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Ontvangen Boek- en Plaatwerken. — . 

e l in den Stedenbouw aan de T. . S. door  C. . 
Schwagermann. — e Obelisk van , door . B. N. Bolder-
man. C . k t afgeloopen jaar. door  J. Gratama. 
— . J. Nanninga Uiterdijk , door  A. J. s  Torenbouw te 
Vlissingen. — e Examens der j  tot Bevordering 
der  Bouwkunst. — . — Boek- en Plaatwerken. — Be-
richten. t een plaat. 

. 
S J T O T -

T N T JAA  1913. 
Op g 24 Februari 1913 en volgende dagen zal worden 
afgenomen het examen voor  het a van Bouwkundig Op-
zichter, ingesteld door de j  volgens besluit van de 
Algemeene Vergadering van 28 i 1891, herzien op de Alge-
meene Vergadering van 27 September  1907 en goedgekeurd bij 

e beschikking. 

Op g 10 t 1913 en volgende dagen zal worden afge-
nomen het examen voor het a van Bouwkundig Teeke-
naar, ingesteld door de j  volgens besluit van de 
Algemeene Vergadering van 27 September  1907 en goedgekeurd 
bij e beschikking. 
Op g 31 t 1913 en volgende dagen zal worden afge-
nomen het examen voor  het a v;.n Uitvoerder  van bouw-
werken (Onderbaas), ingesteld door de j  volgens 
besluit van de Algemeene Vergadering van 23 September  1909 
en goedgekeurd bij e beschikking. 

e examens worden afgenomen in het gebouw van genoemde 
, t 402 te Amsterdam. Zij , die deze of 

een dezer  examens wenschen af te leggen moeten daarvan 
schriftelij k mededeeling doen vóór 15 Januari 1913 aan het 
bureau der j t 402 te Amsterdam. 

e candidaten zullen in groepen worden ingedeeld; aan hen, 
die zich hebben aangemeld, zullen tijdi g alle vereischte inlich-
tingen worden verstrekt. Eerst na afloop van alle examens 
wordt de uitslag bekend gemaakt. 

Namens het r  der j  tot 
Bevordering der  Bouwkunst. 

J. , Secretaris. 

E E . 

e leden der j  tot Bevordering der  Bouwkunst, 
buitenslands gevestigd, worden er  aan herinnerd, dat zij, vol-
gens art. 2 van het Algemeen k , 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 . t 402, Amsterdam. 
Pro e diene, dat de contributi e bedraagt voor  Architect-

d f 20. voor  Buitenge f 15. — of f 7.50 en voor -
teurs f 15.— of f 5.-. 

- EN N

EN N OVE  1912. 

t het oog op het afsluiten van de boeken worden heeren 
n en leden der  verschillende Commissiën 

beleefd verzocht alsnog ten spoedigste hunne declaration in 
te dienen aan het bureau der , t 402, 
Amsterdam. 

E . r  het r  zijn aangenomen 
als Buitengewoon d de heeren: 
C. van den Wijngaart , Bouwkundige. Amsterdam ; 
C. B. Posthumus s Jr., Student T. . S., ; 
W. x Jr.. Bouwk.-Teekenaar. Amsterdam; 
W. A. Terpstra. Bouwk.-Opzichter, Franeker; 
B. Brands, r  Ambacht- en Vakteekenschool, ; 
P. Schotten, Ged. Bouwk. Opzichter, n ; 
en als r  de heeren: 

. Nieuwenhuijsen &  Co.. Bouwkundigen, . 

ONTVANGE N - EN . 

e j  heeft in dank ten geschenke ontvangen van 
den heer  A, W. Weissman diens werk over: Het Gasthuis van 

 en Heringa-State te  sum. Uitgegeven door  voogden 
der  stichting ter  gelegenheid van haar tweede eeuwfeest 1912. 

Verder  zijn aan de bibliotheek der . geschonken : 
J. . Schaad, Verslag van de werkzaamheden van het Bouw-
en Woningtoezicht te Zwolle over het jaar 1911; J. J. Tijl , 
Zwolle ; A. . Straatman. W. , ; F. van -
sen, Amsterdam ; Gezondheidscommissie, Amsterdam, Her-
ziening der Woningwet: F. van n Amsterdam ; J. . W. 

, B. „  Volkshuisvesting te Amsterdam ; F. van , 

V n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam. t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelcn, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 



Amsterdam; — J. . de Groot. ; Wed. J. Ahrend 
en Zn. Amsterdam; W. G. C. Bijvanck, Bibliothecaris, Ver-
slag der  Bibliotheek over  1911; F. J. Belinfante den ; 

P. J. . Cuypers en F. J. Nieuwenhuis, Verslag van de
ratie van den  te Utrecht 1911; . E. Bosch en Zonen, 
Utrecht; Jaarverslag 1911 der Vereeniging Bouwkunst en 
Vriendschap. m ; Corn. g en Zn. ; — 
Catalogus van de Tentoonstelling, verbonden aan het Congres 
van den Handenarbeid bij  het onderwijs en in de opvoeding te 
houden van 11 tot 18 September  1912 in het Sted. m te 

j e Tijd "  Amsterdam; - Verslag 
van den toestand van de Vereeniging .  ambachtschool voor 
Alkmaar en Omstreken. r  1911; A. s Alkmaar ; — 

 Jaarverslag van de Vereeniging ter veredeling van het 
ambacht 29 r  1911. Amsterdam; Naaml. Venn. j 
„Trio "  ; Verslag v. h. Bouw- en Woningtoezicht in de Gemeente 
Arnhem overliet jaar  1911; G. J.Thieme. Arnhem;
„Arti  et Amicitia"  Amsterdam. Verslag en naamlijst der  leden 
over  het jaar  1911; Vereeniging ..Quellinus" Amsterdam. 
Geïllustreerd Jaarverslag van de kunstnijverheidschool „Quel-
linus"  1911; r  en van Ginkel, Amsterdam; Verslag 
der Teekenschool voor  cursus 1911 1912; 
Gemeentelijk Grondbedrijf. Gemeente 's Gravenhage ;
catalogus 1912; Technische Boekhandel en j  J. Walt-
man Jr. ; Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, Am-
sterdam. Beredeneerd Verslag van hetgeen met betrekking tot 
verbetering der  Volkshuisvesting in de gemeente Amsterdam 
is verricht in het jaar  1911; Verslag Gemeentelijk Bouw en 
Woningtoezicht te Amsterdam; Bibliotheek der Technische 
Hooge School te . t der  Periodieken 1912; J. Waltman 
Jr . ; Album. Uitgevoerde -werken der  N. V.

 J. Stulemeyer en Co. Breda, Constructeurs van 
Werken in Gew. Beton; Wed. S. Benedictus, ; — 

s Weisen. Baukunst; l Thomas Gehren in Thur ; — G. 
Galland. Hohenzollern und Oranien;}. . . Strassburg; 
— Programma der  Technischen Hochschule zn 
Hannover (1912 1913); Berthold Pokrantz. ; Vierter 

 far  Zeichnen und 
angewandtc n 1912;
mungen Vortrage und Berichte; dito: Hauptbericht
verzeichnis n von der 

g n 1912; A. W. Weissman. Het Stuca-
doorvak voorheen en thans; fa. k &  Co., ; 
Th. G. Schill en . . , Van Gendt's Bauwkalender 
1913, Bijlage tot van Gendt's Bouwkalender; . J. Veen, 
Amsterdam;  Studenten Almanak voor 1913; J. 
Waltman Jr., ; A. W. Weissman, Geschiedenis der Neder-
landsche Bouwkunst; S. . van , Amsterdam;  - . P. 
Berlage,  drietal lezingen in Amerika gehouden; W. . en J. 
Brusse. ; Otto Wagner.  Qualitat des Baukünst-
lers; o , Wien : . C. Nieuwbarn.  O. 
S. B. Schoonheidsleer der Beuronee school; Paul Brand. -

. 

T S N -
BOUW A A N E T. . S. TE . 

door  C. . , Stud. T. . 

„End e desespereerdt niet" 

u het Afdeelingsonderzoek der  Tweede -
i l Ji mer  over  de Begrooting voor  1913 wat betreft 

hoofdstuk V, waaronder  de T. . S. ressor-SU 
teert, heeft plaats gehad, is het van belang 

voor  de verschillende adressanten in zake het onder-
wij s in architectuur  en stedenbouw aan de T. . S., 

kennis te nemen van het voorloopig verslag der  Com-
missie van s en het antwoord hierop door 
Z. £. den r  van Binnenlandsche Zaken den 
leden medegedeeld. 
n art. 98 van het voorloopig verslag vinden wij  onder 

het hoofd r in de Bouwkunde"  het vol-
gende vermeld. 

r  eenige leden werd aangedrongen op de aanstel-
l in g van een nieuwen hoogleeraar  in de Bouwkunde, 
„nie t om de twee tegenwoordige hoogleeraren hunne 
-taak te ontnemen, maar  om dezen de gelegenheid te 
„geven hunne werkkracht beter  te besteden en aldus 
„het onderwijs in dit vak beter  tot zijn recht te doen 
„komen. 

„Aa n den nieuwen hoogleeraar  zouden op te dragen 
„zij n het college architectonische vormleer, de daarbij 
„behoorende teekenoefeningen, het college Neder-
„landsche Bouwkunst en dat betreffende Stedenbouw. 
„Zoowel de groote toeneming van het aantal studenten 
„al s de noodzakelijkheid van eene meer  doeltreffende 
„regelin g van de colleges en teekenoefeningen maken 
-deze uitbreidin g van het aantal hoogleeraren zeer 
-wenschelijk". 

Al s resultaat der  verschillende adressen welke zijn 
verzonden, is dus vast te stellen, dat deze voor  de 
bouwkundige afdeeling der  T. . S. zoo belangrijke 
kwestie verdedigers heeft gewonnen onder  leden onzer 
Tweede . 
Spreken wij  hierbij  de hoop uit, dat deze afgevaardig-
den bij  de bespreking van het antwoord van den -
ter  in de Tweede r de verdediging der  noodzake-
lijkhei d van het spoedig aanstellen van eenen nieuwen 

r  in de architectuur  op zich zullen nemen. 
Voor  ingewijden in den officieelen loop der  dingen zal 
na lezing van het antwoord van den r  de hoop 
wel niet lang meer  bestaan, dat er  het volgend of zelfs 
het daarop volgend jaar  sprake zal zijn van de benoe-
mingvan een vierde (?) r  in de architectuur. 
n het antwoord van Z. E. den r  van Binnen-

landsche Zaken lezen wij  naar  aanleiding van art. 98 
uit het voorloopig verslag der  Commissie van -
porteurs: 

e ondergeteekende kan geen toezegging doen met 
-betrekking tot de instelling van een nieuwen -
„leeraarszetel voor  de bouwkunde. j  zal de behoefte, 
-die daaraan bestaat, onderzoeken, doch meent aan-
hankelij k dat dit belang aan de Technische -
-school niet in de eerste plaats om voorziening roept, 
-nu het onderwijs in architectuur  reeds over  dri e ge-
wone n verdeeld is." 

