G E H O U 
DEN DEN 28STEN MEI 1901 EN HERZIEN OP DE A L G E M E E N E V E R G A D E 
RING V A N 27 SEPTEMBER 1907 EN VAN 23 SEPTEMBER 1909. 

Het aantal candidaten. dat in 1912 aan het examen voor Bouw
kundig-Opzichter wenschte deel te nemen, maakte het noodzake
lijk, hen in vier groepen te splitsen, welke de hierna vermelde 
vragen werden voorgelegd. 
Behalve de hieronder volgende vraagstukken, werd eiken can-
didaat een mondeling examen afgenomen over de volgende 
onderwerpen: 
Burgerlijke Bouwkunde. 
a. Grondwerken. 
b. Steenconstructie. 
c. Houtconstructie. 

Belanghebbenden worden gewezen op art. 3 der Statuten van de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, waar bepaald 
wordt: 
Buitengewone leden kunnen zijn in de eerste plaats de studee
renden voor Architect of Bouwkundig Ingenieur. Verder in het 
algemeen zij. die de bouwkunst, in den meest uitgebreiden zin 
van het woord genomen, of aanverwante vakken beoefenen of 
beoefend hebben, hetzij als Directie, gemachtigde of vertegen
woordiger daarvan, of wel hare belangen hebben te behartigen 
en daarbij niet het Aannemersbedrijf uitoefenen, en niet in de 
termen vallen om Architect-Lid te worden, als b.v. Ingenieurs, 
Genie Officieren, Chefs de Bureau, Bouwkundigen. Bouwkundig 
Opzichters en Teekenaars. 
Buitengewone Leden moeten minstens den leeftijd van 19 jaar 
hebben bereikt. 
Om Buitengewoon L i d te worden moet men worden voorgesteld 
door 2 Architect- of door 2 Buitengewone Leden aan het Hoofd
bestuur, dat over het al of niet aannemen van het aspirant Bu i 
tengewoon L i d beslist. 
Art . 2. Algemeen Huishoudelijk-Reglement bepaalt: 
De contributie bedraagt per jaar: 
voor Buitengewone Leden f 15. —, terwijl zij, die hun 26ste jaar 
nog niet zijn ingetreden, de helft of f 7.50 betalen. 
Bouwkundig Opzichters, in het bezit van het Diploma der Maat
schappij, ingesteld ingevolge besluit der Algemeene Vergadering 
van 28 Mei 1891 en Bouwkundig Teekenaars, in het bezit van het 
diploma der Maatschappij, ingesteld ingevolge besluit der Alge
meene Vergadering van 27 September 1907, die onafgebroken 
Buitengewoon L i d der Maatschappij geweest zijn. kunnen op 
aanvrage tot hun dertigste jaar van bovenstaande uitzonderings
bepaling gebruik maken. 
Art . 216 Alg . Huishoudelijk Reglement bepaalt: 
De Buitengewone Leden ontvangen kosteloos het Weekblad en 
het Tijdschrift. 
Art . 4 Statuten. 
De Buitengewone Leden hebben vrijen toegang tot de Bibl io
theek, de Verzamelingen en Tentoonstellingen van de Maat
schappij en kunnen aan de excursies deelnemen. 

d. IJzerconstructie. 
e. Dakbedekkingen. 
ƒ. Stucadoor-, Schilder- en Behangwerken. 
g. Afvoerleidingen. 
Bouwmaterialen. 
Bouwkundige berekeningen met behulp van een vademecum. 
Kennis van het maken van eenvoudige begrootingen en mate-
rialenstaten; 
Kennis van de Bouwwetgeving. 
Kennis van het verstrekken van de eerste hulp bij ongelukken 
en maatregelen tot voorkoming van beroepsziekten. 
Kennis en het gebruik van meet- en waterpasinstrumenten. 
Gereedschappen en werktuigen. 
Kennis van het aanleggen van gas- en waterleidingen. 

EXAMENVRAGEN :;:). 1STE GROEP. 
MAANDAG 16 FEBRUARI , voorm. 9 10 uur. 

OPSTEL. 
De candidaten ontvingen de twee volgende onderwerpen waar
van slechts één behandeld behoefde te worden. 
1. Geef eene omschrijving van de werkzaamheden welke noodig 

zijn voor de vernieuwing van het trasraam eener vil la . 
De bovenkant van het trasraam ligt op 0.75 M . en de boven
kant der balken van den beganen grond op 0.50 M . boven den 
grondslag, 

2. Omschrijf de taak van een opzichter vóór en tijdens de uitvoe
ring eener paalfundeering. 

MAANDAG 16 FEBRUARI , voorm. 10 12 uur. 

*)De examenvragen voor de examens van Bouwk. Opzichter 
1912. voor Bouwk. Teekenaar 1912 en voor Uitvoerder van Bouw
werken (Onderbaas) 1912 zijn afzonderlijk verkrijgbaar, bij het 
bureau der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Mar
nixstraat 402. Amsterdam, respectievelijk voor f0.85. f 0.55 en 
f 0.55. Het bedrag per postwissel vooruit over te maken. 

BESCHRIJVENDE M E E T K U N D E . 
De candidaten ontvingen de drie volgende teekeningen op een 
schaal vijf maal grooter dan deze. 
Fig . 1. Bepaal de 2e projectie van de sokkellijst met de aanslui
tingen tegen den muur. 
Fig. 2. Voltooi de 2e projectie van de lijst, welke tegen afgeronde 
muur loopt. 

Fig . 3. Bepaal van dit figuur de scheeve projectie. 

MAANDAG 26 FEBRUARI , nam. 1 5' •_• uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen eene schetsteekening van een kap. 
Schaal 1 op 50. Zie fig. 4. 
Gevraagd te teekenen in potlood op schaal 1 op 5, de details bij 
a. b. c. d. e. f. g. en h. waaruit de geheele samenstelling duidelijk 
blijkt. 

De voornaamste zinkconstructies op ware grootte te teekenen. 

DINSDAG 27 FEBRUARI, voorm. 8'- 12 uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen eene schetsteekening van kozijnen 
met details. Schaal 1 op 20. Zie fig. 5. 
Gevraagd te teekenen op ware grootte de details van: A, B. C. 
D, E , N , F, G. L, P, H , K en O. 
DINSDAG 27 FEBRUARI , nam. 1 5' ••. 
BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen eene schetsteekening van een riolee-
ringsplan, schaal 1 op 50. Zie fig. 6. 
Op deze teekening zijn aangegeven op twee verschillende ver
diepingen : 2 closets. 1 gootsteen. 1 bad en 1 regenwaterputje. 
Gevraagd te teekenen. schaal 1 a 20, de samenstelling derriolee-
ring binnen- en buitenshuis, alles behoorlijk geventileerd. 
De grond- en (standleidingen) 5 dms en 2' a dins inwendig, van 
geasphalteerde gegoten ijzeren buizen. 
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WOENSDAG 28 FEBRUARI, V. m. 8' a 10 uur. 

M E E T K U N D E . 
1). Van een cirkelsegment is de pijl 10 en de koorde 30 c.M. 
Bereken den omtrek en de oppervlakte van den cirkel waarvan 
het segment een deel uitmaakt. 

Een terrein als nevenstaande 
rechthoekige driehoek wordt 
door een loodlijn uit den rech
ten hoek neergelaten in 2 dee-
len verdeeld. 
Bereken de lengte der lijnen 
A B , B C en B D als gegeven is : 
A D = 20 en CD = 60 M . 

De opstaande vlakken der neven
staande regelmatige driezijdige 
piramide worden door een vlak 
evenwijdig aan het grondvlak in 
twee gelijke deelen verdeeld. 
Op welken afstand van den top 
zullen de opstaande ribben door 

C dat vlak gesneden worden, indien 
die ribben 20 en die van het grond
vlak 8 M . lang zijn. 

In een bol wordt een cilinder geboord 
waarvan de as in de middellijn van 
den bol ligt. (zie nevenstaand figuur). 
Gevraagd te berekenen den inhoud 
van den cilinder A C D E F G als ge
geven is C F = 10 en A D = 8 d.M. 

De driehoek A B C wentelt om de as 
D E . Gegeven A B = 8, A C = 6, B C = 10, 
B G = 2, C H . - 5, AI = 9 d.M. 
Gevraagd te berekenen de ruimte die 
de driehoek bij zijn omwenteling door-

3. Los de volgende vergelijkingen op : 

4) 

loopt. 

WOENSDAG 28 FEBRUARI , voorin. 10 12 uur. 

OPMETEN. 
De candidaten maakten eene opmeting van een detail van 
een naburig gebouw, welke daarna in teekening werd gebracht. 

WOENSDAG 28 FEBRUARI , nam. 1 5' uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen een schetsteekening van een fundee-
ringsplan, schaal 1 op 50. Zie fig. 7. 
Op deze teekening de volledige paalfundeering te teekenen. 
E n op een tiende der ware grootte te teekenen de doorsneden 
A - B , C D, G H. E F en het aanzicht bij K L. 

DONDERDAG 29 FEBRUARI voorm. 8'/a 9' •-• uur. 

S T E L K U N D E . 
1. Ontbind in 6 enkelvoudige factoren: 

4abx : 1 i - 4abx- 16abx 
en in 3 factoren : 

75m : | | 125m-'n 27mn-
2. Vereenvoudig: 

(-;")( 
(-r)( y t-

16ab 

45n :1 

X . 

a) 

b) 

en 

c) 

66 20 
3 

10 
(x 3) - y 62 

J ( x | y ) + J <2x y ) : 

(x 3)- -I- * <3x 1) 

(y x) -|- 35 

1 l x . 

DONDERDAG 29 FEBRUARI , voorin. 9' _> 12 uur. 

BOUWKUNDE. 
De Candidaten ontvingen eene schetsteekening van een inrij- en 
balkonhek. Schaal 1 op 10. Zie fig. 8. 
Gevraagd te detailleeren, op ware grootte, de met een cirkel om
trokken deelen van het inrij hek en van het balconhek. 

DONDERDAG 29 FEBRUARI , nam. 1 2 uur. 

R E K E N E N . 
1. Los de volgende evenredigheid op : 

11'/s 
2.8 

0.275 
11 

333 
2. Vereenvoudig: 

2.25 

3. Een vertikaal staande bak, is lang 3 M . breed 9.5 d.M. en hoog 
2 M . Indien die bak 280 liter water bevat, hoever staat dit dan 
onder den rand ? 

4. Een vierkante houten stijl heeft een doorsnede van 256 c.M-
en is hoog 4 M . 
Hoe zwaar mag die stijl belast worden bij 10 voudige zekerheid? 

5. Hoelang is de ribbe van een kubus, die een inhoud heeft gelijk 
aan de som van twee kuben waarvan de ribben 50 en 54 cM. 
zijn. 
De rechthoekszijden van een rechthoekigen driehoek zijn 114 
en 212 c.M. Hoelang is de hypothenusa ? 

DONDERDAG 29 FEBRUARI , nam. 2 5 uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen eene schetsteekening van een gevel
detail. Schaal 1 op 20. Zie fig. 9. 
Gevraagd in teekening te brengen, op schaal 1 op 10. denvol-
ledigen uitslag van het steenhouwwerk. binnen het omlijnde 
gedeelte, zoodat de aansluitingen, afmetingen en verankering 
i dookgaten) duidelijk zichtbaar zijn. 
Laaghoogte 0.0625. Koppenmaat = 0.11. 
Bovendien daarbij te voegen een staat van het steenhouwwerk. 

E X A M E N V R A G E N 2de GROEP. 
M A A N D A G 4 M A A R T , voorm. 9—10 uur. 

OPSTEL. 
De candidaten ontvingen de twee volgende onderwerpen, waar
van echter slechts één behandeld behoefde te worden. 

1. Beschrijf de wijze waarop deuren en ranien kunnen worden 
afgehangen en sluitbaar gemaakt en noem de daartoe vereischte 
kramerijen. 

2. Van een huis, hetwelk tusschen twee bestaande huizen op de 
zandplaat gebouwd moet worden, komen de onderkanten der 
fundeeringen 1.50 M . lager te liggen dan de onderkanten der be
staande zijmuren. Geef eene omschrijving van de werkzaam
heden welke noodig zijn om de bestaande zijmuren te onder
vangen en te ondermetselen tot op de diepte der nieuw te maken 
fundeeringen, of omschrijf op welke wijze de nieuwe fundeering 
anders kan worden gemaakt. 
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M A A N D A G 4 M A A K T , voorm. 10 12 uur. 

BESCHRIJVENDE M E E T K U N D E . 
De candidaten ontvingen de drie volgende teekeningen op een 
schaal vijf maal grooter dan deze. 
Fig . 1. Voltooi de 2de projectie van de lijst, welke tegen den muur 
loopt. 
Het onzichtbare gedeelte stippelen. 
Fig . 2. Voltooi de 2de projectie van de console. 
F ig . 3. Bepaal van dit figuur de scheeve projectie. 

M A A N D A G 4 M A A K T , nam. 1 5' a uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen eene schetsteekening van een kap. 
schaal 1 op 50. Zie fig. 4. 
Gevraagd te teekenen in potlood, op schaal 1: 5, de doorsneden : 
A. B . C. D. E . F . en G.. waaruit de geheele samenstelling duidelijk 
moet blijken, en tevens de voornaamste zinkconstructies op 
ware grootte te teekenen. 
D I N S D A G 5 M A A K T , voorm. 8'. - 12 uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen eene schetsteekening van kozijnen met 
details, schaal 1 op 20. Zie fig. 5. 
Gevraagd te teekenen op ware grootte de details van : A. B . C, D. 
E , F , G, H , K, L . M , enN .O . 
D I N S D A G 5 M A A R T , nam. 1 5'/2 uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen eene schetsteekening van een riolec-
ringsplan, schaal 1 : 50 en 1 : 20. Zie fig. 6. 

Op deze teekening zijn aangegeven, gelegen op 2 verdiepingen, 

516 

twee closets en 2 gootsteenen, benevens regenwater afvoer. 
Gevraagd te teekenen op schaal 1 : 20. de samenstelling der rio
leering binnen- en buitenshuis, alles behoorlijk geventileerd. 
De stand- en grondleidingen van geasph. gegoten ijzeren leidin
gen, inw. wijd 5 en 2' dms. 

W O K N S D A G 6 M A A R T , voorm. 8' •, 10 uur. 

M E E T K U N D E . 
1) De zijde van een kwadraat in een Cirkel beschreven is 4 d .M-, 
bereken den straal van den in-en omgeschreven cirkel van dat 

A B = 12, B C = 20 en 
A C = 24 cM. 
Bereken de zijden van 
een driehoek gelijkvor
mig met den neven
staande : 
a. Indien die driehoek 
2 maal zoo groot; 

van den gegeven driehoek is. 

De nevenstaande pyramide is re
gelmatig en moet in 2 gelijke dee
len worden verdeeld dooreenplat 
vlak, dat door de punten a en c 
gaat. Op welken afstand van den 
top zal dit vlak B T snijden. 
B T = 6, aT = 5 en cT = 4 d.M. 

ö) Indien zijn oppervlak 1 

3) 

lAifium, 

lm ' 

m 
i 

tg jjptfjjl llffiBjII 

HOOSTEDOORSM. 1 

o e — e — & 
-e- DooRsittrc. DOORSNEDE 

A - B . C - D . 

8. 

Schaal 
i t 

Senear 
a ' 'i a i * sdfll 

—I 

• 1 •... /* 

f 
BALKMHM 

GROEP 2. 

6 e — o — e o — o o — o e 

9. 
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4) De straal van een bol is 3 d.M. Om die bol met een laag cement 
te bedekken is 12.96 d.M:1. cement noodig. 
Hoe dik zal die laag zijn indien de dikte overal gelijk is. 
5) 

Bereken het op
pervlak der 3 hier 
aangegeven licha
men, als gegeven 
is: 
van den Cilinder 
A B — 2 d.M. 
BC — 1M. 

van den Kegel 
E F = 6d.M. HG— 
9 d.M. 
van het bolseg-
mentML = 3 d.M. 
I L 8 d.M. 

WOENSDAG 6MAAKT, voorm. 10 12 uur. 
OPMETEN. 
De candidaten maakten eene opmeting van een detail van een 
naburig gebouw, welke daarna in teekening werd gebracht. 

WOKNSDAG 6 MAAKT. nam. 1 5'/a uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen eene schetsteekening van een fundce-
ringsplan. schaal 1 op 50. Zie fig. 7. 
Op deze teekening de volledige paalfundeering te teekenen. en 
op schaal 1 : 10 te teekenen de doorsneden AB. CD. EF. en GH 
en het aanzicht bij KL. 

DONDERDAG 7 MAART, voorm. 8' a 9' j uur. 
STELKUNDE. 
1) 
Ontbind in 3 factoren: 

2) 
Vereenvoudig: 

xy-5 — xz3 + y3 — z 

x:1 — 2x- — x + 2 

[ i — Y- z + y z- -|- y 
» — y 

z 4 y ] 
3) 

Los de volgende vergelijkingen op : 
2(29 a) 

b) 
en 

i.-,x) 2(15 + ^ x) 
5 7 

4(x 183) 
9 

IO (2x 

1 , (x 3) 

y) !- V;x = '/io(y 

• '/n(y + 3)=-

(70 3 x) = 

7) 

x+y 
2 

DONDERDAG 7 MAART, voorm. 9' a 12 uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen eene schetsteekening, schaal 1 op 10. 
van een hefboomsluitiug en een balconhek. Zie fig. 8. 
Gevraagd te detailleeren, op ware grootte, de hefboomsluiting 
van fig. 8 en de met een cirkel omtrokken deelen van het bal
conhek. 
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DONDERDAG 7 MAART, nam. 1 2 uur. 

R E K E N E N . 
Los dc volgende evenredigheid op : 
1) 

2_V2_ 8 
4«/s _ 5 

0.30 11 
24 : 

Vereenvoudig: 
2) 

[( 
32/.i 

'47 
>40 

8 ) 1 
24 

1 1 

J 64 

2':> 
8 4' J -

3) 
Een vierkante plaats heeft een omtrek van 10 DM. en wordt be
vloerd met vierkante steenen, die een omtrek hebben van 10 d.M. 
Hoeveel steenen zijn daartoe noodig ? 
4) 
Een steenen muur lang 20, dik 0.44 en hoog 7.5 M. is op palen ge
bouwd, die een doorsnede hebben van 400 c.M'-'. Geoorloofde be
lasting 25 Kilo per c.M-'. Hoeveel palen zijn daartoe benoodigd 
als het soortelijk gewicht van steen 2,6 bedraagt ? 
5) 
De inhoud van 3 kuben is 3466182. 300416 en 103295 d.M*. Bere
ken de ribbe van een kubus, die zoo groot is als de drie te zamen. 
Het oppervlak van een kwadraat is 992016 c.M-. Hoe lang is de 
zijde ? 
DONDERDAG 7 MAART, nam. 2- 5 uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen eene schetsteekening van een gevel
detail, schaal 1 : 20. Zie fig. 9. 
Gevraagd teekening op schaal 1 : 10, den volledigen uitslag van 
het steenhouwerswerk binnen het omlijnde gedeelte, zoodat de 
aansluitingen, afmetingen en verankering (dookgaten) duidelijk 
zichtbaar zijn. 
Tevens de staat van het steenhouwwerk. Koppenmaat = 0.11. 
Lagenmaat = 0.06'r'. 

E X A M E N V R A G E N 3de GROEP. 

MAANDAG 11 MAART, voorm. 9 10 uur. 
OPSTEL. 
De candidaten ontvingen de twee volgende onderwerpen, waar
van echter slechts één behandeld behoefde te worden. 
1. Hoe onderzoekt men de bodemgesteldheid en welke werk

tuigen gebruikt men daarbij. 
2. Beschrijf het aanleggen van een gas- en waterleiding voor 

eene in aanbouw zijnde villa. 
MAANDAG 11 MAART, voorm. 10 12 uur. 

BESCHRIJVENDE M E E T K U N D E . 
De candidaten ontvingen de drie volgende teekeningen op een 
schaal vijf maal grooter dan deze. 
Fig. 1. Bepaal de 2e projectie van de stijl met de aansluiting 

tegen halfronde onderdorpel. 
Fig. 2. Bepaal de 2e projectie van de geprofileerde pijler met 

snijlijnen tegen kegelvormige onderzijde der deklijst. 
Fig. 3. Bepaal van de piëdestal de schee ve projectie; X = Y = Z. 
MAANDAG 11 MAART, nam. 1 51 .uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen eene schetsteekening van een kap, 
schaal 1 op 50. Zie fig. 4. 
Gevraagd te teekenen in potlood op schaal 1 : 5 de doorsneden : 
A. B, C. D, E, F, G en H, waaruit de geheele samenstelling duide
lijk moet blijken, en tevens de voornaamste zinkconstructies op 
ware grootte te teekenen. 

DINSDAG 12 Maart, voorm. 8' 2 12 uur. 
BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen eene schetsteekening van kozijnen niet 
details, schaal 1: 28. Zie fig. 5. 
Gevraagd te teekenen op ware grootte de details van: A, B. C, D , 
E, F, G, H, K, L, M, en N. O. 
DINSDAG 12 Maart, voorm. 1 51 uur. 
BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen eene schetsteekening van een riolee-
ringsplan, schaal 1 : 50 en 1 : 20, zie fig. 6. 
Op de schetsteekening zijn aangegeven, gelegen op twee verdie
pingen : een dienstbodenprivaat, een gootsteen, een regenwater
putje, een bad en een closet. 
Gevraagd te teekenen op schaal 1 : 20, de samenstelling der 
rioleering, binnen- en buitenshuis, alles behoorlijk geventileerd, 
en op schaal 1 : 10 details van het regenwaterputje. 
De stand- en grondleidingen van geasph. gegoten ijzeren buizen, 
wijd inw. 5 en 2' •_• dms. 
WOENSDAG 13 MAART, voorm. 8' J 10 uur. 
M E E T K U N D E . 
1. De zijde van een gelijkzijdigen driehoek is 2 M.. bereken den 
straal van den in- en omgeschreven cirkel van dien driehoek. 

«^JVerdeel den nevenstaanden driehoek 
in 3 gelijke deelen door lijnen evenwij
dig aan AC getrokken en bereken de 
lengte der deellijnen. 
AB = 11, BC = 9 en AC — 6 d.M. 

3. Van een regelmatige vierzijdige pyramide zijn de opstaande 
ribben 16 en die van het grondvlak 6 d.M. 
Op welken afstand van den top wordt de loodlijn door een vlak 
evenwijdig aan het grondvlak gesneden, indien dat vlak 20 d.M'••'. 
groot is. 
4. Bereken den straal van een bol waarvan het aantal d.M\ van 
den inhoud gelijk aan het aantal d.M-. van zijn oppervlakte. 
Bereken den straal van een bol. die driemaal zoo groot is. 
5. £ ^ Van nevenstaanden bolsector is de 

hoek 60" en AC - 6 d.M. Bereken den 
inhoud en het geheele oppervlak van 
den bolsector. 

WOENSDAG 13 M A A K T , voorm. 10 -12 uur. 
O P M E T E N . 
De candidaten maakten eene opmeting van een detail van een 
naburig gebouw, welke daarna in teekening werd gebracht. 
WOENSDAG 13 MAAKT. nam. 1 51 J uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen eene schetsteekening van een fundee-
ringsplan. schaal 1 : 50. Zie fig 7. 
Op deze teekening de volledige paalfundeering te teekenen. 
Verder op schaal 1 : 10 te teekenen doorsneden AB, CD. EF. 
GH, en KL. 
DONDERDAG 14 MAAKT, voorm. 8' •_• 9' i uur. 
S T E L K U N D E . 
l) 
Ontbind in 2 factoren : 

x3 4x + 4xy 8y ! 4y-
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en in 3 factoren: 

2) 
Vereenvoudig: 

3x» 9cx 2 - 6 c 2 x + 18c:' 

/ a 3 + 1 
U a —1 

a + 2 
2a 

3) 
Los de volgende vergelijkingen op: 

a) 7(x + 3) , 13 (x 37) 3x 
5 + 18 15 ' 5 2 

6) 5y — 7x = o en (3x y) (2x — 3y) + 88 = O 

c) _ x^ — 40x + 299^ 
6 - x 

D O N D E R D A G 14 M A A R T , voorm. 9'/a—12 uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen eene schetsteekening, schaal 1:10 en 
1: 50 van een dubbelledig duimgeheng. Zie fig. 8. 
Gevraagd te detailleeren op ware grootte de met een cirkel om
trokken gedeelten, met duidelijke aangifte van de sluiting en 
van de draaiconstructie. 

D O N D E R D A G 14 M A A R T , nam. 1—2 uur. 

R E K E N E N . 
Los de volgende evenredigheid op: 

1) 9jt 
71/3 

0.003 14 
4.13 0.096x 

Vereenvoudig: 
2) 

10 
93M 

2 

2.5: 8 
3) 
Op een rechthoekig terrein lang 60 en breed 40 M . moet een weg 
worden aangelegd van 2 M . breedte evenwijdig aan de lengte of 
aan de breedte. 
In welk geval zal het overblijvende terrein het grootst zijn en 
hoeveel M 3 bedraagt het verschil ? 
4) 
Met welk gewicht mag een gegoten vollen ijzeren kolom hoog 
2 M . belast worden indien de middellijn 5 c.M. bedraagt en zes
voudige zekerheid vereischt wordt ? 
5) 
De inhoud van een kubus bedraagt 54872000 c .M' . 
Hoeveel bedraagt zijn oppervlakte ? 
De oppervlakte van een kwadraat bedraagt 82944 c.M'-'. 
Hoe lang is de diagonaal ? 

D O N D E R D A G 14 M A A R T nam. 2 5 uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen eene schetsteekening van een gevel
detail, schaal 1 : 20. Zie fig. 9. 

Gevraagd te teekenen op schaal 1 : 10, den volledigen uitslag 
van het steenhouwwerk, binnen het omlijnde gedeelte, zoodat 
de aansluitingen, afmetingen en verankering (dookgaten) dui
delijk zichtbaar zijn. 
Koppenmaat = 0,11, 
Lagenmaat = 0,0625. 
Tevens daarbij te voegen de staat van het steenhouwwerk. 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

R E M B R A N D T P L A N T S O E N . 

iyöi 
jet Alg. H . BI. van 19 Oct. j.l. deelt het vol-
jgendemede: 
Het advies van B . en W. inzake wijziging van het 

' Rembrandtsplantsoen, in verband met de adressen 
des heeren Reens, is verschenen. In de toelichting lezen we o. a.: 
„Blijkens de door adressant nader ingezonden toelichting is het 
zijne bedoeling, dat het om het plantsoen geplaatste hek worde 
verwijderd en in het plantsoen eenige wegen worden aangelegd, 
welke het verkeer in onderscheiden richtingen mogelijk maken. 
T e r ondersteuning daarvan wijst hij erop, dat ook andere 
plantsoenen niet afgesloten zijn 
..Op vroeger bij ons ingekomen adressen met verzoeken van 
gelijke strekking is steeds afwijzend beschikt, omdat wij het niet 
gewenscht achtten, dat het rustige plekje, waarvan vooral door 
ouden van dagen en kinderen veelvuldig wordt gebruik ge
maakt, werd opgeofferd. Sedert zijn geen nieuwe gezichtspun
ten geopend, welke tot het innemen van een ander standpunt 
zouden moeten leiden. Het feit, dat de andere plantsoenen niet 
afgesloten zijn, bewijst nog niet, dat nu ook maar het Rem
brandtsplantsoen tot een open plantsoen moet worden ver
vormd. 
Een vergelijking van dit plantsoen met de andere gaat toch niet 
op, wijl er veel drukkere verkeerswegen op uitkomen. Zelfs in 
gewone tijden zou o.i. spoedig blijken, dat het behoud van gras
perken met bloemen zonder behoorlijke afsluiting een illusie is. 
De door adressant gedachte wegen ter breedte van 3 M zouden 
voorts geheel onvoldoende blijken; daaraan zou ten minste eene 
breedte van 5 a 6 meter dienen te worden gegeven, om het ver
keer behoorlijk te kunnen opnemen. Hierdoor zou echter het 
plantsoen geheel worden versnipperd en de eerste stap worden 
gezet op den weg, die zou leiden tot algeheele opheffing. 
..Bovendien dient in aanmerking te worden genomen, dat een 
groot deel van het plantsoen hooger ligt dan de aangrenzende 
verkeerswegen. Bij het maken van een open plantsoen zou deze 
toestand niet bestendigd kunnen worden. Het geheele plantsoen 
zou op het niveau van die wegen gebracht en vele boomen dien
tengevolge moeten worden gerooid." 
B . en W. meenen dan ook, dat op het verzoek, zooals het daar 
ligt, afwijzend behoort te worden beschikt. 

Intusschen zou bij hen geen bezwaar bestaan, aan den wensch 
van adressant tegemoet te komen door in het plantsoen, langs 
het standbeeld, een doorgang tot stand te brengen ter verbin
ding van de levendige met de stille zijde van het Rembrandts-
plein en daartoe ook een gedeelte van het hek aan laatstge
noemde zijde draaibaar te maken. Hierbij moet echter in aan
merking worden genomen, dat het in de bedoeling ligt, het plant
soen te blijven sluiten op uren, als voor afgesloten plantsoenen, 
en parken gebruikelijk is. 

Om den doorgang te kunnen maken, achten B. en W. noodig. 
dat de in het plantsoen staande kiosk worde verwijderd en aan
gezien geen andere geschikte plaats daarvoor is aan te wijzen, 
zal de daarvoor tot wederopzeggens toe verleende vergunning 
moeten worden ingetrokken. 

Zeker een merkwaardig advies voor 1912. 
Amsterdam heeft nu kans door middel van de methode 
van 't draaibare hek, overdag, want 's avonds denkt 
men 't hek te sluiten, een verkeersweg rijker te worden, 
die de stille zijde van 't Rembrandtplein uit haar isole
ment zal onttrekken. 
B.en W., ofschoon 'n sympathieke indruk makend door 
hun liefde voor boomen en bloemen, met een gevoelig 
hart voor de kleine luidjes, toont al heel weinig de 
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steden-bouwkundige belangen van de hoofdstad te 
begrijpen, 't Ligt toch in de normale ontwikkeling van 
dit stadskwartier, dat'tgeheelwinkel-enuitspannings-
centrum wordt, dat de Duivelshoek, die er nu te luch
ter gaat, langzamerhand verdwijnt en dat de anachro
nistische Rembrandtidylle een parodie wordt, die 't 
prestige van Amsterdam dreigt te schaden. 
Zooals dat nu elders reeds gebeurt door de bloempot
jes die 't Dambeeld verfraaien. 
Bij openstelling, schrijft B. en "W., zou spoedig blijken 
dat het behoud van grasperken met bloemen zonder 
behoorlijke afsluiting een illusie is en dat, wanneer 't 
verkeer er door geleid zou worden, spoedig het geheele 
plantsoen opgeheven zou moeten worden. "Welnu, wat 
ware wenseliker ? De naam plantsoen is veel te wijds; 
hoe klein het plantsoen is blijkt nog eens te meer daar
uit, dat, zooals B. en W. zelf erkennen, bij het aanleggen 
van twee kruiswegen, ieder 5 a 6 M. breed, het geheele 
plantsoen versnipperd wordt! En dit plantsoentje ligt 
als een mager stukje natuur door een hek afgesloten, 
midden op het moderne Rembrandt-plein, dat hier
door in zijn karakter wordt geschaad. 
Het ware daarom veel beter het plantsoentje geheel te 
verwijderen; 't Rembrandtplein zou zijn juiste bestem
ming en daardoor zijn grootsteeds karakter krijgen, 
overdag met 't drukke verkeer, 's avonds met 't vele 
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Morro,cc>UDC/i muw" 

Motto: „GOUDEN E E U W " . Hoofdkleuren: geel; zonnestralen 
rood; zeilen wit; schip bruinig. 

licht; 't Thorbeckeplein als aanhangplein zou juist ge
schikt blijken voor autostandplaats; en 't gevolg zou 
zijn dat dit kwartier spoedig een ongekende bloei zou 
bereiken. 
Of er nog boomen moeten blijven bestaan, of Rem
brandt verrold moet worden en of we weer een paar 
banken op 't Thorbeckeplein moeten zetten, zijn betrek-
kelik ondergeschikte kwesties; maar de hoofdzaak, de 
noodzaak mag men niet vergeten, de volkomen uitroei
ing van het lieve plantsoentje, waartoe de Gemeente
raad 't initiatief dient te nemen. F. J. K U B A T Z . 

KRONIEK XLIV ES 
door J. G R A T A M A . 

IE PRIJSVRAAG VOOR H E T R E C L A M E B I L J E T 

IVAN E . N. T. O. S. De reclameplaatkunst is 
Ivolop een practische kunst, die midden in het 
'moderne leven staat. Hare beteekenis, langen 

tijd onderschat, wordt tegenwoordig meer en meer er
kend. De reclame is een onvermijdelijk gevolg van onze 
huidige samenleving; wanneer nu hare talrijke uitingen 
een kunstvol karakter krijgen, zou in zekeren zin van 
een nood een deugd gemaakt zijn. De reclameplaten 
geven, weliswaar nog slechts gedeeltelijk, een goed 
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voorbeeld in deze, en het is ook hier meer de herleving 
van onze kunstnijverheid, die goede beginselen voorde 
decoratieve kunst van de reclameplaat vaststelde, wel
ke zich op deze gezonde basis geleidelijk aan artistiek 
ontwikkelt. Wij behoeven slechts aan de plaat voor 
Marsias en voor Lucifer, beide van Roland Holst, te 
denken, om te beseffen dat inderdaad reeds zeer goed 
werk in dezen tijd in Holland is gemaakt. Deze platen 
zijn van een geestige, fijne en toch klare decoratieve 
werking; ook op een grooteren afstand blijven zij rustig. 
De voorstelling is niet oppervlakkig; integendeel zij 
ver-beeldt op goede en heldere wijze het tooneelstuk, 
en het hoogte punt van de voorstelling, de figuur van 
Marsias of van Lucifer, boeit de aandacht. 
Dit is op goede wijze reclame maken: op een afstand 
getroffen door het interessant-decoratieve en het op
schrift ; dichter bij geboeid door een fraaie en pakkende 
compositie; dan opgenomen in de geestelijke bedoeling 
van de voorstelling. 
Fijn en levend is het werk van Holst; naast ruwe en 
luidruchtige reclame-buren wordt zijn werk soms wat 
te bescheiden. Gelukkig heeft Holst het te abstract 
diepzinnige in zijn platen vermeden, en zijn zijn voor
stellingen goed plastisch gebleven. 
De plaat voor de Gastentoonstelling toonde alle eigen
schappen van Holst 's werk in het slechte: slappe en te 
donkere decoratieve werking; verwarde en te diep
zinnige compositie; slechte teekening en onduidelijk 
opschrift. 
De eerste prijs van de prijsvraag voor de Eerste Ned. 
Tent. op Scheepvaartkundig gebied is heel wat beter. 
Op deze prijsvraag zijn 99 antwoorden ingekomen, 
die in het gebouw der Mij. tot bevordering der Bouw
kunst tentoongesteld zijn geweest. De Jury, bestaande 
uit de heeren prof. A. J. der Kinderen, prof. J. J. Aarts, 
G. "W. Dijsselhoff, H. J. M. Walenkamp en mr. J. Kalff 
Jr., heeft een uitvoerig rapport uitgebracht, waaruit 
blijkt dat zij met zorg haar taak heeft volbracht. De 
8 projecten van de voorlaatste schifting en de 4 van de 
laatste schifting der Jury bekijkende, verwonderde 
het mij echter, dat zij tot dit resultaat is gekomen. 
Hieronder toch bevinden zich ontwerpen, die niet aan 
den eisch van een rec/ame-plaat voldoen, en bij nader 
bestudeering van het rapport rijst de vraag, of de Jury 
niet te veel zich heeft laten leiden door haar voorkeur 
voor een mooie plaat in het algemeen, en aan de hoofd
zaak het reclame maken, geen voldoende aandacht 
heeft geschonken. 
Dit komt o. a. duidelijk te voorschijn, waar de Jury van 
het ontwerp: „ G o u d e n Eeuw" (zie afb.) zegt, na terecht 
het feestelijk karakter dezer plaat geprezen, en enkele 
tekortkomingen in de teekening aangewezen te hebben: 
„Als een nadeel werd beschouwd, dat de tekst niet 
duidelijk is, vooral de woorden „Amsterdam" en 
„Tolhuis-terreinen" en de in reddingboeien geplaatste 
19 en 13, en vooral dat die woorden zoo maar bovenop 
wapperende vlaggen zijn gezet. De onduidelijkheid werd 
echter van minder beteekenis geacht, omdat het kleu
rige biljet wel de aandacht zou trekken en men zich dan 

Motto „BATAVIA". Fond zwart, opschriften en zeilen wit ; 
lucht blauw, boot bruin; de wapens bruin en blauw. 

wel de moeite zou geven ook den tekst te gaan ontcijfe
ren." Dit laatste lijkt mij principieel onjuist gezien. "Wij 
leven niet meer in den tijd van de 18e eeuw, toen men 
op de ochtendwandeling den tijd had tot ontcijferen van 
opschriften; wij leven gehaast, en wanneer een reclame
plaat niet direct, eenvoudig en duidelijk, als een slag
woord, zijn opschrift en zijn beteekenis toont, loopt men 
het voorbij. Het ontwerp „Gouden Eeuw" heeft ook 
m.i. verdienste, maar niet als reclameplaat; wel bijv. 
als titelblad in een boek. 
Evenmin kan ik mij vereenigen met de keuze van den 
2den prijs, motto „Entos 1913", voorstellend Neptunus 
en Mercurius. Het jury-rapport vermeldt o.a.: „De jury 
was van meening, dat men ook dit verdienstelijk ont
werp, waarbij het moeilijkste was beproefd (het aan
brengen der 2 figuren) toch in overweging moest nemen, 
omdat het zich onderscheidt door eenvoudigen klaren 
bouw en beschaafde kleur." 
En iets verder: „Daarentegen werd betwijfeld of het, 
vergroot, in de open lucht niet flets en ook wat leeg zal 
doen." Tevens wordt opgemerkt, dat het opschrift wat 
dun is en weinig in het oog zal vallen. 
De opmerking, dat het moeilijkste beproefd is, doet 
denken aan een studie prijsvraag, waarbij het aandur
ven van het moeilijke aangewakkerd moet worden. 
Maar bij een reclamebiljet gaat het niet om het moei
lijkste, maar om de beste, reclamemakende prent. Het 
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ontwerp is zeer slap, zeer weinig decoratief-interessant, 
en zou, bij uitvoering, in de open lucht zeker niet vol
doen. Vermoedelijk heeft een misplaatste, eenigszins 
academische voorkeur voor figuurteekenen hier een 
2de prijs doen uitreiken, die echter, wat de essentieele 
kwestie: reclameplaat betreft, m. i. geheel onverdiend 
is. De eerste prijs, motto „De vlag in top" heeft zeer 
goede eigenschappen, en is ook wel de beste van allen. 
Terecht zegt de jury hiervan: Tegen het mooie, sterke 
blauw doet het gedempte rood zeer goed; ook in dit bil
jet vond men iets feestelijks, doch op voornamer wijze 
dan in „Gouden Eeuw." 

De plaat, die in bijgaande reproductie door het slecht 
overkomen van blauw op de foto, verwarder lijkt dan 
zij in werkelijkheid is, heeft echter in haar rijkdom 
en bewegelijkheid iets, dat de zoo gewenschte klaar
heid bij den eersten indruk eenigszins benadeelt. De 
vraag is, of het reclamemakende in deze plaat niet 
sterker moet zijn. En dan denk ik hierbij aan het ont
werp, motto „Batavia" (zie afb.) dat zoo uitnemend aan 
dezen eisch voldoet. 

Eenvoudiger, zakelijker en pootiger dan deze plaat kan 
het haast niet. 
De hoofdelementen, de opschriften, zijn duidelijk, en 
tegelijk een hoofddeel van de ornementatie. Ook op 
grooten afstand blijft het decoratief werken, sterk het 
wit tegen het zwart, terwijl het middenmotief, fel blauwe 
lucht, witte zeilen, bruin schip, een pikante noot vormt. 
Het ware misschien beter de letters iets minder dik te 
doen zijn, het fond niet zwart, maar bijv. donkerpaars, 
en het middenmotief wat grooter. Maar in elk geval is 
dit ontwerp in zijn beginselen een uitstekende reclame
plaat, en het had daarom m.i. meer gewaardeerd moe
ten worden. 

Het ontwerp is wat Duitsch ; maar is dit een bezwaar? 
Waarom zonden wij van Duitschland geen goede begin
selen kunnen en mogen leeren? 
Reclameplaatkunst is een zakelijke kunst, en ik meen 
dat men dit tegenwoordig wel eens te veel uit het oog 
verliest. 

BERICHTEN 
De nieuwe Rijks Academie voor Beeldende Kunsten. Zoo
als bekend is bestaan er plannen om voor de Rijks Ac. v. Beeld. 
Kunsten een nieuw gebouw te stichten op het terrein der Uit
breiding-Zuid. In de Memorie van Beantwoording der Gemeen-
tebegrooting wordt vermeld, dat door B. en W. in den loop van 
Mei dezes jaars aan de commissie van toezicht op de Academie 
voor Beeldende Kunsten de voorwaarden zijn meegedeeld, 
waarop B. en W. bereid waren de noodige voorstellen bij den 
Gemeenteraad aanhangig te maken. Tot heden werd daarop geen 
antwoord ontvangen. 
Naar het Alg. H . BI. verneemt kan de commissie zich vereenigen 
met de voorwaarden, welke door het gemeentebestuur zijn ge
steld. 
Eigen Studie. Het Centraal Bureau van Advies voor Eigen 
Studie, in 1909 opgericht door de Maatschappij tot Nut van 't A l 
gemeen, naar aanleiding van het eveneens door de Maatschappij 
uitgegeven rapport: „Onderwijs per Correspondentie" behan
delde van de oprichting af tot heden 448 aanvragen om inlichtïn-
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gen aangaande de te raadplegen studieboeken of aanbevelens
waardige adressen voor opleiding per correspondentie voor: 
boekhouden, moderne talen, technische vakken, bouwkundige 
vakken, posterijen en telegraphie, gemeente-administratie, enz. 
Voorzitter van het bureau is dr. D. Bos, terwijl als directeur
secretaris werkzaam is de algemeen secretaris van de Maat
schappij, de heer J. Bruinwold Riedel, N . Z. Voorburgwal 212, 
Amsterdam. 
Het bureau werkt op de volgende wijze: Zoodra een aanvrage 
om advies bij den directeur-secretaris inkomt, zendt deze aan 
den aanvrager een formulier ter invulling. Na terugontvangst 
van dit ingevulde formulier wordt dit. met het eerste schrijven 
van den aanvrager aan den adviseur van het verzonden, die op 
een bijgevoegd formulier zijn advies invult, het schrijven aan 
het bureau retourneert, waarop de aanvrager met het advies 
in kennis wordt gesteld. Betreft de aanvrage een advies om
trent de te raadplegen studieboeken, dan is hiermede deze 
vraag beantwoord; betreft het echter een aanvrage om onder
wijs per correspondentie, dan wordt een leeraar door het bureau 
aangewezen, aan wien de door den aanvrager ingezonden for
mulieren en het advies van den adviseur ter kennisneming 
wordt gezonden, terwijl het bureau den aanvrager uitnoodigt. 
zich met dezen leeraar in verbinding te wil len stellen. 
Zoo mogelijk, indien de afstand niet te ver is en andere redenen 
dit niet beletten, wordt het onderwijs per correspondentie van 
tijd tot tijd met een mondelinge les afgewisseld. 
Het bureau verleent zijn tusschenkomst geheel kosteloos. 
Brouwer's bouwaardewerk. Dat meer en meer Brouwers 
werk begrepen en gewaardeerd wordt moge blijken uit onder
staande juiste beschrijving, voortkomend in de N . R. C.: 
E n daarom schijnt ons het uitgangspunt van Brouwer voor zijn 
bouw-beeldhouwkunst zóó juist gekozen, omdat daarbij reke
ning is gehouden juist met onze omgeving, met hetgeen de plas
tiek in ons klimaat aan weerstandsvermogen moet bezitten en 
met den stijl, die voortvloeit uit de bestemming van het beeld ; 
niet een op zich zelf staand en zelfstandig kunstwerk, maar een 
architectonisch complement. Het gestyliseerde en tegelijk deco
ratieve van Brouwer's kunst wijst haar voor het doel: het van 
een afstand werkend effect, dat er mee beoogd wordt, bij "uitstek 
aan. Niet bestemd om door de loup bekeken of op een étagère te 
worden gezet wordt bij het boetseeren kracht gezocht in bree
de contours en het sprekend relief van innerlijk sterk gevoelde, 
maar uiterlijk sterk beheerschte uitdrukking; in gebonden stijl
vormen van een wel scherp realitisch, maar volkomen tegen-
naturalistisch karakter. E n waar het de klei, de eigen vaderland-
sche klei is, die Brouwer tot materiaal dient, mag gelijk hij 
het verzekert worden verwacht, dat de stof van zijn beelden 
meer dan het marmer en de zandsteen tegen de inwerking van 
onze regenvlagen en sterk wisselende temperatuursverschillen 
bestand zal blijken. Vooral om den stijl zal de bouw-plastiek, 
naar Brouwer's opvatting en gelijk zij trouwens reeds door 
anderen, ten onzent, is voorgevoeld en aangekondigd, vooral 
om den stijl, die niet zijn kracht zoekt in detailleering en fijn-
broze overgangen, maar in een machtig, sober samenvatten, 
een toekomst vinden in onze moderne architectuur, die immers 
zelve een kunst is van concentratie, wars van aangehangen praal 
en pronk, eene, die de zusterkunsten oproept niet tot vulling van 
het ledige en opsmukking der armelijkheid, maar om met haar 
een eenheid te scheppen, waarbij het eene met het andere sa-
menstemt, het eene in het andere opgaat, het eene met het 
andere, niet maar een mengsel, maar een verbinding vormt I 
Assumburg. Naar het N . v. d. D. meldt is het kasteel Assumburg, 
tusschen Beverwijk en Uitgeest, door het rijk aangekocht, en zal 
dit oude en zeer groote gebouw (het bevat ruim honderd vertrek
ken) voor het publiek gesloten worden, opdat men kunne onder
zoeken in hoeverre het weer „in goeden staat" is te brengen. 
M ü n c h e n . Tot directeur der Kunstnijverheidschool te München 
is benoemd de bekende architect en kunstnijverheidsman R i 
chard Riemerschmid. Men ziet hierin een overwinning der nieu
were richting. 

i ^ l / 32ste JflflRG. - 2 NOV. 1912. 

BOUWKUNDIG ' 
W E E K B L A D 
O R G A A N ^ M A A T S C H A P P U 

TOTBEVORDERINGDERBOUÜWUNST 

Commissie van Redactie: M. B . N. B O L D E R M A N 
W. J. D E G R O O T ; A. S A L M G . B . Z N . , :: :: :: : 
Redacteur: J. G R A T A M A . : :: :: :: :: :: : 

Bureau van Redactie : Marnixstraat 402, A'dam. 
Bureau van Administr.: Herderstr. 5, Den Haag. 
Uitgevers: M O U T O N & C O . :: :: :: Den Haag. 

ABONNEMENTSPRIJS: voor Nederland fr. p. p. ƒ7.50 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) ƒ9.50. 
Afzonderlijke nummers ƒ 0.15. — A D V E R T E N T I Ë N : van 1 — 5 regels ƒ 1 . - , elke regel meer ƒ0.20. Groote letters naar plaats
ruimte. Aankondigingen van aanbestedingen ƒ 0.15. Abonnement van advertent iën tegen belangrijk verminderde prijzen. 

INHOUD : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Vergadering Hoofdbestuur. 
Afd . 's Gravenhage van de Maatij t. bev. d. Bouwkunst. 

Examen vragen Bouwk.-Opzichter 1912, Bouwk. Teekenaar 1912 
en Onderbaas 1912. R E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . Werkzaam
heden in het belang der Volkshuisvesting te Amsterdam. 
Kroniek X L V , door J. Gratama. Verwarming met water 
onder druk. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

VERGADERING VAN HET HOOFDBESTUUR 
OP WOENSDAG 6 NOVEMBER TEN 10 V» URE V.M. 

Op de Agenda komt o.a. voor: 
Mededeelingen van den Voorzitter; Ingekomen stukken ; Be
noeming van een Vice-Voorzitter van het Hoofdbestuur; Benoe
ming van 1 l id in de Bibliotheek-Commissie wegens aftreden van 
denheer J . H W. Lel iman; Benoeming van een l id in de Commissie 
tot Voorbereiding van het Internationaal Woningcongres 1913 
wegens aftreden van den heer J. H . W. Lel iman; Benoeming van 
een l id van het Hoofdbestuur in de Schoonheidscommissie te 
's Gravenhage; Aansluiting der Maatschappij bij het Verbond 
van Kunstenaars-Vereenigingen; Het instellen van Baubera-
tungsstellen; Organisatie der samenwerking van de 4 bouwkun
dige vereenigingen. 

AFDEELING 'S-GRAVENHAGE VAN DE M A A T 
SCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
Vergadering op Maandag 11 November, te 8 uur 's avonds, in 
Zaal IV van het Zuid-Hollandsch Koffiehuis (Groenmarkt). 
Voordracht met lichtbeelden van den heer G. Versteeg, Adjunct-
Directeur der Gemeentewerken van Arnhem, over „Haagsche 
Woonhuisarchitectuur". 
Tentoonstelling van ingekomen projecten op de Eereprijsvraag 
Godefroy voor een Architecten-Huis, uitgeschreven ter gelegen
heid van het 70-jarig bestaan van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst. 
Deze tentoonstelling zal Dinsdag 12 November, tusschen 10 en 4 
ure nog te bezichtigen zijn. 
Voor introductie wende men zich tot den len secretaris, 

J O H . G. R O B B E R S , 

Frederik Hendriklaan 119. 

EXAMEN TOT HET VERKRIJGEN VAN HET 
DIPLOMA VAN BOUWKUNDIG OPZICHTER 
1912. ') INGESTELD DOOR D E MAATSCHAPPIJ 

TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

E X A M E N V R A G E N 4DE GROEP. 

M A A N D A G 1 A P R I L , voorm. 9 10 uur. 

OPSTEL. 
De candidaten ontvingen de twee volgende onderwerpen, waar
van echter slechts één behandeld behoefde te worden. 
1. Op welke wijze behandelt men het ontgraven en aanplempen 
van een bouwterrein. 
2. Hoe is de wijze van samenstelling en bereiding van metsel
speciën. 

M A A N D A G 1 A P R I L , voorm. 10 12 uur. 

BESCHRIJVENDE M E E T K U N D E . 
De candidaten ontvingen de drie onderstaande teekeningen op 
een schaal vier maal grooter dan deze. 
Fig . 1. Voltooi 2e projectie van de lijst, welke tegen gebroken 
muurvlakte loopt. 
Fig. 2. Voltooi de 2e projectie der afvoerbak. 
Fig. 3. Bepaal van dit figuur de scheeve projectie. 
M A A N D A G 1 A P R I L , nam. 1 51 ,s uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen eene schetsteekening van een kap, 
schaal 1 : 50. Zie fig. 4. 
Gevraagd te teekenen in potlood, op schaal 1 : 5, de met een 
cirkel omtrokken gedeelten, waaruit de geheele samenstelling 
duidelijk moet blijken, en tevens op ware grootte de voornaam
ste zinkconstructies. 
D I N S D A G 2 A P R I L voorm. 8' i 12 uur. 
BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen eene schetsteekening van kozijnen 
met details, schaal 1 op 20. Zie fig. 5. 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

' i De examenvragen voor de examens van Bouwk.-Opzichter 1912, voor Bouwk.-
Teekenaar 1912 en voor Uitvoerder van Bouwwerken (Onderbaas 1912 zijn af
zonderlijk verkrijgbaar bij liet bureau der Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, Marnixstraat 402, Amsterdam, respectievelijk voor I 0,85, f 0,55 en 
f 0,55. Het bedrag per postwissel vooruit over te maken. 
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Gevraagd te teekenen op ware grootte de details van: A , B, C, 
D, E , F , G, H , K , L , M en N , O. 

D I N S D A G 2 A P R I L , nam. 1- -S'/a uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen eene schetsteekening van een riolee-
ringsplan, schaal 1 : 50 en 1 : 20. Zie fig. 6. 
Op deze schetsteekening zijn aangegeven, op den beg. grond 
gelegen één closet, een dienstboden privaat, een gootsteen, een 
regenwater- en een gootsteenputje. 
Gevraagd te teekenen op schaal 1 : 20, de samenstelling der 
rioleering, binnen- en buitenshuis, alles behoorlijk geventileerd 
en op schaal 1: 10 details van gootsteen- en regenwaterputje. 
De stand- en grondleidingen van geasph. gegoten ijzeren bui
zen, wijd inw. 5 dms.; en van ijzer aarden buizen wijd inw. 12'/-' 
c.M. De afvoer van de gootsteen met looden 2 dms. buis. 

W O E N S D A G 3 A P R I L , voorm. 8','s 10 uur. 

M E E T K U N D E . 
1) In en om een cirkel is een regelmatige zeshoek beschreven, 
bereken het oppervlak, dat begrepen is tusschen de beide veel
hoeken als de straal van den cirkel 2 d M lang is. 

Een terrein in den vorm van nevenstaanden 
driehoek moet uit het punt D in 3 gelijke dee
len verdeeld worden. 
Bereken de deelen waarin de zijde A B ver
deeld wordt, als gegeven is A B = 10, A C = 6, 
B C = 7 en CD = 2 D M . 

Verdeel de nevenstaande regelma
tige pyramide in 3 gelijke deelen 
door vlakken evenwijdig aan het 
grondvlak en bereken den afstand 
van den top op de opstaande ribben, 
waarin die door de vlakken gesneden 
worden, als gegeven is: 
A B = 6 en B F = 12 d M . 

4) Een bol wordt door 4 evenwijdige vlakken in 5 deelen ver
deeld, die alle even hoog zijn. 
a. Bereken de middellijnen dier doorsneden, indien de middel
lijn van den bol 5 dM. lang is. 
6. Bereken het rond oppervlak van één bolsegment. 
c. en den inhoud van de middelste bolschijf 
5) Een afgeknotte pyramide heeft tot grondvlak een kwadraat 
met een ribbe van 3 M . en tot bovenvlak van 2 M . Een obelisk 
heeft tot grondvlak een kwadraat met een ribbe van 6 M . en tot 
bovenvlak een rechthoek van 4 bij 3 M . Bereken het verschil der 
inhouden dier lichamen, indien zij 6 M . hoog zijn. 

W O E N S D A G 3 A P R I L , voorm. 10—12 uur. 

OPMETEN. 
De candidaten maakten eene opmeting van een detail van een 
naburig gebouw, welke daarna in teekening werd gebracht. 

W O E N S D A G 3 A P R I L , nam. 1—51/» uur 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen eene schetsteekening van een fun-
deeringsplan, schaal 1 : 50. Zie fig. 7. 
Op deze teekening de volledige paalfundeering te teekenen. 
Verder op schaal 1 : 10 teekenen de doorsneden A B , CD, E F , 
G H en K L . 
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D O N D E R D A G 4 A P R I L , voorm. 8'/2— 9'/a uur. 

S T E L K U N D E . 

1) Ontbind in 2 factoren : 
a'-'x + 2 abx + b 2 x + a + b 

en 
a 2 c'J + b 2 — d 2 + 2 ab 2 cd 

2) Vereenvoudig: 
b a 

V a + a;b / r 

: + a b / b + a 

3) Los de volgende vergelijkingen op : 

«) 79- 2 ( 1 ^ « ) - 1 1 ( ^ ) = 3 < , 

6) Vax—12= 1 /*y + 8 

1) 

c) 

(x + y) + V « — 8 

7x 2 + 75 

2y + 27 

I (107 4- 3x) = 8 

D O N D E R D A G 4 A P R I L , voorm. 9' J—12 uur. 

BOUWKUNDE. 

De candidaten ontvingen eene schetsteekening, schaal 1: 10 en 
1 : 50 van een houten inrijhek en van een staldeur met duimge-
heng. Zie fig. 8. 
Gevraagd te detailleeren op ware grootte de met een cirkel om
trokken gedeelten, met duidelijke aangifte van de draaicon-
structies. 

D O N D E R D A G 4 A P R I L , nam. 1 2 uur. 

R E K E N E N . 

Los de volgende evenredigheid op : 

1) 

Vereenvoudig: 
2) 

0.04 = 0.3 : 2x 

^ X */s X 250 X ^ 

»/o.6 X Va X % X 
16 
1':, 

3) 2 Jongmaatjes kunnen samen een werk in 16 dagen afmaken, 
ook kunnen dit 3 jongmaatjes in 7 dagen met nog 4 knechts in 
2 dagen. Welk deel van het werk doet een knecht meer per dag 
dan een jongmaatje ? 

4) Een houten balk 12 bij 20 c.M. steekt 1 M . buiten den gevel uit. 
Welk gewicht kan daaraan op 4 d.M. buiten den gevel veilig 
worden opgeheschen? 

5) Een kubus heeft een inhoud van 17779581 c M 3 . Hoe lang is 
de ribbe ? 
De som der oppervlakten van 5 gelijke kwadraten is 114005 c.M'-. 
Hoe lang is de zijde ? 

D O N D E R D A G 4 A P R I L , nam. 2 5 uur. 

BOUWKUNDE. 

De candidaten ontvingen eene schetsteekening van een gevel
detail, schaal 1 op 20. Zie fig. 9. 
Gevraagd in teekening te brengen op schaal 1:10, den volledigen 
uitslag van het steenhouwwerk, binnen het omlijnde gedeelte, 
zoodat de aansluitingen, afmetingen en verankering (dookgaten) 
duidelijk zichtbaar zijn. 
Tevens daarbij te voegen de staat van het steenhouwwerk. Kop-
pemaat — 011, Lagenmaat — 0.06'-'r'. 

EXAMEN TOT HET VERKRIJGEN VAN HET 
DIPLOMA VAN BOUWKUNDIG TEEKENAAR 
1912 ')• INGESTELD DOOR DE MAATSCHAPPIJ TOT 
BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

Behalve de hierachter opgegeven vraagstukken, die aan de can
didaten ter uitwerking werden voorgelegd, werd eiken candi
daat een mondeling examen afgenomen over de volgende onder
werpen: . 
Burgerlijke Bouwkunde: 
a. Grondwerken. 
6. Steenconstructie. 
c. Houtconstructie. 
d. IJzerconstructie. 
e. Dakbedekkingen. 
Bouwstijlen, 
Bouwkundige berekeningen met behulp van een vademecum. 
Bouwmaterialen. 
Kennis van het maken van eenvoudige begrootingen enmate-
rialenstaten. 
Kennis en gebruik van meet- en waterpasinstrumenten. 
Bekendheid met de Bouwwetgeving. 

12 uur, en nam. van 1 3'/4 uur. 

EXAMENVRAGEN. 
M A A N D A G 18 M A A R T , voorm. 9 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen eene schetsteekening van een plan, 
gevel en doorsnede (schaal 1: 100) van een dorpsgehoorzaal. Zie 
fig. 1. 
Het gebouwtje is in roode baksteen opgetrokken, aan de buiten
zijde gevoegd, met gebruik van natuurlijke steen daar, waar zulks 
wenschelijk is. De dakschilden zijn met leien gedekt. 
In de vestibule en in de toiletten zijn steenen vloeren aange
bracht belegd met tegels. In de zaal is gedacht een vloerconstruc
tie van I balken en betongewelfjes waarop een eiken parquet-
vloer. Evenzoo in podium en gang. Bestuurskamer heeft houten 
balken en dito vloer. De kap in de zaal blijft inwendig geheel 
zichtbaar. 
Gevraagd, te teekenen op schaal 1:50, zooals voor een besteks-
teekening gebruikelijk is : het plan, de gevel en de doorsnede. De 
hoofdmaten in te schrijven. De teekeningen moeten in potlood 
worden bewerkt. 

M A A N D A G 20 M A A R T , nam. 3'/*—SVa uur. 

BOUWKUNDE. 
Van de verstrekte bovenvermelde schetsen en in aansluiting met 
de door U vervaardigde bestekteekening, te teekenen een kap-
plan met uitslag van één der voornaamste spanten (niet een der 
spanten over de groote zaal) op schaal 1 : 50. 
De houtverbindingen juist aan te geven en de houtzwaarten en 
hoofdmaten in te vullen. Bovendien eenige details ware grootte 
van de luchtkoker. 
De kap in de zaal blijft inwendig zichtbaar, de dakschilden wor
den met leien gedekt. 

D I N S D A G 19 M A A R T , voorm. 81/» 12 uur. 

BOUWKUNDE. 
Van hetzelfde bovenvermelde ontwerp wordt gevraagd: een 
plan van de paalfundeering met de kespen, schuifribben, vloer
platen, enz. alsmede van de rioleering op eene schaal van 1 a 50. 
Bovendien de voornaamste putjes op schaal 1: 5 te detailleeren. 
Het hoofdriool wordt geacht evenwijdig te loopen met den voor
gevel. 

') De examenvragen voor de examens van Bouwk.-Opzichter 1912, voor Bouwk. 
Teekenaar 1912 en voor Uitvoerder van Bouwwerken (Onderbaasi 1912 zijn af
zonderlijk verkrijgbaar bij het bureau der Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, Marnixstraat 402, Amsterdam, respectievelijk voor f 0,85, f 0,55 en 
f 0,55. Het bedrag per postwissel vooruit over te maken. 
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D I N S D A G 19 M A A R T , nam. 1 5'/2 uur. 

BOUWKUNDE. 
Gevraagd te teekenen op Schaal 1 : 20 het omlijnde gedeelte van 
den voorgevel bovengenoemd, in verband met de door u ver
vaardigde bestekteekening. De constructie moet duidelijk blij
ken, de maten moeten worden ingeschreven. 
Aan den gevel, die in potloodlijnen behandeld kan worden, de 
schaduw te construeeren en in vlakke tinten in kleur op te 
werken. 

W O E N S D A G 20 M A A R T , voorm. 8'/.,- 10 uur. 

BOUWKUNDE. 
In verband met het door u vervaardigde geveldetail van de ge
hoorzaal een kozijn staat met de noodige details op ware grootte 
te leveren, zooals dit voor de uitvoering zou worden verlangd, 
van 
a, buitendeurkozijn met dubbele deuren, 
6, schuifraamkozijn van de bestuurskamer, 
c, kiepraamkozijn van de zaal, 
d, draairaamkozijn van de vestibule. 

W O E N S D A G 20 M A A R T , voorm. 10 12 uur. 

BESCHRIJVENDE M E E T K U N D E . 
De candidaten ontvingen de teekeningen van fig. 2 en 3 op een 
schaal ruim drie maal grooter dan deze. 

Fig . 2. Voltooi volgens deze schets de hieronder aan
gegeven projecties van de overbouwing met aangifte 
van voegen enz. enz. Bovendien het stuk A in scheeve 
protectie te teekenen. 
Fig. 3. Van onderstaand lichaam de 2e projectie te 
voltooien en het vervolgens in scheeve projectie te 
teekenen. 

W O E N S D A G 20 M A A R T , nam. 1 3\,, uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen een schetsteekening van 
een gedeelte van den gevel voornoemd, schaal 1: 50. 
Zie fig. 4. 
Gevraagd te teekenen op schaal 1 : 10, den volledigen 
uitslag van het steenhouwwerk, zoodat de aanslui
tingen, de afmetingen en de verankering (dookgaten) 
duidelijk zichtbaar zijn. 
Bovendien daarbij te voegen een staat van het steen
houwwerk. De koppemaat = 0.11, de lagenmaat = 
0.06-'. 

W O E N S D A G 20 M A A R T , nam. 3'/j 5' •_• uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen een schets van een wind
vaan, schaal 1 : 20. Zie fig. 5. 
Gevraagd hiervan een detail-teekening te maken op 
halve ware grootte in potloodlijnen zonder schaduw. 
Het is gewenscht een gedeelte op te werken. 

D O N D E R D A G 21 M A A R T , voorm. 8',a--12 uur. 

BOUWKUNDE. 
Naar de door den Candidaat uitgewerkte bestektee
kening van een dorpsgehoorzaal, voornoemd, eene 
perspectief teekening met schaduwbepaling te maken, 
volgens de in fig. 6 gegeven aanwijzingen. 
De perspectiefteekening in potloodlijnen te behan
delen en schetsmatig op te werken in sepiatint. 

D O N D E R D A G 21 M A A R T , nam. 1 5','s uur. 

BOUWKUNDE. 
Gevraagd te teekenen op Schaal 1: 20, de breedte-
doorsnede over de groote zaal der gehoorzaal voor
noemd, met detailleering van de kap en van de betim
mering van het podium met lezenaar. Een en ander 
verduidelijkt met eenige details, op ware grootte. De 

zichtbare deelen van de kap zijn gedacht in gebeitst hout met 
kleur afgezet, de overige betimmeringen in blank eikenhout. De 
inwendige muurvlakken zullen in kalk en zand geschuurd wor
den en decoratief worden beschilderd. 

V R I J D A G 22 M A A R T , voorm. 8'fa 10 uur. 

OPSTEL. 
Een opstel te maken over één der twee hieronder volgende 
onderwerpen: 
1. Welke werkzaamheden zijn noodig om de aanbesteding voor 
te bereiden van de verbouwing van het benedengedeelte van 
een groot hoekgebouw (woonhuis) tot winkelhuis. 
2. Welke opleiding acht gij het meest gewenscht voor een toe
komstig Bouwkundig-Teekenaar. 

V R I J D A G 22 M A A R T , voorm. 10 12 uur. 

M E E T K U N D E . 
1. Construeer de lijn voorgesteld door de formule : 

2ab b | / a c 
3a + : 

een vlak voorgesteld door de formule abc 

en een lichaam door de formule a'-V 

2. Indien de zijde van een regelmatigen tienhoek 4 d.M. lang is, 
bereken dan de oppervlak van den cirkel waarin die tienhoek 
kan beschreven worden. 

Van nevenstaanden bol is gegeven de 
straal 2 M . en de koorde ab •= 3 M . Be
reken den inhoud en de geheele opper
vlakte van den Sector oacb en het seg
ment acb. 

4. Van een heipaal lang 14 Meter met een middellijn aan den 
kop van 25 c.M. en aan den voet van 12 c.M. moet aan den voet 
een stuk afgezaagd worden dat '/«o gedeelte van den inhoud der 
paal bevat. 
Op welken afstand van den voet moet die doorzaging geschieden? 
5. Een kegel wordt door vlakken evenwijdig aan het grondvlak 
in vier deelen verdeeld. 
De hoogte van den kegel is 8 M . en de doorsneden bevinden zich 
op 2, 5 en 7 M . van den top. 
Bereken de oppervlakten dier doorsneden als de straal van het 
grondvlak 2 M . lang is. 
V R I J D A G 22 M A A R T nam. 1 -2Va uur. 

S T E L K U N D E . 

i) 
Vereenvoudig: 

3 p + q + 
2 pq + q s 

q + 
pq 

q + q _ 

X (P — q) (p 2 + pq - q2)-

2) 
Ontbind in 4 factoren: 

1 1 en 3x : t 4- 3y 3 + 3x 2ij + 3xy : . 

3) 
Los de volgende vergelijkingen op : 
a) 27/s - [3'/8 - (4'/4 - 4 V ; ] = 6'/8 - (76;8 

6) (x + y) : (y x) = 15 : 8 
en 

9 x (3y + 11) = 53 
6x 2 — 4 0 — , 10 —3x 

c) 3x 

3%x) 

2x—1 9 

V R I J D A G 22 M A A R T , nam. 2'/« 5 uur. 

R E K E N E N . 
1) 
Los de volgende evenredigheid op: 

2x 

11'/a 
: 0.00525 = 

121/.. 0,05 
12 ' , 

2) 

'6 + '/lO + 'Vl» 4-

3) 
Een bol heeft een inhoud van 130294869.38 d.M : ! . bereken zijn 
straal. 
Het oppervlak van een bol bedraagt 3587.2616 d .M 2 . bereken zijn 
straal. 
4) 
4 knechts maken samen een werk af in 20 dagen. 
A alleen doet het in 75 dagen. B alleen in 74 dagen en C alleen in 
72 dagen. Hoeveel dagen heeft de 4de noodig om het werk alleen 
af te maken ? 
5) 
Een werk wordt aangenomen voor f 100.000 om af te maken in 12 
maanden, en na elke drie maanden der aannemingssom te be
talen. Indien het geheele bedrag in eens na 12 maanden betaald 
wordt en 6»» voor te late betaling wordt gegeven, welk bedrag 
heeft de aannemer dan te ontvangen? 

EXAMEN TOT HET VERKRIJGEN VAN HET 
DIPLOMA VAN UITVOERDER VAN BURGER
LIJKE BOUWWERKEN (ONDERBAAS) 1912.') 
INGESTELD DOOR DE MAATSCHAPPIJ TOT BE

VORDERING DER BOUWKUNST. 

Behalve de hierachter opgegeven vraagstukken, die aan de can
didaten ter uitwerking werden voorgelegd, werd eiken candi
daat een mondeling examen afgenomen over de volgende onder
werpen : 

B O U W K U N D E . 

Uitslaan. 
Metselwerk. 
Dakbedekkingen, enz. 
Sloten, etc. 
B O U W M A T E R I A L E N . 

G E R E E D S C H A P P E N , H U L P M A T E R I A A L , E N Z . 

M E E T - E N W A T E R P A S I N S T R U M E N T E N . 

V E R K L A R E N I J Z E R T E E K E N I N G . 

A D M I N I S T R A T I E . 

W E T G E V I N G . 

E E R S T E H U L P BIJ O N G E L U K K E N E N V O O R K O M I N G B E R O E P S Z I E K T E N . 

EXAMENVRAGEN. 
M A A N D A G 25 M A A R T , voorm. 9 - 1 0 uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen een teekening van plattegrond en 
doorsnede van een pakhuis, schaal 1 op 50. Zie fig. 1. 
De teekening wordt gegeven om nauwkeurig na te gaan de wijze 
van bestijgering, het stellen van de ijzeren kolommen, het leggen 
van de balklagen, etc. en hiervan mondeling verklaring te geven. 

M A A N D A G 25 M A A R T , voorm. 10—12 uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen een teekening van een voordeur, 
schaal 1 op 10 met details, ware grootte van het hout en ijzer
werk. Zie fig. 2. 
Deze voordeur moet door den candidaat op de plank gezet wor
den, zoodat daarnaar gewerkt kan worden. 

M A A N D A G 25 M A A R T , nam. 1—3 uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen een schetsteekening van een Sheddak 
schaal 1:10. Zie fig 3. 
Gevraagd te teekenen de details ware grootte van de met een 
cirkel omgeven gedeelten met duidelijke aangifte van de zink-
constructies enz. 

M A A N D A G 25 M A A R T , nam. 3—S'/j uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen een schetsteekening van een kap con
structie, schaal 1 op 50. Zie fig. 4. 
Gevraagd te teekenen de details op ware grootte van het ijzer
werk op deze schets met een cirkel omtrokken. 

D I N S D A G 26 M A A R T , voorm. 8V2 - H U U R -

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen een teekening van een kleine drukkerij 
schaal 1 op 100. Zie fig. 5. 
De candidaat moet van de teekeningen van het hier gegeven 

') De examenvragen voor de examens van Bouwk.-Opzichtcr 
1912, voor Bouw.-Teekenaar 1912 en voor Uitvoerder van 
Bouwwerken (Onderbaas) 1912 zijn afzonderlijk verkrijgbaar 
bij het bureau der Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst, Marnixstraat 402, Amsterdam, respectievelijk voor f 0.85, 
f 0.55 en f 0.55. Het bedrag vooruit per postwissel over te maken. 
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gedeelte van eene kleine drukkerij met af
zonderlijk verhuurd wordende bovenwo
ningen, uittreksels of staten maken van de 
hoeveelheden der daarvoor benoodigde 
materialen en de prijzen daarvan per M*. 
bepalen. 
Aangenomen wordt dat dit hoekgebouw 
gelegen is aan een gracht te Amsterdam. 
D I N S D A G 26 M A A R T , voorm. 11-12 uur. 
BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen een teekening 
van een detail van de gevels van een kleine 
drukkerij schaal 1 op 20. Zie fig. 6. 
Gevraagd wordt te schatten en vermelden 
op een staatje het werkloon van de op de 
bijgevoegde teekening aangegeven kozij
nen, van het metselwerk en van het steen
houwwerk van het plint (hardsteen). 
Het kozijnhout is grenenhout, stijlen zwaar 
20 X 20, dorpels zwaar 15 X 20, raamhout 
zwaar 4'/:! cM. 
Het metselwerk kleurige Utrechtsche kl in
kers, in slappe portlandcement specie. 
D I N S D A G 26 M A A R T , nam. 1 - 2'/, uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen een teekening 
van een geveldetail, schaal 1 op 20 (zie tig. 
7); idem van een geveldetail, schaal 1 op 25 
(zie fig. 8) en idem van een plan van een 
gehoorzaal, schaal 1 op 50 (zie fig. 9). , 
Gevraagd op deze drie teekeningen de 
gevraagde maten in te vullen. 

10. 

Schaa l . 

puoorkanr beschot 

L-v»»» T — 

I 

0.3<t EZ 
1.32 

12. 

2M 

^ = 3 

9. 

3 C 

r a l 
f n f 

11. 



Ro-

hi l l 

o i j * i M 
Schul 

13. 
• "ft. 

D I N S D A G 26 M A A K T , nam. 2'/a -5'/s uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen een teekening van een raamkozijn met 
schuifraam en schuifblinden. Zie fig. 10. Het kozijnhout is zwaar 
0.12 X 0.18M., het raamhout dik 0.045 M : ' . De onderdrempel A is 
van hardsteen. Gevraagd worden op ware grootte : alle details 
waaruit de constructie van de luiken (zoowel in gesloten als 
open stand) etc. kan blijken. 

W O E N S D A G 27 M A A R T , voorm. 8'/a 10 uur. 

VORMLEER. 
De candidaten ontvingen de teekeningen fig. 11 en fig. 12 op een 
schaal, ongeveer drie maal grooter dan deze. 
Gevraagd van den kap waaruit schoorsteen komt (fig. 11) het 
aanzicht te voltooien en het dakvlak A te ontwikkelen. 
Op teekening fig. 12 oppervlak van buis A ontwikkelen. 

W O E N S D A G 27 M A A R T , voorm. 10—12 uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen een plan voor een kleine drukkerij 
schaal 1 op 100. Zie fig. 5. 
Van het hierbij gegeven gedeelte van eene kleine drukkerij moe
ten de candidaten de bouwlatten maken van de beide eindge
vels met schuine hoek, benevens de kop en laagverdeeling aan
gegeven. 

W O E N S D A G 27 M A A R T , nam. 1—3 uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen een schets van een plattegrond van 
een huis schaal 1 op 100. Zie fig. 13. 
Gevraagd op deze teekening de geheele rioleering aan te geven. 
De faecaliën worden afgevoerd naar een beerput met overstort. 
Verder moet er voor watervoorziening een regenbak en een 
welput op het terrein worden gemaakt. 
Van de verschillende putten worden gevraagd details op schaal 
1 op 10. 
Overstort beerput en badwater geschiedt niet naar de vaart. 
R = regenwater; G — gootsteenwater. 

W O E N S D A G 27 M A A R T , nam. 1—3 uur. 

BOUWKUNDE. 
De candidaten ontvingen een plattegrond en een doorsnede 
voor twee ijzeren loodsen aan de Noordzijde van de IJkade. Zie 
fig. 14 en 15. 
Gevraagd op deze teekening te vermelden de wijze van afdam
ming, beheiïng, de uitvoering van de grond- en metselwerken, 
van den opslag van materialen, etc. 
Aangenomen wordt, dat het spoor A tijdens de uitvoering in ge
bruik blijft, terwijl de sporen B en B buiten dienst gesteld kun
nen worden. 

kademuur 
Spoor,: 

E i 

schaal 
O 5 10 15 20M 

:Spoo 

30 M 

Kademuur 

kademuur 

14. 

15. 
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D O N D E R D A G 28 M A A R T , voorm. 87a 9'/^ uur. 

OPSTEL. 
De candidaten moesten een opstel maken o /er een der twee 
hieronder volgende onderwerpen. 
1. Welke administratie moet door een Uitvoerder (onderbaas) 
worden gevoerd tijdens de uitvoering van een belangrijk bouw
werk. 
2. Geef eene omschrij ving van de samenstelling en de toepassing 
der steigers, welke op een bouwwerk gebruikt worden. 

D O N D E R D A G 28 M A A R T , voorm. 9'/a 11 uur. 

R E K E N E N . 
1) Los de volgende evenredigheid op. 
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3) Gedurende 12 weken, ieder van 60 uren werktijd arbeiden 
1 baas, 18 knechts, 4 jongmaatjes en 2 jongens, die respectievelijk 
per uur verdienen 45, 30,15 en 6 cent. 
Hoeveel loon moet in dien tijd uitbetaald worden ? 
4) Een uitvoerder heeft een spaarboekje waarop is ingeschreven 
f 300. Indien dat bedrag gedurende 4 jaar staan blijft, hoe
veel zal dit na dien tijd bedragen, in achtnemende, dat de Spaar
bank jaarlijks 2.64 pCt. geeft en dit bedrag jaarlijks bij de hoofd
som wordt gevoegd. 
5) Een kubus heeft een inhoud van 16003008 c.M : ' . 
Hoelang is de ribbe ? 
Een vierkant heeft een oppervlakte van 36864 c.M-'. 
Hoe lang is de zijde ? 

D O N D E R D A G 28 M A A R T , voorm 11 121/auur. 

M E E T K U N D E . 
1. In een cirkelsegment is een gelijkbeenige driehoek beschre
ven. Indien de koorde 10 c M . en de pijl 3 c.M. lang is, bereken 
dan de oppervlakte van den driehoek en de lengte der beenen. 
2. Een rechthoek heeft een oppervlakte van 45 c.M-, de lengte 
verhoudt zich tot de breedte als 4:1. 
Hoe lang zijn die afmetingen en wat is de lengte der zijde van 
een kwadraat, dat een oppervlakte heeft 12 maal zoo groot als 
die van den rechthoek. 
3. Een gracht is lang 100 M . met een trapezium tot profiel, waar
van de evenwijdige zijden 16 en 20 M . en de hoogte 5 M.lang zijn. 
Hoeveel grond is er noodig om die gracht te dempen indien 6 °,o 
voor inklinking wordt berekend ? 
4. Hoeveel steenen zijn er noodig voor het maken van een muur 
20 M . lang, hoog 5 M . en dik 44 cM. indien er 735 in de M : 1 . gaan ? 
5. Bereken den inhoud en geheele oppervlak van een regel
matige vierzijdige pyramide, waarvan de opstaande ribben 20 
en die van het grondvlak 4 M . lang zijn. 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

W E R K Z A A M H E D E N IN H E T 
BELANG DER VOLKSHUISVES-
m TING T E AMSTERDAM. » 

e midden van den strijd over de toepassing 
der Woningwet en de vertoogen over her
ziening zoowel in den geest van voor- als in 
dien van tegenstanders, begint deze wet meer 

en meer een factor van groote beteekenis te worden in 
het geheele volksbestaan. 

Mag men daarvan niet overal evenveel gewaar wor
den, in Amsterdam is dit anders. 
Het pas uitgekomen gemeenteverslag over 1911, nam. 
dat van de verrichtingen van het Bouw- en Woningtoe
zicht, bevat in dit opzicht sprekende cijfers. 
Wij zien daaruit, dat op 31 December van dat jaar ter 
plaatse bestonden 10 „toegelaten" vereenigingen en dat 
4 in het stadium van voorbereiding verkeerden. Tevens 
waren 2 niet toegelaten vereenigingen in het belang der 
volkshuisvesting werkzaam. 
Uit het tabellarisch overzicht van hetgeen door die 
vereenigingen is gesticht of staat ondernomen te wor
den, laat zich samenstellen hieronder volgend staatje. 
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Te zamen 449 f 1.349.589 269 f 668.000 2443 f 5.500.000 

Van de aantallen uit de laatste kolom waren toen reeds 
toegestaan / 460.000 en ƒ365.000 voor respect. 188 en 
160 woningen. Zijn al deze plannen tot uitvoering geko
men dan zullen langs dezen weg dus gesticht zijn niet 
minder dan 3161 woningen voor een totaal bedrag 
van ƒ7.517.589. Een economisch feit van beteekenis. 
Van dit reusachtige bedrag is uit eigen middelen bij
gedragen voor ƒ559.589. , terwijl ƒ 1.476.000 zal ver
strekt zijn door de Rijkspostspaarbank onder garantie 
der gemeente. 
Voor de uitvoering der bouwplannen wordt door de 
betrokken vereeniging veelal gemeenteterrein in erf
pacht genomen, waarbij nog op te merken valt, dat het 
gewenschte terrein vooraf op verzoek der vereeniging 
door de gemeente wordt aangekocht. 
Voor dit doel werden in het verslagjaar aangekocht 
5300 M - . in prijzen van/19. en ƒ 22,54 per M-. , voor 
een totaal bedrag van/105.302 en in erfpacht uitgege
ven 20879,5 M-'. tegen een canon van/0,50(overzijde Y) 
tot/1,10 per M- . De jaarlijksch verschuldigde erfpacht 
(voor 3 vereenigingen) bedraagt reeds niet minder dan 
ƒ16.176,65. 
Wat deze vereenigingen verder betreft, kan gemeld 
worden, dat een ervan het loffelijk voornemen heeft 
opgevat, speciaal te bouwen woningen voor groote ge
zinnen. Deze zal echter bij de laag gedachte huren (ƒ2,15 
p. w.) een aanzienlijk bedrag per jaar tekortkomen, dat 
men zich voorstelt van Rijk en gemeente te verkrijgen. 
Het becijferde tekort zal ± ƒ 6 0 . per woning per jaar 
bedragen. 
Niet minder waardeering verdient het streven eener 
andere vereeniging, die in een huurprijs van ƒ 2.50 
ƒ5 . - per week, het voor Amsterdam haast onmogelijk 
lijkende plan van vrije bovenwoningen heeft opgezet. 
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Voorwaar een reusachtige verandering bij de 3 étage
woningen over één trap toegankelijk. 
Deze aanbouw van nieuwe woningen gaat hand en hand 
met verwijdering van de slechte. 
In 1911 toch werden weder 306 woningen onbewoon
baar verklaard; van 10 werd in hooger beroep het des
betreffend Raadsbesluit vernietigd, zoodat het van 
kracht bleef voor 296 woningen. 
Sinds de invoering der "Woningwet zijn, met inbegrip 
dezer laatste onbewoonbaar verklaard 3302 woningen. 
Tot heden gaat het met de ontruiming heel goed. Van 
de 734 in 1910 onbewoonbaar verklaarde woningen, 
waren erbij het uitreiken van het besluit 197onbewoond. 
Slechts 5 van al die woningen behoefden van gemeente
wege ontruimd te worden. 
Dit succes zal wel voor een groot deel te danken zijn aan 
de tegemoetkomingen in de kosten van verhuizing en 
bijslag op de huur (1 week vooruit in de nieuwe woning 
en gedurende 10 weken bijslag). 168 maal werd uit dezen 
hoofde, steunend op Art. 32 le lid b der 'Woningwet, 
een vergoeding toegekend, tot een gezamenlijk bedrag 
van/2217,45. 
Op ruime schaal werden ook onbewoonbaar verklaarde 
woningen opgekocht, n. 1. 23 peren., ter gezamenlijke op
pervlakte van 1128 M 2 . en voor ƒ 19.963,25. De prijzen 
varieerden van ƒ7 ,13 tot ƒ 2 5 per M 2 . en van ƒ 1 6 0 tot 
ƒ1500 per perceel. 
Behalve de vermelde over het grondgebied der gemeente 
verspreide woningen, die voor onbewoonbaarverklaring 
werden voorgedragen, werd gewerkt aan plannen voor 
stadsverbetering op grooteren schaal. Wij vinden daar
omtrent het volgende vermeld. 
U I L E N B U R G . Reeds in 1910 werd door den Raad een 
voorloopig plan van onteigening aangenomen, omvat
tende 908 woningen. Bij onderzoek door de Gezondheids
commissie bleken er daarvan 380 onbewoonbaar, waar
van dan ook nog in dat jaar de verklaring werd uitge
sproken. Niet minder dan van 238 werd bij Ged. Staten 
in beroep gekomen, die van 12 het besluit vernietigden. 
De taxatie en de becijfering van het nieuwe bouwplan 
wezen een nadeelig saldo aan van ƒ700.000, waarvan het 
Rijk zich bereid verklaarde de helft te dragen. De ge
meenteraad nam 15 Novr. 1911 het definitief bouwplan 
en onteigeningsplan aan, toen omvattend 861 woningen, 
waarvan destijds nog 467 bewoond. 
J O R D A A N . Ook voor een gedeelte dezer buurt, gelegen 
tusschen Willemstraat, Palmdwarsstraat, Palmgracht 
en Brouwersgracht, werd 17 Mei van het verslagjaar 
een voorloopig plan tot onteigening van gronden en ge
bouwen aangenomen, omvattende 147 perceelen met 
569 woningen (waarvan 281 rijp voor onbewoonbaar
verklaring) en 10 pakhuizen. Ook hier zal het Rijk de 
helft van het te kort dekken. 

Wat ten slotte de woningbouwstatistiek betreft, blijkt, 
dat het aantal woningen verminderde door onbewoon- . 
baarverklaring met 296, door slooping met 374 en door 
verbouwing met 380 woningen. De vermindering be
droeg dus 1150 woningen. Het aantal vermeei derde 
door nieuwbouw met 2.242, door herbouw na slooping 
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met 214 en door verbouwing met 111 woningen. De 
vermeerdering met 2.567 woningen geeft derhalve aan 
een surplus van 1.517 woningen. De bevolking nam toe 
met 7.024 personen. 
Op het medegedeelde mag zeker door allen, die er aan 
medewerkten, met groote voldoening worden terug
gezien. SCH. 

KRONIEK X L V Q 
door J. G R A T A M A . 

A U B E R A T U N G S S T E L L E T E A M S T E R D A M . In 
de vergadering van den Amsterdamschen Ge
meenteraad van 29 October jl. heeft de heer 

1 Wibaut de ontsiering van Amsterdam door 
minderwaardigen nieuwbouw ter sprake gebracht. Het 
is ons een genoegen dit te kunnen mededeelen, want de 
invloed van de overheid op Amsterdam's schoonheid 
kan en moet grooter worden, wil er paal en perk ge
steld kunnen worden aan de individueele vrijheid van 
den eigenbouwer om de stad met zijn vaak zeer mid
delmatige of slechte gevels te verrijken. Ik denk hierbij 
aan Laren (N.-H.), dat in zijn concept nieuwe bouw
verordeningen de bepaling heeft opgenomen, dat de 
architectuur van alle te bouwen huizen aan het oordeel 
van B. en W. moeten worden onderworpen. Is voor de 
zooveel belangrijker en erkend schoone stad Amster
dam een dergelijke bepaling niet nog meer nood
zakelijk? 
Het Alg. H . BI. geeft van het gesprokene van den heer 
Wibaut het volgende verslag: 
De heer Wibaut betoogt, dat over het algemeen de „nieuwbouw" 
in onze stad slechter is dan noodig is. Daartegenover stelt spr. 
den aanleg der nieuwe Duitsche steden, zooals Dusseldorf, waar 
spr. de „Stadte-Ausstellung" bezocht. Op die tentoonstelling viel 
voor Amsterdam veel te leeren. Zoo werd er het een en ander te 
zien gegeven over het werk der „Bauberatungsstel len" zoo iets 
als onze schoonheidscommissie. Bij uitgifte in erfpacht geeft de 
„Bauberatungsstelle" voorschriften hoe de gevel moet zijn. 
Spr. zou willen, dat bij het vaststellen van stratenplannen de 
gevels de goedkeuring van een dergelijke commissie zou moeten 
hebben. Iets nieuws is dit voor onze stad niet. Zoo werd den 23en 
December 1903 een stratenplan vastgesteld nabij de Oostergas
fabriek, waarbij bepaald werd, dat de gevels door B. en W. moes
ten worden goedgekeurd. Het resultaat is evenwel niet zeer be
vredigend geweest. 
Verder zou spr. willen, dat er prijzen werden uitgeloofd voor de 
beste gevelontwerpen in onze stad. In dit verband wijst hij erop, 
dat in onze stad bestaat het ambacht van projectenmaker, dat 
gewoonlijk door timmerlieden wordt uitgeoefend, die vooreen 
hongerloontje gevelplannen maken. 
Naar de meening van den heer Wibaut moet men bij uitgiften in 
erfpacht hooger eischen stellen en deze krachtiger doorvoeren. 
Bij het ontwerpen van een stratenplan dient men dan de gevels 
te doen goedkeuren door een te reorganiseeren schoonheids
commissie. Dit alles geldt voor de nieuwe stad. Voor de oude 
stad dient men met het karakter van den oorspronkelijken bouw 
rekening te houden. 