W"as er  in het verslag der  Afdeelingen sprake van twee 
n in de architectuur, de minister  spreekt 

van drie en volgens het programma der  lessen aan de 
T. . S. heeft de r  gelijk. n bedenke evenwel 
hierbij , dat genoemde n Evers, r 
en , alle dri e meer  of minder  onderricht moeten 
geven aan de civiele studenten. t vooral Professor 

z het grootste gedeelte van zijn werkkracht aan de 
civiele studenten geeft, wordt duidelijk , als men weet, 

dat het door  genoemden r gedoceerde vak : 
constructieleer  aan civiele- en bouwkundige studenten 
gemeenschappelijk wordt onderwezen en het aantal 
voor  C. . ingeschrevenen 347 en dat voor  B. . slechts 
70 bedraagt. 
n hoeverre een onderzoek naar  de behoefte van een 

nieuwen hoogleeraarszetel nog noodig is, waar  de af-
deeling Bouwkunde der  T. . S. in haar  schrijven aan 
het hoofdbestuur  der j  tot Bevordering der 
Bouwkunst verklaart .reeds geruimen tijd bij de regee-
ring te hebben aangedrongen" op de instelling van ge-
noemden hoogleeraarszetel, is moeilijk te verklaren. 
Ten slotte aan de bouwkundige studenten der  T. . S. 
zelf de taak, om zoo spoedig mogelijk te trachten, dat de 
leemte wordt aangevuld, die in hun opleiding bestaat. 

E  V A N . 
door . B. N. . 

lezer  dagen studeerende in een oud boek over 
 zijnde een door  de vaardige hand 

van  A. T.  destijds kapitein der 
Artillerie , omgewerkte uitgave van de ge-

schriften van , vond ik daarin een beschrijving 
van het vervoer  van den obelisk van r naar  Parijs, 
welke mij  zoo belangwekkend voorkwam, dat zij  mij 
aanleiding gaf het onderstaande neer  te schrijven. 

Zooals bekend is richtten de Oude Egyptenaren veelal 
voor  of in hun tempels obelisken ') op, om reeds van 
verre de aandacht op deze heilige plaatsen te vestigen. 

e obelisken, waarvan de hoogte dikwijl s meer  dan 
30 . bedraagt, dat is ongeveer  de hoogte van het paleis 
op den m te Amsterdam, zijn geheel uit één stuk 
graniet gehouwen, iets wat uit een technisch oogpunt 
beschouwd nog al wat wil zeggen. t is echter  vol-
komen in overeenstemming met het streven der  Egyp-
tische bouwmeesters naar  monumentale, zooveel moge-
lij k monoliete, uitvoering hunner  werken, welke den 
vernielenden invloed van den tand des tijd s moesten 
kunnen weerstaan, hetgeen weer  innig verband hield 
met hun godsdienst, volgens welken de ziel na een om-
wandeling van vele duizende jaren tot het lichaam 
terugkeerde. 

Geen voorwerpen van bouwkunst hebben zoo de aan-
dacht der  nageslachten tot zich getrokken, en zijn dien-
tengevolge in die mate een voorwerp van plundering 
geworden, dan de Egyptische obelisken, hetgeen reeds 
aanving onder  de e keizers, en e 
Constantinopel en Alexandri ë werden zoo getooid met 
proefstukken van Egyptische volharding en kunst-
vaardigheid. En toen in latere jaren het beschaafde 
Europa dit voorbeeld volgde, en naar  Parij s en n 

') „Obelisk "  is afgeleid van het Grieksche woord Obeliskos. het 
verkleinwoord van Obelos. dat spies beteekent. 
'-') Aan het einde der  4de eeuw telde e 6 groote en 42 kleine 
obelisken. 

een obelisk werd overgebracht, vonden zij  ook hun weg 
naar  de nieuwe wereld en werd er  een te New-York 
ontscheept. 

e obelisk, welke thans prijk t op de „Place de la Con-
corde"  te Parij s werd in 1830 door d Al i aan 
het Fransche volk geschonken. Eertijd s stond deze 
obelisk voor  den statigen tempel van r in Boven-
Egypte. e tempel werd gebouwd door p 

, een der  grootste krijgsvorsten uit het laatst der  18e 
. e tempel heette toen „Apio e van het Zui -

den". ') Zij n tegenwoordige benaming r of r 
ontleent hij  aan het dorp, dat nu op de binnenplaatsen 
en in de zalen van het oude godshuis is gebouwd. e 
benaming is een verbastering van het Arabische woord 

, hetgeen kasteelen beteekent. e huizen 
van dit dorp zijn echter  verre van kasteelen; het zijn 
grootendeels armzalige krotten ; Ebers noemt ze „koe-
koekseieren in een verlaten arendsnest". m raadt 
hij  een ieder  aan, die van de majesteit en schoonheid 
van de ruïnen van dezen tempel wil genieten, zich 
tegen zonsondergang een eind de Nij l te laten oproeien. 

e vochtige avondnevel en de schemering van den zin-
kenden dag onttrekken dan de jammerlijk e krotten en 
hokken, —- waarmede een later  ellendig en armoedig 
geslacht het koninklijk e monument ontwijdt , aan ons 
oog, en hullen het reusachtige gebouw in een wazigen 
sluier, welke de fijn e en teedere kleuren, en de schoone 
en edele vormen een onvergetelijken aanblik geeft. 
En denk U dan in gedachten verplaatst naar  het Oude 
Thebe, toen de weidsche tempelpaleizen nog onge-
schonden waren ; toen de gepolijste gesteenten fonkel-
den in den zonnegloed, en de muren glinsterden door 
schitterende kleuren, welke zoo vaardig waren bereid, 
dat zij  tot op den huidigen dag zijn goed gebleven, ter-
wij l het inwendige verblindde door  den glans van goud, 
zilver, edelgesteenten en purperen met gouddraad 
doorweven stoffen. 

e aanblik van Thebe moet toen overweldigend zijn 
geweest. k U den fij n bewerkten tempel van -

e ; den grootschen tempel van k met 
zijn omtrek van 5 1., ; den weinig kleiner  tempel van 

r  aan den voet der e bergen met zijn 60 
zuilen van 11 . hoogte en 2 . dikte! A l deze tempels 
waren onderling op grootsche wijze verbonden door 
wegen voerende tusschen rijen sfinxen door, zoodat 
deze koningsstad meer  dan anderhalf duizend jaren 
voor  Chr., toen Griekenland nog in vollen barbaarschen 
toestand verkeerde en in a nog wel 
alleen grotbewoners zullen geleefd hebben, een aan-
bli k moet hebben opgeleverd, tegenover  welken onze 
moderne (bereids zoo weidsche) hoofdsteden nog arm-
zalig kunnen worden genoemd. 
En zoo is het verklaarbaar, dat de volkeren van lateren 
tij d belust waren op het bezit van fragmenten uit die 
periode van luister  en pracht, en hun steden sierden 
met obelisken, als predikers van onvergankelijke kunst. 

') Apioe beteekent godenzetel. Uit dit met het vrouwelijk e lid-
woord voorziene woord (t-ape) ontstond het Grieksche woord 
Thebai o< Thebe. de naam der  oude koningsstad. 



e Obelisk van r (zie fig. 1) heeft de gedaante van 
een lange, vierhoekige, afgeknotte pyramide, waarvan 
het bovenvlak nog een kleine pyramide met gebogen 
zijvlakken draagt. e zijden van het vierkante grond-
vlak zijn 2,42 . lang, die van het bovenvlak 1,54 ; de 
hoogte van de afgeknotte pyramide bedraagt 21,30 , 
terwij l de hoogte van de daarop geplaatste pyramide 
1,20 . bedraagt. Zooals gezegd, bestaat het geheel 
uit één stuk graniet. 

Uitwendig is de obelisk aan alle zijden met dri e rijen 
hiëroglyphen van boven tot onderen bedekt. e mid-
delste ri j  is 0,014 . ingekapt, die aan de kanten onge-
veer  de helft minder  diep. 

e de Egyptenaren deze obelisken vervaardigden 
leeren ons de half voltooide werken, welke in de steen-
groeven worden gevonden. 

e merkwaardigste zijn die te Asoean. Naar  de vroe-
gere benaming dezer  plaats (Syene), ontving het van 
hier  afkomstige graniet de benaming -Syeniet", welke 
reeds door  Plinius gebruikt werd, hoewel men tegen-
woordig onder  Syeniet een gesteente verstaat, dat 
wel veel overeenkomst heeft met graniet, doch, door-
dat hetgeen kwart s bevat, een daarvan geheel verschil-
lende samenstelling heeft. 

n de genoemde steengroeven vond men nu een gedeel-
telij k afgewerkten obelisk, welke aan dri e zijden reeds 
nagenoeg voltooid was, doch met het vierde zijvlak , 
dat naar  onderen gekeerd was, nog één geheel met de 
rotsen uitmaakte. t bewijst, dat de Egyptenaren de 
obelisken reeds in de groeven afwerkten, en met beeld-
houwwerk versierden. Vermoedelijk werd het vierde 
zijvlak van de rotsen losgemaakt, door  een rit s te ma-
ken daar, waar  dat vlak gevormd moest worden, daar-
langs op bepaalde afstanden gaten te boren, waarin 
spieën werden geslagen, welke geregeld alle tegelijk 
werden aangedreven, tot de geheele obelisk langs de 
rit s afbrak. e obelisk werd dan omgewenteld, en de 
vierde zijde kon worden afgewerkt. 
Sommige meenen, dat het vervoer  der  obelisken ge-
schiedde door  onder  den geheel afgewerkten obelisk een 

kanaal te maken zóó breed, dat de top en de basis van 
den obelisk nog op de kanten rustten, en deze dan, als 
ware hij  een brug, over  dat kanaal kwam te liggen. Bij 
den jaarlijkschen was van de Nij l liep nu het kanaal 
vol water. n bracht dan vaartuigen, welke vooraf 
met steenen waren bevracht, onder  den obelisk. r 
deze steenen te lossen, rezen de vaartuigen geleidelijk 
omhoog, totdat ten slotte de daarboven liggende 
obelisk door  hen werd opgelicht, en deze, thans op de 
vaartuigen liggende, naar  de plaats van bestemming 
door  het kanaal kon worden vervoerd. 
Anderen weer  meenen, dat het vervoer  uitsluitend met 
menschenkracht geschiedde. e oude Egyptenaren 
hadden nog geen kameelen te hunner  beschikking; deze 
zijn eerst in het begin onzer  jaartellin g door  de Ara -
bieren aldaar  ingevoerd.) n elk geval is een inscripti e 
bewaard gebleven uit den tij d van s , welke 
gewag maakt van een door  dezen Pharao uitgezonden 
expeditie van 8365 man,waaronder 5000 soldaten, naar 
het dal e (de Wadi ) met het doel 
om steen te halen, en dat van deze expeditie niet min-
der dan 900 man den dood in de woestijn vonden. Ook 
is een afbeelding gevonden, voorstellende een der 
Egyptische kolossus-beelden, geplaatst op een houten 
slede, welke aan touwen door  lange rijen arbeiders 
wordt voortgetrokken. Op de knieën van het beeld 
staat een man, welke in de handen klapt, vermoedelijk 
om de pasmaat aan te geven aan de trekkende arbei-
ders, terwij l vóór op de slede iemand staat, die een 
vloeistof uit een krui k stort, blijkbaa r  olie om de baan 
glad te maken. Ter  dekking voor  mogelijk gevaar  bege-
leiden soldaten het transport. Zie afb. hieronder. 

e enorme gebeeldhouwde steenen der  Egyptenaren 
dwingen ons grooten eerbied af voor  hun volharding en 
technische vaardigheid, welke eerbied nog vergroot 
wordt , wanneer  we bedenken, dat waarschijnlij k ijzer 
en staal hun in de vroegste tijden niet bekend waren, 
daar  alleen bronzen gereedschappen in de steengroeven 
zijn gevonden. t is echter  geen zeker  bewijs, omdat 
de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat het meer  ver-
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gankelijke ijzer  het minder  lang heeft 
uitgehouden dan het koper, en zoo-
doende alleen dit bewaard is geble-
ven. t was nu geen lichte arbeid 
den obelisk van r uit Boven-
Egypte naar  Parij s te verplaatsen. 
Zij n gewicht bedraagt ongeveer 
230.000 , welk gewicht het beste 
spreekt, wanneer  we het vergelijken 
met het gewicht, dat de zwaarst be-
laste pijler  moet dragen in het in 
aanbouw zijnde magazijn „d e Bijen-
korf "  op het voormalige Beursterrein 
te Amsterdam. e pijler , waarop 
de onderslagen rusten, welke de zes 
verdiepingen van dit inwendig geheel 
van gewapend beton geconstrueerde 
gebouw dragen, — en welke tot een 
der zwaarst belaste pijler s hier  ter  stede behoort, — 
heeft het respectable gewicht van 350.000 . te 
dragen. En wanneer  we het nog eenmaal zoover  bren-
gen, dat wij  ook zoo'n obelisk bemachtigen, en ter  ver-
vanging van „Naatje "  op den m kunnen planten, zal 
hij  onder  zijn volle oppervlakte moeten worden onder-
heid met palen, welke onderling 50 . hart op hart 
uit elkaar  staan. 
Voor het vervoer  van den obelisk had men een schip 
laten bouwen van specialen vorm, dat bij  hoogen water-
stand op de Nij l zoo dicht mogelijk bij r  was ge-
bracht ; bij  het vallen van het water kwam dit schip op 
het droge te liggen en werd de geheele voorsteven eraf 
genomen (zie figuur  6.) Vervolgens werd een zacht 
glooiende weg aangelegd, waarlangs de obelisk naar 
het schip zou kunnen vervoerd worden. Om dien weg 
meer  helling te kunnen geven, liet men deze niet eindi-
gen aan den voet van den obelisk, maar  5 . daarboven, 
(zie figuur  1.) 
Nu moest de geheele steenklomp gekanteld worden. 

t moest echter  geleidelijk geschieden zonder schok-
ken, en wel zoodanig, dat men het geheel ook onmiddel-
lij k kon steunen, wanneer  het eenmaal uit zijn even-
wichtstoestand (zie figuur  2) was gebracht. 
Na den geheelen obelisk door  een houten bekleeding 
tegen beschadiging der  ingebeitelde hiëroglyphen te 
hebben gevrijwaard, werd de naar  het hellend vlak ge-
richt e ribb e aan de onderzijde vri j  gemaakt, ten einde 
daar  een uitwendig afgeronden balk van hard hout, 
welke met een sponning om deze ribb e aansloot, onder 
te kunnen schuiven, (zie de zwart aangegeven balk bij  A 
in figuur  1.) e balk rustte weer  in zware gootvormig 
uitgeholde blokken hout, aan beide zijden zoover  moge-
lij k onder  den gedeeltelijk ondermijnden obelisk gescho-
ven. Zoo ontstond het scharnier, waarom de obelisk kon 
draaien. 

t takels aan het boveneinde bevestigd, werd nu eerst 
de obelisk uit zijn evenwichtstoestand gebracht. e 
kracht daartoe benoodigd was betrekkelij k gering, om-
dat de afstand van het aangrijpingspunt der  kracht tot 
het steunpunt veel grooter  was dan dien van het steun-

Ir 

punt tot de loodlij n door  het zwaartepunt. r  een-
maal uit den evenwichtstoestand (zie figuur  2), waren 
er  groote krachten toe noodig om den last tegen te hou-
den en regelmatig en langzaam te doen strijken . 

t zoude bijna onmogelijk geweest zijn om den mono-
liet met kabels tegen te houden, aan-
gebracht zooals die bij  B (figuur  1), 
daar  deze bij  het einde der  bewe-
ging een te groote spanning zouden 
hebben gekregen. s naar  mate 
de last daalde, verwijderde de ver-
tikaal door  het zwaartepunt G. zich 
dan steeds meer  van het steunpunt 
A , terwij l de hefboomsarm van de 
kracht , doordat de richtin g der 
kabels steeds meer  en meer  tot die 
der as van den obelisk zou naderen, 
dan steeds kleiner  zou zijn ge-
worden. 
Ten einde nu bij  het vallen, de ge-

weldig toenemende krachten te kunnen regelen, had men 
een raamwerk vervaardigd, bestaande uit 8 spieren , 

Fig. 3. 

welke vier  aan vier  ter  weerszijden van den obelisk in 
een zelfde vlak waren aangebracht, en van onderen rust-
ten in een ligger, welke in een hoek onder  het hellende 
vlak werd gesteund (zie figuur  1), terwij l zij  van boven, 
een weinig schuin naar  elkaar  toeloopende, tusschen 
twee dwarsbalken waren vastgeklemd (zie figuur  3 en 
4). t kabels was dit raamwerk van boven aan den obe-
lisk bevestigd, en draaide met het neerlaten van den 



obelisk mede, zoodat die kabels (C. in figuur  1) steeds op 
grooten afstand van het steunpunt A. van den obelisk 
verwijder d bleven, en daar  nu de acht takels E en F (zie 
figuur4), waarmede men het neerlaten tot stand bracht, 
insgelijks steeds op grooten afstand van de draaiingsas 
van het raamwerk verwijderd bleven (zie figuur  1), 
behoefden de touwen niet zulke groote spanningen te 
verduren, als wanneer  deze onmiddellij k boven aan den 
obelisk waren bevestigd geweest, en bedroeg de kracht, 
welke door  elk der  takels moest worden tegen gehouden 
niet meer  dan 13000 . e takels bestonden uit een 

boven- en een benedenblok, elk 
met 3 schijven, waardoor  de 
spanning in elk touw op het 
oogenblik, dat de grootste 
kracht moest worden aange-
wend, ruim 2000 . bedroeg. 

n moest dus 8 touwen laten 
vieren. e liepen eerst over 
een vast blok  (figuur  1), daar-
na met twee slagen om een 
windas  (fig. 1 en fig. 5), van 
daar  met één slag om een rond 
vast stuk hout . (zie fig. 5), ver-
anderdendan van richtingdoor 
8 loopschijven aangebracht op 
den balk , waren daarna 

nogmaals met een slag gelegd om een rond vast stuk 
hout N, en eindigden in de handen van 8 matrozen. Bij 
het laten vieren der  touwen, welke door  de matrozen 
steeds strak werden vastgehouden, ondervonden deze, 

fig. 4. 

doordat zij  om de balken . en N. waren geslagen, daar 
ter  plaatse een door  de wrijvin g veroorzaakten weer-
stand, welke zóó groot was, dat het daardoor  aan één 
man mogelijk werd, een spanning van 
rui m 2000 . in het touw te doen op-
treden. t windas , dat geheel vri j 
kon ronddraaien, en dus niets aan de 
meerdere of mindere spanning van het 
touw toedeed, had toch een zeer  belang-
rijk e functie. n de eerste plaats waren 
daarin groeven aangebracht, waarin 
de touwen met twee slagen waren 
gelegd, zoodat deze bij  het afloopen fig. 6. 

steeds naar  het laagste gedeelte van deze groeven terug 
liepen, waardoor  ieder  touw steeds op dezelfde plaats 
van het windas bleef afwinden. Op deze wijze werd het 
z.g. schrikken van het touw op geleidelijke wijze tot 
stand gebracht, terwij l zonder  deze groeven het touw 
bij  het vieren naar  het einde van het windas zou zijn 
verloopen. Echter  nog belangrijker  was het windas 
voor  de instandhouding van een gelijke spanning in alle 
touwen. s wanneer  een der  matrozen eens wat 
minder  kracht aanwendde dan de anderen, kon toch 
zijn touw niet sneller  doorslippen dan dat der  andere 
matrozen, omdat in dat touw wel altij d zooveel span-
ning bleef, dat de wrijving , veroorzaakt door  de twee 
slagen om het windas, het glijden daarom belette. t 
valt nu gemakkelijk in te zien, dat alle touwen naast 
elkaar  om een gemeenschappelijk windas geslagen 
zijnde, zij  ook alle gelijktijdi g eenzelfde hoeveelheid 
touw moesten loswinden, zoodat de spanning der  takels 
bij  den aanvang der  beweging voor  alle gelijk, ook 
steeds gelijk moest blijven. 

Ten einde de geheele inrichtin g en de benedenblokken 
der takels stevig genoeg te kunnen tegenhouden maakte 
men zich een tweede obelisk ten nutte, welke aan de 
andere zijde van den tempelingang stond. Aan diens 
basis had men een en ander  onwrikbaar  bevestigd, zoo-
als het in de verschillende figuren is aangeduid. 

n 31sten October  1831 werd de obelisk op de be-
schreven wijze in 25 minuten neergelaten. 
Eenmaal op het boven beschreven hellend vlak neer-
liggend, werd de obelisk met takels en kaapstanders 
voortgetrokken over  balken, welke men op het hellend 
vlak had gelegd, en welke voortdurend gesmeerd wer-
den om daardoor  de wrijvin g te verminderen. 
Eindelij k voor  het schip aangekomen, waarvan de voor-
steven was afgenomen, werd de obelisk met de takels 
en windassen (zie fig. 6) daarin geschoven : men ver-
eenigde den voorsteven weder  met het andere gedeelte 
van het schip, en bij  hoog water, den 26sten Augustus 
1832, aanvaardde men de terugreis naar  Frankrijk . 
Behouden en wel kwam de obelisk den 23sten r 
1833 te Parij s aan. 

Toen weder  het hellend vlak van het schip naar  de 
plaats van bestemming, en het voor  den obelisk be-
stemde voetstuk gereed waren, geschiedde de oprich-
ting op precies dezelfde wijze als de neerlating, alleen 
met weglating der  wrijvingsbalken  en N, welke 
natuurlij k gehinderd zouden hebben, daar  de touwen 
nu ingehaald moesten worden. t laatste vond plaats 
door  middel van kaapstanders. 

e oprichtin g gebeurde den 25en October  1836. 
Ten slotte zij  nog medegedeeld, dat de kosten, verbon-
den aan de verplaatsing van dezen obelisk hebben be-
dragen één millioen gulden. t beschreven toestel 
voor  de nederlating en oprichtin g was uitgedacht door 
den r  der e . e geheele ver-
plaatsing geschiedde onder  leiding van , 
eveneens r  der . 

P S T 

door  J. . 