De heer Lambrechtsen vreesde van een dergelijke 
„Bauberatungsstelle" te veel „massregeln". Het Bouw
en Woningtoezicht zou in die richting met zachter 
drang reeds veel kunnen doen. 

Dit standpunt lijkt mij niet geheel juist. Het onderwerp 
is te belangrijk om het aan Bouw- en Woningtoezicht 
officieus op te dragen, welke instelling daarmede fei
telijk buiten haar boekje zou gaan, ten minste volgens 
de strekking der huidige bouwverordeningen. 
Een openlijke erkenning van den wil van Amsterdam 
door het stichten van een openbare „Bauberatung" is 
in deze veel krachtiger en veel waardiger. 
De heer Wibaut merkte terecht op, dat hij niet bang is 
voor „massregeln", daar dit in iedere stad voortdurend 
gebeurt bij het maken van verordeningen. 
Belangrijk was, wat de wethouder Delprat antwoordde, 
nam. dat wat de heer Wibaut wenscht, reeds zal wor
den bereikt, doordat de Vereeniging tot bevordering 
van Stadsschoon onder leiding van de Schoonheids
commissie wil werkzaam zijn op dit gebied. 
Dit kan tot eene goede oplossing leiden; de hoofdzaak is 
echter: in hoeverre zal aan deze Bauberatung macht 
gegeven worden ? Worden alle bouwers verplicht, hun 
ontwerp in te dienen bij de Schoonheidscommissie, ook 
die welke niet bouwen op gemeentegrond? 
Nog meerdere vragen zouden gesteld kunnen worden. 
Ik hoop te zijner tijd hierop terug te komen. Den heer 
Wibaut komt in elk geval alle lof toe, dat hij het onder
werp te berde heeft gebracht, en de verwachting mag 
uitgesproken worden, dat hij het denkbeeld der Bau
beratungsstelle uit den doofpot zal weten te houden, in 
welke pot reeds zoovele, met warmte voorgestane ver
beteringen, bij de algemeene beschouwingen over de 
Gemeentebegrooting besproken, zijn gesmoord. 

^ VERWARMING H 
M E T W A T E R ONDER DRUK. 

m Ie beschrijving onder bovengenoemd opschrift 
Jvoorkomende in nummer 34 van Bouwkundig 
jWeekblad 1912, in hoofdzaak overgenomen 
'uit de Ges. Ingenieur No. 45 Jdthrgang 1910 en 

Ges. Ingenieur Festnummer 1909, geeft mij aanleiding 
tot de volgende opmerkingen. 
In dit artikel wordt gewezen op de hoogere tempera
tuur van het verwarmend medium bij stoomverwarming 
en op de hoogere oppervlakstemperaturen (die hier
door ontstaan), van de verwarmingstoestellen. Het is 
evenwel algemeen bekend dat de hoogere oppervlaks
temperaturen van verwarmingstoestellen onhygiënisch 
zijn, dat n.l. de stofdeeltjes in de lucht door aanraking 
met die oppervlakken, ontleed worden, welke ontle
dingsproducten niet alleen een onaangename z.g. .droge 
lucht" veroorzaken, doch tevens zeer nadeelig werken 
op de slijmvliezen van keel en neus, en zelfs ontsteking 
daarvan kunnen veroorzaken. 
De zoozeer geroemde gewone warmwater verwarming 
heeft deze slechte eigenschappen niet, daar bij een 
goede installatie de oppervlaktetemperatuur nooit 
boven de 70 a 80° C. behoeft te worden opgevoerd. 
Bij deze temperatuur heeft, volgens uitgebreide proef

neming van Professor Nussbaum, nog geen stofontle-
ding plaats. 
Zeer terecht wordt in het bovenbedoelde artikel ook 
gezegd, dat de warm water verwarming als de meest 
gezonde verwarminginstallatie wordt beschouwd. 
Het is mijns inziens dus heel verkeerd door invoering 
van de warmwater verwarming onder hoogen druk, 
een systeem waarbij de watertemperatuur steeds 
hooger moet gehouden worden, het oude beproefde 
systeem van haar beste eigenschappen te berooven. 
Personen die in ruimten verkeeren waar dit hoogdruk
systeem wordt toegepast, zullen niet nalaten dit systeem 
af te keuren, en steeds te klagen over droge lucht. 
Bij L . D. stoom is de oppervlakte temperatuur van de 
verwarmingstoestellen circa 100° C. Deze temperatuur 
is reeds te hoog voor verwarmingstoestellen in woon
vertrekken, wij zullen nu toch de temparatuur niet nog 
hooger opvoeren bij een nieuw soort van warmwater 
verwarming! 
Het ware eene groote schrede terug. Men heeft juist 
getracht bij L.D. stoom verwarming door invoering van 
het systeem met lucht mengen de oppervlakstempera-
tuur van verwarmingstoestellen lager te houden dan 
70 a 80° C. 
Alleen om de installaties van een warmwaterverwar
ming goedkooper te maken, zal toch niemand advisee-
ren een onhygiënische te nemen. 
De lezers van het Bouwkundig Weekblad zullen zeker 
het streven van de Redactie om meer en meer tech
nische artikelen op te nemen hoogelijk waardeeren. 
Het wil mij voorkomen dat die waardeering niet anders 
dan toenemen kan, indien de schrijvers van die arti
kelen zich ten doel stellen bij de architecten de kennis 
te bevorderen en het inzicht te verruimen betreffende 
de onderwerpen welke wel tot de sfeer hunner dage-
lijksche bemoeingen behooren, maar waar zij toch, uit 
den aard der zaak gewoonlijk niet, diep op in kunnen 
gaan. 
Artikelen als van den Ingenieur F. G. Unger, als ik mij 
wel herinner raadgevend ingenieur, behooren m. i. niet 
tot die, welke de kennis der centrale verwarming veel 
kunnen verruimen, integendeel zij kunnen voor de niet 
met het onderwerp vertrouwden aanleiding geven tot 
teleurstelling. Eenerzijds worden de z.g. voordeelen 
van een nieuwe vinding breed uitgemeten, terwijl niet 
gesproken wordt over de nadeelen o.a. die van de ver
hoogde oppervlaktetemperatuur. Tot het maken van 
deze opmerkingen voel ik mij gedwongen, daar het kan 
vóórkomen dat in centrale verwarmingsaangelegenhe
den minder ervaren collega's aan onbekende nieuwig
heden, welke, in hun vakorgaan aangeboden, allicht 
eene waardeering toekennen, hooger dan zij inderdaad 
verdienen. 
De Nederlandsche verwarmingsindustrie heeft nu zoo 
zachtjes aan de mazelen en pokken doorgemaakt; de 
architecten die geen tijd beschikbaar of geen lust heb-
hebben zich al te zeer te verdiepen in vraagstukken 
welke wel wat ver buiten de artistieke sfeer vallen .kun
nen zich thans met het volste vertrouwen wenden tot 
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goed ter naam bekend staande installateurs Dit 
doende zullen zij minder kans hebben van teleurgesteld 
te worden dan door zelf met nieuwigheden te gaan ex
perimenteeren. 
Komen zij daarmede verkeerd uit dan zal de schrijver 
van het door mij besproken artikel, die notabene de 
bron waaruit hij zijn artikelen haalt niet eens noemt, 
hen niet uit den nood helpen. 

G . V E R S T E E G . 

De heer Versteeg, naar ik zeker meen te weten, niets 
meer of minder dan adjunkt-directeur van gemeente
werken te Arnhem, ontlaat in bovenstaande bewoor
dingen zijn overkropt gemoed. Om zooveel mogelijk bij 
het technische te blijven, voor den lezers van dit blad 
hoofdzakelijk van belang, merk ik op dat het bezwaar 
door den heer V. genoemd uitsluitend van beteekenis is 
voor de hygiène. Men bevordert het belang der hygiène 
echter niet, door die beteekenis te overschatten, in casu 
zich door dik en dun te laten leiden door het beginsel 
der verwarmende oppervlakken van lage temperatuur. 
Men bedenke: 
le Dat de gemiddelde buitentemperatuur hier te lande 
zooveel ligt boven de buitentemperatuur waarvoor de 
verwarmings-inrichtingen nog voldoende capaciteit 
moeten kunnen ontwikkelen, dat, ingeval die capaciteit 
werkelijk voorhanden is, de gemiddelde watertempera
tuur in den loop van het stookseizoen verre blijft bene
den de door de hygiène aangewezen grenzen. 
2e Dat het economisch is, in de bij uitzondering voor
komende zeer koude tijden de capaciteit tijdelijk te 
kunnen vermeerderen, door verhooging van de tempe
ratuur van de warmte dragende middenstof. 
3e Dat deze zelfde economie moet worden nagestreefd 
in alle gevallen, waarbij het tijdig op temperatuur bren
gen der te verwarmen ruimten een hoofdrol speelt, aan 
welken technischen eisch veelte weinig wordt gedacht. 
Dit is o.a. het geval bij nagenoeg alle ruimten die gedu
rende langeren tijd, per etmaal of gedurende meerdere 
dagen, niet worden verwarmd. 
4e Dat alle voordeelen van de waterverwarming, en 
daarbij staat op de eerste plaats dat der regelbare tem
peratuur van het medium, kunnen worden behouden, 
terwijl een meer logische verhouding tusschen aan
schaffingskosten en maximum capaciteit kunnen wor
den bereikt, wanneer de temperatuur van het water zich 
al naar omstandigheden tusschen wijdere grenzen kan 
bewegen dan veelal het geval is. 
5e. Dat men zich wachten moet voor (ambtelijke) een
zijdigheid en goed moet begrijpen, dat bijv. de eischen 
voor de verwarming van een Sanatorium voor longlij
ders geheele andere zijn dan die van een luchtig fa-
briekslokaal (ik laat den lezer over alle gevallen te be
denken, die tusschen deze uitersten liggen) en dat de 
draagkracht en de inzichten van den particulier menig
maal geheel andere zijn dan van de gemeenschap. 
Van daar dat de eene installatie zeer aangewezen zal 
zijn voor verwarming met water van (tijdelijk) verhoog
de temperatuur, de andere minder, zoodat men zeer 
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zeker ieder geval op zich zelf zal moeten beschouwen 
ten aanzien van de te kiezen maximumtemperatuur. 
Ten slotte zij nog opgemerkt, dat ik heb nagegaan of in 
de door den heer V. genoemde bronnen ook zulke ern
stige bezwaren zijn te berde gebracht naar aanleiding 
van de daarin voorkomende artikelen. Ik heb niets kun
nen vinden, doch houd mij aanbevolen voor nadere aan
wijzing. 
Den heer V. deel ik nog mede, dat ik het artikel niet ont
leende aan de door hem genoemde bronnen, maar in 
hoofdzaak aan een persoonlijk onderhoud, eenige jaren 
geleden, met den Heer Krell. Sen., (Zie bladz. 409), 
die als gewezen machine-fabrieksdirecteur zich voor 
de verwarmingstechniek zeer interesseert en mij be
langeloos, ook de gegevens verstrekte, waarop het 
medegedeelde is gebaseerd. Door tijdsgebrek moest ik 
mijn artikel meer dan een jaar laten liggen, alvorens 
het persklaar te kunnen maken. De heer V. kon dus ge
voegelijk zijn opmerking over de vermoedelijke bronnen 
achterwege laten. 
Ik vermoei mij ook niet met na te vorschen in hoeverre 
de Heer V. put uit eigen bron of de strijder is voor an
deren die het vizier niet durven te openen. Ik geef ove
rigens de redactie in overweging voortaan geen artikelen 
op te nemen van een dergelijk onhebbelijken inhoud, als 
dat van den Heer V. welke heer er blijkbaar ligt toe 
komt persoonlijk te worden. De redactie zal toch ook 
wel de meening zijn toegedaan, dat het een kunst is de 
opvattingen van anderen te waardeeren, en dat per
soonlijk worden en onhebbelijkheden uiten daarbij wel 
schril afsteken. 

F . G . U N G E R . 

Wij zijn het met den heer Unger eens, dat het persoon
lijk worden van den heer Versteeg onjuist is, en niet ter 
zake dient. Tevens wenschen wij op te komen tegen de 
voorstelling, door den heer Versteeg gegeven, alsof in 
het B . Weekblad zonder keus en oordeel onbekende 
nieuwigheden worden aangeboden. De groote gering
schatting voor Redactie en medewerker, die hieruit 
spreekt, maar die door den heer Versteeg niet nader 
gemotiveerd wordt, zullen wij natuurlijk onbesproken 
laten. 
Wij hebben aanvankelijk gemeend, het stukje van den 
heer Versteeg niet te moeten opnemen; maar ten slotte 
besloten wij het toch te plaatsen, daar wij de vrijheid 
van uiting in het B . Weekblad door leden der Mij. en 
door belangstellenden zoo ruim mogelijk willen houden. 
Het kwetsende in het stuk van den heer Versteeg komt 
voor diens rekening en is door het antwoord van den 
heer Unger en door dit ons naschrift voldoende ge
neutraliseerd 
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OFFICIEEL GEDEELTE. 
V O O R D R A C H T E N N E D . O P E N L U C H T 

M U S E U M . 

Naar aanleiding van onderstaande voordracht in de Afdeeling 
Arnhem der Mij . kunnen wij mededeelen. dat de heer F . A . 
Hoefer, archivaris te Hattem. die Voorzitter is van de Ver. „Het 
Nederlandsch Openlucht Museum" in verschillende steden voor
drachten over dit onderwerp wenscht te houden, het liefst in 
bouwkundige vereenigingen, waar ruime introductie mogelijk is. 
De kosten door de vereenigingen voor deze voordracht te be
talen zijn zeer gering, en betreffen alleen de bediening van de 
projectie lantaarn ; de lantaarn zelf brengt de heer Hoefer mede. 
Wij vestigen bij deze de aandacht van de besturen onzer Af
deelingen op deze zeer te waardeeren propaganda van den 
heer Hoefer. Het terrein voor het museum, bij Arnhem gelegen, 
is gekocht; het Rijk heeft steun toegezegd, terwijl Arnhem dap
per meehelpt om de zaak tot stand te brengen. 
Een groote toetreding van leden is echter noodzakelijk, en wij 
wenschen ook in deze de Vereeniging succes toe. 

Tevens vestigen wij de aandacht der Afd. besturen cp den heer 
D. J. van der Ven, In de Betouwstraat 11.Nijmegen, die eveneens 
een lezing-tournee dezen winter in Nederland houdt, en daarbij 
ook het Ned. Openluchtmuseum zal behandelen, waarbij een 
groote collectie lichtbeelden van de reeds bestaande Friluft-
musea in Scandinavië wordt vertoond. Na een algemeene in
leiding wordt in gedachten een rondreis gemaakt door Skansen, 
Bygdö, Lillchammer. Jönköping, Lund en Lyngby, de 6 nu reeds 
bestaande groote openluchtmusea van het Noorden. Wanneer 
verteld en getoond is hoe men het denkbeeld in het buitenland 
verwezenlijkt heeft, wordt de Waterberg bij Arnhem, het ter
rein dat bestemd is voor het Ned. Openluchtmuseum besproken. 
Hierbij worden verschillende oude merkwaardige Ned. woning

typen als 't „losse hoes" uit Twente, 't villa-huis uit Limburg, 
oude kerkjes, watermolens, klokkestoelen etc. alles van eigen 
bodem, behandeld. 

De Alg. Secretaris. 
L G R A T A M A . 

A F D E E L I N G A R N H E M , VAN DE MAATSCHAPPIJ 

TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
Gecombineerde Vergadering met de vereeniging „Artibus Sa
crum" alhier (ook toegankelijk voor dames) op Woensdag 
13 November a.s., ten 8 uur 's avonds, in de Bovenzaal van de 
Groote Sociëteit in de Koningstraat. 
Lezing van den Heer F . A. Hoefer. Archivaris te Hattem. 
Onderwerp : „Het Nederlandsch Openluchtmuseum" met licht
beelden. Het Bestuur. 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

D E STRAFZAAK T E ALMELO. 
I N V E R B A N D M E T D E N O O D Z A K E L I J K H E I D 

V A N E E N E W E T T E L I J K E R E G E L I N G V A N 

H E T A C H I T E C T E N V A K , 

door G . V E R S T E E G . 

B. 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

oor de rechtbank te Almelo kwam op 8 Octo
ber 1.1. een strafzaak in openbare behande
ling, die voor de lezers van dit weekblad 
van bijzonder belang geacht kan worden, 

omdat de door den officier van justitie ingestelde ver
volging tegen een onbevoegd architect een helder licht 
werpt op misstanden in het bouwvak en vooral m.i. 
op den voornaamsten misstand al. het bouwen door 
onbevoegden. 
Elk architect ondervindt in zijn bedrijf in meerdere of 
mindere mate de nadeelen van de concurrentie, die hem 
door onbevoegden wordt aangedaan; het vraagstuk 
hoe aan deze concurrentie een einde kan gemaakt wor-
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den vraagt steeds dringender om oplossing. De archi
tectenorganisaties kunnen geen beter werk doen dan 
te bevorderen, dat de wetgever zijn aandacht aan deze 
hoogst belangrijke zaak gaat geven. 
Het is een gelukkig verschijnsel dat meer en meer 
onder de aandacht van het publiek gebracht wordt, dat 
het werk van onbevoegde architecten in aesthetisch 
opzicht minderwaardig is aan dat van den architect 
met behoorlijke opleiding. Verder ondervindt het 
publiek dagelijks in zijne woningen den last en den 
hinder van den revolutiebouw, en gaan zij, die het 
betalen kunnen, meer en meer er toe over zich van de 
voorlichting van een architect te verzekeren en hun 
huis wel te doen bouwen, maar niet te doen ontwerpen 
door den timmermans- of metselaarsbaas. 
Vooral in de laatste jaren is dan ook het terrein van de 
werkzaamheden van de architecten beduidend uitge
breid, niet alleen in de grootere steden, maar ook daar 
buiten; vooral in de fabriekscentra, zijn meerdere voor
name woonhuizen aan te wijzen, die door architecten 
van naam ontworpen zijn. Vindt men dus hier te lande 
verscheidene model-woonhuizen voor fabrikanten, van 
model-fabrieken hoort men minder; men meent dat bij 
den bouw daarvan het er minder op aankomt en dat 
bij deze gebouwen een bekwaam architect wel gemist 
kan worden. Zaken zijn zaken en in vele gevallen vindt 
men dat het honorarium van den architect zeker wel in 
de eerste plaats kan bespaard worden; dit draagt, 
oordeelt men, en passant er toe bij dat de bouw niet te 

B E P A L I N G V A N D E Z W A A R T E L I J N D E R KROONLIJST. 
Schaal 1 op 8. Z Z. = Zwaarte li jn; X X . = grens van het 
ondersteuningsvlak. 

De gewichten zijn gerekend per strekkende Meter van de lijst. 
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kostbaar wordt en de stichtingskosten beperkt blijven 
tot het strikt noodzakelijke. 
Ook de omstandigheid, dat voor utiliteitsbouw meer 
en meer gewapendbetonconstructies in toepassing 
komen, voor welke onderdeden de aannemers meestal 
zelve de samenstelling en afmeting der constructies 
ontwerpen, bevordert hoogstwaarschijnlijk in niet ge
ringe mate dat de architect tot nog toe weinig met den 
utiliteitsbouw belast wordt. 
Dit is echter allerminst in het belang van den utiliteits
bouw, daar op deze wijze de aesthetische zijde gevaar 
loopt omver geloopen te worden in den concurrentie-
wedloop der constructeurs-aannemers, die enkel voor 
de meest economische samenstelling oog hebben. 
Gelukkig toonde de Stedententoonstelling te Düssel
dorf ons dat bij onze Oostelijke naburen, waar de 
moderne productiewijze in een verder gevorderd 
stadium is dan ten onzent, op den duur de architect 
het verloren terrein kan herwinnen. De afdeeling utili
teitsbouw was van deze tentoonstelling in aesthetisch 
opzicht misschien wel de belangrijkste, daar hierin de 
doorvoering van de moderne beginselen, zonder welke 
al het pogen om tot een gezonde aesthetische oplossing 
te komen onbegonnen werk is, het meest consequent 
mogelijk is. 
Indenutiliteitsbouw wachten den architect de opgaven, 
die speciaal van onzen tijd zijn, veel meer dan in den 
woonhuisbouw, omdat de moderne productiewijze de 
moderne maatschappij in het leven geroepen heeft en 
deze productiewijze vindt zijn krachtigste manifestatie 
in de fabriek. Deze uitweiding meende ik mij te mogen 
veroorloven om aan te toonen het groote belang, dat er 
voor de architecten en voor de architectuur in gelegen 
is, dat de fabrieksbouw niet ten deel valt aan de niet-
architecten. 

De strafzaak te Almelo nu, betrof een ongeval dat bij 
den bouw van een fabriek had plaats gevonden. Welke 
fabriek dat is en waar zij is gelegen, de naam van den 
fabrikant en van den aannemer en dien van den aange

klaagde doen niet ter zake, daar 
het hier niet gaat om personen 
te treffen, doch alleen om mis
standen te signaleeren. 
Omdat niet alle getuigen ver
schenen werd de zaak van den 
8en October tot 22 October ge
schorst, ook omdat de deskun
digen niet van hetzelfde gevoe
len bleken; door den officier van 
justitie werden daarom nog een 
paar deskundigen buitenTwente 

De strafzaak betreft een oogenschijnlijk zeer eenvoudig 
geval; een deksteen van natuursteen, zooals op bijgaande 
teekening aangegeven, is tijdens de aanbrenging naar 
beneden gestort met het gevolg dat een daar onder
staand werkman werd gedood. De deksteen is niet van 
voldoende breedte (zie teekening), het overstek buiten 

het gevelvlak is te groot, waardoor de evenwichtstoe
stand in gevaar kwam. 
De directeur van Gemeentewerken van Enschede, 
'Jhr. A. H. Op ten Noort, een van de door den officier 
van justitie gedagvaarde deskundigen, heeft een onder
zoek naar den evenwichtstoestand ingesteld; uit zijn 
conclusie zij het volgende vermeld : 
.De vertikale zwaartelijn van de doorsnede van de 
kroonlijst ligt 5.6 mM. vóór het gevelvlak; liggen de 
steenen dus los op elkaar dan moet de kroonlijst naar 
beneden tuimelen. Bij het stellen van de deksteenen 
van zandsteen zijn deze gerold over den bovenrand van 
het muurwerk en is het daardoor zeer verklaarbaar 
dat, mochten de steenen al aanvankelijk met specie 
gehecht zijn geweest, zij door het transport der zware 
dekstukken losgewerkt zijn. Dit blijkt ook uit de gemak
kelijkheid waarmede later deze lagen naar binnen wer
den afgenomen. 
Waar geenerlei verankering tot opheffing van het kip
moment Z.z. aanwezig was, moet de constructie als on
deugdelijk worden gekwalificeerd. Op aanhechting door 
de specie mag in dergelijke gevallen nimmer worden 
gerekend". 
Bij het getuigenverhoor werd de teekening van de kroon
lijst aan alle getuigen voorgehouden en hen gevraagd, 
of zij zich met genoemde conclusie konden vereenigen. 
Zeer verwonderlijk was het hierbij op te merken, dat 
de zoogenaamde «practici" d.w.z. de aannemers, aan
nemer-architecten e.d. alle de conclusie van jhr. Op ten 
Noort wraakten en als hun meening te kennen gaven 
dat in gevallen als deze wel degelijk op de aanhechting 
van de specie mag wordengerekend. Hierbij moet opge
merkt worden, dat de firma-aanbesteedster zelf de 
cement gratis aan den aannemer leverde en een menging 
was voorgeschreven van 1 deel cement op 2'/•, zand, 
volgens enkele getuigen een veel te vette specie voor 
dit werk, volgens andere getuigen de beste specie die 
bestaat. 
Jhr. Op ten Noort, verwees naar ,Onze Bouwmate
rialen" van van der Kloes 2e druk blz. 140 141, om te 
betoogen dat bij een zoo vette cementmortel het gevaar 
van loskrimpen niet denkbeeldig is. Een andere getuige, 
de Directeur van gemeentewerken van Almelo, getuig
de dat wel rekening gehouden mag worden met de aan
hechting door de specie; deze getuige gaf als zijn mee
ning te kennen dat, op grond van gegevens, die hij ook 
aan genoemd standaardwerk ontleende, door hem een 
7 voudige zekerheid aan de overmetseling werd toe
gekend. 
Naar de meening van het meerendeel der door den offi
cier van justitie gedagvaarde deskundigen komt de zaak 
hier op neer, dat de architect, hoewel onberekend voor 
zijn taak, daarvoor toch verantwoordelijk is en geen 
gevaarlijke constructie had moeten voorschrijven. De 
aannemer, hoewel ten onrechte, vertrouwende op de 
wetenschap van den architect, heeft de constructie niet 
gevaarlijk ingezien en daarom geen maatregelen geno
men om neerstorten te voorkomen vóór alle steenen 
rustig lagen en aangegoten waren. Had hij geweten dat 

de constructie gevaarlijk was, en dat op de aanhech
ting van de specie gerekend moest worden, eerst dan 
was hij verplicht geweest tijdens de uitvoering maat
regelen te nemen om neerstorten te voorkomen, maar 
dan had de architect hem daarop ook te voren moe
ten wijzen". 
Nog dient tot recht begrip der zaak te worden opge
merkt, dat de architect door de kroonlijst in driehoe
ken te verdeelen en daarvan met behulp van de zwaar-
telijnen de zwaartepunten te bepalen, welke hij 3 aan 
3 tot drie hoeken vereenigde en aldus de zwaartelijn 
van het geheel samen te stellen, na het ongeluk trachtte 
te bewijzen, dat het zwaartepunt binnen het gevelvlak 
viel, en daardoor des te meer zijn onbevoegdheid be
wees. 
De officier van justitie bleek echter genoeg gezond ver
stand te bezitten om zich door dergelijke opvattingen 
niet te laten beïnvloeden en hield zich aan de conclusie 
van den deskundige Op ten Noort, die ook was aanvaard 
door de overige getuigen, die door hem gedagvaard 
waren. 
Het requisitoir van den officier was er vooral op gericht 
om te doen uitkomen hoe verkeerd de fabrikant gehan
deld had door een belangrijk bouwwerk van ± f200.000 
op te dragen aan een jong bouwkundig opzichter, iemand 
die nog gevormd moest worden. 
Deze jongeman droeg nu de verantwoordelijkheid voor 
een salaris van f 100. per maand, wat wel een zeer 
geringe belooning is te noemen voor iemand die, wilde 
hij die goed volbrengen, een zeer zware taak op zich 
had genomen, n. 1. het gelijktijdig zijn van: Architect-
teekenaar-opzichter en kalkpikeur van een werk van 
f 200.000. 
Dat beklaagde in het vervullen van deze taak is te kort 
geschoten kan hem feitelijk niet ten kwade geduid wor
den, als men in aanmerking neemt zijn leeftijd en zijn 
opleiding; de bouwheer had deze beklaagde niet zoo 
overmatig mogen belasten. 
De officier wilde in zijn oordeel over den beschuldigde 
zoo clement mogelijk zijn, te meer nadat hem gebleken 
was dat deze jonge man zonder opleiding en zonderprac-
tischen blik ten eenemale niet in staat was een oordeel te 
vormen omtrent de (statische) eigenschappen ven de dcor 
hem ontworpen kroonlijst. 
De eisch van den officier was 2 weken gevangenisstraf. 
De verdediger trachtte de verantwoordelijkheid van den 
architect af te wentelen en deze over te brengen op den 
aannemer, en beriep zich daarbij vooral op die deskun
digen onder de getuigen, welke in hun verklaring had
den te kennen gegeven dat in dit geval voor de hecht
heid van de constructie wel op aanhechting van de 
specie mag gerekend worden. In het standpunt dat de 
verdediger, die tot vrijspraak concludeerde, innam, was 
vooral een ding hoogst eigenaardig. Waar de officier 
zich beriep op de getuigen-deskundigen, welke groote 
bouwwerken hadden uitgevoerd, beweerde de verdedi
ger, dat onder de door denofficier gedagvaardigde des
kundigen wel z.i. zeer wetenschappelijk onderlegde 
technici voorkomen, maar dat de verklaringen van de 
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Stadt Dusseldorf. 

Fig. 1. Ui t : ..Dusseldorf und seine Bauten" 
Ingenieur-Verein te Dusseldorf. 

Uitgave van de Architekten- und 

door hem gedagvaarde deskundigen z.i. zwaarder we
gen want. . . die deskundigen waren mannen uit de 
praktijk. 
Alsof zij, die behalve een wetenschappelijke opleiding 
ook nog een practische vorming gehad hebben, tot het 
beoordeelen van een eenvoudige vraag als waarom het 
hier ging minder competent zouden geacht moeten wor
den dan de alleen practisch gevormde technici! Het is 
wellicht handig van den verdediger dergelijke bewe
ringen teuiten.de rechters zullen echter deze handig
heid wel op juiste waarde weten te schatten. 
Het gebeurt meer, dat men aan de practici „pur 
et simple" in bepaalde gevallen meer waarde ziet 
toekennen dan aan de practisch en wetenschappelijk 
gevormde technici. Dit dwaalbegrip dient bij elke te 
pas komende gelegenheid bestreden te worden, daar 
het een van die dingen is, die het prestige van den 
architectenstand afbreuk doet. De verdediger, een we
tenschappelijk gevormd man, zal zeker de praktische 
handelingen van het vak toch niet minder verstaan 
dan een van het gilde der zaakwaarnemers, de rechts
kundigen met alleen practische vorming, zonder 
wetenschappelijke opleiding. 

De architectenstand mag den officier van Justitie te 
Almelo erkentelijk zijn voor de wijze, waarop deze heeft 
aangetoond, waar eigenlijk de oorzaak gezocht moet 
worden, n.l. in de schrielheid van den bouwpatroon, 
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die öf om een architecten honorarium 
uit te sparen, öf door eene te betreuren 
kortzichtigheid, een zoo belangrijk 
werk als het bouwen van eene fabriek 
van f 200.000 opdroeg aan een onbe
voegde. 
Hoelang zullen dergelijke misstanden 
nog voortduren ? 
Een sterke indruk schijnt het gebeurde 
zelfs in den omtrek van Almelo niet 
gemaakt te hebben; immers de verde
diger riep aan het slot van zijn pleidooi 
triomfantelijk uit, dat de carrière van 
den beklaagde door deze strafzaak niet 
gebroken zal worden, want nog zeer 
onlangs is hem door een ander fabri
kant weer opgedragen het bouwen van 
eene nog grootere fabriek! 
Alleen eene wettelijke regeling van de 
bevoegdheid tot uitoefening van het 
architectenvak kan hierin verbetering 
brengen. 
De Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, die meer en meer erken
ning ondervindt voor hetgeen zij heeft 
gedaan door hare instelling van diplo
ma's voor opzichters, teekenaars en 
uitvoerders, zal goed doen niet te lang 
te wachten hare werkzaamheden ook 
tot dit gebied te gaan uitstrekkenn.l. tot 
het instellen van architectendiploma's. 

Deze diploma's kunnen een heel ander karakter hebben 
dan die voor het diploma van Bouwkundig Ingenieur 
en met eene veel minder wetenschappelijke studie kan 
m. i. volstaan worden. 
Eene hoeveelheid constructieve bouwkundige kennis 
als op de M.T.S. te Utrecht wordt onderwezen, zalm. i. 
ruim voldoende zijn; voorde aestetische eischen zou 
met de kennis en de vaardigheid, die voor het examen 
M, E . geëischt wordt, reeds kunnen worden volstaan. 
Het is niet uitgesloten, dat de bestaande examens van 
de Maatschappij in staatsexamens worden omgezet. 
Geschiedt dit, dan zou dit een enorm succes voor de 
Maatschappij beteekenen, daar niet kan worden ont
kend, dat zij het is geweest, die het initiatief genomen 
heeft tot beperking van het groote kwaad van de onge
breidelde beroepsuitoefening in het bouwvak; zij heeft 
ten minste voor de middelbare technici daaraan gedaan 
wat door het particulier initiatief gedaan kon worden. 
Laat het Hoofdbestuur van de Maatschappij eens over
wegen, of nu niet reeds de tijd rijp is om een architecten
diploma te gaan instellen . . . . of misschien is het beter 
met de behandeling van een zoo belangrijk vraagstuk 
te wachten tot uitgemaakt is, of fusie met den Bond van 
Nederlandsche Architecten mogelijk is. 
De instelling van een architectendiploma zal zeker wel 
een van de eerste onderwerpen zijn, die alsdan onder 
de oogen zal worden gezien. 
Arnhem, 5 Nov. 1912. 
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Fig. 3. Verdiepte Spcorwegbaan. Teekening behoorend bij het met den lsten Prijs bekroond 
ontwerp voor de uitbreiding van Dusseldorf. 

E N K E L E OPMERKINGEN OVER 
DUSSELDORF'S UITBREIDINGS-
m PLAN. *) 

DOOR L. ZWIERS, Architect. 

e xiitmuntende ,Stadteausstellung", welke 
te Dusseldorf wordt gehouden, bezit hare 
grootste aantrekkelijkheid in de uitgestalde 

"uitbreidingsplannen van verschillende be
langrijke Duitsche steden. 
Het uitbreiden eener stad volgens een met groote zorg 
opgemaakt plan, eerst sedert enkele jaren hier te lande 
in toepassing, is in Duitschland reeds sedert tientallen 
van jaren regel. 
Werden in vroegere jaren deze plannen verkregen door 
het geven van opdrachten daartoe aan particuliere 
architecten of aan ambtenaren, in den laatsten tijd 
maakt men in Duitschland meestal gebruik van het 
middel der .prijsvraag" om tot een ideale oplossing 
van het stedenuitbreidingsvraagstuk te geraken. 
Zoo zien wij in 1909 een prijsvraag uitgeschreven voor 
een -grondplan voor de bebouwing vanGroot-Berlijn", 
waar o. m. enkele prijzen van ƒ15000 werden uitge
loofd. Het vraagstuk beoogde een oplossing aan het 
uitbreidingsplan te geven, welke tot het jaar 2000 toe
reikend zou zijn en over een gebied van 200.000 H. A. 
oppervlakte zich zou uitstrekken. 
Thans is het de stad Dusseldorf, die, zonder kosten te 
ontzien, voor zich verlangt het beste, wat op 't gebied 
van stedenuitbreiding kan worden gegeven, en tracht 
ook zij dit te verkrijgen door middel eener prijsvraag. 
Deze prijsvraag, uitgeschreven in den winter van 1910 
op '11, stelde als eisch de inzending van de volgende 
bescheiden: 
a. een bebouwingsplan voor de „Gemarkung Dussel
dorf", schaal 1 a 10.000; 
6. een .Grundlinienplan" voor het kleine uitbreidings
plan, schaal 1 a 25.000; 
c. het doen van voorstellen betreffende verbindingen 
door middel van straten en spoorwegen met de j.roote 

• 1 Door plaatsgebrek ntet eerder opgenomen. 

naburige steden, schaal 1 
a 100.000; 
d. een détailplan voor het 
stadsgedeelte, gelegen tus
schen Stiftsplatz en Schul-
strasse, schaal 1 a 1000. 
Perspectivische schetsen 
waren, ter verduidelijking, 
toegelaten, mits niet groo
ter dan ' ., vierkante Meter. 
Gekleurde teekeningen 
bleven bij de beoordeeling 
buiten beschouwing en 
werden niet uitgestald. 
Als prijzen werden uitge
loofd : een eerste prijs van 
20.000 M., een tweede prijs 

van 15.000 M., een derde prijs van 10.000 M., een vierde 
en vijfde prijs van 7500 M. De jury had het recht, den 
eersten en den tweeden prijs te zamen te nemen en daar
van twee prijzen ad 17.500 M. uit te keeren. 
Bovendien had de jury de beschikking over eene som 
van 20.000 M., om in bedragen van 1000 5000 M. 
aan inzenders van merkwaardige practische of kunst
volle oplossingen te geven tot aankoop van hunne ont
werpen. Ook konden daarvoor gedeelten van de ont
werpen worden aangekocht. 
Het programma vermeldde verder, dat bij de beoor
deeling der plannen voornamelijk zou worden gelet 
op de practische uitvoerbaarheid in verband met de 
kosten van uitvoering. 
Vóór den vastgestelden termijn (1 Juli 1912) werd een 
groot aantal plannen ingezonden, waarvan met den 
eersten prijs werd bekroond, het plan van dc heeren 
Prof. Dr. Ing. Bruno Schmitz te Charlottenburg, Prof. 
Dr. Ing. Blum te Hannover en Dir.-Gen. Heek te Dessau. 
De tweede prijs viel ten deel aan Prof. Bruno Möhring 
te Berlijn, Stadsbaurat Piehl te Bonn en Reg.-Baumeis-
ter Rogg te Dusseldorf. De derde prijs aan de heeren 
Architect Wöhler te Dusseldorf, Regierungs-Baumeister 
Langen te Berlijn en Betriebsdirektor Stahl te Dussel
dorf. De vierde prijs werd toegekend aan het ontwerp 
van Geh. Oberbaurat Dr. Ing. Sttibben te Berlijn, Archi
tect Pfaffendorf te Keulen en Dipl. Ing. Strack te Ber
lijn, terwijl de vijfde prijs te beurt viel aan den Archi
tect Von Endt. Verder werd nog een viertal ontwerpen 
geheel of gedeeltelijk aangekocht. 

Als men de enorme verzameling prijsvraagplannen van 
het Dusseldorfsche vraagstuk overziet, nader bekijkt, 
bestudeert en vergelijkt, moet men o. i. tot de conclusie 
komen, dat hier een reuzenarbeid is verricht, welke voor 
een groot deel uitnemende kwaliteiten heeft. Tal van 
vernuftige en verrassende oplossingen blijken op het
zelfde thema mogelijk. Heel de bent van knappe Duit
sche stedenbouwers is blijkbaar met geestdrift aan den 
arbeid getogen om de fraaie stad Dusseldorf tot de 
parel der Rijnsteden te maken. Werkelijk onbeduidend 
werk is er zeer weinig. Moet dit worden toegeschreven 
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aan de goede school, die de Duitsche stedenbouwers 
hebben doorloopen, of aan de uitnemende lessen, die men 
heeft getrokken uit de vele uitbreidingen in allerlei op
zicht, welke tal van Duitsche steden in de laatste jaren 
hebben ondergaan? Één ding is zeker, dat men in 
Duitschland het stedenuitbreidingsvraagstuk onder de 
knie heeft, het met groote liefde behandelt, en dat het een 
zeer groot aantal beoefenaars vindt, zoowel onder inge
nieurs als onder architecten. 
Het heeft ons opnieuw getroffen, met hoeveel kennis van 
zaken de bekroonde plannen dóórwerkt zijn. Letterlijk 
aan alles is gedacht. Alle vraagpunten, die bij stedenuit-
leg aan de orde zijn, als: het verkeer, de economische 
bebouwing, de hygiëne, de volkshuisvesting, het schep
pen van gelegenheid tot vestiging der industrie, enz. 
enz., en niet het minst de schoonheidseischen, zijn bij 
deze plannen met groote nauwkeurigheid en kennis 
van zaken overwogen. De uitkomsten der overwegingen 
zijn in diverse plannen en schema's blootgelegd, alle 
van breede toelichting voorzien, waardoor de plannen 
aanspraak kunnen maken op den hoogsten graad van 
volledigheid, welke bij prijsvragen is te bereiken. Deze 
volledigheid komt vooral uit bij het plan der heeren 
Bruno Schmitz c. s., waaraan dan ook door de Jury met 
algemeene stemmen de eerste prijs werd toegekend. 
Ter vergelijking laten wij hier volgen een plan van de 
stad Dusseldorf, zooals deze thans is (Fig. 1), bene
vens eene afbeelding van het hoogst bekroonde ont
werp (Fig. 2). 
Zooals bij de meeste uitbreidingsplannen het geval is, 
was een der voornaamste punten de verlegging, verbe
tering en uitbreiding van het bestaande spoorwegnet. 
Als overal elders stammen de spoorwegen ook hier uit 
het tijdperk, dat men zich de reuzenuitbreiding der ste
den niet kon indenken. Dit moet hen, die heden ten dage 
geroepen zijn, steden uit te breiden, tot een nooit ernstig 
genoeg op te vatten waarschuwing zijn, hierbij zorg te 
dragen, dat de te bouwen spoorwegen aan de uitbreiding 
geen beletsel in den weg zullen leggen. Vooral in óns 
waterrijk land is deze kwestie bijzonder moeilijk. 
Het is roekeloosheid, een uitbreidingsplan te maken, 
indien omtrent de vraag aangaande het beste spoor
wegplan geen beslissing is genomen. En al moge men 
nu met de grootste bedachtzaamheid te werk gaan, dan 
nog is, met de ongekend snelle vorderingen der techniek, 
niet ver vooruit te zien. Op grond hiervan wil het ons 
voorkomen dat men niet van overschatting eigener kwali
teiten vrij is, indien men heden ten dage uitbreidings
plannen maakt, die tot over 50jarennogvoldoendemoe-
ten zijn. In dit opzicht gaat men o. i. in Duitschland te ver. 
Eerst o.a. te Berlijn (tot het jaar 2000!), nu te Dusseldorf 
(tot het jaar 1950). Het bebouwingsplan alleen moest 
volgens de prijsvraageischen tot 1930 toereikend zijn. 
Een fraaie oplossing voor het spoorwegverkeer in de 
stad biedt de verdiepte spoorwegbaan, welke helaas 
alleen in weinig grondwater houdende streken is toe te 
passen. Bruno Schmitz paste haar toe in zijn plan 
en geeft in een interessante, kranige teekening aan: 
een diepliggend station met doorgang a niveau der 

straten ter weerszijden van het stationsgebouw. 
Ongetwijfeld is deze oplossing eene zeer fraaie, daar 
hierdoor het geheele spoorwegbedrijf beneden het ni
veau van het straatvlak wordt gebracht en door een 
onbeperkt aantal viaducten over den spoorweg het 
verkeer langs de straten onafgebroken en ongehinderd 
kan doorgaan. Evenwel moeten de bezwaren, die daarbij 
aan het spoorwegverkeer als zoodanig in den weg wor
den gelegd, niet gering worden geacht. 
De groote kwaliteiten van het plan Bruno Schmitz zijn 
o. i. echter niet alleen gelegen in de spoorwegoplossing, 
doch voornamelijk in de bijzonder gelukkige verdee
ling, welke hij heeft weten te vinden voor de verschil
lende soorten van bebouwing rond de bestaande kern. 
Hij heeft een zeer breede baan ontworpen, die de stad 
van het zuiden naar het noorden wijd omgordelt, en 
laat van hier uit zijn ruime straten, langs practische en 
in aesthetische richtingen, naar de stad voeren. Hij heeft 
zich niet moe gemaakt met het zoeken naar een bepaald 
verkeerscentrum het lievelingsidee van vele steden
bouwers, 'twelk evenwel bij niet te voorziene buiten
gewone uitbreiding wel eens kon blijken een groote 
misvatting te zijn, — maar verdeelt de nieuwe wegen 
over de geheele stad en geeft daardoor een verkeers-
net van ruime, geriefelijke straten, dat voorkomt de 
opeenhooping van verkeersmiddelen en voetgangers op 
die wegen, welke naar het z.g. verkeerscentrum voe
ren. Het radiale stelsel moge vooral interessant en 
een aardig decoratief gegeven zijn, ten minste op de 
kaart, in de practijk zal men wèl doen, het stelsel voor 
elk afzonderlijk geval nauwgezet te overwegen. Dus
seldorf, geen radiale stad zijnde, kon met dit stelsel 
niet anders dan slecht gediend zijn. 
Het zou ons te ver voeren, het geheele plan te behande
len. Ieder, die belang stelt in stedenbouw, het meest 
moderne vak der moderne architecten- en ingenieurs
kunst, zal de tentoonstelling te Dusseldorf hebben 
gezien. Voor ons land is er o. i. deze groote leering uit 
te trekken, dat het stedenuitbreidingsvraagstuk waard 
is, ernstig en volledig bestudeerd te worden, en voorts, 
dat het prijsvraagstelsel voor dit onderwerp bijzondere 
aanbeveling verdient. Mogen de besturen der groote 
steden in ons vaderland bedenken, dat het in hun wel
begrepen belang is, voor hunne uitbreidingen te trach
ten de beschikking te krijgen over de beste oplossingen, 
de geniaalste denkbeelden der hedendaagsche kunste
naars, welke o. i. alleen zijn te verkrijgen door een op 
gezonde basis opgezette prijsvraag, met zoodanige be
looningen, dat de besten in den lande er hun tijd en 
moeite aan kunnen geven. Men zal, hiervan zijn wij 
overtuigd, de gebrachte offers niet betreuren. 

HET REMBRANDTPLANTSOEN 
door J. D. LANDRÉ. 

[£7 • n het Bouwk. Weekblad van den 26 Oct. komt 
jfy een stukje voor van den Heer F. I. Kubatz 

tjm ijj* over het Rembrandtplantsoen. Het geschre-
** 1 * vene trok bijzonder mijne aandacht. 

De schrijver knoopt bij een artikel uit 't Alg. H. BI. 
van 19 Oct. j.l. aan met de woorden: «Zeker een merk
waardig advies voor 1912". 
In 't algemeen ben ik het met den schrijver eens. Ook 
naar mijne opvatting moet men de bakens verzetten, 
wanneer 't getij verloopt. De aanleg van 't tegenwoor
dige Rembrandtplantsoen op de vroegere Botermarkt 
voor, (als ik wel heb) meer dan 30 jaren, valt in een ge
heel ander tijdvak dan 't onze. Toen was 'teen zegen 
voor A'dam, dat men er eindelijk gewicht aan hechtte, 
enkele groene plekken, zoogenaamde „squares" in 't 
midden van de stad, die afgezien van de grachten bijna 
geen groen, d.w.z. geene boomen aan den openbaren 
weg bezat, aan te leggen. Reeds de Engelsche naam 
voor deze -rechthoekige plaatsen" wijst er op, dat men 
ten onzent dit begrip nauwelijks kende. Sedert is dit 
gelukkig anders geworden. Wat wist men toen in 't al
gemeen echter van „Stedenbouw" (Stadtebau, Stadt-
anlage, Stadterweiterung, Stadtische Verkehrspolitik, 
Stadthygiene enz.) in den huidigen zin des woords? 
Het goede, toen geschapene is daarom zooveel hooger 
te waardeeren, omdat de drijfveeren er toe nog geens
zins gemeengoed waren, maar van enkele vooruitzien
de mannen uitgingen. „Das Alte fallt, und neues Leben 
blüht aus den Ruinen". Ook ik geloof, dat de tegen
woordige toestand van 't Rembrandtplantsoen, bij 't 
toenemend verkeer te dier plaatse niet lang meer be
stendigd zal kunnen worden. 
Maar 'k geloof aan den anderen kant, dat 't niet noodig 
is, 't geheele plantsoen als 't ware uitterooien, wat ik 
allicht als vandalisme beschouwen zou, voorzooverre 
de noodzakelijkheid niet bewezen is. 
Veel te veel is helaas op dergelijke wijze uit onze oude 
steden verdwenen. Het beste bewijs daarvoor is de op
richting van „Heemschut". Men heeft ter elfder ure 
beseft, dat 't zoo niet verder kon en mocht gaan. Men 
bega echter niet gelijke fouten tegenover de scheppin
gen van onze vaderen, als deze tegenover die van hunne 
voorvaderen begaan hebben; men toone, dat hunne 
fouten niet tevergeefs gemaakt zijn, dat wij, hunne kin
deren, daaruit geleerd hebben. 
De wijze echter, waarop in 't bedoelde advies voorge
slagen wordt, aan de ontstane behoefte op 't Rembrandt-
plein te voldoen, schijnt me toe, een halve maatregel 
te zijn; daarin stem ik volkomen met den Heer Kubatz 
overeen. «Nichts halb tun.ist edler Geister Art", zegt de 
dichter met recht. 
Met vreugde heb ik in 't zelfde nummer van 't Bouwk. 
Weekblad de twee van dergelijke gezindheid getuigen
de adressen gelezen, aangaande 't -Uitbreidingsplan 
vanGroot-Amsterdam"ende -Leerstoel in stedenbouw 
aan de Techn. Hoogeschool te Delft". 
Groote dingen moeten groot opgevat worden. Juist 
A'dam biedt daarvoor zulk een prachtig voorbeeld in 
den aanleg van 1612 tot 1670, waardoor de stad de zoo 
karakteristieke halvemaanvorm verkreeg met „Ring-
und Radialstrassen", zooals ca. twee eeuwen later de 
meeste groote steden begonnen aanteleggen. 
Maar ook voor 't tegendeel, voor 't kleingeestige, ka-

rakterlooze heeft helaas Adam in hare uitbreiding van 
omstreeks de tachtiger jaren der negentiende eeuw een 
afschrikkend voorbeeld in de zoogenaamde „nieuwe 
pijp". De naam zegt genoeg. 
Daarom laat ons in modernen zin trouw blijven aan 
onze goede oude tradities; vooruitstreven, verbonden 
met piëteit. Deze opvatting houd ik ook voor mogelijk 
ten opzichte van 't Rembrandtplantsoen. 
Ik kan niet meegaan met de verklaring in 't aangehaal
de advies van B. en W., dat 't behoud van grasperken 
met bloemen zonder afsluiting een illusie moet zijn. 
Men moet opvoeden, men moet in de scholen en in de 
natuur (schoolexcursies), maar ook in de steden door 
't aanleggen van plaatsen, die door bloemen en planten, 
zoowel als door goede, eenvoudige plastiek (enkele 
beelden, banken, enz.) getooid zijn, de liefde, de achting 
en de waardeering voor 't schoone opwekken, ontwik
kelen èn tot algemeengoed des volks trachten te maken, 
'k Weet wel, dat dit veelal reeds geschiedt, maar er 
moet nog meer, er moet voortdurend op dit zoo bij uit
stek gewichtig gebied, dat een deel uitmaakt van het 
veelledigen sociale vraagstuk, worden gewerkt. 
In Berlijn ken ik enkele zeer drukke punten, waar de 
grasperken zonder eenige afsluiting onmiddellijk aan den 
verkeersweg grenzen. Gras en bloemen zijn daar in 
prachtigen toestand. Nooit heb ik gezien, hoewel ik 
dikwijls daar voorbijgegaan ben, dat volwassenen of 
straatjeugd de minste beschadiging aan dergelijke 
plantsoenen aanbrachten. Men heeft te dien opzichte 
het publiek, het volk opgevoed. Buiten deze opvoeding 
is natuurlijk strenge bestraffing in geval van overtre
ding noodig. De persoonlijke vrijheid moet leeren zich 
onder de algemeene vrijheid te stellen; van de laatste 
heeft een ieder, van de eerste slechts een enkele voor
deel. Dat moet het grondbegrip worden; hetzelfde 
geldt bijv. toch reeds bij de in onze dagen wettelijk er
kende „onteigening ten algemeenen nutte". 
Tenslotte zij mij een voorstel veroorloofd ter oplossing 
van de Rembrandtplantsoenvraag. Hiertoe wend ik nog
maals den blik naar Berlijn. In bijgaande, op dezelfde 
schaal geteekende schetsjes heb ik schematisch weer
gegeven het Rembrandtplein te Amsterdam en een deel 
van den Wilhelmplatz te Berlijn. 
Het eerste heeft naar mijne, uit de stadsplattegrond 
ontleende schatting ca. 140 m. lengte bij 70 m. gemid
delde breedte; dus eene oppervlakte van ongeveer 
10.000 M-'. Het tegenwoordige plantsoen beslaat daar
van nagenoeg 4000 M-'., zoodat van 't plein plantsoen 
is. Het bedoelde gedeelte van den Wilhelmplatz heeft 
ca. 120 M. lengte bij 110 M. breedte; dus een opper
vlakte van ruim 13000 ML'. De grasvlakte (zonder eenige 
afsluiting tegen den weg!) beslaat bij eene lengte van 
bijna 60 M. en eene breedte van 40 M. (naar ik schat, 
tamelijk gelijk de gemiddelde breedte van 't Rembrandt
plantsoen) een oppervlak van 2400 M-'. 
Dit is dus nauwelijks 1., van 't plein. Hieruit blijkt dus, 
dat bij 't Rembrandtplein dubbel zooveel van 't plein 
beplant is als bij dc Wilhelmplatz. 
Beide pleinen hebben in zooverre overeenstemming, 
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als ze de verbinding van zeer drukke verkeerswegen 
uitmaken. Noordwestelijk van 't Rembrandtplein de 
Breéstraat aan de eene zijde, noordoostelijk de Am-
stelstraat en zuidoostelijk de Utrechtsche Straat aan 
de andere zijde. Noordoostelijk van den Wilhelmplatz 
de Mohrenstrasse aan de eene zijde, noord- en zuid
westelijk aan de andere zijde de Wilhelmstrasse, die 
ongeveer 50 M. ten zuiden van 't plein door een der 
drukste straten van Berlijn, de Leipzigerstrasse, ge
kruist wordt. Met 't oog op den grooten stroom van 
voetgangers (afgezien van 't voertuigverkeer, dat door 
tenminste 30 M. breede wegen wordt opgenomen) voert 
in diagonale richting een minstens 6 M. breed, gepla
veid voetpad midden door 't grasperk van de Mohren
strasse naar de "Wilhelmstrasse, richting Leipziger
strasse. Daardoor is de weg afgekort en 't voetganger 
verkeer van de rijwegen afgeleid. Gras, bloemen en (als 
ik me niet vergis) enkele heesters en boomen vormen 
twee ongelijke vlakten terweerszijde van 't voetpad. 
Eenige beelden en banken zijn, zooveel ik mij herinner, 
ook hier opgesteld. 
Men denke zich nu (zooals in mijn schets is aangeduid) 
zulk een goed geplaveid, eveneens 6 M. breed voetpad 
van de Brêestraat naar de Utrechtsche straat. Daar
door wordt voor 't zeer groote verkeer tusschen die 
beide hoofdstraten de weg sterk afgekort, daargelaten, 
dat deze voetgangerstroom nu niet meer plaats weg 
neemt in de richting naar de Amstelstraat, waar ik 
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bovendien de weg nog eenige meters breeder 
dan thans zou maken, zooals de schets dit 
aanduidt. Ook de beide vluchtheuvels, in de 
schets geprojekteerd, houd ik voor zeer wen
schelijk daar ter plaatse. Ze zijn bij druk ver
keer nauwlijks te ontberen. In omgekeerde 
richting nog een diagonaalpad aanteleggen, 
houd ik niet voor noodig, want daar 't plein 
aan de Amstelstraatzijde smaller is dan aan 
de Breêstraatzijde, is de weg Amstelstraat-
Thorbeckeplein gemakkelijk langs de stille 
zijde van 't Rembrandtplein te nemen. Deze 
zijde zal trouwens steeds stiller blijven, daar 
hier niet zulk eene verkeersbehoefte heerscht 
als tusschen de voornoemde hoofdstraten. 
Versnipperd behoeft dus de beplante vlakte 
niet te worden. Eene vergelijking met den 
Wilhelmplatz leert, dat de overblijvende 
(ook hier ongelijke vlakten) groot genoeg zijn, 
om in de grasvlakte bloemen te zetten, enkele 
heesters en wat ik vooral als van groot be
lang beschouw eenige van de mooie, groo
te, schaduwgevende boomen te laten staan. 
Wat enkele oudere boomen temidden van ge
bouwen rondom, in eene rustige grasvlakte 
staande, voor zulk een stadsplein beteekenen; 
daarvan geeft de „Potsdammer Platz" te 
Berlijn een overtuigend beeld in den besten zin. 
Verder kunnen ook hier banken (eventueel 
ook stoelen, zooals bijv. „Unter den Linden" 
in Berlijn en op andere drukke plaatsen daar 

en in verscheidene groote steden) gezet worden. 
Veelal worden ook dergelijke zitplaatsen, naar bekend 
is, verpacht en wordt zoodoende in 't onderhoud van 
den aanleg bijgedragen. Doch dit is niet de hoofdzaak, 
waarom de kwestie hier draait. 
Een der hoofdpunten daarentegen is wel mijns insziens: 
Waar komt Rembrandts standbeeld te staan? Rem
brandtplein als naam te behouden en 't standbeeld van 
daar wegtenemen, gaat toch eigenlijk niet aan. Op deze 
plaats is 't beeld historisch geworden. 
Amsterdam is toch al zoo ongemeen arm aan beeld
houwwerk, 'k Weet geene enkele stad van de grootte en 
beteekenis van A'dam, waar zulks zoozeer 't geval is. 
Wat andere steden daarin wel eens te veel bieden, 
biedt stellig de Amstelstad te weinig. Want in goede 
mate en voorbeeldige vormen gehouden, kan juist de 
beeldhouwkunst ongemeen opvoedend werken, zoowel 
door dat, wat ze brengt als door de wijze, waarop ze 
dat doet. Rembrandts beeld is niet van monumentali
teit ontbloot; het behoort mijns inziens in 't hart van de 
stad te blijven. In Rembrandt is de Beeldende Kunst 
uit 't bloeitijdperk van Neêrlands Kunsten en Weten
schappen belichaamd. 
Daarom late men, öf het beeld staan, waar 't staat en 
voere de diagonaalweg cirkelvormig, in twee deelen 
gesplitst, er omheen, zooals dit ook in de schets aange
duid is; öf men verplaatse 't naar de driehoekige gras
vlakte, die tusschen 't voetpad en de oostelijke plein

zijde overblijft, eveneens in de schets aangegeven, 
waarbij men er zorg voor drage, dat achter 't beeld 
zooveel aan heesters en boomen blijve, dat een rustige 
achtergrond ontstaat. Komt 't beeld dan iets dichter bij 
den hoofdverkeersweg Breestraat-Amstelstraat, en 
staat het eenigszins terug tegen de westelijke rooilijn 
van de Utrechtschestraat met 't gelaat naar 't Noorden, 
zooals thans, dan moet 't door een ieder gezien worden. 
Een zaak van gewicht is, dat door proeven worden 
vastgesteld (zulks kan bijv. door opstelling van een cou
lisse in ware grootte ter plaatse geschieden, eventueel 
ook door juiste teekening en photographische opname 
van eenige bepaalde standpunten), hoe het beeld moet 
staan en wel: waar, en in welke hoogte. Dergelijke 
moeite en kosten mogen niet geschuwd worden, waar 
't geld toestanden te scheppen, die als .blijvend" ge
dacht zijn. Het resultaat stelt de interest van 't kapitaal 
voor, dat in de proeven steekt. Dikwerf voeren ook 
prijsvragen tot zeer goede uitkomsten. 
Men zij daarbij echter niet al te spaarzaam met de prijs-
bedragen, opdat ook de beste krachten in den lande (of 
in de stad, al naar gelang van de uitgebreidheid van den 
wedstrijd) er zich aan wijden. 
Natuurlijk neem ik aan, dat bij zulke ingrijpende maat
regelen ter wille van verkeersverbetering, met behoud 
van 't stadschoon de overheid zich voorbehoude, de 
bouwwerken terzelfder plaatse door hare schoonheids
kommissie te doen beoordeelen. Ook hier moet de per
soonlijke vrijheid ten nutte van 't algemeen zich offers 
getroosten, en zoo noodig, zelfs van overheidswege 
hiertoe gedwongen worden. 
Voor heden wil ik bij dit punt niet verder stilstaan. Daar
entegen wil ik er tenslotte nog op wijzen dat A'dam naar 
mijn oordeel nog gelegenheid heeft verder, in en om de 
stad eenige plaatsen voor openbare plantsoenen en 
speeltuinen ter beschikking te stellen. Het zou op 't 
oogenblik te ver leiden, hierover meer te zeggen, maar 
ik hoop bij gelegenheid op dit mijns inziens vooral voor 
dichtbevolkte steden zeer belangrijk vraagstuk nader 
terug te komen. 
Nog even richt ik den blik naar Berlijn; twee kort na el
kaar genomen besluiten illustreeren kort en duidelijk, 
dat wat ik zeggen wilde: 
26 Oct. De magistraat besloot op voorstel van Burge
meester Dr.Reicke, het exercitieveld in de Schönhauser-
Allee voor 6'j-i millioen Mark aan te koopen en, onder 
uitsluiting van elke bebouwing, tot aanleg van een park 
te bestemmen. 
27 Oct. Volgens nadere berichten wordt het exercitieveld 
aan de Schönhauser-Allee niet tot park maar tot .Spiel-
wiese" ingericht. In ieder geval groot van opvatting! 
Aken, 28 Oct. '12. 

DE HONORARIUM T A B E L DER 
MAATSCHAPPIJ T O T BEVORDERING DER 
BOUWKUNST IN R E C H T E N ERKEND. 
Bij een geschil te Delft is door den kantonrechter aldaar 
de Honorarium tabel der Maatschappij erkend. 

De kwestie was als volgt: 

Een architect te Delft had voor een cliënt een volledig 
project met bestek gemaakt en volgens dit plan ook 
aanbesteed. Het benoodigde geld kon genoemde beste
der echter niet bij elkaar krijgen en deze verkocht den 
grond met het plan er bij aan een bouwer, die het ge
bouwtje volgens dit plan uitvoerde. De architect vor
derde later te vergeefsch een juiste betaling voor zijn 
geleverden arbeid. Als gevolg hiervan kwam dit zaakje 
voor den kantonrechter en deze, onbekend met de po
sitie van den architect, gebruikelijk honorarium etc. 
benoemde 3 deskundigen, de heeren A. van der Lee, 
C. J. L. Kersbergen en J. M. van den Berg, om hierin 
meer licht te ontsteken. Het feit zelf was wel kras, nl. 
het verkoopen van een project aan een ander en het 
miskennen van den arbeid van den architect. 
Door de deskundigen werd beslist, dat de architect in 
kwestie was architect, in dien zin, dat hij zijn werk
zaamheden mocht berekenen volgens de tabel van de 
Maatschappij en wel op grond van zijn vroeger uitge
voerde werken, die over 't algemeen getuigden van een 
zorgvuldige en degelijke uitvoering (het architectonisch 
meer of minder geslaagde werd buiten beschouwing 
gelaten). De kantonrechter heeft zich met dit advies 
vereenigd; de Honorarium tabel werd dus ook hier als 
een juiste maatstaf voor de betaling van architecten-
arbeid erkend. 

HERZIENING DER WONING-
B W E T . m 

D O O R J . H . S C H A A D . 

, nder de corporaties, die van den aanvang af 
de werking der woningwet tot een voorwerp 
van studie maakten, neemt de Sociaal- 7'ech-
nische Vereeniging van Democratische Inge

nieurs en Architecten een voorname plaats in. 
Reeds 7 September 1907 heeft zij in een adres aan den 
toenmaligen Minister van Binnenlandsche Zaken aan
gegeven, welke wijzigingen naar haar meening een 
betere werking zouden verzekeren. 
Krachtens het doel der vereeniging kan men aannemen, 
dat zij niet dan na grondig overleg, gesteund op veel 
feitenkennis, haar gedachten op papier zal hebben ge
formuleerd. Waar zij dus tot het publiceeren er van 
overgaat, dient elk, bij de uitvoering der wet betrokken, 
wel daarvan kennis te nemen. 
Thans heeft zij weder een geschriftje het licht doen zien, 
getiteld: De Herziening der Woningwet, dat een cri
tiek bevat op de herzieningsvoorstellen in Februari 1.1. 
door de regeering aanhangig gemaakt. 
Als inleiding gaat daarin vooraf een overzicht van de 
tegenkanting, die de wet heeft ondervonden voorname
lijk van de zijde van huis- en grondeigenaren en van 
hypotheekbanken, en die aangroeide tot een feilen geest 
van verzet, zooals de vereeniging schrijft. 
Zij constateert, dat zij in haar vroegere verwachting, 
dat bij een komende herziening niet zou nagelaten wor
den aan de grondslagen der wet te tornen, niet teleur
gesteld is, en dit zelfs in strijd met de Memorie van Toe-
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lichting, die slechts spreekt van het aanvullen en onder
vangen van leemten, zonder de grondslagen aan te 
tasten. 
Voor de zooveelste maal wijst zij er op, dat het in één 
wet bijeenvoegen van zulke heterogene elementen als 
de bepalingen op de verbetering van bestaande woning
toestanden en die slaande op den eigenlijken -steden
bouw" niet in het belang dier beide onderdeelen ge
weest is en geeft als haar gevoelen te kennen, dat een 
„stedenbouwwet", regelende: uitbreidingsplan, bouw
verbod, rooilijnen, dichtheid van bebouwing, ruilver
kavelingen en al wat met deze materie verder verband 
houdt, op den duur niet kan uitblijven. 
Het is verheugend, dat de vereeniging, om met het slot 
van haar boekwerk te beginnen, op komt voor het 
behoud van bestaand natuurschoon in en nabij onze 
steden. Zij doet daarvoor de volgende oplossing aan de 
hand: De gemeenteraad stelt een lijst vast van de goe
deren, welker behoud in den bestaanden toestand uit 
een oogpunt van algemeen belang gewenscht wordt ge
acht. Zoowel dus landgoederen of gedeelten daarvan, 
fraaie boomgroepen, schilderachtige boerderijen, mooie 
plassen, duinen, enz. Goederen op die lijst geplaatst, 
zouden niet gewijzigd mogen worden zonder goedkeu
ring van den gemeenteraad. Wordt deze geweigerd, 
dan kan de eigenaar vorderen, dat het eigendom in 
kwestie van hem wordt overgenomen. Wijzigingzonder 
de bekomen machtiging behoort dan met een strenge 
straf te worden bedreigd. 
Dit brok ..Heemschut" beveelt zij ook aan voor uit een 
oogpunt van kunst of geschiedenis merkwaardige stads-
gebouwen. 
De verschillende hoofdpunten, ten opzichte waarvan 
de wet gewijzigd zal worden, worden verder aan een 
beschouwing onderworpen. 
Gewraakt wordt het, dat bepalingen omtrent de aan
wezigheid van privaten en drinkwater, omtrent voor
koming van brandgevaar, van vochtigheid, van hecht
heid, van verwijdering van rook, water en vuil en van 
toevoer van licht en lucht, ook thans niet wettelijk ver
eischt zullen worden voor kantoorlokalen, winkels en 
d.g. verblijven. Terwijl eenerzijds de rijkswetgever zeer 
uitgebreide bepalingen heeft vastgesteld voor fabrieken 
en werkplaatsen, en anderzijds de gemeentebesturen 
dwingt bepalingen op te nemen, waarbij aan woningen 
eischen worden gesteld, wordt het stellen van eischen 
aan andere verblijven voor menschen geheel overge
laten aan het inzicht van de plaatselijke overheid. 
Scherp wordt de Memorie van Toelichting aangevallen, 
waar deze het overdreven noemt, te eischen, dat iedere 
woning een eigen privaat moet hebben. 
Het voornemen om ook beroep open te stellen, tegen het 
niet verleenen eener vrijstelling, wordt zoo beslist moge
lijk afgekeurd. Hierdoor toch zal de uitvoering der ver
ordening verlegd worden naar den Raad, en onder de 
te verwachten invloed op dat college, niet de verorde
ning zelf, maar het slapst mogelijke aftreksel er van 
gelden. 

Bijzondere aandacht wordt gewijd aan de woningstatis-
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tiek en wel in verband met het schrappen van de artt. 
9 en 10 zonder daarvoor iets anders in de plaats te 
geven. 
Het is onbegrijpelijk, zegt zij, dat, na een tienjarige 
praktijk, van regeeringswege de behoefte aan goede 
statistische gegevens niet gevoeld wordt. Zij acht het 
integendeel gewenscht, in de wet bepalingen op te ne
men, waardoor volledige gegevens omtrent de woning
markt steeds bekend zijn. Zonder zulke gegevens zijn 
aard en omvang van mogelijk bestaanden woningnood 
niet te kennen en weet men evenmin welke soort wonin
gen bijgebouwd moeten worden. Vooral waar de wet 
zoodanig zal worden gewijzigd, dat bij het ontruimen 
van krotten rekening zal gehouden moeten worden met 
de woningmarkt, is het noodwendig, dat de wet tot het 
verzamelen van gegevens daarover verplicht. 
Zeer uitvoerig wordt stilgestaan bij het instituut der 
onbewoonbaarverklaringen. De regeering zegt, dat de 
daarin aan te brengen wijzigingen het gebod niet raken, 
doch omstandig wordt aangetoond, dat inderdaad de 
uitvoering van dat gebod zoo moeielijk mogelijk zal 
worden gemaakt. Nu zal men over het tempo der onbe
woonbaarverklaringen met de vereeniging van meening 
kunnen verschillen, doch dat niet meer belemmeringen 
in den weg gelegd mogen worden, zal weinig tegen
spraak ondervinden. Ook het onbewoonbaar verklaren 
met opschuiving van den ontruimingstermijn wordt 
aan kritiek onderworpen en te licht bevonden. 
In beginsel is het dan ook verkeerd in het leven te 
roepen onbewoonbaar verklaarde woningen, die toch 
bewoonbaar blijven. Maar, gelet op de uitgebreidheid 
van het kwaad, kan daarmede althans worden voor
komen, dat een nieuwe generatie opgroeit in de oude, 
gebrekkige woningen. Was de maatschappij inderdaad 
gedurende een menschengeslacht van alle slechte wo
ningen af, dan zouden wij over de resultaten der wet 
meer dan tevreden mogen zijn. 
De vereeniging kan evenmin instemmen met de regeling 
omtrent het verleenen van steun tot het verbeteren van 
bestaande woningen. De bepaling omtrent den voorrang 
van deswege verleende voorschotten, boven voor 
1 Jan. 1913 ingeschreven hypotheken, zal dezen 
steun wel illusoir doen blijven. 
Ware dit echter niet zoo, dan zou het met het aanbren
gen van verbeteringen langs dezen weg niet vlot gaan. 
Door alle middelen, die de wet ten zijnen dienste stelt 
aan te wenden, kan een onwillige eigenaar een defect 
tot ongerief der bewoners 8 a 9 maanden laten voort
bestaan. Toegegeven wordt, dat er inderdaad zulke 
eigenaars bestaan, toch vele zijn de gevallen van min of 
meer nooddruftige eigenaars vaak zelf bewoners —, 
die overtuigd van het noodige eener verbetering, doch 
onmachtig daartoe, met graagte de toegestoken hand 
der overheid zouden aannemen. Hierbij generaliseeren 
kan verkeerd zijn. 
Wat de onteigeningsparagraaf aangaat, wordt met in
stemming de verbetering aangehaald in de wijziging 
van de verdeeling der proceskosten, thans geheel ten 
laste van de onteigenende partij, zoodra het toegekende 

bedrag maar iets hooger is dan het aanbod. Een rege
ling, nog kort geleden door den heer J. H. Faber, Inspec
teur der Volkshuisvesting, in de Gemeentestem aan een 
beschouwing en kritiek onderworpen. Als een sprekend 
voorbeeld van de onbillijkheid haalt deze aan een ge
val te Zwolle, waarbij een gerechtelijke toewijzing van 
ƒ 1200 stond tegenover een bod van ƒ 1161 en een eisch 
van ƒ 4795. Feitelijk was hier dus de eischer in het ge
lijk, gedaagde in het ongelijk gesteld, toch kwamen de 
kosten geheel ten laste van eerstgenoemde. Volgens de 
nieuwe regeling zullen zij ponds-pondsgewijze worden 
verdeeld. 
Naar aanleiding van een recente uitspraak van de 
arrondissements-rechtbank te Amsterdam, waarbij de 
gemeente van dien naam niet ontvankelijk werd ver
klaard in haar vordering tot onteigening, voor zooveel 
dit de tusschengelegen bouwblokken betreft, wijl de 
wet alleen spreekt van den grond, bestemd voor den 
aanleg van straten, grachten en pleinen, wordt een 
nadere wijziging dier alinea voorgesteld, waarbij de 
bevoegdheid tot onteigening -ter verkrijging van de 
beschikking over ongebouwde en gebouwde eigendom
men, begrepen in het plan van uitbreiding" ontwijfel
baar vaststaat. 
Over de uitbreidingsplannen, de rooilijnen, en het 
bouwverbod worden, bij alles wat daarover al geschre
ven is, weinig nieuwe gezichtspunten geopend. De be
perkte opvatting der wet zal naar veler meening nood
wendig moeten voeren naar een afzonderlijke regeling 
dezer onderwerpen. 
De paragraaf over geldelijken steun van Gemeente en 
Rijk wordt met recht de meest geslaagde der wet ge
noemd. 
Het spreekt van zelf, dat de vereeniging, die een stu
wende positie inneemt, onvervulde wenschen heeft, 
en daartoe enkele verbeteringen aan de hand doet. 
Bij de bestudeering van het wijzigingsvoorstel, heeft 
men aan dit nieuwe werk der S. T. V. een waarschuwer, 
die noopt tot nauwkeurigheid van oordeel. 

BOEK-EM 
PLAATWERKEM 

Dakbedekkingen, door E . J . Rothayzen. Eenigentijdgeleden 
verscheen bij de uitgevers Van Mantgen en de Does te Amster
dam bovenvermeld boekje. 
Aangezien ik in de laatste jaren het genoegen had l id te zijn van 
de commissie, belast met het afnemen van de examens B . Opzich
ter, Teekenaar en Onderbaas, ingesteld door de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst, in 't bijzonder belast met het 
examinceren van het vak ..dakbedekkingen" kwam het mij wen
schelijk voor eens iets over dat boekje te zeggen, ook omdat in 
het voorbericht er op wordt gewezen, dat in dit boekje alles is te 
vinden wat dit onderwerp betreft, o. a. ook voor de examens van 
de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 
"Waar het mij bij het examineeren van de dakbedekkingen dik
wijls is gebleken, dat verschillende candidaten te weinig kennis 
hadden gemaakt met de praktijk, was toch tevens ook duidelijk 

waar te nemen dat er behoefte bestond aan een goed leerboek 
speciaal over dat vak. 
Om daaraan tegemoet te komen heeft de heer Rothuijzen het ge
waagd, bovengenoemd boekje samen te stellen. Hoewel dit stre
ven is te waardeeren moet ik toch opmerken, dat verschillende 
behandelde constructies niet zijn getoetst aan de practijk waarin 
eenig gevaar schuilt voor hen, die dit boekje wenschen te ge
bruiken als leerboek. Bovendien zijn de teekeningen over ' t al
gemeen niet duidelijk, in 't bijzonder die van de lei- en zinkcon-
structies. Deze zijn veel te klein om een goed beeld te geven 
van de samenstelling. Sommige figuren zijn ook niet fraai ge
teekend zie b.v. de figuren van het hoofdstuk pannen op blz. 
31, 32, 39, 40, 41, enz. Te kwistig omspringen met het aangeven 
van hart en scheuren in plaat-, rib-, ofbalkhout is niet wensche
lijk, dat maakt geen aangenamen indruk. 
Hoewel ik niet te uitvoerig kan zijn, wensch ik toch even de aan
dacht te vestigen op enkele beschreven constructies of toelichtin
gen, a l zijn dat in sommige gevallen ookkleinigheden te noemen. 
De meer algemeene bekendheid met de pannenbedekking is 
waarschijnlijk oorzaak, dat het hoofdstuk daarover vrij duidelijk 
is. Op blz. 65 had ik gaarne gelezen waarom de slabben lood zoo 
breed worden. E r zijn gevallen waar de pannenbedekking met 
Tuile du Nord of kruispannen bij toepassing van slabben lood als 
het ware hun doel zouden missen, in ' t bijzonder daar, waar de 
breedteverdeeling niet uitkomt en dat kan bij daken, waar dak
kapellen b .v . zijn toegepast zeer dikwijls voorkomen. Het is 
daarom steeds het beste, met uitzondering bij de Hollandsche 
panbedekking, het verholen gootje toe te passen dat in fig. 63 
dan ook is aangegeven. 
Echter geeft deze figuur niet duidelijk aan of de pannen kunnen 
hangen. "Wanneer b.v. de bedekking niet met een volle pan in de 
breedte afsluit, zal de lat over het verholen gootje moeten door-
loopen en de constructie dus anders worden. Het valt mij op dat 
het zink van de goten bij voorkeur vrij hoog onder het dakbe
schot wordt aangebracht. Hoewel ik weet dat dit veel wordt toe
gepast, zou ik toch wil len vragen, hoe het zink wordt gesoldeerd 
onder het dakbeschot; dat is onmogelijk en ook dus niet geheel 
dicht. Wanneer men eerst het zink zou aanbrengen en dan het 
dakbeschot zou dat bezwaar zijn opgeheven, maar deze wijze 
van uitvoering is toch niet aan te bevelen al was het alleen voor 
het behoud van het zink. Ook reparatie bij smalle goten is zeer 
moeilijk, het zink zal te veel gebogen moeten worden oin het op 
zijn plaats te krijgen; ook bij schuine buitenboeiïngen zou dit be
zwaar zijn opgeheven. 
Bij de leibedekking op blz. 79 zou ik liever spreken van verhou
dingen, dan over bepaalde afmetingen in c.M. omdat de leien 
zeer verschillend van afmeting in den handel komen en de dak
hellingen ook steeds verschillend zijn. Ik mis in de beschrijving 
dat er ook leien in den handel zijn welke aan de bovenzijde zijn 
gekapt (minder gewicht en beter dichtdekken). 
Het veel gebruikelijke trotseerloodje.dat echter zeer vaak ver
keerd wordt aangebracht is niet duidelijk voorgesteld. 
Dit loodje wordt dikwijls geheel vastgesoldeerd, zoodat het zijn 
doel mist, omdat de spijker niet kan weggenomen worden ; ook 
de wijze van ombuigen e.d. geschiedt zoo verschillend. F ig . 89 
komt mij zeer vreemd voor. Ik kan mij niet voorstellen dat het 
water, dat eventueel zou doordringen, in het gootje terecht zal 
komen. De helling van het gootje op den hoekkeper is minder 
stijl dan de helling van het dak vlak. Het water zal dunkt mij dan 
ook de helling van de dakvlakken zoeken en ik zou willen vragen 
hoe de leien bij deze constructie worden vastgemaakt. Moeten de 
spijkers of haken door het lood heen worden bevestigd ? Dat zal 
de dichtheid van het dak niet bevorderen, ook dragen de leien 
niet en bij de minste aanraking worden deze stuk gedrukt. F i g 88 
blijft daarom het meest aan te bevelen. Op blz. 91 wordt gezegd 
dat de looden lei tegen den muur wordt opgezet en ingemetseld. 
Hoewel dat in een volgenden regel wordt gewijzigd, liever gezegd 
verbeterd (hoewel de uitdrukking ..een reep lood" voor loketten 
niet duidelijk is) moet ik er toch de aandacht op vestigen dat het 
eerste geval niet uitvoerbaar is. Bij toepassing van ingemetseld 

lood wordt dat lood eerst ingemetseld, daarna de leibedekking 
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de heeren krachtig zullen medewerken voor den bloei der Maat
schappij. 

VERKIEZING VICE-VOORZITTER . Aangezien deze vergadering de 
eerste was van het nieuwe voltallige Hoofdbestuur, werd over
gegaan tot de verkiezing van een vice-voorzitter, waartoe de 
heer J. A . G. van der Steur werd aangewezen. 
Besloten werd met ingang van 1913 de Hoofdbestuursvergade
ringen niet meer te houden Woensdags, maar op den eersten 
Dinsdag van iedere maand. 

BIBLIOTHEEK. In verband met de gelukkige omstandigheid, dat, 
voor zoover de financieele toestand der Maatschappij over de 
laatste maanden van 1912 is te overzien, dit jaar financieel een 
gunstiger resultaat zal opleveren dan de begrooting 1912 aan
geeft, werd besloten, dat geld te besteden aan het in orde maken 
der bibliotheek en hare verbetering. 
Het Hoofdbestuur acht deze verbetering urgent, daar reeds te 
lang de boekerij in een gedesorganiseerden toestand zich be
vindt. De belangrijke vraagstukken van de laatste jaren, in het 
bijzonder de vele werkzaamheden bij de geleidelijke hervor
ming der Maatschappij tot valcvereeniging. namen te zeer de 
werkkracht in beslag, om de organisatie der bibliotheek vol
doende te kunnen doorzetten. 
De collectie is reeds door een deskundige gecatalogiseerd; de 
catalogus is ter perse. 
Nu zal getracht worden met bekwamen spoed de boekerij weer 
in orde te brengen. Daarna zal de collectie teekeningen, opme
tingen, photo's enz. onder handen worden genomen. 

COMMISSIE VAN ONDERZOEK . In verband met het verzoek van 
een Indisch Directeur van Gemeentewerken om toegelaten te 
worden als l id der Maatschappij, heeft het Hoofdbestuur aan de 
Commissie van Onderzoek advies gevraagd omtrent de vraag, 
of, met het oog op de bezwaren verbonden aan het verkrijgen 
van twee Architect-Leden, die den Indischen candidaat voor
stellen en het overzenden van afbeeldingen van uitgevoerd 
werk. het niet mogelijk zou zijn, dergelijke candidaten, die een 
bepaalde betrekkingbekleeden,zonder onderzoek aante nemen. 
De commisste meende echter, dat haar taak is gelegen in het uit
brengen van advies, waarbij geen uitzondering kan worden toe
gelaten. 
HetHoofdbestuur vereenigde zich hiermede, zoodat ooklndische 
candidaten op de gewone wijze zullen moeten voorhangen. 

COMMISSIËN. Met ingenomenheid nam het Hoofdbestuur kennis 
van een schrijven van den heer J. H . J. van Lunteren en W. J. de 
Groot, die hun herbenoeming in de Commissie tot nazien van de 
Rekening en Verantwoording aannemen, en van den heer Mr. 
E . H . P. Rosenboom, die eveneens zijn benoeming in de Com
missie voor de Rechtspositie van den Architect aanneemt. 

BIBLIOTHEEK-COMMISSIE. In deze commissie werd, wegens het 
aftreden van den heer J. H. W. Leliman, benoemd de heer H . E . 
Suyver, student aan de Technische Hoogeschool te Delft. 

AANSLUITING DER MAATSCHAPPIJ BIJ HET VERBOND DER NED. 
KUNSTENAARSVEREENIGINGEN. In antwoord op het besluit der 
Alg. Septembervergadering der Maatschappij betreffende dit 
onderwerp (zie B . Weekblad 1912, no. 40, blz. 477) aan het Alg . 
Bestuur van het Verbond medegedeeld, ontving het Hoofdbe
stuur onderstaand schrijven: 

Amsterdam, 26 October 1912. 

Aan het Bestuur der Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst te Amsterdam. 

W. H. 
Met groote voldoening vernamen wij uit den Uwen van 9 Octo
ber 1912, dat bij Uwe Maatschappij het ernstig voornemen be
staat, toetetreden tot het lidmaatschap van ons Verbond. Naar 
aanleiding van Uwe bezwaren tegen de statuten, die U een re-
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den waren, nog niet onmiddellijk aan dat voornemen gevolg te 
geven, hebben wij de eer U, (onder opmerking, dat genoemde 
statuten indertijd in samenwerking o. a. met Uwe afgevaardig
den zijn ontworpen), het volgende mede te deelen : 
Tot richtige beoordeeling van bedoelde bezwaren, wendden wij 
tot Mr. H . L . de Beaufort, rechtsgeleerde en (indertijd) secretaris 
van de commissie tot het ontwerpen der statuten van het Ver
bond. Deze deelde ons als zijn vaste overtuiging mede, dat ver
anderingen feitelijk onnoodig waren, daar de vereenigingen, 
leden van het Verbond, nooit zouden kunnen worden aange
sproken voor schulden, die het Verbond zou kunnen maken. 
Ook zou een besluit eener algemeene vergadering tot het instel
len van een hoofdelijken omslag nimmer op wettige wijze kunnen 
worden doorgevoerd. Mogelijk is z.i. alleen een verhooging van 
de contributie, en in dat geval zou met de bestaande statuten 
iedere vereeniging gehouden zijn, deze verhoogde bijdrage te 
betalen (ook al zou zij deswege voor het lidmaatschap bedan
ken) gedurende het loopende en daarop volgende jaar. Om de 
onbillijkheid hierin gelegen, en tevens ook alle andere mogelijk
heden van een ongewilde vermeerderde financieele verplichting 
weg te nemen, acht Mr. de Beaufort een korte toevoeging aan 
art. 15 der statuten voldoende. Hij besprak dit denkbeeld met 
Mr. Rosenboom, die er zijn volkomen adhaesie aan schonken 
het Algemeen Bestuur besloot in zijne vergadering van 23 Octo
ber j . l . zijn voorstel over te nemen. Bedoelde toevoeging van 
art. 15 luidt aldus; 
„De Vereeniging, die haar lidmaatschap opzegt in een jaar, 
„waarin de contributie wordt verhoogd of waarin op andere 
„wijze de finantieele verplichtingen der leden-vereenigingen 
„tegenover het Verbond worden vermeerderd, behoeft van de 
..verhooging der contributie geen nota te nemen, nóch aan de 
„ve rmeerde rde finantieele verplichtingen te voldoen." 
Het Algemeen Bestuur van het Verbond heeft bij dezen de eer, 
Uwe Maatschappij voor te stellen, voorloopig toe te treden, U 
daarbij de verzekering gevende, dat het gaarne alles in het werk 
zal stellen, om een dusdanige wijziging in de statuten opgenomen 
te krijgen. Het Bestuur voornoemd twijfelt geenszins aan het 
welslagen van zulk een pogen. Immers, het heeft natuurlijk nim
mer in de bedoeling gelegen, den leden van het Verbond eenige 
financieele verplichting op te leggen dan de gewone jaarlijksche 
bijdrage. Het zal evenwel niet mogelijk zijn, deze statutenwijzi
ging te behandelen vóór de gewone algemeene vergadering, in 
het voorjaar van 1913 te houden. We l is waar zal tegen 23 No
vember e.k. een extra algemeene vergadering worden belegd, 
maar statutenwijzigingen kunnen alleen behandeld worden, 
wanneer het voorstel ertoe minstens zes weken te voren aan de 
leden is medegedeeld. 
Daar evenwel het A . B. hoogen prijs stelt op de spoedige toetre
ding Uwer Maatschappij (dit o. a. met 't oog op het weldra te 
houden congres) geeft het U in overweging voorloopig toe te 
treden, natuurlijk onder beding dat, mocht de voorgenomen 
wijziging onverwachterwijze niet worden aangenomen, het 
Uwer Maatschappij vrijstaat, haar lidmaatschap als onmiddellijk 
opgeheven te beschouwen. 
Een toevoeging aan art. 20 der statuten komt het A. B. werkelijk 
volkomen onnoodig voor. Afgezien nog van het feit. dat een 
wijziging met perfide bedoeling, als door Mr. Rosenboom onder
steld, toch wel nooit Koninklijk goedgekeurd zou worden, kan 
men het plan tot zulk een onverhoedsche slimmigheid toch al
leen van moreel-minderwaardige personen, en dus nimmer van 
de afgevaardigden der kunstenaarsvereenigingen verwachten! 
Zulk een daad zou het doodvonnis van het Verbond zijn. 
In de hoop, dat ons voorstel instemming bij U vinden zal, teeke
nen, met de meeste hoogachting, 

Namens het Algemeen Bestuur van het Verbond 
van Nederlandsche kunstenaarsvereenigingen: 

(w.g.) HERMAN ROBBERS, voorzitter. 
„ JAC. VAN DEN BOSCH, secretaris. 

Het Hoofdbestuur kan zich met dit schrijven vereenigen en het 
heeft het volgende antwoord verzonden: 

9 November 1912. 

Aan het Algemeen Bestuur van het Verbond van 
Nederlandsche Kunstenaarsvereenigingen 

te AMSTERDAM. 

WelEdel Geb. Heeren, 
In antwoord op Uw schrijven van 26 October j . l . heb ik de eer, 
namens het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, U mede te deelen, dat het Hoofdbestuur in zijne Ver
gadering van 6 November j . l . besloten heeft aan Uw verzoek te 
voldoen, en wel in dien zin, dat met 1 Januari 1913 de Maatschap
pij voorloopig zal toetreden tot U w Verbond, onder beding, dat, 
mocht de door U voorgestelde toevoeging aan art. 15 der Statuten 
van het Verbond onverhoopt niet worden aangenomen, het der 
Maatschappij vrij staat haar lidmaatschap als onmiddellijk opge
heven te beschouwen. 
Met deze toevoeging, luidende: „De Vereeniging. die haar l id
maatschap opzegt in een jaar, waarin de contributie wordt ver
hoogd of waarin op andere wijze de finantieele verplichtingen 
der leden-vereenigingen tegenover het Verbond worden ver
meerderd, behoeft van de verhooging der contributie geen nota 
te nemen, nóch aan de vermeerderde finantieele verplichtingen 
te voldoen". kan het Hoofdbestuur zich geheel vereenigen. 
Het is het Hoofdbestuur aangenaam, dat op deze wijze en dank 
zij ook Uwe medewerking de voorloopige toetreding der Maat
schappij is mogelijk gemaakt. 

Met de meeste hoogachting, 
voor het Hoofdbestuur voornoemd, 

w.g. J. G R A T A M A . Secretaris. 

X D E INTERNATIONAAL WONINGCONGRES 1913. Wegens het bedan
ken van den heer J. H . W. Leliman, die de Maatschappij in het 
Ned. Comité van Voorbereiding vertegenwoordigde, werd door 
het Hoofdbestuur als plaatsvervanger benoemd de heer W. F. C. 
Schaap, Civ. Bouwk. Ingenieur, Dir . der Gemeentewerken te 
Arnhem, die de benoeming heeft aangenomen. 

HEEMSCHUT. In zake de vacaturen in het Bestuur van Heem
schut, ontstaan dcor het bedanken van den heer A. le Comte en 
het overlijden van den heer E . W. Moes, werden door het Hoofd
bestuur als candidaten van de zijde der Maatschappij benoemd 
de heeren Jac. van Gils en J. Gratama, die de benoeming hebben 
aanvaard. 

SCHOONHEIDSCOMMISSIE TE 'S GRAVENHAGE . Wegens het perio
diek aftreden in deze Commissie van den heer D E . C Knuttel, 
die niet direct herkiesbaar is, werd benoemd de heer S.deClercq, 
architect te 's Gravenhage. 

SCHOONHEIDSCOMMISSIE. In een der Zuid-Hollandsche steden 
bestaat het voornemen een Schoonheidscommissie te vormen. In 
het ontwerp-verordening daarvoor is opgenomen, dat twee van 
de vijf leden dier Commissie zullen worden benoemd door de 
Maatschappij. Het Hoofdbestuur, verzocht om aan dezen even-
tueelen opdracht te willen voldoen, besloot in toestemmenden 
zin te antwoorden. 

BOUWKUNDIG ADVIESBUREAU . Het bestuur eener landelijke ge
meente, dat een lofwaardige ijver betoont om te zorgen dat de 
dorpsontsiering wordt tegengegaan, heeft in de nieuw e concept
verordeningen op het bouwen en woning ook een bepaling opge
nomen, dat B. en W. aan alle nieuwbouwen eischen van wel-
staud kan stellen. Waar de Gemeente nu zelf liet bouwen, name
lijk een dorpsschool, was de Raad van oordeel, dat hij het 
goede voorbeeld moest geven, en deskundig advies over het in
gediende project moest inroepen. Het Hoofdbestuur werd ver
zocht hierin van raad te dieneu. 
Waar door Heemschut een bouwkundige advies-commissie is 
ingesteld, waarin de Maatschappij vertegenwoordigd is door den 
heer Jan Stuyt, besloot het Hoofdbestuur aan deze Commissie 
het verzoek van den Gemeenteraad over te leggen. 

ADRES ENKHUIZEN . Het was het Hoofdbestuur aangenaam te 
vernemen, dat het Bestuur van den Bond van Ned. Architecten 
een adres van adhaesie aan dat van Hoofdbestuur tot den Raad 
der Gemeente Enkhuizen gericht inzake de stichting van een 
gebouw voor den vischafslag aldaar, heeft ingediend. 
SAMENWERKING DER CONSTITUEERENDE VEREENIGINGEN NAAR 
AANLEIDING VAN DE UITGESCHREVEN CONCURRENTIE VOOR HET 
KOLONIAAL INSTITUUT. Van de Permanente Prijsvraag-Commis
sie was het volgende schrijven ontvangen : 

Aan de Besturen der Constitueerende Vereenigingen. 
WelEd. Geb. Heeren. 

Hoewel de P. P. C. sedert haar schrijven van 31 Juli j . l . feitelijk 
buiten de kwestie betreffende de concurrentie voor het Kolo
niaal Instituut staat, meent zij toch in het feit. dat al wat sedert 
dien daarover in de Vereenigingen is te berde gebracht, een ge-
volg te achten is van haar oorspronkelijk optreden, aanleiding 
te mogen nemen om haar gevoelen omtrent een en ander aan U 
kenbaar te maken, en dit te meer waar twee der C V . door het 
zenden van afschrift der tusschen de Vereenigingen gevoerde 
correspondentie blijk gaven haar op de hoogte van het verhan
delde te willen houden. 
Zij neemt dan de vrijheid het navolgende onder Uwe aandacht 
te brengen, om zoo mogelijk te bevorderen, dat in den vervolge 
vruchtbaarder zal kunnen gewerkt worden in gevallen als die 
van de concurrentie voor het Koloniaal Instituut, dan hierbij is 
geschied. 
Uit de gevoerde correspondentie blijkt allerwege het bestaan 
van eene hopelooze begripsverwarring omtrent de kern van de 
kwestie en de wijze waarop deze opgelost behoort te worden, 
beginnende met het antwoord der HeerenCuypers. v. Nieukerken 
en Ouëndag aan de P P. C. en doorloopende tot de laatste brief
wisseling tusschen de Mij . t. b. d. Bouwkunst en den Bond v. 
Ned. Architecten. 
Om een beknopt beeld van het verloop der kwestie te bekomen 
moge hier een résumé van de briefwisseling daarover volgen. 
De hoofdmomenten daarin zijn. (nadat de dagbladen de op
dracht aan de Heeren Cuypers. v. Nieukerken en Ouëndag had
den gegeven) de volgende: 
lo . het schrijven der P.P.C. van 10 Juni 1912 aan genoemde hee
ren, verzoekende inlichtingen omtrent de voorwaarden waarep 
de concurrentie was uitgeschreven. 
2o. het antwoord daarop van 14 Juni. waarin genoemde heeren 
verklaren, dat niet van een prijsvraag sprake is en de zaak buiten 
de bemoeienis der P.P.C. valt. 
3o. het schrijven der P.P.C. van 29 Juni aan de C V . , waarin van 
de correspondentie voornoemd wordt kennis gegeven en nadere 
instructiën worden verzocht. 
4o. de vergadering van 3 Juli van afgevaardigden der besturen 
der C.V., waarin de P R C , wordt opgedragen zich andermaal tot 
bovengenoemde heeren te wenden met de vraag of. indien van 
geene prijsvraag sprake is. er dan voldaan is aan de bepalingen 
van de honorarium-tabel. 
5o. het schrijven der P.P.C. van 31 Juli . waarbij zij verklaart bij 
nader inzien de opdracht niet te moeten aanvaarden, daar zij 
zich daarmede op een terrein zou begeven dat niet het hare doch 
dat der C V . zelve is. 
6o. het schrijven van 30 Augustus van de Mij . tot bev. der Bouw
kunst aan de heeren van Nieukerken en Ouëndag. welk schrijven 
echter zonder ruggespraak met de andere C V . werd opgesteld 
en verzonden. 
7o. het schrijven van den B.N.A. van 15 September aan de an
dere C V . met verzoek om van gedachte te wisselen overliet 
eventueel tot de heeren v. N . , C. en O. te richten schrijven. 
8o. het antwoord hierop van de Mij. tot bev. der Bouwkunst d d . 
21 September, waarbij kennis gegeven wordt dat zij zich reeds 
tot die heeren wendde (zie 6o) doch bereid is andermaal te con-
fereeren. 
9o. het schrijven van den B.N.A. van 24 Sept. aan de Mij. tot bev. 
der Bouwkunst, waarin deze zijn verwondering uitspreekt over 
de handelwijze van de Mij . 
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Het bekroonde ontwerp in de Ideal House prijsvraag. Arch. RKGENALD 
C. FRY en H. CLARK Jun. 
Voorgevel. Plan Beganegrond en Doorsnede. 

l l o . de vergadering van de drie andere C. V. d.d. 7 Octo
ber en het besluit de zaak voorloopig te laten rusten. 
12o. het schrijven van deM. t . b. d B . d.d. 14 October waarin 
deze haar standpunt uiteenzet. 

Gedurende lo tot 3o had de zaak een normaal verloop. De 
eerste verkeerde stap werd gedaan bij 4o. Nadat n.l. de P.P. 
C. van de Heeren C, v. N . en O. ten antwoordhadgekregen.dat 
de hun gegeven opdracht buiten de bemoeienis van de P. P. C. 
viel en deze de kwestie daarna aan de C. V. endosseerde, had 
eene vergadering van bestuursafgevaardigden plaats, waarin 
aan de P.P. C. werd opgedragen zich tot de Heeren C , v. N. en 
O. te wenden met eene vraag, die niet tot hare competentie be
hoorde ; welke opdracht dan ook door haar bij nader inzien 
niet werd aanvaard. 

Met het onder 60 genoemde schrijven van de Mij aan de Heeren 
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O. en v. N . wordt echter eerst met recht verwarring ge
boren, niet om den inhoud, welke de P. P. C. volkomen 
juist acht. doch om het feit dat, door het afzonderlijk op
treden der Mij zonder voorafgaand overleg met de 
andere C V , en in de motieven die de Mij blijkens de 
sub 80 en 12o genoemde stukken daarbij hebben geleid, 
wordt uitgeschakeld het begrip van Constitueerende 
Vereeniging, als onderdeel van het quatuor, dat zich 
bij de samenstelling der A . R. moreel verbond om 
gemeenschappelijk de euvelen op prijsvraaggebied te 
bestrijden. 
Het komt de P. P. C. voor dat het machtsbegrip, waarbij 
de leden eener organisatie gedwongen zouden kunnen 
worden zich aan de vastgestelde regelen tegen hun 
wi l te onderwerpen, zooals dat door de Mij. bij de ver
klaring van haar standpunt op den voorgrond wordt 
geschoven, niet aanvaard kan worden. Waar de midde
len tot zulk een dwang ten eenenmale ontbreken kan 
van een macht in die beteekenis geen sprake zijn. 
E r zal niet anders in deze richting gedacht kunnen wor
den dan aan een moreelen drang, die de leden dringt 
om zich vrijwillig naar de Vereenigingsregelen te voe
gen, uit overtuiging dat daardoor alleen het gemeen
schappelijk vakbelang gediend en het aanzien der vak
beoefenaren verhoogd kan worden. 
Die drang kan wegens zijn moreel karakter door de 
organisatie zelfs worden uitgeoefend op hen. die daar
van geen l id zijn en zal op den duur van grooter invloed 
blijken dan die van strafbepalingen, die hoewel zij voor 
uiterste gevallen niet gemist kunnen worden, haar doel 
missen waar de betrokkenen zichdoorhet uittreden uit 
de organisatie, aan de gevolgen ervan kunnen ont
trekken. 
E n waar de bevoegdheid der C V . erkend werd om 
gemeenschappelijk regelingen te maken, zal de bevoegd
heid om gemeenschappelijk op de naleving daarvan bij 
hare leden aan te dringen wel niet aangevochten kunnen 
worden, en evenmin ontkend de moreele verplichting 
dier leden om zich daarnaar te richten. Moet van die 
bevoegdheid gebruik gemaakt worden dan zal een ge
meenschappelijk optreden, dat op een in ruimeren kring 
gevoelde noodwendigheid wijst, meer kans hebben 
eenigen indruk achter te laten dan wanneer de gemeen
schap verbroken wordt ter wille van zeer problematieke 
machtsoverwegingen. 
Waar het blijkt zeer moeielijk te zijn om alle vakge-
nooten te doordringen van de noodzakelijkheid, niet 
alleen van het in het leven roepen van wetten en rege
lingen betrekkelijk de uitoefening van het beroep, maar 
ook van die om zich daarnaar te voegen, zelfs indien 
het persoonlijk belang daardoor minder gediend wordt, 
daar is het de taak der Vereenigingen om in gemeen
schappelijke actie haar invloed ten goede te doen gelden 
en zich er op toe te leggen, bij elke overtreding opnieuw 
op die noodzakelijkheid te wijzen, minder om daardoor 

tot het opleggen van een straf te komen dan om langzamerhand 
het besef te wekken, dat de Vereenigingen zich niet voor niet 
aangordden om verbetering in de verhoudingen op vakgebied te 
brengen ten algemeenen nutte, en den ernstigen wi l hebben 
dat doel te benaderen. 
Is dus het afzonderlijk optreden der Mij. , waardoor aan het ef
fect dat bereikt had kunnen worden te kort is gedaan, te betreu
ren, dat der andere C V . die de zaak geruimen tijd op haar be
loop lieten, verdient evenmin bewondering. 
Eerst den 15en September toch noodigt de B.N.A. de andere C V . 
uit tot eene samenspreking en als in antwoord daarop de Mij. 
t. b. d. B. bericht, dat zij zich reeds tot twee der Heeren wendde, 
heeft daarna eene conferentie plaats van de overige C V.. waar 
besloten wordt voorloopig geen stappen meer te doen. doch den 
loop van zaken af te wachten ten einde wellicht later daarop 
terug te komen. 

A l kan de P.P.C. zich voorstellen, dat het de andere 
C V . niet aanlokte, na de nieuwe door de Mij . gescha
pen moeielijkheid verder op de zaak in te gaan. dan is 
het haar toch niet duidelijk, wat van deze onthouding 
kan verwacht worden, en is zij van meening dat eene 
verdere afwikkeling der kwestie had kunnen plaats 
vinden. 
Behalve de reeds bovengenoemde begripsverwarring 
blijkt ook uit het verloop van het geheele geval een 
gebrek aan leiding. 
Het afwisselend optreden der C V . bewijst dat de actie 
der C V . in gevallen als het onderhavige niet behoorlijk 
geregeld is. 
Na het schrijven der P . P . C . van 29 Juni heeft de zaak 
waar het om ging gedobberd, en heeft nu eens de eene 
dan weder de andere C. V . een oogenblik de leiding 
genomen om te trachten tot eene oplossing te komen. 
Het komt de P. P. C. voor dat hierin verandering be
hoort te komen en dat althans wat de gevallen de A . R. 
betreffende aangaat een vaste regel gevolgd dient te 
worden, waarbij een der C. V. (de oudste) de verant
woordelijke leiding heeft. 
Niet alleen echter voor wat betreft de door de A. R. be-
heerschte of daarmede nauw verbonden aangelegen
heden, maar ook voor de handhaving van andere rege
lingen op de uitoefening van het beroep betrekking 
hebbende zou eene door de C. V . gemeenschappelijk 
overwogen regeling van nut zijn, opdat in de daarvoor 
in aanmerking komende gevallen een vaste procedure 
gevolgd kou worden en het optreden van een of andere 
C. V. niet van het toeval afhankelijk ware. 
Indien in deze richting iets uit de kwestie Koloniaal 
Instituut mocht voorkomen, dan zou zij ook nog haar 
nuttige zijde hebben gehad. 
De P. P. C. kan uit den aard der zaak U slechts voor
stellen doen voor wat haar domein betreft en geeft U 
dan in overweging de leiding van de met haar te voeren 
correspondentie, over aangelegenheden de toepassing 
der A . R. betreffende, op te dragen aan de oudste der 
C. V . en daarvoor eene speciale regeling te maken. Voor 
wat betreft het optreden der C V. voor de handhaving 
van andere regelingen dan de A. R. op de uitoefening 
van het beroep betrekking hebbende, moet de P. P. C. 
zich beperken tot het uitspreken der wenschelijkheid. 
dat ook daarvoor door de C. V. gemeenschappelijk eene 
regeling worde getroffen. 

de Permanente Prijsvraag-Commissie 

A. S A L M G. BZN., Voorzitter 
C. N . VAN GOOR, Secretaris 
P. J. DE JONGH, Penningmeester. 

Amsterdam. 1 November 1912. 

.%tHl-Lleefafe». 

ffól-tWPU.,'. 

Het Hoofdbestuur kan zich geheel met het voorstel der 
P. P. C. vereenigen. 
In verband hiermede heeft het zich tot de Besturen van het Ge
nootschap Architectura et Amicitia, de Vereeniging Bouwkunst 
en Vriendschap en den Bond van Ned. Architecten gewend met 
onderstaande schrijven: 

WelEdelGeb. Heeren. 

Het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst neemt de vrijheid, in verband met het schrijven der 
P. P. C. aan de Besturen der Constitueerende Vereenigingen d.d. 
1 Nov. 1912, Uw aandacht te vestigen op het voorstel van de 
P. P. C in genoemd schrijven vervat, om de leiding van de met 
haar te voeren correspondentie over aangelegenheden de toe
passing der A. R. betreffende, op te dragen aan de oudste der 
Const. Vereenigingen en daarvoor een speciale regeling te 
maken. 
Terecht wijst de P. P. C. in haar schrijven er op, dat de actie der 

Het bekroonde ontwerp in de Ideal House prijsvraag. Arch . REGENAI.D 
C. F R Y en H . CLARK Jun. 
Achtergevel, Plan, Verdieping en Doorsnede. 

C. V . in zake de Koloniaal Instituut prijsvraag niet behoorlijk ge
regeld was, en dat nu eens de eene dan weer de andere C. V. 
een oogenblik de leiding heeft genomen om te trachten tot een 
oplossing te komen. 
Het Hoofdbestuur heeft in zijn vergadering van gisteren zich ge
heel met de zienswijze van de P. P. C. vereenigd. en het heeft ge
meend, overeenkomstig het voorstel van de P. P. C . dat het op 
zijn weg ligt. als bestuur van de oudste Vereeniging. zich tot U en 
de Besturen der overige C. V. te moeten wenden met de vraag, 
of U zich ook met het voorstel der P. P. C. kunt vereenigen. 
Aan het slot van genoemd schrijven wijst de P. P. C. op een 2e 
wenschelijkheid, van verdere strekking, namelijk dat voorde 
handhaving van andere regelingen dan de A.R.. op de uitoefening 
van het beroep betrekkinghebbend.hetookwenschelijkis.dat 
daarvoor door de C. V . gemeenschappelijk een regeling wor
de getroffen. 
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Het bekroonde ontwerp in de Ideal House Prijsvraag. 

Het Hoofdbestuur onderschrijft deze wenscHelijkheid en het zou 
gaarne Uwe meening ook omtrent dit punt vernemen, zoo ook 
omtrent de vraag of het niet aanbeveling verdient, ter nadere 
bespreking van bovengenoemde onderwerpen, een vergadering 
van afgevaardigden der Besturen van de C . V . te beleggen. 
Met belangstelling Uw antwoord, liefst spoedig, tegemoet ziende. 

Hoogachtend 
voor het Hoofdbestuur voornoemd 

7 November 1912. (w.g.) J. G R A T A M A . Secretaris. 

AFDEELING AMSTERDAM VAN DE MAAT
SCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
Vergadering op Woensdag 20 November ten 8 ure n.m. in het 
gebouw der Maatschappij Marnixstraat 402. 
Lezing met lichtbeelden van den heer F . A. Hoefer. archivaris 
te Hattem over: Het Nederlandsch Openlucht museum. 
Introductie is ruim opengesteld. De Secretaris 

J. B A K K E R . 

Arch. REGINALD C . F R Y en H. CLARK Jun. 

De Hal l . 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

m H E T IDEAAL HUIS. ü 
OP DE TENTOONSTELLING IN OLYMPIA 

T E LONDEN, 
oo de lezer deze tentoonstelling zelf niet be
zocht heeft, zal hij zich haar nog wel herinne
ren uit de uitvoerige beschrijvingen in de dag
bladen. Het is de tentoonstelling die in April 

van dit jaar gehouden werd en van de Daily Mail uitging. 
De bedoeling was o.a. een overzicht te geven van de 
interieurkunst der verschillende cultuurstaten van 
Europa. Ook de Hollandsche kunstnijverheid was uit

genoodigd, en zij zond een kleine, 
doch uitgelezen collectie inte
rieurs, die een zeer groot succes 
hadden. Holland zelf waardeert 
niet genoeg zijn eigen, uitstekende 
moderne talenten op dit gebied; 
ieder keer is een groot succes in 
den vreemde noodig om hem eenigs
zins meer tot een goed besef ervan 
te brengen. 

Wij hebben ons hartelijk over deze 
appreciatie der Hollandsche mo
derne kunst verheugd; maar over 
wat de Ned. Kamer van Koop
handel te Londen op deze ten
toonstelling heeftgewrochthebben 
wij ons minder verheugd. Integen
deel; het afschuwelijk nagemaakte 

De Entree. Achtergevel met loggia. 

Hollandsche dorp was Nederland geheel onwaardig, was 
een kermisachtigheid van de bedenkelijkste soort. 
De bedoeling was Hollands schoonheid te laten zien; 
als men nu bedenkt, dat die peuterige, doekerige en 
vlodderige dorpshuisjes stonden in de hal van het ge
bouw, en dat een bloembollenveld (en welk een!) zich uit
strekte tot den achterwand van de hal, en daar de voort
zetting van dat veld met kanalen, weiden en woningen 
werd . . . . geschilderd, dan kan men zich al voldoende 
voorstellen, welk eene aesthetische min-waardigheid 
zich daar vertoonde, als een ergerlijke hoon voor 
Nederland. 
En het bedenkelijke was, dat meer 
dan een Nederlandsch dagblad een 
opgewonden beschrijving gaf, alsof 
het iets heel aardigs gold! 
Wij zouden niet op deze pijnlijke 
historie terug zijn gekomen, ware 
het niet, dat de afbeeldingen van 
het bekroonde ontwerp van de 
Ideal House prijsvraag ons onwil
lekeurig op het onderwerp bracht. 
Dank zij de welwillendheid van 
de heeren Reginald C. Fry en H. 
Clark Jun, de winnaars van deze 
prijsvraag, zijn wij in staat gesteld 
hierbij de desbetreffende teeke
ningen af te beelden. 
Deze prijsvraag, door de Daily 
Mail uitgeschreven, betrof het ont- De ontvangkamer. 

werp van een landhuis, waarvan de bouwkosten j . 900 
tot 4.' 1100 mochten bedragen. Niet minder dan 790 
plannen kwamen in ; dit groote aantal zal vermoedelijk 
wel een gevolg zijn van de goede belooning, namelijk 
4. 100 voor den prijswinnaar. De Jury bestond uit 2 
architecten, 1 aannemer en 2 dames. Deze laatsten 
waren benoemd, opdat de ontwerpen ook bekeken 
werden uit een oogpunt van ideaal practischc huis
houding en ten opzichte van andere details, die naar 
men meende, toch eigenlijk alleen vrouwen goed kun
nen beoordeelen. Van andere zijde werd echter deze 
toevoeging van 2 dames geheel overbodig geacht; zij 
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zouden echter wel geen kwaad stichten en dat zij in 
de Jury zaten zou het publiek genoegen doen. 
Het gebouw van den prijswinnaar is op ware grootte 
en geheel overeenkomstig het ontwerp in de Olympia-
hal opgericht. Enkele details, zooals sluit- enhangwerk 
zijn wel wat duurder geworden dan de wedstrijdprijs 
zou toelaten. 
De ontwerpers namen op zich, het gebouw overal bin
nen een kring van twintig mijlen om Londen voor den 
prijs van 1100 te bouwen. 
Interessant was de opbouw, die in 10 dagen moest ge
schieden, waartoe een buitengewoon goede regeling 
der werkzaamheden een vereischte was. Dag en nacht 
werd met twee ploegen gewerkt. 
Het plan heeft het bekende Engelsche karakter van de 
cottage. In het algemeen zijn de kamers nietgroot; door
dat echter haar hoogte gering is en zij goede verhou
dingen hebben, ook wat de onderdeelen als deuren en 
ramen betreffen, toonen zij zich niet zoo klein en heb
ben zij het bekende Engelsch-gezellige. 
De ruime ilal'. wordt gebruikt voor woonkamer; in 
aansluiting hierbij de flinke loggia. Het personeel kan 
de voordeur bereiken, zonder door de Hall te gaan, en 
de bediening van de eetkamer is door een gangetje, 
welke zoo geventileerd wordt, dat geen kook- of etens-
lucht in het huis zelf komt. Een tweede trap leidt naar 
de slaapkamer van de dienstbode. Jassenkamer en 
toilet zijn handig geplaatst rechts van den entree; de 
bijkeuken links is minder goed gelegen. 
Op de verdieping zijn de badkamer, de W. C. en de lin
nenkamer in één ruimte samen gegroepeerd; de dienst
bode slaapkamer is goed gescheiden van de andere 
vertrekken. 

Over het uitwendige het volgende. De muren zijn van 
baksteen, grootendeels gepleisterd; gedeelten van de 
verdieping zijn met leien behangen en andere deelen 
zijn van vakwerk. De schoorsteen en het plint is van 
zichtbaar gebleven baksteen; de blinden zijn groen ge
schilderd. Bij de entree is het vakwerk gevuld met 
donker roode baksteen in zigzag verband. De kleuren 
combinatie gevormd door baksteen, pleister, eikenhout, 
leibekleeding en leiendak is harmonieus en aardig. 
De buiten-architectuur is schilderachtig; maar ook 
van Engelsche zijde wordt opgemerkt, dat er eenige 
meerdere rust hier en daar wel gewenscht was, zooals 
de Illustrated Carpenter and Builder mededeelt, uit 
welk blad wij ook enkele bijzonderheden hebben over
genomen. 

In de Hall vinden wij de bekende hooge eikenhouten 
paneellambriseering. Overigens is het interieur zeer 
eenvoudig. 
Het gebouw te Olympia was geheel en goed gemeubeld. 

J. G R A T A M A . 

ana S O C I A L E H Y G I E N E 
E N - T E C H N I E K . 

door J. L. B. K E U R S C H O T . 

XXXIV. 

m 

m l E Z E G E N I N G E N V A N D E N S P E C U L A T I E B O U W . 
jHet is een feit van vrij algemeene bekendheid, 
Jdat de speculatie- en eigenbouwers in de 
-groote steden van ons land, bij een groot deel 

der burgerij in een niet bepaald verkeerd blaadje aan
geschreven staan. Men ziet hen immers herhaaldelijk 
optreden als adviseur in bouwaangelegenheden; als 
uitvoerders, taxateurs, ja zelfs als ontwerpers 
van bouwwerken. 
En och, dat verschijnsel behoeft ons toch eigenlijk niet 
te verwonderen; het publiek — dat voor het vormen 
zijner meening zoo zelden verder in een of andere zaak 
doordringt, dan tot hetgeen aan de oppervlakte is waar 
te nemen heeft die speculatie- en eigenbouwers zoo-
zoetjes-aan van timmermans- of metselaarsknechts in 
patroons en huizenbezitters zien veranderen, zoodat 
het eigenlijk van zelf spreekt, dat het in stomme ver
bazing tot die gunstelingen van Fortuna opziet. 
..Ze hebben zich immers zoo prachtig opgewerkt en het 
door noeste vlijt en taaie volharding toch ver weten 
te brengen," ziedaar het oordeel van een groot deel 
der burgerij over onze bouwondernemers. 
Hoe die ..opwerking" plaats heeft in den regel; wat er 
waar is van die -noeste vlijt" en die -taaie volhar
ding", dat zijn vragen, die men zich daar blijkbaar 
nimmer stelt. 

Wij, die wat meer van nabij die -opwerking" kunnen 
zien; wij, die zien, hoe als gevolg van die opvijzeling 
dit is een nog juister woord — de bebouwing van de 
uitbreiding onzer steden tot in den grond is bedorven, 
wijl die bebouwing reeds sedert tientallen van jaren 
wordt beheerscht door de bouwondernemers met noe
ste vlijt en taaie volharding; wij, die tal van kleine 
ambachtsbaasjes van die opvijzeling het slachtoffer 
hebben zien worden, ja — wij hebben die vragen wel 
eens gesteld en ook beantwoord gekregen. 
Waar wij langs dezen weg zijn gekomen tot de conclu
sie, dat het verdwijnen van dit ondermaansche van den 
revolutie- en eigenbouw allerminst als een ramp ware 
te beschouwen, hebben wij besloten om te dezer plaatse 
zoo nu en dan eens iets uit die sfeer van noeste vlijt 
en taaie volharding mede te deelen. 
Wat toch is — naar onze ervaring in den regel een 
revolutie- of eigenbouwer, die wij gemakshalve — 
in het vervolg van dit betoog -bouwondernemer" 
zullen noemen? 
Een bouwondernemer is in verreweg de meeste geval
len zooiets als de derdemachtswortel uit den vierkants
wortel van een zelfstandigheid; is in de meeste gevallen 
een middel in handen van geldschieters en van het ge
heele cordon intellectueelen en niet-intellectueelen, dat 
hen omgeeft en helpt hanteeren de financieele zuig-
pomp, die geplaatst is op de beurzen en beursjes van 
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allen, die de eer genieten mede te mogen werken aan 
de metamorphoseering van een aantal timmermans- en 
metselaarsknechts in bouwondernemers. 
Tot verdediging van deze bewering kunnen wij wijzen op 
het jongste zwendel-geval, dat zich in de Arnhemsche 
bouwerij heeft voorgedaan en zich als volgt toedroeg : 
Een timmermansknecht zonder eenig bezit voelde op een 
gegeven oogenblik een onweerstaanbare behoefte den 
bouwondernemersstand met een firma te vermeerde
ren; hij zocht en vond een compagnon eveneens 
timmermansknecht en in financieel -gewicht" niet voor 
eerstbedoelden onderdoende en samen kwamen ze 
overeen,aan den welstand van onze goede stad verplicht 
te zijn, haar te begiftigen met eenige producten van hun
nen architectonischen aanleg en dito aspiraties. 
De financieele basis der firma was deze: No. I had 0 
centen, No. II had eveneens 0 centen; de firma beschikte 
dus over een -bedrijfskapitaal" van 2 0 centen = 00 
centen. Hierbij gevoegd -de noeste vlijt en de taaie 
volharding" en men krijgt een financieele basis, vol
doende soliede om daarop een paar bouwondernemers 
hun operatien te doen aanvangen. En de wereld is 
immers zoo slecht niet als wel eens wordt voorgesteld 
een behulpzaam en filantropisch mensch te vinden, was 
het werk van een oogenblik. 

Een houtkooper-geldschieter - die reeds meer in der
gelijke gevallen en met .steeds stijgend succes" de be
hulpzame hand bood zou, primo, zorgen voor het 
-eventueel" door de firma „tekortkomende" bedrijfs
kapitaal en secundo, voor het benoodigde hout, natuur
lijk —- onder zulke omstandigheden spreekt dat wel van 
zelf — van lste kwaliteit. Een steenleverancier zich 
ook bizonder voor de firma „interesseerende" wilde 
-zoo noodig?" ook wel zoo goed zijn te helpen. 
Nu moest er grond zijn een huis is geen luchtschip 
doch ook dat leverde voor een zóó goed gesitueerde 
firma geen enkel bezwaar op. Vervolgens werd een punt 
van ernstig overleg : de keuze van de ambachtsbaasjes, 
die zoo -gelukkig" zouden zijn, voor de firma te mogen 
werken; het timmerwerk zou de firma maar in eigen 
beheer uitvoeren, terwijl een metselaar, een loodgieter, 
een stucadoor, een verver, een behanger, een smid en 
een jalouziènmaker spoedig gevonden waren. Men ziet, 
de firma wist ook haar naasten lief te hebben. 
Arme ambachtsbaasjes! 

Middelerwijl hadden de heeren firmanten het plan voor 
den bouw „ontworpen" ; dit ingevolge de bouw- en be-
woningsverordening doen goedkeuren, om daarna met 
het grondwerk een aanvang te maken. De eerste-steen-
legging volgde dra en in minder dan geen tijd was 
dank zij noeste vlijt en taaie volharding het werk 
in vollen gang. 
En -das geëhrte Publicum" had toch nooit kunnen den
ken, -dat die firma er zóó goed bij zat!" 
In den beginne ging alles best; Zaterdagsmiddags ver
dween een der firmanten op geheimzinnige wijze naar 
zijn „bankier" en na zijn terugkeer op de vlakte werd den 
eigen timmerlieden hun weekgeld en den ambachts-
baasjes voorschotten op hun aannemingssom uitbetaald. 

Na eenigen tijd echter ontstonden er telkens kleine con-
flictjes tusschen de firma en hare aannemertjes: de 
Zaterdagsche voorschotten waren niet meer evenredig 
aan de waarde der geleverde materialen en verdiend 
loon. Door de handigheid der firma, het vertrouwen in 
de „rekening-courant" bij den .bankier" en niet minder 
door de naiveteit der baasjes, konden die conflictjes 
binnen bepaalde grenzen worden gehouden en kon de 
bouw worden voortgezet. De eerste huizen kwamen ge
reed en werden onmiddellijk verhuurd, maar het afwer
ken der laatsten wilde niet vlotten. Er haperde iets; de 
gang was eruit, ook de oningewijde zag dat, doch men 
wist natuurlijk niet, waar de schoen eigenlijk wrong. 
Men wist niet, dat de financieele basis, waarop de firma 
was gegrondvest, reeds bedenkelijke afwijkingen ver
toonde. 
De „bevoorrechte" baasjes keken boos; de knecht, die 
bij den ijzer-leverancier deur- en raammonteeringen 
en bij den geldschieter-houtleverancier hout ging halen, 
kwam onverrichter zake terug. Een bestelde hoeveel
heid glas waarom al bij herhaling was gevraagd — 
bleef uit; de Arnhemsche -Italianen" die de granito
vloeren zouden leggen, waren opgeroepen voor den 
Turksch-Italiaanschen oorlog; de behanger kon de 
firma onmogelijk helpen wegens groote drukte ; enz. 
enz. en onder die omstandigheden kwamen de firmanten 
ook niet meer op het werk. De taaie volharding was tot 
nul gereduceerd en van noeste vlijt viel niets meer te 
bespeuren en als een der heeren een oogenblik den 
moed had van die bouwondernemers-deugden te laten 
blijken door op het werk te verschijnen, dan kwamen de 
schuldeischers die inmiddels een beteekenend aantal 
vormden — van alle zijden opdagen. 
Wat nu de oorzaak van de schuld vorming is geweest 
of de bankier onvoldoende fourneerde, of de firma te 
veel noodig had om een vroeger ontstaan gat te stoppen, 
of dat deze beide omstandigheden aanwezig waren 
ik heb het niet precies te weten kunnen komen. Maar 
dit staat vast, op een gegeven oogenblik lang voor dat 
de huizen voltooid waren - hadden de kleine baasjes 
en de leveranciers van monteeringen en glas ongeveer 
f 4000. van de firma te vorderen. Deze laatste, eens 
zoo goed gesitueerd, zat natuurlijk in zak en assche, 
maar had tenslotte niets te verliezen; haar-bedrijfs
kapitaal", 't is waar „es war verschwunden," maar 
enfin, dat kwam wel terecht. De schuldeischers daaren
tegen waren de slachtoffers. 
Ziethier een vooral uit den „nijveren bouwondernemers 
stand", die — zooals het in de discussie inden Arnhem-
schen Raad over een voorstel om der woningvereeniging 
.Die Goede Woningh" ingevolge art. 30 der Woningwet 
een voorschot te verleenen, eens heette — door die 
woningvereeniging een doodende concurrentie wordt 
aangedaan. 
Laten wij echter ons verhaal vervolgen, waaruit dan 
zal blijken in wier handen de hier ten tooneele ge
voerde bouwondernemers-firma het middel is geweest, 
om de financieele zuigponip te zetten op beurzen en 
beursjes van anderen. 
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Op een goeden middag, dat een der firmanten het ge
waagd had eenige oogenblikken op het werk te vertoe
ven, verscheen er een onbekend heer, die voorgaf uit 

te komen. ZEd. had opreis gehoord van de 
moeilijkheden, waarin de firma zich bevond en wilde 
nu trachten haar te helpen. Hij maakte daarvan spe
ciaal werk, vond het „heerlijk" te helpen en zou de 
firma zeer spoedig van hare drukkende zorgen be
vrijden. 
Om zoo en zoo laat had hij slechts even met zijn com
pagnon te komen in café en daar een hun 
voor te leggen stuk te teekenen en de zaak was 
volkomen en regie. 
De firma en hoewel op haar hoede verscheen op 
de afgesproken plaats, ontmoette daar werkelijk den 
reddenden engel, het door hen opgemaakte stuk en 

wie nog meer? 
Zij ontmoette daar ook : den hoatkooper-geldschieter en 
den steenbakker; de filantropen hadden ook hier elkaar 
gevonden. 
Het onderhoud, dat op deze ontmoeting volgde zal ik 
den geachten lezers besparen; voor hen is voldoende 
te weten, dat de houtkooper-geldschieter en de steen
bakker toevallig natuurlijk in gezelschap van den 
vreemden meneer waren. 
De vlieger is echter niet opgegaan! De firma begeerde 
een zorgvolle voortzetting van haar bestaan boven een 
zorglooze en teekende het stuk van den engelachtigen 
redder niet. 
Maar daarmede was zij niet gered, want de geldschie
ter gaf geld noch hout en de ambachtsbaasjes hadden 
hun werk stop gezet. 
Toen bood de houtkooper-geldschieter der firma een 
stuk ter teekening aan, waarin zij afstand deed van de 
huizen en waarbij verklaringen van de schuldeischers 
— dat deze met 25 van hun vorderingen genoegen 
namen moesten worden overgelegd. Deze truc, om 
ten koste van arme ambachtsbaasjes in het bezit van 
goedkoope huizen te komen, mislukte echter ook; het 
stuk werd niet geteekend. 
Daarop heeft de firma de huizen verkocht; vóór echter 
de nieuwe eigenaar de koopsom betaalde, liet hij ze eerst 
afwerken om het daarvoor benoodigde bedrag van die 
koopsom af te trekken. De ambachtsbaasjes en leveran
ciers dachten, dat ook hun vorderingen nu zouden wor
den betaald. De hoop daarop bleek echter een ijdele 
te zijn! 
Eerst moesten worden betaald de houtkooper-geld
schieter en de steenbakker, die hun vorderingen en voor
geschoten gelden, verhoogd met rente en admi
nistratiekosten, als le hypotheek op de panden hadden 
doen vestigen. 
De crediteuren hebben zich toen tot een consortium 
vereenigd, dat daarna orde op de zaken heeft gesteld 
met dit gevolg, dat 60 pet. van de kleine vorderingen is 
uitbetaald, terwijl het percentage van de grootere be
dragen nog niet is vastgesteld, maar in elk geval beneden 
60 blijft. 

De filantropen ontvingen dus hun volle vordering met 
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rente en administratiekosten; de baasjes en leveranciers 
slechts 60 pet. of minder zonder rente en administratie
kosten en waar dit nu in onze stad in betrekkelijk korten 
tijd reeds het derde ongeveer overeenkomstige geval is, 
daar mag toch met recht gevraagd worden : wie varen 
het best bij het voortbestaan van den nijveren bouwon
dernemersstand" ? 

Vóór het beantwoorden dezer vraag dient men zich eerst 
rekenschap te geven van het aantal bezoeken in verband 
met het ontstaan, het kortstondig voortbestaan en 
den ondergang van vorenbesproken bouwondernemers
firma, afgelegd in kantoren van advocaten, notarissen 
en zaakwaarnemers en van de kosten, die dergelijke be
zoeken altijd tengevolge hebben. 

En na het beantwoorden dier vraag, zal men tot de con
clusie moeten komen, dat het nu heusch niet zulk een 
vreeselijke, maatschappelijke ramp zou zijn, als den 
„nijveren bouwondernemersstand" een zóó „doodende 
concurrentie werd aangedaan", dat een groot gedeelte 
weder tot schaafbank en truffel moest terug keeren. 
Er vielen dan heel wat minder slachtoffers!! 

VERGADERINGEN 
BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP. 

In de 6 Nov. gehouden vergadering heeft de heer D. J. van dei-
Ven, letterkundige te Nijmegen, een voordracht gehouden over: 
„Wat het Nederlandsch Openlucht Museum voor ons vaderland 
beoogt te zijn." 
De spreker gaf allereerst eene definitie van het begrip „Open
lucht Museum", daarbij in het licht stellende het groote verschil 
in opzet, karakter en doel van een museum van oudheden, on
dergebracht in een gebouw, en eene verzameling van ethnogra-
phische voorwerpen in de open lucht. Bij deze laatste worden 
b.v . geheele woningen, met meubelen, gereedschappen, en zoo 
mogelijk zelfs de geheele omgeving in een passende entourage 
overgebracht en bewaard in hun oorspronkelijken toestand. De 
groote moeilijkheid, om zich in musea van de geëxposeerde voor
werpen het gebruik en de toepassing voor te stellen, is in een 
openlucht museum ondervangen, omdat ieder voorwerp, ieder 
stuk gereedschap ende geheele woningen blijven in de oorspron
kelijke omgeving en zelfs, indien eenigszins mogelijk, door be
woners in de kleederdracht van streek en tijd in gebruik worden 
gehouden. 
Spreker denkt hier b.v. aan de meer en meer verdwijnende boe
renwoningtypen uit Friesland, Noord-Brabant en den Achter
hoek, aan de wind- en watermolens, aan de nog zéér sporadisch, 
zelfs in ons land, voorkomende klokkenstoelen en meent dat het 
méér dan tijd wordt deze en dergelijke uitingen van vroegere 
eeuwen voor geheele opruiming te behoeden en voor het nage
slacht te bewaren. 
De studie van oude volksgebruiken is alleen mogelijk in de oude 
omgeving en spreker geeft treffende voorbeelden hoe door 
nauwgezette studie van woning, huisraad en gereedschappen 
vaak een geheele reconstructie van het leven in vroeger eeuwen 
mogelijk is gebleken. 
Eene. inderdaad zéér fraaie, collectie foto's en lichtbeelden van 
de 3 bestaande Noorsche openluchtmusea, maakte voor de aan
wezigen duidelijk dat hier waarlijk iets te bereiken valt. Dat het 
mogelijk is op een uitgestrekt terrein op te stellen de meest hete
rogene specimina van vroeger leven en dat op deze wijze inder
daad véél voor ons kan blijven bewaard wat anders onherroe
pelijk verloren gaat. Een tweede serie lichtbeelden gaf tallooze 

voorbeelden van nog zéér weinig voorkomende typen van boe
renwoningen, van meubelen, van wagens en andere gereedschap
pen, van typische watermolens, van weefgetouwen, enz. enz.; 
alle waard om behouden te blijven en in een passende omgeving 
te blijven getuigen van de zeden, gewoonten en gebruiken der 
bewoners. 
Spreker meent, dat in de idylisch gelegen bosschen, heiden en 
plasjes van de „Waterberg" bij Arnhem, het plekje gevonden is 
waar het Nederlandsch Openlucht Museum moet komen en doet 
een krachtig beroep op de medewerking van allen om tot spoe
dige verwezenlijking van dit. inderdaad nationale denkbeeld te 
komen. 

iMGEZOMDEM 
gJSTUKKEJYj 

DAKBEDEKKINGEN. 
In No. 45 van dit blad komt een bespreking voor van het boekje : 
Dakbedekkingen van de hand van den Heer J. J. van Noppen. 
Als schrijver van genoemd werkje, meen ik genoemd artikel, 
niet onbesproken te kunnen laten. 
De recensent kan er m. i . geen aanspraak op maken, een wel
willende en opbouwende critiek te hebben geleverd, hetwelk 
men toch in het algemeen mag verwachten. In de recensie wor
den alleen de volgens den Heer N . voorkomende onjuistheden 
besproken, tenzij de Heer N . van oordeel is, dat van het geheele 
werkje niets deugt. Wat zijn dan echter zij, die deze uitgave be
spraken in de Bouwwereld, Architectura enz. toch onwetende 
en onpractische menschen! Wat hebben die dat boekje opper
vlakkig doorgelezen en besproken! 
Maar ter zake. Uit de bespreking meen ik te mogen opmaken, 
dat de Heer N . het werkje veel te beknopt vindt, 'k Zou hem 
wil len vragen : „Hebt U den juisten titel op den omslag wel ge
lezen ?" Dit boekje behoort thuis in de Bibliotheek van het Insti
tuut ..Jacob van Campen." Het ligt in den aard der zaak, dat in 
dit geval de uitgave beknopt moest blijven, om ze niet te duur 
te doen worden. Zelfs is het reeds een der grootste nummers 
van deze Bibliotheek. Het doel was dan ook een beknopte leid
draad saam te stellen, die bij de studie kan worden geraad
pleegd. Zou men alles er in willen hebben, wat bij het onder
werp Dakbedekkingen ter sprake kan komen, dan zou het werk 
waarlijk niet klein worden. Zou een studeerende ook alles uit de 
boeken moeten kunnen halen, dan is hij aangewezen uitsluitend 
op standaardwerken. E n de Heer N . weet toch ook wel, dat de 
meesten van hen, die voor een examen studeeren, onder leiding 
werken, hetwelk ook verreweg het verstandigst is. 
Hoewel ik niet op het geheele artikel zal ingaan, wensch ik toch 
enkele besproken constructies (door den Heer N.) nog eens na te 
gaan. Volgens den recensent moet eerst het dakbeschot worden 
aangebracht en daarna pas het zink in de goten. Daar is m. i . een 
groot nadeel aan verbonden. Wanneer dit geschiedt in het natte 
jaargetijde, kan het zeer goed voorkomen, dat het dakbeschot 
reeds is aangebracht en men wegens het natte weder gedurende 
eenigen tijd onmogelijk de goten kan aanbrengen. Zoo noodig 
kan het dakbeschot dan wel gedekt worden, doch het houtwerk 
van de goten wordt door en door nat, hetwelk m. i . al zeer slecht , 
is. Schijnbaar is de Heer N . bevreesd, dat ingeval men anders te 
werk gaat, dus eerst het zink in de goten legt het zink veel 
gevaar loopt beschadigd te worden. Wanneer er werkelijk vol
doend toezicht is, zal dat heusch niet gebeuren. De Heer N . er
kent zelf, dat deze werkwijze veel voorkomt. Laten we er aan 
toevoegen, dat dit ook door zeer bekwame en practische bouw
kundigen alzoo geschiedt, waaronder zij. die later meer dan de 
meeste architecten in de gelegenheid zijn om te kunnen beoor
deelen, waarvan ontstane lekken het gevolg zijn. 

Wordt het zink dus eerst aangebracht, dan kan de geheele naad 
gesoldeerd worden. Mocht later herstelling noodig zijn. b.v. het 
inbrengen van nieuwe goten, welnu, met een klein plaatje lood, 
omgebogen over de fels, ter plaatse van de naad, maakt men de 
constructie waterdicht. Meent de Heer N . dan, dat het voetlood 
nooit of te nimmer verteren zal? Hoe dan echter nieuw aan te 
brengen. Ik voor mij zie ook werkelijk het nut van een reep voet-
lood niet voldoende in, om de uitgaven daarvoor niet te sparen. 
Verder meent de Heer N . dat de schuif van een brug,aangebracht 
volgens fig. 119 er nimmer afgenomen kan worden. Wordt de 
schuif van lood gemaakt, zooals ook meestal geschiedt en in 
het boekje eveneens vermeld is dan zal het afnemen al niet 
de minste moeilijkheid opleveren. De onderlijn van de schuif 
had iets hooger aangegeven kunnen worden. E n zou dan het af
nemen van een zinken schuif nog last veroorzaken ? Een derge
lijke opmerking, als de Heer N . hierover maakt, noem ik al te 
gezocht 
E n dan nog, als de schuif eenmaal goed aangebracht is, haalt men 
deze er toch niet meer af. 
'k Ben het volkomen eens met den Hr . N. , waar hij zegt, dat trot-
seerloodjes veelal verkeerd worden aangebracht. Zi j , die echter 
„Dakbedekkingen" niet hebben gelezen, moeten m.i. door de 
recensie de meening verkrijgen, alsof in mijn boekje vermeld zou 
zijn, dat een trotseerloodje geheel vastgesoldeerd moet worden. 
Niets is echter minder waar. De bespreking daarvan had gevoe
gelijk weg kunnen blijven. 
E n nu nog iets over de hoekkeperafdekking. Uit mijn beschrij
ving kan ieder volkomen opmaken, dat ook m.i. de constructie 
volgens fig. 88 de meest solide is. Dat de Hr. N . het met mij over 
fig. 89 niet eens was, wist ik reeds langeren tijd (niettegenstaande 
ons dispuut over dit onderwerp, toen mij examen werd afgeno
men in dit vak — voor Bouwkundig Opzichter — was de Hr. N. , 
destijds examinator, welwillend genoeg mij het hoogste cijfer toe 
te kennen in de „kennis van dakbedekkingen"). Tegenwoordig 
worden de leien op de hoekkepers tegen elkaar verwerkt, veelal 
zonder gebruik van lood. Dan is de constructie, m.i. slecht te 
noemen, daar dan het indringende water onmiddellijk op het 
hout inwerkt. Ingeval de leien echter volgens fig. 89 verdekt 
worden en goed strak op het lood worden aangebracht, heeft 
men veel meer zekerheid tegen verrotting. Dat de lei in deze 
figuur iets los van het lood is geteekend. kan toch den Hr. N . niet 
op een dwaalspoor gebracht hebben. Dit is ter wille van de duide
lijkheid aldus aangegeven, iets wat bij het teekenen van Uzer-
constructies zeer veel gebruikelijk is; en het behoeft daar toch 
niet alleen wet voor te zijn ? 
Ten slotte nog di t : Het viel mij op, dat de recensent van het ge
deelte, vanaf bl . 148 niets zegt. Of houdt dit verband daarmede, 
dat op het examen voor Bouwkundig Opzichter en Teekenaar 
bijna uitsluitend alleen geëxamineerd wordt in kennis van con
structies, voorkomende bij pannen, leien en zinken daken? Bij 
de samenstelling van het boekje hield ikrekening met de eischen 
volgens de examenprogramma's, waarin wel terdege gevorderd 
wordt van den candidaat, dat hij kennis bezit van dakbedekkin
gen in gegolfd plaatijzer, glas, enz. uitgevoerd. 
Waarom de gootconstructies geheel uit de oude doos zijn. is mij 
nog duister. Ware het, dat niets anders dan kroonlijsten (hoofd
gestellen) in de figuren voorkwamen, dan zou ik het met den Hr. 
N . volkomen eens zijn. Doch daar is niets van te vinden. Het is 
toch werkelijk niet de bedoeling, om ineen dergelijk werkje alle 
mogelijke ontwerpen van gootklossen, enz., te geven. 
Men meene nu echter niet. alsof ik zelve overtuigd zou zijn, dat 
aan mijn eerste pennevrucht geen fouten kleven. Zeer gaarne 
zou ik het onderwerp ook uitvoeriger behandeld hebben, maar 
de bestemming van het werkje liet dit, begrijpelijker wijze, 
niet toe. 
Opbouwende critiek, ook van den Hr. N . zal mij steeds zeer wel
kom zijn. 

Arnhem, Nov. 1912, 
E . J. R O T H U I Z E N . 
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BERICHTEN. 
Voordracht W. C. Brouwer over Bouwaardewerk. Woens
dag 20 November ten 8' 9 uur n.m. houdt de heer W. C. Brouwer 
in het Genootschap Architectura et Amicitia een voordracht met 
lichtbeelden over .Bouwaardewerk". Het bestuur van het Ge
nootschap verzoekt ons mede te deelen. dat de introductie ruim 
is opengesteld, en dat de leden der Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst en van hare Afdeelingen welkom zijn. 
Bouwkundig Adviesbureau te Amsterdam. Naar het Alg . 
H . BI. verneemt, zijn er ten Stadliuize te Amsterdam plannen tot 
reorganisatie der zoogenaamde „Schoonheidscommissie" welke 
o.a. uit afgevaardigden van de Mij . t. bev. d. Bouwkunst, van haar 
Afd. Amsterdam, van het Gen. Arch, et Amic. en van den Bond 
v. N . Arch, bestaat en advies geeft bij de beoordeeling van bouw
ontwerpen, ingeleverd bij aanvraag voor erfpacht of koop van 
gemeenteterreinen. Bij deze reorganisatie zou de schoonheids
commissie samenwerken met de commissie voor het stadsschoon 
in dien zin. dat de Commissie voor het Stadsschoon als „werk-
commissie" van de Schoonheidscommissie zou optreden. Heeft 
bijvoorbeeld de Schoonheidscommissie bedenkingen tegen een 
ingeleverd ontwerp, dan zou zij aldus denkt men zich de reor
ganisatie het ontwerp in handen stellen van de Commissie 
voor het Stadsschoon, welke dan, in overleg met den ontwerper, 
de door de Schoonheidscommissie gewenschte wijzigingen zou 
aanbrengen. 
Afgescheiden van deze bemoeiingen zou de commissie dan door 
middel van haar bureau kosteloos hulp verleenen voor gevel
ontwerpen voor bebouwingen op particulier terrein. 
De zaak staat thans zoo, dat de directeuren der Publieke Wer
ken en van het Bouw- en Woningtoezicht zich met het denkbeeld 
vereenigd hebben en dat ook B . en W.-er niet onsympathiek 
tegenover staan. De commissie van bijstand voor de Publieke 
Werken moet er nog haar oordeel over uitspreken. 
In de Commissie voor het Stadsschoon hebben zitting afgevaar
digden van het Kon. Oudh. Gen.; de Afd. Amsterdam der Mij . 
t. b. d. B . ; Amstelodamum; St. Lucas; de Viol ie r ; A r t i et Amic i -
tiae en Architectura et Amicitia. 

O F F I C I E E L G E D E E L T E . 
L A A T S T E BERICHTEN. 

AFDEELING S-GRAVENHAGE V A N D E M A A T 

S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 

V E R S L A G V A N D E V E R G A D E R I N G OP M A A N D A G 
11 N O V E M B E R 1912. 

De Voorzitter opent de vergadering, de eerste van het seizoen, 
met een beroep op het plichtgevoel der leden, waar het geldt de 
opkomst voor de vergaderingen en wijst op het beschamende 
van een aantal introducés, dat der leden nabijkomend, ja som
tijds overtreffend. Hij spreekt de hoop uit in dit nieuwe seizoen 
hernieuwde belangstelling in de Afdeeling te mogen consta
teeren. 
Voorts doet hij mededeeling van de wijze waarop het Bestuur 
na den zomer reeds werkzaam was, dat n.l. aan Burgemeester 
en Wethouders van 's-Gravenhage een adres verzonden werd, 
inhoudende het verzoek het plan van de firma Fel lner en Hel
mer voor den nieuwen Schouwburg op de plaats van den ouden 
niet aan den Raad ter uitvoering voor te dragen, terwijl nu weer 
een adres aan den Gemeenteraad klaar ligt ter aanbeveling van 
het Gemeente-terrein op Zorgvliet voor den schouwburgbouw, 
overeenkomstig het voorstel van de heeren Jurriaan Kok c. s. 
Hierna geeft de voorzitter het woord aan den spreker voor de
zen avond, dén heer G. Versteeg, die zijn voordracht over 
.Haagsche Woonhuisarchitectuur" aanvangt met de mededee
ling dat hij te Arnhem een dergelijke voordracht hield over A r n 
hemsche woonhuizen, echter voor een leekenpubliek, terwijl hij 
hier vakmenschen tegenover zich weet. en daarom meer speciaal 
de „eenheid van bebouwing" behandelen wi l , welke helaas in 
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den Haag, evenals in alle zich uitbreidende steden in ons land, te 
zeer gemist wordt. 
Hij wijst op het treurig aspect van een allee van importantie in 
den Haag, die welke recht aanloopt op het Kurhaus te Scheve-
ningen, en een rammelende huizenrij te zien geeft, waartus-
schen een enkel architectenwerk totaal verloren gaat. E n op een 
rondwandeling door de nieuwe buurten van de mooie oude Re
sidentie heeft hij overal de miserabele producten van eigen
bouwers waarvan hij straks mede eenige door middel van 
de projectielantaarn op het doek zal brengen, het straat
beeld zien bederven. Nieuwe begrippen omtrent stadsuit
breiding vinden tegenwoordig ingang, maar de bebouwing is in 
handen van bouwmaatschappijen en individuen, die totaal on
voldoende krachten in hun dienst hebben, om tot iets goeds te 
geraken. Het meest hinderlijk zijn wel de slechte hoekoplossin
gen, waar deze dikwijls den inkijk in stratenbeheerschen Ineen 
rijtje van 15 of 20 huizen zijn doorgaans een aantal motieven 
verzameld.voldoende om de gevels langs een geheele straat rijk 
mee te maken. Te meer treffend en weldadig aandoend zijn 
de enkele gevelrijen waar een zekere rust in de herhaling van 
eenzelfde geveltype. al is het een zeer middelmatig wat schoon
heid betreft, betracht is. Het is die rust. het is dat „einheitliche", 
waar W. C. Behrendt het over heeft in zijn boekje getiteld: 
„Die einheitliche Stockfront als Raamelement im Stadtbau", het 
boekje, dat spreker tot leiddraad gediend heeft bij het in elkaar 
zetten van zijn voordracht, .en dat hij ter lezing zeer aanbeveelt. 
Gevels van huizen van ongeveer dezelfde breedte en ongeveer 
gelijke iudeeling moeten niet afzonderlijk ontworpen worden, 
— is een van Behrendt's stellingen —, maar moeten deel uitma
ken van een geheel. Hoezeer is spreker het hiermee eens en hoe
zeer ware het te wenschen dat dit idee algemeen ingang vond. 
Spreker denkt hierbij niet aan de vervelende rijenhuizen van 
de jaren 1870 tot 80, het „cement-ti jdperk", waarbij men kans 
had, 's avonds laat thuiskomende, zijn buurmans huisdeur te 
wil len openen inplaats van zijn eigen deur, maar hij acht uit den 
booze de weinige aandacht, die men tegenwoordig, ook zelfs de 
goede architecten meestentijds, schenkt aan de mogelijkheid 
van een goede aansluiting met de huizen waarnaast of waartus-
schen men bouwt. Hij valt het ten top gevoerde individualisme 
van tegenwoordig aan, dat geen rekening houdt met wat ook. -
In Duitschland bindt de overheid de bouwers op gemeentegrond 
aan bepalingen omtrent gelijke gevel en dakhoogte e.d. voor 
huizen in straten; daar ook doen de .Bauberatungsstellen" 
veel goed. Op het congres tegen het aanstaand voorjaar door 
het Verbond van Nederlandsche kunstenaarsvereenigingen bij
eengeroepen zal de „Vrijheidin het bouwbedrijf" ookin behan
deling komen, naar spreker meedeelt; veel is hier mogelijk van 
te verwachten. 

De heer Versteeg besluit het eerste deel van zijn voordracht met 
de hoop uit te spreken, dat het middelbaar technisch onderwijs 
de goede ondergeschikte krachten zal kweeken waaraan èn ar
chitecten én eigenbouwers behoefte hebben. De architecten toch 
verliezen te veel uit het oog, dat de groote conceptie hun voor
naamste werk is en dat zij de detailverzorging over moeten 
laten aan onder hun leiding werkende krachten. 
In een pauze worden de ingekomen ontwerpen op de Eereprijs
vraag Godefroy voor een Architectenhuis, door het Hoofdbe
stuur der Maatschappij de Afdeeling ter leen verstrekt, en 
in de zaal geëxposeerd, bezichtigd. 
Na deze pauze vertoont de heer Versteeg een reeks lichtbeelden 
van huizen uit het cementtijdperk, stijlgevels, leelijk, middelma
tig en goed modern werk, en van oude gevels. Bij elk plaatje 
heeft hij een opmerking en boeit daarmee zijn toehoorders. 
Als uit het plotseling verblindend licht van de projectielantaarn 
te begrijpen is dat de voorraad fotos op is, beloont een flink ap
plaus den spreker voor het goede werk door hem dezen avond 
verricht en komt de voorzitter de dank der vergadering daar in 
woorden bijvoegen, waarvan de heer Versteeg bescheidenlijk 
een deel van zich afschuift op den secretaris der afdeeling, die 
op zijn aanwijzing als amateur-fotograaf de foto's nam. Hierop 
wordt de vergadering gesloten. 
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= ^ T y C U U R S C H I L D E R I N G E N V A N R O L A N D HOLST: Het 
{ gebouw van den Alg. Ned. Diamantbew.Bond 

^f£J (in Amsterdam, het bekende werk van Berlage 
* lÜm£-2i met zijn krachtigen gevel en zijn belangwek

kende vierkante traphal in warmgeelen baksteen, bevat 
in zijn bondszaal een breed fries van wandbeschilderin-
gen, door Roland Holst vijf jaar geleden gemaakt. Er 
wordt weinig notitie genomen van deze fraaie en zin
rijke uitingen van decoratieve kunst, die tot het aller
beste behoort, wat de moderne vlakschilderkunst in 
Nederland, ja, in Europa, voor zoover mij bekend, 
heeft voortgebracht. 
Het is wel jammer, dat deze kunst niet onder de oogen 
der talrijke tentoonstellingsbezoekers komt; in hare be
trekkelijke geïsoleerdheid staat zij te veel buiten het 
groote publiek, dat daardoor in de meening versterkt 
wordt, dat er eigenlijk alleen maar een losse-schilderij -
kunst bestaat. Te meer is dit te betreuren, omdat de 
gebonden muurschilderkunst, in aansluiting aan de 
architectuur, een meer algemeene en meer sociale ten
dens heeft dan het losse schilderij gewoonlijk bezit, en 
dus zouden juist schilderingen als in hetBondsgebouw 
krachtig kunnen medewerken om wederom de band te 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

verkrijgen tusschen schilderkunst en samenleving, gelijk 
die in vroegere belangrijke cultuur- en kunstperioden 
aanwezig was. Het vele werk, door Roland Holst met 
groote toewijding, met algeheele overgave van den kun
stenaar, gewrocht, is met dat van Derkinderen en hier en 
daar van Jan Toorop, om een paar der belangrijkste nu 
maar te nemen, pionierswerk, is een vruchtbare arbeid. 
Maar de vruchten komen te langzaam, ondanks dat de 
huidige kunstopvattingen meer en meer aan het streven 
dezer talentvolle vlakversierders verwant zijn. Is niet 
het cubisme een naieve, maar zeer duidelijk merkbare 
poging tot styleeren, een poging om van het impressio
nisme, de directe weergave der werkelijkheid, te komen 
tot het „stylisme", de indirecte, de verdiepte, de ver
geestelijkte weergave der werkelijkheid, de ver-beel
ding van het zinlijk waarneembare in zijn hoogere en 
diepere beteekenis ? 
De tijd wordt rijp voor een goede waardeering der 
styleerende schilderkunst; alleen schijnbaar is het 
onderscheid groot tusschen cubisme en de decoratieve 
kunst van Roland Holst; in de kern, in de bedoeling 
staan zij dicht bij elkaar. 
In kunstwaarde, in kunstvolmaaktheid is echter het 
verschil wel groot. Roland is een compleete, gave 
kunstenaar vergeleken bij de vele verwarde, malle of 
talentlooze Cubisten. Roland Holst kan het; de anderen 
kunnen het niet of nog niet; hun kunst is verwrongen 
door onklaar gevoel of onjuist stijlinzicht. Roland Holst 
werkt zuiver in het begrip der vlakversieringskunst; 
hij componeert in directe aansluiting met de omrin
gende architectuur, met een groot en toch fijn gevoel 
voor rythme en decoratieve kleurverhoudingen. Maar 
dit alles is toch nog niet de eigenlijke Holst; die steekt 
achter de voorstelling, achter het rythme en achter 
de kleuren, en geeft aan al deze het bijzondere, inner
lijke leven. De kunst van Roland Holst is niet overwel-
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digend van dramatiek, maar ook geenszins slap van 
zachtheid; zij is fijn en sterk beide, doortrokken van 
die eigenaardige intellectualiteit, die kenmerkend mo
dern is te noemen. Zij is in dit intellectueele revolutio
nair en van een hooge oprechtheid. Het zachte in zijn 
kunst uit zich vooral in de actie der figuren en in de 
gelaatsuitdrukkingen, die beide soms de herinnering 
aan Engelsch werk, bijv. van Crane, wakker roepen. 
Maar m.i. staat zijn werk in meerdere opzichten hooger; 
mag misschien de klassieke geschooldheid bij Crane 
grooter zijn, aan den anderen kant heeft Holst in plaats 
van de Engelsche lieftalligheid een ruimer blik op het 
leven en een krachtiger werkelijkheidszin. Zijn werk 
is meer levend en getuigt van een fijneren en diepe
ren geest. Ook wat decoratieve kleurwerking betreft, 
meen ik, dat Holst krachtiger is dan Crane. Crane is 
eigenlijkmeer illustratief teekenaar.Holst muurschilder. 
Overigens is het wel opmerkelijk, dat beide socialist 
zijn en beide in de decoratieve vlakversiering zich 
uiten. Mag hierin een bewijs te meer gezien worden, 
dat de sociale schilderkunst de vlak schilderkunst is ? 
Wij bezitten dus in Holst een talent van beteekenis, dat 
echter door het groote publiek alleen gekend wordt 
uit een enkel affiche. 

Het publiek zweert overigens nog bij de Marissen en 
Israels, gelijk ook de meeste critici der dagbladen 
doen. Een wandschilderij heeft het'voordeel een te zijn 
met zijn omgeving, maar het nadeel weinig door het 
groote publiek gezien te worden. En haalt men het stuk 
uit zijn omgeving, dan is het imcompleet en komt het 
minder goed tot zijn recht. Toch zou deze wijze van 
exposeeren nog veel nut kunnen hebben, en wij hopen 
dat de Internationale Bouwkunst-tentoonstelling, die 
vermoedelijk in 1914 te Amsterdam zal plaats hebben, 
hiervan op ruime schaal zal getuigen. 
Intusschen zij een bezoek aan genoemd Bondsgebouw 
den lezer, in het bijzonder den architect, ten zeerste 
aanbevolen. Hij kan dan, na de beschilderingen uit 
1907, de nieuwste zien in de bestuurskamer, welke de
zer dagen voor belangstellenden te zien zijn geweest. 
De nieuwe kamer is naar ontwerpen van Berlage ge
meubeld en van een eenvoudige, tot het plafond op
gaande lambrizeering voorzien. Hierbij sluit direct aan 
een effen wit plafond, dat in zijn onstoffelijkheid en in 
zijn lichtheid niet harmonieert met de donker-geel-
bruine en zichtbaar-geconstrueerde betimmering.Wan
neer er echter geld voor zal zijn, zal het plafond, 
naar ons werd medegedeeld, in overeenstemming met 
het geheel worden gebracht. 

Boven in de betimmering van de twee langswanden 
zijn een drietal beschilderingen van Holst aangebracht. 
Het geheel is een geschenk van de jonge werklieden aan 
den A. N. W. B. uit dank voor de invoering van den 
8 urigen werkdag. 
Zonder afbeelding den lezer een denkbeeld te geven 
van de karakteristieke kunstwaarde van deze drie zeer 
fraaie en belangrijke schilderijen, is ondoenlijk. 
Alleen zij megedeeld, dat de kleuren krachtiger en in
tens sr zijn dan van de bondszaal; er is een paars zwart, 
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een diep blauw, een grijzig lila en een fijn rood, die bij
zonder van werking zijn, Zijn alle afgebeelde figuren 
van goede uitdrukking, de peinzende vrouwe figuur in 
..De Sterke Uren" is wel het schoonst en het diepst van 
allen en van die stil-weemoedige schoonheid, welke 
enkele der beste schilders van de Italiaansche Vroeg 
Renaissance hebben gegeven. De beschildering is ge
schied met caseïnverf op cementplaten, en deze tech
niek heeft iets fijn-levendigs in de kleuren. 
Over de beteekenis der voorstellingen heeft Holst in 
.Het Jonge Leven" het een en ander medegedeeld. Hij 
drukt hierin zoo diep en bondig uit, wat de beschouwer 
zelf ervaart, dat het hier onder in zijn geheel volgt. 

Waar het huldeblijk door de jongeren werd aangeboden, wensch-
te ik. dat iets van de jongheid der gevers en het geluk dat wij 
wenschen dat de jeugd zal omringen, in de te schilderen figu
raties tot beeld zou worden. Drie vakken waren voor beschilde
ring bestemd; dit toch, was allerminst willekeurig bepaald, maar 
door den architect Berlage en mij aldus besloten, omdat waarde 
achturendag het etmaal in dr ieën deelt, deze verdeeling aange
nomen en voortgezet in den bouw van de kamerbetimmering, den 
schilder als van zelf reeds een basis bood voor zijn compositie, 
Zoo kwam ik ten slotte tot de volgende oplossing: 
„De sterke uren" zoo heb ik betiteld het vak waarop een jong 
man voorgesteld is, die in geknielde houding zich gereedmaakt 
voor de dagtaak, opziende naar de verte, in gedachte zijn daden 
vooruitloopende, terwijl hij zijn schoen dicht bindt. Rond hem 
trekken de morgennevels op, de nacht scheurt, de sterren ver-
bleeken, het licht stijgt, en de morgenwind steekt op. Naast deze 
compositie heb ik mij die van ..de diepe « ren" gedacht de nachte
lijke uren,die onze wakende gedachten voeren naar de oneindig
heid en hare raadselen. Vandaar het figuur dat opziet naar de 
sterrenbogen, zonder nochtans gansch eenzaam te zijn, waar de 
aardsche liefde als een vrouwenfiguur in zwak rood, peinzend 
naast hem is gezeten. 
E n tegenover deze twee composities dacht ik mij de compositie 
van „de zachte uren". waar 't pralend licht daalt, de nevelen over 
de aarde komen, en een zoet heimwee de harten van de peinzen-
den in die zachte avondlijke uren binnenstroomt. 
Hier is een vrouwenfiguur languit liggend afgebeeld, mijmerend 
opziende uit haar boek, de vrucht van kennis die niet 
gansch bevredigt en naast haar de vruchten der aarde, die niet 
gansch voeden, hen in wie een grooter verlangen leeft. 

* * * 
Bij aandachtige beschouwing zal het u treffen, dat deze drie 
composities gebouwd zijn op enkele zelfde hoewel var iëerende 
lijn en kleurrythmen. Hierdoor achtte ik het alleen mogelijk een 
band tusschen de van onderwerp verschillende composities te 
behouden, zoodat zij naar ik hoop ook zichtbaar bij elkaar be-
hooren. De compositie van ..de zachte uren" als hebbend geen 
pendant, werd geheel ontworpen op een horizontaal lijnenver-
loop, in tegenstelling tot de twee composities die elkaar flan
keeren en die op een gelijk van uit de hoeken stijgend lijnenver-
loop zijn gebouwd." 

HET N I E U W E M O D E - P A L E I S V A N K I R S C H & CO. Dezer 
dagen is met veel handige reclame het kolossale ge
bouw van de bekende mode-firma Hirsch & Co. op het 
Leidsche Plein te Amsterdam geopend. Groot is de 
toevoer van belangstellenden geweest om dit mode
paleis te zien; zelfs .Liefdadigheid naar Vermogen" 
heeft er gezeteld, zij het dan ook dat de aantrekkelijk
heid bestond uit een tentoonstelling van fraai gevormde 
Fransche vrouwen, min of meer aangekleed. Het is wel 
een merkwaardig teeken van onzen tijd, dat de apothe

ose van de slappe en onechte kunst, 
het gebouw van Hirsch, zooveel 
bewonderaars heeft, terwijl de echte, 
diepzinnige en moderne kunst van 
een Holst zoo goed als voorbij gegaan 
wordt. 
Men kan over een mode-paleis ver
schillend denken. Ik stel mij voor,dat 
meerdere serieuse architecten voor 
dit onderwerp niet heel veel voelen. 
De mode wordt wel eens gering ge
schat. Toch kan zij een echt en bij
zonder levenselement in zich bevat
ten, toch kan zij geestig, sierlijk, bru
taal, coquet, zinnelijk, geraffineerd, 
toch kan zij kunstvol zijn. 
Een mode-magazijn kan van een 
markante en bijzondere, zij het een 
wufte, schoonheid zijn. 
Een sterke, sierlijke en moderne kun
stenaar als Olbrich, de bouwer van 
het Warenhuis Tietz in Düsseldorf, 
had hierin iets voortreffelijks kun
nen maken. 
Maar het Hirsch-gebouw is het tegenovergestelde van 
karaktervol en modern. Zijn architectuur is slap van 
middelmatigheid, leven-loos van on-moderniteit. Met 
een paar boeken over Barock en Lodewijk XVI stijl 
kan ieder bouwkundige van eenige ontwikkeling een 
dergelijke gevel samenstellen. Het persoonlijke en het 
levende ontbreekt geheel. En hierin is de overigens 
talentvolle zakengeest der firma Hirsch & Co. te kort 
geschoten; haar's gelijken als Wertheim en Tietz wisten 
beter, de aller beste kunstkrachten te benutten voor de 
reclame en aantrekkelijkheid harer groote magazijnen. 
Er zullen weinig ontwikkelde menschen naar Düssel
dorf gaan, die niet Olbrich's beroemde hal in het Wa-
renhaus Tietz gaan zien; maar een dergelijke beroemd
heid is bij Hirsch uitgesloten. 
Deze firma heeft gemeend het te kunnen stellen zonder 
een groot kunstenaar, en zij heeft nu loon naar werken. 
Hoe de gevel tot stand is gekomen, is voor de lezers van 
het Bouwk. Weekblad geen geheim. Reeds in B. W. 
no. 20, 1912 hebben wij afgebeeld het door den ar
chitect bij de Schoonheidscommissie ingediende pro
ject, dat een volkomen copie was van de .Selfridge 
Store" te Londen door Atkinson gebouwd. Daar de ar
chitect zich over dit brutale plagiaat niet met Atkinson 
wilde verstaan, weigerde de Commissie het ontwerp 
goed te keuren. Het project moest dus aanmerkelijk 
gewijzigd worden; het werd er niet beter op. De breede 
kroonlijst werd aangebracht, die feitelijk de afsluiting 
van het gebouw en het begin van het dak moet aange
ven. De attiek met ateliers en daarboven nog een ba
lustrade, die echter aangebracht zijn, verstoren het lo
gisch verband. Bij Selfridge is direct op de kroonlijst, 
die tegelijk het platte afdekken van het gebouw aan
geeft, een balustrade geplaatst, wat zin heeft, aange
zien men op het dak, een z.g. roofgarden, kan loopen. 

H E T N I E U W E M O D E P A L E I S V A N HIRSCH & Co. T E A M S T E R D A M naar 
het Model ; enkele details, o.a. ingang en consoles zijn gewijzigd-

De toren is van eigen vinding, maar werkt in zijn klein
heid storend tegenover de groote horizontale lijnen van 
het gebouw. 
Het is wel ergerlijk dat de architectuur van monumen
tale gebouwen als dit paleis tot stand komt op een 
wijze, als boven is gememoreerd. 
Een volgende keer komen wij meer uitvoerig op dit 
bouwwerk terug. 

O B E R N K I R C H E N E R ZAND-
Ü S T E E N . H 

EEN WAARSCHUWING. 
3 p de Hoofdbestuursvergadering van den 21 

Aug. j.l., deed de Voorzitter eenige belang
rijke mededeelingen naar aanleiding van een 
bericht in de Kölnische Zeitung: .Ein bauli-

ches Miszgeschick", dat hij bij zijn bezoek aan Keulen 
mede had gebracht, en wel betreffende een ongeval bij 
de Bremer „Baumwollbörse". 
In de veronderstelling dat het locale Bremer blad al
licht een uitvoeriger beschrijving van het ongeval had 
gegeven, had hij ook hiervan het desbetreffende no. 
aangevraagd. Uit het artikel in dit blad bleek duidelijk, 
dat voor de zooveelste maal misplaatste zuinigheid 
groot onheil heeft gesticht, hetwelk in de naaste toe
komst zelfs niet te overzien is, want niet alleen de 
gevels van de .Baumwollbörse" een prachtgebouw dat 
4.266.000 Mark heeft gekost, en hoogstens 10 jaar oud 
is, doch ook de gebouwen van de Nord-Deutsche Lloyd 
en Argo (Rijstbeurs) beide van veel jongeren datum 
zijn feitelijk tot spoedigen ondergang gedoemd, en dat 
alleen omdat minderwaardige zandsteen is gebruikt! 
De Voorzitter, een overtuigd voorstander van het toe
passen van Obernkirchener zandsteen voor gevelwerk 
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en bij bruggenbouw in ons land met zijn eigenaardig 
klimaat, de eenige beslist vertrouwbare gevelsteen 
wanneer o. a. ook beeldhouwwerk wordt toegepast *), 
herinnerde aan zijn protesten bij de bespreking der 
Steenhouwerswet, waarbij voorgesteld was dat o. a. 
Obernkirchener zandsteen verboden zou worden. 
Hij bracht tevens in herinnering, dat toen in 1891 de 
Francois I gevel van het huis op de Heerengracht 
(Nienhuijs) ontbloot werd, zijn collega Posthumus 
Meyjes bedenking tegen de toegepaste Oberkirchener 
maakte, vreezende dat al dat fijne beeldhouwwerk 
als er een strenge winter overheen kwam verloren 
zou zijn! 
Nu na ruim 11 jaar is er nog niets doorgeregend of stuk-
gevroren. 
De architecten kunnen niet genoeg gewaarschuwd wor
den, bij het voorschrijven van steen voor gevels, reke
ning te houden met het klimaat, en de keuze niette veel 
afhankelijk te stellen van kleur, enz., doch in geen geval 
van de kosten. 
Is er geen geld voor soliede natuursteen, dan beter geen 
natuursteen genomen, doch baksteen! 
Bij het verhoogen van den welstand in de laatste jaren 
en als gevolg daarvan het allerwege oprichten van 
nieuwe en ook van vele groote monumentale gebouwen, 
is een woord van waarschuwing zeker niet misplaatst. 
Die zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht! 
In Amsterdam is dezer dagen een monumentaal mode
paleis onthuld, met geheel natuursteenen gevels, waar
bij het reeds maanden geleden opviel, hoe gretig deze 
steen bij de vele regens het water opzuigt. De geheele 
kroonlijst en kolommen waren tot in den kern toe drijf
nat. "Wanneer onverwacht strenge vorst ware ingeval
len, was beslist alles uit elkander gevroren. Naar wij 
vernemen worden de liggende deelen ter beschutting 
tegen de regen, met ruberoïd beplakt! 
Doch om op de „Baumwollbörse" terug te komen. 
De gevels van de katoenbeurs te Bremen werden op 
voorstel van den architect van dit gebouw, den Heer 
Pappe, in Maintal-zandsteen uitgevoerd, omdat deze 
steen volgens hem zeer voldoende was en in tegenstel
ling van Obernkirchener zandsteen een belangrijke be
zuiniging van kosten zou opleveren. 
Op 19 Juli 1.1. is een ernstig ongeval het gevolg geweest 
van deze spaarzaamheid en werd de aandacht op de 
verweerde deelen van de gevels gevestigd. De Bremer-
Nachrichten schreven hieromtrent het volgende: 

..Door stukken zandsteen, die van een balustrade van den toren 
„der Katoenbeurs naar beneden vielen, werden op 19 Juli de 
„Heer Knoop van de firma Knoop & Fabrichis. en de kantoor
bediende Scharf zwaar gewond. 
„De Heer Knoop werd op het hoofd getroffen en viel bewuste-
„loos neder: zijn schedel was verbrijzeld. De kantoorbediende 
„werd op den linker schouder getroffen, tengevolge waarvan 
„een ernstige kneuzing is ontstaan ; dit slachtoffer schijnt er het 
„leven af te zullen brengen; de Heer Knoop echter is den och-

*) Of de Fransche Vaurion. voor zoover witte steen bedoeld 
wordt, en die zeer veel op Oberkirchener lijkt; doch zij is duur
der dan Obernkirchener en moeilijker te verwerken. 
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..tend na het ongeluk overleden. Ter voorkoming van verdere 
„ongelukken wordt de omgeving van het gebouw afgezet". 

Onmiddellijk is toen een commissie van deskundigen 
benoemd om een onderzoek in te stellen. 
Deze Commissie bestond uit de Heeren: 
Oberbaudirektor Jos. Dorm te Karlsruhe, Baurat Roth 
te Dresden (de architect van het eveneens van Main-
zandsteengebouwde raadhuis te Kassei), de Dom-bouw-
meester Hertel te Keulen, architect Martin Haller te 
Hamburg, bovendien nog eenige deskundigen uit Bre
men, namelijk de Directeur der Gemeente Werken Ehr-
hardt, de bouwinspecteur Hotzen, voorts de architect 
van de Katoenbeurs Pappe; architect Dunkel en de 
beeldhouwer Stoltzenberg. Uit het gepubliceerde rap
port van de Commissie van deskundigen, die de Katoen
beurs zoomede de gebouwen van den „Norddeutsche 
Lloyd" en den' „Argo" (Rijstbeurs) grondig onderzocht 
heeft, nemen wij over, dat geconstateerd is geworden: 

„dat vele deelen van de gevels zich in verweerden toestand be
b i n d e n ; dat tengevolge van den verweerden toestand er gevaar 
„bestaat voor voorbijgangers, dat het gebruikte materiaal (Tret-
„zendorfer zandsteen) ongelijk van structuur is; dat een zorg-
„vuldige herstelling der gevels dringend noodzakelijk is. Wat 
„blijkt verweerd te zijn. moet door beter materiaal vervangen 
„worden. 
„Als materiaal voor deze herstellingen wordt a l l e e n O b e r n -
„ k i r c h e n e r z a n d s t e e n voorgeschreven. 
„De kosten der herstelling werden voorloopig op M. 400.000 ge-
„raamd! (*) 
„Bij de genoemde gebouwen van de Rijstbeurs en denNorddeut-
„schen L loyd is eveneens Maintalzandsteen gebruikt; het onder
hoek heeft aan het licht gebracht, dat het materiaal hier even-
„eens verweert; de toestand is echter iets beter, omdat deze ge
b o u w e n nieuwer zijn ; ook hier zal een grondig onderzoek en 
„vervanging door bovengenoemd materiaal noodig zijn. 
„Voorts zal de geheele beurs, ten einde deze werkzaamheden 
„te kunnen verrichten, omsteigerd worden; deze steiger moet. 
„ter hoogte van de eerste verdieping, en ter breedte van het 
„trottoir, als afdak ingericht worden. 

Het courantenbericht voegt hieraan toe: 
„Het resultaat van het onderzoek is zeer bedroevend; het is ten 
„zeerste te betreuren, dat dit monumentale bouwwerk, opge-
„richt in de veronderstelling dat het zeker eeuwen stand zou 
„kunnen houden, en waaraan overigens geen kosten gespaard 
..zijn, na een bestaan van slechts 10 jaren reeds zoo verweerd is. 
„dat voor de herstelling alleen een enorm groot kapitaal uitgege-
„ven moet worden. Men kan zich gemakkelijk voorstellen, hoe 
„pijnlijk alle belanghebbenden zoowel als het publiek, door dit 
„ongeval en zijne gevolgen zijn getroffen. Had men dadelijk een 
„zandsteen gekozen, die tegen het weer bestand is en die in Bre-
„men met zijn zeeklimaat beslist noodig schijnt te zijn. dan had-
„den de eerste meerkosten bij den opbouw, volgens de begroo-
..ting van de Commissie van deskundigen, misschien slechts 
„150.000 Mark bedragen, terwijl nü nog niet te overzien is, voor 
..welke uitgaven de eigenaren van de Beurs en van de andere 
„genoemde gebouwen, zullen te staan komen." 

Het Hoofdbestuur achtte het wenschelijk, dat in het 
Bouwkundig Weekblad op dit onderwerp de aandacht 
gevestigd zou worden. Wegens plaatsgebrek kon dit 
echter niet eerder geschieden. RED. 

(*) Volgens hel B. G. B. § 836 is het Bestuur van de Beurs waarschijnlijk mede 
verantwoordelijk voor den dood van het slachtoffer en is er sprake van een in 
te stellen strafrechtelijke vervol^in^. 
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N A S C H R I F T : 

In 1886 had een vereeniging plaats van de Duitsche Spinners en 
de Bremer Katoenbeurs. De keuring der katoen nam de laatste 
jaren zoo zeer toe. dat daartoe groote monsterzalen noodig 
waren en gaf aanleiding tot de oprichting van dit nieuw ge
bouw, van een zeer levendige architectuur, hoewel met de 
vele torens en topgevels rijkelijk druk. 
De beurs ligt aan 3 straten, met den hoofdgevel aan de „Wacht-
strasse", is geheel onderkelderd en bestaat behalve uit de Par
terre verdieping, nog uit 4 verdiepingen, ongerekend de dak
verdieping. 
In laatstgenoemde en 4e verdieping zijn de katoenlokalen on
dergebracht, omdat bij dagverlichting alle reflexlicht uitgeslo
ten moest zijn. 
Bovendien is een deel van de Beurs verhuurd en ingericht tot 
winkels en kantoren. 
Met het oog op brandgevaar bestaat de hoofdconstructie van het 
gebouw uit ijzer en beton. De verbinding der verschillende ver
diepingen wordt onderhouden, behalve door de vele trappen, 
door 7 liften. S. 

S O C I A L E H Y G I Ë N E ® 
E N - T E C H N I E K . 

door J. L. B. K E U R S C H O T . 
X X X V . 