E T N . n het algemeen heb-

 ben de architecten over  het afgeloopen jaar 
niet te klagen. Zoowel op een levendige bouw-
bedrijvigheid als op een toenemende belang-

stelling in de bouwkunst door  overheid en publiek kan 
gewezen worden. Bijna alle grootere steden in Neder-
worden op het oogenblik gesteld voor  meer  of minder 
belangrijk e vraagstukken van bouwkunstigen aard. 

t publiek, bij  monde van de pers, gaat voortdurend 
meer  liefde voelen voor  Nederlands schoonheid, daarin 
gesteund door  den grooten, centralen , 
of door  plaatselijke vereenigingen als Nehalennia op 
Walcheren. 

e bouwkunst, tijden lang in de publieke belangstel-
ling de Aschepoetster  der  zusterkunsten, zal spoedig 
de n zijn. Toch is de algemeene schoonheids-
zin nog niet voldoende, zooals gebleken is uit het 
onverwacht afbreken van het fraaie 17de eeuwsche 
jachtslot te Poeldijk. Een wet op de bescherming der 
oude monumenten is dringend gewenscht. 
Niet alleen de oude bouwkunst, ook de oude volks-
kunst wordt geëerd, en te hopen is dat spoedig het 
Openlucht , waarvoor  de Vereeniging reeds 
gesticht is, bij  Arnhem tot stand zal komen. 
Schoonheid en Overheid, die elkaar  vroeger  tamelijk 
wel negeerden, zijn nu aan elkaar  gekoppeld. e eerste 
tij d van deze verbintenis is niet in alle opzichten roos-
kleurig . e Schoonheid is veeleischend en de Overheid 
begrijpt haar  niet, of niet voldoende. e Overheid 
doet haar  best; zij  wil de rechten der  Schoonheid eer-
biedigen. t aantal steden, dat Schoonheids-commis-
siën heeft ingesteld, breidt zich uit. 

t verlangen doet zich gelden, de gemeentelijke bevor-
dering van stadsschoon sterker  te doen zijn: het vraag-
stuk van het gemeentelijke bouwadvies-bureau wordt 
op den voorgrond geschoven. Waar de architecten het 
niet algemeen eens zijn over  de wenschelijkheid van het 
optreden der  gemeente als kosteloos-architect, blijk t de 
noodzakelijkheid, dat spoedig dit onderwerp door  de 
gezamenlijke bouwkundige vereenigingen besproken 
wordt , bijv . in een congres. 

t belangrijk zijn de vraagstukken van steden-
bouwkundigen aard, welke in 1912 aan de orde zijn ge-
weest, en het meerendeels nog zijn. 

e enorme uitbreiding , waaraan de grootere steden 

in korten tij d moeten voldoen, maakt stedenbouw 
op dit oogenblik tot een der  meest gewichtige en meest 
urgente onderwerpen van Stadsbestuur. Verblijden d is 
het te zien, dat dit onderwerp ook door  leden van het 
gemeente bestuur  ernstig bestudeerd wordt, waartoe 
het verdienstelijk werk van . Fockema Andreae, 
Wethouder  van publieke Werken te Utrecht ten be-
wijze strekt. 

e interessante, groote Stadte-Ausstellung en het daar-
aan verbonden s fii r  Stadtewesen te f 
heeft menigeen de oogen geopend over  de enorme be-
teekenis van stadsaanleg, stadsopbouw, stadshygiëne, 
enz. e . t. b. d. Bouwk. drong bij  de g aan 
op het instellen van een leerstoel in den Stedenbouw 
aan de T. . School te , van verschillende zijden 
werd dit verzoek ondersteund, en hetlaat zich aanzien, 
dat, zij  het niet spoedig, Nederland in het bezit zal zijn 
van een , waarin het onderwerp Steden-
bouw vri j  wel volledig gedoceerd zal worden. 
Een enkele blik op het afgeloopen jaar  is voldoende om 
de behoefte aan degelijk onderlegde en talentvolle 
krachten op het gebied van Stedenbouw te doen be-
seffen. 

, de dri e grootste steden in Nederland, Amster-
dam, m en n , wijzigen hare belangrijke 
oude kernen op ingrijpende wijze. e langzaamheid, 
waarmede dit geschiedt en de onzekerheid in de ad-
viezen en besluiten, bewijst, dat Nederland niet geheel 
voorbereid voor  de groote vraagstukken is geplaatst. 
Bijn a het geheele jaar  heeft de moker  gedreund op den 

m te Amsterdam ; het s is verdwe-
nen ; de huizen daarachter  en opzij  zijn afgebroken. e 

, nu rui m en leeg, zal wel spoedig weer  bebouwd 
worden. r  hoe? 
Naar  aanleiding van de ingediende bouwontwerpen 
voor  de Bijenkor f en de Groote Club drongen de bouw-
kundige vereenigingen aan op het uitschrijven van 
prijsvragen. e e was van 
meening, dat in bepaalde gevallen, o.a. waar  het ge-
meenteterrein betreft, de prijsvraag-idee bevorderd 
kan worden; in de overige gevallen zal de Commissie 
beoordeelen, of de architect, met een bouw aan den 

m belast, voldoende capaciteiten heeft. t ons 
hopen, dat hierdoor  werkelij k de schoonheid van den 
nieuwen m meer  verzekerd zal zijn. 
Ook de twee belangrijke monumenten van den , de 
Nieuwe k en het Paleis krijgen hun deel van het 
algeheele opknappen: aan denWestgevel der  kerk wordt 
druk gewerkt, terwij l het Paleis een arm uit het fron-
ton liet vallen, om de aandacht op zijn verval te trekken. 

n wij  nu hierbij  .Naatje"  weg, en vervangen door 
een nationaal monument van 1913, waarvoor  een prijs -
vraag in voorbereiding is, dan is de , gewijzigd, uit 
het puin herboren. 

e belangrijke stadsverbeteringen zijn in voor-
bereiding: zoo o.a. de verbreeding van de Vijzelstraat 
en van de . 
Talrijk e nieuwe gebouwen werden of worden opgericht; 
tot de voornaamste behooren de nieuwe Effectenbeurs 



en het modemagazijn , welke laatste terecht 
aanleiding tot scherpe kritie k heeft gegeven. 
Ook op het gebied van parkaanleg nam Amsterdam be-
langrijk e besluiten, en uit heel haar  actie in het afge-
loopen jaar  spreekt een toeneming van energie, en van 
goeden wil . t de hoofdstad bij  de volvoering van 
hare plannen een schoonheid verkrijge , deze oude stad 
waardig! 

Ook m heeft zijn gewichtige vraagstukken van 
Stedenbouw. l nam het Gemeentebestuur  het 
besluit tot den .doorbraak"  tusschen Coolsingel en 
Blaak. Aan de prijsvraag voor  het nieuwe s is 
ijveri g gewerkt, wat zal het resultaat in 1913 zijn? Werd 
deze besloten prijsvraag globaal genomen, met sym-
pathie ontvangen, vrijwe l algemeen betreurden de ar-
chitecten het, dat Berlage niet tot de 10 uitgenoodigde 
architecten behoorde. 

Vlak voor  het sluiten van het jaar  nam de d het 
kloek besluit tot het bouwen van een groote centrale 
bibliotheek, welke ongeveer  een half millioen zal kosten. 

n g heeft in 1912 veel verdienstelijks gedaan voor 
verkeersverbetering; o. a. werden de n 
genomen tot het maken van breede verbindingswegen 
tusschen Groote t en Fluweelen Burgwal, Prinse-
gracht en Elandstraat, Prins Willemstraat en Badhuis-
kade. e vorm van het Gevers n werd vast-
gesteld ; het gemeenteterrein bij  den Pompstationsweg 
werd tot villapar k bestemd. 

r  noch het stadhuisvraagstuk, noch de nieuwe 
paleisbouw zijn verder  gekomen. Evenzoo de -
bouw. e misère met de plannen voor  den nieuwen 
Schouwburg ligt nog versch in het geheugen; laat ons 
hopen, dat 1913 definitief het onzalige plan, om de oude 
fraaie gevel van den bestaanden Schouwburg af te bre-
ken en een nieuwe Schouwburg door r 
daar  ter  plaatse op te richten, op zij  zal zetten. 
Zorgvliet , welks plan van bebouwing inmiddels is vast-
gesteld, biedt betere situatie voor  den schouwburg. 
Ten slotte kan in n g nog genoemd worden de 
voorgenomen verbouwing van het t van 
Binnenl. Zaken aan het Binnenhof, waarin het laatste 
woord ook nog niet gesproken is. 

n de andere steden stonden eveneens belangrijke pun-
ten op het stads-program; Vlissingen met zijn toren-
bouw, Zwolle met zijn raadhuisbouw, m met zijn 
nieuw museum, met zijn Amsterdamsche Poort-kwestie, 
enz. enz. 

t dus het openbare leven in 1912 getuigd van be-
langstelling in bouwkunst en hebben de architecten zich 
hierbi j  niet onbetuigd gelaten, ook voor  de inwendige 
organisatie der  bouwkundige vereenigingen was 1912 
belangrijk . 

t vereenigingsleven was opgewekt, met het gevolg 
dat vele acties werden gevoerd. 

t eventueele samengaan van . t. b. d. Bouwk. en 
Bond v. Ned. Architecten werd nader  besproken en 
voorbereid. t laat zich meer  en meer  aanzien, dat 
deze fusie werkelijkheid zal worden ; en zoo 1913 een 
wensch in vervullin g mag brengen, dan is het deze, dat 
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de fusie spoedig tot stand komt, omdat daarmede die 
eenheid en die kracht in het vakvereenigingsleven der 
architecten bereikt kunnen worden, die noodig zijn voor 
een bevestiging en een verbetering der  maatschappe-
lijk e positie van den architect. 
Vermeld zij  verder, dat de auteurswet tot stand kwam, 
waardoor  ook de bouwkunst streng beschermd wordt. 
Tot de persoonlijke fouten behoort, behalve het reeds 
genoemde passeeren van Berlage in de prijsvraag voor 
het e , het interview in de 
N. . Ct. van . Cuypers over  Berlage, een gebeurtenis, 
die veel stof heeft opgejaagd, die ten slotte wel te be-
treuren is, maar  die een merkwaardige kij k gaf op dri e 
belangrijk e bouwkunstenaars, . Cuypers, Berlage en 
de Bazel. 

e architectenwereld betreurde het overlijden van de 
architecten Bleys en Weeldenburg. 
n zake het onderwijs zij  gememoreerd, dat, zooals ge-

zegd, van vele zijden er  naar  gestreefd wordt dat de ar-
chitectonische, aesthetische Stedenbouwkunde in t 
gedoceerd zal worden; dat de e bouw-
kunst dit jaar  een mislukking was, hoewel 2 Bouwk. 

s mededongen; dat de examens voor  Bouwk. 
Opzichter, Teekenaar  en Onderbaas ook weder  in het 
afgeloopen jaar  met vrucht werden gehouden, terwij l 
ook de cursus voortgezet en hooger  Bouwkunstonder-
rich t van het Gen. A. et A. met succes plaats had. 
Behalve de hoogst belangrijke Stadte-Ausstellung te 

f moet genoemd worden de bescheiden, maar 
zeer  geslaagde tentoonstelling van n te 
Amsterdam, georganiseerd door  de Ned. Ver. v. Bak-
steenfabrikanten. 
Ten slotte zij  nog herinnerd aan de Stadion-prijsvraag, 
die de bekende moeilijkheden in de architectenwereld 
heeft gegeven, en eindigde met de bekroning van den 
architect Elte. 
Talrij k waren de studie-prijsvragen: de Eereprijsvraag-
Godefroy voor  een Architectenhuis; de twee J. -
man-prijsvragen, voor  een afsluiting van het e 
Plein en voor  een , en verder 
de Jaarlijksche prijsvragen van Arch , et Amic. en van 
Bouwk. en Vriendschap. 
Over  de speciale werkzaamheid van de . tot b. d. 
Bouwk. bij  bovengenoemde onderwerpen wordt in het 
Jaarverslag, in i uit te brengen, nader  gesproken. 