J E D E F U T E E R D E N IN D E K N E L . Onder dezen 
titel schrijft het lid van den Arnhemschen ge
meenteraad, de heer J. W. A. Zoestbergen in 
De Gemeente van 15 October 1912 een artikel, 

waarin hij uiteenzet, op welke wijze Gelderland's Ge
deputeerden de Woningwet interpreteeren en toepassen. 
Het door den heer Zoestbergen geschrevene is de be
treurenswaardige waarheid en werpt een zóó schril 
licht op de handhaving van de voorschriften op de volks
huisvesting in ons land, dat wij het tot onzen plicht 
rekenen, het artikel ter kennisse onzer lezers te 
brengen. 
De geachte schrijver vangt aan met te herinneren aan 
het rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de provinciale besturen, waarin Z.Ex. die 
besturen uitnoodigt om bij de gemeentebestnren in 
hunne gewesten aan te dringen op behoorlijke naleving 
der Woningwet en vervolgt dan : 
„Daarom verdient de poging van den Minister, om ook 
die wet door de gemeentebesturen te doen naleven, zeer 
zeker lof. De vraag rijst echter, of die poging eenig suc
ces zal hebben, vooral als men in aanmerking neemt, 
dat de colleges van Gedeputeerde Staten in deze de 
controleerende besturen zijn. De ervaring toch heeft ons 
reeds voldoende geleerd, hoe „vol vuur" men daar de 
verbetering der volkshuisvesting bevordert; met welk 
een „warme" sympathie elke poging om die volkshuis
vesting te verbeteren in de provinciale residenties wordt 
ontvangen. Wij hebben dus zeer weinig verwachting van 
de uitwerking van de goed-bedoelde poging van den 
Minister — en op goede gronden. 
Immers, Gedeputeerden van Gelderland hebben ons in 
de jongste maanden een kijkje gegeven in wetsuitlegging 
en -naleving, dat wel geschikt is om elke verwachting 
van medewerking van dat college inzake de verbetering 

der volkshuisvesting wreed den bodem in te slaan. Wat 
toch is het geval ? Bij besluit van den Raad der gemeente 
Arnhem van 25 September 1911, werd de woning, gelegen 
aan de Muntersteeg no. 21 te Arnhem, en bij Raadsbe
sluit van 18 December 1911 onder meer de woningen 
nos. 31, 32, 33 en 34 aan de Putstraat aldaar onbewoon
baar verklaard. De eigenaren van de in beide Raadsbe
sluiten bedoelde woningen maakten gebruik van de be
voegdheid, hun gegeven in de 3e alinea van art. 19 der 
Woningwet en vroegen voorziening bij Gedeputeerde 
Staten. Aangezien krachtens de 5e alinea van art. 19 
hangende de termijnen tot en de behandeling van de 
voorziening het besluit tot onbewoonbaarverklaring 
buiten werking blijft en de bewoning dus in elk geval 
die tijdsruimte langer kan blijven voortduren, zou 
men verwachten, dat Gedeputeerden zich ook hielden 
aan den termijn zes weken hun voor de behande
ling der voorziening'ingevolge art. 19, lid 4 der Woning
wet gegeven. Ook die verwachting echter bleek te hoog 
gespannen: met betrekking tot de woning in de Munter-
steeg viel de beslissing eerst op 21 Februari 1912, dus 
ongeveer 4 maanden nadat de termijn van voorziening 
was verstreken. 
En nu de beslissing zelf. Deze verdient als allermerk
waardigst staaltje van wetsinterpretatie de aandacht 
van allen, die eenig belang stellen in het vraagstuk der 
volkshuisvesting, opdat zij kunnen zien, dat de tegen
kanting, bij de verbetering dier huisvesting te over
winnen, niet steeds van beneden-opkomt. 
Gedeputeerde Staten van Gelderland dan namen in 
beide voorzieningen een twee-ledige beslissing en wel 
in dezer voege: 
le. dat de Raad der gemeente Arnhem ten onrechte de 
in beide voorzieningen bedoelde woningen heeft onbe
woonbaar verklaard, en 
2e. dat de woningen worden onbewoonbaar verklaard, 
als niet een reeks uitvoerig omschreven verbeteringen 
worden aangebracht. 
Deze beslissing is naar onze meening aan ernstige be
denking onderhevig; in de eerste plaats omdat zij als 
precedent beschouwt — de verbetering der volkshuis
vesting ten zeerste bedreigt, ja, onmogelijk zou maken 
en ten tweede, omdat zij vierkant in strijd is met den 
geest zoowel als met de letter der Woningwet. Aller
eerst zullen wij aantoonen, dat de beslissing van Gede
puteerden in strijd is met de wet. 
Art. 18, lid 1 der Woningwet luidt: 
Indien eene woning ongeschikt is ter bewoning en niet 
door het aanbrengen van verbeteringen in bewoonbaren 
staat kan worden gebracht, wordt zij bij besluit van den 
gemeenteraad, de gezondheidscommissie gehoord, on
bewoonbaar verklaard. 
De woorden in voorgaand artikel, waarop wij bizonder 
de aandacht wenschen te vestigen, hebben wij doen 
cursiveeren. 
..Onbewoonbaarverklaring is een ultimum remedium" 
(laatste redmiddel) heeft de toenmalige regeering bij 
de verdediging van haar wetsontwerp gezegd. Slechts 
wanneer het aanbrengen van verbeteringen niet meer 
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mogelijk is, wordt een woning onbewoonbaar ver
klaard, aldus luidt art. 18 der wet. En ziet, Gedepu
teerde Staten van Gelderland verklaren tot tweemaal 
toe als ware geen twijfel mogelijk woningen onbe
woonbaar, die door het aanbrengen van verbeteringen 
nog in bewoonbaren staat kunnen worden gebracht. 
Immers, als Gedeputeerde Staten beslissen: wij ver
klaren die woningen onbewoonbaar, als niet de navol
gende verbeteringen worden aangebracht, dan kan 
daaruit geen andere conclusie worden getrokken dan 
deze, dat het college die woningen, na het aanbrengen 
der voorgeschreven verbeteringen weder bewoonbaar 
acht, in welke conclusie men nog wordt versterkt door 
het eerste lid der beslissing, waarin wordt gezegd, dat 
de Raad van Arnhem de woningen ten onrechte heeft 
onbewoonbaar verklaard. 
Accoord dus: de Raad verklaarde ten onrechte onbe
woonbaar; door het aanbrengen van verbeteringen 
konden de woningen weder in bewoonbaren staat wor
den gebracht en toch . . . verklaarden Gedeputeerde Sta
ten onbewoonbaar. (Zie het tweede deel der beslissing.) 
In dit opzicht is de beslissing dus in flagranten strijd 
met art. 18 lid 1 der Woningwet. 
Maar er is meer. Gedeputeerde Staten van Gelderland 
hebben zich bovendien in hunne beslissing een bevoegd
heid toegekend, die de wet hun niet verleent; zij hebben 
beide eigenaren verbeteringen voorgeschreven. Ook dat 
is ten eenenmale in strijd met de wet. Art. 14, lid 1 der 
Woningwet toch luidt: 
.Indien Burgemeester en Wethouders beslissen, dat het 
aanbrengen van verbeteringen noodzakelijk is, schrijven 
zij tegelijkertijd, met overlegging van een afschrift van 
het advies der gezondheidscommissie, den eigenaar der 
woning of dengene, die tot het aanbrengen der ver-
eischte verbeteringen bevoegd is, aan, om de noodig 
bevonden verbeteringen aan te brengen . . ." enz. 
Ook hier hebben wij doen cursiveeren de woorden die 
aantoonen, dat Gedeputeerde Staten geheel ten onrechte 
verbeteringen hebben voorgeschreven. Dat recht komt 
uitsluitend toe aan Burgemeester en Wethouders. 
Resumeerende komt men dus tot de slotsom, dat Gede
puteerden negeerden het voorschrift van art. 19 lid 4, 
en een beslissing namen welke strijdt met de voor
schriften van de artt. 18 en 14 der Woningwet. 
De Gemeenteraad ging van beide beslissingen bij de 
Kroon in beroep. In de eerste had het beroep tot 
resultaateenministerieel „Schwamm drüber" erwas 
toch niets meer aan te doen, aangezien de door Gede
puteerde Staten voorgeschreven verbeteringen reeds 
waren aangebracht en van het tweede beroep, waar
toe bij Raadsbesluit van 13 Mei 1912 werd besloten, is 
tot heden niets bekend. 
Thans nog een enkel woord om toe te lichten onze mee
ning, dat toepassing der Woningwet op de wijze als 
hiervoren omschreven, de verbetering der volkshuis
vesting ten zeerste bedreigt. 
Het initiatief tot de onbewoonbaarverklaring van de 
woning aan de Muntersteeg was ingevolge art. 11 der 
Woningwet door de Gezondheidscommissie, dat tot de 

onbewoonbaarverklaring in de Putstraat ingevolge art. 
16 door het Woningtoezicht genomen. 
In het rapport der Gezondheidscommissie, met betrek
king tot eerstgenoemde, leest men o. m.: 
, . . . In het bovengenoemde pand is gevestigd een 
volkslogement en schafthuis en tevens de woning voor 
den logementhouder. Het bevat behalve de begane-
grond-verdieping nog twee verdiepingen en een zolder
verdieping, van welke de eersteen tweede zijn verdeeld 
in kamertjes voor logé's; met inbegrip van de zolder
ruimte kunnen er ongeveer 20 menschen logeeren, al
thans voor zooveel zijn bedden aanwezig." 
Hoewel het opgaande muurwerk en de kap vrij goed 
zijn, is de algemeene indeeling, de inwendige toestand 
en de ligging van het gebouw zoodanig, dat het voor 
bewoning ongeschikt moet worden geacht. Onbe
bouwd terrein achter of terzijde van het gebouw is niet 
aanwezig, zoodat alleen aan de voorzijde licht en lucht 
kunnen toetreden. De begane-grond-verdieping is hoog 
tusschen vloer en onderkant balken 2.55 M., en bestaat 
uit een conversatiezaal aan de voorzijde en over de ge
heele breedte van het gebouw en daarachter een woon
kamer-keuken en alcoof, welke beide laatste vertrekken 
aan de achterzijde zijn gelegen en dus licht en lucht uit 
het voorvertrek (de conversatiezaal) moeten ontvangen 
door middel van glazen deuren. 
Een middel tot afvoer van vuil water is niet aanwezig; 
in de woonkamer-keuken ligt een vochtige, steenen 
vloer, terwijl ook het privaat zonder voorportaal en 
lichttoetreding en met gebrekkige ventilatie daarin 
uitkomt. Het privaat loost uit op een ton. 
De eerste verdieping is hoog tusschen vloer en onder
kant zolderbinten 2.00 M. en bestaat uit drie achter 
elkaar gelegen kamertjes. Die aan de voorzijde ontvangt 
licht en lucht door middel van ramen in den voorgevel, 
doch in de tusschen- en achterkamer kan geen lucht of 
licht toetreden. De afscheidingen tusschen de verschil
lende kamertjes bestaan alle uit houten schotwerken, 
terwijl een privaat en een middel tot afvoer van vuil 
water op deze verdieping niet aanwezig zijn. 
De tweede verdieping is hoog tusschen vloer en onder
kant zolderbinten 2.30 M. terwijl de omschrijving van 
de eerste verdieping mede een juist beeld geeft van de 
tweede verdieping. 
Tenslotte is het gebouw in hooge mate besmet met on
gedierte en heerscht er een bedompte, bedorven lucht, 
zoodat het door het aanbrengen van verbeteringen niet 
in bewoonbaren toestand kan worden gebracht. 
Op grond van het voorgaande," enz. . . . 
In het rapport van het woningtoezicht over den toe
stand van de woningen aan de Putstraat leest men o.a. 
het volgende: 
„Zooals bijgaande situatie — - waarop bovenbedoelde 
woningen rood zijn gearceerd — aangeeft, zijn beide 
groepen slechts door smalle slopjes vanaf de Put- en 
Paulstraten (het rapport hield in een voorstel tot onbe
woonbaarverklaring van ttvee groepen woningen, terwijl 
slechts ten aanzien van de vier aan de Putstraat voor
ziening bij Gedeputeerde Staten was gevraagd) toegan

kelijk, terwijl zij aan de achterzijde onmiddellijk tegen 
de achtergevels der voorwoningen, gelegen aan de Put
straat, zijn aangebouwd; open achterterrein ontbreekt 
dus geheel. 
Luchtverversching en lichttoetreding kan daarom inde 
achtervertrekken niet plaats hebben. 
Wat indeeling en ruimte betreft zijn de woningen te 
beschouwen als minimum-woningen; de Nos. 31, 32, 33 
en 34 zijn twee kamerwoningen, met elk een voorvertrek 
van 3.60 M. X 3.00 M. en een achtervertrek van 3.60 M. 
X 2.80 M 
De hoogte der vertrekken varieert tusschen 2.70 M. en 
2.95 M 
De bestrating van het slop aan de Putstraat ligt onge
veer 0.25 M. beneden de kruin van die straat en de 
vloeren der aan dat slop gelegen woningen liggen ook 
hier beneden of gelijk met eerstgenoemde bestrating. 
Ook hier is aanwezig een open goot, die op dezelfde 
onvoldoende wijze, als in het vorenomschreven slop 
aan de Paulstraat, het vuile water afvoert. De bestra
ting voor de woningen is slecht en het niet-bestrate 
gedeelte van het terrein is vervuild; vóór deze wonin
gen bevinden zich vier bouwvallige privaten, zoodat 
ook hier de verwachtingen omtrent toetreding van 
versche lucht niet te hoog gespannen mogen zijn. 
De privaten zijn ingericht voor tonnenstelsel; de tuin
muur vóór de woningen is zeer bouwvallig. In elk slop 
is aanwezig een pomp, die in de behoefte aan drink
water voorziet; bijgaande rapporten nopens het onder
zoek van het aan die pompen onttrokken water, door 
den Directeur van den Gemeentelijken Keuringsdienst, 
wijzen de hoedanigheden van dat water aan (onge
schikt voor drinkwater). In geen der twee sloppen is 
een middel tot verlichting bij avond aanwezig". 
Tot zoover de omschrijving der omgeving; nu nog een 
aanhaling over den toestand der woningen: 
„In No. 32 is het achtervertrek zeer donker en bedompt; 
de vloeren in het woonvertrek van hout, achter van 
steen, welke laatste bovendien zeer slecht is — liggen 
gelijk met het straatvlak van het slop ; in het voorver
trek is geen schoorsteen aanwezig en in dien in het 
achtervertrek ligt een houten boerenligger : het vuile 
water moet in de open goot vóór de woningen worden 
geworpen; de voorgevel is vochtig; kap, zoldervloer en 
schoorsteen zijn slecht; de dakbedekking is niet dicht. 
Een slechte ladder geeft toegang tot den zolder. 
De woning is besmet met ongedierte; wordt door een 
gezin van 12 personen onzindelijk bewoond en door 
den eigenaar slecht onderhouden." 
Na voorgaande aanhalingen zal geen nader betoog 
meer noodig zijn om de onbewoonbaarheid der wonin
gen aan te toonen; een aanschouwing in loco zou ook 
de aanhalingen uit de rapporten overbodig hebben 
gemaakt, hetgeen mede wordt bevestigd door het feit, 
dat beide voorstellen tot onbewoonbaarverklaring 
door den Raad werden aangenomen; het eerste zonder 
hoofdelijke stemming. Het tweede met 27 tegen 1 stem. 
Wanneer nu Gedeputeerde Staten zelfs in dergelijke 
gevallen en dan nog volkomen in strijd zoowel met den 

geest als met de letter der Woningwet, tegen het oor
deel van den Raad, Burgemeester en Wethouders, de 
Gezondheidscommissie en de technische gemeente
ambtenaren in, de kroteigenaren in het gelijk stellen en 
te hulp komen, dan mag toch met recht worden ge
vraagd: Wat moet er op die wijze van de verbetering 
der Volkshuisvesting door de Woningwet toch be
doeld terechtkomen? 
De kroteigenaren gaan voortaan natuurlijk bij elke on
bewoonbaarverklaring voorziening vragen, waardoor 
de arbeid van het gemeentebestuur zóó wordt belem
merd en het eene échec het andere zoodanig zal opvol
gen, dat het ten slotte niemand zal behoeven te ver
wonderen, als art. 18 der Woningwet eenvoudig wordt 
uitgeschakeld. 
Zou de poging van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken, om onwillige en laksche gemeentebesturen tot 
wat werkzaamheid inzake verbetering der volkshuis
vesting aan te sporen, bij Gelderland's Gedeputeerden 
wel con amore worden ondersteund? 
En nu ten slotte: Gedeputeerde Staten in de knel! 
Onmiddellijk nadat de beslissing van Gedeputeerden 
ter kennis van de eigenaren was gekomen, togen zij met 
kracht aan den arbeid om de door dat college voorge
schreven verbeteringen aan te brengen. Doch ook nu 
bleek weer hoe Gedeputeerden de Woningwet hadden 
ontwricht. Immers art. 5 dier wet luidt: 
,1. Het is verboden zonder schriftelijke vergunning van 
Burgemeester en Wethouders : 
a. een gebouw op te richten of geheel of voor een ge
deelte te vernieuwen; 
b. krachtens, enz. 
Blijkens de door ons gecursiveerde woorden is voor 
het voor een gedeelte vernieuwen van een woning een 
schriftelijke vergunning noodig van . . . . Burgemeester 
en Wethouders, zoodat de eigenaren in het bezit van de 
door hen als zoodanig beschouwde schriftelijke ver
gunning van . . . Gedeputeerde Staten met de uitvoering 
der verbeteringen begonnen, art. 5 der Woningwet 
overtraden. Omtrent den aard van de door de Provin
ciale regeering voorgeschreven verbeteringen of zij 
nl. waren te beschouwen als het voor een gedeelte ver
nieuwen van de woningen verkeerde men niet in het 
onzekere, aangezien het arrest van den Hoogen Raad 
van 24 Juni 1907 (Weekbl. v. h. Recht No. 8575) allen 
twijfel wegnam. 
De overtreding was een feit, de inspecteur van het bouw
en woningtoezicht maakte achtereenvolgens tegen beide 
eigenaren proces-verbaal op en op 28 Augustusj.l. dien
den beide zaken voor het Kantongerecht te Arnhem. 
Beide eigenaren werden veroordeeld wegens overtre
ding van art. 5 der Woningwet. De Kantonrechter is 
buitengewoon lid van Gedeputeerde Staten van Gel
derland ! 
Deze veroordeeling is naar onze meening wel de proef 
op de som van de ontwrichting der woningwet door 
Gedeputeerde Staten van Gelderland, en met belang
stelling wachten wij af, wat het college in deze thans 
zal doen. 
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HET ONTWERP ALGEMEENE ADMINISTRA
TIEVE VOORSCHRIFTEN EN DE AANSPRA

KELIJKHEID VAN DEN ARCHITECT, 
door Mr. K. J. V A N NIEUKERKEN, 

Advocaat te Amsterdam. 
Vervolg van blz. 470. 

XI. 

4j 29. Verband van het werk met andere werken. 
R 5 ndien de teekenen des tijds niet bedriegen, 
2̂  dan heef i lit onderdeel der A. V. een belang-

^ rijke toekomst . Niet a l leen bestaat er s inds 
* 1 langeren tijd een strooming, die 't wenschelijk 

acht, dat de verschillende takken van werkzaamheden, 
welke voor de totstandkoming van een bouwwerk noo
dig zijn, afzonderlijk zullen worden aanbesteed, opdat 
de uitvoering van een werk een hoogere trap van vol
maaktheid bereike, maar bovendien voert de ontwik
keling der techniek tot scheiding in en zelfstandigheid 
der noodige praestaties. 
Om bij bouwwerken te blijven, is de aannemer tot dus
verre gewoonlijk het middelpunt der noodige praesta
ties en derhalve van de betreffende contracten. Maar 
het vermogen van den aannemer is gelijk dat van een 
ieder beperkt. De belangrijkheid van het timmer- en 
metselwerk vermindert naar gelang die van andere 
onderdeden, met name die van de cementijzer-con
structie, toeneemt. Dienovereenkomstig verliest de 
functie des aannemers, die van ouds het beroep van 
timmerman en metselaar uitoefende en het gebouw 
naar de verstrekte gegevens daadwerkelijk construeer
de, aan belangrijkheid, naarmate de cementijzer-con
structeur met de uitvoering van een grooter gedeelte 
van het bouwwerk of van het geraamte daarvan wordt 
belast. Nu is het niet onmogelijk, dat de aannemer zijn 
technische ontwikkeling in die nieuwe banen leidt of 
dat hij door zijn organiseerende kracht den cement
ijzer-constructeur, die als specialiteit zich niet met 
andere onderdeden van het werk inlaat, als onderaan
nemer aan zich ondergeschikt houdt, maar ook het om
gekeerde is mogelijk, n.l. dat de cementijzer-construc
teur de verantwoordelijke positie van den eigenlijken 
aannemer behoort in te nemen als constructeur van het 
overgroote deel van den bouw. 
In het laatste geval zou de aansprakelijkheid des aan
nemers een belangrijke wijziging ondergaan, waarvan 
hier echter de rede niet is. 
Met het oog op den feitelijken toestand, dat belangrijke 
onderdeden van het werk afzonderlijk worden aanbe
steed, dienen de A.V. een bijzondere regeling te treffen. 
Op grootere en minder groote werken wordende water
voorziening, die incentraleverwarming.de baden, tele
foongeleidingen, bliksemafleiders, electrische licht- en 
krachtinstallatie, enz., waarvoor deels te speciale tech
nische kennis wordt vereischt, deels bijzonder rekening 
moet worden gehouden met de door de directie te ver
tolken wenschen van den bouwheer, afzonderlijk aan
besteed. Daarnevens komt de uitvoering van beheiing, 
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fundeering, opbouw, dakbedekking, enz. in beton voor 
partieele aanbesteding in aanmerking. 
De directie heeft alzoo dan niet langer aan één persoon, 
den aannemer haar bevelen en inlichtingen te geven 
als den aansprakelijken persoon, maar heeft rechtens 
met meerderen te maken, tengevolge waarvan natuur
lijkerwijze haar taak van leiden en toezien omvangrij
ker en dientengevolge haar aansprakelijkheid grooter 
wordt. 
Bij afzonderlijke aanbesteding bestaat tusschen de aan
nemers geen rechtsband; de een is voor des anderen 
praestaties niet verantwoordelijk. Echter is het hoofd
beginsel, dat ieder in zich behoort te dragen, dat het 
werk tot stand komt, over de uitvoering waarvan de 
directie het beheer voert en behoort ieder dus met 
voorbijgaan van eigen wenschen en voor zooveel noodig 
met opoffering van eigen recht, haar bevelen te volgen. 
Voor tekortkomingen ook in deze plicht behoort een 
ieder zelfstandig deelhebber in het werk aansprakelijk 
te worden gesteld. In deze noodzakelijkheid wordt door 
verschillende voorschriften van § 29 voorzien. De aan
nemers behooren elkaar behulpzaam te zijn, hun eigen 
werk tijdig en deugdelijk uit te voeren, opdat de ander 
tijdig kan aanvangen en voltooien en aan des eenen 
werk geen gebreken worden veroorzaakt door ondeug
delijke uitvoering van des anderen werk. Wanneer 
de oorzaak van het gebrek door den een op den ander 
wordt geworpen en het vaststaat, dat zeker een van 
beiden de oorzaak zal hebben te dragen, ware het voor 
den besteder wenschelijk gedurende het werk beiden 
voor aansprakelijk te houden. 
Maar juist de mogelijkheid van conflicten doet aan
stonds 'de wenschelijkheid bepleiten, dat de aanbeste
der gelijk tot dusverre ook in deze met één contractant 
heeft te maken, gelijk de aannemer in § 10 ontwerp A.V. 
de mogelijkheid van tegenover een meerhoofdige direc
tie te komen staan, aanstonds heeft uitgeschakeld. Van
daar dat de directie tegen onderlinge regelingen der 
aannemers omtrent het verband der verschillende wer
ken en werkzaamheden moet kunnen optreden en be
slissen hoe de uitvoering door elk hunner heeft te ge
schieden. 
Het is echter niet voldoende, dat den aannemers de 
mededeelingsplicht hunner onderlinge regelingen aan 
de Directie worde opgelegd „voordat de arbeid op 
zulke punten aanvangt", in welk geval het beroep op 
scheidslieden aan de uitvoering wel afbreuk zou kun
nen doen. 
Nu de partieele aanbesteding eenmaal bestaat, behoort 
ze zoo algemeen te worden geregeld, dat complicaties 
de ontwerpers van een bestek zoo min mogelijk tot 
bijzondere bepalingen met het hoofdbreken van dien 
noopt, al zal in elk bestek het verband met andere 
werken duidelijk moeten blijken. 
Het zal zelden voorkomen, dat de arbeid der verschil
lende aannemers ter zelfder tijd aanvangt. Conflicten 
houden gewoonlijk verband met ieders aansprakelijk
heid voor hetwerk en dreigen, wanneer de een niet of 
niet tijdig gereed is, zoodat de ander niet of niet op den 
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H E T j N I E U W E HOOFDSTATION T E L E I P Z I G . Voorgevel niet Hoofd
ingang (het afgebeelde is slechts de linker helft van een geheelen 
gevel); Linker Zijgevel met Hoofduitgang; Detail van dezen uitgang. 
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door hem verwachten grondslag kan aanvangen, voort
zetten of voltooien; conflicten, waarvan derhalve aan
stonds een oplossing wenschelijk is. Het tijdige en deug
delijke van het werk van den een behoort dan niet 
slechts te worden beoordeeld naar het tijdstip der in 
het bestek bepaalde opneming maar naar dat, waarop 
de ander zal aanvangen of met des eersten werk ver
band moet houden. 
Intusschen schijnt deze leemte gemakkelijk aan te 
vullen door aan § 29 toe te voegen een bepaling in dezen 
geest, dat ieder aannemer gedurende het werk aan
sprakelijk is voor de tijdige en deugdelijke tot stand-
koming van onderdeelen daarvan, voor zooverre deze 
voor de tijdige en behoorlijke uitvoering van andere 
onderdeelen of van het geheel wordt gevorderd. 

(Wordt vervolgd). 

HET GROOTSTE STATION IN DE WERELD. 
Tot de belangrijkste bouwkundige tijdschriften behoort ..Der 
Industriehall"', een maandblad, dat artistiek en technisch allerlei 
utiliteitsgebouwen en ingenieursbouwwerken behandelt. Redac
teur is E m i l Beutinger. uitgever Kar l Scholtze te Leipzig. Abon
nement per jaar 24 Mrk. Afzonderlijke nummers 3 Mrk. Royaal 
van formaat en uitstekend geïllustreerd met bouwkundige teeke
ningen en met photografische opnamen, is het vooral daarom 
voor ons van zoo groote waarde, omdat hierin de meest belang
rijke bouwkundige opgaven van onzen tijd: de utiliteitsbouw, 
behandeld worden en wel hoofdzakelijk wat hun architectonische 
vormgeving betreft. Voor de ontwikkeling der moderne bouw
kunst is dit maandblad van veel belang. 
Aflevering 7 van den loopenden jaargang behandelt een bijzon
der interessant onderwerp: het reusachtige, nieuwe dubbele 
station te Leipzig. Dit station, dat in 1913 voor een belangrijk 
deel gereed zal zijn en vermoedelijk in 1915 geheel, zal een der 
voornaamste bezienswaardigheden zijn voor de vele bezoekers 
van de bekende Baufach-Ausstellung, dieinl913teLeipzigplaats 
vindt. Bijgaande illustraties van dit station, aan de aflevering 
ontleend, geven tevens een denkbeeld van de fraaie wijze, waar
op „Der Industriebau" geïllustreerd is. De aflevering bevat een 
goede algemeene beschrijving van het onderwerp ; verder een 
beschrijving van de gewapendbeton-werken en een van de ijzer
constructies der perrons, terwijl een beschrijving van de keuken
inrichtingen, welke zich in de dakverdieping van het ontvangst
gebouw bevinden, de aflevering sluit. Een 65-tal cliché's en 
meerdere teekeningen verduidelijken het geheel uitstekend. 
Uit de beschrijving nemen wij het volgende over : Het gebouw, 
in hoefijzervorm ontworpen, bevat twee gelijke volkomen syme-
trische deelen ; het linker deel is voor de Pruisische spoorwegen, 
met eigen in- en uitgangshallen; het rechter voor de Saksische 
spoorwegen. De voorgevel met de beide ingangen in totaal lang 
298 M . ; de zijvleugels zijn lang 90 M. Achter het hoofdgebouw 
bevindt zich een reusachtig dwars-perron. lang 270 M. , breed 
32 M., hierop monden niet minder dan 26 sporen uit. waartusschen 
afwisselend 14 personen- en 13 bagageperrons zich bevinden. 
Aan de einden van dit perron zijn de uitgangshallen gelegen. 
Het ontvangstgebouw heeft een oppervlakte van 15600 M-'. en 
een inhoud van rond 250.900 M : i . De overdekte ruimte is plm. 
100000 M - . Het is het grootste station van de wereld en de om
vangrijkste bouwkundige schepping sedert de stichting van het 
Duitsche rijk. De leiding berust bij de Hoofddirectie der Kon. 
Saksische spoorwegen. Voor het ontvangstgebouw werd in 1907 
een groote prijsvraag uitgeschreven, die gewonnen werd door 
de bekende Dresdener architecten: prof. W. Lossow en Max 
Hans Kühne, aan wie de uitvoering werd opgedragen. 
De geheele stationsbouw met zijn onderdeelen en vormen is 

zuiver uit de behoeften voortgekomen. Het is dus een typische 
utiliteitsbouw, en ook hierin ligt zijn eigenaardige schoonheid. 
De goede moderne bouwkunst is hier aan het woord ; er is ge
streefd naar harmonie tusschen constructie en vorm. De schrij
ver is terecht van meening. dat de grootheid der architectuur 
berust in hare logica Eenvoudig en zeer overzichtelijk is de plan-
indeeling van dit reuzen gebouw. Duidelijk en krachtig spreekt 
de reeds voltooide Pruissische ingangshal in den voorgevel (zie 
afb.) en zeker zal deze gevel nog meer tot zijn recht komen als 
ook de rechterhelft, die volkomen gelijk is aan de linker, eraan 
gebouwd zal zijn 
Het ontvangstgebouw van buiten van geelige, fijn korrelige Sak
sische zandsteen opgetrokken, is afgedekt metkoper-roode mon
niken- en nonnenpannen. Daarboven wordt het grauwe ruberoïd 
zichtbaar, waarmede het machtige dwarsperron is bedekt. Ten
einde te trachten een aesthetische aansluiting te verkrijgen tus
schen de ijzerconstructies der lengte perrons en de steencon
structie van gebouw, heeft men dit dwarsperron van gewapend 
beton gemaakt. 
Opvallend is de goede verlichting zoowel op de perrons als in 
het gebouw, en in dit opzicht voldoet het bekroonde project aan 
zijn motto : „Licht und Luft". 
In het algemeen is de architectuur van het gebouw, zoowel in als 
uitwendig, weinig versierd; de werking is zuiverarchitectonisch. 
De voornaamste versiering bestaat in 20 meer dan levensgroote 
beelden van Prof. Georg Wiba, die boven in de in- en uitgangs
hallen geplaatst worden, 
Talrijk zijn de ruimten, o a. voor de post.de telefoon, de telegra
fie, de politie, den kapper, voor badgelegenheid, voor sigaren-
en bloemenverkoop, voor wasch-en toiletruimte enz. 
Eigenaardig is, dat het bedrijf van dit groote station medebrengt, 
dat in beide vleugels ongeveer 100 personen, waaronder talrijke 
families, permanent wonen. Dit verklaart waarom de hoekge-
bouwen zooveel ramen hebben. 
Wij verwijzen den lezer verder naar deze interessante aflevering 
van „Der Industriebau". J. G. 

LUXFER-KRISTALPLAFONDS. 
PLAFONDCONSTRUCTIËN IN PLASTISCH GLAS. 
De nieuwe „Luxfer-Kristalplafonds beduiden een belangrijke 
sprong voorwaarts in de toepassing van glas als bouwmateriaal. 
Tot dusverre maakte men er gebruik van, als lichtdoorlatende 
afsluiting, zonder dat men beproefde door plastische uitvoering 
of modelleering het effect van het glas te verhoogen. 
Om effect te verkrijgen was men aangewezen op geschilderd glas 
en op glas in lood. 
Hierbij ontbrak echter veelal de juiste harmonische overeen
stemming tusschen glasplafond en de inwendige architectuur, 
De Luxfer Kristalplafonds bieden den bouwmeester een goede 
gelegenheid tot het maken van een kunstvolle afsluiting van 
ruimten ; zij bezitten daarbij een hooge graad van brandzeker-
heid, zijn zeer weinig warmtegeleidend ingevolge de groote dikte 
van het Kristal (2 cM.) en zijn op dusdanigen weerstand berekend 
dat zij het gewicht van een mensch kunnen dragen. 
Tengevolge de plastische uitvoering van elk glasonderdeel wor
den interessante lichteffecten verkregen. 
Dit glas is aan de eene zijde vlak. aan de andere zijde plastisch 
bewerkt met glasmassa's, gekleurd naar keuze, welke door een 
electrolytische koperomvatting tot een grootere oppervlakte 
vereenigd worden. 
De deelnemers aan de j . l . gehouden September-excursie der 
Maatschappij zullen zich zeker nog wel het glazen gewelf in 
de groote hal van het Warenhaus Tietz te Dusseldorf her
inneren, (Architect Jos. Olbrich^ dat om zijn schoonheid zoo
zeer de aandacht trok. Wij geven hierbij een afbeelding 
van dit plafond, dat van Luxfer-kristal is samengesteld. Bi j 
gaande detail teekeningen, afb. 1. 2 en 3 doen zien. dat het 
glas relief bezit, min of meer prismatisch is bewerkt. Hierdoor 

573 

http://post.de


Afb. 1, 2 en 3. 
1. Constructie-teekening 
2. 

wordt het licht aanmerkelijk ver
sterkt, terwijl daarenboven het glas
lichaam ..zichtbaar" is en zelfs bij 
uitsluiting van kleur als een lichaam 
zich voordoet. Hierdoor is het 
groote voordeel bereikt, dat hoewel 
het plafond lichtend is, het toch een 
stoffelijk werkend, ruimte begren
zend karakter heeft. 
Bijgaande afbeeldingen kunnen den 
lezer ongeveer een voorstelling van 
de werking dezer glazen geven. 
Een van de mooiste oplossingen is 
wel in het Warenhaus Tietz; de af
metingen van het plafond zijn 
12 27 M . De glasvlakten worden op 
afstanden van 80 cM. door even
wijdig loopende j_ ijzers verdeeld. 
Opgemerkt moet worden dat het 
geel van het glas. in afb. 1 gearceerd, 
op de photo wat donker is gewor
den. Verder zij er op gewezen, dat 
de dakconstructie, die zeer dicht bij 
het glas zich bevindt, toch geheel 
aan het oog is onttrokken. 
De afgebeelde plafonds zijn alle 
naar speciale ontwerpen gemaakt. ? 
Daar de optische werking, vooral 
bij gebogen plafonds, vrij ingewikkeld is, moet de architect zich 
bepalen tot het aangeven van de ornamentatie en van de kleu
ren der glazen, en de uitwerking aan den fabrikant overlaten. 
Deze voorbereidende werkzaamheden vragen tamelijk veel 
tijd, waarop gerekend moet worden. De fabriek heeft echter 
verschillende beproefde modellen in voorraad, die in allerlei 
wijzen gecombineerd kunnen worden en zoodoende een rijke 
variatie mogelijk maken. 
De kosten zijn minimum 40 Mrk. per M - . aan de fabriek ; bij rij
kere bewerking stijgen echter de prijzen. Zoo heeft het plafond te 
Metz perM-. 55 Mrk. en hetplafond te Dusseldorf 65 Mrk.. aan de 
fabriek, gekost. Te verwachten en te hopen is, dat de prijzen 
wat lager zullen worden, waardoor dit interessante materiaal op 
ruimer schaal zal worden toegepast. 
Dat het materiaal ook brandzekerheid bezit, heeft een flinke 
proef bewezen, besproken in de Deutsche Bauzeitung 1909 no. 97. 
Een der laatste belangrijke toepassingen van dit materiaal in 
Nederland is het plafond in de groote hal van het nieuwe mode
magazijn van Hirsch & Co. te Amsterdam, hierbij afgebeeld. 
Dit is in zijn geheel geleverd en gesteld, inclusief de bijbehoo-
rende ijzerconstructies door de firma W. van Rijn, Keizersgracht 
171 Amsterdam, de eenige vertegenwoordiger van het Luxfer 
Syndicaat voor Nederland. 

Jjn • • I L _ I I I U J i_j mi a 

van het Plafond in het Warenhuis TlETZ te Dusseldorf. 
, ., .. .. te Brussel. (Combinatie van 

Kristalglas met glas in lood), 
i n „ .. Gebr. SINN te Saarbrücken. 

den heer A. Le Comte te's-Gravenhage en door het overlijden 
van den heer E . W. Moes te Amsterdam is voorzien door de ver
kiezing van de heeren Mr. K . A. W. L . Hazelhoff Roelfsema te 
Amsterdam, en A. W. Croockewit W. Azn . te Amersfoort. 
Als voorzitter is gekozen Prof. Dr. H . Brugmans. 
Aangaande het oude raadhuis te Bergen, dateerend van 1651. en 
ernstig in verval, is door den heer Weissman medegedeeld, dat 
aan Heemschut voor de restauratie om geldelijken steun is ge
vraagd, welken de bond niet kon verleenen. 
Dr. J Kalf gaf in overweging te trachten het benoodigde geld, 
f 5000, bijeen te krijgen. 
Besloten werd het gemeentebestuur van Bergen te verzoeken, 
in afwachting van het resultaat van dergelijke pogingen, nog niet 
met de voorgenomen slooping te beginnen. 
Dr. Kalf wees erop, dat de Keizersgracht bij de Leidschestraat 
ontsierd wordt door een paar schuiten, waarop een leelijk recla-
me-paviljoentje staat. Spr. vroeg of Heemschut daar niets aan 
doen kan. 
De heer Weissman antwoordde, dat voor de ligplaats geld wordt 
betaald, en dat er dus niets aan te doen is, zoolang de politiever
ordening het voeren van reclames aan in de grachten ligplaats 
hebbende schepen niet verbiedt. 

iMGEZOMDEIÏ 
grSTUKKEH 

H E E M S C H U T . De Bond Heemschut heeft 16 Nov. j . l . onder 
leiding van den waarnemend voorzitter, den heer G. A. Pos, te 
Amsterdam een vergadering gehouden. De voorzitter sprak een 
woord van weemoedige hulde aan de nagedachtenis van den 
heer E . W. Moes. die een werkzaam aandeel aan de oprichting 
van den bond, en van den beginne af in het dagelijksch bestuur 
zitting heeft gehad. Dit heeft zoodoende de gelegenheid gehad 
voortdurend zijn voortreffelijke eigenschappen van hoofd en 
hart te waardeeren. Zijn heengaan is ook voor den bond Heem
schut een groot verlies; het bestuur van den bond heeft zijn na
gedachtenis gehuldigd door een bloemstuk op zijn lijkbaar neer 
te leggen. 

In de vacatures, ontstaan in het bestuur door het bedanken van 
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VERWARMING MET WATER ONDER DRUK. 
De redactie zegt in No. 44 van het Weekblad de „vrijheid van 
uiting door leden van de Mij . en door belangstellenden zoo ruim 
mogelijk te wil len houden", waarom zij besloot mijn stukje onder 
bovenstaanden titel toch te plaatsen. 
Een redactie, die zoo handelt, plaatst zich zeker niet op een be
krompen standpunt; daarenboven valt te waardeeren dat zij in 
haar naschrift nog vriendelijke wenken aan mijn adrer richt; 
deze zou ik naar beste weten mij ten nutte willen maken indien 
ik er slechts van overtuigd was, dat de redactie niet een weinig 
te ver is gegaan. 
De redactie moge zeggen ..onbesproken te zullen laten groote 

geringschatting die uit mijn artikel over redactie en medewerker 
spreekt", dat neemt niet weg dat die voor mij onwelwillende uit
drukking niettemin door de redactie is op papier gezet en nog 
wel met het commentaar „dat die groote geringschatting niet 
nader gemotiveerdjis". De redactie moet begrijpen, dat haar op
treden mij in een fraai daglicht stelt, en dit meen ik niet verdiend 
te hebben. 
Kan de redactie het nu, inderdaad zoo afkeuren in een l id van 
de Mij., dat deze er op wijst dat een medewerker een artikel uit 
de „Ges. Ingenieur", het orgaan van de verwarmingstechniek, 
vertaalt zonder dat orgaan en de schrijver van het oorspronke
lijk artikel te noemen ? 
Ik verzoek de redactie haar welwillendheid zoover uit te strek
ken door niet slechts mij te capittelen, maar ook eens de moeite 
te nemen van te vergelijken het artikel van den heer Uuger met 
het artikel van den heer O. K r e l l te Neurenberg, in de ..Ges. In
genieur", Festnummer 1909. 
De redactie zal mij zeer verplichten door in een volgend nummer 
mede te deelen of zij aan dit naar ik meen niet onbillijk verzoek 
gehoor heeft gegeven. 
E n nu het afschrift van den heer F . G. Unger. 
Het komt mij voor, dat de gegevens, die de heer K r e l l aan den 
heer F . G. Unger belangeloos verstrekte, o.a. bestond uit een af
levering van de Ges. Ingenieur No. 45 Festnummer 1909. Zooals 
ik reeds mededeelde, is het artikel van den heer Unger bijna een 
nauwkeurige vertaling met bijvoeging van bijna geheel dezelfde 
teekeningen. diagrammen en tabellen. 
Ik blijf dus bij mijnbewering.dat de schrijver van bedoeld artikel 
de bron. waaruit hij zijn artikel vertaald heeft, niet noemde. 
Verder wi l ik nog even op het technisch gedeelte terug komen. 
De heer Unger spreekt in zijn verdediging van gemiddelde wa
tertemperatuur; dit heeft hier in het geheel geen zin. wij moeten 
de hoogste watertemperaturen, voorkomende bij beide systemen, 
vergelijken. Men bedenke: 
Dat bij een verwarming met water onder druk het radiatoren 
oppervlak kleiner genomen wordt dan bij een gewone water-
verwarming en daarom steeds een 20° a 30° hoogere watertem
peratuur zal moeten hebben. 
De lijn die de temperatuur van het water in een verwarming ge
durende een stookseizoen aangeeft is geen glad verloopende 
kromme li jn; deze lijn zal veel meer gelijken op het verloop van 
de tanden van een ronden zaag. 
Door het steeds en dikwijls plotseling veranderen van de buiten
temperatuur wordt de warmteevenwichtstoestand in de gebou
wen nooit bereikt; des nachts zal gewoonlijk de temperatuur in 
de verschillende localen met opzet lager gehouden worden, het
geen men bereikt door öf de radiatoren dicht te zetten óf het vuur 
af te dekken. De lokalen die dus beneden de gewenschte tempe
ratuur zijn. zullen des morgens weder op temperatuur gebracht 
moeten worden, en hiertoe wordt de watertemperatuur tijdelijk 
verhoogd; dit keert nu dagelijks terug Bij een gewone warmwa
terverwarming heeft dit geen onaangename gevolgen, bij een 
warmwaterverwarmingmet water onderdruk zal dit in bewoonde 
vertrekken onhygiënisch en hinderlijk zijn. 
Dat aan de verwarming in de lokalen van een longlijders sana
torium andere eischen gesteld worden dan aan de verwarming 
van een fabrieksgebouw is duidelijk ; uit het artikel van denheer 
Unger blijkt evenwel duidelijk, dat hij het systeem van verwar
ming met water onderdruk ook aanbeveelt voor woonhuizen enz. 
(zie ook blz. 413 onder Toepassing) en daarmede kan ik mij niet 
vereenigen. 
De lezers zullen zich nog herinneren, dat de heer Unger in No. 8 
van dezen jaargang eene voordracht vertaalde van Dr. Marx te 
Berli jn over verwarming en ventilatie van scholen. 
In dit artikel wordt nog uitdrukkelijk gewaarschuwd tegen de 
nadeelige gevolgen, welke ontstaan door ontleding van het stof 
op de verwarmingstoestellen, zoodat de oppervlaktetemperatnur 
van deze laatste maximaal slechts W mag bedragen enz. 
Verder citeer ik uit dit Ar t ike l : 
a. .Een ander systeem, dat echter ook geen toepassing van betee

kenis in scholen heeft gevonden, is snelstroomverwarming. Dit 
kenmerkt zich door de nadeetig hooge oppervlaktemperaturen en 
door de hinderlijke geluiden, die bij de snelle circulatie van het 
water ontstaan. Bovendien is de warmteregeling. zoowel lokaal als 
centraal zeer gebrekkig en is een dergelijke installatie niet zuinig 
in brandstofverbruik". 
b. .In oudere schoolgebouwen vindt men soms nog de zooge
naamde heetwaterverwarming". 
..Tegenwoordig wordt echter dit systeem niet meer voor de ver
warming van bewoonde vertrekken toegepast, voornamelijk omdat 
de temperaturen der toestellen te hoog zijn en omdat het gevaar 
voor ontploffing te groot is. Een ander nadeel is nog het onvolko-
mene van de reguleering. vooral van de centrale. De heetwaterver
warming wordt dan ook alleen nog maar in enkele industriën. o. a. 
het bakkersbedrijf, gebruikt." 
De lezers van dit Weekblad kunnen, zonder het raadplegen van 
andere bronnen, zich dus zelf een oordeel vormen over de con
tinuïteit in de denkbeelden, die door den heer Unger in het 
Weekblad tot uiting komen. 
Ik vermoed, dat hetgeen in No. 8 wordt medegedeeld, bestemd is 
voor hen. die in ..Ambtelijke eenzijdigheid rekening kunnen hou
den met draagkracht en inzichten van de gemeenschap", terwijl 
het artikel in No. 34 meer bestemd is voor hen „die zich hebben te 
schikken naar draagkracht en inzichten van den particulier. (Zie 
alinea 5 van het naschrift van den heer Unger.) 
Mocht deze conclusie juist zijn. dan zal de heer Unger dit zeker 
wel wil len bevestigen en allicht wil len toegeven, dat door in 
No. 44 hierop niet te wijzen, hij de oorzaak is geworden van veel 
anders onnoodig geschrijf. 
Tenslotte stel ik er prijs op te verklaren,dat het mij niet er om te 
doen is den heer Unger te bestrijden op een unfaire wijze, aller
minst te bestrijden met middelen die het daglicht niet kunnen 
zien (zie laatste alinea in nummer 44). Welke reden zou ik daar
voor kunnen hebben ? 
De heer Unger heeft mij nimmer onaangenaam bejegenden mijn 
schrijven in No. 44 bevatte in mijn oogen ook niet het persoonlijke, 
dat én de heer Unger èn de redactie er zoozeer in zou hebben ge
vonden ; mocht het niettemin toch aan dat element niet vreemd 
zijn gebleven, dan bied ik hiervoor mijn welgemeende excuses 
aan. 
Ik laat aan de redactie en aan de lezers over te oordeelen in hoe
verre de heer Unger verkeerdheeft gedaan met inhet Weekblad 
den lezers vertalingen voor te zetten zonder vermelding van de 
bron; dit was mijn voornaamste grief. Bovendien blijf ik het ver
keerd achten onze lezers, die in doorsnee zeer weingop de hoog
te zijn van centrale verwarmingstechniek, de nieuwste snuifjes 
aan te bieden, zoo nieuw dat zij zelfs in Duitschland nog niet 
zijn toegepast; dit werkt niet verhelderend om geen andere uit
drukkingen te bezigen, die mij allicht weer redactionnaire beris
pingen zouden kunnen op den hals halen, en hiervoor zal ik mij 
in het vervolg inacht nemen. Tenslotte verklaar ik, dat in deze 
kwestie waarschijnlijk iets minder hardhandig door mij zou zijn 
opgetreden, indien het de eerste maal was. dat ik van den heer 
Unger overneming zonder vermelding van de bron in ons Week
blad ontdekte; ik vertrouw dat het nu niet meer zal voorkomen. 
Arnhem. 15 November 1912. 

G. V K K S T K E G . 

BERICHTEN 
Verbouwing van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken. 
Door de Prov. Zuidholl . Archeologische Commissie is het vol
gende adres ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Gene raai: 

's-Gravenhage. 16 November 1912, 
De Provinciale Zuidhollandsche Archeologische Commissie 
heeft naar aanleiding van het bij Uwe Kamer ingediende wets-
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ontwerp tot verhooging der Staatsbegrooting voor 1912, strek
kende tot verbouwing en uitbreiding der Departementen van 
Binnenlandsche Zaken en van Waterstaat op het Binnenhof te 
's-Gravenhage, een adres gericht tot Zijne Excellentie denMinis-
ter van Waterstaat, waarin zij wijst op de ernstige bezwaren, 
die van archeologisch en aesthetisch standpunt zijn aan te voe
ren tegen het ontwerp der verbouwing van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken. 
De Commissie veroorlooft zich van dit adres aan Uwe Kamer bij 
dezen een afdruk te doen toekomen. 
Het Binnenhof is ongetwijfeld het belangrijkste monument der 
geschiedenis van Nederland en terecht heeft Uwe Kamer dan 
ook schatten beschikbaar gesteld voor de herstelling vaneen 
deel der gebouwen, waaruit het bestaat. De gebouwen aan de 
zijde van den Hofvijver maken daarenboven deel uit van een 
der schoonste stadsgezichten. 
Bij den bouw van het Departement van Waterstaat heeft helaas 
zoowel de historische als de aesthetische waarde van het B i n 
nenhof reeds veel geleden en de thans aanhangige plannen be
dreigen het laatstovergebleven deel van dit schilderachtig front. 
Onder verwijzing naar de in haar bovenvermeld adres aange
voerde bezwaren, acht de Provinciale Commissie voornoemd 
zich daarom verplicht Uwe Kamer met den meest ernstigen na
drukte verzoeken : het daarheen te leiden, dat de ontwerpen aan 
een nader onderzoek worden onderworpen. 

De Provinciale Commissie voornoemd: 
J. C. O V E R V O O R D E , Voorzitter. 
J A N K A L F , Secretaris. 

Over hetzelfde onderwerp heeft de Zuidholl . Arch. Commissie 
zich tot den Minister van Waterstaat gewend als volgt: 

's-Gravenhage, 16 November 1912. 
Naar aanleiding der plannen tot verbouwing en uitbreiding van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken op het Binnenhof 
te 's-Gravenhage acht de Provinciale Archeologische Commissie 
zich verplicht het volgende onder de aandacht van Uwe Excel
lentie te brengen: 
I. Het terrein der tegenwoordige Departementsgebouwen heeft 
ongeveer den vorm van een rechthoekig trapezium, waarvan de 
schuine zijde aan den kant van het Binnenhof ligt. Toen men in 
de eerste helft der zeventiende eeuw deze rooilijn vaststelde en 
daarlangs eenen verkeersweg legde, heeft men bij den bouw der 
twee nog bestaande poorten de Binnenpoort en de Grena
dierspoort deze welstandshalve volgens de as van dien weg 
geprojecteerd. De daardoor ontstane scheeve grondvorm van 
hunnen aanleg is ook bij den opbouw tot uitdrukking gebracht 
en tot in de details consequent volgehouden, waardoor deze 
beide poorten voorbeelden zijn van logisch verantwoorde ar
chitectuur. Het verbouwingsplan wi l echter de schuine rooilijn 
van het Departementsgebouw vervangen door een rechte en 
zal daardoor het motief, dat zoowel de plaatsing als den 
aanleg en de vormgeving der fraaie poorten beheerschte. 
geheel onzichtbaar maken. Uit aesthetisch oogpunt kan deze 
wijziging niet worden goedgekeurd en van practisch standpunt is 
zij evenmin aanbevelenswaardig, daar zij een belangrijk deel 
van het bouwterrein ongebruikt doet verloren gaan. De tegen
werping, dat de schuine rooilijn inwendig geerende vertrekken 
zou doen ontstaan op zich zelve zeker reeds niet in staat om 
de verandering van een gaven architectonischen aanleg te recht
vaardigen verliest alle waarde, omdat de achter dezen schui
nen wand liggende vertrekken in het tegenwoordige gebouw 
geen van alle een ook maar eenigszins hinderlijk-scheeven vorm 
vertoonen, terwijl de bouwmeester van het nieuwe gebouw 
zeker in slaat is een oplossing voor deze moeilijkheid te vinden. 
II. Het front aan den Hofvijver zal bij uitvoering van het ont
werp ernstig worden geschonden. 
Dit front bestaat thans uit vijf gebouwen, n.l.. van West naar 
Oost gaande: 
a. een smal en hoog gebouw, reeds in de veertiende eeuw ver
meld ; 
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b. een eveneens nog uit de middeleeuwen dagteekend gebouwtje 
met trapgevel; 
c. een gebouw uit de zeventiende of achttiende eeuw ; 
d. een breeder gebouw, uit de achttiende eeuw; 
e. een laat-middeleeuwsch achtkant torentje. 
Volgens het ontwerp zullen de onder a, b en e genoemde gebouwen 
worden behouden en gerestaureerd, doch die, als c en d ver
meld, afgebroken en vervangen door nieuwe gebouwen van ge
heel andere indeeling. Deze beide gebouwen, in het eind der 
zeventiende en het begin der achttiende eeuw gesticht voor den 
Raad van State, bevatten oorspronkelijk de vergaderzaal, de 
secretarie en een kamer voor den secretaris van dit Collega, en 
waren toegankelijk door een blijkbaar reeds vroeger aanwezige, 
en nog bestaande, steenen poort uit 1609, die leidde naar een 
insgelijks bewaarde, monumentaal opgevatte en rijk versierde 
voorhal, in 1687 aangelegd. 

Terwijl de onder a b en e genoemde gebouwen alle veel van 
hunne oorspronkelijke vormen hebben verloren, heeft het ge
bouw van den Raad van State uitwendig een sober achttiende-
eeuwsch karakter en inwendig zijn smaakvolle voorhal bijna 
ongeschonden bewaard. De hier aanwezige vertrekken, laatste
lijk in gebruik als wachtkamer voor de audiënties, kamers voor 
den Secretaris-Generaal en voor eenige ambtenaren, zijn alle 
van zeer goede efmetingen, zoodat juist deze ruimten zonder 
veel bezwaar behouden zouden kunnen blijven. Zoowel ter wille 
van de fraaie voorhal, waarvoor in hel nieuwe project nergens 
plaats is aangewezen, als voor het silhouet en het geheele aanzien 
aan den Hofvijver, zou de slooping van deze gebouwen zeer te 
betreuren zijn. 
III. Voor zoover bij de boven onder a en e genoemde gebouwen 
in het ontwerp eene restauratie in vroegeren toestand is be
proefd, zijn van archeologisch standpunt eveneens bedenkingen 
te maken. Waar bij den veertiende-eeuwschen bouw de middel-
eeuwsche kanteeling en het spietorentje weder worden aange
bracht, is het o.a. daarmede niet in overeenstemming dat aan de 
vensters in dienzelfden toren een vroeg-zeventiende-eeuwsch 
karakter wordt gegeven. Men kan het bestaande eerbiedigen, óf 
den ouden toestand herstellen, maar niet een oud gebouw ge
deeltelijk in zijne oorspronkelijke gedaante terugbrengen en 
het gedeeltelijk vernieuwen in de vormen eener geheel wille
keurig gekozen, latere periode. 
Om de hier aangegeven redenen zou de Provinciale Commissie 
voornoemd het ten zeerste betreuren, indien de plannen tot ver
bouwing en vergrooting van het Departement van Binnenland
sche Zaken ongewijzigd tot uitvoering kwamen. 
Zij vindt daarom vrijheid om Uwe Excellentie met nadruk te 
verzoeken deze plannen aan een nauwkeurig onderzoek te on
derwerpen. 

De Provinciale Commissie voornoemd : 
J. C. O V E R V O O R D E , Voorzitter. 
J A N K A L F , Secretaris. 

L e i p z i g . De stad Leipzig gaat een kunstnijverheidsmuseum 
stichten, dat tusschen de twee mill , en twee-en-een-half millioen 
mark kosten zal. Een prijsvraag zal worden uitgeschreven voor 
ontwerpen. 
Vredespa l e i s . Met het aanleggen van het rosarium bij het Vre
despaleis is een aanvang gemaakt. De beplantinggeschiedt onder 
leiding van den rozenkweeker. den heer G. A. v. Rossem. te Naar-
den. Het rosarium is een geschenk van de Vereeniging tot bevor
dering van rozencultuur Nos jungunt Rosae. Voor de beplanting 
worden uitsluitend de beste soorten gebruikt, o.a. Lady Hill ing-
don en Rayon d'Or. 
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INHOUD : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Afd. Arnhem. — Afd . Am
sterdam. R E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . Eenige proeven van 
moderne Ned. Indische Bouwkunst, door Chs. E . J. Mci j l l C L 

Het Auteursrecht op werken der Bouwkunst, door Mr. H . 
L . de Beaufort. Is herbouw van den St. Jacobstoren te 
Vlissingen wenschelijk. door B. von Brucken Fock. Het Ont
werp Alg. Adm. Voorwaarden en de Aansprakelijkheid van 
den architect, door Mr. K. J. van Nieukerken. Boek- en 
Plaatwerken. De Baumwollbörse te Bremen. Ingezonden. 
Berichten. Met een plaat 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

AFDEELING ARNHEM VAN DE MAATSCHAPPIJ 
TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
Gecombineerde Vergadering met Artibus Sacrum op Dinsdag 3 
December 1912. 's avonds 8 uur in de bovenzaal van de Groote 
Sociëteit in de Koningstraat. Lezing van den heerH. P. Berlage 
Nzn. over ..Amerikaansche Architectuur". De lezing is ook toe
gankelijk voor dames. 
Den leden is op vertoon van het convocatiebiljet vergund één 
keer de Tentoonstelling van Teekeningen van den heer H. P . 
Berlage Nzn. van 1 8 December in voornoemde zaal te bezoeken. 

AFDEELING AMSTERDAM VAN DE MAAT
SCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
635e Algem. Vergadering gehouden op Woensdag 20 Nov. 1912 
's avonds te 8 uur in het gebouw der Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst. 
De Voorzitter, de Heer F. W. M . Poggenbeek, opende de Ver
gadering met een woord van welkom tot de aanwezigen 
waaronder ook vele dames waren en spoorde de leden 
bij den aanvang der wintercampagne tot trouwe opkomst aan ; 
voornamelijk heette hij ook den Heer F . A. Hoefer als spreker 
van dezen avond welkom die bereid was bevonden een zoo be
langrijk en nog zoo bij velen weinig bekend onderwerp als het 
Openluchtmuseum te willen behandelen. 
Verder deelde de Voorzitter mede. dat in den afgeloopen zomer 
door het Bestuur der Afdeeling een adres aan den Gemeenteraad 
werd gericht, om inzake het uitgeven van grond aan den Dam 
zooveel mogelijk onder bepaalde voorwaarden het uitschrijven 
van Prijsvragen, voornamelijk wat betreft de gevels.te willen 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

bevorderen; en ook in verband met denz.g. Druckeruitbouw aan 
het Rijksmuseum werd een adres tot den Raad gericht met ver
zoek deze vergroating te willen voorkomen. 
Een ex.cursie naar Loevesteijn en Dordrecht met bezoek aan de 
Groote kerk en Tentoonstelling aldaar, had den 10 Juli plaats. 
Alsnu verkreeg de Heer Hoefer het woord, die in welspreken
de taal schetste de openluchtmuseums, welke hij zag te Lyngty. 
Lund. Skansen. Jöngköping en Lillekamer. waarvan feitelijk die 
van Lund en Jönköping niet tot de openluchtmuseums gerekend 
kunnen worden. 
Uit bezoeken aan die musea valt veel te leeren voor het Nederl. 
Openluchtmuseum, dat bij Arnhem zal verrijzen op Gemeente
terrein. 
Voor Arnhem als plaats van oprichting somt spreker de voor
deden op; daarna bespreekt hij de waarde van het openluchtmu
seum voor den historicus, voor den schilder, dichter, bouwmees
ter en landbouwer en ook voor den gewonen bezoeker. 
Leering en bekoring verdringen zich bij het aanschouwen van 
een openluchtmuseum. 
Op een fraaie kaart ..en relief", vervaardigd onder leiding van 
den Heer W. F . C. Schaap was het terrein aangegeven. 
Aangezien sprekerzich voorstelt dit onderwerp op verschillende 
plaatsen in Nederland te behandelen, en dus velen in de gele
genheid zullen zijn de voordracht te hooren en van zijn fraaie 
lichtbeelden te genieten, bepalen wij ons tot de mededeeling, 
dat door spreker met warmte werd opgewekt L i d of begunstiger 
te worden. Voor het lidmaatschap betaalt men f50 in eens of 
f 2.50 jaarlijks en als begunstiger f 25 ineens of f 1. — jaarlijks. 
De heer Leliman deelde nog mede. dat ook te Koningsbergen 
een Openluchtmuseum wordt aangelegd en binnen korten tijd 
zal worden geopend. 
Door den heer Poggenbeek werd nog aan spreker gevraagd, hoe 
hij zich verder, behalve de opbrengst van het lidmaatschap, de 
finantieele oplossing voorstelde, waarop spreker mededeelde, 
dat hij hoopte op krachtigen steun van Rijk en Gemeente en ook 
van particuliere zijde, terwijl ook uit de entreegelden op goede 
inkomsten valt te rekenen. 
De voorzitter dankte daarna, zeker wel uit naam van alle aan
wezigen, den spreker voor zijne met zooveel welsprekendheid 
en gloed gehouden voordracht, waardoor velen nu beter met het 
doel van een openluchtmuseum zijn bekend geraakt. 
Niets meer aan de orde zijnde werd de vergadering gesloten. 

De Secretaris: J. B A K K E R . 
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REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

EENIGE PROEVEN V A N MO
D E R N E N E D E R L A N D S C H -
B INDISCHE BOUWKUNST, fl 

door C H S . E . J. M E Y L L , C. I. 
Ing. 2e k l . Waterstaat Ned -Indië. 

.Het daghet 
et denkbeeld eener bijzondere bouwwijze, 
die met den naam -Nederlandsen-Indische" 
kan worden aangeduid, is voor het meeren
deel der lezers van dit weekblad zeker nieuw, 

evenals er, in het algemeen veel is, wat het .moeder
land" omtrent Indië nog heeft te leeren. 
Het is niet louter onkunde, die in deze verrassingen 
biedt. Veeleer is het een overmaat van Europeanisme, 
dat te kort doet schieten in onbevooroordeeld aan
schouwen, in gepaste waardeering en wijze voorzienig
heid ten aanzien van de mogelijkheden, welke Nederland 
nu meer dan ooit in de tropen geopend zijn. 
"Wie dit begrijpt, zal ginds vele eigenaardige verhou
dingen gemakkelijker opmerken en beter kunnen over
zien. Met betrekking tot de beeldende kunsten, in het 
bijzonder tot de bouwkunst, zullen zich dan treffende 
resultaten voordoen. 

Niettegenstaande de ondubbelzinnige bewijzen van 
geringschatting, twijfel en misvatting, waaraan Indië 
de laatste tijden gebukt moet gaan; 
ten spijt ook van litteraire onbillijkheden en grofheden 
over Indië, door in Indië rijk geworden Nederlanders 
met winst in hun vaderland geëxploiteerd; 
ondanks de dwaling, dat Indië aan Nederland niets 
meer heeft op te brengen, omdat met het oude stelsel 
van alzijdige uitbuiting steeds meer ware het slechts 
fatsoenshalve moet worden gebroken ; 
onverminderd nog de kortzichtige, maar toch zenuw-
storende gewaarwordingen die ginds inregeeringskrin-
gen nu nog onvermoeid doen speuren naar z.g. „mindere 
welvaart" ; 
openbaren zich thans sterker dan ooit te voren de on
miskenbare teekenen eener naar speciale omstandig
heden zich richtende en evolueerende, moderne archi
tectuur. 
Het is mijne bedoeling niet, die verblijdende symptonen 
hier nader aan te duiden en te rangschikken naar onder
linge en naar uitwendige factoren. "Wie er meer van 
weten wil, doet het best Indië zelf te bezoeken, doch hij 
leere dan vooraf zooveel mogelijk geduld in onpartijdig 
waarnemen en zelfstandig oordeelen ! 
Het kan voorloopig belangrijker zijn, door enkele voor
beelden de uitgesproken verwachting te rechtvaar
digen. In afwachting, dat ook in dit opzicht spoedig 
meer en omvangrijker materiaal in dit weekblad moge 
verschijnen, zullen hier enkele bouwwerken worden be
sproken van den particulieren architect P. A. J.Moojen 
te "Weltevreden (Batavia). 
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Zonder nog uitvoerig in te gaan op de vele en zeer veel
zijdige, artistieke en vakkundige werkzaamheden, welke 
de heer M. sedert zijn eerste aankomst in Indië (tegen 
het einde van 1903) zooal heeft verricht, dient er hier 
om te beginnen met nadruk op gewezen te worden, dat, 
naar waarheid, van hem de beweging is uitgegaan, om, 
meer en meer, in Indië te geraken tot een voor dat land 
eigenaardige wijze van bouwen. 
Krachtens eigen artistieken aanleg en ontvankelijkheid 
ten aanzien van de onnoembare schoonheden en be
langwekkendheden zijner tropische omgeving; dank 
zij, verder, zijn onvolprezen ijver, onverzettelijkheid en 
stalen wilskracht tegenover de schier ontelbare moei
lijkheden, bezwaren en tegenwerkingen, veroorzaakt 
door primitieve toestanden van techniek en arbeids
krachten, publieke wansmaak en bedilzucht, collegiale 
afgunst en onderkruiperij, enz. enz. zal het Moojen on
getwijfeld mogen gelukken, te behooren tot de baan
brekers en de grondleggers van het voor Nederland 
helaas vreemde denkbeeld, dat Oost-Indië eene eigen 
bouwwijze kan, moet èn zal voortbrengen. 
Daarmede is dan, schoon op andere wijze, wederom 
uitgesproken de noodzakelijkheid en rechtvaardigheid 
om Nederlandsch-Indië te maken tot een ook op geeste
lijk en artistiek gebied vrij en opzichzelf staand land, 
waaraan Nederland zijne beste krachten - die op het 
gebied van Kunst en Techniek zal mogen geven, wil 
het later de eer genieten, aan die geestelijke zelfstandig
heid een vrijwillig en belangrijk aandeel te hebben gehad. 

Het laat zich begrijpen, dat de hervormende daden van 
bovengenoemden bouwkunstenaar uitvloeisels moeten 
zijn geweest van even zoovele krachtige en welover
wogen denkbeelden over kunst en architectuur. Moojen 
heeft dan ook zelden de gelegenheid voorbij laten gaan 
om in woord en geschrift zijne inzichten over de ver
vulling van zijn taak bekend te maken. 
De veelzijdige aard zijner werkzaamheden gaf hem 
daartoe ruimschoots gelegenheid. ') 
En zoo vond Moojen in deze propaganda een groote 
prikkel tot hoogste inspanning zijner geestelijke krach
ten, boven de vele en omvangrijke en dikwijls zeer las
tige eischen, welke hem, als vakman, over dag in zijne 
werkzaamheden reeds werden gesteld. 
„Het begrip liefhebberen sluit voor mij alle ernstig 
„werken uit en waar wordt kunst verkregen, waar niet 
„met ernst en volharding werd gewerkt? 

') Het voortbestaan en de bloei van de tegenwoordige Ned.-Indi
sche Kunstkring te Batavia (Weltevreden) is ten nauwste ver
bonden met Mnojens krachtige cn openhartige persoonlijkheid. 
Dat die invloed ook verder reikte en zelfs de overigens geheel 
ondoordringbare sluier van ambtelijke sferen voor zich geopend 
vond. kan slechts aan heel weinigen bekend zijn. Kort gezegd 
moeten de grondslagen van de tegenwoordige aanwezigheid van 
een technisch bouwbureau aan het Departement van Burgerlijke 
Openbare Werken te Weltevreden teruggevonden worden 
in de (lezenswaardige) kolommen van de Semarangsche 
Locomotief van 22 Juli 1907. (De bouwkunst in Indië. door P. A. 
J. Moojen). Hoe de geheimzinnige aaneenschakeling van oorzaak 
en gevolg in deze gezocht moet worden, kan hier verder onbe
sproken blijven. 

P. A. J. MOOYEN, Architect te Batavia. 

Afb. 1. Winkelgebouw te Weltevreden. 

Afb. 2. Gebouw der Ned.-Indische Handelsbank te Soerabaia. 

1 Jrt bij hel Bouwkundig Weekblad van 30 November 1912, No. 48 



P. A. J. MOOYEN, Architect te Batavia. 

Afb. 3. Broederschool op het Koningsplein te Weltevreden. 

Afb. 4. Voorgalerij van een Indisch Woonhuis. 

„Ik voor mij erken geen amateurs in de kunst; men 
. geeft kunst of men tracht die te geven : een verschil in 
.graad dus, niet in wezen" '). 
Aan deze uitlating kent men den man uit één stuk, die 
zichzelve evenmin wenscht te ontzien, als hij genegen is, 
anderen in hunne zwakheid te sparen. 
Want gelijk elders is men ook in de Indische samen
leving te vaak van gevoelen, dat wezenlijk verdienste
lijk werk ook wel zonder zelfkennis, zelfbeheersching 
en zelfopvoeding kan ontstaan. 
Het: .um Gotteswillen seid bescheiden" is nergens 
weelde, waar ernstig, naar kunst gestreefd wordt! 
Het kostte Mooijen weinig moeite, van meet af de ban
vloek uit te spreken over de .geestelooze namaaksels 
„van een zielloos Neo-Hellenisme, slechte copieën van 
..droeve voorbeelden, die stomme, witte getuigen van 
„een eeuw van smakeloosheid en onmacht tot schep-
_pen" '-') waarmede dan de prachtproducten van In
dische hondehokkenrenaissance aan het publiek, voor 
het eerst en tamelijk onvoorbereid werden geopen
baard . . . . 
„Want het begrip .stijl" moet niet verward worden met 
.historische stijl . . . . Onder Grieksche, Gothische, 
„Renaissance stijl verstaan wij de kunst van een geheel 
„geschiedkundig tijdperk. Een gebouw kan dus heel 
.goed stijl bezitten, in stijl gebouwd zijn, zonder (uit-
„sluitend) de bizondere kenteekenen te dragen van een 
„der historische stijlen" . . . . 
_De stijl die men gebruiken moet, wordt (immers) van-
„zelf aangewezen door klimaat, land, aanwezig mate-
„riaal en beschikbare werkkrachten 
.In alles wat zonder eenige naaping gebouwd wordt om 
..aan de behoefte van de bewoners1) van land en klimaat 
„te voldoen, zelfs daar waar geen aanspraak gemaakt 
„wordt op schoonheid of kunst, is het eigenaardige, het 
„essentieele vastgelegd van wat wij onder het woord 
.stijl" verstaan. 
Want: .het mag niet ontkend worden, dat de nieuwe 
„kunst door haar eenvoud, ernst en waarheid tot ons 
.gemoed zal spreken met een stem, die ons de we-
„reld der banaliteiten opzij zal doen werpen en dat zij 
„ertoe zal meewerken, een weinig meer van dien een-
.voud en die waarheid te brengen, ook in de samenle-
„ving van die kringen der maatschappij, die niet tot de 
.voortschrijdende democratie gerekend kunnen wor-
„den 
Misschien zal later in dit Weekblad van bevoegde zijde 
geoordeeld worden over de in afbeelding weergegeven 
bouwwerken van den architect P. A. J. Moojen. Het 
dunkt mij nu genoeg, bovenstaande fragmenten zijner 
denkbeelden over te nemen. Zij kunnen aan zijn eigen 
werken tot maatstaf worden gesteld door al wie onbe-
veroordeeld tracht dezen mensch en kunstenaar te 

') Zie het opstel: „Kunst in Indië" in het Weekblad voor Indië 
1906 n° . 3 
-) „Bouwkunst" i.h. Weekblad voor Indië 1907 No. 2. 
x) Let we l : hier wordt van „bewoners" gesproken, als van blij
vend gevestigde menschen. Van het gros der „trekkers", zwer
vers of repatrieerenden is in deze niet veel heil te verwachten ! 

begrijpen. Billijkerwijze diende daarbij dan zeker 
nog uiteengezet te worden, in hoeverre het voor een 
pionier en vreemdeling mogelijk mag heeten, vroeger 
meer nog dan thans, om in Indië, vrij van .naaping" te 
bouwen .om aan de behoefte van land en klimaat te 
voldoen. ') 
Dat het meerendeel der Europeanen in Indië zich 
weinig bekommeren om behoeften, die niet hoofdza
kelijk of uitsluitend met geldverdienenen repatrieeren 
te maken hebben, is bekend. 
Dat de Inlandsche samenleving in deze nog te weinig 
zelfbewust is gemaakt, om zelfs in afzienbaren tijd bij 
haar van wezenlijke behoeften in socialen en aestheti
schen zin te kunnen gewagen, is eveneens bekend. Dat 
zij dus vooralsnog bij het bepalen van dien „nieuwen 
kunst" een grootendeels te verwaarloozen factor moet 
blijven, is wel droevig, maar waar. 
Het is dus vrijwel uitsluitend naar Europeesche behoef
ten, dat zich de Nederlandsch-Indische bouwkunst aan
vankelijk zal hebben te richten. Toch zal niemand bij 
eenig nadenken kunnen ontkennen, dat de evolutie 
eenmaal noodzakelijk ook door de Oostersche samen
leving moet worden beïnvloed, om ten slotte door een 
passend evenwicht van beide cidtuurvormen meer nauw
keurig te kunnen worden bepaald. 

(l) Om maar iets te noemen: 
Het beton-ijzer was vóór 1906 in Indië niet noemenswaardig ver
tegenwoordigd, niet zoozeer door gebrek aan samenstellende 
materialen, dan wel eensdeels doordat geschoold werkvolk hier
voor nergens ginds te vinden was. anderdeels wijl de heilige 
vrees voor dit „twijfelachtige" materiaal de leidende technici 
het eenige middel schuwen deed. waarmee in Indië aardbevin
gen en aardschokken zullen kunnen worden weerstaan ! 
Toch bleek later het beton ijzer voor gebouwen met verdiepin
gen een zeer waardevol en genoegzaam economisch materiaal 
te zijn, waarvan ook plafonds in begane grond gebouwen en 
andere toepassingen zeer geschikt waren te vervaardigen. Merk
waardig genoeg was Moojen de eerste, die het probleem aan
durfde, al kostte het ook eenige jaren van ervaring voor en aleer 
genoegzame zekerheid kon worden verkregen in toepassings-
wijze en uitvoeringsmethoden. De Indische werkman bleek 
ook hier wederom uiterst geschikt om te worden opgeleid voor 
dit speciale werk. 
Wezenlijk goede ambachtslieden en opperlieden zijn in Indië nu 
nog schaarsch, al zal binnenkort, door de oprichting van slechts 
enkele ambachtsscholen, daaraan op eenige wijze meer stelsel
matig tegemoet gekomen kunnen worden. Het groot aantal 
bouwwerken bij het Gouvernement zoowel als bij particulieren 
stelt echter voortdurende en grootere eischen aan dit onderwerp. 
De eigenwijze bemoeizucht van „artistieke" bouwheeren. die uit 
zwakheid voor eigen voorliefden, hun architect dwingen dit of 
dat luxe materiaal te bezigen (tegelpatroons of marmer of wel 
plafondijzer dessins!) onder bedreiging anders naar een meer 
gewillig bouwmeester te gaan (gewetenlooze „kunstenaars" zijn 
er ginds niet minder dan in Nederland ; de landaard doet daarbij 
m. i . niet ter zake) spreekt van weinig waardeering voor de artis
tieke gaven van een zelfstandig architect. Deze ziet dan soms 
een zeer aanlokkelijk werk voorbijgaan ter wille van een of 
ander ornament, dat hem op groote schaal wordt opgedrongen, 
hoewel het bij de overige onderdeelen zijner versiering aller
minst past. Welteverstaan heeft dit alleen de zelfbewuste kunste
naar te vreezen. die het publiek naar zich wi l buigen, op gevaar 
af in ongenade te geraken en een schamel bestaan te moeten 
leiden. Ook deze periode heeft Moojen van nabij moeten leeren 
kennen . . . . enz. enz. 
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De door Mooyen hier voor het eerst genoemde Ned. 
Indische bouwkunst zal dus voorloopig aan de werken 
der wegbereiders en voorgangers vanzelf meer krijgen 
een accentueering van het Nederlandsche (of Wester-
sche) karakter, dan van het Indische. Deze gedachte 
moet dus bij elke beoordeeling nog op den voorgrond 
worden gesteld. Zij kan echter op den duur onge
dwongen tot bovengenoemd harmonischen samengroei 
worden opgevoerd. 
Wie nu, ten slotte, nog belang stelt in de bijna onover
komelijke moeilijkheden, waarmede in Indië elke eisch 
van moderne architectuur of liever modern woning-
comfort in den eersten aanvang dezer eeuw moest wor
den bezwaard, in verband met overwegingen van gelde
lijken en practischen aard, kan nog, naar believen, voor 
zich de teleurstellingen, ergernissen en verdrietelijk
heden ophoopen, waaraan deze in Nederland gerouti
neerd architect zich moest onderwerpen, toen hij, na 
1903, in Indië zijne gloeiende idealen poogde te verwe
zenlijken. 
Hiermede meen ik voorloopig genoeg gezichtspunten 
geopend te hebben om den lezer te richten bij zijne be
schouwing en beoordeeling van bijgaande afbeeldingen 
der m.i. verdienstvolle proeven van moderne Neder-
landsch-Indische bouwkunst. 
Eenige zakelijke uiteenzettingen kunnen daarbij nog 
van dienst wezen. (Wordt vervolgd.) 

HET AUTEURSRECHT OP WER-
m K E N DER BOUWKUNST. Q 

DOOR M R . H. L . D E B E A U F O R T . 

nder de nieuwigheden, die de Auterswet 1912 
en de Berner Conventie ons gebracht hebben, 
behoort ook het autersrecht der bouwkundi
gen. Tot nu toe kon een architect hier alleen 

auteursrecht doen gelden op zijne bouwkundige teeke
ningen en schetsen, voorzoover deze gerangschikt kon
den worden onder de -plaat- en kaartwerken", die door 
de oude Auteurswet beschermd waren. In de nieuwe 
wet worden uitdrukkelijk genoemd als behoorende tot 
de „werken van letterkunde, wetenschap of kunst", 
waarop de wet toepasselijk is, niet alleen: -ontwerpen, 
schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de 
bouwkunde", maar ook de -bouwwerken" zelve. Wat 
is nu de beteekenis van deze bescherming; welke zijn 
de rechten, die de architecten hierdoor verkregen heb
ben ; wat zal voortaan verboden en wat geoorloofd zijn 
met betrekking tot een werk der bouwkunst? Waar-

(*) Aangezien de Auteurswet verschillende bepalingen bevat, 
die voor de bouwkunst en den bouwkundige van geen belang 
zijn, en het dus vrij moeilijk is voor dezen laatste in de vrij inge
wikkelde wet wegwijs te worden, achtte de Redactie het wen
schelijk de Auteurswet ten opzichte van de bouwkunst door een 
specialiteit te doen behandelen, en zij had het geluk Mr. H. L . de 
Beaufort, de directeur van het bureau voor Auteursrecht, inge
steld door het Verbond van Ned. Kunstenaarsvereenigingen, 
hiertoe bereid te vinden. 
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schijnlijk zou menig bouwkundige, wien deze vragen 
zouden worden gesteld, verlegen zijn met het antwoord. 
En dit behoeft volstrekt niet te verwonderen. Ook on
der de schrijvers en componisten, die toch al vele jaren 
de wettelijke bescherming van het auteursrecht genie
ten, is er nog menigeen, die van den omvang en de 
strekking zijner rechten geen heldere voorstelling heeft. 
Niet ieder is in de gelegenheid de Auterswet te raad
plegen, en ook al heeft men de wet voor zich, is het niet 
altijd even gemakkelijk een antwoord te vinden op de 
vraag, die men zich gesteld heeft. 
Met het oog hierop zal ik trachten in deze regelen te 
geven eene zoo duidelijk mogelijke verklaring van de 
bepalingen der Auteurswet, die speciaal van belang 
zijn voor de bouwkundigen. Hoofdzaak zal dus zijn: de 
beteekenis en de strekking der wettelijke bepalingen 
uiteen te zetten; vanzelf zal zich daarbij hier en daar 
de gelegenheid voordoen, om terloops een enkel woord 
te wijden aan de beginselen, waarop een bepaling 
steunt, of die bij hare uitlegging en toepassing van be
lang kunnen zijn. 

Een geschikt uitgangspunt voor eene bespreking der 
Auteurswet geeft haar eerste artikel, dat als volgt luidt: 
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker 
van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of 
van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te ma
ken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, 
bij de wet gesteld. 

In deze definitie van het auteursrecht vindt men de 
verschillende elementen, waaruit het recht bestaat, op
gesomd, die in de volgende artikelen der wet nader 
worden uitgewerkt en toegelicht. Met behoud dezer 
volgorde zullen nu ook hier achtereenvolgens de vol
gende punten ter sprake komen : 
a. De maker (dus de vraag: aan wie verleent de wet 
het auteursrecht ?); 
b. Het werk (dus: op welke werken bestaat auteurs
recht?); 
c. Het u i t s l u i t e n d recht om o p e n b a a r te ma
ken en te v e r v e e l v o u d i g e n (dus: de inhoud van 
het recht), 
d. De beperkingen, die de wet in sommige gevallen 
aan het uitsluitend recht stelt; 
Behalve deze punten, die alle in de definitie van artikel 
1 voorkomen, zijn dan nog de volgende te behandelen : 
e) De handhaving van het auteursrecht; 
/) De duur van het auteursrecht; 
g) De internationale bescherming van het auteursrecht 
door de Berner Conventie ; 
h) de overgangsbepalingen der Auteurswet. 
Op artikel 1, dat de definitie van het auteursrecht in
houdt, volgt in dezelfde paragraaf, die tot opschrift 
heeft: -De aard van het auteursrecht", nog een artikel, 
waarin enkele algemeene eigenschappen van het au
teursrecht zijn genoemd. Een van deze eigenschappen 
is, dat het recht, geheel of gedeeltelijk, kan worden 
overgedragen. Het is in het algemeen niet gewenscht, 
dat de auteurs van de bevoegdheid om hun recht over 

te dragen, een ruim gebruik maken. De wet beschermt 
het auteursrechttotvijftigjaar na den dood des auteurs, 
met de bedoeling dat de auteur zelf en zijne nakomelin
gen daarvan de vruchten zullen plukken. Wanneer de 
auteur bij de eerste gelegenheid de beste zijn geheele 
recht verkoopt, wordt deze bedoeling al heel slecht uit
gevoerd. Er kunnen gevallen zijn, waarin een over
dracht noodzakelijk is; doch ten aanzien van werken 
der bouwkunst zullen deze zich wel zeer zelden voor
doen. Nóch wanneer een werk is gemaakt ingevolge een 
opdracht, nóch wanneer het betreft een inzending op 
een prijsvraag, is een overdracht van het auteursrecht 
noodzakelijk. In beide gevallen kan de architect vol
staan, met toestemming te verleenen, om onder bepaal
de voorwaarden zijn werk uit te voeren. Aan hém blijft 
het dan, om ook in het vervolg gelijke toestemmingen 
te weigeren of te verleenen. Hetzelfde geldt voor de 
andere bevoegdheden die tot zijn auteursrecht be
hooren: het recht om zijn schetsen, teekeningen enz. te 
reproduceeren en in tijdschriften of boeken te doen 
opnemen; alsmede het recht, om afbeeldingen en 
andere reproducties van het naar zijn projet opgetrok
ken gebouw te maken en in den handel te brengen. 
Gaan wij thans over tot bespreking van de hierboven 
opgesomde punten. 
In de eerste plaats dus iets over den maker. Inde 
meeste gevalle zal het niet twijfelachtig zijn, wie van 
een bepaald werk van bouwkunst de maker is. Dat de 
maker in den zin der Auteurswet niet is de aannemer 
met zijn staf van metselaars, timmerlieden enz. behoeft 
geen betoog; wat het auteursrecht beschermt is niet 
het materieele voorwerp of gebouw, maar de geestelijke 
schepping. Het gebouw (in den materieelen zin van 
het woord) staat in dit opzicht gelijk met een gedrukt 
exemplaar van een boek, dat ons, zij het dan langs een 
omweg, nl. door middel van de symbolische lettertee-
kens, de schepping van den schrijver waarneembaar 
maakt. Evenals de schrijver de maker is van het boek, 
en niet de drukker, binder of papierfabrikant, is hij 
naar wiens project een gebouw is uitgevoerd de maker 
van dat gebouw, ook al heeft hij er geen steen van aan
geraakt. Meestal is het algemeen bekend, en desnoods 
gemakkelijk door getuigen of schrifturen te bewijzen, 
wie de architect van een gebouw is. Indiende architect 
op of in het gebouw als maker is aangeduid, hetzij met 
zijn naam, hetzij met een algemeen bekend teeken, 
geldt hij, behoudens tegenbewijs, als de maker (art. 4). 
Wanneer dus in dat geval de architect een ander 
wegens inbreuk op het auteursrecht in rechten aan
spreekt, dan zal niet hij behoeven te bewijzen dat hij 
werkelijk de maker is, indien de tegenpartij dat ontkent, 
maar deze laatste zal moeten bewijzen, dat de architect 
die op het gebouw staat aangeduid, niet de maker is. 
Artikel 7 bepaalt, dat indien de arbeid in dienst van 
een ander verricht, bestaat in het vervaardigen van be
paalde werken, die voorwerp van auteursrecht kunnen 
zijn, het auteursrecht toekomt aan hem in wiens dienst 
zij zijn gemaakt. Deze bepaling zal o. a. van toepassing 
zijn op teekenaars, in dienst van een architect. Niet de 

teekenaar, maar de architect in wiens dienst hij werkt, 
wordt dus door de wet als maker beschouwd. Het staat 
aan partijen vrij, door overeenkomst hiervan af te wij
ken ; wat echter in dit geval noch redelijk, noch prac
tisch schijnt. Wél zou er misschien voor een overeen
komst om van deze bepaling af te wijken aanleiding 
kunnen zijn voor een architect, die in dienst van Staat, 
Gemeente of Spoorwegmaatschappij gebouwen ont
werpt. Het is mij echter niet bekend, of erbetrekkingen 
van dezen aard bestaan, waarop dit artikel toepasselijk 
zou zijn; waarbij dus het maken van ontwerpen behoort 
tot de werkzaamheden, waartoe de architect door het 
aanvaarden der betrekking zich verplicht heeft. Een op
dracht voor een bepaald werk schept natuurlijk op zich 
zelf geen dienstbetrekking, als in dit artikel bedoeld. 
Wanneer het werk tot stand is gekomen door samen
werking van twee of meer, niet in elkanders dienst wer
kende personen, dan komt hun een gemeenschappelijk 
auteursrecht op dat werk toe. 
In dat geval zijn zij verplicht, wanneer dit door belang
hebbenden wordt verzocht, één persoon aan te wijzen, 
door wie de handhaving en de uitoefening van het 
auteursrecht geschiedt (art. 26). Er zijn ook andere re
gelingen mogelijk. 
Van een architectenkantoor kan b.v. eene vennootschap 
worden gemaakt; deze vennootschap wordt door de 
wet (art. 8) beschouwd als de maker van de werken, die 
als van haar afkomstig worden openbaar gemaakt, in
dien daarbij niet een bepaald persoon als architect 
wordt vermeld. 
Geven de bepalingen betreffende den maker over het 
algemeen geen moeilijkheden bij de uitlegging ; hetzelfde 
kan niet gezegd worden van die betreffende het werk. 
De wet zegt alleen, dat zij onder-werken van letter
kunde, wetenschap of kunst" verstaat, behalve: -boe
ken, brochures, enz, enz." : „bouwwerken" (art. 10, 6°) 
en -ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrek
kelijk tot de bouwkunde" (art. 10, 8 ). Wat is nu een 
„bouwwerk" in den zin der wet ? Hier is ruimte voor 
velerlei uitleggingen. Een huis, een brug, een station, 
een sluis, een muur, deze zijn alle -bouwwerken" in de 
gewone beteekenis van het woord. Maar het is dui
delijk, dat niet op elk van deze bouwwerken auteurs
recht is gevestigd. Waar moet de grens worden ge
trokken ? 
Bij het zoeken naar een antwoord op deze vraag dient 
men zich in de eerste plaats rekenschap te geven van 
de beginselen en de algemeene strekking der auteurs
bescherming. ( Wordt vervolgd.) 

M IS HERBOUW V A N DEN 
ST. JACOBSTOREN T E VLISSIN-
g§ GEN WENSCHELIJK? gg 

door B . V A N B R U C K E N F O C K . 
s t o p g a a r de bladen melden, zal in de eerstvolgende 
P Raadszitting te Vlissingen aan de orde komen 
;| Kpw de herbouw van den op 5 September 1911 
IZsCSSJverbranden St.-Jacobstoren. Veel is reeds ge-
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De St. Jacobstoren te Vlissingen in brand. 

schreven over de vraag in welken vorm deze nu zal 
worden herbouwd, doch nimmer nog is ernstig de vraag 
gesteld: is de herbouw van dien toren wel wenschelijk? 
Hieronder volgen over dit onder onderwerp eenige 
beschouwingen. 
De St.-Jacobstoren te Vlissingen is weliswaar een Mid-
deleeuwsch bouwwerk, doch van zijn oorspronkelijke 
gedaante is niets bewaard gebleven, voorzoover het 
uitwendige betreft. De torenmuur toch is in de 19e eeuw 
geheel opnieuw bekleed met nieuwen Waalsteen, waar
door deze zijn oorspronkelijk karakter heeft verloren, 
en is bovendien voor de helft met een grauwe pleister
laag bedekt. Het gedeelte des torens, dat nog in vrijwel 
ongeschonden staat tot ons was gekomen, namelijk 
de spits, dateerende van 1501 is door den noodlotti-
gen brand, tegelijk met het aardige klokkenspel, geheel 
vernield. 
Er is overgebleven een torenromp, noch door hoogte, 
nóch door omvang indrukwekkend, door timmerlieden 
en stucadoors jammerlijk mishandeld, een romp, die 
nóch uit architectonisch, nóch uit oudheidkundig, nóch 
uit aesthetisch oogpunt waarde heeft. Op dien romp 
wil men thans een nieuwe spits bouwen, al dannietvan 
cementijzer, al dan niet in den ouden vorm. Het bouwen 
van die nieuwe spits zal ongeveer f 50.000 kosten. *) 
Hoe gelukkig de oplossing ook moge worden, de toren 
zal mismaakt blijven, tenzij men ook den torenschacht 

*) De assurantiemaatschappij betaalde uit voor den toren 
{ 34.550. voor het carillon f 13.950. alzoo te zaïnen f 48 500. 
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ga herstellen, wat duizenden zou kosten, en welke res
tauratie toch nimmer zou voldoen, omdat de nieuw te 
verwerken steenen zelfs al zijn zij niet machinaal 
vervaardigd toch in een lange reeks van jaren een kou
den nuchteren aanblik moeten geven, niette vergelijken 
met den schoonen gloed, met de kleurschakeeringen en 
de warme tinten van een ouden Middeleeuwschen bak
steenmuur. 
Een toren speelde in het oude stedeleven een groote 
rol: hoog boven den stadsmuur heen moest hij zichtbaar 
zijn als het symbool van de superioriteit der gemeente. 
Het best .doet" hij dan ook in het silhouet der stad. 
Alleen uit dien hoofde ware weder opbouw van een 
dergelijk monument wenschelijk, overal in den lande, 
behalve in Vlissingen. Immers in die stad beheerschen 
ijzeren torens, de scheepskranen derMaatschappij -De 
Schelde" het stadsbeeld! 
Vlissingen wil een badplaats worden ; het gaat de laat
ste jaren erg vooruit, althans de bevolking neemt er toe, 
men bouwt er huizen, en men is nu eenmaal gewoon 
zulks met den naam „vooruitgang" te bestempelen. 
Doch Vlissingen moet een anderen weg inslaan, wil het 
later badplaats van beteekenis worden. Immers, welis
waar blijft het gezicht van den Boulevard op de zee 
schoon, doch voor het overige is Vlissingen op weg te 
worclen een openluchtmuseum van leelijkheid. De nieu
we huizen, en „villa's" die daar den laatsten tijd als pad
destoelen uit den grond oprijzen, kunnen zelfs den toets 
van een zeer gematigde kritiek niet doorstaan. Ieder, 
die met eenigen goeden smaak bedeeld is, zal zich haas

ten uit die naargeestige omgeving weg te komen. 
(Zie de hierbij gevoegde afbeeldingen). 
In verband met het bovenstaande werp ik schuch
ter de vraag op: zou het geen aanbeveling verdie
nen de .vrijkomende f 50.000 te gebruiken voor 
andere aesthetische doeleinden? Is het wel wen
schelijk deze voor een stad als Vlissingen zeer 
groote som te besteden voor een werk, dat, een
maal voltooid, toch slechts een zeer klein gedeelte 
der burgerij zou bevredigen ? 
Als het gemeentebestuur van Vlissingen deze laat
ste vraag ontkennend mocht beantwoorden, dan 
zou het daarna wellicht eens kunnen bestudeeren, 
wat in andere landen, b.y. Duitschland, en hier 
en daar langzamerhand ook binnen on »e grenzen 
ik denk aan Utrecht, Maastricht, enz. — van 
overheidswege gedaan wordt, voor het behoud en 
de bevordering van het schoone, voor de aesthetische 
opvoeding van het publiek, ter beperking van de droeve 
leelijkheid en den wansmaak, die thans ook op "Wal
cheren, waarvan eens een Cronyckschrijver zeide: 
„welkers gelijck men gants de weereld door niet sou 
kunnen vinden" hoogtij vieren. 
"Wel degelijk zou het mogelijk zijn, zonder den toren
spits op te bouwen, tóch een aesthetisch geheel te ver
krijgen met de kerk, die thans hersteld wordt. Het be
pleisterde gedeelte des torens namelijk zou men schuil 
kunnen doen gaan onder een lieflijken klimopmantel, 
de top zou eenvoudig kunnen worden afgedekt, al dan 
niet met een balustrade als bekroning, al dan niet met 
opstaande wijzerplaten in den geest van den toren van 
Dordrecht, welke laatste hoewel hij evenmin een spits 
heeft, niettemin met vele zijner lotgenoten, een voor
werp is van algemeene bewondering. 
Naar mijne meening valt het te betreuren, dat ooit het 
besluit genomen is tot wederopbouw van de kerk. 
"Waarom heeft men deze niet laten staan als een schil
derachtige bouwval in de achterbuurt, te midden waar
van zij zich verheft? Thans krijgt men een pseudo-Go-
thisch monument, dat, als Catholieke kerk gebouwd 
zijnde, niet voldoet aan de eischen van den Protestant-
schen eeredienst, een monument, waaraan men, omdat 
het aan de Protestantsche gemeente behoort, toch nim
mer zijn oude kleur en stemming terug kan geven, ter
wijl in Vlissingen toch zoo ruimschoots gelegenheid 
zou geweest zijn voor den bouw van een geheel nieuwe 
kerk op een andere plaats . . . 
In een artikel in de Middelburgsche courant heb ik, on
middellijk na het afbranden der kerk, het bovenom
schreven gezichtspunt uiteengezet, doch het heeft, voor 
zoover mij bekend, geen aanhangers mogen vinden. 
Hoe het echter zij, ongetwijfeld zal overal in den lande 
de beslissing van het Vlissingsche gemeentebestuur 
met spanning tegemoet worden gezien! 

Nieuwe Woningbouw te Vlissingen. 

HET ONTWERP ALGEMEENE ADMINISTRA
TIEVE VOORSCHRIFTEN EN DE AANSPRA

KELIJKHEID VAN DEN ARCHITECT, 
door Mr. K. J. V A N NIEUKERKEN, 

Advocaat te Amsterdam. 

Vervolg van blz. 573. 

XII. 

S$ 32 en 39. Maatregelen ten behoeve van de veiligheid, 
gezondheid, verpleging, enz. 
§ 33. Werktuigen, loodsen, keten enz. 

Het laat zich verstaan, dat de aansprakelijkheid der 
directie voor de deugdelijkheid van hulpwerken met de 
gevolgen van dien verband houdt met haar functies: 
leiden en toezien ten behoeve van den besteder bij de 
uitvoering door den aannemer. Gemeenlijk zal de di
rectie zich dan ook slechts in zooverre met de boven
staande onderwerpen inlaten, als deze rechtstreekschen 
invloed uitoefenen op de uitvoering. Een goede behar
tiging dier belangen bevordert een vlotte accurate uit
voering; een slechte kan ontevredenheid veroorzaken, 
tengevolge waarvan bijv. de werklieden hun verplich
tingen verwaarloozen, den arbeid staken of schorsen 
en de besteder hoe dan ook wordt benadeeld. Vandaar 
o. a. de bepalingen omtrent goed drinkwater, verband-
kist, keten, enz., waarmede besteder en directie anderr. 
niet hebben te maken en zich met de verplichte goed
keuring enz. anders meerdere verantwoordelijkheid op 
den hals halen, (S 39 al. 6 10 zullen na de wijziging 
van art. 49 Woningwet ten deele overbodig zijn). 
De aannemer voert uit en neemt de in verband daar
mede noodige of wenschelijke maatregelen ook ten op
zichte van arbeiders en derden, tot wie de directie in 
geen rechtsband staat. Doch de leiding der directie bij 
den bouw brengt te weeg dat ook in deze van een aan
sprakelijkheid der directie buiten die aan zijn princi
paal kan worden gesproken, en dat zoowel in civiel-als 
in strafrechtelijken zin. Daartoe moet dan echter vast 
staan, dat de directie handelde, leidde of wel daar 
mede in gebreke bleef, waar handelen, leiden haar 
plicht ware geweest. 
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Waar dat niet het geval was en de aannemer c. s. zich 
bevond op het hem speciaal gereserveerd terrein der 
uitvoering, daar gaat de Directie vrij uit, daar vermag 
haar goedkeuring gehecht aan de door den aannemer 
getroffen maatregelen ten behoeve van de veiligheid, 
enz. dezen niet te ontheffen van zijn aansprakelijkheid, 
noch die te verlichten, hetgeen speciaal in § 39 al. 1 ten 
aanzien van de verplichte voorafgaande goedkeuring 
door de Directie der door de werklieden te betrekken 
keten behoort te worden uitgedrukt. 
Deze betreft ongevallen, schaden welke aan derden of 
arbeiders worden toegebracht door onrechtmatig doen 
of nalaten of onvoorzichtigheid van den aannemer of 
diens ondergeschikten al of niet in verband met de 
zaken, welke deze onder hun opzigt hebben (artt. 
1401 3 B.W.). 
Daarmede gaan dan gewoonlijk gepaard misdrijven als 
het veroorzaken van iemands dood door schuld (art. 
307 Sr.) of overtredingen als het als eigenaar of gebrui
ker van toegangen tot kelders, kluizen, onderaardsche 
ruimten, enz. niet de noodige voorzorgsmaatregelen 
nemen ten behoeve van de veiligheid der voorbijgan
gers, het niet zorgen voor behoorlijk verlichten of voor
zien van de gebruikelijke kenteekenen van op- of uit
gravingen in of geplaatste voorwerpen op den open
baren weg, het bij een verrichting op of aan den open
baren weg niet de noodige maatregelen nemen om 
voorbijgangers tegen gevaar te waarschuwen, het iets 
plaatsen, werpen of uitgieten uit een gebouw, tenge
volge waarvan een voorbijganger nadeel kan onder
vinden, (art. 427, 1 4 Sr.), enz. 
Wel stellen § 30 al. 1 en 2 den aannemer in deze aan
sprakelijk, maar het is duidelijk dat door dergelijke 
contractueele bedingen niet kan worden afgeweken 
van de door wettelijke voorschriften bepaalde aan
sprakelijkheid. 
Den architect kan in bijzondere omstandigheden wel 
degelijk verantwoordelijkheid treffen. $ 1750 CodePer-
rin wijst op bijzondere hem in kwaliteit aangaande 
omstandigheden, dat bijv. het ongeluk voortvloeide uit 
fouten in het ontwerp, uit de slechte kwaliteit van 
buiten den aannemer om door bouwheer rechtstreeks 
van leveranciers betrokken en door den architect goed
gekeurde materialen, welke thans buiten ons onderwerp 
staan. Doch daar is de rechtsgrond voor 's architect's 
aansprakelijkheid dezelfde als in het geval bedoeld in 
§ 32 al. 1 dat de samenstelling der hulpwerken door de 
directie was voorgeschrevenendeze ondeugdelijk bleek. 
Dat de aannemer dan alleen verantwoordelijk is voor 
de goede uitvoering is juist; theoretisch, want het zal 
vaak moeilijk achteraf zijn uit te maken, of het ongeval 
voortkwam uit de ondeugdelijke samenstelling (ont-
werp-constructie) dan wel uit de minder goede uitvoe
ring daarvan. 
Bovendien ligt tusschen goede uitvoering en onderhoud 
plus voorgeschreven samenstelling nog een ruimte vrij, 
eer men tot deugdelijkheid der hulpwerken kan con-
cludeeren, ten aanzien waarvan het door het woord 
-tenzij" dubieus is, wie daarvoor aansprakelijk is. Het 
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voorschrift omtrent de samenstelling kan immers meer 
of minder volledig zijn. Vandaar dat de redactie van 
§ 32.1 van af -tenzij", m.i. beter als nieuwe zin in dezen 
geest zoude kunnen worden opgesteld: -Voor zooverre 
de samenstelling door de directie is voorgeschreven, 
is hij alleen verantwoordelijk voor de goede uitvoering 
en het onderhoud": 
In de moderne bouwwijze maken de hulpwerken een 
belangrijk onderdeel van het geheele werk uit, zoodat 
de algemeene constructie daarvan de in den aannemer 
noodzakelijke technische kennis te boven mag gaan, 
zonder dat daarom nog in bestek en teekeningen in 
details van constructie, materialen, soort, enz. behoeft 
te worden getreden. 
Waar een ongeval plaats heeft, treden gewoonlijk 
justitie en politie op tot onderzoek, constateeren van 
de oorzaken en het leggen van de hand op den schuldige. 
In onze strafrechtspraak is meermalen uitgemaakt, dat, 
wanneer de verzuimen van meerderen tot het doen 
ontstaan van een gevolg hebben saamgewerkt, ieder 
van de schuldigen voor het gevolg mag worden aan
sprakelijk gesteld. Meermalen werden civielrechtelijk 
de voor onrechtmatig doen of verzuimen aansprakelijke 
personen geacht hoofdelijk verbonden te zijn tot ver
goeding der schade. Wanneer de een betaalt, is ook de 
ander bevrijd, al heeft de betaler voor de helft op den 
ander verhaal. Dat verhaal nu moet de architect af
weren. 
Vandaar ook dat wanneer een gebouw tengevolge 
van grove verzuimen in ontwerp en constructie bijv. 
het niet voldoende verbinden van ijzeren balken instort, 
zoowel architect als aannemer verantwoordelijk zijn 
(Hooge Raad strafzitting 7 Juni 1911 No. 9209), de 
eerste als leider bij, de tweede als uitvoerder van den 
bouw. Als deskundige'n kunnen zij zich niet achter el
kander verschuilen. 
In bouwverordeningen wordt voor de meeste gevallen 
van overtredingen van veiligheidsvoorschriften ten 
aanzien der hulpwerken, enz. de uitvoerder van het 
werk aansprakelijk gesteld, zoodat de architect onbe
zwaard blijft ondanks verzuim in toezicht, al strekten 
zijn bevelen aan den aannemer tot evenveel overtre
dingen, afgezien van de aansprakelijkheid van princi
paal en architect tegenover hem uit hoofde van de 
voorgestelde § 32 al. 1. 
Maar wanneer de bouwverordening ten aanzien van 
de bij de uitvoering van werkzaamheden in acht te ne
men veiligheidsmaatregelen in het algemeen bijv. voor
schrijft, dat het optrekken der muren zooveel mogelijk 
gelijkmatig moet geschieden met naleving van bijzon
dere door het Bouwtoezicht te geven aanwijzingen, dan 
zal de architect, die in leiding entoezicht te kort schoot, 
wel degelijk zelfstandig aansprakelijk zijn voor de over
treding en wanneer dientengevolge een ongeval plaats 
heeft, zal hij zijn aansprakelijkheid tegenover den ge-
laedeerde in den beurze gevoelen. Zoo dikwijls in bouw
verordeningen of andere wettelijke voorschriften (men 
denke bijv. aan art. 427,1—4 Sr bovenaangehaald) blij
kens de bewoordingen de eigenaar zelf aansprakelijk 

wordt gehouden, doordat aanschrijvingen aan hem 
worden gericht, zal deze de civielrechtelijke aanspra
kelijkheid op zijngebrekkigen architect afwentelen door 
hem in vrijwaring op te roepen en zijn veroordeeling 
te verzoeken in al hetgeen waartoe hij zelf mocht ver
oordeeld te worden. 
Ondanks de bepalingen van § 30 al. 2; 32 en 33 kan de 
architect derhalve niet straffeloos te kort schieten in 
leiding en toezicht op hulpwerken en veiligheidsmaat
regelen bij den bouw. Het spreekt echter voor zich, dat 
den architect persoonlijk in deze niet licht een grof ver
zuim met de gevolgen van dien kan worden te laste ge
legd. Het dagelijksche toezicht met de leiding in deze 
berust bij den opzichter; de architect bezoekt het werk 
nu en dan. 
Civielrechtelijk is de architect aansprakelijk voor de 
schade veroorzaakt door daden en verzuimen van zijn 
opzichter (tenzij deze geacht wordt in dienst van den 
bouwheer te staan, zooals nu en dan voorkomt, in welk 
geval deze de lasten draagt) maar strafrechtelijk niet. 
Wanneer een strafrechtelijk onderzoek mocht doen blij
ken, dat de aannemer zijn verplichtingen in deze grove
lijk verwaarloosde, dat de opzichter zulks wist of had 
moeten weten, maar niettemin den aannemer niet tot 
naleving aanmaande, dan zouden beiden voor een dien 
tengevolge plaatsgrijpend ongeval aansprakelijk kun
nen worden gesteld, zou 's werkmans dood wel in de 
eerste plaats aan den aannemer, maar in de tweede 
plaats toch aan den opzichter zijn te wij ten (art. 307 Sr.). 
Het is bekend, dat door art. 87 der Ongevallenwet 1901 
de burgerrechtelijke verantwoordelijkheid van den 
werkgever voor de geldelijke schade, Welke het gevolg 
is van een ongeval, een verzekerde in verband met de 
uitoefening van het bedrijf overkomen, is vervallen, 
behoudens voor zoover door het ongeval aan de goe
deren van den getroffene schade is veroorzaakt. Echter 
blijft die verantwoordelijkheid bestaan, indien het 
hoofd of de bestuurder der onderneming (de aannemer) 
bij onherroepelijk geworden of ondersteld vonnis wordt 
veroordeeld ter zake van een der in het algemeen tegen 
het leven gerichte misdrijven, in welke gevallen de 
Rijksverzekeringsbank krachtens wettelijke subrogatie 
de rechten tegen dat hoofd of dien bestuurder kan uit
oefenen, welke de werkman of diens nagelaten betrek
kingen krachtens de artt 1406 en 1407 B. W. tot beko
ming van schadeloosstelling zouden hebben. 
Al zou men na de lezing van art. 87 der Ongevallenwet 
1901 een oogenblik de verzuchting willen slaken, dat 
de aannemer in gevallen, dat den arbeiders tengevolge 
van verzuim in de zorg voor de veiligheid letsel wordt 
toegebracht, rechtens in voordeeliger positie verkeert 
dan de architect, zoo bekomt men toch spoedig van de 
schrik. 
Aangenomen, dat in dergelijke gevallen van verzuim 
zoowel bij aannemer als architect, zij hoofdelijk ver
bonden waren den gelaedeerden arbeider de schade 
enz. te vergoeden, zoo zou toch i.e. de actie tegen den 
architect afstuiten op het feit, dat hem de schade door 
de R. V. B. is of wordt vergoed, wier actie tegen den aan

nemer in de enkele gevallen van subrogatie berust op 
een aparte wet en tegen den architect derhalve niet 
toelaatbaar is. 
Waar het onrechtmatig verzuim van architect en aan
nemer door ieder hunner afzonderlijk en dat wel buiten 
beider gemeenschappelijk weten geschiedt, zal hun 
verbintenis tot schadevergoeding echter niet hoofdelijk 
zijn. De mate, waarin beiden tot het ontstaan der schade 
hebben bijgedragen, is zoowel tegenover den gelae-
deerde als tegenover den eigenaar, indien deze door 
dien voorbijganger werd aangesproken, zeer goed te be
palen. De Fransche rechtspraak gaat in het aannemen 
der hoofdelijkheid verder dan de onze. 
Daar komt nog bij, dat tusschen het verzuim van archi
tect en opzichter eenerzijds en het ongeval anderzijds 
zelden een zoo direct verband bestaat, dat het een kan 
geacht worden door het ander veroorzaakt te zijn. 
Daartoe zal wel moeten vaststaan, dat de directie be
kend was met het feit, dat de schade tengevolge had, 
het loszitten van de plank, de slechte constructie van 
den steiger, de aanwezigheid van steenen, die dreigden 
te zullen kantelen, vallen en voorbijgangers te treffen 
en dat zij niettemin in die en dergelijke gevallen ver
zuimde de maatregelen te nemen, die door haar functie 
leiden en toezien van den bouw, haar tot plicht mochten 
worden gesteld, een plicht, die in het belang van den 
besteder bestaat, opdat de aannemer de onderhavige 
voorschriften naïeve. 
Meermalen immers werd in de rechtspraak aangeno
men, dat de bouwheer als zoodanig en als eigenaar aan
sprakelijk is voor de ongevallen, die uit daden, nalatig
heid of verzuim bij den bouw voor derden ontstonden, 
op wiens rekening ze ook mochten worden gesteld en 
de onderhavige voorschriften moeten dan ook uitslui
tend worden bezien in het licht dier rechtspraak, 
's Aannemers verplichtingen zijn streng opgesteld, op
dat de bouwheer, wien nooit schuld treft, vrij uitga. 
Wanneer dan aannemer en architect ter zake van hun 
verzuim aan den besteder verantwoordelijk zijn en hij 
zijn veroordeeling steeds op hen moet kunnen afwente
len, dan moet de aannemer krachtens deze voorschriften 
allereerst de gevolgen ondervinden en eerst wanneer 
dit verhaal onvoldoende blijkt, de architect. En zelfs 
wanneer beiden hoofdelijk tegenover den besteder ver
bonden mochten geacht, zal den architect, die betaalt, 
verhaal op den aannemer moeten worden gegeven, 
doch het verhaal van dezen op genen steeds uitgesloten 
zijn in verband met art. 1331 B. W. dat de zaak, waar
voor beiden verbonden zijn, uitsluitend den aannemer 
aangaat en dus de architect in deze slechts als 's aan
nemers borg mag worden beschouwd. 
In dien geest zullen dan ook bepalingen moeten worden 
opgesteld, zoodra de architecten hun verantwoorde
lijkheid tot voorwerp van regeling zullen maken. 

§ 4 0 . Werktijd. 

Met het oog op te verwachten wetswijzigingen inzake 
Zondagsrust schijnt een meer algemeene redactie van 
§ 40.4 gewenscht, in dezen zin : vraagt de aanne-
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meld worden: Beitsen, Kleuren en Op
pervlakte-behandeling van Hout, door 
C. P. van Hoek. Deze tweede uitgave ge
tuigt van de grondige kennis, welke de 
schrijver van het behandelde onderwerp 
bezit. Velen vaklieden zal dit werkje goede 
diensten kunnen bewijzen, niet alleen door 
de beschrijving hoe het hout behandeld 
moet worden, maar tevens door het bevat
ten van tal van recepten, waarvan de 
schrijver verklaart, dat voor de samenstel
ling daarvan geenerlei scheikundige kennis 
ol bijzondere practische ervaring vereischt 
wordt. Bij het kleuren van hout treffen wij 
de methode van het z.g rooken aan en ver
der eene duidelijke aanwijzing voor het 
politoeren. Ook met deze uitgave zij schrij
ver en uitgever succes gewenscht. 

H . B . 

D E B A U M W O L L B Ö R S E T E 

B R E M E N . A R C H I T E C T P O P P E . 

In het vorig No. van het B. Weekblad hebben 
wij in het artikel: „Obernkirchener Zand
steen. Een waarschuwing" het ernstig on
geval besproken tengevolge van het neer
storten van verweerde deelen van dezen 
gevel, uit Fretzendorfer zandsteen samen
gesteld, en gewezen op het gevaar bij ge
bruik van niet soliede natuursteen. 
Wegens plaatsgebrek kon nevenstaande 
afbeelding toen niet worden opgenomen. 
Tevens verbeteren wij hierbij een fout. die 
in genoemd artikel is geslopen: medege
deeld wordt op blz. 568 1ste kolom 14de 
regel v. b. dat aan den Francois I gevel van 
het huis op de Heerengracht (Nienhuys) in 
1891 gebouwd, nu na 11 jaar nog niets is 
doorgeregend of stuk gevroren. Dit moet 
natuurlijk zijn : nu na 21 jaar. 

mer bovendien de noodige vergunning aan de tot het 
verleenen daarvan bevoegde autoriteiten". 
Ook schijnt 't mij aanbevelingswaardig in een 7de be
paling te beslissen, dat de bepalingen dezer paragraaf 
omtrent buitengewonen werktijd geen invloed hebben 
op den overeengekomen opleveringstermijn. 

( Wordt vervolgd.) 

1BOEK-EM 
PLAATWERKEN 

Het. bij de firma JE. E . Kluwer te Deventer verschenen, werkje 
getiteld: Iets over pompen, door L . A . van Schie, zal zeker 
beantwoorden aan het doel, dat de schrijver ermede beoogt, om
dat op bevattelijke wijze de werking en de eischen aan een pomp 
te stellen, met gebruikmaking van eenige formules en goed ge-
teekende figuren in den tekst verklaard worden. 
Daar de schrijver de pompen, welke algemeen bij bouwwerken 
gebezigd worden, geheel buiten beschouwing laat. meenen wij 
deze uitgave meer den werktuigkundige ten nutte zal komen 

Mede als belangrijke uitgave van genoemde firma moet nog ver-
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iMGEZOMDEM 
"STUKKEM 

O B E R N K I R C H E N E R Z A N D S T E E N . 
Naar aanleiding van het artikel „Obernkirchener zandsteen" 
voorkomend in B. weekblad No. 47 ben ik zoo vrij U , Mijnheer de 
Redacteur.beleefd een plaatsje te verzoeken voor het volgende : 
Als een der twee Nederlandsche importeurs van Obernkirchener 
zandsteen kan 't mij natuurlijk niet anders dan aangenaam zijn 
dat dit materiaal zooveel mogelijk wordt toegepast en ook door 
den geachten Voorzitter der Maatschappij wordt voorgestaan. 
Toch geloof ik niet te ver te gaan door den geachten Voorzitter 
van zeer groote partijdigheid te beschuldigen, waar deze 
spreekt, van de éénige vertrouwbare gevelsteen in ons eigen
aardig klimaat. 
In de eerst uitkomende „Steengroeve" hoop ik zelf te verklaren, 
dat Obernkirchener een der beste zandsteenmaterialen is.die tot 
nog toe is gevonden, maar dit sluit in 't geheel niet in dat het 
daarom de eenige vertrouwbare is. 
Als men de knapste vaklieden de beoordeeling van Obernkir
chener en Gildenhauser zandsteen zal overlaten, zal de laatste 
minstens op een lijn gesteld worden. 

De Gildenhauser, vroeger meer bekend onder den naam van 
Bentheimer, doch tegenwoordig vooral hiermee niet te verwar
ren, is door de uiterst primitieve exploitatie geheel op den ach
tergrond geraakt, maar is desniettegenstaande een materiaal 
dat de eeuwen verduren kan. 
Menig steenhouwerspatroon zou U kunnen verklaren, hoe bij 
bik van honderden jaren oud, die hij van sloperijen gekocht had, 
weer als nieuw materiaal heeft geleverd. Getuige bijv. de bik 
die van de oude beurs te Amsterdam is afgekomen. Na overwer
king is deze oude steen dan ook door niemand van nieuwe te 
onderscheiden en zeer zeker even soliede. 
Maar het is niet alleen de Gildenhauser die de Obernkirchner 
evenaart, er zijn nog tal van andere zandsteensoorten, die min
stens even betrouwbaar zijn. De zoo dikwijls door vele archi
tecten miskende Weibren Tuffstein heeft ook in ons land bewe
zen de eeuwen te kunnen trotseeren. 
Tufsteen kan men zelfs in ons land vinden van ruim 500 jaar oud, 
die nog in uitstekende conditie verkeert. 
L a Rochette-steen zou ik niet op een lijn wil len stellen met 
Obernkirchner, maar geen enkel vakman zal toch durven bewe
ren dat dit materiaal niet betrouwbaar is. E n zoo zou ik kun
nen doorgaan. 
Het nieuwe modepaleis te Amsterdam besprekend, zegt U , dat 
de natte kroonlijst en kolommen bij een onverwachte strenge 
vorst beslist uit elkander waren gevroren. 
Al s leverancier van dit zandsteenwerk mag ik zeker ook hier
tegen wel mijn bezwaren inbrengen. 
Allereerst moet ik dan opmerken, dat de zware kroonlijst tevens 
dienst doet als goot. Deze goot nu, f 70 cM. breed en 15 cM. diep 
heeft gedurende den geheelen natten zomer onafgedekt onder 
water gestaan. Zonder eenigen afvoer liep 't water er zelfs dik
wijls over heen. Is het nu te verwonderen, dat de kroonlijst ten 
laatste geheel is doortrokken van water? Het is en blijft dan toch 
ten slotte zandsteen. 
Maar wat nu het stukvriezen betreft heeft zeer terecht de Direc
tie zich hierover niet ongerust gemaakt. Bij een voorgestelde 
mogelijkheid als een plotselinge sterke vorst zouden deze kroon
lijsten, in Obernkirchner uitgevoerd, evengoed uit elkander zijn 
gevroren. Al leen dient hier een omstandigheid bij genoemd te 
worden n.l . als er nog bergwater in den steen aanwezig was. 
Zonder dit is er noch bij Obernkirchner noch bij de hier toege
paste Arzweiier zandsteen sprake van uit elkander vriezen. Een 
soliede zandsteen zal. wanneer ze eenmaal in zijn hart droog 
geweest is, niet meer stuk vriezen. 
Zoolang er echter nog bergwater in den zandsteen aanwezig is. 
is de minste vorst zeer gevaarlijk. Speciaal geldt dit voor Obern
kirchner. de steen, die niettegenstaande zijn soliditeit de meeste 
gebreken heeft van alle soliede zandsteensoorten. 
Dit is dan ook de reden dat de zandsteengroeven in den winter 
geheel worden afgedekt en gedurende deze maanden alleen 
voorraad materiaal wordt geleverd, dat 's zomers is gebroken. 
Desniettegenstaande zou menig steenhouwerspatroon kunnen 
vertellen van een wagon Obernkirchner, die hij genoodzaakt was 
in den winter te bestellen, en die bij zacht weer afgezonden, ge
heel stuk gevroren hier aankwam. 
Als de steen van het modepaleis niet vorstvrij was zou de kroon
lijst, bij de strenge vorst in de maand Februari zeker kort en 
klein geweest zijn. want toen hadden deze stukken reeds ge-
ruimen tijd in Amsterdam gelegen, nat van regen en van sneeuw. 
Omtrent de vriesproef der Arzweiler zandsteen luidt het attest 
No. 17577 van het proefstation Koning en Bienfait: 
„de stukjes no. 5-8 werden Ca. 25 malen bevroren bij een tempe
ratuur van 12 J Cs. en weder ontdooid in water van -f- 20' Cs. 
Geen der stukjes vertoonde afschilvering of afbrokkeling. 
De conclusie van ditzelfde attest luidt o.a.: 
„Deze zandsteen is als vorstbestendig te beschouwen. De druk-
weerstand daalt niet door bevriezen en ontdooien. 
Zij behoort volgens Forster tot de Duitsche zandsteensoorten. 
welche für bauüche Verwendung eine mehr als lokale Bedeu-
tung besitzen." 

Ik voer dit nu niet aan om daardoor te beweren, dat Arzweiler 
gelijk staat met Obernkirchner, maar om te bewijzen dat Obern
kirchner niet het eenigste vertrouwbare materiaal is. 
Verweren doet Obernkirchner evengoed als iedere andere zand
steen. Een der bekwaamste vaklieden in ons land machtigt mij 
zelfs namens hem te verklaren, dat hij bereid is heeren architec
ten, die hieraan twijfelen, dit aan verschillende bouwwerken 
zelfs van den laatsten tijd te bewijzen. 
Uit vrees dat ik te veel van Uwe plaatst uimte zou vragen, heb ik 
alleen over zandsteensoorten gesproken in vergelijking met 
Obernkirchner. Misschien w i l een mijner collega's wel eens aan-
toonen dat er kalksteensoorten zijn. die hoewel niet duurder, 
bewezen hebbennog beter te zijn dan Obernkirchner. opdat uwe 
lezers niet al te eenzijdig worden ingelicht. 
U beleefd dankend. 

G. W. S A N C H E S . 

Amsterdam, 27 November 1912. 

De Redacteur van het Bouwkundig Weekblad verzocht mij om 
een bijschrift. Ik doe dit eenigszins met tegenzin, omdat het arti
kel van den geachten inzender mij wat oppervlakkig voorkomt 
en deze zich zelf weerspreekt („Obernkirchener is, volgens hem. 
één der beste materialen die tot nu toe gevonden zijn" doch 
tegelijkertijd schrijft hij : „niet tegenstaande zijn soliditeit de 
meeste gebreken heeft van alle soliede zandsteensoorten"?), en 
als vakman mededeelingen doet, waarbij de vakkennis zich 
eigenaardig uit: (als o. a. de mogelijkheid dat groefwater bij 
steen die 's zomers gebroken is. 's winters bij vorst den steen 
doet stukvriezen; en wie heeft b.v. ooit gehoord, dat de zand
steengroeven 's winters in het geheel worden afgedekt!) 
Het gewenschte bijschrift kan dan maar aanleiding geven tot 
een eindeloos debat, waaraan ik beslist niet mee doe. terwijl ik 
mijn meening blijf handhaven, dat Obernkirchener (en de door 
mij genoemde gelijkwaardige Vaurion) voor ons klimaat bij bui
tenwerk en vooral voor beeldhouwwerk te verkiezen is boven 
alle andere zandsteensoorten. 

Bij mijne mededeelingen betreffende het ongeval aan de Bremer 
katoenbeurs onderstreepte ik slechts de conclusie van de Com
missie van deskundigen geroepen om te rapporteeren en te 
adviseeren ..dat voor afdoende herstellingen u i t s l u i t e n d 
Obernkirchener zandsteen genomen zal worden, de eenige steen 
die bestand schijnt te zijn tegen het zeeklimaat van Breinen". 
Behalve de steden in onze zuidelijke provinciën, liggen alle 
andere meer nabij de zee dan Bremen, m.a.w. verkeeren min
stens in hetzelfde geval. 
Is het voorts niet een merkwaardig feit, dat Zuid-Duitsche 
steden, zelfs die te midden der steengroeven liggen, als Ulm b.v. 
(bij den Dombouw). voor restauratiewerken Obernkirchener 
gebruiken ? 
Bern in Zwitserland evenzoo. Duizende kubieke Meters zijn ge
bruikt bij de restauratie van den Dom te Keulen. 
Bij elke steensoort is echter nog op iets anders te letten en kan 
het beste voorgeschreven merk teleurstelling opleveren. 
Bij natuursteen uit één zelfde groeve is de structeur n.l . niet altijd 
gelijk, er loopen soms banken of aderen door voor exploitatie 
ongeschikt of die minderwaardig zijn. Bij de Morley kalksteen 
worden die onderscheiden, zooals wij allen weten, in harde, half 
harde en zachte, al naar dat de steen voor buiten- of binnenwerk 
bestemd is en dat is juist het gevaarlijke voor de gebruikers. 
Gewoonlijk komt de steen bewerkt op het werk. is het keuren 
zeer moeilijk en gaat het meest op goed vertrouwen af. 
Het komt echter óók voor. dat steen van éénzelfde merk. uit 
verschillende groeven gebroken wordt en geleverd, en al zijn 
die groeven om éénzelfde centrum gegroepeerd, zoo zijn 
deze daarom volstrekt nog niet gelijkwaardig. Redenen waarom 
enkele architecten het certificaat van herkomst eischen. wat zeer 
aan te bevelen is. 
Het is daarom niet onmogelijk, dat sinds kort opgerichte bouw-
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werken aan te wijzen zijn, die nu reeds sporen van verweering 
ve.rtoonen. 
Eigen ondervinding of die van anderen is. bij het kiezen van 
materialen, de beste raadsvrouw en ik word nu onwillekeurig 
gedwongen mijn oordeel over de andere genoemde zandsteen-
soorten en tufsteen uit te spreken. 
La Rochette. Ik paste die in 1888 toe bij mijn eigen woning en de 
aangrenzende perceelen (Weesperzijde Nos. 24. 25, 26, 27, 28 te 
Amsterdam). Bij manier van spreken „smelt" deze steen als 
sneeuw voor de zon en zijn vele stukken afgevallen. 
De zoogenaamde Bentheimer uit de groeven van Gildehaus - -
is voor bik misschien aan te bevelen, doch is niet alleen niet gelijk 
te stellen met Obernkirchener, doch moet zelfs ontraden worden. 
Als bewijs diene. dat zeer veel van de zoogenaamde heerenhui
zen op de Heeren- en de Keizersgracht te Amsterdam van dit 
materiaal opgetrokken zijn. doch om de gevels en vooral onder
puien te behouden, al zijn die ook geheel vlak, moeten zij later 
met een verflaag bedekt worden. 
Het paleis op den Dam is van dit materiaal. Men zie het gelapte 
sousbasement en denke aan de consoles van de kroonlijst, waar
van vele afgevallen zijn. 
Als steen van de verweerde laag ontdaan wordt, kan die weer 
opnieuw gebruikt worden, doch dat is geen bewijs dat de steen 
niet verweert. 
Weibern tufsteen die na 500 jaar nog goed is. Uitvoerige bro
chures dienaangaande liggen nog in mijn archief. Destijds liet ik 
mij daarom verleiden dat materiaal toe te passen voor een ge
bouw in de Rapenburgerstraat No. 177 te Amsterdam. Om te be
ginnen kwam de steen zeer beschadigd aan; gevolg: veel lap
werk. Eenige jaren daarna was de geheele oppervlakte nage
noeg verweerd en is de gevel geportland. 
Ik vernam later dat de groeve waaruit deze tufsteen kwam, ver
laten is. 
Arzweiler steen. Deze steen is mij bij ondervinding niet bekend. 
Met mij oordeelen de collega's slechts naar hetgeen wij bij regen-
weder opmerkten en vonden dat zeer bedenkelijk. Mag For-
ster(?) de steen ook buiten Arzweiler voor gebruik geschik ach
ten, de deskundigen van de Bremerbeurs denken er toch anders 
over en wenschen deze en dergelijke steen in steden met zee
klimaat niet toe te passen. 
Als de kroonlijst onder de attiek verdieping een goot is, is dat een 
reden te meer. zou men zeggen, om daarvoor (zoo ook voor de 
balustrade op het attiek) geen te zeer waterhoudende steen te 
kiezen. De kroonlijst van Obernkirchener steen bij de Francois I 
gevel aan de Heerengracht 380 82 is sinds 21 jaar (*) óók een 
goot en behoefde niet bekleed met metaal, noch beplakt met 
ruberoïd. 
Van harte hoop ik. dat bij het modepaleis ook hier de zuinigheid, 
waar overigens aan het gebouw geen kosten gespaard zijn, den 
bouwheer en bouwmeester geen schade zal berokkenen. 
Voorts behoeft men geen vakman te zijn om te weten, dat het 
verzenden van Obernkirchener steen waar het groefwater nog 
in zit. in den winter gevaarlijk is en zeker wel voor risico van den 
aannemer bij haastwerk maar „gewaagd" werd. 
Ten slotte, waar de geachte inzender andere steensoorten op
noemt, dien ik volledigheidshalve er óók nog een te noemen, en 
wel eene die, wanneer de gevel niet te zeer aan wind en weer is 
blootgesteld, ook goed blijft, n.l. Uedelfangersteen, door mij toe
gepast in de Kalverstraat te Amsterdam in 1882; doch hoewel 
steeds nog Uedelfanger geleverd wordt, meen ik dat de goede 
soort „uitverkocht" is. 

A. S A L M G. B Z N . 

BERICHTEN 
Verbouwing van Binnenlandsche Zaken. Ook het bestuur 
van den Ned. Oudheidkundigen Bond heeft zich met een adres 

" De zeiter zette abusievelijk in liet vorig bericht van de Redactie, 11 jaar. 
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aan de Tweede Kamer gericht waarin het volle instemming be
tuigt met de bezwaren door de Prov. Zuid-Hollandsche Archae-
ologische Commissie reeds geopperd tegen den aan den Vijver 
ontworpen gevel entegen de terugzetting van den gevel tusschen 
de Binnen- en de Grenadierspoort. Bovendien voegt het daarbij 
het bezwaar.dat de gevel aan de zijde van het Plein 4 M . meer 
in de richting van het Mauritshuis wordt geplaatst en boven
dien belangrijk hooger wordt opgetrokken, zoodat het voor de 
beste schilderijen aldaar onontbeerlijke zuidelijke en westelijke 
licht wordt onderschept. Naast de aesthetische bezwaren, die 
tegen een dergelijke verbouwing in de richting van het Plein 
zijn aan te voeren, stelt het bestuur dit groote voor het Maurits
huis dreigende gevaar, enacht dit alles van zoodanig belang, dat 
het de Kamer in overweging geeft den Minister de plannen ter 
omwerking terug te zenden. 
Zooals bekend is, heeft de Kamer hieraan geen gevolg gegeven. 
Met warmte heeft de heer Victor de Stuers het ingediende plan 
bestreden ; de beantwoording van den Minister was grootendeels 
ironisch en persoonlijk, waarbij hij den heer de Stuers een .anti
quiteitenwellusteling" noemde. Ten slotte droeg de Kamer de 
afdoening dezer kwestie geheel aan den Minister over. 
Uit goede bron verneemt Het Vad., dat Dr Bredius stellig voor
nemens is, om indien de verbouw van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken naar zijn gevoelens te veel licht beneemt aan 
het Mauritshuis, zijn Rembrandts uit die verzameling terug te 
nemen. 
E e n oude gevel behouden. Men schrijft ons uit Dordrecht. 
De fraaie vroeg-renaissance trapgevel van de voormalige woning 
der brouwerij De Gouden Sleutel, die door de veranderde be
stemming van het woonhuis (inrichting tot meubelmagazijn) met 
afbraak en wellicht met verplaatsing naar het buitenland be
dreigd werd, zal thans behouden blij ven. Door de bemoeiingen 
van het bestuur der Vereeniging tot instandhouding van oude 
gebouwen is de nieuwe eigenaar van het pand bereid gevonden 
den gevel te sparen en mede te werken tot de restauratie. E r zal 
een nieuwe onderpui voor den meubelwinkel aangebracht wor
den, maar aan den bovengevel zal de top, die verdwenen is,wor
den hersteld en door de plaatsing van kruisramen zal de harmo
nie der onderdeden beter tot haar recht kunnen komen. 
Heemschut . Prov. Staten van Zeeland hebben met 24 tegen 15 
stemmen aangenomen het voorstel van Ged. Staten tot vaststel
ling eener verordening tot het weren van inbreuken op natuur
schoon. 
Bergen (N.-H.) Door den Raad dezer gemeente is, onder 
eenige voorwaarden. besloten het oude zeventiend'eeuwsch 
gebouwtje naast het postkantoor niet te sloopen, doch over te 
dragen aan den heer J. Sterken alhier, die zich bereid verklaard 
heeft het voor zijn rekening te doen restaureeren. 
Door dit besluit, dat ons ten zeerste verheugt, behoeven de door 
den Bond „Heemschut" in het werk gestelde pogingen om gelden 
voor de restauratie bijeen te brengen, geen voortgang te hebben. 

Alg. H . BI. 
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HOOFDBESTUURSVERGADERING OP "WOENS
DAG 11 DECEMBER T E N 1012 U R E V.M. T E N 
HUIZE V A N DEN VOORZITTER, "WEESPERZIJDE 
26, AMSTERDAM. 
Op de Agenda komt voor, o. a. 
Ingekomen Stukken; Mededeelingen van den Voorzitter ; Voor
bereiding der Examens van de Mij . in 1913; Wijziging in het 
Programma van Eischen voor het Examen van Bouwk. Opzich
ter en idem van Bouwk. Teekenaar; Benoeming van vertegen
woordigers der Mij. in het Alg . Bestuur en op de Alg . Vergade
ring van het Verbond v. Ned. Kunstenaarsvereenigingen ; Orga
nisatie der samenwerking van de 4 bouwk. Vereenigingen in 
zake de Nat. Prijsv. Regelen ; Herziening van het Reglement der 
Amsterdamsche Schoonheidscommissie. 

D E NIEUWE BRUG BIJ NIJMEGEN. Door het Hoofd
bestuur is het volgende adres ingediend : 

4 December 1912. 
Aan de Provinciale Staten van Gelderland, 

te Arnhem. 
WelEdelGestr. Heeren, 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, 
het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, 
dat het met veel belangstelling heeft kennis genomen van de 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

plannen tot het verkrijgen van een brug over de Waal bij Nij
megen, 
dat dit vraagstuk een stedenbouwkundigen kant heeft, daar 
hierbij het bekende fraaie vergezicht op de Waal uit het Valkhof 
en van het Belvedère is betrokken. 
dat gelukkig tegenwoordig meer en meer de groote waarde der 
schoonheid van een stad en van hare belangwekkende gezichts
punten wordt ingezien. 
dat, in verband hiermede, het ten zeerste betreurd zou moeten 
worden, indien door de nieuwe brug genoemd vergezicht zou 
worden vernietigd. 
Redenen, waarom het Hoofdbestuur zich geheel aansluit bij het 
adres van het Dagelijksch Bestuur van den Bond ..Heemschut", 
dat uwe vergadering verzoekt een subsidie voor het maken 
eener brug slechts dan toe te staan, wanneer genoemd vergezicht 
behouden blijft. 

't Welk doende, enz. 
Voor het Hoofdbestuur voornoemd, 

w.g. A. S A L M G . B Z . , Voorzitter. 
w.g. J. G R A T A M A , Secretaris. 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

EENIGE PROEVEN V A N MO
D E R N E N E D E R L A N D S C H -
B INDISCHE BOUWKUNST, fl 

door C H S . E . J. M E Y L L , C . I. 
Ing. 2e kl. Waterstaat Ned.-Indië. 

Vervolg van blz. 580. Slot. 
ooralsnog mogen we dus verwachten, dat 
zelfs de ernstig naar meer zelfstandige uit
drukking strevende architecten meer of min
der sterk de kenmerken zullen toonen van 

hunne in het Westen door gemaakte voorbereidende 
studies en praktijken. 
Zoo heeft Moojen om te beginnen zijn aanpassingsver
mogen voornamelijk gericht op de academisch berede-
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neerde samensteling van plattegrond, alsmede de rang
schikking en onderverdeeling zijner ruimtevormen. 
Aan silhouet, gevelarchitectuur en dakvorm openbaren 
zich nog duidelijk de zuiver modern Westersche begin
selen zijner logische, constructieve opvattingen. In de 
decoratieve onderdeelen, de vlakversiering en voorna
melijk in kleuren en tinten, spreken echter reeds de diep 
doorvoelde aanrakingen met zijneOostersche omgeving, 
(voor zoover het den kunstenaar gegeven is, zich vrij 
van menschen en omstandigheden te uiten). 
Overal zijn bij hem de voor de inheemsche bouwwijze 
zoo kenmerkende Inlandsche dakvormen met hunne 
reusachtige, hoog oploopende en laag neerreikende dak-
vlakten, op houten- of gemetselde pilaren rustend, be
perkt geworden binnen de strenge grenzen eener aes
thetische en oprechte gevelarchitectuur. Het op deze 
wijze te voorschijn brengen der eertijds onder groen
zwarte dakpannen grootendeels weggedoken muur
vlakken geeft aan die moderne blanke gebouwen een 
open karakter van eerlijke, welbewuste zakelijkheid, 
typeerend voor den beschaafden Westerling. 
Dat hierbij niet lichtvaardig gehandeld kan worden is 
voor den ingewijde duidelijk. 

Het behoort zelfs tot de allereerste groote moeilijkheid 
welke de in Europeesche gevelarchitectuur opgegroei
de kunstenaar te overwinnen heeft, indien hij tracht 
zijne ontwerpen aan te passen aan de nieuwe tropische 
omgeving. Men heeft daarbij bijzonder te letten op de 
eigenaardige kenmerken van het Oost-Indische klimaat. 
Wie toch zal ontkennen, dat de vele invloeden die daar 
gelijktijdig met of periodiek na elkaar heerschen kun
nen, zooals b.v. sterke, aanhoudende zonbelichting, 
langdurige en krachtige regenval met onverwachte 
windvlagen en eene alles doordringende vochtigheid, 
deOostersche bouwwijzen noodzakelijk samengestelder 
maken dan de Europeesche en zich nog meer onder
scheiden van de bouwwijze in Zuid-Europa, West-Azië 
of Noord-Afrika? 

Jammer genoeg is het nog bijna uitsluitend van deze 
tropische of sub-tropische landen, dat zich in Europa 
de kennis en voorlichting betreffende Oostersche ar
chitectuur tot heden voornamelijk heeft ontwikkeld. 
Men moge al dan niet gelijk hebben, dat Europa met 
het beoosten Perzië gelegen deel van Azië culturul niet 
genoegzaam heeft uit te staan en de kunst en bouw
wijzen van die zeer uitgestrekte landen systematisch 
buiten beschouwing kan laten, de naar Oost-Indië 
trekkende architect is wel degelijk verplicht, om van 
meet af nauwkeurig te letten op tal van nieuwe factoren 
die hem vóór dien nooit academisch bijgebracht waren 
en hem, zoo hij gewetensvol handelen wil, heel wat ge
duld, ervaring en hoofdbrekens kosten. 
Het is dus geenszins een overdreven of onbillijke eisch 
om bij de beoordeeling van moderne Nederlandsch-
Indische architectuur als eerste kenmerk na te gaan, of 
de ontwerper daarbij is blijven staan op het voor hem 
bekende gebied van Westersche opvattingen en voor
beelden, dan wel, of hij zich de moeite getroost heeft 
om, met voorloopige op zijde stelling van oude voor-
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liefden en vertrouwde zienswijzen, zich ongedwongen te 
kunnen richten naar de voor hem nieuwe en hoogst bij
zondere eischen zijner Indische omgeving. 
Zonder nog aan iemand afbreuk te willen doen, of ook 
maar in het minst van „naaping" te willen gewagen, 
acht ik het over het algemeen eene twijfelachtige ver
dienste voor Europeesche architecten, indien zij in 
Indië het Oosten op Westersche tradities willen ver
tolken. 
Het ondoordacht nabootsen of benaderen van Euro
peesche uitdrukkingswijzen ten behoeve van voor 
Nederlandsch-Indië bestemde bouwwerken heeft een 
moreelen grond, die niet onopgemerkt mag blijven. Hoe 
ook beschouwd, spreekt hieruit altijd een kennelijke 
graad van gemakzucht, onkunde, onwelwillendheid of 
grove miskenning van Nederland ten aanzien van 
Indië. 
Deze houding is in het algemeen genomen hier in het 
„moederland" overheerschend, op elk gebied; waarom 
dan ook niet in de architectuur? Het behoeft minder 
verbazing dan misnoegen te wekken, voor dengene die 
in Indië nog wat meer heeft kunnen ontwaren. 
Wie zich in de menschelijke samenleving niet de moeite 
geeft om behoorlijk au fait te zijn van zijne omgeving, 
alvorens zich daarin uit te spreken, zal ongetwijfeld 
moeten worden gerekend tot de onkundigen, onwel
levenden of dwazen, al naar hij zich uit. Zoo kent in de 
Bouwkunst Indië momenteel ook genoeg dwazen, on
wetenden en onwellevende woordvoerders, die er uit 
Nederland zijn neergestreken of zich daar in naam van 
Europa doen gelden. 

Moojen heeft ernstig getracht op zijne wijze de tegen
strijdige eischen van het Indische klimaat tegemoet te 
komen. Voor grootere, meer kostbare gebouwen heeft 
hij het beginsel der loggia's toegepast. Dit beginsel 
heeft hij echter oordeelkundig gewijzigd naar de 
omstandigheden, die eenerzijds beschutting tegen 
sterke regenslag eischen, anderzijds zonlicht vragen 
voor de in den Westmoesson talrijke donkere 
dagen. 
Dit denkbeeld heeft hij op twee manieren toegepast, 
zooals uit enkele der afbeeldingen duidelijk zichtbaar 
is: le. door vergrooting der gemetselde arcaden met 
behulp van lichtuitsparingen in gekleurd glas, of 
2e. door verkleining van de steenen omramingen door 
middel van vaste schermen, samengesteld uit houtwerk 
en glas in lood. Deze aanwending van gekleurde en 
samengevoegde glassoorten geeft hoogst verrassende 
en schoone effecten. Het materiaal heeft genoeg absor-
beerend vermogen om het zeer sterke zonlicht aange
naam te onderbreken, zonder het daarbij te veel uit te 
sluiten. Het dient terloops medegedeeld te worden, dat 
deze dessins voor glas in lood allen naar oorspronke
lijke ontwerpen van den architect of van zijn bureau 
worden uitgevoerd in Nederland. 

Op kleiner schaal tracht hij regen en zon te keeren door 
invoering van het voor tegenwoordig Indië onbekende 
middel van hangende houten luifels, afgedekt met hout-
cement. 

P. A. J. MOOIEN, Architect te Batavia. 

Afd. 5. Hoofdgebouw van de Ned.-Indische Levensverzekering
en Lijfrente Mij te Weltevreden. 
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Afb. 6. Detail van den gevel 

** ioort bij het Bouwkundig Weekblad van 7 December 1912, No. 49 



B A D H U I Z E N . 

P. A. J. MOOIEN, Architect te Batavia. 

Afb. 7. Traphal in het Hoofdgebouw van de Ned. Ind. Levensverzekering
en Lijfrente Mij te Weltevreden. 

Afb. 3. Het Mannen-Zwembassin. 1ste klasse. 
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Afb. 4. Vóóraanzicht van het overdekt Zwembad te Darmstadt. 

Afb. 5. Achteraanzicht van het overdekt Zwembad te Darmstadt. 

Afb. 6. Kleedhuis aan Zee te Brooklyn op Coney Island. 

Door deze beginselen werden mede een tweetal voor 
Indië nieuwe materiaalsoorten noodig bevonden, het 
beton-ijzer en het houtcement. Dit laatste dekmateriaal 
maakte het ook mogelijk de zeer hooge en steile Indi
sche dakvlakken horizontaal te onderbreken. De toe
passing van bet beton-ijzer voor de slankere loggia
zuiltjes is op bijgaande afbeeldingen genoegzaam te 
onderkennen. 
Wat betreft het gebruik van in Europa of elders over
vloedig toegepaste, meer of minder kostbare materiaal
soorten, is Oost-Indië ook hierin nog ten achter. Lang 
behoeft deze gedwongen toestand niet te duren, wijl 
die materialen er of gevonden en toebereid kunnen 
worden, of langzamerhand genoegzaam van elders 
kunnen worden ingevoerd. Men vergete niet dat de tot 
nu toe reeds gestelde eischen van meer kostbare en 
aesthetische bouwwijze gind.s meer en meer de aan
dacht van het publiek gaan trekken. 
Daaruit ontstaan ongemerkt nieuwe en ruimere be
hoeften, waaraan door ondernemende vakmannen en 
industrieelen met succes kan worden tegemoet geko
men. (') 
Het is dus te begrijpen, en dient voor eene billijke be
schouwing zijner ontwerpen te worden gezegd, dat 
Moojen vaak zijne artistieke eischen heeft moeten ver
lagen en tot meer eenvoudige surrogaten zijn toevlucht 
moest nemen ten einde zonder overdreven kosten, toch 
waar en logisch te kunnen blijven in constructie en ver
siering. Voornamelijk vinden wij dit in zijne overvloe
dige aanwending van Portland-cement beton of Beton
ijzer voor die deelen, welke in Nederland of Europa hun 
monumentaal of artistiek aanzien kunnen vinden door 
het gebruik van sterke of kostbare of typische natuur-
steenen. 
Toch heeft hij steeds zooveel mogelijk er naar gestreefd 
om de moderne architectuur ginds vrij te maken van de 
voor hem zelf ondragelijke beklemming eener tot op het 
doode punt neergedrukte siertechniek. De groote op
drachten, die hem gestadig werden toevertrouwd, o. a. 
de ontwerpen voor bankgebouwen, handelskantoren, 
winkelzalen enz. gaven hem daartoe gelukkig steeds 
min of meer gelegenheid. 
Het is dus niet overdreven hem ook in dit opzicht de 
eer te gunnen aan de Nederlandsche Kunstnijverheid den 
weg naar Oost-Indië te hebben geopend ! -) 
Nu eenmaal ginds de publieke aandacht in deze is ge-

(') Lezenswaardige wenken hierover gaf onlangs Prof. W. Elen-
baas in zijne voordracht gedrukt in „de Ingenieur" 1912 no. 28. 
'-') Voordat Moojen zijn architectenloopbaan in Indië begon, was 
ginds het gebruik van b.v. glas in lood, spiegelglas voor groote 
winkelramen, verglaasde tegels in veelsoortige patronen en tin
ten, Hollandsch sectielwerk en gebrand glas tot een geheel onbe-
teekenend minimum beperkt. Op het gebied der binnen-deco-
ratie en meubelkunst waren de toestanden ook onbelangrijk en, 
van een aesthetisch standpunt bezien, vaak allerellendigst. 
Ook als ontwerper van meubileeringen, binnenbetimmeringen 
en stoffeeringen van interieurs wist Moojen meer licht te bren
gen. Het ware op zichzelf belangwekkend, dit gedeelte zijner 
werkzaamheden van meer nabij te beschouwen. 

wekt, kan met redelijken grond verwacht worden, dat 
de vraag naar siermateriaal en naar fijnere bouwtech
nieken steeds toenemende zal blijven. Aan Nederland 
staat het dan te toonen, in hoeverre het deze nieuwe 
en ruime gelegenheid weet te waardeeren en te be
nutten. 

Het winkelbouw in afb. 1 werd in 1908 te Weltevreden voltooid 
aan den weg Noordwijk, ten behoeve van de Firma Marsman & 
Co. De bepleisterde muren zijn van portland-cementsteen opge
trokken. Het was Moojen n. 1. niet raadzaam gebleken, dezen 
aan de oppervlakte ruwen steen bloot te stellen aan weer en 
wind, aangezien in den Westmoesson, door de vele en aanhou
dende regens, aldra een groen beslag van plantenmos de muur
vlakte onoogelijk maakt. Hetzelfde bezwaar zou zich ook voor
doen bij het gebruik van onverglaasde baksteen,evenals de ruwe 
dakpannen in de tropen meestentijds reeds na een jaar hare 
frisch-roode kleur grootendeels hebben verloren. Verglaasd 
materiaal heeft dit bezwaar natuurlijk niet; ook harde goed 
doorbakken steenen zouden genoegzaam onaangetast kunnen 
blijven. 
Het pleisteren van muurvlakken is ook om andere redenen nog 
noodzakelijk gebleken n. 1. door het ontbreken van goede met
selaars. Het is altijd gewaagd en in elk geval een zaak van zeer 
geduldig en nauwlettend toezicht, om door dat meerendeels 
ongeoefende werkvolk mooi mctselverband samen te doen stel
len. Moojen heeft mij dan ook beslist verklaard, dat indien een 
en ander beter was in Indië, hij niet zou laten pleisteren. 
Het gebruik van de P. C. steen is te Weltevreden goedkooper ge
bleken dan het vrij kostbare, doch niettemin slechte materiaal 
van Inlandschen oorsprong. 
In verglaasde Europeesche baksteen werden bij dit gebouw aan
gegeven de horizontale gevelbanden en de togen. P. C. beton 
vervangt den voor dit werk te kostbaar gebleken natuursteen. 
Inwendig is in het gebouwbetonijzertoegepast voor vloeren en 
plafonds. De benedenverdieping bevat een drietal winkellokalen 
terwijl boven woonvertrekken zijn aangebracht, deels van een 
breede loggia voorzien, aan de straatzijde. De ligging van het 
gebouw is, door een ernstig misverstand, tijdens eene langere, 
gedwongen afwezigheid van den architect, te veel naar de straat 
toegeplaatst geworden, hetgeen o. a. aan het hekwerk van het 
belendende perceel duidelijk zichtbaar is. 
Hoe het komt, dat zoo iets van overheidswege toegelaten kan 
worden, doet hier niet ter zake. 

Afb. 2 is het gevelaanzicht eener in het jaar 1907 te Soerabaia 
gereed gekomen verbouwing van het kantoorgebouw der Neder-
landsch-Indische Handelsbank. Het gebouw staat aan een zeer 
druke straat in het handelscentrum van de stad. aan de over
zijde der gekanaliseerde rivier. Links, vlak bij (op de fotoniet 
te zien) bevindt zich het door den architect H. P. Berlage ontwor
pen kantoor van de „Nederlanden". Beide specimen van modern 
Ned. Ind. Bouwkunst kunnen den opmerkzamen voorbijganger 
veel leeren en trekken dan ook plaatselijk zeer de aandacht 
te midden der overige, in ouderwetschen trant gebouwde 
handelsperceelen. De ruimere geldmiddelen lieten toe een 
ruim gebruik van Eur. hardsteen. Het overige metselwerk is 
wederom Inlandsche baksteen achter witte pleister. Verder 
werden gebezigd: bruin verglaasde siersteen. beton ijzer, sec
tielwerk (wapenschilden in den topgevel) en smeedijzer. De 
uitspringende goot is, met bijbehoorende consoles, van beton
ijzer. 
De inwendige distributie van het gebouw werd grootendeels be
heerscht door den aanvankelijken toestand voor de verbouwing, 
waaraan niettemin op oordeelkundige wijze zooveel mogelijk 
een monumentaal en grootsch aanzien is gegeven, onverminderd 
eene geriefelijke indeeling en eene keurig afgewerkte meubi-
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leering. De totale kosten dezer verbouwing bedroegen rond 
f 65.000. 

Van eigenaardig karakter is de op het Koningsplein Oost te 
Weltevreden gebouwde Broederschool, in 1909 voltooid (afb. 3). 
Het staat op een dier ruime en luchtige. ouderwetsche, diepe 
erven, die aan de omgeving van het reusachtige Koningsplein 
indertijd zoo'n rustig en deftig aanzien gaven, ondanks de zeer 
middelmatige architectuur der meerendeels groote en dure 
woonhuizen. Het bestaande perceel van deze school bleef in 
stand, doch is aan het oog onttrokken door de daarvóór geplaatste 
lokalen, die in dubbele rij het daartusschen gelegen school-
erf begrenzen. Het kloosterachtig aanzien is door den architect 
hoofdzakelijk aangeduid in deze Westelijke afsluiting van het 
geheel (straatzijde). Zuinigheid gebood ook hier weer alle natuur
steen te vervangen door P. C. beton, dat de contrasteerende 
kleur vormt t. o. van de wit bepleisterde muren. De ingangs
poorten en de buitenvensters der schoollokalen zijn afgedekt 
door horizontale, houten luifels onder hout-cement. 

Afb. 4 is eene proeve van Mooyens opvattingen met betrekking 
tot een Indisch woonhuis van gemiddelden huurprijs. Ter wille 
van de kosten zijnde loggia's en buitengalerijen tot minimale af
metingen beperkt geworden. De afbeelding toont ons slechts een 
z.g. .voorgalerij' ' op den beganen grond en eene bovengalerij 
aan de slaapkamer grenzend. De zuilen zijn wederom van beton
ijzer, ongeleed verbonden met het raamwerk van architraaf en 
borstweringafdekking. 
Boven de houten hang I u i 1 e Is zijn ramen van donkergeel gebrand 
glas aangebracht, waarvan enkele naar binnen draaibaar zijn, 
voor verlichting en ventilatie. Korte schuifgordijnen temperen 
desgewenscht het licht. In de slaapkamers worden echter vaste 
(houten) jaloeziën verlangd, alleen voor ventilatie. 
De zichtbaar gelaten baksteenis van inlandsch fabrikaat, extra 
gesorteerd. Dakgoot en consoles zijn van gewapend beton. Met 
behulp eener in eene benedenruimte opgestelde hydrophoou 
wordt door het geheele huis water aangevoerd, ook voor de op 
de verdieping aanwezige badkamer. 
De „bijgebouwen", d.w.z. woonvertrekken der inlandsche be
dienden, verder keuken, dispens, privaat enz. staan afzonderlijk 
in den tuin geplaatst, door een overdekten overloop met het 
woonhuis verbonden. Het perceel behoort aan de Bataviasche 
Bouwmaatschappij in de laan Wiechert. 

Het hoofdgebouw van de Ned.-Indische Levensverzekering- en 
Lijfrente Mij . te Weltevreden, kortweg de N . I. L . L . Mij. ge
noemd (afb. 5. 6 en 7) is op die hoofdplaats het belangrijkste bouw
werk van den architect Moojen. 
Door een zonderlingen samenloop van omstandigheden moest 
het oorspronkelijke voorontwerp van Moojen worden vervan
gen door een gemeenschappelijk voorontwerp, samengesteld in 
medewerking met den ingenieur der B. O. W. S. Snuyf. 
Volgens dit laatste voorontwerp werd de plattegrond vastge
steld, terwijl het geheel verder gebouwd werd door den heer 
G. P. N . Elenbaas, onder leiding van den definitieven ontwerper 
Moojen. Het gebouw staat op het ruime emplacement van het 
voormalige Pension Noordwijk, op den hoek van Noordwijk en 
gang Thiebault. Die open situatie is door den architect zeer gun
stig benut geworden. Door een dubbel front, naar het Zuiden en 
het Oosten gekeerd, kreeg het gebouw een monumentaal aanzien. 
De 61 M . lange Zuidfasade bevat den vooruitspringenden hoofd
ingang, op eenigen afstand van het trottoir gelegen. Elke toe
gang tot het gebouw is hier beschut door eene groote gebogen 
glasluifel, op ornamentale ijzerconstructie (afb. 6). De begaue-
grondverdieping toont groote winkelramen van spiegelglas, 
waarboven drielichten zijn uitgespaard, voorzien van glas in 
lood. Analoog hiermede is de arcadenrij der verdieping, ge
vormd door gedrukte bogen tusschen gekoppelde betou-ijzeren 
zuilen, bovenwaarts begrensd door bovenlichten, die, in groepen 
van vier, de breedte-afmeting der arcaden nog meer verduide
lijken. 
Aan den Oostgevel zijn de winkelramen vervangen door de 

samengestelde ramen der kantoorlokalen, boven welke openin
gen duidelijk de glas-in-lood bovenlichten zijn te zien. 
Het vlakke muurwerk van het heele gebouw is opgetrokken in 
P. C. steen, bedekt door pleister. Overigens is overal P. C. beton 
en betonijzer gebezigd, aanpunten, zerken, raamstijlen,arcaden, 
togen, zuilen, goten en consoles. Inwendig is het betonijzer aan
gewend voor de vloeren, plafonds en alle afzonderlijke tusschen-
steunpunten. Daardoor is de distributie der vertrekken op de 
verdieping, waar noodig, onafhankelijk gehouden van de begane
grond indeeling. In de fundeering bevindt zich de zeer massieve 
en voornaamste betonijzeren brandkluis. 
De korte, massieve klokketoren. overgaand van vierkant op acht
kant, is afgedekt door een achthoekig tentdak van gewapend 
beton. 
De uitwendige kleurencombinaties van het gebouw zijn : licht
geel voor het pleisterwerk tegen cementkleurig betonwerk, sterk 
afgewisseld door geel bruine glazuursteenen randen met licht
blauwe steenen op de hoeken der raamopeningen (afb. 6). De dak
bedekking, aangebracht op de gewone in hout geconstrueerde 
daken, bestaat uit roode pannen uit Marseille, van zeer goede 
kwaliteit. Dergelijk superieur materiaal weerstaat het donker 
worden tengevolge der weersinvloeden langerentijd.danhetge-
wone, overigens genoegzaam bruikbare. Inlandsche materiaal. 
Voor het behoud van de oorspronkelijke kleur blijft men in Indië 
echter aangewezen op verglaasde dakpannen. 
De bijzondere grootte van het gebouw is te wijten aan de over
weging der N . I. L . L . Mij., om, behalve de voor haarzelve be
stemde ruimten ook verhuurlokalen in het bouwplan op te 
nemen. 
De N . I. L . L . Mij. zelve heeft de bovenverdieping betrokken, be
halve de beide hoeklokalen. die in gebruik zijn genomen door 
de Hol l . Soc. van Lev. Verzekering en de United Steel Produce 
Cy., terwijl daar ook nog een frontlokaal ingenomen wordt door 
de Brandwaarborg Mij . „Ned.-Indië", die onder dezelfde directie 
staat als de N . I. L . L . Mij . 

De benedenlokalen zijn verhuurd aan de Ned. Indische Escompto 
Mij. (Oostvleugel), het Bataviaasch meubelmagazijn en het 
Bureau voor Handel en Reisverkeer (hoofdfront), terwijl tot voor 
kort nog een lokaal beschikbaar was. Op de hoeken van het ge
bouw geven trappenhuizen toegang tot de verdieping. 
De hoofdingang, „door een Sikh als Cerberus bewaakt", leidt in 
de hooge vestibule, aan weerskanten begrensd door de portiers
kamer en het informatiebureau. Een artistieke ijzeren poortdeur 
geeft toegang tot de monumentale traphal (afb. 7). 
Door groote boogramen tegenover dien ingang en verder een 
negental gekoppelde drielichten langs de drie overige zijden van 
de hal ontvangt deze ruimte zachtkleurig licht, door een medium 
van glas in lood diffuus uitgestort over de geel marineren treden 
der breede trap. Een daarboven gelegen smalle band van open
gewerkte betonroosters geeft daarentegen een zeer scherpe, 
prikkelende lichtinval, waarin de fijn versierde plafonds goed 
uitkomen. Een negental zachtgetinte sectieltableaux dragen toe
passelijke spreuken en accentueeren de travee-indeeling der 
traphalwanden. Recht tegenover de hoofdtrap prijkt nog een 
groot tegeltableau in de hal, vermeldende de namen der direc
teuren en commissarissen der Mij . bij hare oprichting in 1859. 
Ook in de beneden-vestibule zijn groote sectiel platen annge-
bracht, met bijzonderheden nopens ontwerpers en uitvoerders, 
alsmede de N I L L MIJ. zelve. 
De indeeling van het gebouw wordt als eene zeer practische en 
geriefelijke geroemd; zij is boven, op de verdieping betrekkelijk 
onafhankelijk van beneden, onderverdeeld. 
De Zuidvleugel geeft beneden links twee groote kantoorlokalen ; 
rechts is hij samengegroeid met den haaks daarop staanden Oost
vleugel, samen bevattend een winkellokaal, een kantoor der 
Escompto Mij, een eetzaal voor het personeel der N I L L M i j , eene 
brandvrije kluis, eene ruimte voor rij wielen, eenige bergplaatsen 
voor oude archiefstukken en de hydrophoon, die het heele ge
bouw van water voor de waschbakken en sanitaire W. C s voor
ziet. 

De verdieping bevat: eene directeurskamer in de middenpartij, 
met de uitspringende, overdekte balkons. 
In den linkervleugel: assurantielokaal, vergaderzaal, wachtka
mer, bibliotheek, groot lokaal (der Brandwaarborg Mij.) en, tegen 
den achtergevel aangebouwd, W. C s en toilet. 
In den rechtervleugelkamer voor aan de straat vindt men direc
teurs- en de statistiekkamer. Aan deze beide kamers grenzend, 
daarachter gelegen, de personeelzaal, van 25 X 18 meter en 6 
meter hoog, waarin ruim 35 geëmployeerden, dames en heeren, 
werken. 
Wiskundig-, correspondeerend-, administreerend- en kasper-
soneel is hier bijeen in deze ruime zaal. In den hoek staat een 
groote brandkluis met brandkasten en archief. Om deze geheele 
personeelzaal loopt eene breede, ruime galerij. Daardoor is de 
werkzaal ten allen tijde frisch en luchtig, met volop licht. De 
oude klachten over warmte en slecht licht, inde vroegere lokalen 
in de „Benedens tad" (Batavia) herhaaldelijk geuit, komen geheel 
en al niet meer voor. 
Afb. 7 geeft een kijk op een deel dezer galerij.Boven de kasloket-
ten is een deel der groote werkzaal zichtbaar, waarvan rechts in 
den hoek, boven de tochtdeur, nog een fragment te zien valt. 
Daarnaast een grootere deur van de directeurskamer, een harer 
drie toegangen tot de traphal. De decoratieve en structurale in
deeling der traphalwanden is genoegzaam te onderkennen. 

Aangenaam ware het mij geweest, indien ik daartoe de 
gegevens bezat, hier ook melding te maken van het kor
telings voor dezelfde Mij. in Soerabaia voltooide kan
toorgebouw. Ook dit werd door Moojen ontworpen en 
onder zijne leiding uitgevoerd tot een zeer monumen
taal geheel. Hij erkent het als zijn beste werk en ge
voelt daarin meer dan ooit vooruitgegaan te zijn op den 
moeitevollen, door hem in Indië sedert negen jaren in 
volharding en hoog streven gebaanden weg tot ontwik
keling eener kenmerkelijke Nederlandsch-Indische ar
chitectuur. 

H E T ONDERWIJS IN STEDEN
BOUW AAN D E T. H. S. T E DELFT. 
J~*v>7<<~r|et volgende adres is door het civiel en bouw-

tî  kundig Studentengezelschap „Practische 
|RfT| Studie" aan den Minister van Binnenlandsche 

i— Zaken verzonden. 
.Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, het be
stuur van het Delftsch Civiel en Bouwkundig Studenten 
Gezelschap .Practische Studie", 
dat het wenschelijk is aan de Technische Hoogeschool 
te Delft te benoemen een hoogleeraar in de Architec
tuur waardoor het mogelijk wordt meer aandacht te 
wijden aan het aesthetisch en historisch gedeelte van 
het onderwijs in Stedenbouw. Immers genoemde uit
breiding is van het grootste belang geworden nu de wet 
uitbreidingsplannen verplicht stelt,en ook bij het geven 
van inlichtingen en advies bij de vele vraagstukken op 
het gebied van den Stedenbouw. Ten volle wordt het 
belang eener hygiënische, doelmatige en aesthetische 
aanleg en uitbreiding der steden en dorpen door een 
ieder ingezien. 
Reeds jaren wordt de behoefte aan bovengenoemden 
hoogleeraar gevoeld; redenen, waarom het bestuur van 
.Practische Studie" Uwe Excellentie dringend verzoekt 

te willen bevorderen dat hierin spoedig wordt voor
zien." 

't Welk doende, enz. 

Bovenstaand adres moge eenigszins nader omschrijven 
de behoefte, zooals die door de ingeschrevenen aan de 
T. H. S. zelf wordt gevoeld; in hoofdzaak beoogt het 
evenwel het streven te steunen der Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, zooals dit is vermeld in 
haaradres aan den minister van Binnenlandsche zaken, 
dato 24 Oct. 1912. 
Ter nadere toelichting van het adres van „Practische 
Studie" en zoo mogelijk ter verheldering van de voor
stelling van oningewijden of bevooroordeelden in zake 
het onderwijs in Stedenbouw aan de T. H . S. diene het 
volgende. 
Zooals er meestal door het publiek bij het begrip Bouw
kunst alleen aan het aesthetisch gedeelte gedacht wordt 
en hierbij de technische zijde wordt genegeerd, evenzoo 
gaat het ook bij Stedenbouw. 
Het blijkt dan ook maar al te vaak,dat slechts weinigen 
een voorstelling hebben van de veel omvattendheid van 
het vak Stedenbouw. Wij moeten daarom aannemen 
dat, waar de Maatschappij in haar adres spreekt van 
de instelling, „van een leerstoel in den Stedenbouw" zij 
hiermede bedoelt de instelling van een college waar in 
't algemeen genoemd onderwerp uit een historisch, 
economisch en aesthetisch standpunt beschouwd, zal 
worden behandeld, (een college hetwelk inderdaad in 
Delft nog ontbreekt en waarvan de wenschelijkheid 
van instelling reeds herhaaldelijk is geuit), daar het 
zich niet laat denken, dat één persoon dit vak in al zijn 
omvangrijkheid zou kunnen doceeren. 
Het is na de reorganisatie der bouwkundige faculteit, 
in 1899 op initiatief van Professor Klinkhamer begon
nen, dat men een aanvang heeft gemaakt, voor zoover 
destijds mogelijk, het technisch gedeelte van den Ste
denbouw den bouwkundige en civiele studenten te 
onderwijzen. 
Dat het bestuur der afdeeling Bouwkunde zich nadien 
zooveel mogelijk heeft beijverd dit gedeelte van het 
onderwijs te vervolledigen, blijkt uit het feit, dat het 
technische, hygiënische, en administratief rechtelijk 
gedeelte van Stedenbouw op 't oogenblik in Delft vol
ledig wordt onderwezen. 
Respectievelijk worden op de colleges der H.H. Profes
soren de Vries Broekman, Everts, Nelemans en v. d. 
Kloes voor bouwkundige en civiele studenten behan
deld, de aanleg en constructie van verschillende soor
ten van wegen, stratenplans en uitbreiding van steden, 
bruggen, in verband met keuze der bouwplaats en af
metingen, rioleering, waterleiding en verlichting. 
Professer Sleeswijk behandelt het hygiënisch gedeelte, 
en wat betreft het administratief rechtelijk onderdeel 
doceert Prof. Valckenier Kips, Rechtsgrond van eigen
dom en onteigening, de Grondslagen der rechtsbe
voegdheid der gemeentebesturen in zake aanleg en 
bouw der stad; Vereischten, krachtens art. 135 der 
Gemeentewet aan stadsaanleg te stellen en de Rechts-
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middelen ter verwezenlijking dier vereischten: bouw
verordening, bouwverbod en onteigening. 
Hiermee is in hoofdzaak weergegeven hetgeen op het 
gebied der stedenbouw reeds te Delft wordtgedoceerd. 
Noodzakelijk is het evenwel, dat zoo spoedig mogelijk 
het vak stedenbouw volledig zal worden onderwezen, 
dus ook wat betreft zijne aesthetische en historische be
teekenis. 
Vooral ook met het oog op het feit dat in de toekomst 
de bouwkundig-ingenieurs krachtens hun opleiding en 
ontwikkeling de meest aangewezen personen zullen zijn 
voor het maken van ontwerpen van stedenbouwkundi
gen aard als anderszins. Want wanneer men, vrij van 
vooroordeel of wangunst, een onbevangen kijk heeft op 
den ontwikkelingsgang onzer samenleving en de mo
derne eischen der techniek, dan zal men moeten toe
stemmen, dat voor Holland de opleiding voor B. I. of 
architect, zooals die te Delft plaats heeft, de meeste 
waarborgen biedt, dat bij den a. s. architect de grond
slagen zullen zijn gelegd om na verdere ontwikkeling 
in de praktijk aan die eischen de meest bevredigende 
oplossing te geven. 
Verandering en verbetering is overal en ten allen tijde 
noodig en mogelijk, en zeer zeker zal het bestuur der 
afdeeling Bouwkunde hiermede voortgaan, want dui
delijk zijn reeds nu in de praktijk de goede resultaten 
der reorganisatie van de bouwkundige faculteit merk
baar. 
Zonder voorspellingen te willen doen mogen wij uit de 
feiten concludeeren dat binnen een afzienbaar tijds
verloop de B. I.'s in de Nederlandsche architectuur
wereld die plaats zullen innemen, welke zij in overeen
stemming met hun opleiding behooren te vervullen. 

C. H. S C H W A G E R M A N N , 
Bouwkundig afgevaardigde der Centrale Commissie 
ter behartiging van de Studiebelangen aan de Tech
nische Hoogeschool. 

E E N LIJDENSGESCHIEDENIS 
m IN DE RESIDENTIE. B 

m 
door Mr. S. J. V A N L I E R . 

loor den grondeigenaar G. Bordewijk is voor 
Jeenigen tijd eenklaagschrijven aan deTweede 
JKamer gezonden betreffende z.i. onjuiste toe-
'passing der Woningwet door het gemeente

bestuur van 's-Gravenhage. De Tweede Kamer achtte 
deze zaak klaarblijkelijk zóó belangrijk, dat de door 
Minister Heemskerk op het adres aan haar verstrekte 
inlichtingen niet werden gesteld in handen van de ge
wone Commissie voor de Verzoekschriften, doch van 
een in het bijzonder daartoe aangewezen commissie. 
Dezer dagen heeft deze aan de Tweede Kamer advies 
uitgebracht. 
Hieronder vindt men in beknopten vorm bovenbedoel
de .nota van inlichtingen'.', waarin de zaak in geschied
kundige volgorde wordt weergegeven, en waaraan de 
minister enkele opmerkingen heeft toegevoegd. 

Bij raadsbesluit van J u n i 1901 was het terrein van den 
heer B. aangewezen om voor openbare straat te wor
den bestemd. Na eenigen tijd vroeg de heer B. vergun
ning op dat terrein een villa te mogen bouwen. 
In November 1903 werd dit verzoek in verband met 
bedoeld raadsbesluit door Burgemeester en Wethou
ders afgewezen. 
In Januari 1904 verwierp de Gemeenteraad het hier
tegen ingestelde beroep. 
In April 1904 verzocht de heer B. aan de Koningin, 
deze beide besluiten wegens strijd met de wet te ver
nietigen. 
De toenmalige Minister van Binnenlandsche Zaken 
noodigde het gemeentebestuur in Januari 1905 uit, ten 
einde een voordracht aan de Koningin tot de gevraagde 
vernietiging te ontkomen, het raadsbesluit van Januari 
1904 in te trekken, en voorts öf de bouwvergunning 
alsnog te verleenen, öf het in art. 27 der Woningwet be
doelde bouwverbod hier uit te vaardigen, waartegen 
de belanghebbende dan voorziening kon vragen. 
Burgemeester en Wethouders berichtten in Mei 1905, 
dat een voordracht aan den Gemeenteraad in voorbe
reiding was, strekkende tot intrekking van het bewuste 
raadsbesluit, en tot uitvaarding van een bouwverbod. 
In Augustus 1905 besloot de Gemeenteraad de be
doelde gronden aan te wijzen als in de naaste toekomst 
bestemd voor den aanleg van straten, met intrekking 
van het oorspronkelijke, hierboven in de eerste plaats 
genoemde, besluit van Juni 1901. 
De heer B. richtte in September 1905 eent.veede adres 
tot de Koningin. 
De toenmalige Minister ontving op zijn verzoek om in
lichtingen in October 1905 bericht van het in Augustus 
genomen raadsbesluit; hieraan werd toegevoegd, dat 
een bouwverbod in voorbereiding was. Zoodra dit ver
bod zoude zijn in werking getreden, zouden Burge
meester en Wethouders de weigering der bouwvergun
ning intrekken en den Gemeenteraad voorstellen, het
zelfde te doen t. a. van het besluit van Januari 1904. 
In November 1905 drong de Minister wederom op af
doening aan, waarop in Januari 1906 werd geantwoord, 
dat men vertrouwde.dat hetontwerp-bouwverbod wel 
spoedig ter inzage zoude worden gelegd. 
De heer B. zond in Juni 1906 zijn derde verzoekschrift 
aan de Koningin. 
In Juli 1906 wijzigde de Gemeenteraad zijn besluit van 
Augustus 1905 in dien geest, dat, behalve de reeds aan
geduide, nog enkele stukken grond voor stratenaanleg 
werden aangewezen. In verband hiermede zoude een 
gewijzigd ontwerp-bouwverbod spoedig ter inzage wor
den gelegd. 
De Minister vroeg achtereenvolgens in de maanden 
September en November 1906, benevens Januari 1907, 
inlichtingen omtrent den stand der zaak. 
Bericht werd in Januari 1907, dat Burgemeester en 
wethouders een ontwerp-bouwverbod hadden vastge
steld, 
Inmiddels diende de heer B. zijn vierde adres aan de 
Koningin in. 

In Maart werd den Minister medegedeeld, dat Burge
meesters en Wethouders den Gemeenteraad hadden 
voorgesteld: 1". het bouwverbod vast te stellen; 2'. van 
dit verbod de terreinen van den heer B. uit te zonderen, 
wijl het aan Burgemeester en Wethouders bij nadere 
overweging billijker voorkwam, die te onteigenen. Zulks 
met het oog op de omstandigheid, dat anders een te 
groote oppervlakte der eigendommen van belangheb
bende onder het bouwverbod zoude worden begrepen. 
Burgemeester en Wethouders voegden hieraan toe, het 
vertrouwen te koesteren, dat de Gemeenteraad beide 
voorstellen binnen kort in behandeling zoude nemen. 

Scherp merkt de Minister hierna op, dat de Regeering 
steeds heeft vertrouwd, dat het gemeentebestuur van 
's Gravenhage ernstig tot een bevredigende oplossing 
zoude medewerken. Na de laatste mededeeling leefde 
zij in de veronderstelling, dat de zaak-B. verder volko
men overeenkomstig recht en billijkheid was afgedaan. 

Uit het door den belanghebbende tot de Tweede Kamer 
gerichte adres bleek de zaak echter nog steeds niet te 
zijn afgewikkeld. 
Op een in Juli 1911 door den Minister gerichte vraag 
luidde in Augustus 1911 het antwoord, dat de voor
stellen tot vaststelling van bouwverbod en tot onteige
ning niet door den Gemeenteraad waren behandeld. De 
reden hiervan was een wenschelijk geachte wijziging 
van het uitbreidingsplan, omvattende o. a. de onder-
werpelijke terreinen. Het uitbreidingsplan, waartegen 
de heer B. geen bezwaren had ingebracht, was in Juni 
1911 door den Gemeenteraad vastgesteld. 
Op een desbetreffende vraag werd aan den Minister 
medegedeeld, dat het vastgestelde uitbreidingsplan niet 
zoude toelaten, den heer B. de oorspronkelijk gewei
gerde bouwvergunning alsnog te verleenen. 
Voorts, dat de adviseerende woninginspecteur aan Ge
deputeerde Staten van Zuid-Holland berichtte, dat, 
aangezien veel meer dan der gronden van belang
hebbende voor straataanleg zoude worden aangewe
zen, tot aankoop of onteigening, met behoorlijke scha
deloosstelling van den eigenaar, zoude dienen te worden 
overgegaan. 
Hieraan knoopt deze inspecteur een opmerking vast 
over den langen tijd, die met de hier genoemde aange
legenheid is gemoeid geweest. Een opmerking, die de 
Minister verklaart te beamen. 

Gelijk hierboven werd opgemerkt, deed de Minister 
deze gegevens indertijd vergezeld gaan van eenige op
merkingen. 
Blijkens haar advies acht de Kamercommissie de vol
gende daarvan de gewichtigste: 
„De Regeering wijdt reeds geruimen tijd hare aandacht 
.aan de wijze waarop de Woningwet in het algemeen 
„wordt toegepast. De zaak Bordewijk in het bijzonder 
.heeft de aandacht doen vallen op de wenschelijkheid 
.van de aanvulling dier wet waarmede bij het eerlang 
„in te dienen wetsontwerp tot wijziging der Woningwet 
„rekening wordt gehouden" ; 

en zij adviseert de Kamer, nu bedoeld wetsontwerp is 
ingediend en in de afdeelingen is onderzocht'), de meer
genoemde inlichtingen m.a.w. de geheele zaak-Bor-
dewijk — in handen te stellen van de Commissie van 
Rapporteurs voor het wetsontwerp tot nadere wijzi
ging van de Woningwet. 
Merkwaardig, ten slotte, is deze zin uit het advies der 
speciale commissie: „Het zal voorzeker voor deze 
„commisssie" (d.i. de C. v. Rapporteurs) .niet moeilijk 
„zijn om naar aanleiding van dit onderzoek indien 
„zij meent daarvoor termen te vinden — eene beslis
sing der Kamer uit te lokken over de handelingen der 
.Regeering tegenover den requestrant". 

Met niet geheel ongepaste nieuwsgierigheid zullen 
velen, die belang hebben bij en belang stellen in dc toe
passing van dc Woningwet, den afloop dezer zaak 
afwachten. 

VOLKS- EN SCHOOLBADEN. 
I edurende het internationale congres der 
Volks- en Schoolbaden, gehouden te Sche
veningen in de laatste dagen der maand Au-

I gustus, waren in de Zanderzaal van het Kur-
haus tentoongesteld verschillende plannen, teekeningen 
en fotografieën, die een belangrijk overzicht gaven van 
wat op het gebied van baden in verschillende landen 
van Europa, ook in Noord-Amerika, reeds bereikt is. 
De inzendingen uit Nederland namen een zeer beschei-
dene plaats op de tentoonstelling in ; er valt trouwens 
op dit gebied in ons vaderland nog veel te verbeteren, 
vóór dat ons volk eenigszins voldoet aan de hoogere 
eischen, die elders aan de reinheid van het lichaam ge
steld worden. 
Het zal nog wel eenigen tijd duren, voordat de Hol
landsche boerin, die met een ijver een betere zaak 
waardig het zand tusschen de straatklinkers uitschrobt, 
wekelijks evenveel tijd aan de reiniging vanhaarlichaam 
zal besteden. De groote bewondering van den buiten
lander voor de spreekwoordelijke Hollandsche zinde
lijkheid strekt zich waarschijnlijk niet uit tot de rein
heid van het lichaam. 
De geschiedenis van het baden bij de verschillende 
volkeren is zeer belangwekkend. Bij de oude Grieken 
en Romeinen werden grootsche badinrichtingen ge
bouwd; gedurende de middeleeuwen ontaardden de 
openbare badhuizen, in grooten getale in de steden van 
Midden-Europa aanwezig, in plaatsen voor zwelgerij, 
ontucht en besmetting. De strenge eischen door de re
formators aan het zedelijk leven gesteld, veroordeelden 
de toestanden, die in de openbare badhuizen heersch-
ten, maar tevens de badhuizen en het baden. 
Eerst gedurende de tweede helft der 19e eeuw zag men 
in, dat het baden één der belangrijkste hulpmiddelen 
is tot bevordering der volksgezondheid. 