Wat is nu, kort saamgevat, voor  de architecten het be-
langrijkst e uit het afgeloopen jaar? 

t is, o.i. ten eerste een groeiende bouwkunstige be-
langstelling van het publiek, waardoor  de bouwkunst 
meer  en meer  haar  groote sociale beteekenis herkrijgt ; 
en ten tweede onder  de architecten een drang naar  soli-
daritei t en samengaan, naar  een goede vakvereeniging. 
En waar  deze twee verschijnselen zich zoo duidelij k 
en overheerschend voordoen, is een voorspelling van 
voorspoed voor  den architect en zijn kunst in het 
komende jaar  niet ongegrond. 

. J. A , 

S VA N . 

!  — ' oe-wel e e n bouwk. -weekblad niet het orgaan is waarin 
| l men een jubileum van een archivari s herdenkt, moet, 
, volgens mijne meening, voor  den man wiens naam 

boven dit opstel staat, eene uitzondering worden ge-
maakt, want . Nanninga Uitterdij k heeft als archi-

varis de geschiedenis der  Nederlandsche architectuur  met be-
langrijk e gegevens verrijk t en mitsdien den beoefenaars van 
architectuur  en harer  geschiedenis bizondere diensten bewezen. 

n len Januari 1913 was het veertig jaren geleden, dat de heer 
. J. Nanninga Uitterdij k het ambt van archivari s der  gemeente 

n aanvaardde. 
Te Groningen in 1872 met den hoogsten lof gepromoveerd tot 
doctor  in de rechten, had hij  reeds vóór zijne promotie, in 1870, 
uitgegeven zijne belangrijke Geschiedenis der voormalige abdij 
der Bernardijnen te Aduard. 

t gemeentebestuur  van n wist danook.dat . 
U. als gemeente-archivaris optrad, het zeer  belangrijke Stadsar-
chief aan bekwame handen werd toevertrouwd. 
Zeer  groot is het aantal artikelen en studiën, welke hij  in 't licht 
gaf en veel is door  hem gepubliceerd wat betreft de historie van 
provincie en stad. t is dan ook te verklaren, dat menig geleerd 
genootschap (en daarbij  behooren ook buitenlandsche) den heer 
N. U. onder  zijne leden telt. 

t is wel hoofdzakelijk de geschiedenis van n en die van 
s monumenten, welke zijne aandacht vroegen en daar-

aan is het te danken, dat wij  thans met zekerheid kennen de 
naam van Colij n van Camerijck, als ontwerper  en beeldhouwer 
van de monumentale schouw in s oude schepenzaal; 
dat wij  kunnen noemen den kunstenaar r  Vrederick, die 

s heerlijke schepenstoel ontwierp en vervaardigde; dat 
aan de geschiedenis is teruggegeven de naam van den land-
meter-architect Thomas Berendtsz, die n verrijkt e met 
twee schilderachtige e poorten; dat wij  aangaande 
den vermaarden Amsterdamschen bouwmeester  Vingboons ook 
weten, dat de Nieuwe toren te n Vingboons ontwerp is. 
Vele bizonderheden aangaande 't bo vengenoemde vindt men in 
de  van  welke . N. U. reeds in 
1878 in 't licht gaf. t de uitgave van dit boekje heeft de schrij-
ver  veel belangstelling gewekt voor't oud-schoon ; 
en menig kunstminnaar  zal. te n vertoevende, met groot 
genoegen de "  hebben geraadpleegd. 

e leden der  tot Bevordering der Bouwkunst en die van 
„Architectura et Amicitia",  zullen zich op hunne excursies naar 

n den weisprekenden geleerde herinneren, die bij  hun 
rondgang door  de stad in hoofdzaak de leiding had; menig oud-
heidminnaar heeft hij  bij  die gelegenheden aan zich verplicht, 
toen hij  veel voorwerpen van oude kunst, documenten en teeke-
ningen, alle behoorende tot s archief en oudheidkun-
dige verzameling, ter  bezichtiging had gesteld. 

n wij  hopen, dat s archivari s nog lang met opge-
wektheid zijn eervolle taak moge vervullen. 

A. J. . 

W T E . *) 

S T S ^ n n 't laatst van November  1911 ruim een jaar  gele-
t^B  den dus deden B. en w". van Vlissingen het voorstel 
jff j  CTJ aan den Gemeenteraad aldaar, om den St. Jacobs-
£?%J<Q; toren te herbouwen in gewapend beton. En omdat 

deze herbouw zou geschieden in den ouden, histori-
schen vorm, gingen er  allerwegen in onze architectenkringen 
stemmen en protesten op, tegen een dergelijke vermenging van 
historischen vorm en ultra-modern materiaal, in 't bijzonder  wel 

*) Wegens plaatsgebrek in het vorig no. van het Weekblad niet opgenomen. 

omdat door  constructie in gewapend beton, een houten toren-
spits zou worden geïmiteerd. 
Gevolg van deze algemeene beweging was. dat de d de be-
wuste voorstellen aanhield; dat verder  adviezen werden ge-
vraagd van tal van bekende deskundigen ; dat eindelijk B. en W. 
gemachtigd werden een nieuw plan te vragen aan . Cuypers. 
En nu — ruim een jaar  na het eerste voorstel van B. en W. dien-
aangaande komt genoemd College opnieuw met een voorstel, 
wederom tot uitvoering in den ouden vorm en in gewapend 
beton ca bekleed met terra-cotta. Zulk s — naar  de couranten 
ons zeggen op advies van . Cuypers. 

n met den r  Jac. van Gils die aangaande deze 
kwestie een enkel woord in het Bouwk. Weekblad van 21 . jl . 
schreef ben ik het volkomen eens. dat de berichten aangaande 
het advies van . C. ons ongelooflijk voorkomen. 

s is de vorige week een belangrijke beslissingaangaande 
den bewusten torenbouw gevallen. t 12 tegen 6 stemmen heeft 
men de voorstellen van B en W. verworpen. n „d e Zeeuw"  van 
Zaterdag 21 r  1 1. lezen we daaromtrent het volgende : 

„Bi j  het punt voorden herbouw van den toren stelden de heeren 
Van l en r  voor  om te wachten met de behandeling 
tot na het behandelen van de voorgestelde wijzigingen dei-
arbeidsvoorwaarden. 
B. en W. konden zich hiermede vereenigingen. 

e heer  Tichelman verklaarde zich tegen uitstel. 
e heer n vroeg of men niet alleen kan goed vinden, dat 

met de aanbesteding wordt gewacht. 
Na eenige besprekingen werd in dezen geest besloten zonder 
hoofdelijke stemming. 
Bij  de bespreking van het voorstel zelve, verklaarde de heer 
Staverman niet voldaan te zijn over  het rapport van dr. Cuypers. 
o.a. heeft het hem verwonderd, dat blijkbaa r  aan dr. Cuypers is 
gezegd, dat het gemeentebestuur  den eisch heeft gesteld, dat 
onbrandbaar  materiaal gebruikt moest worden. n is geen 
sprake en alleen een opvatting van B. en W., inzonderheid van 
den wethouder  van fabricage. 

e heer  Tichelman verklaarde zich voor  herbouw in hout, en 
wees er  o.a. op, dat B. en W. ongunstige rapporten over  bouw in 
beton hebben achtergehouden, hetgeen later  uitkwam. 

e heer s wilt eerst uitmaken wat gebouwd zal worden 
en dan welk materiaal gebruikt zal worden. 

e heer n stelde mede namens de heeren r en Sta-
verman voor  op te dragen aan de architecten van de kerk bestek 
en teekening in te dienen voor  den herbouw in hout. t zal 
ongeveer  f 9000 minder  kosten dan in beton en zal alsdan tevens 
een carillon kunnen worden geplaatst. 

e heer r  verklaarde zich voor  bouw in nieuwen vorm. 
doch wil beslist buiten de assurantiepenningen geen geld er 
aan besteden. 

e heer r  verdedigde nader  het gebruik van hout. 
e heer  Van Niftrik . wethouder  van fabricage, verdedigde in 

den breede de houding van B. en W. en wierp eene beschuldi-
ging, als zou hij  getracht hebben dr. Cuypers te beïnvloeden 
verre van zich. Spr. deed uitkomen, wat vroeger  de toren aan 
onderhoud heeft gekost. O.a. werd ongeveer  f5000 er  aanbe-
steed in den historischen tijd . toen e r  er  opklom. 

e heer  Staverman achtte dit van zéér weinig belang, want ook 
aan beton zullen onderhoudskosten komen; hiervan is spr. 
overtuigd. 

e heer h verdedigde voornamelijk het gebruik van 
onbrandbaar  materiaal. 

e heer  Van Niftri k wees er  o.a. nader  op, dat dr. Cuypers op-
houdt een groot man te zijn als hij  adviezen uitbrengt, die tegen 
de meeningen van anderen indruischen. 

t voorstel van B. en W., herbouw in den ouden vorm in beton 
met bekleeden van terra-cotta. werd ten slotte verworpen met 
12 tegen 6 stemmen, die van de heeren Van , Auer. Van 
Niftrik . Winkelman. h en . 
Aangenomen werd vervolgens met algemeene stemmen een voor-
stel tol wederopbouw in den vorm en materiaal als van den ver-



branden toren met inachtneming van de kans op brandgevaar( *)". 

En in het nummer van d 23 r  vinden we 
nog de volgende nabetrachting : 

.. Vlissingen.  St. Jacobstoren. Zooals reeds is medegedeeld is 
nu eindelijk door  den Gemeenteraad te Vlissingen een beslissing 
genomen inzake herbouw van den op 5 September  1911 verbran-
den St. Jacobstoren. 

g werd door  vóór en tegenstanders gedebatteerd 
over  de al- of niet herbouwing in beton en het dagelijksch be-
stuur  der  gemeente dat alles heeft aaugewend dit modern 
materiaal voor  dezen toren te gebruiken, heeft ten slotte moeten 
ondervinden dat de groote meerderheid van den raad nog niet 
voldoende vertrouwen stelt in dat materiaal. (*)" 

e torenkwestie is evenwel met deze beslissing nog niet van de 
baan. want nu moeten B. en W. komen met nieuwe plannen voor 
wederopbouw in den ouden vorm in hout. met inachtneming 
van de noodige maatregelen ter  voorkoming van brandgevaar. 

r  B. en W. werd in hun oorspronkelijk voorstel, dat thans 
dus van de baan is. ook voorgesteld nog niet over  te gaan tot het 
plaatsen van een carillon. 
Tegen dit voorstel nu werden in den raad reeds verschillende 
bezwaren geopperd en het bleek wel dat. hoewel daaromtrent 
nog geen beslissing is genomen, vele leden na het herbouwen 
van den toren daar  tevens dadelijk het carillon in wenschen ge-
plaatst te zien. 
Nu evenwel B. en W. nieuwe plannen moeten ontwerpen zal er 
allicht weder  een paar  maanden mede heengaan alvorens met 
den herbouw kan worden begonnen. 
Uit deze verslagen blijkt , dat de gemeenteraad tegen het voor-
stel van B. en W. in, besloten heeft den toren weder  op te bou-
wen „ i n vorm en materiaal als van den verbranden toren" . 