') Men zie te dezen opzichte de geheel of gedeeltelijk nieuw 
voorgestelde artt. 27, 27bis en 27ter der Woningwet. 
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Afb. 1. Plattegrond van het overdekte Zwembad aan de Goseriedete 
Hannover. 

Het baden neemt echter dientengevolge in het belang 
der gemeenschap een geheel ander karakter aan dan 
in de middeleeuwen en de oudheid, toen het vermaak 
van het baden met bijbehoorende rust, slapen etc. de 
hoofdzaak voor den bader was. 
Om het baden ingang te doen vinden is het beste mid
del het den kinderen op school aan te prijzen, liefst ver
plichtend te stellen en voor de volwassenen tegen ge
ringe betaling de gelegenheid tot baden open testellen. 
De schoolbaden zijn in den regel stortbaden, die in 
Duitschland vooral in het schoolgebouw zelf verstrekt 
worden, in enkele schoolgebouwen worden in de kelder
verdieping van het schoolgebouw zwembassins voorde 
scholieren aangetroffen. 
In Nederland vindt men alleen in Amsterdam en den 
Haag van gemeentewege gebouwde schoolbadhuizen; 
in andere gemeenten, o. a. Utrecht, Haarlem, Dord
recht, baden de schoolkinderen in de badhuizen door 
particuliere vereenigingen opgericht, die daarvoor van 
de gemeente toelagen ontvangen. Daar in het laatste 
geval het baden buiten de schooltijden plaatsvindt zon
der toezicht der onderwijzers, is het resultaat dezer 
schoolbaden niet belangrijk. 
Als volksbaden komen in aanmerking: stortbaden, kuip
baden, overdekte zwembaden en rivierzwembaden. 
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De eenvoudigste inrichting, die de gering
ste kosten van aanleg en exploitatie ver-
eischt, bevat uitsluitend stortbaden. Uit 
een gezondheidskundig oogpunt is het 
stortbad als volksbad het meest aan te be
velen. Het beste is in de grootere gemeen
ten in verschillende stadsgedeelten bad
huizen te bouwen, die elk ongeveer 20 bad-
cellen bevatten. 
Daar er verschillende personen zijn, die 
het stortbad minder aangenaam vinden, 
vooral vrouwen hebben bezwaar met het 
drogen der haren, kan men in die bad
huizen enkele kamertjes voor kuipbaden 
inrichten. De kuipbaden zijn echter aan
zienlijk kostbaarder, ook in exploitatie 
door meerder waterverbruik en moeielij-
kere reiniging der kuipen. 
De badhuizen met enkel stortbaden leveren 
in het algemeen, bij betaling van 6 cent per 
bad, slechts nadeelige exploitatie resulta
ten op, zelfs als men voor afschrijving van 
het aanlegkapitaal niets in rekening brengt. 
Veelal zullen de gemeentebesturen de 
badhuizen zelf bouwen en zelf exploiteeren 
of aan vereenigingen in exploitatie geven 
of aan vereenigingen, die badhuizen bezit
ten, toelagen verleenen. 
Rivierzwembaden vond men in ons land 
lang voordat het nut der volksbaden alge
meen erkend werd. Er zijn tegenwoordig 
veel plaatsen, waar tengevolge van de 
verontreiniging der binnenwateren geen 
gelegenheid voor openlucht zwembaden 

meer aanwezig is. Wil men het zwemmen, uit het oog
punt der volksgezondheid zeker aan te bevelen, bevor
deren zoo komt men tot het bouwen van overdekte 
zwembaden, die echter in aanleg en exploitatie zeer 
kostbaar zijn en als eigenlijk gezegd volksbad niet de 
beteekenis der stortbaden hebben. 
In steden zooals Frankfort am Main, Keulen, Hannover 
heeft men behalve de twee zwembassins voor mannen 
en vrouwen nog een derde bassin als volksbad bestemd 
waar de betaling slechts 6 cent bedraagt. Om op be
paalde dagen de zwembassins tegen geringere betaling 
beschikbaar te stellen blijkt tot resultaat te hebben, dat 
de beter betalende baders minder zich vertoonen. Bij 
overdekte zwembassins vindt men in hetzelfde gebouw 
als regel kuipbaden, ook wel stortbaden. Ook heete 
luchtbaden, Romeinsche baden, modderbaden enz. zijn 
in die gebouwen ingericht, terwijl eene hondebad dik
wijls voorkomt. 
Onder de vele badinrichtingen in Duitschland aanwe
zig, schijnt een der best ingerichte zich te Hannover te 
bevinden. Zie afb. 1, 2 en 3. Dit badhuis, op een grond
vlak van 4700 M- . door de gemeente gebouwd voor de 
som van 925.000 Mark, werd in 1905 geopend. 
Gaande door de groote voorhal heeft men links het 
vrouwenzwembassiu, oppervlakte 210M-.,met67 kleed

kamertjes, rechts het mannenzwembassin (404 M-'.)met 
96 kleedkamertjes. Nabij de voorhal zijn 40 kuipbaden 
ingericht zonder bijzondere indeeling voormannen en 
vrouwen. 
Het mannenzwembassin, betaling 10 pfenning per bad, 
is vande achterzijde van het gebouw toegankelijk, waar
bij zich 101 uitkleedplaatsen met kleerkastjes er boven 
bevinden. Achter de voorhal vindt men de heete lucht
en stoombaden met 30 kleedkamertjes en rustplaatsen. 
Verder bevat het gebouw nog het hondebad, gelegen
heid voor drogen en scheeren der honden, waschkeu-
ken, dienstwoningen en een stoomketelafdeeling voor 
drie stoomketels, elk met 100 M - . verwarmingsopper
vlakte bij 7 atmosfeer overdruk. 
Ook kleinere steden bevatten uitgebreide badinrichtin
gen, zooals uit de gevels van het badhuis te Darmstadt 
in afb. 4 en 5 te zien is. 
Merkwaardig door zijn zakelijke architectuur is het 
badhuis, eigenlijk kleedhuis, te Brooklyn op Coney Is
land nabij de zee, gebouwd om de personen, die in zee 
baden, gelegenheid te geven zich uit- en aan tekleeden. 
Zie afb. 6. 

Hoe aangenaam het ook moge zijn als de finantien der 
gemeenten den aanleg van kostbare overdekte zwem
bassins veroorloven, zoo moet in de eerste plaats de 
aandacht gevestigd zijn op het inrichten van school
baden en volksstortbaden met enkele kuipbaden. 
Dergelijke inrichtingen kunnen in de kleinere gemeenten 
ook op het platteland gemaakt worden. Veelal zal de 
practische bouwmeester de mogelijkheid inzien in de 
kleinere gemeenten de badhuizen te combineeren met 
andere inrichtingen van algemeen nut zooals brand
weerdepots, waschinrichtingen, openbare leeszalen, 
gymnastiekgebouwen enz. Om de exploitatiekosten te 
verminderen kan men gebruik maken van stoom, ver-
sche of afgewerkte, van fabrieken, electriciteitwerken, 
gasfabrieken, pompstations, warmte van vuilnisver
branding. 

B. J. P. 

S O C I A L E H Y G I Ë N E ® 
E N - T E C H N I E K . 

door J. L. B. K E U R S C H O T . 
X X X V I . 

IT D E K R I N G E N D E R B O U W O N D E R N E M E R S . 
Voor eenigen tijd geleden hebben wij beloofd 
de merkwaardige gebeurtenissen die ons uit 

_ o de speculatie- en eigenbouwerij ter oore kwa
men, te dezer plaatse te zullen mededcelen. 
Welnu, thans levert die Arnhemsche tak van nijverheid 
ons reeds voor de tweede maal de stof, om aan onze be
lofte te voldoen. En gaven wij de eerste maal een kijkje 
in de daar heerschende financieele verhoudingen, nu 
zijn wij in de gelegenheid een uitstapje te maken op 
het terrein van de techniek, voor zoover daar van 
techniek sprake is, natuurlijk. 

Een eigenbouwer dan had een huis gebouwd hetgeen 
helaas meer gebeurd en dus opzichzelf niet vermeldens
waard is. Een andere eigenbouwer ving eveneens aan 
een huis te bouwen, op een terrein, onmiddellijk gren
zende aan het eerstbedoelde huis hetgeen helaas 
óók meer gebeurd en dus evenmin vermeldenswaard is. 
Nu echter komt hetgeen wel vermeldenswaard is! 
Toen de tweede eigenbouwer aan het grondwerk begon, 
wist hij blijkbaar niet, dat ook fundeeringen van huizen 
onderhevig zijn aan de wet op de zwaartekracht. A l 
thans hij groef zoo kort langs den zijgevel van zijns 
buurmans huis - en over een zoo belangrijke lengte 
dat de grond, onder de fundeering van dien zijgevel, in 
den middagschafttijd van de gelegenheid gebruik maak
te om een uitstapje te maken in den zoo juist gegraven 
fundeeringsleuf. 
En hoewel er nu geen sprake was van staking en dus 
ook de besmettingstheorie niet werd toegepast, was de 
fundeering van 's buurman's huis toch zóó solidair met 
den grond, die haar reeds sedert eenige maanden tot 
steun had gediend; dat zij hem volgde op zijn tochtje 
naar de nieuw gegraven sleuf. Ook de op de fundeering 
rustende zijgevel was .revolutionair" genoeg, haar te 
volgen en ziet, toen na schafttijd de werklieden terug 
keerden, lag een belangrijk deel van dien zijgevel in de 
fundeeringsleuven en kelderput in het aangrenzend 
bouwterrein. 
Het vorenvermelde voorval vond plaats, ondanks de 
tweede bouwondernemer het werk zelf dirigeerde ; er 
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zelfwas. 
Maar en nu komt het tragrsch-comische in deze aan
gelegenheid de tweede bouwondernemer had voor 
dezen nimmer de revolutionaire karaktereigenschap
pen van fundceringen kunnen leeren kennen, aangezien 
hij steeds het beroep van ziekenverpleger had uit
geoefend. 

* * * 
En nu de moraal! 
Als een ziekenverpleger op het gebied der genees- of 
artsenijkunde het leven van een ander in gevaar brengt, 
is hij strafbaar wegens onbevoegd uitoefenen van die 
kunden; als hij echter als uitvoerder van een bouwwerk 
het leven van alle daar werkende of vertoevende men
schen in gevaar brengt, gaat hij vrij uit. Jacob Hollan
der en het Staphorster boertje zouden dan ook heel wat 
minder met den strafrechter in aanraking komen, als 
zij, inplaats van kiezen trekken en geheime ziekten ge
nezen, maar huizen bouwden. 

G E N O O T S C H A P A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . In de 4 Dec. j . 1 ge

houden vergadering van het Genootschap kwam de voorberei
ding tot de oprichting van een Architectuur-Museum ter sprake, 
waarbij besloten werd eene commissie van voorbereiding in te 
stell-'n. Tot leden dezer commissie, wier taak is algemeene ge
gevens te verzamelen, werden de heeren Jos. Ingenohl. J. H. de 
Groot en W. A. E . van der Pluym benoemd. 
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Zeer levendige discussies werden gevoerd over de reorganisatie 
der Schoonheidscommissie die, volgens uitlatingen in den Ge
meenteraad, in voorbereiding is. Het bleek in de vergadering 
van zeer betrouwbare zijde, dat deze reorganisatieplannen reeds 
zoo goed als gereed liggen om bij den Gemeenteraad ingediend 
te worden. De Commissie van Bijstand voor de Publieke Werken 
heeft hare goedkeuring aan het ontwerp van B. en W. reeds ge
hecht. Men was er in de vergadering zeer over ontstemd, dat de 
vereenigingen, door wie de leden der Schoonheidscommissie 
worden benoemd, niet over deze plannen geraadpleegd zijn en 
zelfs onkundig gelaten werden door hunne afgevaardigden zelf. 
Besloten werd aan B. en W. het verzoek te richten, geene wijzi
gingen in de Schoonheidscommissie te brengen, noch voorstellen 
daaromtrent te doen. zonder de constitueerende vereenigingen 
daarin te kennen. 
Men duchtte van eene andere regeling, mocht deze ontworpen 
zijn in den geest als werd gepubliceerd in de dagbladen, zeer 
groote nadeelen met betrekking tot de vrije ontwikkeling van 
het persoonlijk element in de bouwkunst en voorzag in dit geval 
een weinig sympathieke ontvangst daarvan in bouwkunstige 
kringen. Tevens zullen aan de door het Genootschap benoemde 
leden eenige vragen om opheldering gesteld worden. 
Medegedeeld werd, dat dr. P. J. H. Cuypers aan den Raad van 
Vlissingen geadviseerd heeft de afgebrande St. Jacobstoren en 
spits in de oorspronkelijke 17e-eeuwsche vormen te reconstru-
eeren in cement-ijzer, bekleed met terra-cotta ; welk bericht 
groote verbazing wekte. 
Het Genootschap stelt zich voor de aandacht van de Monumen
tencommissie hierop te vestigen, zoomede op den toestand van 
het Paleis op den Dam en op de wijze waarop volgens ernstige 
geruchten de onderhoudswerken aau de gevels worden uit
gevoerd. 

iMGEZOMDEM 
gfSTUKKEII 

OBERNKIRCHENER ZANDSTEEN. 
Naar aanleiding van het bijschrift van den heer Salm op mijn 
ingezonden stuk in het Bouwkundig Weekblad no. 48 ben ik zoo 
vrij U , Mijnheer de Redacteur, beleefd nog een plaatsje te ver
zoeken voor 't volgende. 
Hoe dankbaar ik ook ben voor een zoo uitvoerig bijschrift, moet 
ik toch verklaren, dat dit mij, in geen enkel opzicht van 't tegen
deel mijner beweringen heeft overtuigd. 
De hoofdzaak waar 't bij mij om gaat is: 
le . de absolute onwaarheid te weerleggen dat Obernkirchener 
de éénig beslist vertrouwbare gevelsteen is ; 
2e. het foutieve oordeel te weerspreken, dat de kolommen en 
kroonlijst van het nieuwe modepaleis te Amsterdam bij een 
onverwacht strenge vorst uit elkander zouden zijn gevroren. 
De opmerkingen beantwoordend, die aanleiding zouden gegeven 
hebben tot tweespraak of oppervlakkigheid, moet ik bekennen 
dat het voor iemand die niet dagelijks op steenhouwerijen of 
in groeven verkeert, misschien wat zonderling klinkt, dat steen, 
niettegenstaande hij soliede is, toch zeer veel gebreken bezit. 
Als importeur van Obernkirchener ligt het niet op mijn weg de 
gebreken van Obernkirchener op te noemen. Slechts één gebrek 
dat voor een ieder zichtbaar is, wi l ik noemen, n.l. de lagen. 
Geen enkel zandsteen materiaal, zoo ver mij bekend is, kan bijv. 
bruut zoo dun geleverd worden als Obernkirchener. Brute platen 
van 400;<1.20X0.10 M . zijn absoluut geen zeldzaamheid. Het 
spreekt van zelf dat platen van 400 ; 1.20 M . niet op een dikte van 
10 cM. kunnen gekloofd worden, maar in zulke dunne laagvor-
uiingen worden gevonden. 
Dat zulke dunne platen getransporteerd kunnen worden, is een 
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bewijs voor de soliditeit, maar tevens sluiten zulke dunne laag-
vormingen een gevaar in zich voor de dikkere banken. 
Dat Obernkirchener in den zomer gebroken, dikwijls in den win
ter nog stuk vriest, zal ik met een enkel voorbeeld aantoonen. 
Aan het nieuwe gebouw der Ned. Ind. Handels-Bank te Amster
dam werd in dezen winter Obernkirchener gesteld. Als merk
waardigheid kan vermeld worden, dat alle stukken die boven 
de schutting uitkwamen bij de eerste vorst allen zijn stuk gevro
ren en wel zóó, dat ze allen moesten geremplaceerd worden. 
Zoo iets is aan het modepaleis met geen enkel stuk voorgekomen, 
hoewel daar gedurende de wintermaanden toch van 40 tot 100, 
zegge van veertig tot honderd Cubiek Meters per week zijn ge
steld. 
E n wat nu het afdekken in zandsteengroeven betreft, diene dat 
bloot gemaakte banken tegen de vorst met aarde worden afge
dekt, tenzij natuurlijk dat het goede materiaal reeds zoover ver
wijderd is, dat Stukvriezen geen schade meer doen kan. 
De carr ières doen natuurlijk hun best om zoo weinig mogelijk te 
behoeven af te dekken, door in 't voorjaar niet meer „abzurau-
men" dan zij denken dat dien zomer zal noodig zijn. 
Maar zelfs in ons land heb ik in strenge winters meermalen ge
zien dat op groote steenhouwerijen blokken Obernkirchener met 
bossen stroo werden afgedekt of zelfs werden ingegraven. 
Wat nu den inhoud van 't bijschrift betreft is 't merkwaardig, 
dat waar de quaestie gaat om de alleen vertrouwbaarheid van 
Obernkirchener, de heerSalm aan 't slot zelf nog een goede steen 
noemt, n. 1. Udelfanger. De zandsteen uit het plaatsje Udelfang 
Bez. Trier wordt al sedert jaren met meer geïmporteerd. 
Het is echter zoo algemeen bekend, dat de steen uit Born onder 
den naam van Udelfanger wordt ingevoerd, dat zelfs 't Rijk de 
Borner als Udelfanger accepteert, bijv. aan de Munt in Utrecht. 
Wat nu de tufsteen betreft, geloof ik, als men begint met te be
kennen dat men lapwerk heeft ontvangen van een groef die later 
verlaten is, dat men zich daarop dan toch niet beroepen kan. 
Heeren architecten, die de restauratie van oude kerken onder 
hun leiding hebben gehad, zullen meermalen ondervonden heb
ben, dat dit materiaal na honderden jaren nog uitstekend is. 
Eerste klas collega's van den heer Salm, die heusch niet over 
een nacht ijs gaan, blijken dan ook een andere meening te zijn 
toegedaan, want in groote quantiteiten werd tufsteen toegepast 
aan het gebouw der Associatie Cassa, de Otterknol stichting, de 
Labouchère Oyens bank, de nieuwe Effectenbeurs, allen ge
bouwen te Amsterdam van den laatsten tijd of nog in aanbouw. 
De quaestie is maar, men moet zijn materialen kennen, en weten 
hoe ze zijn toe te passen. Tufsteen moet bijv. alleen voor vlak 
werk gebruikt worden en met voorstukken die buiten den gevel 
steken. 

E n nu de Bentheimer (Gildenhauser). De heer Salm ontraadt 
zelfs dit materiaal. Het is speciaal deze zinsnede die mij dwong 
tot repliek, want eerlijk gezegd had de aanhef van 't betoog cies 
heeren Salm mij hiertoe de lust benomen. 
Men kan van geen enkelen architect verwachten, dat deze de 
finesses van ieder vak kent, en althans niet van een zoo moeilijk 
vak als dat der natuursteen. Als een architect dus een fout maakt, 
kan niemand hem hierover hard vallen ; maar billijk is, als men 
attent gemaakt zijn fout erkent en niet de quintessens uit 't oog 
verliest en nieuwe fouten maakt. 
De heer Salm staaft zijn meeningen met bewijzen?? Voor de 
ontrading der Bentheimer geldt o. a. het paleis op den Dam. Men 
zou werkelijk bang worden het paleis te passeeren, want avond 
of morgen valt het zeker in elkaar. 
Het paleis ziet er dan ook zoo bouwvallig uit, dat het waarlijk tijd 
wordt, dat er een nieuw komt. Zonder twijfel wordt het door 
deskundigen dan ook voor raadhuis afgekeurd en zijn we dus 
een paar aardige werkjes in Amsterdam te wachten. Men mag 
dan wel zeer veel natuursteen voorschrijven, want dat alles is te 
danken aan 't gebruik van!!!!! ondeugdelijke Obernkirchener 
zandsteen. 
Als de heer Salm 't recht heeft om te zeggen dat het paleis is op
getrokken in Bentheimer, mag ik zeker met 't zelfde recht wel 

beweren dat 't in Obernkirchener is opgetrokken. Dat Benthei
mer is toegepast geef ik dadelijk toe, maar even zeker is het, dat 
Obernkirchener is gebruikt en niet alleen deze 2 soorten, maar 
ook nog andere. 
Ik heb bijv. een attest voor mij liggen van groene zandsteen, 
waarvan in de jaren 1648- 1655 groote quantiteiten voor het 
Raadhuis in Amsterdam zijn geleverd. Maar wie kan zeggen 
waar deze groene steen zit verborgen. 
De afgevallen consoles heb ik niet gezien, maar volgens een be
trouwbaar vakman waren deze van Obernkirchener. 
Maar nu vraag ik U toch, Mijnheer de Redacteur, mag men zoo 
iets aanvoeren voor de ondeugdelijkheid eener steen, onver
schillig of het nu Obernkirchener of Bentheimer is? Heeft de 
heer Salm zich van de constructie der afgevallen consoles over
tuigd? Is het niet zeer wel mogelijk, dat de consoles met de 
kroonlijst een geheel vormen, terwijl de afgevallene er misschien 
los zijn ingezet? 
Wie een verwijt in deze treft is de regeering. dat zulk een gebouw 
al niet eens lang is nagezien. 
Als bewijs voor de deugdelijkheid der Bentheimer w i l ik nog 
eenige gebouwen noemen waaraan dit materiaal uitsluitend is 
gebruikt en die waarlijk onderzoek kunnen velen. 
Het huis met de hoofden ad . Keizersgracht te Amsterdam, rijk 
voorzien van beeldhouwwerk. 
Het bovendeel van den Westertoren te Amsterdam. 
Het museum Willet Holthuizen, Heerengracht 605 te Amsterdam. 
De poort der St. Pietershal te Amsterdam. 
De'laatste 2 zijn dit jaar schoon gemaakt zonder dat er een bijtel 
op geweest is. Ook bij het schoonmaken van 't beeldhouwwerk 
van het huis met de hoofden, voor eenige jaren, is geen bijtel 
gebruikt. 
E n nu ten slotte enkele bewijzen dat Bentheimer zelfs beter is 
dan Obernkirchener. 
Aan de oude beurs te Amsterdam is gebleken, dat men Obern
kirchener en Bentheimer door elkaar heeft gebruikt. Van nog hier 
en daar te vinden oude kolomstukken neem ik aan te bewijzen, 
dat de Bentheimer. zich beter heeft gehouden dan de Obern
kirchener. 
Bij het sloopen der brug voor de oude Westerbegraafplaats te 
Amsterdam is gebleken, dat de Bentheimer nog in uitstekende 
conditie verkeerde, terwijl de Obernkirchener op de voegen 
verrot was. Bij het sloopen der Westelijke viaduct te Amster
dam is gebleken, dat de Obernkirchener der zware pijlers on
geveer een centimeter waren verweerd. Ieder weet dat deze 
steen nog geen 40 jaar oud is. 
E n nu geloof ik te kunnen eindigen. Eén opmerking moet mij 
echter nog van 't hart. De heer Salm vindt het keuren van be
werkte steen moeilijk en gaat dan meest op goed vertrouwen af. 
Vindt de heerSalm dan soms het keuren van bruut materiaal ge
makkelijker ? Als zoo iets was door te voeren, zou 't natuursteen
vak een reuzenschrede zijn vooruitgegaan. Alleen vrees ik dat 
de studietijd in Delft bijv. dan nog met minstens 1 jaar zou 
moeten worden verlengd. 
U , Mijnheer de Redacteur, beleefd dankend voor de verleende 
plaatsruimte. 

G. W. S A N C H E S . 

BIJSCHRIFT. 
Waar de Heer Sanches schreef, dat de aanhef van mijn betoog 
hem eerlijk gezegd de lust ontnam daarop te antwoorden, 
is het achteraf jammer, dat hij dit toch heeft gedaan, want het 
verloop van de beschouwingen over Obernkirchener steen is 
juist zooals ik in mijn vorig bijschrift vreesde : eindeloos debat 
zonder resultaat. 
Waar ik een paar voorbeelden aanhaalde van de oppervlakkig
heid en tegenstrijdigheden in de epistels van den geachten in
zender, blijkt uit diens repliek dat deze dat niet eens voelt. Het 
is dus nutteloos om ook in dit nieuwe artikel dergelijke tegen
strijdigheden op te sommen. De aandachtige lezer heeft trou
wens duidelijk bemerkt, waar de Heer Sanches. die zich als im
porteur van Obernkirchener steen voorstelt in de ..Steengroeve" 

een stuk te schrijven, waarbij hij verklaren zal, dat Obern
kirchener steen een der beste zandsteen materialen is. niets 
anders doet dan zijne eigen reclame weder afbreken. 
Behalve dat volgens hem Obernkirchener de meeste gebreken 
heeft van alle andere soliede zandsteensoorten. worden allerlei 
voorbeelden aangehaald 1), hoe treurig deze steen het heeft 
moeten afleggen tegen andere minderwaardige soorten, zelfs 
„verrot", als b.v. steen uit de groeve van Gildehaus. Als impor
teur van Obernkirchener steen „ligt het niet op zijn weg de ge
breken aan te toonen". en hij doet niet anders ? ! -') 
Ik zal mij dus. ook met het oog op de beschikbare plaatsruimte, 
bepalen tot enkele opmerkingen: 
Mededeelingen als. het afdekken des winters van (meerdere 
K M . lange) carr ières met aarde, kan alleen door niet-vakmen-
schen beweerd worden. 
Uedelfangersteen. De berg, waar deze steen uitgebroken wordt, 
snijdt de grens van Luxemburg, eenerzijds ligt Born, anderzijds 
ligt Uedelfang en is dat éénzelfde steenformatie. De beste soort 
— zooals ik reeds opmerkte is echter uitgeput. 
Bentheimer steen uit de groeve van Gildehaus. Het paleis op den 
Dam is wèl van dezen steen gebouwd, zie o. a. „J. A . van der 
Kloes. Onze Bouwmaterialen", bladz. 70. 
Van van der Kloes gesproken, raad ik aan diens staat te raad
plegen van de vastheid der gesteenten. 
De steen van het „Huis met de Hoofden" was geschilderd even
als de andere genoemde voorbeelden, omdat deze niet tegen 
weer en wind bestand was en is deze na de restauratie van dit 
gebouw, na van de verflaag te zijn ontdaan, om dezelfde reden 
met fluaat „bestreken". 
Het bovendeel van den Westertoren is hout met lood bekleed. 
Wie of le klasse architecten (?) zijn, en wat de Regeering heeft 
verzuimd te doen, en hoe het onderwijs te Delft moet zijn inge
richt, heeft met Obernkirchener steen niets te maken. 
Ten slotte wensch ik te constateeren.dat het niet mijn bedoeling 
was met de mededeelingen naar aanleiding van het ongeval aan 
de Bremer katoenbeurs, partijdige artikelen te schrijven -
waartegen de heer Sanches meent te moeten opkomen ter wille 
der „onpart i jdigheid" — evenminhet verkondigen van „absolute 
onwaarheden", die door hem wederlegd dienden te worden. Ik 
herhaal, dat ik slechts het oordeel van competente deskundigen 
over het toepassen van Obernkirchener steen voor plaatsen met 
zeeklimaat, heb medegedeeld, tegelijkertijd wijzende op de 
treurige gevolgen die het toepassen van minderwaardige steen 
tengevolge kan hebben. 

A . S A L M G . B Z N . 

BERICHTEN 
Belangrijke Rijksgebouwen en particuliere architecten. 
In de Memorie van Antwoord der Regeering op het Verslag der 
algemeene beschouwingen der Staatsbegrooting 1913 lezen wij : 
„Het tot den Minister van Binnenlandsche Zaken gerichte adres 
van eenige vereenigingen van architecten (om voor de stichting 
van monumentale bouwwerken de medewerking ook van den 
particulieren architect in te roepen) is in het algemeen niet voor 

') Als wij die voorbeelden tenminste op gezag van den heer 
Sanches als waar moeten aannemen, en waaronder vele voor
komen van werk dat reeds lang weg of gesloopt is. Van de door 
mij aangehaalde voorbeelden kan men zich nog dagelijks over
tuigen. E n waar de heer Sanches bij zijn oordeel de toekomst 
reeds voorbijloopt, zal hij, evenals wij allen, het resultaat nog 
moeten afwachten, o.a. hoe de balustrade zich zal houden op het 
Modepaleis. 
'-') O.a. de quaestie van de dunne lagen. Het is prachtig dat er zulke 
dunne platen geleverd kunnen worden, doch niemand zal daar
uit afleiden dat er daarom geen dikke lagen zijn en dat die dunne 
lagen daarvoor gevaar zouden opleveren, is onzin. 
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H E T V O O R G E S T E L D E N I E U W E H O T E L OP D E N D A M T E 
A M S T E R D A M . 

Er ,z i jn verder aan deze Ganzenheuvelbrug nog vele voor
deelen. die echter meerendeels van plaatselijk belang zijn. 
De bezwaren, tegen het plan van den heer Reintjes ter 
sprake gebracht in de gemeenteraadszitting, heeft de ont
werper thans weerlegd in een brochure, waaruit we te 
weten komen, dat inderdaad de Ganzenheuvelbrug met zijn 
oorsprong in het centrum der oude stad en de daarvoor 
noodzakelijke verruiming van enkele straten om het groo
tere verkeer te bergen, er niet onaannemelijk uitziet. 
Hierbij komt bovendien nog een quaestie van algemeen be
lang, n.l. de aesthetische. Bij den aanleg der Belvedère-
brug zou het zeldzame uitzicht vanaf het Valkhof op de 
Waal door de ijzeren brug zeer hinderlijk onderbroken 
worden. En al wordt de brug nu op zichzelf nog zoo monu
mentaal en zoo mooi van lijn we hebben het op de Heem-
schutconferentie in lichtbeeld gezien, hoe een overigens 
goed bouwwerk soms het landschap kan schaden door 
de opdringerige dissonant, die het schept. 
Het zal in deze aangelegenheid moeilijk zijn te zeggen wat 
het zwaarst moet wegen: het algemeen verkeer en het 
waterstaatkundig belang worden bevorderd door de Bel-
vedèrebrug aan de stad zelve en het plaatselijk verkeer, 
alsmede aan de scheepvaart, zou de Ganzenheuvelbrug 
waarschijnlijk zeer ten goede komen. Hiertegen schijnt 
evenwel bezwaar te bestaan bij den Rijkswaterstaat en de 
Rijkssubsidie zal toch noode gemist kunnen worden. 
Het is echter zonder twijfel, dat de brug tegenover de oude 
stad aesthetisch het best zal zijn te dulden. Ze zal daar, door 
de nabijheid van de spoorbrug, minder hinderlijk in het 
landschap staan dan Oostelijk van het veel bezochte Valk
hof en de Belvedère . Bij de stedelijke-, provinciale- en 
Rijksautoriteiten schijnt echter voor het Ganzenheuvel-
plan weinig steun gevonden te worden. K . 

m 
Bouwheer: de groote International Alliance Hotels Company (Limited) 
Kapitaal 3.600.000 gulden. Architect: G . S O M E R S C L A R K E te Londen 

inwilliging vatbaar. E r kunnen zich echter zeer bijzondere ge
vallen voordoen, waarbij de regeering het wenschelijk zal oor-
deelen. ook de voorlichting van particuliere architecten in te 
roepen." 
Een in ministerieele kortheid weinig zeggende mededeeling. 
De Minister acht bij zeer bijzondere gevallen het wenschelijk, 
dat de gewone ambtelijke weg niet gevolgd wordt. Dit is ver
heugend. De kwestie draait nu echter om de vraag: wat is een 
zeer bijzonder geval ? Is dit zóózeer bijzonder, dat het nooit 
voorkomt? In het adres der bouwkundige vereenigingen werden 
enkele gevallen genoemd, o.a. de nieuwe gebouwen der Tweede 
Kamer. Hoe zal het daarmede gaan? In elk geval hebben de 
bouwkundige vereenigingen bedoeld alleen prijsvragen uit te 
schrijven voor zeer belangrijke gevallen. Het zal intusschen wel 
raadzaam zijn. op het aanbeeld van den zoo duidelijk uitge
sproken wensch naar prijsvragen te blijven doorhameren. 
Nijmegen. Hoewel de gemeenteraad bij zijn besluit van 20 Juli 
1912 om tot den bouw van een Waalbrug over te gaan, zich bij 
meerderheid van stemmen heeft neergelegd bij het plan, volgens 
hetwelk de brug zou komen aan de Oostzijde der oude stad (het 
zoogenaamde Belvedère-plan) en waarvan op bladz. 259 van den 
vorigen jaargang in dit Weekblad een situatieteekening werd 
gegeven, is er hier ter stede bij velen nog stemming voor een 
andere ligging der brug en men doet nog steeds moeite hiervoor 
aanhang te vinden. 
De heer A. B Reintjes c.i. te Amsterdam heeft n.l. een plan ont
worpen, waarbij de brug zou komen te liggen tegenover het cen
trum der stad, even ten westen van het tegenwoordige pont veer, 
en aangezien deze brug het verkeer meer door de oude stad zou 
leiden, is men van meening, dat de bloei van Nijmegen bij deze 
situatie sterk gebaat zal zijn. 
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P E R S O N A L I A . i 
RICHARD NORMAN SHAW. f 

Op 82 jarigen leeftijd is de bekende Engelsche architect, R. 
Norman Shaw, een baanbreker bij de ontwikkeling der he

dendaagsche Engelsche bouwkunst, overleden.Men kan ook van 
hem zeggen, dat hij op den juisten tijd gekomen is. Zonder in zijn 
architectuur revolutionair te zijn, bezat hij toch een krachtig 
persoonlijk talent, dat echter voldoende plooibaar was om bij de 
oude historische stijlen aan te sluiten. De Engelsche Gothiek, 
in de 60er jaren tot een dor schema vervallen, heeft hij gewijzigd 
en nieuw leven ingeblazen. Talrijke landhuizen heeft hij in dezen 
modern-praktischen en toch aan de Gothiek verwanten stijl ge
bouwd, en het algemeen bekende hedendaagsche type van land
huis vertoont sterk zijn invloed. 
Uit dezen tijd zijn vooral twee groote landhuizen, Leys Wood en 
Cragside van hem bekend. 
In het kantoorgebouw der New Zealand Chambers te Londen, 
1873 gebouwd, ging hij over tot den Queen Anna Styl. In dien geest 
bouwde hij talrijke woningen en landhuizen, o. a. het huis Low-
ther Lodge, het landhuis Adcote, de kolonie Bedford Park en 
enkele kantoorgebouwen. 
Tot zijn beste scheppingen behoort het landhuis Dawpool. In het 
midden der 80er jaren inspireerde hij zich op de symmetrische 
Italiaansche opvatting, waarbij de goede hoedanigheden van 
zijn talent ook duidelijk tot uiting kwamen. 
Deze richting viel zeer in den Engelschen smaak ; vele volgelin
gen gingen in deze richting door, vooral in Palladiaanschen stijl, 
zooals Belcher, Pite, Hare, waarbij ook Inigo Jones en Wren 
tot voorbeeld werden genomen. 
De waarde van Norman Shaw ligt vooral op het gebied van den 
woonhuisbouw, waarin hij een der eersten was, die de architec
tuur deed aansluiten bij een rationeelen plattegrond en op
bouw. 
Op het gebied van den monumentaalbouw heeft hij Weinig 
gebouwd. 
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OFFICIEEL GEDEELTE. 

LEERSTOEL IN DEN STEDENBOUW AAN 
DE TECHNISCHE HOOGESCHOOL. 

Het Hoofdbestuur ontving het volgend schrijven van 
de Afdeeling Bouwkunst der T. H. te Delft: 

Delft, 9 December 1912. 

Aan het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst te Amsterdam. 

WelEdelGeboren Heeren, 

De Afdeeling der Bouwkunde van de Technische 
Hoogeschool te Delft heeft de eer U de goede ontvangst 
te berichten van Uw schrijven met bijlage dd. 7 Novem
ber jl., behelzende de mededeeling dat Uw Bestuur in 
opdracht van de jl. gehouden Algemeene September-
vergadering der Maatschappij, zich gewend heeft tot 
Z.E. den Minister van Binnenlandsche Zaken, met het 
verzoek te willen bevorderen dat aan de Technische 
Hoogeschool een leerstoel in den stedenbouw gesticht 
worde. 

In datzelfde schrijven wordt tevens de hoop uitgespro
ken dat onze Afdeeling termen vinden zal om mede te 
werken tot bereiking van het gestelde doel. 
Het is de Afdeeling aangenaam U mede te kunnen dee
len, dat zij met belangstelling van de door Uw Bestuur 
gedane stappen heeft kennis genomen. Dit neemt ech-

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

ter niet weg, dat onze Afdeeling meent haar leedwezen 
er over te moeten uitspreken dat Uw Bestuur niet 
vooraf heeft kennis genomen van hetgeen, in verband 
met het door U beoogde doel, bereids is en wordt ge
daan en zich niet beter rekenschap heeft gegeven van 
de eischen die aan behoorlijk onderricht in stedenbouw 
moeten worden gesteld. 

Het navolgende moge hier worden vermeld om U te 
doen inzien, dat deze eischen van zoo uiteenloopenden 
aard zijn dat de richtige vervulling daarvan gaat boven 
de krachten en bekwaamheden van één enkel persoon, 
zoodat er dus bezwaarlijk sprake kan zijn van één leer
stoel in den stedenbouw. 

Wij meenen tot verduidelijking van deze onze opvatting 
U er op te mogen wijzen, dat bij vraagstukken van ste
denbouwkundigen aard, de wetenschappelijke bestu
deering, met als resultaat daarvan het geven van een 
alleszins bevredigende oplossing, een juistekenniseischt 
van de technische, hygiënische, economische, juridische en 
aesthetische zijden van de zich voordoende problemen. 
Wij vertrouwen dat de eenvoudige opsomming van deze 
eischen U reeds moet doen inzien dat omvattende ken
nis daarvan niet bij één persoon mag worden verwacht. 
Maar er is meer. In de toelichting bij het door Uw Be
stuur aan den Minister ingediend adres lezen wij o.a.: 
„Een beschouwing van de leerrijke Stadte-Ausstellung 
„te Dusseldorf, versterkt de overtuiging dat ons land in 
„deze achterlijk is. Stedenbouw wordt ten onzent nog 
.niet als een hoogst belangrijk, zeer uitgebreid weten-
.schappelijk en artistiek vak beschouwd; er wordt in 
.geliefhebberd. Een wetenschappelijke opleiding er 
„voor bestaat in Nederland niet." 

Hoewel onze Afdeeling overtuigd is dat er leemten be
staan waarvan de aanvulling urgent is te achten, meent 
zij toch tegen de laatste zinsnede een protest te moeten 
laten hooren. 
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Zij gelooft dit niet beter te kunnen doen dan door Uwe 
aandacht te vestigen op het Programma van lessen der 
Technische Hoogeschool, waaruit U blijken zal, dat aan 
het Vak Stedenbouw reeds een belangrijke plaats is 
ingeruimd. 
Daardoor vertrouwen wij, dat het U duidelijk zal wor
den, dat de a.s. bouwkundig-ingenieurs en a.s. civiel-
ingenieurs, reeds voor een goed deel tot het vraagstuk 
van Stedenbouw worden voorbereid, al ontbreekt 
daaraan nog een belangrijke schakel, waarop wij straks 
terugkomen. 
Allereerst worden, als reeds behoorend tot het gewoon 
bouwkundig onderwijs, maar onmisbaar en rakende 
het vraagstuk van den stedenbouw, behandeld: de 
eischen en aanleg van alle soorten van openbare ge
bouwen en utiliteitswerken. Men denke slechts aan 
raadhuizen, postkantoren, theaters, banken en voorts 
fabrieksgebouwen, stations, slacht- en koelhuizen, 
entrepots, pakhuizen en andere opslagplaatsen, enz., 
enz. Hoogleeraren: Evers en Klinkhamer. 
Daarnaast wordt een groote plaats ingeruimd aan de 
juridische zijde van het stedenbouwvraagstuk en kun
nen wij in verband daarmede niet nalaten hier de op
merking te maken, dat veel van het succes dier stads
uitbreidingsplannen te Dusseldorf tentoongesteld, sa
menhangt met speciale rechts- en economische toestan
den in Duitschland. 

Zoo wordt op dit terrein te Delft gegeven: 
Historisch overzicht van het ontstaan onzer steden; 
hare gebiedshoogheid; haar hoog recht over den per
soonlijken eigendom. De tegenwoordige rechtstoestand. 
De "Woningwet van 1901. 
Openbare orde, dus voldoende veilige en ordelijke vcr-
keersgelegenheid. Goede oriënteering van gebouwen 
ten opzichte van zon- en windrichting; toetreding van 
licht en lucht. Schoonheid en welstand. Omvang der 
stadsuitbreiding en bepaling door statistiek der bevol
kingstoeneming. Formeele eischen van het plan van 
uitbreiding. Het bouwverlof. De bouwverordening. 
Rooi- en straatlijnen. Open en gesloten bebouwing. 
Hoogte-maxima en bebouwingsprofielen. Het bouw-
verbod. Onteigening ter verbetering der binnenstad en 
ter uitbreiding. Onteigening per zones. Onbewoonbaar
verklaring en vereenigingen tot verbetering der volks
huisvesting. Hoogleeraren: Mr. Valckenier Kips en 
Mr. Van Blom. 
Voorts worden behandeld: bouw van bruggen, kaaien 
en sluizen, benevens rioleering en waterleiding, voor 
zoover deze billijkerwijze den stadbouwmeester even
tueel kunnen worden opgedragen. Hoogleeraren: Nele
mans, Everts en v. d. Kloes. 
Andere colleges omvatten: bouw, aanleg en constructie 
van straten en wegen. De indeeling van steden in hoofd
straten welke op de meest directe wijze in het hoofd-
verkeer hebben te voorzien en tevens straten dienende 
tot vorming van bouwblokken. Laan- en ringstraten; 
hun verband met parken, luxekwartieren. Tuinsteden. 
Een doelmatig stratennet met gewoon-en tramverkeer. 
Verschillende systeemen van stadsaanleg. Rechte, ge-
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bogen en gebroken straten. Verkeerskruisingen. Plei
nen. Hoogleeraren: Mr. Valckenier Kips en de Vries 
Broekman. 

Aan het juridische, technische, hygiënische en econo
mische deel van den stedenbouw wordt dus, zooals U 
uit bovenstaande uiteenzetting blijken kan, aan de 
Technische Hoogeschool reeds in vrij groote uitgebreid
heid de aandacht gewijd. 
Evenwel zijn wij overtuigd dat nog een belangrijke fac
tor hierin ontbreekt en wel: de aesthetisch—architecto
nische behandeling van het onderwrrp, welke de taak 
is van een bouwmeester. 
Aangezien versterking van de faculteit der Bouwkunde 
zeer noodig is, om in verband met het groot aantal 
studenten dat in bouwkunde moet worden onderwezen 

hetzij als hoofd- of als bijvak — de omvangrijke stof 
behoorlijk te kunnen beheerschenen verdeelen, is reeds 
sedert geruimen tijd bij de Regeering aangedrongen op 
de benoeming van een gewoon hoogleeraar in de bouw
kunde, tevens belast met bedoeld onderwijs. 
Aanvulling van de leerkrachten in die richting is een 
dringende wensch van onze Afdeeling en zij kan U de 
verzekering geven dat door haar alles wordt aangewend 
om tot vervulling daarvan te geraken. 
Vertrouwend dat de leden Uwer Maatschappij in het 
bovenstaande belang zullen stellen, zouden wij gaarne 
zien dat dit schrijven in het eerstvolgend nummer van 
het orgaan der Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst werd opgenomen. 

Namens de Afdeeling der Bouwkunde 
van de Technische Hoogeschool. 

w.g. G. N. ITZ, Voorzitter. 
w.g. K. S L U Y T E R M A N , Secretaris. 

Door het Hoofdbestuur is hierop het volgende geant
woord: 

12 December 1912. 
WelEdelGéboren Heeren, 
Met veel belangstelling heeft het Hoofdbestuur van de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst kennis 
genomen van Uw schrijven van 4 December j.l., en het 
was het Hoofdbestuur zeer aangenaam te vernemen, 
dat door Uwe Afdeeling reeds sedert geruimen tijd bij 
de Regeering is aangedrongen op de benoeming van 
een gewoon hoogleeraar in de bouwkunde, tevens be
last met het doceeren van het aesthetisch-architecto-
nisch deel van den Stedenbouw. 
Het is juist dit deel dat, tot den taak van den bouw
meester behoorend, van overwegend belang is te ach
ten bij de behandeling van het onderwerp Stedenbouw 
voor de opleiding van den bouwkundigen ingenieur. 
Hoewel het aan het Hoofdbestuur bekend was, dat het 
juridische, technische, hygiënische en economische deel 
van den Stedenbouw reeds aan de Technische Hooge
school wordt gedoceerd, en uit Uwe mededeelingen 
nader blijkt, dat dit reeds op vrij uitvoerige en com-
pleete wijze geschiedt, was het Hoofdbestuur toch van 
meening, dat, waar wel vele belangrijke nevenvakken 

van meer algemeenen aard worden behandeld, maar 
het voor den bouwmeester belangrijkste hoofdvak niet 
in Delft wordt gegeven, feitelijk van een opleiding in 
den stedenbouw als zoodanig nog geen sprake is. 
Het was ook deze gedachtegang, die bij de Algemeene 
September-Vergadering der Maatschappij voorzat, 
toen zij de wenschelijkheid van een leerstoel in den 
stedenbouw uitsprak, al zou het naar buiten duidelijker 
geweest zijn, wanneer zij hierbij nadrukkelijk het aesthe-
tisch-architectonisch deel had vermeld. Dit toch is hare 
bedoeling geweest, zooals ook uit de toelichting tot het 
verzoek van het Hoofdbestuur aan Z. E . den Minister 
van Binnenlandsche Zaken is te lezen; en het is ook in 
dit zoo belangrijk deel van den stedenbouw, dat, bij ge
brek aan goede opleiding, geliefhebberd wordt. 
Het Hoofdbestuur verheugt zich, dat ook door U, zoowel 
als door de bouwkundige studenten, sterk deze leemte 
wordt gevoeld; en het hoopt met U dat de Technische 
Hoogeschool te Delft spoedig in het bezit zal zijn van 
den gewenschten leerstoel, tot bevordering van de 
Nederlandsche Stedenschoonheid en van den bloei der 
Technische Hoogeschool. 

Voor het Hoofdbestuur voornoemd 

w.g. A. S A L M G.BZN., Voorzitter. 
„ J. GRATAMA, Secretaris. 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

HET AUTEURSRECHT OP WER-
B KEN DER BOUWKUNST. Q 

DOOR M R . H. L. D E BEAUFORT. 

(Vervolg van blz. 581). 

m |oel van het auteursrecht is de kunstenaars 
te beschermen tegen het ongeoorloofd ge
bruik, dat door anderen van hunne schep
pingen zou kunnen worden gemaakt. Het 

beginsel dat aan deze bescherming ten grondslag ligt 
is dit: de schepper van een kunstwerk verrijkt de 
wereld met een nieuw goed, dat vroeger niet bestond; 
voorzoover dit goed zich leent om onder het uitsluitend 
recht van één persoon te staan, komt aan hem die het 
goed heeft voortgebracht, dit uitsluitend recht toe. Er 
moet dus een nieuw, origineel werk zijn voortgebracht, 
wil er van auteursrecht sprake zijn. Het .werk", dat 
voorwerp is van auteursrecht, is — er werd al op ge
wezen niet het stoffelijk voorwerp, waarin de kunst
schepping is belichaamd, maar de, niet aan een bepaald 
stoffelijk voorwerp gebonden, kunstschepping zelf. De 
meest karakteristieke eigenschap van het auteursrecht 
is, dat dit recht betrekking heeft op een geestelijk, on
stoffelijk, goed. Omdat de kunstenaar niet genoeg heeft 
aan zijn eigendomsrecht op het materieele voorwerp, 
waardoor hij zijne schepping voor zijne medemenschen 
waarneembaar maakte (het handschrift van den schrij
ver en componist; de teekeningen van den architect, 
enz.), is het noodig dat de wet hem nog een bijzonder 

recht geeft, nl. het auteursrecht, waardoor hem, voor
zoover het maatschappelijk verkeer dit toelaat, de uit
sluitende heerschappij is verzekerd op zijne kunst
schepping, die anders na de eerste openbaarmaking 
straffeloos door ieder zou kunnen worden geëxploiteerd 
met de talrijke, min of meer mechanische, reproductie-
middelen, die daarvoor ten dienste staan. 
In verband hiermee moet thans de vraag onder de 
oogen worden gezien, aan welke eischen een „bouw
werk"' moet voldoen, om voorwerp van auteursrecht te 
kunnen zijn. In de eerste plaats volgt uit het voorgaan
de, dat het voor het bestaan van een bouwwerk" in 
den zin der Auteurswet niet noodig is, dat er al iets is 
gebouwd. Wanneer de architect een volledig project 
heeft gemaakt dat door ieder die de daartoe noodige 
vakkennis bezit kan worden uitgevoerd, dan is daar
mede de bouwkundige schepping voltooid. Dat wil zeg
gen, dat dan niet alleen de teekeningen, schetsen of 
plastische modellen als zoodanig, dus tegen reproductie 
in denzelfden vorm, zijn beschermd, maar dat de archi
tect ook reeds zijn auteursrecht kan doen gelden op 
hetgeen genoemd kan worden de inhoud van zijne 
teekeningen, schetsen enz., n.l. het door hem geprojec
teerde „bouwwerk". 
Intusschen, niet elk bouwwerk, hetzij alleen in project 
aanwezig, hetzij reeds gebouwd, is een nieuwe schep
ping. Indien het project volkomen gelijk is aan een 
ander, dat reeds vroeger bestond, is er natuurlijk van 
een nieuwe schepping geen sprake; er is niets nieuws 
voortgebracht, en derhalve kan de architect (of liever: 
pseudo-architect) in dit geval niet als „maker" van een 
„bouwwerk" in den zin der Auteurswet op eenig 
auteursrecht aanspraak maken. Dit geldt niet alleen 
voor ontwerpen of gebouwen die copieën zijn van een 
ander, bepaald, bouwwerk; maar ook in het algemeen 
voor dezulke, waarin vaneen origineele schepping niets 
is te ontdekken. Hiermede zijn wij genaderd tot een van 
de moeilijkste vragen in deze materie. Het antwoord op 
de vraag: wat is een origineele scheppingen wat niet? 
is natuurlijk niet in een algemeenen regel zoodanig te 
formuleeren, dat men den regel slechts zou hebben toe 
te passen om in elk concreet geval te kunnen beslissen. 
Het moet hier blijven bij het aanduiden van de richting, 
waarin de oplossing moet worden gezocht; bij het aan
geven van enkele kenteekenen, die voornamelijk in aan
merking moeten worden genomen. 
Om voorwerp van auteursrecht te zijn moet een werk 
niet alleen nieuw en origineel zijn, maar het moet zijn 
(in den ruimen zin van het woord) een werk van kunst. 
Een werk dat geen aesthetisch element in zich bevat, 
al is het nieuw en al vertegenwoordigt het een belang
rijken intellectueelen arbeid, valt niet onder de be
scherming der Auteurswet. Zoo b.v. uitvindingen, die 
beschermd kunnen zijn, maar dan door octrooirecht. 
Wanneer dus de originaliteit in een bouwkundig ont
werp alleen bestaat in de wijze waarop zekere tech
nische moeilijkheden zijn opgelost, geeft dit geen grond 
voor auteursrecht. 
De Duitsche Auteurswet voor werken van beeldende 
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kunst en photographie van 9 Januari 1907 beschermt 
de bouwwerken alleen, voorzoover zij gemaakt zijn met 
een artistiek doel. Onze wet heeft deze beperking niet, 
wat echter naar mijne meening niet wegneemt, dat ook 
volgens onze wet geen auteursrecht kan bestaan opeen 
werk, dat geen element van kunst in zich heeft. De 
kunstwaarde moet hier echter geheel buiten rekening 
worden gelaten: het werk moet, naar aard en bedoe
ling, zijn een kunstwerk, maar dit in den allerruimsten 
zin van het woord, zoodat er ook onder vallen onbelang
rijke en zelfs slechte kunstwerken. Ware het omge
keerde het geval, dan zou de rechter als kunstcriticus 
moeten optreden om te beoordeelen, of op eenig werk 
al dan niet auteursrecht bestaat. Overigens is het zeker 
overbodig nog te doen opmerken, dat de kunst in een 
bouwwerk niet afhankelijk is van versieringen en orna
menten, maar dat ook het soberste gebouw, alleen door 
zijn vorm en verhoudingen, een kunstwerk kan zijn. 
Wat nu de originaliteit betreft, absolute originaliteit is, 
zelfs bij den schepper van een nieuwen stijl uitgesloten. 
Maar een huis kan in een bepaalden stijl zijn gebouwd, 
en verschillende détails kunnen aan voorgangers zijn 
ontleend, terwijl toch het geheel eene oorspronkelijke 
compositie is, waarop den maker auteursrecht toekomt. 
Met deze enkele opmerkingen over de eenigszins nete
lige vraag die ons hier bezighoudt, meen ik te moeten 
volstaan. Er dieper op in te gaan zou een leek op het 
gebied der Architectuur niet passen. Want, het zal uit 
het voorgaande wel duidelijk zijn, dat in deze materie 
naast de vragen van juridischen aard er ook zijn, bij 
welker oplossing de kunstenaars zelf, of althans zij die 
in het wezen der betreffende kunst een diep inzicht 
hebben, een beslissend woord hebben mee te spreken. 
Men kan dan ook verwachten, dat wanneer eene kwes
tie als deze eens voor den rechter komt, er geen uit
spraak zal worden gedaan, zonder dat de rechter zich 
door deskundigen zal hebben laten voorlichten. 
De vraag zou kunden worden gedaan, of onder de 
„bouwwerken" waarop auteursrecht kan bestaan, ook 
gerekend moeten worden een plan voor stadsuitbrei
ding en ontwerpen voor park- of tuinaanleg. M. i. zal. 
in het algemeen, deze vraag ontkennend moeten wor
den beantwoord. Van groot practisch belang zou trou
wens eene bescherming van deze werken waarschijnlijk 
niet zijn; immers zij zijn gemaakt voor een bepaald ter
rein, en leenen zich in den regel niet voor „verveelvou
diging" op een andere plaats. Doch de teekeningen en 
schetsen zijn natuurlijk wel tegen reproductie be
schermd, evenals alle andere teekeningen van dien 
aard. Op een plattegrond van een stad kan, als kaart
werk, auteursrecht bestaan; en dezelfde bescherming 
zal dus zeker niet worden onthouden aan de teekening 
van een nog niet bestaande, door den teekenaar ont
worpen stadswijk. 
Wij komen nu tot de vraag, welke de rechten zijn, die 
de maker op zijn schepping kan doen gelden, De Au
teurswet duidt deze rechten aan met twee woorden: 
de maker is, met uitsluiting van ieder ander, bevoegd 
zijn werk o p e n b a a r te maken en te vervee 1-
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voudigen. De artikelen 12, 13 en 14 geven nader aan, 
wat met deze woorden wordt bedoeld, doch menigeen 
zal waarschijnlijk na lezing van deze artikelen niet veel 
wijzer zijn geworden omtrent inhoud en omvang van 
zijn recht. Eene opsomming van alle rechten van den 
auteur, dus van alle „openbaarmakingen" en „verveel
voudigingen" die hij kan verbieden, kon moeilijk van 
den wetgever worden verlangd. Dit zou, gegeven de 
velerlei „werken van letterkunde, wetenschap of 
kunst", waarop de wet van toepassingis, en de talrijke, 
door nieuwe uitvindingen nog steeds in getal aangroei
ende, middelen van reproductie, een vrijwel onbegon
nen werk zijn geweest. Wij moeten ons dus nu wel tevre
den stellen met de, niet altijd even bevattelijke, alge
meene aanwijzingen, die de drie bovengenoemde wets
artikelen geven, en verder, voor zooveel noodig, bij de 
uitlegging te rade gaan met hetgeen tot toelichting van 
de wet door de Regeering is te berde gebracht, terwijl 
wij ons hierbij ook kunnen laten voorlichten door de 
beslissingen van buitenlandsche rechters en geleerden. 
Wanneer een architect het ontwerp voor een gebouw 
voltooid heeft, dan heeft hij, zooals reeds werd opge
merkt, als maker van tweeërlei soort werken auteurs
recht : in de eerste plaats op zijne schetsen, ontwerpen, 
teekeningen en plastische modellen, en in de tweede 
plaats op het „bouwwerk", de architectonische schep
ping, die in die schetsen, ontwerpen enz. is neergelegd. 
In sommige gevallen zal er nog een derde categorie in 
aanmerking komen, nl. „werken van op nijverheid toe
gepaste kunst". Meestal zullen deze wel als onderdeel 
van het bouwwerk beschouwd kunnen worden (b.v. een 
deur of een trap); maar het komt ook voor, dat de ar
chitect verder gaat en ook voor meubels, verlichtings
ornamenten en andere gebruiksvoorwerpen in zijn ge
bouw de ontwerpen levert. Namaak van een dezer 
werken, van een stoel b.v. of van een inktkoker, al zijn 
zij speciaal voor een bepaald gebouw ontworpen, kan 
niet worden opgevat als inbreuk op het auteursrecht 
op het bouwwerk. De architect zal zich dus in zoo'n 
geval moeten beroepen op de bescherming van de wer
ken der nijverheidskunst in plaats van op die der bouw
kunst, wat overigens in ons land, nu de wet beide cate
gorieën van werken met name noemt, practisch vrijwel 
op hetzelfde neerkomt. 
Gaan wij thans na, wat het uitsluitend recht tot open
baarmaking en verveelvoudiging op deze verschillende 
werken voor den architect beteekent. In de eerste plaats 
het recht op de schetsen, teekeningen enz. Of de archi
tect het uitsluitend recht heeft, deze tentoon te stellen, 
is een vraag, waaromtrent verschil van meening moge
lijk is. De algemeene opinie in de meeste landen is, dat 
tot het auteursrecht niet behoort het recht om, met uit
sluiting van ieder ander, een werk tentoon te stellen. 
Onze Regeering heeft daarover anders gedacht, blijkens 
eene opmerking in de memorie van toelichting tot de 
Auteurswet,waarin het inzenden op een voorhetpubliek 
toegankelijke tentoonstelling, een van de normale wijzen 
van openbaarmaking van schilderijen en beeldhouw
werken wordt genoemd, zoodat het zelfs niet noodig 

NEDERLANDSCHE INTERIEURS OP DE IDEAL HOME 
EXHIBITION T E LONDEN, APRIL 1912. 

Schoorsteeninbouw van een zitkamer in'eikenhout, ontworpen door K . P . C. D E B A Z E L . 

Eetkamer in Cuba-Mahoniehout, ontworpen door W . P E N A A T . 

""iiort bij het Bouwkundig Weekblad van 14 December 1912, No. SO. 



NEDERLANDSCHE INTERIEURS OP DE IDEAL HOME 
EXHIBITION T E LONDEN, APRIL 1912. 

Woon- en eetkamer in Cuba-Mahoniehout, ontworpen door C. W. NIJHOFK. 

Keuken, ontworpen door J A N D E M E Y E K . 

werd gevonden, dit recht van den schilder en beeld
houwer uitdrukkelijk in de wet te vermelden. In elk ge
val staat daardoor vast, dat dit recht volgens onze 
Auteurswet aan schilders en beeldhouwers toekomt, 
en daarom zal men m. i. ook mogen aannemen, dat dit 
voor alle werken geldt, waarvan wel tentoonstellingen 
worden gehouden, ook al is dit voor die werken niet de 
meest gebruikelijke vorm van openbaarmaking. Intus-
schen, van groot practisch belang schijnt mij dit recht 
voor de makers van bouwkundige teekeningen niet, daar 
zij waarschijnlijk in de meeste gevallen eene onge-
wenschte expositie van hun werk zullen kunnen ver
hinderen, ook zonder dat daarbij een beroep op hun 
auteursrecht gedaan zal behoeven te worden. 
Van meer belang is het recht van reproductie. Welk 
procédé hierbij wordt gevolgd is onverschillig ; ook 
eene gedeeltelijke reproductie en eene die eenige afwij
kingen vertoont van het origineel, is zonder toestem
ming van den maker niet geoorloofd. 

Deze reproducties kunnen op verschillende wijze worden 
.openbaar gemaakt" : hetzij afzonderlijk, hetzij in een 
geïllustreerd boek, hetzij in een tijdschrift of nieuws
blad. Al deze openbaarmakingen kan de maker der 
teekeningen op grond van zijn auteursrecht verbieden. 
Tot de ongeoorloofde reproductie behoort ongetwijfeld 
ook die door middel van lichtbeelden. 
En nu het auteursrecht op het bouwwerk zelf. De be
langrijkste .verveelvoudiging", die hier tevens „open
baarmaking" is, is het bouwen, het uitvoeren van het 
gebouw naar het project van den maker. 
De architect kan dus verbieden (natuurlijk voorzoover 
hij zich niet, door het aanvaarden van een opdracht of 
op andere wijze, heeft verbonden) dat zijn project wordt 
uitgevoerd; en eveneens kan hij verbieden, dat van het 
gebouw, dat naar zijn project is uitgevoerd, andere 
„verveelvoudigingen" worden gemaakt, hetzij door er
gens anders een copie van dat gebouw neer te zetten, 
hetzij door afbeeldingen van het gebouw te maken. Het 
laatstbedoelde recht, om te verbieden het maken van 
afbeeldingen van een gebouw, is echter, zooals hierna 
nog nader zal worden uiteengezet, aanmerkelijk beperkt, 
daar het niet geldt voor het uitwendige van aan den 
openbaren weg staande gebouwen. 

(' Wordt vervolgd.) 

D E N E D E R L A N D S C H E INTE
RIEURKUNST OP DE „IDEAL 
HOME EXHIBITION" T E LON

DEN, APRIL 1912.J) % 
DOOR C . W . NIJHOFF. 

5^^-<^a p de „Ideal Home Exhibition", welke van 12 
/ / T \ \ tot 28 April 1912 in het „Olympia Palace" te 
V W / Londen werd gehouden, had een „Groep van 
iGfca^Sa Nederlandsche Kunstnijveren" een serie inte
rieurs ingezonden, in welke de verschillende takken 
van Nederlandsche Kunstnijverheid, als in een welge

ordend geheel, waren ondergebracht. De inzending was 
er dus geen van afzonderlijke kunstvoorwerpen, of van 
bepaalde rubrieken van dergelijke voorwerpen, maar 
wel van met zorg ingerichte kamers, in welke al dat
gene, wat in een kamer tehuis behoort, aldus was ge
plaatst en gerangschikt, als men dit in een goed en mooi 
ingericht vertrek in het dagelijksch leven zou mogen 
verwachten. Meubels, tapijten, wandbespanning, tafel
goed, naaldwerk, glaswerk, aardewerk, metaalwerk, 
vlechtwerk, lithografie en houtsnede maakten het inte
rieur tot een ingewoond verblijf, waarin als het ware 
alleen de bewoners ontbraken, om het geheel te volein
digen. Zoo drong zich dan ook niets naar voren, om voor 
zich alleen de aandacht te vragen, maar werkte alles 
naar zijn aard mede om het stemmingsbeeld te voltooien, 
om het algemeen karakter vast te stellen en toch de bij
zonderheden tot haar recht te brengen. 
Dat dit mogelijk is geweest pleit, bij alle verscheidenheid 
in de persoonlijke opvattingen, voor de overeenstem
ming in het algemeen streven van hen, die deze tentoon
stelling hebben tot stand gebracht, en het is ook den 
vreemdeling opgevallen dat er een draad loopt door de 
Nederlandsche Kunstnijverheid en dat deze kunst, ten
minste voor zoover ze zich hier vertoonde, bezig is zich 
te ontwikkelen langs banen, die vast genoeg zijn om tot 
grondslag voor een geregeld en ordelijk voortschrijden 
te dienen, maar die toch ook weer ruimte laten voor 
elke, op zuivere basis gegrondveste, persoonlijke opvat
ting. En dit is ook het beste wat men op dit oogenblik 
van de Nederlandsche Kunstnijverheid zou kunnen 
zeggen. Liet ze zich geheel gaan, gaf ze de vrijheid aan 
eiken persoonlijken gril, aan eiken fantastischen inval 
zonder deugdelijken ondergrond, dan zou ze al heel 
spoedig ontaarden in willekeur en bandeloosheid en 
met de absolute vrijheid ook haar eigen vonnis hebben 
geteekend; snoerde ze haar beoefenaars in een keurslijf 
van kleingeestige voorschriften, maakte ze van enkele 
gevonden ambachtsgeheimen een offeraltaar, waarvoor 
men slechts had te knielen om tot de uitverkorenen te 
behooren, dan zou ze ten gronde gaan aan verstijving 
en verstarring en het leven, het levenbrengende leven, 
zou uit haar geweken zijn vóór het nog tot een echt en 
waar leven had kunnen worden. De Nederlandsche 
Kunstnijverheid koos dus het goede deel door zich van 
uitersten te onthouden, maar integendeel te zoeken naar 
de wegen, die tot een vast- en hoogstaand doel kunnen 

l) De moderne Nederlandsche kunstnijverheid en interieurkunst 
staat in het buitenland zeer goed aangeschreven ; verschillende 
buitenlandsche tentoonstellingen, o.a. de laatste. „Ideal Home 
Exhibit ion" te Londen hebben hiervan getuigd. Binnen onze 
eigen landspalen wordt deze kunst in het algemeen ook wel ge
waardeerd, maar toch nog niet geheel overeenkomstig hare 
waarde. De Nederlander is nu eenmaal wat loom in zijn waar
deering. Het is daarom goed, de aandacht op deze Nederlandsche 
kunst te vestigen en de beteekenis der interieurkunst uit een te 
zetten. De heer Nijhoff heeft dit op zeer juiste wijze gedaan in 
„Architectura", welk artikel wij hierbij overnemen, en waartoe 
de clichés welwillend door de Redactie van „Architectura" ter 
leen zijn afgestaan. J . G. 
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leiden. En waar men dus in hare voortbrengselen de 
resultaten mag zien van dit ernstig en moeitevol stre
ven, daar bestaat reden om zich te verheugen en te ge-
looven in de toekomst. 
De interieurkunst is de kunst van de binnenruimte, de 
kunst om deze ruimte aldus te vormen en te vullen dat 
een stemmingsbeeld onstaat. Want de interieurkunst 
is vóór alles stemmingskunst. De mensch brengt een 
goed deel van zijn leven, en zeker niet het minste, door 
in zijn huis, in zijn vertrekken, en dit huis en deze ver
trekken kunnen daardoor van grooten invloed zijn op 
zijn welbevinden. Erkent men het groote gewicht van 
het interieur in dezen zin, dan moetmen er zich wel over 
verwonderen dat de mensch het meer dan een halve 
eeuw zoo goed als zonder interieurkunst heeft kunnen 
doen, en dat juist in een tijd toen de intellectueele 
ontwikkeling een hoogen vlucht had genomen, in dien 
van de wonderwerken op het gebied van wetenschap 
en techniek, en ook in dienzelfden tijd dat de vrije 
schilderkunst tot ongekenden bloei geraakte, dat dus én 
verstand én hart ontvankelijk waren, maar niet in dien 
zin dat beide tot elkaar konden komen, om te zamen dat
gene te scheppen waaraan de mensch toch zoo groote 
behoefte had: een goed en mooi binnenhuis. Dat er een 
interieurkunst was of zou kunnen zijn, men wist het zelfs 
niet meer. Meende men voor het uiterlijk van zijn huis 
nog een deskundig bouwmeester noodig te hebben, voor 
de binnenruimte dacht men het wel met een koopman in 
meubelen te kunnen afdoen of wel, men vulde zijn ver
trekken met een samenraapsel van de meest heterogene 
bestanddeelen, die men hier en daar kocht of, nog erger, 
van vrienden en kennissen ten geschenke kreeg, en 
zoo schiep men een beeld van zóó groote wanorde en 
zóó verregaande smakeloosheid, dat het een wonder 
mag heeten hoe een beschaafd mensch en aan be
schaving op verschillend gebied heeft het de tweede 
helft der negentiende eeuw toch niet ontbroken het 
erin kon uithouden. En tóch hebben onze ouders het in 
deze interieurs uitgehouden en de meeste menschen 
houden het er nog in uit, omdat — ja omdat, naar het 
schijnt, het schoonheidsgevoel van de menschen par
tieel tijdelijk ten gronde kan gaan, wanneer de factoren, 
die dit schoonheidsgevoel kunnen opwekken en onder
houden, blijven ontbreken. 
Hoe geheel anders hadden onze voorouders ons dat ge
leerd. Wie, te midden van de verwarring, nog oog had 
voor de stemming die van een goed en mooi interieur 
kan uitgaan, kon zich niet onttrekken aan de beko
ring die er lag in de kamer uit den ouden tijd, een 
enkele maal nog van geslacht op geslacht overgegaan, 
een ander maal in de musea opgeborgen en aldus voor 
het nageslacht bewaard. Er was iets dat weldadig aan
deed in deze oude vertrekken, iets dat tot rust, tot kalmte, 
tot vreugde stemde. Er was iets van zelf sprekends in 
deze gevulde ruimten, iets natuurlijks, iets eenvoudigs 
zelfs bij alle voornaamheid, iets gevondens, iets afs. Iets 
dat was om jaloersch op te worden, omdat het in de 
eigen interieurs zoo geheel en al ontbrak en zoo kon het 
dan ook gebeuren, dat zij, die dit ontbrekende nog 
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voelden, een poging aanwendden om het bekoorlijke 
oude vormelijk na te maken, in de hoop dat deze namaak 
weer dezelfde stemming zou kunnen opwekken als het 
voorbeeld uit vervlogen dagen. Maar dit laatste was 
toch niet goed mogelijk, want de tijden en zeden en ge
woonten waren intusschen veranderd, en wat bij een 
zeventienden- of achtienden eeuwer paste, sloot zich niet 
meer aan bij den modernen mensch met zijn nieuwe op
vattingen en nieuwe gewoonten, zijn nieuwe levens-
eischen en nieuwe levensbehoeften, zijn nieuwe mate
rialen en nieuwe technieken, zijn nieuwe hulpbronnen en 
nieuwe vervoermiddelen. Het karakteristieke van de 
oude interieurs was juist geweest dat ze een spiegelbeeld 
gaven van den eigen tijd, en nu mochten ze ons, twintig-
ste-eeuwers, nog treffen door hun opvatting, door hun 
harmonie, door hun eenheid in verhouding, schaal, vorm 
en kleur, het meest kenmerkende, het essentieele van 
hun wezen konden ze pas terugkrijgen wanneer we ze 
weer gevuld dachten met hun eigen bewoners, met de 
menschen voor wie ze gemaakt waren, die erin waren 
opgegroeid en er in geleefd hadden en ze juist door dit 
leven ook het leven hadden ingeblazen. En die menschen 
waren niet wij en ook niet onze ouders, maar de verdere 
vóórgeslachten, zij die leefden vóór het tweede vierde 
deel van de negentiende eeuw. 
Zoo waren dan beide opvattingen verkeerd. Eenerzijds 
kon een toevallig samenraapsel van onbeduidendheden 
moeielijk met den naam van interieurkunst worden be
stempeld, anderzijds mocht een vormelijke copie van een 
vroeger stemmingsbeeld toch niet voor een zuiver 
stemmingsbeeld worden aangezien. Om weer tot een 
echte interieurkunst, tot een waarachtig stemmings
beeld te kunnen komen, moest men terugkeeren tot de 
bronnen daarvan, enhiervan uitgaande zou het misschien 
mogelijk blijken weer een zuivere interieurkunst op 
te bouwen, een kunst, die voor den modernen mensch 
zou kunnen zijn wat de zoogenaamde historische stijlen 
eenmaal waren voor hen, die leefden en dachten en ge
voelden in de tijden, die aan deze historische stijlen het 
aanzijn hebben gegeven. 
Als vanzelf dringt zich dus de vraag op wat dan wel de 
grondslagen van de interieurkunst, dus ook van onze 
interieurkunst, kunnen zijn. 
Het interieur is een ruimte gevuld met een aantal licha
men, die elk een deel van deze ruimte innemen. Deze in
terieurruimte en de zich daarin bevindende voorwerpen 
worden afwisselend door natuur-en door kunstlicht be
schenen, terwijl ditnatuurlicht voorhetgrootste gedeelte 
teruggekaatst licht is en het kunstlicht meerendeels uit 
een centrale bron voorkomt. Een enkele maal, maar 
dit is een uitzondering, valt het daglicht van boven in 
(gewoonlijk geschiedt dit van ter zijde, door de vensters), 
soms is het kunstlicht verspreid. De interieurkunst 
stelt dus in de eerste plaats de studie van de ruimte aan 
de orde en wel in dubbelen zin. Want de beschouwer be
vindt zich in het interieur, dus ziet de ruimtewerking van 
het interieur van binnen, maar hij bevindt zich buiten de 
meubels, dus aanschouwt deruimtewerking van de meu
bels van buiten. Deze dubbele ruimtestudie onder zoo 

verschillende verlichting is, hoe eenvoudig zij ook moge 
lijken, buitengewoon moeielijk, en er zijn jaren van er
varing noodig, alvorens de zelfs talentvolle interieur
kunstenaar zich in de ruimtewerking en de lichtwerking 
voldoende heeft kunnen indenken. 
Verhouding, schaal, vorm en kleur spelen in het interieur 
een rol van beteekenis en bepalen voor een goed deel de 
aesthetische werking ervan. Elk gevoelig mensch onder
gaat gewaarwordingen, die op verhouding, schaal, 
vorm en kleur betrekking hebben en al weet de gevoelige 
beschouwer nu niet waarom deze gewaarwordingen 
van meer of minder aangenamen aard zijn, en al kan hij 
de grenzen niet trekken tusschen deze factoren, de in
terieurkunstenaar heeft ze wel degelijk in hunne grond
slagen te onderzoeken, om bewust in zijn werk datgene 
te leggen, wat de beschouwer weer onbewust in zich zal 
opnemen en waardoor bij hem een stemming zal wor
den opgewekt, die voorzien was en berekend door de
genen, die de gave hadden stemmingen in levenloos 
materiaal te vertolken. Vooral voor goede verhoudingen 
is de mensch uiterst gevoelig en eigenlijk sluiten de 
goede verhoudingen vanzelf de goede schaal, den goe
den vorm en de goede kleur in zich. Maar zelf s ook daar, 
waar dit mogelijk niet geheel en al het geval mocht zijn, 
waar dus de schaal niet geheel juist is, de vorm niet ge
heel uitgedacht, of de kleur niet geheel getroffen, kan 
de lichaamsverhouding voor zich nog weer een factor 
van hooge beteekenis zijn, zoodat men wel haast zou 
kunnen zeggen dat bij een niet getroffen lichaamsver
houding alle verdere arbeid vergeefs genoemd kan wor
den en deze dus als een der eerste grondslagen van 
de aesthetische werking van het interieur kan worden 
beschouwd. 
Of dan de fantaisie niet de eigenlijke grondslag is van 
de interieurkunst en zelfs van de architectuur in haar 
geheelen omvang? Wanneer het waar is dat de interieur
kunst een stemmingskunst is, dan zal het wel even waar 
zijn dat er fantaisie noodig is om de aan de orde komen
de stemmingen te vertolken. De interieurkunstenaar kan 
onmogelijk een ander in stemming brengen, zonder zelf 
gestemd te zijn, kan niet een ander roeren zonder zelf 
geroerd te wezen, en de beelden, die de ontroering op
wekt, kunnen niet kunstmatig worden opgeroepen,maar 
komen ongevraagd, als de kinderen van de fantaisie. 
De fantaisie is dus de hoogste faktor op het gebied van 
de interieurkunst, die factor welke het oer-denkbeeld, 
de oer-gedachte als het ware vastlegt, terwijl alles wat 
daarop volgt als de aesthetische en technische daad, 
slechts de meer of minder geslaagde uitwerking is van 
het beeld dat de fantaisie heeft ingegeven. Maar juist 
daarom kan de fantaisie niet als de algemeen erkende 
grondslag van de interieurkunst gelden, want de grond
slagen van deze kunst steunen op algemeene waarheden, 
die door de natuur, het leven en de wetenschap worden 
voorgehouden aan allen die de wetten van natuur, leven 
en wetenschap trachten te doorgronden, terwijl de fan
taisie een gave is, aan enkele bevoorrechten geschonken, 
om haar te leeren beheerschen en te gebruiken tot 
vreugde van zich zeiven en van anderen; maar ook als 

een zeer zeldzaam iets, dat, in zijn zuiverste wezen, de 
kracht bezit om door een eenige en kenmerkende uiting 
het kunstgehalte in zijn geheel hooger op te voeren en 
op nieuwe wegen te leiden, zoodat soms voor een heel 
geslacht een nieuw pad is gebaand geworden, een wij
dere horizont is geopend, waarop men veilig gaan kan 
en verder zien kan dan tot dusver het geval was geweest. 
De interieurkunstenaar is een stemmingskunstenaar. 
Rust, kalmte, tevredenheid, vertrouwelijkheid, weelde, 
prachtlievendheid, vreugde, uitgelatenheid, verdriet, in
getogenheid, ernst, plechtigheid, wereldschheid, verhe
venheid, alle menschelijke gewaarwordingen kunnen 
door hem in een stemmingsbeeld worden vertolkt. De 
ruimte, de verhouding, de vorm, de kleur en het licht 
zijn tot zijn beschikking, en hij gebruikt ze als een solied 
en schoon instrument, waarop hij zijn fantaisie uitspeelt 
om het doode materiaal te doen leven. En de beschou
wer, hij bemerkt den opzet niet en kent ook de wegen 
niet die de interieurkunstenaar is gegaan om zijn doel 
te bereiken. Hij ondergaat de stemming en voelt er zich 
wel bij. Maar hij ondergaat deze stemming in zuiveren 
zin. Hij komt niet onder den indruk van een bepaalden 
vorm, omdat hij geleerd heeft dat bepaalde vormen be
paalde aandoeningen kunnen opwekken, of omdat hij 
van te voren is ingelicht geworden omtrent zekere dingen, 
waaraan men bepaalde bedoelingen heeft vastgeknoopt 
(als Gothisch = ernstig, Oud-Hollandsch = deftig-ge-
zellig, Baroc = prachtlievend, Rococo = sierlijk), maar 
omdat in den interieurkunstenaar iets is omgegaan dat 
door een daad blijvend is geuit geworden, en de inner
lijke kracht van deze daad zoo groot was, dat ze kon 
nawerken op anderen, wier gevoel, gestemd als de 
kunstenaarsziel, mede kon trillen waar deze was bewo
gen geworden. 
Na de studie van de ruimtewerking, van verhouding, 
vorm, kleur en licht, komt die van het doode materiaal en 
zijn bewerking aan de orde en zij mag gelden als een vol
gende grondslag, waarop de interieurkunst wordt opge
bouwd. Dat de kunst de slavin moet zijn van de materie 
is zeker te veel gezegd, maar dat de materie en haar be
werking van grooten invloed zijn op de kunstprestatie, 
kan moeilijk ontkend worden. Het materiaal te kennen, 
naar zijn aard te behandelen en naar de goede regelen 
van het ambacht tot een technisch-constructief geheel 
samen te stellen en op te bouwen is een zaak van het 
hoogste belang en er is moeielijk een goede interieur
kunst denkbaar, die niet in een zuivere ambachtskennis 
haar steun en wortel vindt. Maar het staat aan het juist 
en oordeelkundig inzicht van den interieur-kunstenaar, 
om te weten en te voelen hoever de invloed van het ma
teriaal en zijn bewerking mag gaan, want de grens, waar 
de technisch-constructieve vorm raakt aan den aestheti-
schen vorm, is niet met wiskundige zekerheid aan te 
geven. Het verstand eischt wel eens waar het gevoel 
niet wil en het gevoel wil wel eens waar het verstand 
zwijgt. Een verstandskunst is onbestaanbaar en een 
kunst, die los is van elk verstand, heeft geen levens
kracht. Verstand en gevoel zullen dus samen moeten 
gaan, en wel in dien zin, dat de interieurkunstenaar zoo 
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innig doordrongen is van den aard van zijn materiaal en 
van den juisten technisch-constructieven opbouw, dat 
hij reeds in den eersten opzet, als een vanzelf sprekend 
iets, dit materiaal en dezen technisch-constructieven 
opbouw in zijn aesthetischen vormopbouw opneemt en 
verwerkt, zoodat beide als het ware gelijktijdig geboren 
worden. Zijn schepping zal dan niet zijn een stuk kunst, 
dat ook wel geconstrueerd kan worden, evenmin een 
constructie, waaraan ook wel een kunstkarakter ver
leend kan worden, maar een welgebouwd en schoon 
organisme, dat welgebouwd is omdat het schoon is, en 
schoon omdat het welgebouwd is, en waaraan elke 
bijgedachte aan iets, dat er later aan toegevoegd zou 
kunnen zijn, ten eenenmale ontbreekt. 

(Wordt vervolgd.) 

DE DIRECTEUR DER GEMEENTEWERKEN 
T E ALKMAAR VOLKOMEN GEREHABILI
TEERD. 

Het gebeurde niet den heer G. Looman, Directeur der Ge
meentewerken te Alkmaar, heeft in de bouwkundige wereld al
gemeen aandacht getrokken en belangstelling gewekt. Reeds 
sedert langen tijd werd in de bladen melding gemaakt van een 
actie, vooral uitgaande van het Raadslid J. Pot, tegen den Direc
teur, een actie die nu geëindigd is met een schitterende overwin
ning van den heer Looman. Gelukkig behoort de hoogst onaange
name tijd voor den heer Looman nu tot het verleden, en gaarne 
wenschen wij hem van harte geluk met zijn volkomen rehabili
tatie. Wij gelooven niet beter te kunnen doen, dan hieronder te 
laten volgen het volledig Rapport der enquêtecommissie van 
den Raad. 

R A P P O R T INZAKE H E T BELEID V A N DEN DIRECTEUR DER 

G E M E E N T E W E R K E N . 

Alkmaar. 23 November 1912. 

Wij hebben de eer hierbij aan Uwen Raad over te leggen een 
Rapport van den heer Wouter Cool, civiel-ingenieur bij den 
dienst der gemeentewerken te Rotterdam, met bijbehoorende 
bescheiden inzake : . omtrent het instellen van een onderzoek in 
hoeverre de beschuldiging van het Raadslid J. Pot, dat de 
Directeur van Gemeentewerken te Alkmaar niet bekwaam 
zoude zijn voor zijne betrekking, waarheid bevat", gedateerd 
4 Mei 1912. 
Nadat wij in uwe vergadering van 28 Juni 1911 door Uwen Raad 
waren aangewezen als leden eener Commissie van enquête ter 
voorbedoelde zake. hebben wij als deskundige voor vernield 
onderzoek uitgenoodigd genoemden heer Cool, die na lang aar
zelen ten slotte besloot aan ons verzoek gehoor te geven. Volko
men vertrouwen stellende in diens onpartijdigheid en bekwaam
heid om een dergelijk onderzoek grondig te volbrengen, kwamen 
wij na bestudeering van diens rapport tot de conclusie, dat wij 
ons in het assumeeren van een onpartijdig en bekwaam deskun
dige niet hadden vergist. Wij brengen dan ook gaarne dank aan 
hem en aan zijne medewerkers, waarvan een met name werd 
genoemd in het rapport, n.l. de heer A . de Kanter, W. I., chef der 
hoofdafdeeling Werktuigen bij den dienst der Gemeentewerken 
te Rotterdam, voor het uitvoerige en naar onze meening afdoen
de onderzoek, waarvan de resultaten in het hierbij overgelegde 
rapport zich bevinden. 
Wat nu het bedoelde resultaat betreft, hebben wij de eer er 
Uwen Raad op te wijzen, dat het aantal klachten van den heer 

J. Pot tegen den heer G. Looman niet minder dan 52 bedraagt. 
In slechts een dezer punten, n.l . het maken der ophaalbruggen 
aan de Ridderstraat en bij de brug aan den Dijk, (tegelijk met de 
brug aan de Ridderstraat vervaardigd) is er volgens den heer 
Cool sprake van een ernstige fout, waarbij echter niet uit het oog 
mag worden verloren, dat over deze technische vergissing reeds 
tien jaren zijn heengegaan. De heer Looman heeft deze vergissing 
zelf erkend, terwijl hij haar voor het groote publiek gemakkelijk 
had kunnen bemantelen of van zich had kunnen afschuiven. 
Behalve nog in een zeer ondergeschikt punt, n.l . dat de goot-
afvoerpijpen aan de straatzijde van een openbaar gebouw door 
veel te zware quadrant-ijzers beschermd worden, hetgeen door 
den heer Cool beaamd wordt, is in een enkel geval, n.l. in de 
kwestie van eigen beheer, van een principieel meeningsverschil 
te gewagen en i n een paar punten o. a. het niet of te laat door 
damwandplaatsing voorkomen van ontgronding en walmuur-
verzakking, volgens den heer Cool alleen van tekortkomingen of 
vergissingen als gevolg van te weinig persoonlijk toezicht te 
spreken. Wanneer men nu in aanmerking neemt de zeer omvang
rijke administratieve werkzaamheden van den heer Looman (in 
1911 meer dan 100 rapporten over zeer verschillende onderwer
pen) dan kunnen wij geheel met den heer Cool instemmen, dat 
voor den Directeur te weinig overblijft om voldoende de werken 
in uitvoering en onderhoud te bezichtigen, en het hoofdtoezicht 
op zijn personeel uit te oefenen. Om hieraan tegemoet te komen, 
acht de heer. Cool de aanstelling van een Ingenieur dringend 
noodig. Bereids is aan dit advies van den heer Cool gevolg ge
geven, zoodat in dit opzicht voor het vervolg de Gemeente voor 
genoemd euvel gespaard zal blijven. 

Behalve dan in de bovenbedoelde vijf punten is de heer Looman 
in alle overige punten door den heer Cool niet alleen in het ge
lijk gesteld, maar wordt, hem lof toegebracht voor zijne techni
sche kennis en zijn verstandig beleid. De heer Cool toch zegt in 
deel I van zijn rapport o.a.: ..Ook dwingt het respect af, dat 
..iemand zooals de heer Looman, wien niet het voorrecht deel-
..achtig was om een technische hoogeschoolopleiding te genieten, 
..zoo de onderwerpen beheerscht heeft waaromtrent men zijn 
„oordeel wenschte te vernemen, en waaraan in den loop der 
„jaren zooveel zwaarder eischen gesteld werden. Ik denk hierbij 
„in het bijzonder aan de Kanaalkade met haar kademuur, waar
omtrent ik in het vorig jaar rapport aan H.H. B . en W. mocht 
„uitbrengen 
Onze Commissie betuigt gaarne hare instemming met dezen lof 
en betreurt aan de eene zijde, dat de jaren lange vervolging van 
den Heer Pot aan den Alkmaarschen Directeur van Gemeente
werken hoogst pijnlijke oogenblikken heeft bezorgd, doch ver
heugt zich aan de andere zijde er over, dat op afdoende wijze uit 
de resultaten van het onderzoek van den Heer Cool blijkt, dat 
de aantijgingen van den Heer Heer Pot nagenoeg geheel onge
grond of overdreven zijn. Kri t iek uitoefenen is nuttig en noodig, 
en had de Heer Pot in plaats van stelselmatig zich te kanten 
tegen alles wat door den Heer Looman werd voorgesteld met 
den Directeur in opbouwenden zin samengewerkt; dan was, 
zooals de Heer Cool zich in zijn rapport uitdrukt „de taak van 
den Heer Looman er des te aangenamer door geworden en het 
resultaat van zijn arbeid had er des te vruchtdragender door 
kunnen zijn, alles in het belang der Gemeente Alkmaar". 
Bovendien zijn de haar onze meening zeer belangrijke adviezen 
van den Heer Cool „in zake de bestaande werkverdeeling in 
daggeld voor de straatmakers" en „de reorganisatie van den 
dienst der Gemeentewerken" goede vruchten van dit onder
zoek. Wij twijfelen niet, of het College van B . en W. zal met 
deze adviezen rekening houden, en zullen de voorstellen, 
die dien tengevolge Uwen Raad bereiken, uwe goedkeuring 
erlangen. 

Aan het einde onzer taak gekomen, die tengevolge van den bij
stand van den Heer Cool voor ons licht is geweest, kunnen wij 
tegen mogelijke verwijten van langzame afdoening slechts ons 
beroepen op de drukke werkzaamheden van ieder onzer leden, 
terwijl gedurende de maanden Mei tot en met Augustus en een 

gedeelte van September een of meer leden onzer Commissie 
gelijktijdig uitstedig waren, 
De Commissie van enquête voornoemd. 

get. G L I N D E R M A N . 
.. C. V A N B U I J S E N . 
„ J. D E L A N G E CORN. JOHZ. 
„ A . D O R B E C K . 

In de Raadsvergadering van 4 Dec. j . l . is door den Burgemeester 
verklaard, dat het College van B. en W. zich gaarne bij dat rap
port aansluit en het heeft onder de aandacht gebracht, dat de 
Directeur van gemeentewerken een langen moeielijken tijd 
achter den rug heeft, welke niet zonder invloed op zijn zenuw
gestel is gebleven; en desondanks heeft hij zijn taak vervuld op 
eene wijze, waarvoor hem hulde toekomt. 

VERGADERINGEN 
BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP. 
In de 25 Nov. gehouden ledenvergadering heeft de heerMarius 
A. Poel, architect te Hilversum, ontwerper van het eerste Neder
landsche crematorium, te Westerveld, een voordracht gehouden 
over Lijkverbranding en Crematoriumbouw, 
Door de gewijzigde opvattingen omtrent de beste methode van 
lijkbezorging wordt de behoefte aan crematoria steeds grooter, 
zoodat het vraagstuk voor de architecten van belang gaat wor
den. Zoo bestaan er in Italië reeds 30, in Duitschland eveneens 
ongeveer 30; in Pruisen is verleden jaar de lijkverbranding toe
gestaan, en niet minder dan 27 steden hebben tot oprichting van 
een crematorium besloten. 
Het zal noodig zijn dat de architecten van het vraagstuk ernstige 
studie maken, wi l men althans voorkomen, dat het eene crema
torium eenvoudig gecopiëerd wordt van het andere ; zooals tot 
dusverre nog maar al te vaak is geschied. 
De spreker zette nu de aesthetische, hygiënische en vooral eco
nomische voordeelen van lijkverbranding tegenover de tegen
woordige wijze van lijkbezorging uiteen. 
Aesthetisch. omdat, hoe fraai de kerkhoven ook mogen worden 
aangelegd en hoe goed ook onderhouden, hoe vele monumenten 
van werkelijke schoonheid er ook op mogen worden aangetrof
fen, datgene wij zij eigenlijk te verbergen hebben steeds weer
zinwekkend zal blijven. 
Hygiënisch, omdat geen kerkhof zoo goed is aan te leggen dat 
niet eene kleine mogelijkheid overblijft tot bodem-, grondwater-
of luchtverontreiniging; terwijl bovendien af en toe staaltjes aan 
den dag komen van de nonchalante wijze waarop met de voor
schriften tot zooveel mogelijk hygiënische begraven, wordt om
gesprongen. 
Economisch, omdat het voor de hand ligt, dat tot begraving van 
een gestorvene meer grondoppervlakte vereischt wordt dan tot 
bijzetting van het overschot na verbranding. De groote steden 
tobben dan ook bijna alle met het beschikbaar stellen van de 
noodige terreinen voor de begraafplaatsen. Zij kunnen, met het 
oog op het transport, niet te ver van de bebouwing afliggen en 
mogen toch weer, uit hygiënische overwegingen, niet al te dicht
bij worden aangelegd. Bij eene zich uitbreidende gemeente 
wordt de oplossing van het vraagstuk steeds moeilijker en moet 
somtijds tot opruiming worden overgegaan vóór daartoe de ge
schikte tijd is aangebroken. De laatste is natuurlijk uit het oog
punt van piëteit en hygiëne uit den booze. 
Godsdienstige overwegingen, die voor of tegen begraving of ver
branding kunnen gelden, wilde de spreker, als zijnde in deze 
vereeniging niet aan de orde, buiten bespreking laten. 
Zijn betoog verduidelijkend met een aantal lichtbeelden, toonde 
spreker thans de verschillende methoden van lijkverbranding 

van de vroegste tijden tot de tegenwoordig in gebruik zijnde 
heete luchtoven, waarin eigenlijk niet meer verbrand wordt, 
doch waarin het stoffelijk overschot in een temperatuur van 
pl.m. 1000° Celcius volledig wordt vernietigd en alleen de zwaar
dere beenderen tot asch overgaan. 
Oorspronkelijk was de methode om de lijken te verbranden al
léén bruikbaar voor de rijkeren, omdat de gebruikelijke brand
stapels buitengewoon kostbaar waren. De thans nog in gebruik 
zijnde Indische Wadah's. een soort transportmiddel voor de te 
verbranden lijken, zijn ook zéér kostbaar. Het zijn bamboe ge
vaarten van 20 25 M . hoogte op een grondvlak van 5 X 5 M. . die 
door 80 100 man gedragen moeten worden en vaak rijk zijn 
versierd. Inwendig is een helling aangebracht, waarlangs het lijk 
naar boven, in de daartoe bestemde ruimte wordt gebracht. 
De tegenwoordige crematoria maken de zaak veel eenvoudiger 
en weinig kostbaar; zoo kost eene verbranding in München, met 
le klasse overbrenging van het stoffelijk overschot naar het cre
matorium slechts pl.m, 100 mark. 
De verschillende typen passeeren nu de revue ; het Milaneesche. 
gebouwd in 1876. het eerste in Europa, bevat alle ruimten gelijk
vloers ; het publiek is nog bij de inbrenging in den oven aanwezig 
en daar vlammen zichtbaar zijn heeft deze methode iets 
weerzinwekkends. 
De latere crematoria hebben de ovens bijna alle in de kelderver
dieping. De lijkkist wordt dan in de hal op een lift gezet, en zakt 
na de toespraken of den lijkdienst naar beneden. De daardoor 
ontstane opening wordt automatisch gesloten en van de eigen
lijke verbranding bemerkt het publiek niets. 
Bij New-York is onlangs een crematorium opgericht, dat behalve 
de hal en de ovens, nog eene koelinrichting en verwarmingska
mers bevat. 
De eerste inrichting heeft ten doel de afgestorvenen te bewaren 
om eventueel veraf wonende verwanten gelegenheid te geven 
de laatste plechtigheid bij te wonen; de tweede is gemaakt om 
alle vrees voor verbranding bij schijndood op te heffen. In de op 
vrij hooge temperatuur gebrachte ruimten, is het begin van ont
binding veel spoediger te constateeren, zoodat dan de absolute 
zekerheid bestaat, dat géén schijndoode aan den vuurpoel wordt 
overgegeven. 
Eene groote architectonische moeilijkheid wordt nog veroor
zaakt door het colombarium, d.w.z. de ruimte tot het bewaren 
der aschurnen. Tal van oplossingen zijn daarvoor reeds gege
ven, doch geen enkele geeft nog aesthetische bevrediging. 
In Hamburg zijn verschillende gebouwtjes daarvoor ingericht; 
in Berlijn is op een reeds lang gesloten begraafplaats, midden in 
de stad, een gebouwtje daarvoor gesticht dat 20.000 urnen zal 
kunnen bevatten, terwijl weer op andere plaatsen ook het sys
teem van begraven der urnen wordt toegepast. In Gera is voor 
't eerst in het colombarium een ruimte aangewezen voor de ge
meenschappelijke bijzetting van urnen; uitgaande van de ge
dachte dat allen, zéér zeker na hun dood, gelijk zijn. kan daar de 
bijzetting der urnen gezamenlijk plaats vinden en kunnen op 
deze wijze pl.m. 500 urnen in een ruimte van 1 M ' . worden bij
gezet. 
Het door spreker ontworpen eerste Nederlandsche Cremato
rium te Westerveld, zal, behalve de groote hal met ruimte voor 
de naaste familie, galerij met orgel, sectiekamer, enz., de ver
brandingsinrichting in het sous-terrain, enz. een colombarium 
bevatten dat eveneens in het sous-terrain wordt ondergebracht. 
Door de toevallige terreingesteldheid kan die verdieping direct 
licht en lucht van buiten ontvangen, wat een groote factor is ten 
gunste van het gekozen terrein. De toevoer van de noodige lucht 
voor de volledige verbranding is daardoor verzekerd, terwijl de 
noodige werkzaamheden bij daglicht kunnen plaats hebben. 
Tot slot werden de grootsche inrichtingen van Bremen en Leip
zig tot in onderdeelen vertoond. 
De spreker eindigde met een krachtige opwekking om dit be
langrijke onderwerp in ernstige studie te nemen. 
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PRYSVRAGEN 
PRIJSVRAAG VOOR E E N R E C L A M E P L A A T . 

De Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer 
te 's Gravenhage, Scheveningen en Omstreken, goedgekeurd bij 
Koninklijk Besluit d.d. 24 Maart 1908, No. 42. Eere-Voorzitter: 
Jhr. Mr . Dr. H . A . van Karnebeek, Burgemeester van 's-Graven
hage, schrijft een Prijsvraag uit vooreen: Reclameplaat tevens 
geschikt voor Prentbriefkaart en Sluitzegel. 
Programma: 
1. Gevraagd wordt: eene teekening voor een Reclameplaat, 
groot 1 X 0.70 M. , (in welk formaat de reproductie zal plaats 
vinden) waarvan het beteekend oppervlak niet kleiner mag ge
nomen worden als 0,90 0.60 M. . terwijl de langste maat als 
hoogtemaat wordt bedoeld. 
2. De Compositie moet zoodanig zijn opgevat, dat hiervoor op 
kleine schaal een reproductie mogelijk is voor prentbriefkaart 
en sluitzegel: 
a. voor een prentbriefkaart 9 X 12 c .M. ; 
6. voor een sluitzegel ongeveer 3 X 4 c.M. 
3. Op de plaat moet met duidelijke, leesbare letters de naam en 
het adres der Vereeniging te lezen zijn. 
4. De uitvoering moet zijn bij voorkeur in vlakversiering, terwijl 
de ontwerper vrij gelaten wordt in de groepeering van den tekst. 
De ontwerper heeft de beschikking over drie kleuren. 
5. De plaat moet zoo pakkend mogelijk weergeven het karakter 
der Vereeniging. 
6. De mededinging staat open voor alle Nederlanders. 
7. Al le ontwerpen worden franco ingewacht aan het adres van: 
het Bureau Plaats la , vóór of op den 1 Februari 1913. 
Zij mogen geen handteekening dragen, doch moeten voorzien 
zijn van een motto of kenteeken, en vergezeld zijn van: 
Twee behoorlijk gesloten omslagen waarin: 
a. een verklaring van den ontwerper luidende: 
Ondergeteekende, inzender van het ontwerp motto . . . verklaart 
dat dit ontwerp zijn geestelijk eigendom is. 
6. Een correspondentie-adres. Dit omslag zal vóór de uitspraak 
door de Jury worden geopend om, wanneer noodig, door tus
schenkomst van den Correspondent met den ontwerper in brief
wisseling te treden. 
Het schrift op de teekeningen, van bijbehoorende stukken en 
eventueele correspondentie, mag niet zijn het handschrift van 
den Ontwerper. 
Niet bekroonde ontwerpen zullen binnen 3 maanden na de uit
spraak der Jury, franco worden teruggezonden aan de corres
pondentie-adressen. 
De bekroonde ontwerpen blijven eigendom der Vereeniging, 
welke daardoor het uitsluitend recht van reproductie en uitgave 
voorbehoudt. 
Aan de vervaardigers dezer ontwerpen zal, in overleg met de 
Jury, gelegenheid gegeven worden, hunne handteekening alsnog 
op hunne ontwerpen te plaatsen en zal de ontwerper van het uit 
te voeren bekroonde ontwerp verplicht zijn toezicht te houden 
op de uitvoering van zijn project. 
8. Voor deze prijsvraag worden uitgeloofd: 
Een eerste prijs a ƒ 600. en een tweede prijs a ƒ 200. . 
Respectievelijk uit te keeren binnen een maand na toekenning 
door de Jury. 
Deze prijzen zullen worden toegekend door een Jury bestaande 
uit de Heeren: F . Arntzenius, M . M. Couvée Jr., J. Jurriaan Kok, 
W. Martens en Joh. Mutters Jr. 
Aan de Jury is het recht voorbehouden de uitgeloofde prijzen op 
andere wijze, doch over ten hoogste 2 ontwerpen, te verdeelen, 
voor het geval zij mocht meenen.dat daartoe aanleiding bestaat, 
maar is gehouden het geheele uitgeloofde bedrag in elk geval 
toe te wijzen. 

Eventueele wijzigingen kunnen door de Jury als voorwaarde 
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gesteld worden, bij toekenning van den Eersten Prijs, voor het 
uit te voeren ontwerp. 
Zij zal hare bevindingen in een beknopt gemotiveerd Rapport 
neerleggen, waarbij zij echter het recht heeft bij eventueele 
ruime iDzending de ontwerpen groepsgewijze te beoordeelen. 
9. De uitslag van de bekroningen zal in de vakbladen worden 
bekend gemaakt. 
De Vereeniging behoudt zich het recht voor alle ingekomen Ont
werpen in Den Haag en desgewenscht ook elders tentoon te 
stellen en het Jury-Rapport daarbij ter inzage te leggen. 
Van den dag van ontvangst tot den dag der terugzending zullen 
alle ingekomen Ontwerpen voor een bedrag van f 100. elk door 
de Vereeniging tegen Brand- en Waterschade worden verzekerd. 
De antwoorden moeten worden ingezonden, plat verpakt 
en voor zoover ze niet direct op carton geteekend zijn, op stevig 
carton opgezet. 

Namens de Vereeniging tot bevordering van het 
Vreemdelingenverkeer te 's-Gravenhage, 

Mr. A . F E R F , Voorzitter. 
Den Haag. 25 November 1912. 

De Jury: 
F . A R N T Z E N I U S . 

M . M . C O U V É E Jr. 

J. J U R R I A A N K O K . 

W I L L Y M A R T E N S . 

J O H . M U T T E R S Jr. 

Exemplaren van dit programma zijn verkrijgbaar aan het 
Bureau Vreemdelingenverkeer, Plaats l a , Den Haag. 

PRIJSVRAGEN BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP. 
Naar aanleiding van deze prijsvragen zijn ingekomen: Voor een 
bioscopetheater. 30 inzendingen onder de motto's : Etude, Feest
gebouw, Rio, C'est ca. Veni, vidi ? Descartes, Humbug. Max, Rot
terdam, Opus, Ecce, Tolo, Een ieder meent zijn uil een valk te 
zijn, Onesime, Allgonda, B . en V.,Twee vierkanten waartusschen 
een cirkel (geteekend). Revanche, Capito. Mei, Ontspanning na 
Arbeid, B . en T., Apollo, Riek, B, 3 vierkanten in elkaar (getee
kend), V. I. O. S., T, Rotterdam (met wapen) en Noen. 
Voor een wachthuisje voor de tram. 28 inzendingen onder de 
motto's : Ken U w tijd, Rival , Quo vadis. Na den dagtaak, Arbe id 
adelt. Snippers, Studie, Kracht, Kievit . Uit den drup, Sinus, Snel, 
Juno, A . B., Radja, Wilskracht, Rie, J. J., Voila , Ondergaande 
zon (geteekend), Tr. Mij. , J., Zooveel huisjes, zooveel kruisjes, L 
in cirkel, Rendez-vous, Stop, Binnen zijn de besten en Initiatief. 
Voor eene penteekening naar een bestaand brok bouwbeeld-
houwwerk, 12 inzendingen onder de motto's : Schiedam, Roze-
laerke, Heemschut, Behoudt goed oud, Pen en inkt, 't Is Soo, 
Suum cinque pulchram est, Zutphen, Proeter sunt et imputan-
tuur, Anno 1574, Moederliefde en C. J. E . 
De Jury, bestaande uit de Heeren J. J. Gort, D. B. Logemann, 
Alb . Otten, W. F . C. Schaap, en J. Herman de Roos (plaatsver
vangend voor den Heer H . A. J. Baanders). kende de volgende 
bekroningen toe: 
Voor een bioscope theater : 
le prijs, zilveren medalje met getuigschrift, benevens f 70, motto 
Noen, inzender de Heer Jan Molenschott Jr., Watergraafsmeer, 
de 2e prijs werd niet toegekend, doch aan de 3 volgende inzen
dingen werd elk een bronzen medalje met getuigschrift bene
vens f 10. toegewezen, n.l . 
motto: .Een ieder meent zijn uil een valk te zijn", inzender de 
Heer B . Buurman te Rotterdam, 
motto: „Feestgebouw", inzender de Heer B. van den Nieuwen-
Amstel te Amsterdam. 
motto: „Max", inzender de Heer F r . Hulsbosch, te 's Graven
hage. 
Voor een wachthuisje voorde tram. 
le prijs, zilveren medalje met getuigschrift benevens f 35, motto 
„Zooveel huisjes, zooveel kruisjes", inzender de heer B . Buur
man te Rotterdam. 

2e prijs, bronzen medalje met getuigschrift benevens f 15. motto 
„Voila", inzender de Heer C. Barentsen te Rotterdam. 
3e prijs, getuigschrift, motto „Binnen zijn de besten" inzender 
de Heer J. van der Spekte Delft. 
Voor eene penteekening: 
le prijs, bronzen medalje met getuigschrift benevens f 15, motto 
„Moederliefde" inzender de Heer J. Schipper, Zaandijk. 
2e prijs, getuigschrift met flO.— motto „'t Is soo" inzender de 
Heer Joh. Br iedé , Haarlem. 
Het Juryrapport wordt in 't volgend nummer opgenomen. 

iMGEZOMDEM 
^fSTUKKEf1]g 

„Door gebrek aan tijd is het mij niet mogelijk, thans nader in te 
gaan op de punten welke de Heer Versteeg in No. 47 bespreekt 
en welke van technisch belang zijn. Ik hoop daartoe echter bin
nenkort gelegenheid te hebben, 
Overigens neem ik de mededeelingen van den Heer Versteeg 
voor kennisgeving aan. daar ik geen aanleiding vind, om bij het 
bespreken van onderwerpen op het gebied der verwarmings-
en ventilatie-techniek, waarvan ik meerdere kennis in bouwkun
dige kringen nuttig acht, in principe anders te werk te gaan. dan 
ik tot dusver gewoon ben geweest." 

F . G. U N G E R . 

OBERNKIRCHENER ZANDSTEEN. 
Amsterdam, 9 December 1912. 

Mijnheer de Redacteur. 
De beoordeeling van den inhoud der ingezonden stukken van 
den heer Sanches kan men gerust aan de lezers van Uw geacht 
blad overlaten. Desniettemin meen ik in mijne hoedanigheid van 
vertegenwoordiger der „Obernkirchener Sandste inbrüche" . met 
wie ik sedert langer dan 30 jaren in relatie sta, op eenige punten 
van minder algemeene bekendheid ter verduidelijking kort in te 
moeten gaan: 
1. De heer Sanches noemt zich „Importeur van Obernkirchener 
zandsteen; de geachte importeur heeft slechts een uiterst klein 
aandeel gehad in den invoer in Nederland; zou ik dit onder 
cijfers moeten brengen, dan kom ik naar mijn beste weten op 
nog geen 5% van de totaal ingevoerde hoeveelheid. Misschien 
is hierin wel de oorzaak te zoeken, dat de geachte Importeur den 
Obernkirchener zandsteen zoo heftig aanvalt. 
2. Wie zijn de knapste vaklieden, waarop de geachte importeur 
zich voortdurend beroept ? 
3. De bewering, dat de groeven in den winter afgedekt worden, 
kan aan den deskundigen lezer slechts een glimlach ontlokken 
en bewijst, dat de geachte importeur geen flauw begrip heeft 
van de Obernkirchener zandsteengroeven; de geëxploi teerde 
e i g e n groeven onder Directie van den heer F r . Krone strekken 
zich uit over eene lengte van 2 kilometer; hierbij is nog niet eens 
medegerekend de door den heer Krone gepachte g r o o t e groef 
(vroeger geëxploiteerd door Wiedenroth). 
4. Wat de geachte importeur over dunne en dikke laagvormin-
gen vertelt, getuigt van groote onkunde. Z E d . stelt zich de vor
ming der dikke lagen waarschijnlijk zoo voor, dat de natuur 
dagelijks een laagje van 10 cM. er op heeft geplakt, dus per 6 
werkdagen 6 V 10 en 10 = 70 cM. dikte. 
5. De steen voor de Nederlandsch-Indische Handelsbank A m 
sterdam, is voor zoover ik kan nagaan (geheel uit de Obernkir
chener Zandsteengroeven (Directeur de Heer F r . Krone) ge
leverd. 
Tot heden had ik niets vernomen van stukvriezen en nog veel 
minder van stukvriezen van alle stukken boven de schutting. 
Naar aanleiding van hetgeen de geachte importeur hieromtrent 

schrijft, heb ik de noodige inlichtingen ingewonnen en werd mij 
nu pas meegedeeld, dat 4 stuks van een in den winter gedane 
nabestelling, dus geheel versche en van groefwater verzadigde 
steen, stukgevroren zijn. 
Wanneer aan alle argumenten van den geachten importeur de
zelfde waarde moet worden toegekend, als aan deze bewering 
blijft er niet veel van over. Was er werk?lijk reden tot klagen 
geweest, dan zouden de afnemers van den steen in quaestie 
zeker niet gewacht hebben mij daarvan in kennis te stellen. 
6. Wat betreft het oude westelijke viaduct, ik ben dit duizenden 
malen gepasseerd en heb daarbij steeds de noodige aandacht 
aan den natuursteen geschonken en wel hoofdzakelijk aan de 
zandsteenblokken, die met den hardsteen naar buiten waren ge
drukt. Al le blokken Obernkirchener zandsteen waren door en 
door gezond gebleven en de beschadiging, die een enkel blok 
vertoonde, was geen verwering. 
Van iemand, die, zooals de Heer Sanches, pas betrekkelijk kor
ten tijd handel in zandsteen drijft, zou men wat meer beschei
denheid mogen verwachten, als hij een oordeel w i l uitspreken 
over een zandsteen, die sedert 900 jaren wordt geëxploi teerd 
en overal als puik wordt erkend; of verbeeldt de geachte impor
teur zich door zijn geheel ongemotiveerden aanval, den Obern-
kirchener-zandsteen afbreuk te kunnen doen ? 

F E R D . E N G E R S . 

Ter wille van de onpartijdigheid hebben wij gemeend, boven
staand stuk nog te moeten opnemen. De polemiek over dit onder
werp wordt echter hiermede gesloten. 

De Redactie. 

Onderschrift onder de c l i ché , voorstellend de Dam te A m 
sterdam. 
Wij geven hierbij de geheele, oude lithografie, voorstellend het 
ontwerp van den Londenschen architect G. Somers Clarke voor 
een Hotel op den Dam te Amsterdam, en waarvan wij in het 
vorig Weekblad alleen het hotel hebben afgebeeld. Om nu een 
einde te maken aan zekere ongerustheid, als zou dit hotel in 
Francois I stijl worden uitgevoerd, deelen wij mede, dat deze 
teekening is van + 1870! 
Dit groote hotel toont duidelijk aan, dat een zoo hoog bouwwerk 
op den Dam zou misstaan, en het Paleis ernstig zou schaden. 
Hieruit valt te leeren, dat de nieuwe bebouwing op den Dam 
niet te hoog moet zijn. 
Nationaal Knnstcongres in 1913 te Amsterdam. *) 
In de j . l . gehouden algemeene vergadering van het Verbond van 
Ned. Kunstenaars Vereenigingen is nader van gedachten gewis
seld omtrent een te houden nationaal kunstcongres. Algemeen 
werd de wenschelijkheid hiervan gevoeld ; de vraag was echter, 
of dit congres openbaar dan wel besloten, meer een vakcongres 
dan een propaganda congres zou zijn. Voor het eerste werd door 
de meerderheid het meeste gevoeld, daar het Verbond eerst 
zich inwendig moet sterken en de eenheid tusschen de kunste
naars-groepen bevorderd moet worden. Dit kan het beste ge
schieden wanneer de kunstenaars vrij uit onder elkaar de be
langrijke hedendaagsche kunstkwestiesbespreken.Echterachtte 
men eenige openbaarheid wel gewenscht, zoodat ten slotte be
sloten werd een gedeelte van een congres besloten en een ge
deelte publiek te doen zijn. 
Als onderwerpen werden genoemd: 1" Instelling van een insti
tuut der schoone kunsten; 2" personeele belasting op ateliers, 
werkkamers, enz.; 3 ' een vast instituut voor het toezicht, behoud 
en herstel van onze beeldende kunsten; 4° het moreele reeht 
van den componist op het auteursrecht; 5" de vrije uitoefening 
van het bouwbedrijf; 6" de wettelijke bescherming van land
schappen en steden tegen ontsiering ; 7" de kunst en de Zedelijk-

*) Wegens plaatsgebrek niet eerder opgenomen. 
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Het nieuwe Hotel op den Dam te Amsterdam uit ± 1850. 

heidswet; 8° bevordering der moderne kunstnijverheid; 9° het 
misbruik van historische stijlen in de meubelkunst; 10° de Duit
sche Werkbund en zijne beteekenis voor Nederland; 11" moeten 
rijksgebouwen steeds door rijksbouwmeesters worden ontwor
pen en uitgevoerd ? 12° de opleiding der kunstenaars. Waarschijn
lijk zullen nog meerdere onderwerpen, speciaal voor het vak
congres, hieraan worden toegevoegd. , 
Bouw Binnenl. Zaken - M a u r i t s h u i s . Op de plaats van den 
nieuw te bouwen zijgevel voor het nieuwe ministerie van Binnen-
landsche Zaken aan de zijde van het Mauritshuis is een houten 
stellage opgericht, die, bekleed zijnde, de muur-en dagvlakken 
aangeeft, waardoor nauwkeurig kan worden nagegaan, in hoe
verre het licht in de zalen van het Mauritshuis eventueel door 
de verbouwing zal te lijden hebben. 
Dezer dagen zijn de rood (steen) gekleurde doeken tot de volle 
hoogte opgehaald in tegenwoordigheid van den Minister van Wa
terstaat, den heer Regout, waarna men in het Mauritshuis onmid
dellijk kon constateeren, dat, kwam de bouw tot stand volgens 
het door den Minister aangeboden en door de Kamer aangeno
men plan van nieuwbouw, het licht in het Mauritshuis aan de 
zijde van het Torentje aanzienlijk zou verminderen. De nieuw op 
te richten gebouwen zullen dus aan deze zijdeaanmerkelijk lager 
moeten opgetrokken worden dan in het voornemen lag en de 
voorgenomen bouw aanzienlijk worden gewijzigd, wi l het liclit 
in het museum niet ernstig door den bouw lijden. 
De wand op de tweede verdieping, ingenomen door de Rem-
brandts, ondervond in hooge mate het nadeel van het onder
scheppen van het licht toen het doek was opgehaald. 

(Hzt Vad.) 
Verbreeding Leidschestraat. Naar De Fakkel uit goede bron 
verneemt, is ten Stadhuize de verbreeding van de Leidschestraat 

in voorbereiding. 
„Het voornemen bestaat om alle perceelen aan de oneven zijde 
- dus van het perceel-Kreymborg hoek Koningsplein tot en met 

den sigarenwinkel hoek Leidscheplein — met inbegrip van eenige 
perceelen om de hoeken op de grachten en in de dwarsstraten te 
onteigenen, ten einde dezen druksten verkeersweg in het hart 
van Amsterdam op afdoende breedte te kunnen brengen De kos
ten van deze onteigening waarin een 60-tal perceelen begre
pen zijn zullen natuurlijk in de millioenen loopen, maar weer 
voor een belangrijk deel teruggevonden worden uit den verkoop 
van den bijzonder waardevollen grond, aan een verbreede Leid
schestraat te verkrijgen. Bovendien acht men, na overweging 
van verschillende plannen, ten Stadhuize een verbreeding van 
de Leidschestraat de eenige afdoende oplossing, om in de drin
gende behoefte van het enorme verkeer ter plaatse te voorzien. 
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„De verbreeding van de Leid
schestraat is niet alleen als 
verkeersverbetering belang
rijk, maar zal dit ook uit aes-
thetisch oogpunt zijn. Door 
wegneming n.l. van de oneven 
huizenrij komen èn het K o 
ningsplein èn het Leidsche
plein meer in het verlengde 
van den nieuwen verkeersweg 
te liggen, zoodat feitelijk van 
het Koningsplein af via L e i d 
schestraat en Leidscheplein 
eenbreede avenue tot het Von-
delkwart iêr geschapen wordt." 

PERSONALIA. 
In de Commissie vanbeoordee-
ling in zake den door de Ge
meente Leiden uitgeschreven 
gevelwedstrijd is door de Ge
meenteraad benoemd.' uit de 
candidaten, gesteld door de 

Ver. tot bevord. v. h. Vreemdelingenverkeer, de heer J. Verheul 
l)/.n.. architect; uit de candidaten gesteld door de Ver. tot be
vord. d. Bouwkunst te Leiden de heer Jan de Quack architect; 
terwijl door den Burgemeester benoemd is de heer G. L . Drie
sen, Di r . v. Gemeentewerken te Leiden. 

O F F I C I E E L G E D E E L T E . 
LAATSTE BERICHTEN. 

AFDEELING 'S-GRAVENHAGE VAN D E MAAT
SCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

Maandagavond j . l . heeft de Afdeeling in het Gebouw der Haag
sche Kunstkring een vergadering gehouden in combinatie met 
de vereenigingen Die Haghe, H . Kunstkring, Ver. v. Handel, Nij v. 
en Gem. belangen, Afd . Alg . Ned Verbond, Ar t i et Industriae en 
Pulchri Studio, waarin de heer F . A. Hoefer als spreker optrad 
over „Een Nederlandsch Openluchtmuseum." 
Aangezien de heer Hoefer dit onderwerp reeds in verschillende 
steden van ons land behandelde en nog behandelen zal, terwijl 
ook de heer D. J. van der Ven bezig is licht te verspreiden over 
hetgeen een openluchtmuseum, als die in Denemarken en Zwe
den, beoogt te zijn, van welke voordrachten reeds enkele versla
gen in dit weekblad opgenomen werden, kanm. i . worden vol
staan met de mededeeling dat de heer Hoefer zich ook hier deed 
kennen als de enthousiaste propagandist, waaraan nieuwigheden 
als het onderhavige speciaal in ons land behoefte hebben. 
Moge hij onder het helaas niet bijzonder talrijke Haagsche hee
ren- en damespubliek velen voor deze zaak gewonnen hebben, 
en van deze velen het finantieele offer, dat van hem verwacht 
wordt, niet uitblijven. 

De Secretaris: J O H . G. R O B B E R S . 

Gecombineerde Vergadering met de Vereeniging van Handel, 
Nijverheid en Gemeentebelangen te's Gravenhage op Donder
dag 19 December 1912, des avonds ten 8 ure, inde Expositiezaal 
van het Genootschap Pulchri Studio, Lange Voorhout 15. 
Voordracht met lichtbeelden van den Heer Joh. D. Looyen, A r 
chitect te 's-Gravenhage. Onderwerp: Theaterbouw in den loop 
der tijden. De introductie is ruim opengesteld. 

De Secretaris : J O H . G. R O B B E R S . 
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INHOUD : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Verslag der Hoofdbestuurs
vergadering op 11 December. - Permanente Prijsvraag-
Commissie. Afd . Arnhem. — Afd . Utrecht. R E D A C T I O N E E L 
G E D E E L T E . Haagsche Woonhuis architectuur, door G. Versteeg. 

De Ned. Interieurkunst op de ..Ideal Home Exhibi t ion" te 
Londen, 1912, door C. W. Nijhoff. Slot. V i l l a bij Overveen, 
Arch . Mulder en v. Asdonk. — Leerstoel in den Stedenbouw 
aan de T. H . School te Delft. Prijsvragen. Ingezonden. 
— Berichten. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

VERSLAG VAN DE HOOFDBESTUURSVER
GADERING OP WOENSDAG 11 DECEMBER J.L. 
Aanwezig de heeren: A . Salm G.Bzn. Voorzitter ; J. A . G. van der 
Steur, Vice-Voorzitter; S. de Clercq, J. W. Hanrath, A l b . Otten 
en B. J. Ouëndag. benevens de Alg . Secretaris J. Gratama. 
De heeren J. Limburg, W. F . C. Schaap en Jan Stuyt hadden be
richt verhinderd te zijn. 

N I E U W E L E D E N . Op voorstel van de Commissie van Onderzoek 
worden aangenomen als Architect-Lid de heeren: 
H . van der Vijgh, Architect te Amsterdam en J. Mulder, Architect 
te Overveen. 

D E N I E U W E D U I T S C H E E E R E L E D E N . Met ingenomenheid nam het 
Hoofdbestuur kennis van de dankbrieven der heeren Dr . Oehler, 
Geusen en Dr. Wagner, de nieuwe Eereleden der Maatschappij, 
welke brieven getuigden van een groote waardeering voorde 
toegekende onderscheiding. 

B I B L I O T H E E K C O M M I S S I E . Daar de heer Suy ver in verband met 
zijn werkzaamheden tot zijn leedwezen verhinderd is de benoe
ming tot l i d dezer commissie aan te nemen, heeft het Hoofdbe
stuur in diens plaats benoemd de heer A. Salm G.Bzn., die de 
benoeming heeft aangenomen. 

V O O R B E R E I D I N G D E R E X A M E N S V A N D E M A A T S C H A P P I J IN 1913. 

Waar volgens haar Reglement de Commissie van Onderwijs o.a. 
tot taak heeft de belangen der examens van de Mij . in den ruim-
sten zin des woords te behartigen, daar achtte het Hoofdbestuur 
het ook wenschelijk, overeenkomstig de meening dezer Commis
sie, dat ook in de jaarlijksche voorbereiding der Examens de 
Commissie betrokken moet worden. De Commissie zal derhalve 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

verzocht worden een voordracht voor de examinatoren en voor 
eenen Voorzitter te doen aan het Hoofdbestuur. 
In verband met inlichtingen, van de zijde der regeering ver
kregen, werd besloten het examen voor Hoofdopzichter nader 
voor te bereiden en te doen plaats hebben. 
Het advies van de Commissie van Onderwijs zal gevraagd wor
den over het Concept Programma van Eischen voor het Examen 
Hoofdopzichter, opgesteld door de heeren A. Salm G.Bzn. voorz., 
A. W. C. Dwars, B . J. Ouëndag, W. F . C. Schaap en B. W. Wierink. 

S C H O O N H E I D S C O M M I S S I E T E A M S T E R D A M . Zoowel van den Bond 
van Ned. Architecten als van het Genootschap Architectura et 
Amicit ia ontving het Hoofdbestuur een schrijven met afschrift 
van de desbetreffende adressen dier vereenigingen aan B. en W. 
der gemeente Amsterdam. 
Deze adressen lu iden: 

A M S T E R D A M . 30 November 1912. 

Aan 
Heeren Burgemeester en Wethouders 
van Amsterdam. 

Edelachtb. Heeren. 

Het Bestuur van den Bond van Ned. Architecten vernomen heb
bende, dat het voornemen bestaat om de werkkring en de be
voegdheden van de Commissie van advies bij de beoordeeling 
van bouwontwerpen, ingeleverd bij aanvraag van erfpacht of 
koop van terreinen te wijzigen, heeft na het hieromtrent inge
wonnen advies der te Amsterdam wonende Leden van den 
Bond, de eer U w College te verzoeken, geen wijzigingen in de 
instructie of in de organisatie van deze Commissie te brengen 
of voorstellen daaromtrent te doen, zonder dat de Bond van 
Nederlandsche Architecten in de gelegenheid zal zijn gesteld 
van bedoelde wijzigingen kennis te nemen en U daarover te 
adviseeren. 
Waar in de medewerking van den Bond aan de samenstelling 
der Commissie bovengenoemd door Uw College zijn bevoegd
heid tot oordeelen in deze materie is erkend, vertrouwt het Be
stuur dat Uw College aan zijn verzoek zal wil len voldoen en 
teekent het met de meeste hoogachting 

Namens den Bond van Nederlandsche Architecten 

w.g. K . P . C . D E B A Z E L , Voorzitter, 
w.g. C. N . V A N GOOR. le Secretaris. 
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A M S T E R D A M , 5 December 1912. 

Aan 
Edelachtbare Heeren Burgemeester en 
Wethouders van Amsterdam. 

Edelachtbare Heeren, 
Naar aanleiding van berichten, die de geruchten omtrent eene 
voorgenomen reorganisatie der „Schoonheids-Commissie" met 
eenige stelligheid bevestigen, heeft het Genootschap „Architec
tura et Amicitia", ingevolge opdracht van zijne gisteravond ge
houden ledenvergadering, de eer UEdelachtbaren beleefd te 
verzoeken geene wijzigingen in de organisatie van deze Com
missie te brengen dan na overleg met de vereenigingen door 
wie het meerendeel der leden wordt benoemd. 
Het Genootschap vertrouwt, dat U w College de billijkheid van 
dit verzoek zal inzien, waar de instelling en de samenstelling 
van de „Schoonheids-Commissie" steeds geschied is in samen
werking met bovenbedoelde vereenigingen. 
Met de meeste hoogachting, 

Namens het Genootschap „Architectura et Amicitia". 
(w. g.) H. A . J. BAANDERS , Voorzitter. 
(w. g.) J. ROOSING JR., l e Secretaris a. i . 

Verzocht om op eenigerlei wijze adhaesie aan deze adressen te 
willen betuigen, achtte het Hoofdbestuur het wenschelijk. alvo
rens zijn meening in deze kenbaar te maken, een bijeenkomst 
van afgevaardigden van dc betrokken bouwkundige lichamen: 
de Mij. , de Afd. Amsterdam der Mij. , het Genootschap A. et A. en 
den B . v. Ned. Arch, te houden, ten einde dit onderwerp nader 
te bespreken, welke bijeenkomst gehouden zal worden Don
derdag 19 Dec. a. s. 

LEERSTOEL IN DEN STEDENBOUW AAN DE T. H . TE D E L F T . Met veel 
belangstelling nam het Hoofdbestuur kennis van een schrijven 
der Afdeeling Bouwkunde aan de T. H . te Delft, waaruit duidelijk 
blijkt, dat deze Afdeeling volkomen doordrongen is van de 
wenschelijkheid, dat in Delft ook het aesthetisch-architectonisch 
deel van den stedenbouw gedoceerd zal worden en dat deze 
Afdeeling zelfs reeds gedurende meerdere jaren met klem op 
een voorziening in deze leemte heeft aangedrongen. Gaarne vol
deed het Hoofdbestuur aan het verzoek der Afdeeling, den brief 
in het B. Weekblad te publiceeren. en het besloot op enkele op
merkingen der Afdeeling over het adres der Maatschappij in 
zake een leerstoel in den Stedenbouw, gericht tot Z. E . den 
Minister van Binnenlandsche Zaken, te antwoorden. Zie Bouwk. 
Weekblad 1912 No. 50 blz. 601 e. v. 

INT. VERBAND FÜR DIE MATERIALPRÜFUNGEN DER TECHNIK . Ver
nomen hebbend, dat de heer L . Bienfait, de vertegenwoordiger 
der Maatschappij op het VI Congres van genoemd Verband te 
New-York, in het vaderland teruggekeerd was. besloot het 
Hoofdbestuur hem een dankbrief voor zijne bemoeingen te 
zenden. Tevens zal van het zeer gewaardeerde voorstel van den 
heer Bienfait, op een Alg. Vergadering der Maatschappij een 
voordracht over Amerikaansche Proefstations te houden, gaarne 
te zijner tijd gebruik gemaakt worden. 
Het overig behandelde is niet voor publicatie geschikt. 

De Alg. Secretaris. 
J. G R A T A M A . 

PERMANENTE PRIJSVRAAG COMMISSIE. 
J A A R V E R S L A G O V E R 1912. 

Aan de besturen der Constitueerende Vereenigingen. 

WelEdelgeb. Heeren. 
De Permanente prijsvraag commissie heeft bij deze de eer U 
verslag uit te brengen over haar werkzaamheden in het afge-
loopen jaar. 
Mocht in het vorig jaarverslag een historisch overzicht gegeven 

worden, betrekkelijk het ontstaan der algemeene regelen, er 
was toen uit den aard der zaak nog te weinig tijd verloopen 
sedert hunne vaststelling, om over de werking er van, een 
eenigszins gegrond oordeel te kunnen vellen. 
ATn is dit anders en is het de Commissie mogelijk over dit laatste 
in eenige nadere beschouwingen te treden, en de vraag onder 
de oogen te zien of en in welke mate de A . R zijn bevorder
lijk geweest aan het doel waarmede zij werden in 't leven ge
roepen. 
Op het eerste gedeelte van deze tweeledige vraag kan een 
positief antwoord gegeven worden, het tweede gedeelte geeft 
meer aanleiding tot beschouwingen over verschillende omstan
digheden die hun invloed bij de toepassing der A. R. hebben 
doen gelden. Het antwoord op het eerste gedeelte der vraag is 
toestemmend te geven. Zonder eenigen twijfel kan geconstateerd 
worden dat. bij de prijsvragen, die sedert het instellen der A. R. 
zijn uitgeschreven, daarmede rekening is gehouden, al is het 
niet te ontkennen dat soms in meerdere of mindere mate van 
sommige bepalingen werd afgeweken al of niet na een desbetref
fend advies der P. P. C. 
Het is natuurlijk bij die gevallen, waarin niet rechtstreeks de 
P. P . C. gekend werd. niet bewijsbaar welken invloed de A. R. op 
de samenstelling der prijsvraag programma's hadden doch op
merkelijk is wel de overeenkomst naar den geest met de A. R. 
die uit die programma's in vele hunner bepalingen spreekt, 
waaruit mag worden afgeleid dat de A. R. daaraan niet vreemd 
zijn gebleven. 
De vraag is echter of die invloed niet grooter had kunnen zijn, 
en hier raken wij van zelve het tweede gedeelte der vraag, n.l. 
in welke mate de A. R. aan hun doel bevorderlijk zijn geweest. 
E n dan moet de Commissie allereerst van het hart dat omtrent 
dat doel nog lang niet de gewenschte klaarheid van begrip be
staat, ook niet in den kring der architecten die geacht mocht 
worden, hieromtrent niet in twijfel te verkeeren. 
De P. P. C. zal hier niet de geheele wordingsgeschiedenis der 
A . R. uit haar vorig jaarverslag behoeven te herhalen om dat 
doel nog eens nader in het licht te stellen en w i l er slechts de 
aandacht op vestigen dat het doel der A. R. niet was. om het uit
schrijven van prijsvragen op zichzelf te bevorderen of tegen te 
werken, doch om te zorgen dat wanneer prijsvragen werden 
uitgeschreven deze zouden beheerscht worden door vaste rege
len, waarbij de wederzijdsche rechten en verplichtingen van 
prijsvraag-uitschrijver en mededinger gewaarborgd zouden 
worden en de jury een leiddraad zou hebben voor de sa
menstelling van het programma en de beoordeeling der ant
woorden. 
E n niettegenstaande dit eenvoudige klare beginsel, dat tevens 
logisch voortspruit uit de overweging dat de architect zelve te 
bepalen heeft onder welke voorwaarden hij zijn arbeid in een 
prijsvraag wi l geven, wordt herhaaldelijk de grief vernomen 
dat d e A . R . het uitschrijven van prijsvragen belemmeren, dat 
ze veel te dwingend en te streng zijn voor prijsvraag uitschrij-
vers en zelfs dat de architecten daarmede als: .rechters in eigen 
zaak"', optreden alsof het uitschrijven van prijsvragen een 
noodzakelijkheid en eene onontkoombare zaak ware en in 't 
bizonder door particulieren niet in hun eigen belang doch in dat 
der architecten ondernomen werd. 
Het kan zeker minder aangenaam zijn voor een prijsvraaguit-
schrijver wanneer hij bij hetstellen van zijn eischen rekening 
moet houden met de wenschen en eischen der vakorganisatie 
van hen die hij aan't werk w i l stellen, overtuigd als hij kan zijn 
dat hij zonder die eischen, zelfs bij de slechts denkbare voor
waarden die hij zou stellen nog liefhebbers vindt om aan zijn 
prijsvraag mede te werken, doch daarin ligt geen reden om die 
eischen niet te stellen, en dit te minder waar hij zich er aan kan 
onttrekken eenvoudig door zijn prijsvraag niet uit te schrijven, 
waartoe niets als zijn eigen belang hem zou kunnen dringen. 
E n waar het betreft de overheid, die in bepaalde gevallen min
der vrij is te achten zich aan het uitschrijven van prijsvragen te 
onttrekken, daar is er niettegenstaande dit, toch zeker geen 

reden om van het bedingen van behoorlijke voorwaarden bij 
het uitschrijven van een prijsvraag af te zien, aangenomen al 
dat daardoor haar belang gediend zou kunnen worden. Het kan 
ook minder aangenaam zijn voor den mededinger wanneer hem 
de gelegenheid wordt onthouden aan prijsvragen mede te wer
ken onder voorwaarden die hem zelve aannemelijk voorkomen, 
doch die door de regeling zijner vakorganisatie niet worden ge
tolereerd, doch dat ontslaat hem niet van de verplichting zich 
naar die regelen te voegen overtuigd als hij kan zijn dat op den 
duur die regeling ook hem ten goede zal komen. 
Het kan daarom slechts verwondering wekken dat er onder de 
architecten nog worden gevonden die in de A . R. eene belemme
ring zien, inplaats van een hulpmiddel om de positie van den 
architect in 't algemeen te versterken, en die wanneer op hand
having der A. R. wordt aangedrongen te hoop loopen alsof hunne 
belangen in plaats van behartigd, daardoor benadeeld zouden 
worden. 
Uit die begripsverwarring omtrent het doel en het nut der A. R. 
spruit bij een deel der architecten zekeren tegenzin voort om 
hare geldigheid als vakvereenigingsregeling en de daarmede 
gepaard gaande noodzakelijkheid der handhaving te erkennen, 
welke zich niet uit — wat logisch zou zijn — door te trachten 
zekere bepalingen der A . R. die hen ongewenscht voorkomen ge
wijzigd te krijgen, maar in een zeker negeeren der A . R. als insti
tuut en wanneer hun tusschenkomstinprijsvraagaangelegenhe-
dendoor een prijsvraaguitschrij ver wordt ingeroepen — een dien
overeenkomstig bewust voorbijgaan der P. P. C. wier taak het is 
voor de handhaving der A . R. namens de C. V . te waken. 
Het spreekt van zelve dat, afgezien van het krenkende wat daar
in voor de Commissie is gelegen, deze in een scheeve positie 
komt te staan tegenover de taak die zij acht haar door alle leden 
der bouwkundige organisatie's opgedragen te zijn, wanneer zij 
zich daarbij, behalve tegen de prijsvraaguitschrijvers ook tegen 
een deel van haar opdrachtgevers zelve heeft te verdedigen, en 
dat hierdoor het aanzien der A. R. niet alleen maar ook dat der 
organisatie's die haar in 't leven riepen in hooge mate geschaad 
wordt. 
Het zal voldoende zijn hier te herinneren aan het voorgevallene 
bij de Stadionprijsvraag om van dit laatste het volledig bewijs 
te hebben. Het kwam dan ook de P. P. C. gewenscht voor, zich 
naar aanleiding daarvan te wenden tot de besturen der C. V . 
met het verzoek maatregelen te wil len beramen om voor het 
vervolg verwikkelingen als die zich bij deze prijsvraag voor
deden, te voorkomen. 
E n zonder te willen verkleinen wat in deze incidenteel door de 
Mij . B. d. B . en de B. N . A . werd gedaan, meent zij er echter op te 
moeten wijzen dat eene meer principieele regeling van deze 
aangelegenheid tot nu toe is uitgebleven en neemt zij de vrijheid 
hierop nog eens de aandacht der besturen der C. V . gezamenlijk 
te vestigen. 
Naast de genoemde heeft de P . P . C. ook in het afgeloopen jaar 
de ervaring opgedaan dat verschil van opvatting bestaat om
trent wat als een prijsvraag is te beschouwen in den zin der A.R. 
De P. P. C , aan wie de uitspraak hieromtrent in art. 2 van haar 
huish. reglement is toegekend, stelde zich daarbij op het stand
punt van de motie in de vergadering van den Bond van Neder
landsche Architecten van 26 Februari 1910 aangenomen, waarbij 
niet als prijsvraag wordt aangemerkt eene concurrentie waarbij 
elk concurreerend ontwerp wordt gehonoreerd volgens de tabel 
der Mij . tot bevordering der Bouwkunst, welk standpunt ge
sanctioneerd werd door de vergadering van voorzitters en se
cretarissen van de besturen der C. V., 3 Juli 1912 gehouden. 
Nochtans werd dit standpunt van verschillende zijden aange
vochten en werd de wenschelijkheid uitgesproken dat in de A.R. 
zelve zou worden bepaald wat als een prijsvraag in den zin 
der A . R. zou zijn te beschouwen en het komt de P. P. C. voor 
dat dit punt van genoegzaam gewicht is te achten om door de 
C. V . onder de oogen te worden gezien. 
Het antwoord op het tweede gedeelte van de in den aanhef ge
stelde vraag moet dus luiden dat met de A.R. nog niet in alle op
zichten is bereikt wat ermede beoogd werd en dat om dit te be

reiken een krachtiger samenwerking der architecten onderling 
voorbereid en aangekweekt moet worden. 
Omtrent de werkzaamheden der Commissie in het afgeloopen 
jaar moge worden medegedeeld dat zij advies gaf aan de bestu
ren der Constitueerende Vereenigingen in de volgende prijs
vragen als: 
le . Die voor een woning voor landarbeiders met klein grondge
bruik en voor boerderijen op heideontginningen, uitgeschreven 
door de Koninklijke Nederlandsche Landbouwvereeniging, 
waarvan reeds in het vorig jaarverslag-sprake was. 
Hoewel deze prijsvraag een studieprijsvraag is meende de Com
missie hare medewerking bij de samenstelling van het program
ma, die haar gevraagd werd, niet te moeten weigeren, en is het 
haar een genoegen te mogen vaststellen dat met hare wenken in 
de ruimst mogelijke mate in de programma's is rekening gehou
den. Op verzoek der prijsvraaguitschrijfster wees de P.P.C. de 
heeren J. Limburg en Kare i Muller aan als architectleden in de 
Jury. 
2e. die voor het Raadhuis te Rotterdam. Hoewel in het program
ma enkele afwijkingen van de bepalingen der A.R. voorkwamen, 
meende de Commissie de medewerking van deze prijsvraag te 
mogen aanraden; en gaf een dienovereenkomstig advies aan de 
C. V . 
3e. die voor een Stadion, uitgeschreven door het Comité voor het 
Nederlandsche Sportpark te Amsterdam. 
De Commissie kon na correspondentie met de prijsvraaguit
schrijfster en de Jury principieel niet tot medewerking aan de 
prijsvraag adviseeren. Nochtans werd door de Besturen der 
Constitueerende Vereenigingen op opportunistische gronden, 
waarmede de Commissie zich kon vereenigen de deelneming 
niet als ontoelaatbaar verklaard. 
De Commissie meent omtrent deze prijsvragen naar haar spe
ciale rapporten te mogen verwijzen. 
Verder correspondeerde de Commissie met de besturen der 
Constitueerende Vereenigingen en met de prijsvraaguitschrij
vers over 
a. een prijsvraag voor een landelijke woning, uitgeschreven door 
de Nederlandsche Vereeniging van Baksteen fabrikanten 
b. eene prijsvraag voor eene verhandeling over Baksteen Beton, 
uitgeschreven door het Centraalblad der bouwbedrijven 
c. een prijsvraag voor Boerderijen uitgeschreven door de Ver
eeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant. 
d. eenige prijsvragen die geen doorgang hadden of waaromtrent 
de correspondentie nog in gang is. 
Hoewel bij enkelen hiervan rekening werd gehouden met opmer
kingen door de Commissie gemaakt, werd door haar geen bepaald 
advies gegeven, daar zij de prijsvragen als Studieprijsvragen be
schouwt en meenende dat deze buiten het gebied van hare be
voegdheid vallen, alleen advies geeft indien de prijsvraag-uit-
schrijfster dat verzoekt, zooals bij die der Kon . Nederlandsche 
Landbouwvereeniging het geval was. 
Nog richtte de Commissie een schrijven tot het Bestuur der R. C. 
Coöperatieve bakkerij St. Gerardus Majella te Tiel naar aanlei
ding eener door die Vereeniging uitgeschreven prijsvraag voor 
Arbeiderswoningen, waarop echter geenerlei antwoord mocht 
worden verkregen. 
Ten slotte wendde de Commissie zich tot het Bestuur of de Com
missie voor het Koloniaal Instituut te Amsterdam onder aanbie
ding harer diensten bij het eventueel uitschrijven van een prijs
vraag voor genoemd gebouw, welk schrijven echter niet werd 
beantwoord. 
Na de later in de couranten bekend gemaakte concurrentie voor 
die plannen tusschen de heeren Cuypers, van Nieukerken en 
Oucndag richtte de Commissie een schrijven tot genoemde hee
ren, met verzoek inlichtingen te wil len geven omtrent de voor
waarden waaronder die concurrentie was uitgeschreven, waar
op genoemde heeren berichtten dat naar hunne meening niet 
van een prijsvraag sprake was. 
De Commissie endosseerde deze zaak daarna aan de Besturen 
der Constitueerende Vereenigingen. als verder vallende buiten 
het gebied harer bevoegdheid. 
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De Permanente prijsvraag Commissie : 
A . S A L M G.B.ZN., Voorzitter, 
C. N . V A N GOOR, Secretaris, 
P. J. D E JONGH, Penningmeester. 

AFDEELING ARNHEM VAN DE MAATSCHAPPIJ 

TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

De afdeeling Arnhem vergaderde dezen winter voor het eerst op 
30 October j . l . Wegens de geringe opkomst op die vergadering, 
werd de reorganisatie, de bespreking en vaststelling vaneen 
nieuw reglement verschoven tot eene volgende vergadering 
evenals de nieuwe bestuursverkiezing. Doordat de notulen der 
vorige vergadering door afwezigheid van den Secretaris niet 
aanwezig waren, kon niet bewezen worden, dat de afdeeling op 
de vorige vergadering was opgeheven. De door het reglement 
geëischte tweede stemming kon dus niet plaats hebben. 
Nadat het bekroonde ontwerp op de prijsvraag voor een kunst
nijverheidsmuseum de z.g. Leliman-prijsvraag door den 
Heer Mertens (een der inzenders) was toegelicht, en de Heer 
Versteeg eenige schitterende plaatwerken over Persische Bouw
kunst liet circuleeren, werd de vergadering gesloten. 

Eene volgende vergadering werd in combinatie met het Genoot
schap Artibus Sacrum gehouden op 13 Nov. Op deze vergadering 
hield de heer F . A. Hoefer. Archivaris te Hattum eene lezing 
over: ..Het Nederlandsche Openluchtmuseum". De voordracht 
verduidelijkt door goede lichtbeelden, werd aandachtig gevolgd 
door de opgekomenen. waaronder de Commissaris der Koningin 
en leden van het dagelijksch bestuur der gemeente werden opge
merkt. Daar deze voordracht op meerdere plaatsen gehouden 
werd. kunnen wij van een uitvoerig verslag afzien. 

Op 3 Dec. j . l . vergaderde de Afdeeling, weder gecombineerd met 
het Genootschap voornoemd en hield den Heer H.P. Berlage Nzn., 
architect te Amsterdam, eene voordracht over: „Amerikaansche 
Architectuur". Aan de hand van zeer mooie lichtbeelden, ver
telde spreker van zijn indrukken op architectonisch gebied in 
Amerika. 
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Hij gaf ons vele photo's van Sky-scrapers, van New-York te zien, 
waarbij hij duidelijk maakte haar hoogte, regelmaat en toch ook 
haar schoonheid, waar in men vaak Europeesche vormen kan 
vinden. 
Met waardeering gewaagde spreker van de wijze waarop die 
gebouwen worden opgetrokken, waardoor het mogelijk is, dat 
gevaarten van 40 verdiepingen binnen een jaar verrijzen. 
Toch gaan de Amerikanen reeds inzien, dat die fabelachtige 
hoogte het voordeel, dat in hooge gebouwen gelegen was, weer 
verloren deed gaan. De Amerikanen kennen geen eigen kunst
verleden, en daarom gingen ze naar Europa en copieerden daar 
wat hun aanstond, waarbij ze echter op eigen wijze en naar eigen 
smaak veranderden en bijwerkten. 
De straten in New-York noemt spreker over het algemeen zeer 
leelijk, vooral door het dichte net van draden voor electriciteit 
enz. waarmede de straten als 't ware overspannen zijn. De tele-
phoonpalen en dergelijken zijn gewoonlijk palen, waarop de 
schors nog gedeeltelijk aanwezig is, van boven wat latten. 
Dan voert spreker ons naar Amerika's Oostkust, waar in steden 
als Boston b.v. nog vele gebouwen worden aangetroffen, die her
inneren aan Oud-Hollandsche huizen uit de 17e en 18e eeuw. Ze 
zijn dan ook gebouwd in den stijl, die de kolonisten meebrach
ten ; naar hen wordt dan ook deze stijl genoemd: de koloniale 
stijl, 't Stratenplan is daar ook meer in Europeeschen trant. Spre
ker liet ons eenige kiekjes zien van het oude stadhuis met het 
historisch geworden balcon, van hetwelk Washington de Repu
bliek uitriep. Dat gebouw, van baksteen gebouwd, doet geheel 
aan een Hollandsch gebouw denken. 
Een massa openbare gebouwen, waarvan de architectuur was 
ontleend aan modellen in Europa werden op het doek geprojec
teerd, o. a. het nieuwe spoorwegstation te New-York met tempel
fronton, een modern kantoorlokaal, waarin de hal de verschil
lende toegangen tot de liften met Gothische bekroning versierd 
zijn, ook het prachtige Kapitool waarvan spreker het goede 
waardeerde, doch waarbij hij tevens wees op de stijlfouten die 
daarbij werden gemaakt. 
Wat spreker echter in deze, en nog vele andere gebouwen waar
deerde was de prachtige inrichting. Nog wijst spreker op de 
nieuwe richting die zich bij den bouw dersky-scrapers openbaart, 
n.l. die om het constructie-systeem der gebouwen naar buiten 
te doen uitkomen. Eenige van de producten dezer nieuwe rich
ting werden in beeld gebracht, waarbij spreker wees op de voor
deelen van dit systeem. 
De voorganger van deze richting is de bouwmeester Sullivan. 
Zijn volgeling Wright bouwt vooral buitenhuizen. Ook hiervan 
werden bijzonderheden in beeld gebracht. 
Tot slot van zijn lezing stond spreker een oogenblik stil bij de 
zoogenaamde volkskunst der oude bewoners van Amerika. 
De zéér talrijke aanwezigen hebben met aandacht de interes
sante voordracht gevolgd. 

De Secretaris: 
A L B E R T K O O L . 

AFDEELING UTRECHT VAN D E MAATSCHAPPIJ 

TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

Voor eenigen tijd werd door de leden van de Maatschappij tot 
bevord. der Bouwkunst, Af d.Utrecht en de club van Utrechtsche 
leden van het Genootschap „Architectura et Amicit ia" besloten 
tot het houden van eene tentoonstelling van het werk van archi
tecten, bouwkundigen, enz. woonachtig in de prov. Utrecht. 
Ingevolge bovenstaand besluit heelt op 11 Dec. j . l . ter dier zake 
een commissievergadering plaats gehad, waar behalve de afge
vaardigden van voorgenoemde vereenigingen ook aanwezig 
warende vertegenwoordigers van het UtrechtschKunst verbond. 
In deze vergadering is besloten, dat de tentoonstelling zal wor
den gehouden in de maand Maart 1913 en zal bestaan uit teeken
werk, foto's, werkstukken, enz. welke op het bouwwerk betrek
king hebben. 
De bedoeling is de tentoonstelling uit drie afdeelingen te doen 
bestaan, n . l . : 

" u i 
Lr 1 MmmA 

Afb. 1. Dubbele vil la in de v. Oldenbarneveltlaan. 
Arch . J. LIMBURG B. I. 

le afdeeling: een overzicht van uitgevoerde werken van archi
tecten door teekeningen, foto's, schetsen, werkstukken, enz. 
2e afdeeling: inzendingen van teekeningen. schetsen, studies (bij 
voorkeur gewasschen teekeningen) van onuitgevoerde werken 
van architecten. Indien mogelijk ook inzendingen van werk
stukken. 
3e afdeeling: inzendingen van teekenwerk van uitgevoerde en 
niet uitgevoerde werken van bouwkundigen in 't algemeen.waar-
door in deze afdeeling ook kan worden ingezonden door eigen-
bouwers. 
De inzendingen zullen alvorens te worden toegelaten aan de be
oordeeling van eene bevoegde jury worden onderworpen. 
Zoo spoedig mogelijk zal aan de architecten en bouwkundigen 
in de prov. Utrecht eene circulaire worden gezonden met ver
zoek om opgaaf der verlangde plaatsruimte, waarover men 
wenscht te beschikken. Zij , die deze circulaire onverhoopt niet 
mochten ontvangen, zal deze na afvraag bij een der ondergetee
kenden, worden toegezonden, waarna zal worden bepaald in 
welk gebouw de tentoonstelling in de stad Utrecht zal worden 
gehouden. 
Inmiddels zijn reeds inlichtingen te bekomen bij den l en secre
taris v. d. Maatschappij tot Bev. der Bouwkunst Afd . Utrecht. 
M . E . Kuiler , Catharijnesingel 1, Utrecht en den len secretaris v. 
de club v. Utr. leden v. h. Gen. A. et A. en van het Utrechtsche 
Kunstverbond, C. J. de Haas, Lange Nieuwstraat 89, Utrecht. 

REDACTIONEEL G E D E E L T E . 

R HAAGSCHE g 
WOONHUIS-ARCHITECTUUR. 

V O O R D R A C H T G E H O U D E N DOOR G . V E R S T E E G OP 

11 N O V E M B E R 1912 VOOR D E A F D E E L I N G ' S - G R A V E N 

H A G E V A N D E M A A T " T O T B E V . D E R B O U W K U N S T . 

m erleden jaar is door mij in de Vereeniging 
„Artibus Sacrum" te Arnhem een voordracht 

I gehouden over Arnhemsche Bouwkunst. 
I Het doel daarvan was bij de leden van die ver

eeniging eenige belangstelling te wekken voor de bouw
kunst ; hoewel het de eerste keer was dat het bestuur 
een architect uitnoodigde tot het houden van een kunst
beschouwing, toonde de ruime opkomst dat er bij het 

Afb. 2. V i l l a aan den Badhuisweg. Arch. SMITS & F I L S . 

publiek wel belangstelling bestaat voor bouwkunstige 
onderwerpen. 
Toen een verslag van hetgeen op die vergadering be
handeld was in het Bouwkundig "Weekblad verscheen 
werd mij door een der bestuursleden Uwer afdeeling 
gevraagd eens in Uw kring te willen spreken over 
Haagsche bouwkunst. Dezer door mij zeer op prijs 
gestelde uitnoodiging werd door mij met eenigen 
schroom aanvaard en wel om verschillende redenen. 
In de eerste plaats valt het mij moeilijker te spreken 
over de architectuur van een zooveel grooter en in alle 
opzichten meer belangrijk milieu, als de residentie onte
genzeggelijk is in vergelijking van de plaats mijner in
woning en in de tweede plaats sta ik hier tegenover een 
auditorium waaronder zich vakgenooten bevinden die 
niet alleen in den Haag, maar ook daarbuiten een wel
verdiende reputatie genieten. 

Ik richt verder tot U het verzoek bij hetgeen ik heden
avond onder Uwe aandacht zal brengen wel te willen 
overwegen dat ik bij mijn inleiding niet zal spreken 
speciaal over Haagsche gevelarchitectuur, daartoe mis 
ik te zeer voldoende kennis der locale toestanden. 
Eer zal ik trachten te geven een algemeene beschouwing 
over datgene wat voor de bouwkunst van den tegen-
woordigen tijd algemeen kenmerkend is, de invloeden 
waaronder zij verkeert en verder wil ik een en ander 
mededeelen omtrent de middelen die m. i. tot verbete
ring kunnen dienen. 

Zooals door u zeker gaarne zal worden toegegeven 
heerschen in den Haag de residentiestad, de luxe
stad bij uitnemendheid, de stad die vooral in de laatste 
tientallen jaren door verschillende oorzaken tal van ge
fortuneerde bewoners uit ons geheele land en uit Indië 
tot zich heeft getrokken, in bouwkundig opzicht, toe
standen niet veel verschillend met die van andere, zich 
uitbreidende gemeenten in ons land. 
Het aristocratisch cachet dat het centrum van den 
Haag heeft, zijn prachtigen Hofvijver met Vijverberg 
het statige Voorhout, de Princessegracht en nog ver-
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Afb. 3. Hoek Waldeck Pyrmontkade en Laan van Meerdervoort. Afb. 4. De melkinrichting Neerlandia aan de Stadhouderslaan. 

schillende andere bijzonder interessante stadsgedeelten 
zooals het Plein, dat alles dagteekent nog uit den Stad
houderlijken tijd. 
"Wat in onzen tijd daarvan gewijzigd of bijgevoegd wordt 
kan, in het algemeen genomen, niet strekken tot verhoo
ging van het stadsschoon, hoe minder er aan de oude 
gedeelten gewijzigd wordt des te beter. 
Wat de moderne tijd aan den Haag heeft toegevoegd 
draagt weinig er toe bij om aan onze residentie het ca
chet te geven dat men feitelijk zou mogen verwachten, 
vergelijking met buitenlandsche residentiesteden valt 
dan ook in dit opzicht niet uit in het voordeel van den 
Haag. Wel heeft het gemeentebestuur zich bijzonder 
veel moeite gegeven door in bepaalde wijken de straten 
te begiftigen met namen van allerlei vorstelijke perso
nen, maar tot deze royaliteit heeft de overheidsbe-
moeing zich dan ook beperkt. 

Om een enkel voorbeeld te noemen wil ik er b.v. op 
wijzen hoe totaal mislukt de bebouwing is van de 
groote allee welke recht op het Kurhaus aanloopt; hoe 
misdeeld van stadsschoon is niet het stadsgedeelte tus
schen de Laan van Meerdervoort endeRegentesselaan. 
Misschien zelfs is wat het aspect van de nieuwe stads
gedeelten van den Haag betreft nog in sterkere mate te 
klagen over de weinig smaakvolle bebouwing, die he
laas kenmerkend is voor de moderne wijken onzer 
steden. In den Haag wellicht in sterkere mate, omdat bij 
den aanwas van gefortuneerde bewoners, zooals van zelf 
spreekt, een enorme toename over alle kringen van de 
bevolking valt te constateeren, zoodat, zoover mij be
kend, geen Nederlandsche stad in zake stadsuitbrei
ding met den Haag kan worden vergeleken. 
Het valt inderdaad te betreuren dat deze enorme toe
name plaats vond in een tijd dat het vraagstuk der 
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stadsuitbreiding nog niet van den wetenschappelijk-
aesthetische kant werd beschouwd. 

Het vraagstuk van het stadsuitbreidingsplan is echter 
thans niet zoozeer aan de orde als wel de bebouwing 
zelve, hoewel deze als zeker minstens van zooveel ge
wicht is als het plan van uitbreiding moet geconsta
teerd worden dat dit nog niet algemeen wordt ingezien' 
De moderne begrippen omtrent stadsuitbreiding wor
den in ons land reeds sinds eenige jaren met succes 
gepropageerd en op dit gebied wordt tegenwoordig 
tenminste getracht niet meer te vervalleninde bekende 
fouten, terwijl de wetgever aan de gemeentebesturen 
de middelen niet onthouden heeft welke voor een goede 
stadsuitbreiding onmisbaar zijn. 
De moderne begrippen omtrent de bebouwing der 
nieuwe stadswijken zullen ons van avond bezighouden 
en het zijn wederom onze Oostelijke naburen die deze 
denkbeelden het eerst hebben gepropageerd, evenzeer 
als van hen een heilzame invloed is uitgegaan in zake 
stadsuitbreidingsplannen. 
Deze denkbeelden omtrent de bebouwing zijn van het 
grootste belang voor allen die belang stellen in de toe
komstige ontwikkeling van de architectuur, daar er 
mede beoogd wordt orde en regelmaat in de plaats te 
doen treden van den chaotischen aanblik die de 
nieuwe straatgezichten van thans opleveren. Reeds 
langen tijd zijn wij getroffen door de tegenstelling die 
de mooie oude stadsgezichten opleveren in vergelijking 
met den rammelenden indruk die de nieuwe stadsgezich
ten maken. In het overwegen van middelen ter verbete
ring had men echter nog te veel het oog gericht op de 
architectuur van eiken gevel op zich zelf beschouwd. Zij, 
die het hopeloos zoeken en tasten gedurende de laatste 

20 jaar naar een nieuwen stijl hebben medegemaakt, ligt 
nog versch in het geheugen hoeveel perioden (evenvele 
vruchtelooze pogingen) elkaar opvolgden; het uitblijven 
van een resultaat is heusch niet te wijten aan gemis 
aan toewijding. 
Achtereen zal ik u straks bij de lichtbeeldenvertooning 
nog eens in het geheugen kunnen terugroepen de perio
den die de meesten onzer meegemaakt hebben 
thans alles geschiedenis. . . . oude plunje, wanneer zal 
de 18e eeuwsche bouwkunst die thans en vogue is haar 
plaats aan een andere kunstuiting moeten afstaan? 
Men heeft tot nog toe niet genoeg in het oog gehouden 
dat. de schoonheidsregelen, de aesthetische wetten, 
die gelden voor elk gebouw afzonderlijk ook gelden 
voor het totaalbeeld dat door de gebouwen te zamen 
wordt gevormd, m. a. w. het straatbeeld, zal harmo
nisch moeten aandoen. Meer en meer begint de over
tuiging veld te winnen dat het totaalbeeld dat de be
schouwing, van de straat of de wand van een plein 
oplevert van hooger orde is dan het min of meer wel
geslaagde van eiken gevel op zich zelf beschouwd. Is 
deze overtuiging, dit inzicht ook bij ons wel aanwezig, 
ons ontbrak het aan litteratuur waarin overtuigend, 
systematisch en logisch wordt uiteen gezet datgene wat 
ons, meer of minder vaag, voor oogen zweeft. 
„Die Einheitliche Blockfront als Raumelement imStadt-
bau" is de titel van een boekje waarin Walter Curt 
Berendt een zeer interessante kijk geeft op het onder
werp dat ons heden avond bezighoudt. 
Ik zal zoo vrij zijn aan het tweede gedeelte ervan, dat 
speciaal handelt over de architectonische eenheid van 
het moderne stadbeeld, een en ander te ontleenen. 
De redeneering door den heer Behrendtgevolgd, grondt 
zich op de waarneming van zeer bekende maatschap
pelijke verschijnselen. Zijn beschouwingen houden 
rekening met zuiver practische overwegingen, die naar 
het mij voorkomt desniettemin allicht evenveel helder
heid brengen dan beschouwingen die hooger vlucht 
nemen en zich tot het niet stoffelijke bepalen. 
Walter Curt Behrent redeneert als volgt: 
Naar mate van het aantal kamers en van het meerdere 
of mindere comfort heeft men bepaalde typen van 
huurwoningen tot ontwikkeling zien komen; in de 
groote steden ziet men dan ook dat door de bouw
ondernemers rekening gehouden wordt met het type 
dat in elk bepaald stadsgedeelte wordt verlangd. De 
prijs van den grond speelt hierbij natuurlijk een hoofd
rol, terwijl overigens de maatschappelijke .standing" 
van de bewoners het woonkwartier bepaalt waarop zij 
zijn aangewezen. 

Dat de verschillende typen bijna overal voor den zelf
den prijs hetzelfde aanbieden heeft een groot voordeel 
daar bij de veelvuldig voorkomende verhuizingen men 
de minste soesah ondervindt bij de plaatsing der meu
belen en bij de inrichting van het interieur. 

(Wordt vervolgd.) 

D E N E D E R L A N D S C H E INTE
RIEURKUNST OP DE „IDEAL 
HOME EXHIBITION" T E LON-
-JK DEN, APRIL 1912.l) B 

D O O R C. W. NIJHOFF. 

Vervolg van blz. 608. Slot. 

Is laatste grondslag van de moderne interieur
kunst kan de bruikbaarheidgenoemd worden. 
Alles, wat zich in éen interieur bevindt aan 
gebruiksvoorwerpen, heeft een gebruiksdoel 

en het ligt voor de hand dat een voorwerp met een ge
bruiksdoel ook zoo goed mogelijk aan dit doel zal moe
ten beantwoorden. Reeds in het feit dat een gebruiks
voorwerp den aard van het gebruik op het eerste gezicht 
verraadt, ligt iets dat aangenaam stemt, dat omtrent 
de bedoeling en het karakter van het voorwerp gerust
stellend werkt, en waar nu dit gebruik bij de ge
bruiksvoorwerpen uit het interieur zoo goed als dage
lijks terugkeert, daar is ook het goede, gemakkelijke 
en geriefelijke gebruik een zaak van groot belang en 
verre strekking. In het in de hoogste mate voldoen aan 
de eischen van het gebruik ligt zelfs iets dat aan de 
schoonheid grenst en de meest treffende voorbeelden 
hiervoor zijn zeker wel die gebruiksvoorwerpen, welker 
vormen alleen door het doelmatig gebruik zijnonstaan, 
maar waarbij deze gebruikseisch dan ook op de meest 
directe en zakelijke wijze, door een jaren-soms eeuwen
lange bestudeering van dat gebruik, is opgelost gewor-
dan. Deze uiterst doeltreffende en daarom bijna schoone 
gebruiksvormenkanmen, waar het oude voorwerpen be
treft, vinden bij tal van werktuigen van den land- en 
scheepsbouw, en, waar het nieuwe voorwerpen betreft, 
bij tal van machines. 
Niet dus in een ongebreidelde fantaisie is de grondslag 
van de moderne interieurkunst te zoeken en evenmin in 
den namaak van wat eenmaal reden van bestaan had en 
schoon was. De grondslagen van de moderne interieur
kunst liggen in de studie van de ruimtewerking, in die 
van de verhouding, den vormopbouw, de kleur en het 
licht, in de kennis van het materiaal, in den ambach
telijk zuiveren opbouw, in de soliditeit en de bruik
baarheid en eindelijk, en niet het minst, in de studie van 
het eigen leven. 
Dat de arbeid onzer voorouders ons daarbij zeer veel 
kan leeren zal wel altijd een groote waarheid blijven, 
maar dan zal deze arbeid voor ons een les moeten zijn 
hoe in bepaalde tijden, onder bepaalde omstandigheden, 
door bepaalde menschen soms zeer mooie dingen kon
den worden gemaakt en hoe dus ook wij, andere men
schen, in andere tijden en onder andere omstandig
heden, moeten trachten desgelijks te doen. 
Nu de beteekenis van de interieur- en meubelkunst als 
stemmingskunst is genoemd en op de grondslagen van 
de moderne interieur- en meubelkunst is gewezen ge
worden, zal ook als vanzelf, zij het dan ook zeer in het 
kort, de verhouding van het publiek tegenover deze 
kunst en den interieurkunstenaar, en, in verband daar-
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mede, die van den kunstenaar-ontwerper tegenover den 
fabrikant-uitvoerder, ter sprake dienen te komen. 
Het publiek weet ternauwernood dat er een interieur-
en meubelkunst is en heeft dus al even weinig begrip 
ervan dat er kunstenaars zijn, die zich hiermede bezig 
houden. 
Waar het zich nog eenig denkbeeld heeft gemaakt van 
de inrichting van een interieur, daar is het meermalen 
van meening dat de bouwmeester, die het ontwerp voor 
het huis heeft gemaakt, ook de aangewezen persoon is 
om den inhoud van het interieur te scheppen, of, wan
neer het deze meening niet is toegedaan, dan is het 
overtuigd dat de groote meubelmagazijnen daar zijn, 
om aan alle eischen van een stijlkundigen inhoud van 
het interieur te voldoen. 
Wat nu de bouwmeester betreft, geloof ik niet aan de 
waarheid te kort te doen als ik beweer dat ons vader
land vele bekwame architecten rijk is, die uitstekend 
een huis kunnen bouwen, en zelfs enkele, die de bouw
kunst als kunst begrijpen en wier bouwkunstige werken 
als kunstwerken waarde hebben. Maar evenmin zal ik 
bezijden de waarheid zijn wanneer ik zeg, dat er onder 
deze bouwmeesters maar zeer weinige zijn, die de meu
belkunst beoefenen en haar machtig zijn. Maar al te 
dikwijls zijn de bouwmeesters de meening toegedaan, 
dat zij zich in dezen zin bewegen, wanneer ze hun bouw
kunst op de meubelkunst overbrengen en toch is dit 
onjuist. Bouw- en meubelkunst hebben, als loten van 
eenzelfden stam, vele punten van overeenkomst, maar 
bij al deze overeenkomst zijn ze toch in haar aard weer 
zóó verschillend, dat maar zelden in één persoon de 
gaven voor beide in gelijke mate vereenigd wordt aan
getroffen. Het kan natuurlijk niet in de bedoeling van 
dit artikel liggen op de overeenstemming en het verschil 
dezer kunsten nader in te gaan, maar wellicht is het toch 
goed eenige punten aan te geven, waarin bouwkunsten 
meubelkunst van elkaar afwijken. Zij zijn o.m. de vol
gende : 

a. Aan een gebouw neemt elk deel zijn vaste plaats in 
het geheel in, terwijl het mobilair van een interieur uit 
vele losse deelen bestaat, die zoowel in het geheel als 
afzonderlijk tot hun recht zullen moeten komen; 
b. De beschouwer neemt ten opzichte van het gebouw 
een ander standpunt in dan ten opzichte van het mobi
lair, waardoor de werking der massa's, der vormen en 
der details een andere zal zijn. Terwijl het gebouw zich 
in drie tempo's laat beschouwen, n.l. als totaalmassa, 
als een uit verschillende grondlichamen opgebouwde 
massale samenstelling en als een in details ingedeelde 
reeks grondlichamen, laat het meubel zich in eens zien, 
in zijn hoofdopbouw en in zijn detailleering; 
c. Het meubel komt door zijn dagelijks gebruik zóó dicht 
in aanraking met den mensch en het menschelijk lichaam 
(het meest is dit het geval bij de zitmeubels), dat het zich 
in veel sterkere mate, dan dit bij het gebouw het geval 
is, bij den schaal van den mensch zal aansluiten. Waar 
bij een gebouw nog een absolute en een betrekkelijke 
schaal denkbaar is, daar is bij het meubel slechts één 
schaal mogelijk en wel zulk eene, die in direkt verband 

staat met de afmetingen en de onmiddellijke nabijheid 
van den mensch; 
d. Het gebouw wordt anders verlicht dan het meubel. 
Terwijl het gebouw, ten minste op driekwart van zijn 
zijvlakken, zonlicht kan ontvangen, krijgt het meubel 
zoo goed als nooit zonlicht, meestal teruggekaatst licht 
en bovendien kunstlicht. De werking van het licht met 
het oog op de kleur en de schaduwwerking is dus bij een 
gebouw anders dan bij een meubel; 
en e. De begrippen „dragen" en „gedragen worden" 
zijn bij een gebouw uit een technisch-constructief oog
punt anders gesteld dan bij een meubel. Het meubel 
heeft zijn eigen samenstelling als meubel, in verband met 
het materiaal hout. Het meubel is geen klein bouwwerk. 
Zelfs zijn er in de kunst van houtbewerking nog drie gra
den te onderscheiden, die elk hun eigen eischen stellen, 
de timmerkunst, de schijnwerkkunst en de meubelkunst. 
Een moeielijke vraag zou nu nog kunnen zijn bij wien 
eigenlijk het schrijnwerk van het interieur behoort, bij 
den bouwkunstenaar of bij den meubelkunstenaar. Het 
schrijnwerk van het interieur (de vaste betimmering) 
wordt gewoonlijk door den architekt ontworpen, maar 
is meermalen niet geschikt om als omlijsting van een 
ameublement te kunnen dienen. Dit is ook vrijwel 
onmogelijk, wanneer de architect zich niet een juist 
denkbeeld heeft gemaakt van het mobilair, dat in het 
vertrek zijn plaats zal kunnen vinden, en zelfs wanneer 
dit wel het geval is, zal het nog zeer moeielijk blijven de 
noodige overeenstemming tusschen debinnenbetimme-
ring en het mobilair tot stand te brengen, wanneer het 
ontwerp van beide niet van dezelfde hand is. Bij huur
huizen, in welker vertrekken steeds andere meubels 
geplaatst worden, is het natuurlijk dat de architect de 
betimmeringen schept, die zich zoo goed mogelijk voor 
velerlei inrichting moeten leenen; maar waar het gaat 
om een stijlvolle binnenruimte, die aan den bewoner en 
eigenaar een beeld van een harmoniseh geheel zal heb
ben te geven, daar zullen binnenbetimmering en 
mobilair niet van elkaar gescheiden kunnen worden en 
ligt het, dunkt mij, op den weg van den interieur- en 
meubelkunstenaar om beide te ontwerpen. 
En wat nu de groote meubelmagazijnen of werkplaatsen 
betreft, waar het publiek de inrichting zijner kamers 
bestelt en uit de vele modelkamers zijn keuze doet of 
een keuze samenstelt, — de ervaring leert dat deze 
meubelmagazijnen en werkplaatsen meermalen uitste
kend geconstrueerd werk voortbrengen, maar dat de 
kunst bij dit werk ook heel dikwijls zoek is; wanneer men 
tenminste onder kunst datgene wenscht te verstaan, 
wat boven als zoodanig is aangeduid geworden. Slechts 
waar deze magazijnen of werkplaatsen samenwerken 
met een interieur- en meubelkunstenaar — en dit komt 
enkele malen voor daar is de weg geopend om tot 
een zuivere interieur- en meubelkunst te geraken en 
zelfs zou deze kans ook daar kunnen bestaan, waar de 
fabrikant interieur- en meubelkunstenaars in zijn dienst 
heeft, wanneer hij dan aan deze zooveel ruimte van be
weging zou kunnen laten, als de kunstenaar behoeft om 
kunst te kunnen geven. Maar dit geschiedt veelal niet. 

want de fabrikant richt zich naar de luimen van het 
publiek en het publiek is een slechte raadgeefster in 
kunstzaken. Zoo wordt dan een mistoestand geboren 
en de interieur- en meubelkunst is er de dupe van. 
Waar er echter interieur- en meubelkunstenaars zijn 
die zelfstandig arbeiden of, in royalen zin, samen
werken met den fabrikant-uitvoerder, daar bestaat de 
mogelijkheid dat iets voortgebracht wordt hetwelk èn 
uit een aesthetisch èn uit een technisch oogpunt kan 
worden aanvaard en daar ligt het dan ook voor de hand, 
dat elk van de voortbrengers zich datgene van de eer 
van dezen arbeid ziet toegewezen, waarop hij door zijn 
daadwerkelijken arbeid aanspraak mag maken en 
waarvoor hij aansprakelijk gesteld kan worden. Zoo 
komt dan de eer van het ontwerp aan den kunstenaar
ontwerper, die van de technische uitvoering aan den 
fabrikant-uitvoerder. En waar men nu mocht vragen of 
dit alles niet van zelf spreekt en of de een zich mis
schien den arbeid van den ander zou willen toeeigenen, 
daar moet het antwoord helaas zijn dat dit meermalen 
aldus is, en dat lang niet altijdaan den ontwerper van een 
stuk toegepaste-kunst, dus aan hem of haar, wiens gees-
tesprodukt door het kunstgehalte in de eerste plaats zijn 
waarde heeft verkregen, de eer van het ontwerp wordt 
gegund en maar al te dikwijls voor de ontwerpers wor
den aangezien, die aan dit ontwerp part noch deel 
hebben. 

Bij de inzending van de „Groep van Nederlandsche 
Kunstnijveren" op de .Ideal Home Exhibition" te Lon
den is gepoogd in dit opzicht een zuivere toestand te 
scheppen, door èn den kunstenaar-ontwerper èn den 
fabrikant-uitvoerder in hun rechten te erkennen. Waar 
de tentoonstelling een kunsttentoonstelling wilde zijn, 
lag het ook voor de hand dat zij, die deze kunst het aan
zien hadden gegeven, dus de kunstenaars-ontwerpers, 
de voorbereiding, den opzet en de leiding van de expo
sitie in handen hielden. Waar het de bedoeling was een 
aantal interieurs te scheppen, die een zooveel mogelijk 
harmonisch geheel moesten vormen, daar was het na
tuurlijk dat het aantal deelnemers werd beperkt en dat 
zich zooveel mogelijk diegenen aansloten, waarvan men 
mocht verwachten dat hun arbeid, hoe persoonlijk ook, 
zou zetelen in zekere algemeene beginselen op aesthe
tisch en constructief gebied, die door dezen kring als 
juist en goed worden aanvaard. Op deze wijze zou het 
mogelijk zijn den vreemdeling een zoo zuiver mogelijk 
beeld te geven van een deel der Nederlandsche Nij
verheidskunst. Dat dit beeld niet volledig zou kunnen 
zijn lag dus voor de hand, maar beter een onvolledig 
maar zuiver beeld, dan een volledig en onzuiver exem
plaar. Dat zelfs deze poging in alle opzichten zou slagen 
was niet te verwachten, maar het vele goede inde po
ging is toch niet onopgemerkt voorbij gegaan. Ook waren 
deomstandigheden den exposanten niet bepaald gunstig. 
De voorbereidende arbeid werd in zeer korten tijd ver
richt, de plaatsruimte maakte de indeeling niet altijd 
gemakkelijk, de kosten moesten door enkelen worden 
gedragen, de moeite en zorgen waren zonder tal. Toch 
trok de inzending de aandacht van vreemdeling en 

landgenoot door haar stemming en door haar beschaafd 
karakter. 
De groote werkkracht, die noodig was voor het voorbereiden, 
uitvoeren en leiden der tentoonstelling van „Nederlandsche 
Kunstnijverheid" op de „Ideal Home Exhibit ion" is uitgegaan 
van den interieur- en meubelkunstenaar W. Penaat te A m 
sterdam, die als Voorzitter van de „Groep van Nederlandsche 
Kunstnijveren" was opgetreden. De zeer vele. en niet altijd aan
trekkelijke, werkzaamheden van het Secretariaat werden ver
vuld door Mejuffrouw B . Bake, sierkunstenares te Bloemendaal. 
terwijl het penningmeesterschap door ondergeteekende werd 
waargenomen. Aan de beslommeringen der opstelling namen C. 
Oosschot, directeur van „de Ploeg" en H . W. Penaat, directeur 
van „de Woning" in ruime mate deel. De lijst van kunstenaressen 
en kunstenaars, welke de tentoonstelling door hun arbeid moge
lijk maakten, bevatte de volgende namen : Mejuffrouw J. Q. van 
Rechteren Altena te Apeldoorn (borduurwerk), Mejuffrouw B. 
Bake te Bloemendaal (batikwerk), K . P. C. de Bazel te Bussum 
(interieur- en meubelkunst), H . J. Bouhuijs te Deventer (tapijten). 
W. C. Brouwer te Leiderdorp (aardewerk), Mejuffrouw W. Drup
steen te Amsterdam (illustratie), H . Ellens te Noordwolde (vlecht
werk). Mevrouw Dijsselhof-Keuchenius te Haarlem (naaldwerk), 
G. W. Dijsselhofte Haarlem (batikwerk). J. Eissenloeffel te Bla-
ricum (metaal- en emailwerk), J. de Graaft te Laren (meubel
kunst), Th . v.Hoytemate 's-Gravenhage(lithografie), C. J. Lanooij 
te Gouda (aardewerk), Ch.Lebeau te Haarlem (damast). C. A. L ion 
Cachet te Vreeland (interieur- en meubelkunst , R. C. Mauve te 
Scheveningen (meubelkunst), Jan de Meijer te Amsterdam (inte
rieurkunst), Bert Nienhuis te Hagen in Westfalen (metaalwerk), 
Mejuffrouw E . Nierstrasz te Oosterbeek (naaldwerk). C. W. Nij-
hoff te Amsterdam (interieur- en meubelkunst), C. Oosschot. te 
Amsterdam (beeldhouwwerk), W. Penaat te Amsterdam (inte
rieur- en meubelkunst), Mejuffrouw A . Philipse te Haarlem 
(naaldwerk). Mejuffrouw F . S. van Reesema te Oosterbeek 
(naaldwerk), M . D. Rensen te Deventer (tapijten), R. N. Roland 
Holst te Laren (decoratieve teekenkunst). G. Rueterte Sloterdijk 
(lithografie), A . P. Smits en H . Fels te 's-Gravenhage (interieur-
en meubelkunst), J. C. Veldheer te Bergen (houtsnede) en Tjipke 
Visser te Alkmaar (beeldhouwwerk). 