n wilde in Vlissingen den ouden vorm; derhalve geen 20e 
eeuwsch bouwwerk. En omdat men dit beslist wilde, en ook om-
dat de kerk in historischen vorm wordt gerestaureerd, valt het 
genomen besluit toe te juichen. Aan deze lijdensgeschiedenis is 
derhalve nog een goed einde gekomen. 
Overigens valt uit bovenstaande verslagen nog tweeërlei op te 
merken: 
le. dat . Cuypers afgaande op de besprekingen in de raads-
vergadering, blijkbaar  werkelij k geadviseerd heeft tot toepas-
sing van gewapend beton inet bekleeding van terra-cotta. 
Bij  deze opmerking volsta alleen de vraag: e dit te begrijpen 
van een man als . C. ? Zou onze -Grootmeester  der  Ned. Bouw-
kunst"  dienaangaande niet eenige inlichtin g kunnen verstrek-
ken? k kan niet anders dan aan ..misverstand"  denken. 
2e. dat de motieven der  tegenstemmers van het voorstel van 
B. en W. nog allesbehalve „zuiver "  waren. 
Waarom toch werd het voorstel van B. en W. verworpen ? Om-
dat men voelde, dat gewapend beton en een historischen toren-
spitsvorm tegen elkaar  vloekten ? t gewapend beton en terra-
cotta een geheel andere toepassing en vormbehandeling eischen 
dan hout ? 
't t wat! Neen. alleen omdat men van de soliditeit van ge-
wapend beton niet overtuigd was; daarom stemde men tegen. 
Nu kan ik ook voor  dit argument wel voelen, mits het vorige 
voorafgaat en men dit. om nog meer  gewicht in de schaal te leg-
gen, er  aan toevoegt. h uit heel de bespreking blijkt , dat alleen 
twijfe l aan de soliditeit van het beton den doorslag gaf. 

n is derhalve tot een goed besluit gekomen, op min juiste 
motieven. 
En nu zou ik hierop de aandacht niet vestigen, ware het niet. dat 
het te Vlissingen goede adviezen ..geregend"  had; dat tal van 
vakbladartikelen de zaak juist hadden veorgesteld. n kon te 
Vlissingen uitstekend op de hoogte zijn. t leek mij  daarom 
welgewenscht eens even den nadruk op deze feiten te leggen, 
waardoor  weder  duidelij k werd, wat eigenaardig begrip de leek 

en het groote publiek 
bouwkunst heeft. 
Goes, 24 r  1912. 

zelf na behoorlijke voorlichting - van 

. 

i*> e cursiveerinj» is van den schrijver. 
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t zij  mij  vergund aan het bovenstaande het volgende toe te 
voegen. 
Ook ik juich het toe, dat het advies van . Cuypers niet is ge-
volgd. Echter  een herbouw van den ouden vorm in het oude 
materiaal in onzen tij d lijk t mij  eveneens niet het meest aanbeve-
lenswaard ; ik had liever  een vrij e schepping van onzen tij d zelf 
gezien, of een eenvoudige af dekking van den torenromp, zooals 
de heer  van Brucken Fock voorstelt is zijn artikel in het B. Week-
blad van 30 Nov. jl . 

e geschiedenis van het advies van . Cuypers is merkwaardig. 
Eerst hebben, op verzoek van den heer  Staverman, lid van den 
Vlissingschen , vrijwe l alle architecten van eenigen naam, 
en daarna vrijwe l alle n van Gemeentewerken van 
eenige beteekenis hun oordeel over  den herbouw gezegd. Ten 
slotte besloot de d zijn besluit te laten afhangen van het 
advies van den z. i. allerbesten, nam. . Cuypers. n de kringen 
der deskundigen werd deze keuze niet al te gelukkig geacht. 

. Cuypers. wiens eminentie en groote beteekenis door  niemand 
wordt onderschat, is echter  niet de man om een dergelijk ken-
merkend modern vraagstuk op te lossen. Bij  de om hun oordeel 
gevraagde architecten waren er  meerdere, die veel beter  in deze 
competent zijn. e uitslag heeft den gerezen twijfe l bevestigd ; 
het advies van . Cuypers. herbouw in den ouden vorm met ge-
wapend beton en terra-cotta, was wel het meest origineele. maar 
misschien ook wel het zonderlingste advies van alle, die uitge-
bracht zijn. t advies was te meer  pijnlijk , omdat het lijnrech t 
staat tegenover  de rationeele bouwwijze, welke de vorm een zui-
ver  gevolg van de constructie wil doen zijn. t is juist dit ratio-
nalisme, dat de op de middeneeuwen geïnspireerde bouwkunst 
van . Cuypers vruchtbaar  heeft doen zijn voor  de moderne 
bouwkunst. 

e geschiedenis bevat een les. welke in den laatsten tij d meer 
uit adviezen van . Cuypers is te putten, en welke in het Alg. 

d betreffende dit onderwerp op kiesche wijze wordt 
medegedeeld met de woorden: n kan een groot geleerde 
huldigen en toch meenen. dat de wet. die voorschrijf t dat hij 
op 70-jarigen leeftijd zijn ontslag neemt als hoogleeraar, een 
goede is". J. G. 

E S J T O T B E-

G . 
Eene ervaring, welke ik dezer  dagen als privaat leeraarinde 
bouwkunde en bouwkundig teekenen opnieuw opdeed en dit-
maal wel sterk treffend, komt mij  gewenscht voor  onder  de al-
gemeene aandacht te brengen. 
Een vijfta l jonge mannen, leeftijd van twee- tot zeven en twinti g 
jaar, hadden me te kennen gegeven hun wensch dezen winter 
opnieuw te komen „teekenen", zooals zij  dat zonder  uitzondering 
typisch plegen te formuleeren. 
Typisch, omdat deze uitdrukkin g m. i. insluit een bijzondere 
waardeering van het teekenen voor  hunne verdere ontwikke-
ling welke ze met het nemen van lessen toch ongetwijfeld 
zullen beoogen - eene waardeering merkwaardig sterk afste-
kende bij  de toch nog altij d betrekkelij k geringe waarde aan 
teekenen in 't algemeen voor  het onderwijs en daarmede voor 
de maatschappelijke ontwikkeling toegekend. 
Toch mogen we deze waardeering niet als geheel van alle smet-
ten vri j  aanvaarden. t zelfvoldoening toch zullen deze jonge-
lui aan 't eind eener  cursus een met teekeningen gevulden porte-
feuille aan ouders of andere belangstellenden toonen — om zich 
onvoldaan over  hun leermeester  en over  zich zelf te gevoelen 
indien de inhoud daarvan door  hoeveelheid en uiterlij k voor-
komen hun aanleiding geeft deze maar  liever  aan de algemeene 
belangstelling te onttrekken. 

Of het gehalte van het geleverde werk belangrijker  kan zijn. of 

hunne algemeene bouwkundige ontwikkeling wellicht meer  is 
bevorderd dan bij  een grooter  aantal prenten het geval zou heb-
ben kunnen zijn, bedenken zij  niet en daarop gewezen zullen zij 
daartegen aanvoeren, dat de kennis in teekeningen uitgedrukt 
blijkend e is en blijvende ze nemen die mee, terwij l ze dat 
andere, na één zomerhalfjaar  van werken inde practij k grooten-
deels weer  zullen zijn vergeten. 
Ze beseffen veelal niet, en ge maakt 't hun niet duidelij k ook. dat 
het niet gaat om het onthouden van die kennis alleen dat het 
niet is het geleerde zelf, dat voor  hun is van het meeste belang. 
Zi j  begrijpen niet dat het bijbrengen daarvan moest dienen tot 
verruimin g van hun inzicht, hun bevattingsvermogen door  het 
begrijpen en verwerken van het hun geleerde moest worden 
ontwikkeld. 
Gedreven door  belangstelling in de levensomstandigheden van 
dit vijftal , allen zonder  uitzondering flink e jonge mannen, eene 
belangstelling, zonder  welke dit onderwijs niet vruchtdragend 
kan zijn. en waarvan de mogelijkheid wellicht als de eenigst 
gunstigen maar  dan ook als een zeer  belangrijke factor  ten gunste 
van dit onderwijs zou mogen worden aangevoerd, en geleid 
daartoe door  overwegingen als de hier  boven genoemd — had 
ik gemeend alvorens een cursusles aan te vangen hun te moeten 
voorstellen bij  onze eerste samenkomst, een wijze van gemeen-
schappelijk werken, waarvan ik meende voor  hun de meest 
gunstige resultaten te mogen verwachten. 

e wijze van werken, hier  niet ter  zake dienende, zou hun 
kunden brengen tot een goeden grondslag en tot de mogelijk-
heid door  zelfstudie naderhand op dien grondslag voort te gaan. 
Echter  zou die wijze van werken naar  mijne hun niet verheel-
de meening. hun niet zoo spoedig examenklaar  doen zijn — 
maar zij  't dan ook een jaartj e later  daaraan deelnemende, zou 
hun kans van slagen grooter  en de wijze van slagen meer  bevor-
derlij k kunnen zijn tot de bevordering hunner  belangen in den 
ruimsten zin. 

e instemming welke ik had gemeend te mogen verwachten viel 
nietmee en vrijmoedig op mijne uitnoodiging tegenover  mijne 
meening de hunne stellend liet een hunner  zich aldus onge-
veer  uit. 
„Wi j  gelooven gaarne dat Uwe bedoeling goed is. en waardeeren 
ook wel de belangstelling voor  ons daaruit blijkende maar  U 
heeft een belangrijken factor  uit het oog verloren. Wij  kunnen 
niet werken uit belangstelling voor  ons vak alleen, onze leeftijd 
brengt mee zoo spoedig mogelijk een loonende werkkrin g te 
trachten te verkrijgen . En wat kan 't ons nu bommen of we door 
het opzichtersexamen der . t. B. d. B. komen, met een vernis 
van kennis zooals U dat noemt of met degelijke kennis indien, 
het resultaat slechts een diploma is, zijn wij  tevreden. 
Niet kennende het platte land waar  wij  moeten leven, onder-
schat U de waarde van het diploma. m je met zoo'n ding in je 
zak terug dan ben je de Piet van het dorp. Wat daaraan vast zit, 
wel daarnaar  vraagt niemand, hij  het 't diploma en scil wol een 
geheide boas wèze en daar  moate wij  weaze. 

b ik het dan niet bij  ervaring dat v. Z. hij  haalde verleden jaar 
het opzichters diploma 't is een stumper moet U weten waar 
ik me zelf zelfs niet naast wil stellen en in een jaar  heeft'i 
twee flink e stukken werk een burger  woonhuis en note bene een 
kerk. En weet U wij  kunnen toekijken en nu voor  hem de ploeg 
{schaaf) trekken" . 

k stond op mijn beurt perplex, 't Was waar. zoo ging het daar 
buiten op 't platte land niet de eenvoudige boer, maar  ook de 
intellectueel ontwikkelde en de lakens uitdeelende notabelen, 
ze kenden blijkbaar  niet. tusschen den architect de schoonheid 
dienende, en de zich architect noemende bouwkundige, de 
schoonheid niet zelden verkrachtende en slechts ontwikkeld in 
technisch kunnen — eenig verschil. 

t staan dat ze zouden weten te onderscheiden bevoegdheid 
in de fijner e nuances van deze wel nauw-samenhangende. maar 
toch weer  sterk uiteenloopende beroepen. 

r  niet alleen voor  het platte land geldt deze misvatting, ook 
in de steden, de grootere zoowel als de kleinere centras, treft 
men dit gemis van onderscheidingsvermogen aan. 