De enkele opgenomen illustraties (een meer uitgebreide serie 
komt voor in het plaatwerk .de Architect") stellen voor: Schoor-
steeninbouw van een zitkamer in eikenhout, ontworpen door K . 
P. C. de Bazel te Bussum, uitgevoerd door de kunstwerkplaats 
„de Ploeg" te Amsterdam; Eetkamer in Cuba-mahoniehout, ont
worpen doorW. Penaat te Amsterdam, uitgevoerd door de kunst
werkplaats „de Woning" te Amsterdam ; Woon- en Eetkamer in 
Cuba-mahoniehout, ontworpen doorC. W.Nijhoff te Amsterdam, 
uitgevoerd door de firma's J. H . Haag & Zn.. J. W. G. Lasance en 
door A. F . v. d. Weij te Amsterdam; Keuken, ontworpen door 
Jan de Meijer te Amsterdam. 

IM VILLA BIJ OVERVEEN. 
Architecten: J. M U L D E R Hzn. en J. A . V A N A S D O N K . 

De villa wordt gebouwd aan de nieuw aangelegde 
Julianaweg tusschen Overveen en Haarlem, de hoofd
weg van het Villapark dat Overveen met Haarlem ver
bindt. 
Het gebouw wordt gepleisterd met. wit grofkorrelig 
terranova en gedekt met donkerblauwe leien. 
De kozijnen krijgen beneden diepe neggen, terwijl de 
kozijnen der verdieping over de pleister heensteken. 
Alle houtwerk buiten wordt wit geschilderd. In de 
terranova wordt een spaarzame tegelversiering aange
bracht (van de Porceleyne Flesch). Dorpels en banden 
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Arch . J . M U L D E R Hzn. en J. A . V A N A S D O N K . 

van Obernkirchener zandsteen. In eetkamer, serre en 
gang donker gebeitste eiken vloeren. In vestibule mar
mer (bleu turquin en wit). In keuken, W . C en door
gang V. I. tegels. 
Het werk wordt uitgevoerd door de firma P. Rijnierse 
en Zn. te Overveen onder toezicht van den Heer B. J. 
van der Zwaag. 

LEERSTOEL IN DEN STEDENBOUW AAN DE 
TECHNISCHE HOOGESCHOOL T E DELFT. 

Door de Sociaal Technische vereeniging van Democratische 
Ingenieurs en Architecten is het volgende adres ingediend bij 
Z.Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken. 

's-Gravenhage, 13 December 1912. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen : 
het Bestuur der Sociaal-Technische Vereeniging van Demokra-
tische Ingenieurs en Architecten (goedgekeurd bij Koninklijk 
Besluit van 14 October 1904 No. 49); 
dat adressant heeft kennis genomen van het adres van het 
Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst dd. 24 Oct j l . aan Uwe Excellentie, in zake een leerstoel 
in den stedenbouw aan de Technische Hoogeschool te Delft ; 
dat door adressant bereids in Januari 1905 op onderwijs in dit 
leervak werd aangedrongen, toen door hem in een adres aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal werd verzocht ..de Ste-
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denbouw" op te nemen onder de verplichte aan 
de Technische Hoogeschool te doceeren leervak
ken ; 
dat volgens de door adressant verkregen inlich
tingen thans aan de Technische Hoogeschool on
derwijs in den stedenbouw niet geheel ontbreekt, 
aangezien met name door Prof. Mr. Valckenier 
Kips op zeer te waardeeren wijze op zijn colleges 
over Administratief Recht meerdere tot den ste
denbouw behoorende onderwerpen ter sprake 
worden gebracht; 
dat niettemin de vestiging Van een leerstoel in dit 
voor onze samenleving zoo buitengemeen belang
rijk vak zeer wenschelijk moet worden geoor
deeld, opdat behalve de staatkundige en sociale, 
ook de hygiënische, technische en aesthetische 
zijden van het vraagstuk der stadsuitbreiding ten 
volle tot haar recht kunnen komen; 
dat de vestiging van een leerstoel als hier be
doeld wordt, van belang is niet alleen voor de a.s. 
bouwkundige ingenieurs, gelijk het boververmeld 
adres van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkust schijnt te bedoelen, maar dat ook in het 
bijzonderde voor civiel-ingenieur studeerenden, 
van wie een belangrijk gedeelte in leidende be
trekkingen bij grootere en kleinere gemeenten 
zal werkzaam zijn, met deze aanvulling van het 
technisch hooger onderwijs zeer zouden zijn ge
baat ; 
dat buitendien de benoeming van eenhoogleeraar 
in den stedenbouw ook uit een meer algemeen 
oogpunt van gewicht is, aangezien daardoor de 
kennis van de stedenbouwkundige aangelegen
heden in ruimeren kring zoude kunnen worden 
verspreid en de belangstelling daarvoor kunnen 
worden vermeerderd, zoodat deze kennis aan 
zeer velen, die, direct of indirect, op de uitbreiding 
onzer steden invloed kunnen uitoefenen, ten 
goede zoude komen. 
Redenen waarom adressant zich tot Uwe Excel 
lentie wendt met het eerbiedig verzoek het daar

heen te willen leiden, dat door de benoeming van een hoogleer
aar in den stedenbouw worde voorzien in eene belangrijke 
leemte in de opleiding onzer civiel- en bouwkundige ingenieurs, 

't welk doende, 
Namens het Bestuur der Sociaal Technische Vereeni
ging van Demokratische Ingenieurs en Architecten, 

(w. g.) P. B A K K E R S C H U T , c. i . , Voorzitter. 
( _ „ ) W . C. V A N M A N E N , c. i . , Secretaris. 

PRYSVRAGEN 
NATIONALE PRIJSVRAAG V A N H E T C E N T R A A L -
BLAD DER BOUWBEDRIJVEN. 
Op deze prijsvraag, luidende als volgt: 
„Men vraagt een verhandeling over het gebruik van baksteen 
versus beton en gewapend beton, voor het maken van gebouwen 
of gedeelten van gebouwen. De verhandeling moet het onder
werp uit aesthetisch, technisch en economisch oogpunt beschou
wen en ten slotte tot een of meerdere conclusies leiden," 
zijn vóór den vastgestelden datum twee antwoorden ingekomen, 
onder de motto's : 

„Verschil van aard 
Vaak vriendschap baart" 

en „Evolutie". 
Hier volgt thans het door de Jury uitgebracht 
Rapport over den uitslag der Nationale Prijsvraag van het Cen-
traalblad der Bouwbedrijven. 

Op Woensdag 20 November 1.1. heeft de Jury voor de bovenge
noemde prijsvraag te Amsterdam vergaderd. 
In de samenstelling der Jury is sedert het uitschrijven der prijs
vraag eene verandering gekomen. De heer A. C. C. van Hemert 
werd vervangen door den heer W. C. van Manen. Hiervan is tij
dig in het Centraalblad kennis gegeven, terwijl er geen bezwaren 
tegen zijne vervanging zijn ingebracht. 
Het aantal deelnemers aan de prijsvraag is ver beneden de alge
meene verwachting gebleven ; slechts twee antwoorden kwamen 
in. Niet alleen over de geringe deelname was de Jury algemeen 
teleurgesteld, maar ook de hoedanigheid der antwoorden was 
minder dan zij redelijkerwijze mocht verwachten. Uit de ant
woorden bleek niet, dat er van het onderwerp eene bijzondere 
studie was gemaakt, terwijl van eigen waarneming of persoon
lijke inzichten weinig viel te bespeuren. Een logische gedachten-
gang was dikwijls ver te zoeken en over het algemeen achtte de 
Jury de ingekomen antwoorden weinig wetenschappelijk. Wel 
is waar is het woord „wetenschappelijk" in het programma niet 
genoemd, maar in de bewoordingen daarvan, speciaal in het feit, 
dat gevraagd werd een „verhandel ing", ligt opgesloten, dat ge
wenscht werd een wetenschappelijke behandeling van het on
derwerp. Ook de volledigheid der antwoorden laat veel te wen
schen over; aan sluizen, bruggen, viaducten en den geheelen 
utiliteitsbouw is nagenoeg geen aandacht gewijd, terwijl op som
mige punten de antwoorden zeer aan de oppervlakte blijven, op 
andere punten daarentegen noodeloos in détails wordt getreden, 
waarbij bovendien de Jury den indruk heeft gekregen, dat veel 
aan bestaande werken is ontleend. Iets bijzonders kon men in 
geen der beide antwoorden ontdekken, terwijl toch juist de be
doeling der prijsvraag is iets te krijgen, uitstekende boven het 
middelmatige. Opzet en bewerking der beide antwoorden gaven 
der Jury aanleiding hare teleurstelling uit te spreken over het 
feit. dat niet personen, die het onderwerp volkomen meester 
waren, op deze prijsvraag hunne krachten hebben beproefd. Aan 
den anderen kant valt niet te ontkennen, dat het geven van eene 
verhandeling, als de Jury zich die voorstelt, niet gemakkelijk is, 
en een groote studie vereischt; en dat men, waar ieder geval op 
zich zelf staat, in eene verhandeling moeilijk ontkomt aan het 
stellen van algemeenheden. 

Met het oog op het bovenstaande en omdat de ingekomen ant
woorden slechts zeer onvolkomen beantwoorden aan het doel, 
dat men bij het stellen van de prijsvraag heeft voor de oogen ge
had, kwam de Jury. na korte beraadslaging met algemeene stem
men tot de conclusie, dat zij aan geen der ingekomen antwoorden 
een prijs kon toekennen. 
Immers het toekennen van een prijs, zelfs van een 3en prijs, is 
een bekroning, een goedkeuring, en naar de meening der Jury 
kan geen der beide antwoorden daarvoor in aanmerking komen, 
omdat zij te onbelangrijk zijn. 
Evenwel besluit de Jury eveneens met algemeene stemmen, een 
bedrag van veertig gulden toe te kennen aan ieder der beide in
zenders ter aanmoediging en als erkenning voor geleverden 
arbeid. 

De Jury: 
H . P . B E R L A G E . 

G. W. VAN H E U K E L O M . 
W. C. VAN MANEN. 
D. J. VAN WIJK. 
L . ZWIERS. 
H . POLANO. Rapporteur. 

iMGEZOMDEM 
ëfSTUKKEMTJ 

1. Weet U een afdoend middel om huiszwam te verwijderen van 
hout- en metselwerk ? 
2. Bestaat er ook een specialiteit die zich belast met het ver
wijderen van huiszwam ? 
Gaarne ziet de Redactie antwoorden op deze vragen tegemoet, 
liefst van hen. die van hun ervaring mededeeling kunnen doen. 

TOREN T E VLISSINGEN. 
Geachte Redactie. 

HUISZWAM. 
De volgende vragen worden aan de Redactie gesteld : 

Volgens een bericht in de N . R. Ct. zou Dr . Cuypers te Vlissingen 
aan B. en W. hebben geadviseerd de spits van den toren aldaar 
op te bouwen in den voor den brand ouden vorm. doch niet als 
toen uit hout bedekt met leien of lood, maar uit beton, bekleed 
met terra cotta. Onder de vele adviezen, destijds door verschil
lende architecten te dezer zake gepubliceerd, waren enkelen 
voor een vrijen, anderen voor een meer historischen vorm; men 
kan hierover van meeniug verschillen, doch een vorm. eigen aan 
de samenstelling van hout bekleed met lood of leien, namaken 
in steen of terra cotta, dit denkbeeld vond gelukkig niet veel ver
dedigers. Het klinkt dan ook bijna ongelooflijk, vooral als dit als 
't ware de kroon zou moeten beteekenen. die op 't werk van een 
man als Cuypers zal worden geplaatst, die geheel zijn leven 
andere ideeën heeft geleeraard en gehuldigd, en als 't ware bo
vendien de hoofdadviseur is over onze monumenten. 
Tegen het materiaal zelve valt zeker niets te zeggen, maar terra 
cotta eischt toch natuurlijk geheel andere toepassing en vormen-
behandeling dan hout. We betwijfelen dus voorshands de waar
heid van het bericht, wat zeker op misverstand berust? 

Hoogachtend. J A C . v. Gll.s. 

BERICHTEN 
Het beeldhouwwerk van het Paleis op den Dam te A m 
sterdam. Naar het N . v. d. D. mededeelt heeft dezer dagen de 
directeur van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht.de 
heer Tellegen, in gezelschap van den inspecteur, den heer Van 
Voorthuijsen, een bezoek gebracht op den steiger, die is aange
bracht tegen den gevel van het Paleis op den Dam. 
Die steiger moet dienen voor een onderzoek naar den toestand 
van het beschadigde beeldhouwwerk in het fronton. Dit onder
zoek zal ook worden uitgestrekt tot den achtergevel.'t Is zelfs 
aan den voorgevel nog niet afgeloopen, zoodat alle geruchten 
omtrent opdrachten tot herstel van het beeldhouwwerk kunnen 
worden tegengesproken. Aan niemand is nog zulk een opdracht 
gedaan, ook niet, zooals het laatste gerucht wilde, aan de firma 
Cuypers en Co.. te Roermond. 
Ac. v. Beeld. Kunsten te 's-Gravenhage. Gedurende enkele 
dagen hield de Ac. v. Beeld. Kunsten een tentoonstelling van 
werken van oud-leerlingen, een opzet die zeer te waardeeren 
is, en de moeite loonde. In hoofdzaak, hoewel niet uitsluitend, 
was het vervaardigd op de Academie zelf. en toonde hoe uit de 
betere leerlingen zich de enkelingen ontwikkelden die de roem 
der Haagsche School zouden uitmaken. Wél is het onderwijs ver
anderd, zoowel wat sujetten als techniek aangaat, wèl zien we een 
zachte romantiek en een voorzichtig klassicisme nog in die wer
ken doorstralen; doch zekere elementen van het toen „futuris
tisch" impressionisme breken reeds door! 
Een buitengewoon groote belangstelling kenmerkte niet ten on
rechte deze tentoonstelling; op dergelijk gebied is een schoon 
arbeidsveld, niet voor 't eerst betreden doch wederom verder 
ontgonnen. Moge de Academie op dien weg succesvol voortgaan. 

de C l . 
Tentoonstelling „ H u i s en Tuin 1913". De tentoonstelling 
„Huis en Tuin, in bouw. inrichting en aanleg", waarvoor 't initia
tief genomen is door de Vereeniging van Nederlandsche Bak
steenfabrikanten, begint een meer vasten vorm aan te nemen. 
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De definitieve Tentoonstellingscommissie is gevormd en bestaat 
uit de volgende Heeren: D. J. van Wijk, Voorzitter; M . J van 
Löben Seis, Ondervoorzitter; M . Th. Omzeele,Penningmeester; 
J. Terwindt; A . Smits; C. J. Hendricks; Jul. Arntz ; L . Zwiers ; 
H . Wijers; J. M . L o b ; W. C. van Düsse ldorp ; D . C. den Ouden ; 
W. Kroese ; W. J. van der Eist en I. C. F . Lauri l lard, terwijl als 
Secretaris is toegevoegd de heer J. H . Janson. Architect der 
Tentoonstelling i sdehee rL .Zwie r s t e Amsterdam. Het Tentoon
stellingsbureau is voorloopig gevestigd P. C. Hooftstraat 103. 
In herinnering wordt gebracht, dat deze Tentoonstelling wellicht 
gehouden zal worden op een terrein in het uitbreidingsplan Zuid 
gelegen aan de Emmastraat en een oppervlakte van ruim één 
hectare zal beslaan. 
De volgende groepen zullen worden gevormd : 
a. bouwstoffen; b. hang- en sluitmiddelen; c. verwarming en 
verlichting; d. ventilatie; e. watervoorzieningen en-afvoer;/ , 
meubileering en stoffeering; g. keukeniurichting; ft. litteratuur 
en instrumenten der bouwtechniek; ('.aanverwante bedrijven 
inwerking; k. tuinaanleg en -versiering. 
Allerwege mocht de voorloopige tentoonstellingscommissie in
stemming ontvangen met haar streven en kwamen aanvragen 
om plaatsruimte voor velerlei artikelen binnen. 
Een dergelijke tentoonstelling, eerstelinge in ons land, biedt een 
zeldzame gelegenheid aan fabrikanten om hun fabrikaten te 
exposeeren of in werking te laten zien. Het ligt in het voornemen 
o.a. de baksteenfabrikatie; de houtbewerkingsmachines; het 
mechanisch keuren van bouwstoffen; het vervaardigen van 
tegels en vele andere fabrikaties in volle werking den bezoekers 
te toonen. waardoor aan deze tentoonstelling een bizondere aan
trekkelijkheid zal worden verleend. 
Ook zal er gelegenheid bestaan de fabrikatiewijze cinematogra
fisch te vertoonen, daar een bioscooptheater op het terrein een 
plaats zal vinden. 
Ter gelegenheid der tentoonstelling zal een prijsvraag worden 
uitgeschreven voor het ontwerp van een dorpsschool met onder
wijzerswoning, een onderwerp, dat ongetwijfeld vele architecten 
zal aanlokken. 
Voor de kunstnijverheid is een geheel afzonderlijk gebouw ont
worpen, waarin, naar de commissie hoopt, de beste onzer kunst-
nijveren hunne scheppingen tentoon zullen stellen. 
Moge deze tentoonstelling dan ook alle medewerking ondervin
den, die zij verdient; dit zal zeker de Nederlandsche Nijverheid 
ten goede komen. 
Een congres gebouw. ..De Standaard" dringt aan op de stich
ting van regeeringswege van een congresgebouw te 's Graven
hage, een gebouw met vergaderzalen van verschillende uitge
breidheid, een groot auditorium voor ontvangst en afscheid, 
sectie-zalen, bestuurs- en commissiekamers, een leeszaal, een 
restauratie-gelegenheid, een bibliotheek met de meest noodza
kelijke Nachschlagbücher, enz., en dit alles zoo ingericht, dat er 
goede akoestiek heerscht, dat er 's winters en 's zomers kan wor
den vergaderd, dat twee kleine congressen tegelijk kunnen sa
menkomen, en liefst met een stijlfront, dat spreekt. 
Het blad deelt mede, dat reeds geruimen tijd geleden door den 
Nederl. Raad van Internationalisme een verzoek van deze strek
king bij de regeering moet zijn ingediend, doch zonder dat men 
tot dusver nog iets naders hoorde. 
Heemschut. Het O. M . bij het kantongerecht te Haarlem eischte 
f 3 boete tegen een boer. die, na de inwerkingtreding der veror
dening tegen het maken van inbreuk op het natuurschoon, op 
zijn land aan den weg Haarlem—Amsterdam nog een reclame
bord heeft geplaatst voor autobanden. Dit is de eerste vervolging 
in verband met deze verordening. Alg. H. BI. 
Een boer en tim n i e r m au, die de stadsbouwers niet navolgt. 
Tot het grondgebied onzer gemeente, een provinciestad, behoo
ren een paar min of meer afzonderlijk gelegen terreinen, waarop 
tuinbouw op kleine akkers wordt uitgeoefend. Deze beide ter
reinen zijn betrekkelijk vrij dicht opéén met boerenwoonhuizen. 
kleine hofsteden, bezet. Af en toe verrijst er een nieuw bij. Al le 
zijn volgens een zelfde model vervaardigd. Het bouwen ervan 
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wordt nooit opgedragen aan een stadsbaas, doch altijd aan een 
collega uit een nabijgelegen plattelandsgemeente. 
De oudere huizen zijn nog met riet gedekt, die uit den lateren 
tijd met pannen en helaas zonder uitzondering met blauwe. 
Dezer dagen was men weder doende een nieuw boerenhuis te 
bouwen. Toevallig waren daarvan de zijmuren wat hooger ge
teekend, dan gebruikelijk is, en de bouwer vroeg, of deze niet 
lager gemaakt mochten worden. 
Hij ondersteunde dit verzoek met het motief, dat het zoo leelijk 
zou staan, als de zijmuren zoo hoog en uit het verband met het 
geheele gebouw zouden worden. 
Oogenschijnlijk dus een verzoeker, waarmede te redeneeren 
valt. Ik poogde daarom dan ook den man aan het spreken te 
krijgen over rieten daken en wel speciaal waarom hij, zoo ge
steld op goede verhoudingen, niet met riet dekte. Het eenige en 
afdoende daartegen was, dat dit te duur is. Een bewijs, dat het 
verdwijnen der rietendaken niet enkel te wijten is aan de ver
bodsbepalingen uit bouwverordeningen. 
Vervolgens werd hem echter gevraagd, waarom hij. toch pannen 
gebruikend, geen roode bezigde, die toch veel eigenaardiger 
aanblik geven te midden van wat opschietende vlierheesters en 
eenige lindeboomen — de gewone beplanting voor de woning 
en het overig groenland. 
Dat het mooier was kon onze waardige dorper niet tegenspreken, 
dat het bovendien goedkooper was, al evenmin. 
Toch was hij niet in het minst te bewegen roode pannen toe te 
passen. Neen, dat was goed voor een vil la, maar niet voor een 
boerenhuis. Hiertegen was eenvoudig geen redeneeren mogelijk. 
Een boer moet niet doen als een stedeling, dus geen roode pan
nen gebruiken. Misschien er staan enkele villa's met roode 
pannendaken in de nabijheid (echter ook met blauwe gedekt) -
dat ook de onderdanigheid hieraan niet vreemd is. Een feit is, 
dat hij niet tot de roode pannen te bewegen was. 
Waarom kon nu eigenlijk de muur niet hooger? Het gebruik is, 
de muurplaat boven de zijmuren, op de bovendorpels der ko
zijnen te spijkeren. De kozijnen waren reeds op de geijkte maat 
vervaardigd, dus de muurplaat moest zakken, tot een hoogte van 
pl.m. 2 M . boven den opgehoogden grondslag om het gebouw. 
Ook op de vraag, waarom de kozijnen niet wat hooger werden 
gesteld, om een behoorlijken toegang mogelijk te maken, werd 
op even merkwaardige wijze geantwoord. In de eerste plaats 
werd die deur nagenoeg nooit gebruikt en in de tweede plaats 
zijn de boerenlieden gewend te bukken als zij hun woning bin
nentreden. S C H . 
B r a n d b lusschen bij torens. Veelal staat een gemeente bij 
torenbrand met de plaatselijk voorhanden blusschingsmiddelen 
hulpeloos. Rotterdam, zoo dikwijls den toon aangevend, waar 
het betreft goed uitgedachte constructies, heeft in dit opzicht 
weder een voorbeeld gegeven, dat tot navolging moge strekken. 
Naar wij in de N . R. Ct. lezen is in de Groote of St. Laurenstoren 
thans een tot 60 M . hoogte opgaande brandleiding aangebracht. 
Het afvoeren van het water moet geschieden door middel van 
een electrisch gedreven Centrifugaalpomp, die aan het plaatse
lijk electrisch net wordt aangesloten. 

Bij de beproeving der leiding is een automobielstoomspuit als 
perspomp gebruikt. Het resultaat was schitterend. Onder een 
druk van 14 atmosfeeren, werd water gegeven met een straal 
van 24 m.M., die meer dan 12 Meter boven den toren uitspoot. 

S C H . 
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INHOUD : OFFICIEEL G E D E E L T E . Examens der Maatschappij 
1913. — Nieuwe leden. Contributie. Buitenlandsche Leden. 
Reis- en Verblijfkosten Hoofdbestuur en Commissiën. Int. 
Tent. Bouwkunst en aanverwante vakken 1914. — Ontvangen 
Boek- en Plaatwerken. REDACTIONEEL G E D E E L T E . Kroniek : 
De Verbouwing van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, door J. Gratama. Haagsche Woonhuisarchitectuur, 
door G. Versteeg, Slot. — Het Auteursrecht op werken van 
Bouwkunst, door Mr. H . L . de Beaufort. Slot. Huiszwam. — 
Berichten. Laatste berichten. Met een plaat. 

OFFICIEEL GEDEELTE. 

EXAMENS DER MAATSCHAPPIJ TOT BE
VORDERING DER BOUWKUNST IN HET 
JAAR 1913. 

Op Maandag 24 Februari 1913 en volgende dagen zal worden 
afgenomen het examen voor het Diploma van Bouwkundig Op
zichter, ingesteld door de Maatschappij volgens besluit van de 
Algemeene Vergadering van 28 Mei 1891, herzien op de Alge
meene Vergadering van 27 September 1907 en goedgekeurd bij 
Ministerieele beschikking. 
Op Maandag 10 Maart 1913 en volgende dagen zal worden afge
nomen het examen voor het Diploma van Bouwkundig Teeke
naar, ingesteld door de Maatschappij volgens besluit van de 
Algemeene Vergadering van 27 September 1907 en goedgekeurd 
bij Ministerieele beschikking. 
Op Maandag 31 Maart 1913 en volgende dagen zal worden afge
nomen het examen voor het Diploma van Uitvoerder van bouw
werken (Onderbaas), ingesteld door de Maatschappij volgens 
besluit van de Algemeene Vergadering van 23 September 1909 
en goedgekeurd bij Ministerieele beschikking. 
De examens worden afgenomen in het gebouw van genoemde 
Maatschappij, Marnixstraat 402 te Amsterdam. Zij , die deze of 
een dezer examens wenschen af te leggen moeten daarvan 
schriftelijk mededeeling doen vóór 15 Januari 1913 aan het 
bureau der Maatschappij, Marnixstraat 402 te Amsterdam. 
De candidaten zullen in groepen worden ingedeeld; aan hen. 
die zich hebben aangemeld, zullen tijdig alle vereischte inlich-

te * 
tingen worden verstrekt. Eerst na afloop van alle examens 
wordt de uitslag bekend gemaakt. 

Namens het Hoofdbestuur der Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, 

J. G R A T A M A , Secretaris. 

NIEUWE L E D E N . Door het Hoofdbestuur zijn aangenomen 
als Buitengewoon L i d de heeren: 
J. M . Groenewegen, Ged. Bouwk. Opzichter, 's Gravenhage ; 
A. H . Jansen, Ged. Bouwk. Opzichter, Arnhem; 
E . Puister, Bouwk. Teekenaar. Amsterdam; 
H . J. de Baan, Ged. Bouwk. Opzichter, Breda; 
N . J. Weeldenburg, Bouwkundige, Rotterdam ; 
A. Steen Jr.. Ged. Bouwk. Opzichter, 's Gravenhage ; 
P. H. van Altena Jr.. Ged. Bouwk. Opzichter. Zandvoort; 
M. E . Veugelers, Bouwkundige, Nijmegen ; 
C. de Lange, Bouwkundige, Amsterdam; 
W. J. Gerretsen, Bouwkundige, Arnhem; 
J.W.vanderWeele, Bouwk. Opzichter-Teekenaar, 'sGravenhage; 

CONTRIBUTIE BUITENLANDSCHE LEDEN. 
De leden der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
buitenslands gevestigd, worden er aan herinnerd, dat zij, vol
gens art. 2 van het Algemeen Huishoudelijk Reglement, de con
tributie van een geheel jaar vooruit moeten betalen ; zij worden 
dus verzocht hun postwissel ten spoedigste op te zenden aan het 
bureau der Maatschappij, Marnixstraat 402, Amsterdam. 
Pro Memorie diene. dat de contributie bedraagt voor Architect-
L i d f 20. voor Buitengewoon-Lid f 15. - of f 7.50 en voor Dona
teurs f 15. of f5. — . 

REIS- EN V E R B L I J F K O S T E N HOOFDBE
STUUR EN COMMISSIELEDEN OVER 1912. 
Met het oog op het afsluiten van de boeken worden heeren 
Hoofdbestuursleden en leden der verschillende Commissiën 
beleefd verzocht uiterlijk Maandag 30 December 1912hunne de-
claratiën in te dienen aan het bureau der Maatschappij. Marnix
straat 402, Amsterdam. 

In het Gebouw van de Maatschappij tot Bevorde
ring der Bouwkunst, Amsterdam, Marnixstraat 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 
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INTERN. TENTOONSTELLING VAN BOUW
KUNST EN AANVERWANTE VAKKEN 1914 
T E AMSTERDAM. (*) 
Zooals bekend is (zie B . Weekblad 1912, No. 32, blz. 380) hebben 
de drie bouwkundige leden van de Commissie van Voorberei
ding der Vierjaarlijksche te Amsterdam, na overleg gepleegd te 
hebben met het bestuur der vier bouwkundige vereenigingen, 
den Heer Burgemeester van Amsterdam medegedeeld, dat de 
architecten het niet wenschelijk achten, o. a. in verband met de 
Baufach Ausstellung te Leipzig, in 1913 een Intern. Bouwkunst
tentoonstelling te houden te Amsterdam, maar deze in 1914 te 
doen plaats hebben. De Heer Burgemeester kon zich hiermede 
vereenigen, zeide steun toe, en verzoekt om een organisatieplan 
met begrooting. 
Inzake de voorbereiding dezer tentoonstelling 1914 hebben de 
heeren K . P. C. de Bazel en H. P. Berlage te kennen gegeven, 
dat zij tot hun leedwezen door drukke werkzaamheden niet in 
staat zijn aan deze voorbereiding met voldoende kracht deel te 
nemen; de heer Salm, de eenige overblijvende van de drie, in 
hetzelfde geval verkeerend, wenschte natuurlijk geroemde 
voorbereiding niet alleen op zich te nemen en bracht het onder
werp ter sprake in de Hoofdbestuursvergadering op 11 Decem
ber j . l . Het Hoofdbestuur vereenigde zich geheel met de mee
ning van de vergadering van Voorzitters en Secretarissen der 4 
bouwkundige vereenigingen, gehouden 3 Juli j . l , namelijk dat, 
wanneer de 3 genoemde leden van de Commissie voor de Vier
jaarlijksche de voorbereiding der tentoonstelling niet op zich 
namen, aan de 4 bouwkundige vereenigingen de leiding moest 
worden toevertrouwd. Het Hoofdbestuur heeft daarop het initia
tief genomen tot het houden eener bijeenkomst van Voorzitters 
en Secretarissen der 4 bouwkundige vereenigingen benevens 
van de Ver. van Ambachts- en Nijverheidskunst, welke bijeen
komst heeft plaats gehad 10 December j . l . en ook bijgewoond 
werd door den heer H . P. Berlage. Deze vergadering was van 
meening, dat, hoewel B. en W. van Amsterdam in de benoeming 
der drie genoemde heeren in de Commissie voor de Vierjaar
lijksche een bijzonder gelukkige keuze had gedaan, toch in het 
algemeen de wenschelijkheid wordt gevoeld, dat dergelijke 
tentoonstellingen moeten staan onder leiding der betrokken 
Kunstenaars vereenigingen, in dit ge val de bouwkundige vereeni
gingen en de V. A . N . K . E n waar zich hier de omstandigheid 
voordeed, dat feitelijk de voorbereiding der Bouwkunsttentoon
stelling 1914 niet meer kon uitgaan van de door B. en W. indertijd 
in de Commissie voor de Vierjaarlijksche benoemde 3 deskun
digen, daar was hier een goede gelegenheid geboden, te trachten 
de leiding aan bovengenoemde 5 vereenigingen te geven. De 
heeren Berlage en Salm konden zich hiermede volkomen ver
eenigen. Zoodat ten slotte de vergadering van meening was: 
dat de tentoonstelling moet uitgaan van de Gemeente; dat bouw
kunst met kunstnijverheid en andere aanverwante kunsten moet 
worden tentoongesteld ; endat een Commissie van 5 leden, ver
tegenwoordigers der 5 vereenigingen, door die vereenigingen be
noemd moet worden, welke Commissie met bekwamen spoed een 
globaal plan met kostenberekening zal maken, om dit aan den 
Heer Burgemeester over te leggen, zooals deze had verzocht. 
Het Hoofdbestuur kon zich met dit besluit geheel vereenigen en 
benoemde de heer Salm als vertegenwoordiger der Maatschappij 
in genoemde Commissie. 

I1 Het was het voornemen van het Hoofdbestuur om voorloopig betreffende de 
nadere voorbereiding dezer voorgenomen tentoonstelling niets te publiceeren, 
overeenkomstig het besluit van de vergadering der afgevaardigden van de 4 
bouwkundige vereenigingen en van de Ne<!. Ver. voor Ambachts- en Nijver
heidskunst, gehouden 10 December j.l. 
Waar echter het Genootschap Architectura et Amicitia in verband met zijn ver
gadering van 18 December j.l. betreffende dit onderwerp wel mededeelingen in 
het openbaar heeft gedaan, acht het Hoofdbestuur het wenschelijk, ook de leden 
der Maatschappij van het verhandelde in kennis te stellen. 
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ONTVANGEN BOEK- EN PLAATWERKEN. 
Kasteelen, Buitenplaatsen, Tuinen en Parken van Nederland; 
Scheltema en Holkema, A 'dam; — L'Art Public, No. IX- XII 
Bruxelles 1912. Revue de l'Instituut International d'Art Public; 
Directeur Eug. Broerman; — F . J. Nieuwenhuis, De restauratie 
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D E VERBOUWING V A N H E T D E P A R T E M E N T V A N BINNENLANDSCHE Z A K E N 
AAN H E T BINNENHOF T E 'S-GRAVENHAGE. 

Afb. 3. De oostelijke helft van den Vijvergevel op dit oogenblik. 

Afb. 4. Oostelijke helft van den Vijvergevel omstreeks 1600, naar een teekening 
van C. J. VlSSCHER. 

Afb. 5. De Vijvergevel in 1690. naar een teekening van J. V A N C A L L . 
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REDACTIONEEL G E D E E L T E , 

ig KRONIEK X L V i i M 
door J, G R A T A M A . 

JE VERBOUWING VAN H E T DEPARTEMENT VAN 
I BINNENLANDSCHE ZAKEN. Het B. Weekblad 
heeft reeds het een en ander medegedeeld 
omtrent de plannen tot verbouwing van het 

Departement van Binnenlandsche Zaken te'sGraven
hage en de behandeling van het ontwerp van den Rijks
bouwmeester in de Tweede Kamer. 
Zooals men zich zal herinneren, is de strijd tusschen Jhr. 
Victor de Stuers en den Minister van Waterstaat daar
mede geëindigd, dat de Tweede Kamer wenschte dat de 
Minister alsnog het advies van de Commissie voor de 
Restauratie der Grafelijke Zalen zal inwinnen, maar hij 
behoeft dit advies niet aan de Kamer mede te deelen, 
zoodat Z.Exc. vrijwel zijn eigen gang kan gaan. Deze 
oplossing van dit belangrijk onderwerp, waarbij het 
nationale Binnenhof ten zeerste is betrokken, heeft na
tuurlijk in vele kringen ontstemming gewekt, in de eerste 
plaats onder architecten en historici. 
Dr. H . E . van Gelder, de bekende archivaris van Den 
Haag, wijst in een uitstekend artikel in de „Groene" 
van 15 Dec. jl., toegelicht met verschillende illustraties, 
op het bedenkelijke van den voorgenomen bouw. 
Het een en ander van dit artikel zij hieronder aange
haald, waarbij wij tevens enkele der afbeeldingen geven. 
Schrijver acht een nationaal monument in gevaar. Na 
de groote historische beteekenis van het Binnenhof
complex beschreven te hebben, zegt hij: 
„Daar is elk gebouw of gebouwtje nedergezet voor 
een bepaald doel, voor de behoeften van dit of dat tijd
perk, deze persoon, dat college. Het is een conglomeraat 
geworden door eeuwenlange ontwikkeling van haast 
ontelbare bouwwerken. Daardoor juist is de geschie
denis erin geschreven, en daardoor ook is het blijven 
leven tot in onzen tijd. Het kabinet der koningin heeft 
de oude stadhouderlijke vertrekken bezet; sedert de 
omwenteling van 1795 huist het vertegenwoordigend 
lichaam in den grooten nieuwen vleugel daarvan, door 
Willem V aan de zuidz ijde van het Binnenhof gebouwd; 
in de groote zaal heeft jaarlijks de, voor de door de 
Grondwet voorgeschreven samenwerking min of meer 
symbolische, opening der vergadering der volksverte

genwoordiging plaats, door de vertegenwoordigster der 
monarchie". 
Thorbecke had een grootsche gedachte, nam. om het 
geheele Binnenhof af te breken om er een groot paleis 
voor de Volksvertegenwoordiging te stichten. 
-Maar, vervolgt dr. van Gelder, gelukkig voor ons, die 
een andere appreciatie hebben van wat der historie 
toekomt die gedachte van 1863 is niet verwerkelijkt. 
Of het Thorbecke gebleken is, dat de volksvertegen
woordiging voorloopig nog wel niet tegen de historie 
opwoog? Dat de liberale burgerij nog niet toe was aan 
een eigen paleis-der-democratie? Wij weten het niet, 
maar ons inziens geeft wat wel gebeurd is vrij wat beter 
de maat aan van wat men toen voor den voortbouw der 
geschiedenis vermocht. Dat was het schandelijk ont
wrichten en verknoeien van een groot deel van den 
Binnenhofgevel aan de zijde van den Vijver door de 
daar staande gebouwen te vervangen door het Minis
terie van Waterstaat, gezet in een stijl, die geen naam 
heeft, tenzij men haar met het fleurige epitheton water
staat-stijl zou willen kenmerken. Terwijl men aan den 
eenen kant op het Binnenhof zelf het oude schoon 
trachtte te herstellen en de Groote Zaal met al haar 
aan- en bijbouwen ging restaureeren (zij het ook eenigs
zins met de losse hand!) bedierf men aan den anderen 
kant aan de zijde van den Vijver een schilderachtige 
schoonheid geheel en al; schond er ook de historie door 
daar uit het silhouet te doen verdwijnen den hoogen 
gevel van de oude Hofkapel der graven, die men op 
onze afbeelding 4 nog zulk een domineerende plaats 
kan zien innemen. In stede van de zoo levendig afwisse
lende gevelreeks kreeg men nu de strak getrokken ge
bouwen welker quasi-renaissance van een hinderlijke 
burgerlijkheid is." 
Het stuk, waar Binnenlandsche Zaken zetelt, met het 
bekende torentje, waar tal van ministers huisden, is 
echter nog oud. Het Departement moet echter gewijzigd 
worden, daar het op het oogenblik een doolhof en een 
geheel onvoldoende huisvesting is. -Bij overrompeling" 
zooals Dr. v. G. zegt, is de verbouwing aan de orde 
gesteld. 
-Wat er nu gebeuren gaat is het volgende. De rijks
bouwmeester — wij vermoeden geprest om te voldoen 
aan eischen van ruimte en andere ambtenaarswenschen 
— heeft getracht op de plaats van de talrijke gebouwen, 
die Binn. Zaken vormden, één groot gebouw te zetten, 
een administratiegebouw voor een uitgebreid departe
ment, — en dat is zijn recht. Maar hij —• of zij die hem 
de wet voorschreven — heeft daarbij drie ernstige fou
ten begaan. In de eerste plaats heeft hij naar de zijde 
van het Mauritshuis een gevel ontworpen, die ruim 
19 M. hoog zal worden en die 4 M. dichter bij dat Mu
seum komen zal, zoodat daar juist het zuidelijke en wes
telijke licht, dat de Rembrandts, die in de tegenoverlig
gende zalen hangen niet ontberen kunnen, vrij wel ab
soluut wordt onderschept!" 
Ook de Minister heeft dit alsnog ingezien, en heeft last 
gegeven, het voorgestelde project voor het Departement 
zoo te wijzigen, dat het bestaande licht in het Museum 
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Afb. 1. Het Vijvergevel-ontwerp van den Rijksbouwmeester. (Zie losse plaat.) 

behouden blijft. — De bedreiging van het Mauritshu'is 
was een vergissing, een ongelukkig oogenblik, een onna
denkendheid. Die is gemakkelijk terug te nemen. Maar 
ten opzichte van 2 andere zeer belangrijke fouten is 
dr. van G. minder gerust. 
.Het eerste betreft de rooilijn van het departement aan 
de Binnenhofzijde, welke rooilijn schuin loopt, en die in 
het ontwerp evenwijdig met den Vijver getrokken wordt. 
Maar wat wil nu het geval: de beide poorten, ter weers
zijden van dezen gevel (zie afb. 2), zijn in overeenstem
ming met die rooilijn eveneens schuin geconstrueerd. De 
oude bouwmeester, rationeel in zijn architectuur, bracht 
deze technisch zeer moeilijke oplossing van het probleem 
tot stand, en het verleggen van die rooilijn nu, ontkent 
dus niet slechts die rationeele oplossing, maar ontneemt 
haar voor de toekomst alle logisch verband, maakt haar 
tot een onbegrijpelijke gril. Is dus niet alleen een mis
drijf tegen het rationeel begrip van den ouden bouw
meester, maar bovendien een vergrijp aan de rationeele 
architectuur zelf. Leelijk bovendien omdat ook de aan
sluiting aan de poort in het gedrang komt, onnoodig en 
ongewenscht ten slotte omdat hierbij ook nog een voor 
bebouwing zéér bruikbare ruimte wordt opgeofferd." 
Het tweede punt betreft den gevel aan den Vijverzijde. 
Schrijver geeft aan hoe de toestand omstreeks 1600 en 
1690 was. In het midden der 18de eeuw werd de geheele 
ruimte ingenomen door 2 groote gebouwen, een toe
stand die wij ook nu nog kennen. 
Hij vervolgt dan: 

„Nu zijn voor den modernen bouwmeester, die hier een 
departementsgebouw te ontwerpen heeft, twee oplos
singen mogelijk: of hij restaureert al deze gevels voor 
zoover noodig: herstelt bijvoorbeeld de kanteelingen 
op het oudste huis, hergeeft aan de vensters, ook die 
van den toren, hun eigenaardige kruiskozijnen, knapt 
de 18<fe eeuwsche huizen wat frisch op, maar laat het 
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historisch geaccidenteerd karakter in zijn geheel en in 
zijn zeer bijzondere waarde en aantrekkelijkheid; — of 
hij werpt alles voor den grond en bouwt een modern, 
twintigste eeuwsch administratiegebouw: een nieuwe 
noot in de gansche compositie van het Binnenhof, waar
op onze tijd recht zou kunnen doen gelden. Iets als de 
durf van Thorbecke! 
Maar geen dezer beide dingen gebeurt. Zijn de geruchten 
juist, dan werpt men wèl alles voor den grond, en dan 
zet men er met het onschuldigste gezicht van de wereld 
den gevel, waarvan wij hier het ontwerp kunnen laten 
zien (afb. 1). Daar ziet men verschijnen: het geveltje 
met de kanteelingen, het trapgeveltje, en dan een niet 
duidelijk te definieeren gebouw, en weder een trapge
veltje. Geen restauratie, en geen origineele bouw. Is het 
behoud der historische gevels -— door restauratie ver
sterkt —• niet mogelijk, (hetgeen wij niet beoordeelen 
kunnen, maar dat ons zeer onwaarschijnlijk lijkt) welnu 
men zij radicaal en bouwe naar eigen inzicht, doch 
men geve niet iets dat den bedriegelijken schijn van 
restauratie heeft, maar dat daardoor een smakeloos 
bedrog en een onvergeeflijke schending der historie is. 
Zoo wordt de droevige lijdensgeschiedenis van den vij
vergevel met het vernielen van de Hofkapel begonnen, 
met het verburgerlijken van den Waterstaatgevel 
voortgezet, door een schijnrestaratie voltoooid!" 
Dr. v. G. acht het afkeeren van het euvel niet onmoge
lijk. Ten eerste zal een architecten-commissie alsnog 
de plannen ter beoordeeling krijgen. En ten tweede 
moet de Eerste Kamer zich nog uitspreken. 
Het artikel eindigt met de juiste opmerking: 
„Blijkt dan, dat er niets met mogelijkheid te behouden 
is, welnu men zal noch bij archeologen, noch bij histo
rici de tegenstanders vinden van nieuwbouw, mits ra
tioneel, mits met eigen cachet. Maar gegeven de capa
citeit van onzen tijd lijkt ons deze raad toch wel het 

Afb. 2. Plattegrond van het Binnenhof omstreeks 1700. (Zie de schuine rooilijn (P) van het huidige departement van Binnenl . 
Zaken tusschen de beide poorten; de nieuwe ontworpen rooilijn loopt van af e evenwijdig aan den Vijvergevel, zoodat de 
beide poorten ten opzichte hiervan scheef zouden komen te staan). 

verstandigst, dat men liever alles in het werk stelle om 
te trachten wat de historie ons gelaten heeft met eer
bied en verstand te behouden. 
In ieder geval echter begrijpe men,dat een derde keuze 
onmogelijk is, dat dus hetgeen nu wordt voorgesteld 
noch logisch is, noch waardig. En dat wij aan den rijk
dom onzer historie toch wel verplicht zijn zoo armzalig 
een vertooning te verhinderen!" 

"Wat mij bijzonder genoegen doet in het artikel van dr. 
v. G. is naast een juiste en warme verdediging van het 
behoud van historische gebouwen te vinden een even 
juiste en haast even warme waardeering van het recht 
van nieuwbouw „mits rationeel, mits met eigen cachet." 
Bravo! Dit is de zaak niet eenzijdig oudheidkundig, 
maar algemeen zien; dit getuigt voor alles van een 
diepe liefde voor het echt-historische en van een groo
ten afkeer voor het nagemaakt historische. Dit getuigt 
van een verlangen naar waarheid in architectuur; dus: 
óf een taktvolle restauratie, öf een geheel nieuwe, mo
derne schepping. Maar in geen geval een namaak van 
een historische-stijl-architectuur, die ik wel eens ge-
qualificeerd heb als een dubbele leugen, namelijk èn 
als historie, èn als architectuur. Stijlnamaak is öf een 
eisch van den bouwheer, die niet beter weet, of een 
houvast voor talentlooze architecten. Maar bij een be
bouwing van het Binnenhof mag een dergelijke minder
waardigheid niet voorkomen. 

En het is in verband hiermede, dat ik een der beide 
door dr. v. G. genoemde oplossingen meer naar voren 
wil brengen, namelijk een modernen nieuwbouw. "Wan
neer wij bijgaande plaatjes bekijken, treft het ons, dat 
voortdurend aan het Binnenhof in den loop der tijden 

is veranderd en voortdurend in een architectuur van 
den eigen tijd. Dit is gezond en logisch, omdat de eigen 
stijl zuiver voortkomt uit de eischen van den eigen tijd. 
Deze architectonische stijlverschillen geven het echte, 
het marquante aan het historische. "Waarom zouden 
wij in onzen tijd niet evenzoo doen ? Gegeven de capa
citeit van onzen tijd, zegt dr. van G. is het het verstan
digst het oude te behouden. 
Dit lijkt mij minder juist en te pessimistisch gezien. On
getwijfeld is de bestaande toestand van het complex 
Binn. Zaken zoo ingewikkeld, zoo verbrokkeld en zoo 
vervallen, dat het totaal ongeschikt is voor het Minis
terie. Men wil nu de inrichting geheel naar de eischen 
des tijds maken; dit is een primaire eisch, die alle 
andere beheerschen moet. Welnu, het is zeer onwaar
schijnlijk dat een verbouwing van het bestaande een 
volop moderne toestand zou geven. En zou dit wonder 
tóch mogelijk zijn, dan zou toch de verhouding van het 
inwendige ten opzichte van de oude gevels een zeer 
gewrongene worden. Een gezonde toestand zou niet 
geschapen zijn, terwijl de oude gevels een bedenkelijke 
onwaarheid zouden bevatten. 
Neen, een volkomen rationeele, nieuwe schepping zou 
alleen m. i. aan te bevelen zijn; zij kan zich zelf, logisch 
en van eigen schoonheid zijn: zij zou inderdaad de his
torie van het eeuwenoude Binnenhof met onzen tijd ver
binden. Het Binnenhof zou levend blijven. Er is echter 
een groote „maar" bij, namelijk, dat deze nieuwbouw 
zich harmonisch zou moeten voegen in het geheele 
complex. Alleen een zeer begaafd bouwkunstenaar met 
speciaal talent kan dit bereiken. 
Men bereikt dit niet door een slappe, ja levenlooze 
stijlnamaak, zooals het project van den Rijksbouw
meester die doet zien, en waarbij het onzalige voorbeeld 
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Afb. 5. Hoek Frederik Hendriklaan en van Beuningenstraat. Afb. 6. Bouwblok in de Frederik Hendriklaan. Arch . R U T G E R S . 

van het Departement van "Waterstaat is gevolgd, het
welk, zooals dr. v. G . terecht zegt, van een hinderlijke 
burgerlijkheid is. 
Het Binnenhof is een onzer allerbelangrijkste monu
menten ; het vraagt voor zijn verbouwing de meest ge-
eigende en beste krachten. Het is niet van onze Rijks
bouwmeesters te verwachten, dat zij voor de talrijke 
gevallen, waarin zij ambtelijk betrokken worden, steeds 
de allerbeste krachten zullen zijn. Dit zou niemandzijn. 
De eenige goede oplossing zou daarom zijn, die beste en 
speciale krachten aangewezen te krijgen, hetgeen zou 
kunnen geschieden door het uitschrijven van prijsvra
gen, overeenkomstig de onlangs geuitfe wensch der 
bouwkundige vereenigingen, o. a. met het oog op den 
nieuwbouw van het groote postkantoor te Rotterdam. 
Ook op andere wijze zouden de meest begaafden in deze 
gekozen kunnen worden. 
Maar de hoofdzaak is en blijft: niet dat het Binnenhof 
in zijn ouden toestand zorgvuldig bewaard blijft, maar 
dat het complex waardig en mooi blijft. En wat geeft 
meer waarborgen voor het waardige (het waarachtige) 
en het mooie (het levende) dan een talentvolle nieuwe 
schepping? Een taktvol samengaan van het oude met 
het nieuwe kan hierbij wordenbestreefd , ook met be
houd van de oude rooilijn aan het Binnenhof, welke 
door het ontwerp van den Rijksbouwmeester zonder 
reden op niet fraaie wijze wordt gewijzigd. 
Dit vernietigen van de historie is te gekker, als we zien, 
dat in den vijvergevel op verkeerde wijze de historie ge
volgd wordt! 

g HAAGSCHE g 
WOONHUIS-ARCHITECTUUR. 

V O O R D R A C H T G E H O U D E N DOOR G . V E R S T E E G OP 
11 N O V E M B E R 1912 VOOR D E A F D E E L I N G ' S - G R A V E N 
H A G E V A N D E M A A T " T O T B E V . D E R B O U W K U N S T . 

m 
(Vervolg van blz. 619; slot). 

leze economische tendenzen leiden volgens 
j Behrendt aldus tot bepaalde typen en zou dus 
jvolgens de in de moderne maatschappij gel-
Idende wetten moeten leiden tot een massa

productie, waarbij enkele ondernemers in het groot de 
huizen gingen bouwen, die tot dusver verschillende 
kleine, weinig kapitaalkrachtige, ondernemers elk voor 
zich bouwen. Kortom tot de intrede van het moderne 
grootbedrijf in de huizenproductie. 
Men ziet echter, in weerwil van de regelmatige indee
ling van de bouwblokken in -perceeltjes", dat ieder 
bouwondernemer zijn eigen huis of klein groepje van 
huizen bouwt, hoewel het feitelijk alle gelijke huizen 
zijn. Hoe grooter steden, zegt Behrendt, des te minder 
bekwaam de ondernemers in den regel zijn; allerlei ver
ongelukte menschen treden als zoodanig op, voor het 
teekenwerk zoover dit door het bouwtoezicht wordt 
gevorderd, meestal geholpen door jongens, die ter 
nauwernood de Ambachtsschool hebben verlaten: de 
architect bouwt voor den ondernemer niet. 
Elke bouwondernemer tracht uit puur egoisme zijn 
buurman te overtroeven in veelheid van motieven, 
bontheid van kleuren en vindingrijkheid, zoodat een 
wandeling door onze nieuwe straten vaak een pijniging 
voor de oogen is. (Afb. 3 en 5). 

Dit egoisme komt vooral tot uiting in de weinige egards, 

die in den regel in acht genomen worden waar het be
treft de aansluiting der daklijnen van de verschillende 
perceelen. Regel is, dat bij de rijen huizen de zijgevels 
van de belendingen in hun kaalheid storend werken op 
het aspect van de geheele straat. Ook ziet men vaak 
dat de zijstraten, in plaats van met een als hoekhuis 
ontworpen gebouw, beginnen met een gewoon rijenhuis; 
op den kalen zijgevel heeft men dan door de tuintjes van 
de huizen der hoofdstraat een verre van fraai gezicht. 
Bij de lichtbeeldenvertooning is maar een klein plaatsje 
aan de -gruwelkamer ingeruimd", immers wij allen 
kennen deze typen die in elke stad voorkomen. 
De bewoner zelf voegt een en ander nog aan de rijen-
huizen toe als jalouzien, zonneschermen e.d.; dit alles 
draagt in de meest verschillende kleurenvormen bij tot 
voltooing van het effect. Een enkele maal wordt het oog 
ook nog wel eens aangenaam getroffen, ik herinner b.v. 
aan een gevelbeplanting in de Nassau van Dillenburg
straat, waardoor eenige kunstzinnige bewoners er in 
geslaagd zijn, in deze steenwoestijn een kleine oase aan 
te brengen. 

Verder zegt Behrendt, dat de op speculatie gebouwde 
huizen, die feitelijk een massa-artikel geworden zijn, 
ook architectonisch als massa-artikel behandeld moeten 
worden; dit is het eenige middel dat verbetering kan 
brengen. 
Erkers en balkons, steeds zeer aandachttrekkende 
onderdeelen, kunnen tot sieraad strekken als zij door 
den architect worden toegepast aan een woonhuis, dat 
volgens een vooraf bepaalde opdracht wordt gebouwd. 
De bouwspeculanten voor wie, bij den hoogen grond
prijs, elke vierkante meter die gewonnen kan worden 
winst oplevert, zijn zeer gesteld op deze uitbouwsels 
en men ziet het aspect van gansche straten ontsieren 
door den rammelenden indruk, die deze erkers, loggia's 
balkons en verdere uitbouwsels maken. 
Bij den bouw van het massa-artikel der speculatie
huizen moet men een zeer bescheiden gebruik maken 
van allerlei onderdeelen, welke in de architectuur van 
het eigen woonhuis gebruikelijk zijn; de economie is 
daarmede gediend en de schoonheid wordt er door 
gebaat. 

Bij het maken van ontwerpen voor den massa-bouw 
moet men voor het aesthetische effect afzien van de 
beginselen, die voorzitten bij het ontwerpen van den 
woonhuisgevel als eenheid. 
Het individueele in de conceptie van den gevel van het 
rijenhuis moet verdwijnen; het dient te worden een 
onderdeel van een groot organisme, waarbij voor de 
aesthetische behandeling dezelfde wetten gelden, die 
voor de versiering van elk organisme gesteld zijn. 
De grootte van dit organisme wordt bepaald door de 
grootte van het bouwblok; bij een plein zal dit elk der 
wanden daarvan beslaan, terwijl wat de straten betreft 
de blokken tusschen de dwarsstraten als een afzonder
lijk organisme zijn te beschouwen. 
Het van bovenstaand beginsel afwijken kan aesthetisch 
alleen tot goede resultaten leiden als het gebouwen 
geldt van eenige beteekenis. 

Afb. 7. Woonhuizen aan de Koninginnegracht. 

Men versta den heer Behrendt niet verkeerd; hij wenscht 
niet te vervallen tot het kazerne-achtige karakter der 
eentonige rijenhuizen van 1870 '80, dit zonder systeem 
aaneenrijgen van huizen wel eens als sigarenkistjes 
met gaten betiteld hij wenscht verder terug te gaan 
naar het tijdperk volgend op den Biedermeyer tijd; toen 
vond men nog verschillende straten waarbij de gevels 
van eenige opeenvolgende huizen ontworpen waren 
volgens een bepaald systeem. 
"Wij moeten krijgen een middenweg tusschen de te 
groote eentonigheid van vroeger en het ten top gestegen 
individualisme van thans. 
Van hoe groot gewicht het is dat de door Behrendt 
geschetste principes in vervulling gaan, blijkt, als men 
nagaat hoe overwegend groot het aantal op speculatie 

Afb. 8. V i l l a op den hoek v. d. Ouden Scheveningschen Weg en 
de Stadhouderslaan. Arch . H. P. B E R L A G E Nzn. 
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Afb. 9. Woonhuis aan de Laan van Meerdervoort. 
Arch. J. F . L . F R O W E T N . 

gebouwde woningen is in vergelijking met die in 
opdracht van de bewoners gebouwd worden; deze 
nemen slechts een weinig beheerschende stelling in, 
maken slechts enkele percenten van de totale bebou
wing uit. 

Middelen tot verbetering. Verbetering wordt door 
Behrendt verwacht, indien groote kapitaalkrachtige 
ondernemers optreden; deze zijn in staat een archi
tectenbureau erop na te houden. Een architect die zich 
op het gebied van den woningbouw kan specialiseeren, 
zal èn in aestetisch èn in economisch opzicht heel wat 
kunnen bereiken. 
Ook het aankoopen van grond zal bij het grootbedrijf 
meer economisch kunnen geschieden, daar bij verkoop 
in enkele perceelen door den eigenaar van den grond 
wel steeds hooger grondprijs bedongen zal kunnen 
worden. 
Reeds een bouwondernemer, die den woningbouw op 
groote schaal aanvat, is hier ter stede werkzaam en het 
lichtbeeld van een zijner bouwwerken, dat de breedte 
van een geheel bouwblok inneemt, zal toonen, dat, 
al is ook hier het volmaakte nog niet bereikt, reeds 
eene groote verbetering valt op te merken in vergelij
king met wat in het kleinbedrijf tot stand komt. (Afb. 6.) 
Zoolang de wetgever de gemeente nog geene middelen 
aan de hand doet om ook in zake de bebouwing rege
lend op te treden, zal zij ernaar hebben te trachten zoo
veel mogelijk grond in eigendom te bekomen. Er zijn 
voorbeelden van Duitsche steden, waarbij de overheid 
bij grondverkoop met succes regelen stelt betreffende 
de eenheid in materialen,verdeeling van balcons, erkers, 
dakhoogte, enz. 

Dergelijke eischen werken iets uit, meer dan het uitloven 
van prijzen voor den fraaisten gevel, daar van een 
stadsgezicht het totaal effect door zoo'n enkele mooie 
gevel, tusschen allerlei niet met elkaar harmonieerende 
bouwwerken eener huizenrij, weinig stijgt. Alleen bij 
vrijstaande bebouwing kan door gevelwedstrijden mis
schien de schoonheid bevorderd worden. 
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Afb. 10. Woonhuizen in de Javastraat L inks : Arch . S M I T S 

& F E L S ; rechts: Arch. A . B R O E S E v. G R O E N O U B. I. 

Verder is ook een en ander te bereiken, door vrijgevi
ger te zijn in de gevallen waarbij aan de hand van de 
Bouwverordening door B. en W. vrijstelling verleend 
kan worden; tegenover aestetische ontwerpen kan men 
wel wat vrijgeviger zijn maar — dan is het noodig, dat 
aan het bureau van het bouwtoezicht ambtenaren ver
bonden worden, die aesthetisch onderlegd zijn en dat is 
meen ik in Nederland nog maar hoogst zelden het geval. 

Bauberatungsstellen kunnen ook niet gemist worden 
voor de artistieke eenheid van een bepaald stadsge
deelte; in dit opzicht zullen deze instellingen zelfs nog 
veel goed kunnen doen in de wijken, waar geen specu
latiehuizen verrijzen. Zelfs in die gevallen waar enkel 
door architecten wordt gebouwd. 
Zoo af en toe kan men opmerken, dat de architecten het 
nog niet ver gebracht hebben in onderlinge waardee
ring, niet geneigd zijn offers te brengen om de eenheid 
van karakter in een bepaald stadsgezicht te brengen of 
te behouden. (Afb. 10). 
In dit opzicht is de moderne cultuurbeweging ook bij 
het meerendeel der architecten nog niet ver genoeg 
doorgedrongen, zijn ze nog te individualistisch, al kan 
niet ontkend worden, dat zoo nu en dan iets valt te be
speuren, dat lijkt op het komen van een gemeenschap
pelijk ideaal in architectonischen zin. 
Eene hoogst belangrijke taak is wel voor den architect 
het ontwerpen van woningen voor vereenigingen in het 
belang van de Volkshuisvesting nu, ingevolge de gun
stige bepaling van de "Woningwet, een gansch complex 
van woningen volgens een ontwerp kan gebouwd wor
den ; de voordracht over dit onderwerp door den heer 
Schaapop het congres te Düsseldorf gehouden, is in dit 
opzicht overtuigend. 
Het Verbond van Nederlandsche Kunstenaarsvereeni
gingen kan ook zeer bevorderlijk zijn aan eene verhoo
ging van de appreciatie van de bouwkunst door de zus
terkunsten ; op dit gebied is ook nog zeer veel te doen. 
Genoemd Verbond zal op een door haar in het voorjaar 
te organiseeren Congres o.a. doen behandelen het on-

Afb. 11. Huizen op den hoek van den Nieuwen Uitleg en de 
Kanonstraat. 

derwerp: -De vrijheid in het Bouwbedrijf". Ook van 
die zijde dus belangstelling in het onderwerp, dat ons 
thans bezighoudt. 
Ten slotte zou ik hieraan nog wenschen toe te voegen, 
dat de architecten nog meer dan thans het publiek 
moeten bewerken; zoolang het publiek niet het leelijke 
van de tegenwoordige bouwerij inziet, zullen wij in de 
overheid geen steun vinden. 
Wij allen immers weten het bij ervaring, dat overigens 
zeer ontwikkelde menschen een naïeve ingenomenheid 
toonen met de bontheid van onze nieuwe stadswijken 
en bewondering voor zooveel inventie, door welke zij 
op hunne dagelijksche wandeling telkens door wat 
nieuws worden aangetrokken. 
Evenals opvoeding noodig is in dichtkunst, literatuur 
en muziek behoort ook de beeldende kunst en de archi
tectuur niet in de laatste plaats onderwezen te worden. 
Het mooi van een stemmige huizenrij aan een oud 
grachtje wordt nog lang nietalgemeeningezien.(Afb. 11). 
In Duitschland is men op dit gebied verder dan bij ons; 
dit valt direct op bij het bezoek aan eene Duitsche 
school. Daar ziet men allerlei afbeeldingen van goede 
bouwwerken als wandversiering; ook bij ons komt dit 
langzamerhand; de vereeniging voor school wandver
siering doet in dit opzicht zeer nuttig werk. 
Waar wij tegenwoordig overstroomd worden met 
nieuwe literatuur, zou het kunnen zijn dat de verschij
ning van het werkje van den heer Behrendt niet aan
stonds in ruimen kring de belangstelling ondervond 
waarop het m. i. recht heeft. 

Ik hoop, door een en ander er uit aangehaald te hebben, 
dat velen uwer het eens ter hand zullen nemen. 
Behalve de plaatjes, die bij dit opstel zijn afgedrukt, 
werd voor de voordracht nog beschikt over een zeer 
ruime collectie-lichtbeelden waaraan, in causerie vorm, 
na de lezing, gedemonstreerd kon worden de aan- of af
wezigheid van overeenstemming met de principes, die 
vooropgesteld waren. 
De heer J. G. Robbers B.I. Secretaris van de Haagsche 
Afdeeling van de Mij. t. b. d. B. dank ik hierbij nogmaals 
ten zeerste voor den arbeid dien hij zich heeft getroost 
om deze collectie tot mijne beschikking te kunnen stellen. 

H E T AUTEURSRECHT OP WER-
m K E N DER BOUWKUNST. ® 

DOOR M R . H . L. D E BEAUFORT. 

Vervolg van blz. 605, slot. 

Is regel kan dus de architect elke reproductie 
van zijn werk verbieden, niet alleen een 
slaafsche copie, maar ook - - om met de woor-

-den der wet (art. 13) te spreken — -iedere 
geheele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in 
gewijzigden vorm, welke niet als een nieuw, oorspron
kelijk werk moet worden aangemerkt". Hier staan wij 
weer voor een wetsbepaling, die ruimte laat voor ver
schillende uitlegging. De rechter zal in elk bepaald 
geval moeten beslissen, of de bewerking of nabootsing 
van dien aard is, dat zij niet als een nieuw oorspron
kelijk werk is aan te merken, en dus een inbreuk uit
maakt op het recht van den auteur van het nagebootste 
of bewerkte kunstwerk. Deze vraag zal natuurlijk niet 
altijd even gemakkelijk zijn op te lossen. Over de be
ginselen, die hierbij m.i. zijn te volgen, heb ik reeds het 
een en ander gezegd bij de behandeling van de vraag, 
aan welke vereischten een bouwwerk moet voldoen, 
om als een origineele schepping te kunnen worden be
schouwd, die aanspraak heeft op auteursbescherming. 
Diezelfde beginselen moeten m.i. ook bij deze vraag de 
richting aangeven. Men zal zich dus moeten afvragen, 
of datgene wat als de schepping van den bouwmeester 
is te beschouwen, geheel of gedeeltelijk is overgenomen, 
en daarbij eenerzijds zuiver technische vindingen als 
zijnde geen bestanddeelen der auteursschepping, bui
ten beschouwing laten, en anderzijds geen rekening 
houden met de meerdere of mindere belangrijkheid of 
kunstwaarde van het nagebootste werk. Meestal zal 
wel, al zullen ook de twijfelachtige gevallen niet ont
breken, zijn uit te maken of men te doen heeft met een, 
min of meer vermomde, nabootsing, dan wel met een 
vrije, geoorloofde, navolging. 
Buiten eenigen twijfel had men met het eerste te doen 
in de drie gevallen, die niet lang geleden in dit Week
blad werden behandeld en afgebeeld (No. 19 en 20 van 
van dezen jaargang): in de eerste plaats de weliswaar 
niet identieke, maar dan toch symmetrische raadhuizen 
van Noordwijk (origineel) en Woerden (namaak); in de 
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tweede plaats het modemagazijn te Amsterdam, copie 
van de -Selfridge Store" te Londen, met alleen dit ver
schil, dat op de copie nog een dak was ontworpen, dat 
het origineel niet heeft; en ten derde de nagemaakte 
voordeur, waarbij de namaker zich ook slechts een zeer 
geringe - en in dit geval tamelijk onnoozele afwij
king van zijn model had veroorloofd, 

Met de overige bepalingen der Auteurswet behoeven wij 
ons minder lang op te houden. De artt. 15 tot en met 25 
houden de -beperkingen" van het auteursrecht in; 
enkele dier bepalingen slechts zijn voor bouwkundigen 
van belang; zoo b.v. die van art. 18, die vrij laat het 
maken van -verveelvoudigingen" van werken, die blij
vend op of aan den openbaren weg zichtbaar zijn gesteld 
voor zoover die verveelvoudigingen door hare grootte 
of door de werkwijze volgens welke zij vervaardigd zijn, 
een duidelijk verschil vertoonen met het oorspronkelijk 
werk en zich, wat bouwwerken betreft, tot het uitwen
dige daarvan bepalen. Van de overgroote meerderheid 
van gebouwen, althans in de steden, zullen dus zonder 
toestemming van den architect, afbeeldingen gemaakt 
mogen worden. De verveelvoudiging die den architect, 
uitsluitend blijft voorbehouden, zal dus alleen zijn het 
nabouwen en het maken van fotografieën of andere 
afbeeldingen van het inwendige. Dit laatste zal in 
menig geval niet zonder belang zijn, niet alleen waar 
het betreft kerken, schouwburgen, concertzalen, maar 
ook woningen. Immers, om een eenigszins volledig 
beeld te geven van een gebouw kan men niet volstaan 
met een of meer afbeeldingen van den gevel. Dikwijls 
zal de architect juist door de behandeling van het in
wendige zijne meest karakteristieke eigenschappen 
toonen. Wat dit inwendige betreft heeft dus de archi
tect niet alleen het recht om .volgens dezelfde werk
wijze" te verveelvoudigen, d.w.z. te verbieden, dat de 
distributie der ruimten of détails van de uitwerking in 
een ander gebouw worden overgenomen, maar ook het 
uitsluitend reproductierecht volgens andere werk
wijzen, dus b.v. door fotografie of soortgelijk procédé. 
Een andere beperking van het auteursrecht, die ook op 
werken der bouwkunst van toepassing kan zijn, geeft 
artikel 16. Volgens dit artikel is het geoorloofd in 
werken bestemd voor het onderwijs of een ander 
wetenschappelijk doel, reproducties op te nemen. Deze 
reproducties moeten, door grootte of werkwijze, een 
duidelijk verschil vertoonen met het oorspronkelijk 
werk (wat, waar het de reproductie van een gebouw 
betreft, uit den aard der zaak altijd het geval zal zijn); 
bovendien mogen van hetzelfde werk slechts .enkele" 
reproducties worden opgenomen. 

De overige beperkingen zijn voor bouwkundige werken 
van geen practisch belang. Artikel 17, dat voor de 
andere kunstwerken vrijheid geeft om enkele exem
plaren na te maken tot eigen oefening, studie of ge
bruik, houdt in het tweede lid de bepaling in, dat dit 
niet geldt voor het nabouwen van bouwwerken. En 
terecht; immers in het nabouwen, (waarbij van een 
groot aantal -exemplaren" wel nooit sprake zal zijn) 
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heeft men altijd te zien, ook al geschiedt het tot eigen 
oefening, studie of gebruik, eene exploitatie, ten aan-
schouwe van het publiek, van de schepping des bouw
meesters. 
Het tweede hoofdstuk der Auteurswet behandelt de 
handhaving van het auteursrecht. Op twee wijzen kan 
de auteur, op wiens recht inbreuk is gemaakt, daar
tegen optreden. In de eerste plaats civielrechtelijk, 
door hem, die de inbreuk pleegt, in rechten aan te spre
ken tot vergoeding van schade; en in de tweede plaats 
strafrechtelijk, door een klacht in te dienen tegen den
geen die op zijn recht inbreuk heeft gemaakt, waardoor 
deze zich voor den strafrechter zal hebben te verant-

' woorden. In het voorlaatste lid van artikel 28 wordt 
den architecten nog een bijzonder rechtsmiddel gege
ven : zij kunnen van den rechter vorderen dat deze den 
eigenaar of bezitter van een gebouw, waardoor inbreuk 
op hun auteursrecht wordt gemaakt, dus dat een, ge
heele of gedeeltelijke copie is van een werk van hen, 
zal gelasten, dat hij -daaraan zoodanige wijzigingen zal 
aanbrengen, dat de inbreuk op het auteursrecht wordt 

! opgeheven, met veroordeeling van den gedaagde tot 
S eene bepaalde som gelds als schadevergoeding in geval 
' binnen een bepaalden tijd niet aan 's rechters bevel is 
' voldaan." Dit is ongetwijfeld een krachtig wapen, dat, 
j al zal het wellicht niet dikwijls worden gebruikt, toch 

een heilzame preventieve werking kan hebben. Immers 
niemand zal zich er gaarne aan blootstellen, door den 
rechter gedwongen te worden zijn huis geheel of gedeel
telijk af te breken of anders een zware boete te betalen. 
Deze vordering kan intusschen en dit is niet meer dan 
billijk alleen worden ingesteld tegen den eigenaar of 
bezitter van een gebouw, die schuld heeft aan den in
breuk op het auteursrecht. Het is, in verband hiermee, 
gewenscht, dat zoo algemeen mogelijke bekendheid 
wordt gegeven aan de bepalingen der Auteurswet op 
het gebied der bouwkunst, zoodat niet alleen zij die in 
de verleiding mochten komen op het auteursrecht van 
anderen inbreuk te plegen, maar ook het groote pu
bliek, en meer in het bijzonder de opdrachtgevers van 
bouwwerken, tot voorzichtigheid worden aangemaand, 
en gewezen worden op de onaangename gevolgen die 
zij kunnen ondervinden bij het bouwen of doen bouwen 
zonder rekening te houden met de mogelijkheid, dat zij 
daardoor met de bepalingen der Auteurswet in strijd 
komen. 

Het auteursrecht en dit is feitelijk ook een beperking 
die aan dit recht is gesteld — is aan een zekeren tijds
duur gebonden. In overeenstemming met de wetten van 
de meeste andere landen, heeft onze wet dien tijdsduur 
vastgesteld op vijftig jaar na den dood des auteurs. 
Deze zelfde termijn wordt ook door de Berner Conventie 
voorgeschreven; doch deze bepaling is niet dwingend, 
d.w.z. de staten die bij de Berner Conventie zijn aange
sloten blijven vrij om een anderen, korteren termijn te 
doen gelden. Zoo hebben bv. Duitschland en Zwitser
land den termijn van dertig jaar na den dood des 
auteurs, wat tot gevolg heeft, dat niet alleen de Hol
landsche werken in een van die landen slechts dertig 

jaar na den dood des auteurs beschermd zijn, maar dat 
ook de Duitsche en Zwitsersche werken alhier zich met 
dien korteren beschermingstermijn tevreden moeten 
stellen. Over de internationale bescherming in het 
algemeen dient nog het volgende te worden gezegd. 
Onze Auteurswet beschermt alleen die werken, welke 
voor het eerst in Nederland of Nederlandsch-Indië 
zijn uitgegeven, of, indien het een werk betreft dat 
niet is uitgegeven, waarvan de auteur Nederlandsch 
onderdaan is. De bescherming van de buitenlandsche 
werken berust niet op de Auteurswet, maar op de 
Berner Conventie. Evenzoo berust de bescherming 
van de Hollandsche werken in den vreemde op de 
bepalingen der Berner Conventie. Het systeem dat 
hierbij is gevolgd, kan aldus worden samengevat: 
in elk land dat bij de Berner Conventie is aangesloten, 
genieten de werken, uit een der andere aangesloten 
landen afkomstig, dezelfde bescherming, die de Au
teurswet aldaar aan de werken uit het land zelf ver
leent. Evenwel met de — hierboven reeds aangeduide 
restrictie, dat de duur der bescherming voor een werk 
in een ander land niet langer kan zijn dan die welken 
het in zijn eigen land geniet. Als gevolg van deze bepa
ling zijn dus de Duitsche en Zwitsersche werken in Ne
derland niet langer dan dertig jaar na den dood des 
auteurs beschermd. 

De Berner Conventie (die trouwens op dit punt door 
onze wet is nagevolgd) beschouwt een werk als Neder
landsch wérk, wanneer het voor het eerst in Nederland 
is uitgegeven of, indien het niet is uitgegeven, wanneer 
de auteur Nederlandsch onderdaan is. Als een uitgave 
in dezen zin geldt niet het bouwen van een bouwwerk. 
Wanneer dus b.v. een Hollandsch architect een huis 
bouwt in Duitschland, dan wordt dit werk, èn door de 
Conventie, èn door onze Auteurswet, als een Hollandsch 
werk beschouwd. Wèl echter zou als een uitgave in 
dezen zin beschouwd kunnen worden de publicatie, 
hetzij afzonderlijk, hetzij b.v. in een tijdschrift, van de 
volledige ontwerpen van een bouwwerk. Wanneer dus 
het werk van een Hollandsch archtitect op deze wijze 
gepubliceerd werd te Berlijn, dan zou een dergelijk 
werk daardoor geworden zijn eenDuitsch werk, en dus 
op het geheele gebied der Conventie, ook in Nederland, 
slechts op den korteren beschermingstermijn van de 
Duitsche wet aanspraak kunnen maken. Ernstiger zou
den de gevolgen zijn, indien deze uitgave plaats had 
buiten het gebied der Conventie, in een land dat daarbij 
niet is aangesloten, zooals b. v. Oostenrijk-Hongarije of 
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Door een 
dergelijke uitgave zou de architect zijn auteursrecht 
voorgoed verliezen. 

De landen die op dit oogenblik bij de Conventie zijn 
aangesloten, zijn: België, Denemarken, Duitschland, 
Spanje en koloniën, Frankrijk met Algiers en de Fran
sche koloniën, Groot Brittannië en Ierland met de Brit
sche koloniën, Haïti, Italië, Japan, Liberia, Luxemburg, 
Monaco, Nederland, Noorwegen, Portugal, Tunis, Zwe
den en Zwitserland. Hierbij dient echter te worden aan
geteekend, dat Zweden op het stuk van de werken der 

bouwkunst reserves heeft gemaakt, zoodat aldaar niet 
op bescherming der bouwwerken gerekend kan wor
den. Overigens zal in al deze landen de Hollandsche 
architect de bescherming vinden, die de inlandsche wet 
voor de werken uit het land zelf afkomstig, verleent. 
Ten slotte nog een kort woord over de overgangsbepa
lingen van onze wet. Als algemeene regel geldt, dat de 
wet hare bescherming verleent aan alle werken, ook 
aan degene die vóór haar inwerkingtreden reeds be
stonden. Een werk waarvan de auteur reeds 49 jaar 
geleden overleden is, valt dus nog onder de be
scherming der wet. De wet heeft echter niet in dien 
zin terugwerkende kracht, dat men iemand wegens in
breuk op auteursrecht zou kunnen vervolgen voor een 
feit, dat gepleegd is vóór het tijdstip dat de wet in wer
king trad (1 November 1912). Bovendien zullen nog tot 
1 November 1914 mogen verkocht worden dereproduc
ties, vóór 1 September 1912 in den handel gebracht, 
van werken die mi wel beschermd zijn, maar dit vroe
ger niet waren. 
Behoudens deze uitzonderingen is, tenminste wat de 
bouwwerken betreft, met het inwerkingtreden van de 
wet terstond de volledige bescherming, ook van de 
reeds bestaande werken, ingegaan. 

HUISZWAM. 
In verband met haar vraag omtrent Huiszwam mocht de Re
dactie het volgende, gewaardeerde antwoord ontvangen : 

Naar aanleiding van de vraag omtrent Huiszwam in het Week
blad No. 51, kan het volgende U misschien van dienst zijn. 
De echte huiszwam (Merulis lacrymans) is een schimmelplant 
welke in de cellen van het hout voortwoekert. 
De huiszwam wordt voortgeplant door middel van sporen, 
welke slechts een honderdste milimeter lang zijn en welke zich, 
nadat zij zich tot fijne uitloopers gevormd hebben overal door
heen dringen, waar slechts maar een eenigszins gunstige gele
genheid zich voordoet. 
De twee voorwaarden waaronder die voortwoekering plaats 
vindt zijn: vocht en de aanwezigheid van alkaliën. 
De sporen welke zeer levenskrachtig zijn dringen zelfs door het 
metselwerk heen. zoodat mij zelfs gevallen bekend zijn dat door 
een steens muur heen. waartegen een stuk hout gespijkerd was 
in een niet vochtige en goed geventileerde ruimte, de zwam 
welke zich aan de andere zijde van de muur bevond, doorge
drongen was en het hout aan de muurzijde aangetast had. 
Het is dan ook beslist onmogelijk de zwam te verdelgen wan
neer niet zeer ingrijpende maatregelen genomen worden. Deze 
middelen zijn de volgende : 
Ten eerste, moet alle aangetaste houtwerk weggebroken wor
den en niet alleen dat, maar ook het houtwerk dat schijnbaar 
niet aangetast is geworden, doch in onmiddellijke aanraking 
met het aangetaste hout is geweest, binnen een omgeving van 
eenige meters. 
Ten tweede moet de grond in het gebouw geheel over een 
diepte van ± 0.75 M . ontgraven worden en wanneer de fundatie
muren niet goed gemetseld zijn in portlandcementspecie, ook 
aan de buitenzijde van de muren. 
Vervolgens moeten de muren afgebikt. met zoutzuur afgeboend 
en de voegen uitgebikt en de geheele muur in portlandspecie 
zonder kalktoeslag afgepleisterd. 
Bizonder moet gelet worden op het goed schoon uitbreken van 
de balkgaten. 
Ten derde moet alles weder met grint of grof scherp zand aan-

635 



gevuld worden nadat de muren met carbolineum bestreken zijn. 
Al le nieuw aan te brengen houtwerk en eventueel nog aanwezig 
houtwerk moet goed met carbolineum bestreken worden vóór 
het aanbrengen, en desnoods de bodem daarmede gedrenkt 
worden, hetgeen echter nog al kostbaar is. 
Het aanbrengen van een goede bodemafsluiting van beton (niet 
te mager) is zeker nog beter, deze kan aan de bovenzijde weder 
met carbolineum of koolteer bestreken worden. 
E r moet echter gezorgd worden, dat er een flinke ruimte onder 
den vloer overblijft. Voor gevallen wanneer het geen vloeren 
doch lambrizeeringen en dergelijke betreft, gelden dezelfde 
maatregelen, waarbij vooral gelet moet worden op het water
dicht maken van de betreffende muur, deze kan dan zeer goed 
met mastiek bestreken worden achter de lambriseering. 
Ten vierde, moet gezorgd worden voor een goede blijvende 
ventilatie, onder de vloeren of achter het houtwerk. 
In plaats van carbolineum, kan natuurlijk evengoed creosootolie 
gebezigd worden, hetgeen echter met het oog op de nog onaan
genamer reuk niet aan te bevelen is. 
E r bestaan in den handel verschillende praeparaten voor het 
zelfde doel, welke ik echter niet durf aanbevelen daar ik ze nog 
niet heb zien toepassen. 
O.a noem ik de „Zwamdelger" van de Haarlemsche sodafabriek; 
daar nu zooals vóór gezegd, alle alkaliën juist voedsel voor de 
zwam zijn, betwijfel ik of dit middel afdoende is, afkomstig uit 
een sodafabriek. 
Verder is er nog een middel dat door de firma Willem van Rijn 
in den handel wordt gebracht, uit de verffabrieken van Roze-
zweig en Baumann in Kassei. Dit middel heet ..Mikrosol". 
Mijn ervaring is echter dat carbolineum en creosootolie beslist 
afdoende zijn mits toegepast als omschreven is. 
Ik hoop dat het voorafgaande U van dienst kan zijn voor den 
vrager. 
Als wetenschappelijke lectuur over de huiszwam is in 1885 een 
werkje uitgegeven doer Prof. Dr. R. Hartig te Munchen „Der 
echte Hausschwamm, Berl in. Jul. Springer". 

Hoogachtend, 
W. UlJTENHOUDT. 

BERICHTEN. 
Paleis te Amsterdam. In de bespreking over de Begrooting 
in de Tweede Kamer heeft de Heer de Stuers de bouwvallige 
toestand van het Paleis te Amsterdam ter sprake gebracht. De 
vraag is wie de kosten van herstel moet dragen. 
Wat in de Grondwet staat, wijst er op, dat de regeering verant
woordelijk is voor het onderhoud, omdat het rijkseigendommen 
en dus rijksgeld betreft. De practijk, dat jaarlijks ƒ 50.000 aan de 
thesaurie der Koningin wordt afgedragen zonder dat verant
woording verschuldigd is, is oud, maar volgens Buys ongrond
wettig. De intendanten der Paleizen beschikken over onvoldoen
de voorlichting. Zelf zijn zij ondeskundig, en hun deskundigen 
zijn veelal gewone timmerlui, op zijn hoogst een architect. De 
toestand te Amsterdam is deplorabel. 
Als men zegt. dat de f 50,000 onvoldoende zijn, dan vraagt spr. 
zich af: hoe weet men dat ? Men mag zich wel eens afvragen wat 
..onderhoud" is. Het is niet onmogelijk, dat men daaronder kost
bare restauraties begrijpt. Spr. is overtuigd, dat van de zijde der 
Kroon geen objecties zullen worden gemaakt om de zaak in het 
goede spoor te brengen. Eindelijk vraagt spr. een aantal inlich
tingen omtrent den toestand van het Paleis te Amsterdam en 
over hetgeen de regeering van plan is te doen. 
De Minister van Financiën deelde mede, dat, in overleg met de 
intendance, een commissie van onderzoek zal worden ingesteld 
naar den toestand van het Paleis en zijn versieringen. De regee
ring zal eenige deskundigen in die commissie aanwijzen. Dit 
onderzoek moet worden afgewacht. 
Sinds 1831 wordt ten aanzien van de f 50,000 dezelfde practijk 
gevolgd, zonder dat er ooit een aanmerking op is gemaakt. W i l 

men een andere regeling, dan moet men die bij de Grondwets
herziening voorstellen. Maar uit eigen beweging zal de minister 
daartoe niet overgaan. 

O F F I C I E E L G E D E E L T E . 
LAATSTE BERICHTEN. 

SCHOONHEIDSCOMMISSIE T E AMSTERDAM. Door 
het Hoofdbestuur is het volgende schrijven verzonden: 

21 December 1912. 
Den WelEd'el Geb. Heer B. J. O U Ë N D A G , 

L i d v d Amsterdamsche Schoonheidscom
missie, benoemd door de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, te Amsterdam. 

WelEdel Geb. Heer, 
Zooals U bekend zal zijn, hebben de Bond van Ned. Architecten 
en het Genootschap Architectura et Amicitia zich tot B . en W. 
van Amsterdam gewend met verzoek geen wijzigingen in de or
ganisatie der Schoonheidscommissie te brengen, dan na overleg 
met de vereenigingen, door wie het meerendeel der leden wordt 
benoemd. 

Het Hoofdbestuur, aangezocht om adhaesie aan deze adressen te 
betuigen, en nadere inlichtingen van beide vereenigingen ver
kregen hebbend op de vergadering van afgevaardigden der 4 
betreffende vereenigingen, gehouden 19 Dec. j . 1., acht het zeer 
zeker ook wenschelijk, dat inderdaad de gewijzigde instructies 
niet tot stand komen, zonder dat met de vereenigingen overleg 
is gepleegd. Immers, wanneer de instructies buiten haar om 
worden vastgesteld, en de vereenigingen moeten op de nieuwe 
instructies hare afgevaardigden benoemen, dan kan het geval 
zich voordoen, dat de vereenigingen die instructies niet aanvaar
den en bezwaar maken een afgevaardigde aan te wijzen. 
Het Hoofdbestuur vertrouwt dan ook, dat U zich hiermede ver-
eenigt en het verzoekt U beleefd te willen berichten of inderdaad 
het voornemen bestaat de concept-instructies ter beoordeeling 
over te leggen aan de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst. 
Mocht dit onverhoopt niet gebeuren, dan mag hieruit de gevolg
trekking gemaakt worden, dat de leden der Schoonheidscom
missie zich beschouwen als vrij gekozenen, die geen ruggespraak 
in deze behoeven te houden met hunne vereenigingen. 
Waar hier groote bouwkunstige belangen op het spel staan, ver
trouwt het Hoofdbestuur dat ook U zult inzien, dat in dat geval 
op de Maatschappij de verplichting rust zich tot B . en W. te 
wenden, op de wijze als de Bond en A. et A. dit gedaan hebben. 
Met het oog op de urgentie van het onderwerp zouden wij gaarne 
vóór Dinsdag 24 December a.s. Uw antwoord vernemen. 

Met de meeste hoogachting, 
Namens het Hoofdbestuur van de Maatschappij 

t. Bevordering d. Bouwkunst 
(w.g.) A. S A L M G.BZN . , Voorzitter. 

J. G R A T A M A , Secretaris. 

Hierop is het volgende antwoord ontvangen: 
A M S T E R D A M , 24 December 1912. 

Aan 
het Hoofdbestuur der Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst. 
Wel . E d . Geb. Heeren. 

In beleefd antwoord op U w schrijven heb ik de eer U te berich
ten, dat omtrent de reorganisatie der Schoonheids Commissie 
onjuiste voorstellingen de ronde doen en dat. hoewel de Com
missie geen verantwoordelijkheid aan de lichamen schuldig is, 
het toch in hare bedoeling ligt om, wanneer de concept instructie 
van B. & W. om advies zal ontvangen zijn, die. om vertrouwelijk 
advies aan U voor te leggen. 

Met de meeste hoogachting, 
Uw. dw. 

w.g. B. J. OUËNDAG. 
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