Wat echter  vooral mij  trof is de redeneering, de jonge man was 
het wellicht onbewust in het licht stellen van een paradox. 

e . t. B. d. B. in het leven roepende examens, met de niet ge-
noeg te waardeeren bedoeling - de algemeene en technische 
ontwikkelin g der  hulpkrachten te bevorderen — juist het tegen-
deel bereikende, immers halve kennis is geen kennis en boven-
dien het doel dier . „bevorderin g der  bouwkunst"  door  een 
onjuiste waardeering van de diploma's door  de gemeenschap 
ernstig benadeeld ziende. 

n zal mij  hiertegen aanvoeren, dat niet te min de . door 
deze examens toch een stoot gaf aan de neiging tot ontwikkeling 
bij  de jongelui. 
Zonder  in het minst de verdienste der . in eenig opzicht te 
kort te willen doen wil het mij  toch voorkomen, dat het thans 
gewenscht mag worden geacht de opvatting dezer  examens te 
wijzigen naar  de zich wijzigende omstandigheden. e menschen 
die vroeger  kwamen deelnemen studeerden zelf of onder  leiding 
van menschen die ondanks hun gemis aan onderwijzers be-
voegdheid of juist daardoor  een sterk persoonlijk cachet gaven. 
Zelf dikwijl s zoekende, zochten ze met hunne leerlingen en 
trachten deze zoodoende tot zoeken, tot ontwikkeling van het 
verstand te brengen. t de tegenwoordige manier  van examen 
klaarstoomen is het verstand een quantit é negliable geworden 
— 't wordt alles kwestie van geheugen en ook het examen — 
zooals ieder  examen tot op zekere hoogte noodwendig berust 
in hoofdzaak op geheugen. 

r  het resultaat niet geheel uitsluitend afhankelijk te stellen 
van de op de vragen geleverde antwoorden, maar  ook van den 
indru k gekregen door  een onderzoek naar  de ontwikkeling en 
vermogens van den candidaat. door  eene bespreking van een of 
meer  onderwerpen, zou in deze belangrijk veel kunnen worden 
bereikt. 

r  voorts het rapport der  gehouden examens zooveel doenlijk 
in dagbladen enz. te doen opnemen en daarbij  uitdrukkelij k te 
wijzen op de soort bevoegdheid door  deze diploma's verleend, 
zou ook de tweede misstand kunnen worden bestreden, althans 
tot op zekere hoogte. Ook puntsgewijze mededeeling op de di-
ploma's van de verkregen resultaten zou m. i. overweging ver-
dienen. 

. W. E. A . Architect. 

. 

Van geachte zijde wordt de e het volgende artikel toege-
zonden, voorkomend in de Chemische Courant voor  Nederland: 

Om de verspreiding van de zwamsporen zooveel mogelijk tegen 
te gaan, moet de bedoelde woekering door  een werkzaam mid-
del gedood worden, het aangetaste hout en zijn omgeving ver-
wij d ordende nieuwe houtdeelen met het andere hout beschermd 
worden door  een of ander  vergif. Van de diverse middelen zijn 
echter  maar weinige doeltreffend. n alfabetische orde zullen 
we eenige bespreken. 
Afval is weinig bevredigend. Volgens proefnemingen in het bo-
tanisch instituut der  veeartsenijschool te . kunnen zich 
nog zwammen ontwikkelen in een voedingsbodem, welke 2.5 pCt. 
afval bevat. 
Antiformine is een mengsel van chloorkalk met soda, en verliest 
aan de lucht spoedig zijn werking. Ook wordt het hout. (en even-
tueel ook metaaldeelen) door  het chloor  aangetast. 
Antimerulion is een oplossing van natriumsilicaat of kiezelzure 
natron, of natronwatergas en kan na korten tij d het optreden 
der paddestoelen niet voorkomen. 
Antinonnine is orthodinitrokresolkaliu m en het meest doeltref-
fende middel. t komt als geelgekleurde pasta in den handel, 
is reukloos, en in water  gemakkelijk oplosbaar. n gebruikt het 
in oplossingen van 2 a 3 procent. Ook kan het worden vermengd 
met metselkalk. 
Carbolineum of anthraceen-olie wordt uit teer  gewonnen. t 
geeft een krachtige bescherming tegen rottingsbacteriën en 
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zwamwoekering, maar  kan, -wegens den reuk, niet in alle geval-
len worden toegepast. 
Chloorkalk kan wegens de ontwikkeling van het penetrant rie-
kende en alles aanstekende chloorgas niet in woningen gebruikt 
worden. Ook vormt zich chloorcalcium, dat bijzonder  hygrosko-
pisch is. en dus „vochtigheid"  veroorzaakt. 
Zie ook: antiformine. 

 is. zooals we in dit blad meermalen hebben betoogd, 
een voortreffelij k desinfecteermiddel, doch het wordt door  oxy-
datie (tot) mierenzuur  spoedig onwerkzaam. Na aanwending in 
woningen moet men zorg dragen voor  een flink e ventilatie, daar 
de formalinedamp de slijmvliezen der  ademhalingsorganen he-
vig prikkelt . 

 is in werkkracht onovertroffen, doch kan wegens zijn 
sterken en langdurigen reuk weinig wordentoegepast (ookwerkt 
het leelijk in op de huid). 

 sulfaat of kopervitrioo l wordt in oplossing dikwijl s aan-
gewend om sporen (bijv . voor  brand in het koren) te vernietigen. 
Voor  de houtzwam is het niet werkzaam genoeg. t kalk geeft 
het caliumsulfaat of gips en een onoplosbare koperverbinding. 

 en i/zervJ{rioo/-oplossing zijn eveneens niet werk-
zaam genoeg. t hiermee behandelde hout vertoonde voor 
eenige maanden opnieuw het mycelium van de houtzwam. 

 een in water  oplosbare stof van groenachtige kleur  is 
zelfs in opl. van 1,5 tot 2 pCt. geschikt, de bedoelde zwam te ver-
nietigen. n deze verdunning is het nagenoeg kleur- en reukeloos. 

r  het gehalte aan zwavelzuur  kan het bij  aanwezigheid van 
kalk zwavelzure kalk (gips) vormen en verliest dan de werk-
kracht . 

 zuren, zwavelzuur, zoutzuur  enz. tasten zelfs bij  groote 
verdunning op den duur  het hout aan. 

 lett.: zwamdood, niet doeltreffend. Na eenige 
weken was de zwam weer  aanwezig. 
Sublimaat of mercarichloride is nogal duur, enorm giftig en dus 
gevaarlijk, en eenigszins vluchtig, zoodat het voor  huizen niet in 
aanmerking kan komen. 
Teer is een van ouds bekende zwamdooder, doch verliest allengs 
zijn werking. t dringt maar  weinig door  in het hout en kan 
onder  sommige omstandigheden hiervoor  nadeelig worden, daar 
het de verdamping van vocht belemmert. n woningen hindert 
bovendien de reuk. 
Van de genoemde middelen is dus het antinonine het meest aan 
te bevelen. 

- EN . 
t Stucadoorsvak voorheen en thans, door  A , W. Weiss-

mann. Uitg. fa. k &  Co., . 
t de heer  Weissman een talentvol en vruchtbaar  schrijver  is, 

is algemeen bekend. r  toch in de laatste maanden slaat hij 
een soort record: pas zijn verschenen het belangrijke en lijvig e 
werk over  de Geschiedenis der  Nederl. Bouwkunst, en het uit-
voerige boek over  het Gasthuis van . Popta en e 
te m welke beide interessante werken wij  spoedig uit-
voerig hopen te bespreken — en nu is dezer  dagen bovenge-
noemde brochure uitgekomen. 
Wij  wenschen de Nederlandsche Bouwkunst en den heer  Weiss-
man met alle dri e geluk. e brochure bevat de voordracht van 
den heer  W. gehouden op de vergadering, uitgeschreven door 
de Nat. Vaktentoonstelling van het Stucadoorsbedrijf, welke 
tentoonstelling, zooals bekend is. van 27 Sept. 6 Oct. 1912 in 

m is gehouden. 
e Ned. Stucadoorspatroonsbond voert een lofwaardige actie 

om het in verval geraakte stucadoorsvak te verheffen, en het 
zijn juiste en artistieke eigenschappen terug te geven. 

t is daarom een goede gedachte geweest van dien bond. de 
waring verdediging van de stucadoorskunst van den heer  W. in 
een brochure op te nemen, welke brochure met een 4 tal fraaie 
afbeeldingen van h stucadoorswerk is gesierd. 
Een dezer  is hierbij  op de losse plaat afgebeeld. 
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e heer  W. geeft, na een historisch overzicht van de pleister-
kunst, een uitvoerige beschrijving van de regelen, wetten, enz. 
van het St. Barbara gilde, waarna hij  de ondergang van het vak 
in de 19de eeuw, duidelij k uiteenzet. Een huldiging vanhet hand-
werk sluit de interessante brochure. 
Wij  hopen, dat zij  krachtig zal medewerken tot verheffing van 
het stucadoorsvak. J. G. 

Q . Q 
Nieuwe Gemeente-bibliotheek te Botterdam. e Gemeente-
raad van m heeft in zijn vergadering van 30 . j.l . be-
sloten op een terrein aan de Gedempte Botersloot te doen bou-
wen een gemeente-bibliotheek, die x ƒ 500.000 zal kosten. -
onder  is begrepen de vorstelijke gift van een onbekende, groot 

/ 100.000. 
Bij  de bespreking heeft de heer  Van Beers gewezen op het wen-
schelijke van een prijsvraag in deze. Volgens de N. . Ct. heeft 
de burgemeester  „al s zijn persoonlijke meening verdedigd, dat 
„het uitschrijven van een prijsvraag in deze niet de meest ge-
„wenschte weg was om tot aanwijzing van den architect te ko-
„men. Op ten deele niet gelukkige gronden meenen wij . e heer 
-Zimmerman achtte een prijsvraag alleen aangewezen voor 
„gebouwen van algemeen karakter , als een schouwburg bv.
„lijk t ons zeer  betwistbaar  dat dit karakter  niet ook aan een bi-
„bliotheek zou toekomen, terwij l de eischen, welke overigens 
„aan den bouw gesteld zouden moeten worden, een voorwaarde 
„zouden kunnen vormen bij  het uitschrijven van de prijsvraag" . 
Wij  kunnen ons geheel vereenigen met de meening van de N. 

. Ct. Waarom kan voor  een bibliotheek geen prijsvraag worden 
uitgeschreven? Zoo'n speciaal onderwerp is het niet. t 
voorbeeld van den burgemeester, een schouwburg, geeft in deze 
veelmeer  moeilijkheden. En ook als monument is een bibliotheek 
een belangrijk onderwerp, een prijsvraag waard. 

e van Beeldende n te Amsterdam. *) n 
de e van Antwoord van den r  van Binnenl. Zaken 
inzake de Staatsbegrooting 1913 wordt omtrent de e 
medegedeeld: 

Na de mededeelingen ten vorigen jare door  den ministergedaan, 
kreeg hij  bericht, dat bij  nadere bestudeering van het schets-
ontwerp tot verbouwing der e bij  het bouwtoezicht 
te Amsterdam bezwaren gerezen zijn tegen de uitvoering van 
dat ontwerp. n bleek dat de gemeente Amsterdam 
niet ongeneigd was op een andere plaats voldoend terrein be-
schikbaar  te stellen voor  den bouw van een nieuw vrijstaand 
Academiegebouw. Op grond hiervan is in nadere onderhandeling 
getreden met het gemeentebestuur  van Amsterdam en de minis-
ter  vertrouwt , dat binnenkort een contract tusschen het rij k en 
de gemeente, waarvan de hoofdstrekking zal zijn, dat de ge-
meente op hare kosten een gebouw zal stichten in overleg met 
de regeering en dat de kosten van dien bouw in annuiteiten 
zullen worden terugbetaald aan de goedkeuring van de wet-
gevende macht zal kunnen worden onderworpen. 

t een nieuw gebouw tot stand en kan in verband daarmede 
een reorganisatie van het onderwijs ter  hand worden genomen, 
zoo kan alsdan ook de vraag worden overwogen of, en zoo ja op 
welke wijze, de aesthetiek der  bouwkunde beter  tot haar  recht 
kan worden gebracht. 

. n het artikel e Woonhuis Archi -
tectuur, zie B. Weekblad 1912 No. 52, zijn enkele fouten geslopen. 
Afb . 9. t woonhuis aan de n van t is niet ge-
bouwd door  den Architect Frowein, maar  door  den Architect 
Wentink uit Utrecht. 
Afb. 10. te lezen : : Architecten Smits en Fels. links: Archi -
tect A. Broese van Groenou. B. . 

) Wegens plaatsgebrek zijn verschillende berichten niet eerder  opgenomen. 

. N N E A A T E . 
Uit : t Stucadoorsvak voorheen en thans, door  A. W. Weissman. Uitg. fa. , . 

Behoort bij  het Bouwkundig Weekblad van 4 Januari 1913, No. 1 
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 : . g 
op 14 Jan. a. s. — Nieuwe . . 
Waar staan wij  ? door m . Wat leert ons 
Vlissingen? door  Sr. Vooraanzicht der n 
van E. N. T. O. S. Arch. . J. . Walenkamp. — So: .de e 
en Techniek, door  J. . B. . e groote . Pa-
nama-Tentoonstelling. Opleiding in het Stucadoorsbedrijf. 
— Prijsvragen. — Boek- en Plaatwerken. Berichten. 

. 

G OP G 
14  T E N 10'  a E . N T GEBOUW 

. Op de Agenda komt voor, o.a. 

n stukken. 

Examens der j  1913. 
Afgevaardigden der j  in het Verbond van Ned. 

s vereenigingen. 
. Bouwkunst Tentoonstelling te Amsterdam in 1914. 

E . r  het r  zijn aangenomen 
als Buitengewoon d de heeren: 
C. n Czn., g . T. School, Utrecht. 

. A. Soetekouw, Bouwk.-Opzichter, . 
J. van Breen. Bouwk.-Opzichter. . 
A. P. , Bouwk.-Opzichter-Teekenaar, Alkmaar . 

. C. , Bouwk.-Opzichter, . 
J. T. , Bouwk.-Opzichter-Teekenaar, den . 
C. , Student-Techn. , . 
G. , Bouwk.-Opzichter, . 
N. van , Bouwk.-Opzichter-Teekenaar, Amsterdam, 

. 

i WAA  STAAN ? ® 
r N . 

it de aldus genoemde, belangwekkende voor-
dracht, gehouden op de jaarvergadering van 
den n Werkbund in n 1911 

*  door . s en gepubliceerd in het 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, , 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

Jahrbuch des n Werkbundes 1912 nemen wij 
het volgende, vertaald, over. 

Zooals er  eene wereldgeschiedenis van feiten is, een 
geschiedenis van de politieke verheffing en daling van 
de volkeren, van de verschuivingen van de macht en den 
rijkdom , zoo is er  ook een geschiedenis van geestelijke 
stroomingen. t geestelijk vermogen der  menschen 
heeft in verschillende tijden zeer  verschillend gewerkt, 
hun denken en trachten is-daarbij  slechts op zeer  be-
paalde doeleinden gericht. e tijden vervullen speciaal-
opgaven, zooals ten slotte ook ieder  enkeling slechts 
een specialist is, 
Wi j  zien dat van af de 18de eeuw de belangstelling der 
menschheid in de richtin g van het verstandelijk weten 
geboeid wordt. n de plaats van een behagelijk levens-
genot treedt de diep-werkende hersenarbeid, in de 
plaats van tot dien tij d geldige dogma's en overge-
leverde voorstellingen komt de twijfe l aan al het be-
staande. e menschen beginnen de oorzaken van alle 
verschijningen na te gaan. 

e wetenschap ontwikkelt de methode van het exakte 
onderzoek, die op zuivere, onbevooroordeelde aan-
schouwing gegrond is. Zij  ontgint het geheele gebied 
der  natuurwetenschappen en daalt in de geschiedenis 
tot de laatste bronnen van de grauwe voortijden af. 

t denken van een geheele eeuw staat in het teeken 
van de opheldering der  wetenschap, die het meest on-
betwijfeld is; de mathematica, door z enorm 
verrijk t door  de kennis van het oneindig kleine, ver-
bond zich met de natuurwetenschappen; deze ver-
eeniging bracht de techniek voort. e wetenschappelijk 
gebaseerde techniek heeft, in het eind der  18de eeuw 
ontstaan, het denken van de 19de eeuw geheel in beslag 
genomen. n kan hare ongehoorde resultaten, die 
heden ten dage bereikt zijn, niet anders verklaren, dan 
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dat de gezamenlijke geesteskracht der  menschen aan 
haar  ontwikkeling heeft deel genomen. Slechts op deze 
wijze konden hier  in een eeuw gevolgen verkregen 
worden, die de vroegere arbeid van duizenden van 
jaren in de schaduw stellen. 

t resultaat van deze eenzijdige inspanning der 
geesteskrachten was echter  in een ander  opzicht niet 
verheugend. Want bepaalde functies, die het mensche-
lij k werk vroeger  tot harmonie hadden afgerond, waren 
door  de eenzijdige richtin g stop gezet. Verwaarloosd 
werden de geestesgoederen, die niet tot een mathe-
matische formule terug te brengen zijn, noch door 
onderzoek en bronnenstudie bereikt kunnen worden, 
de gevoelswaarden, die in het godsdienstige, poëti-
sche, bovennatuurlijk e zijn begrepen. n de verwaar-
loozing, in de onverschilligheid ten opzichte van 
haar  zit het karakteristieke teeken van den huidigen 
mensch, vergeleken met den mensch van vroegere tijden. 

e vermindering van de kunstgevoeligheid was een van 
de zichtbare gevolgen. e was op geen gebied duide-
lijke r  te herkennen als op dat der  architectuur, die 
snel daalde. En niets kenmerkt misschien in dit op-
zicht beter  den geest van den tijd , dan dat in dezelfde 
eeuw, waarin de constructie de hoogste triomfen vier-
de, en aan het scheppend talent door  de talrijk e op-
gaven der  techniek de hoogste en schitterendste pro-
blemen werden gesteld, het gevoel voor  het kunstvolle 
vormenscheppen meer  en meer  verminderde en einde-
lij k zoo goed als geheel verloren ging. Waar het hierom 
gaat, is de vorm. e vorm, die niet verkregen wordt 
door  wiskundige berekening, die niet alleen het gevolg is 
van doelmatigheid, die niets te maken heeft met het ver-
standelijke denken. t is die hoogere architectoniek, 
waarvan het voortbrengen een geheim van den men-
schelijken geest is. zooals diens poëtische en religieuse 
voorstellingen. t is de vorm, die in enkele schitte-
rende werken van de menschelijke kunst, de Grieksche 
tempel, de e Thermenzaal, de Gothische 

, de aristocratische zaal van de 18de eeuw, ons in 
verrukkin g brengt, de vorm, die ons evenzeer  als de 
muziek en de poësie ontroert. t is de vorm, die wij 
nog aan de scheppingen van Schinkel bewonderen, die 
scheppingen, welke ons, vergeleken bij  alles wat daar-
op volgde, als iets hoogers, verhevens verschijnen, als 
iets, dat wij  juist van toen af verloren hebben. 
Nog de 18de eeuw volgde in zijne omgangsvormen, in 
zijne feesten, in de inrichtin g van het huis, van den 
tuin , scherp omgrensde regelen: al deze dingen kwamen 
voort uit een gevoel van weldadige orde, een zin 
voor  rythme beheerschte het gansche leven. Toen kon 
dan ook een architectuur  als een overtuiging van een 
tij d levendig zijn, want in zekeren zin was de gansche 
levenswijze architectonisch. e rythmisch-architec-
tonische wijze van leven was overigens slechts het ein-
de van een toestand, die tot dien tij d de menschheid 
van alle cultuurtijde n had beheerscht. 
Wi j  zien immers reeds bij  de oer-volken in iedere daad, 
hetzij  in den dans, in de spreekwijze, zelfs bij  het ver-
richten van hun primitieven arbeid, de uiting van een 
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onbewust rythmisch instinct. e muziek dient den dans 
en het gebaar  als maathouder. 

e bouwkunst is in hare primitiev e uitingen onloochen-
baar  rythmisch, waarbij  de regelmatige grondvorm, de 
symetrie en de rythmische rijin g der  deelen van het be-
gin af aanwezig is. e talen van alle jonge volken zijn ge-
bonden. e vorm treedt bij  hen sterker  naar  voren dan 
de juistheid van de uitdrukkin g der  gedachten. t 
drama, dat zich uit den dans der  oervolken ontwikkelt , 
wordt door  een strenge architectoniek beheerscht. e 
kleeding, waarbij  van begin af de schoonheid boven de 
nuttigheid staat, volgt kunstvolle-architectonische be-
ginselen, en voegt zich harmonisch bij  de wijze van 
uiten van den mensch. m heeft de vorm steeds 
onbeperkt geheerscht, en het zou ondenkbaar geweest 
zijn, dat andere gezichtspunten, zooals die van nuttigen 
of sentimenteelen aard, zijn weldadige dwang hadden 
op zijde gezet. 

En toch kwam dit oogenblik, en wel in de 18de eeuw. 
e eerste stormloop tegen den vorm zien wij  in de ver-

dringin g van den rythmische gevormden tuin door  den 
z.g. natuur-tuin . r  viel de eerste steen uit het muur 
werk der oude architectonische t waren senti-
menteele gedachten, die ontwrichtend werkten,gedach-
ten die, ten slotte uit de leer  van J. J. u voort-
komend, met den veranderden geest van den tij d samen 
hingen. Voor  het eerst kwamen de menschen op de ge-
dachte, dat het niet hun opgaaf was, het instinct van 
het rythmisch vormen, dat de Schepper  in hun hersens 
had gegeven, te volgen, maar  in zekeren zin uit hun zelf 
te treden en iets uiterlijk s na te maken. e eerste 
schrede van de verstoring van den vorm is van groote 
beteekenis voor  het geheele volgende verloop der  archi-
tectuur. Van haar  brokkelden van toen af voortdurend 
deelen af. e menschelijke hersenen konden de kos-
mische scheppingswetten,die door  den Schepper  daar-
in waren geplant, niet meer  bij  elkaar  houden. e sen-
timentaliteit , de nuttigheid en andere motieven dron-
gen binnen en overwonnen het vormgevoel. e -
tiek, die reeds in het midden der  18de eeuw te her-
kennen is uit de pseudo-Ossiansche Oden, vroeg in 
een tijd , waarin nog de vast en zeker  gevoegde archi-
tectuur  der  laat-klassieke tij d een schoone heerschappij 
voerde, de aandacht voor  de vergeten, middeleeuwsche 
bouwwijze. Tegelijk ontdekte de speur-ijver  der  kunst-
geschiedenis de zoogenaamde ware vormen der  Griek-
sche kunst. Beide werden op de bouwkunst overge-
bracht. e kunstgeschiedenis verlamde de levende 
architectuur . e raakte door  het twijfelen aan zich 
zelf aan het wankelen, te meer  daar  de geestelijke 
krachten in dien tijd , ten minste in , in de 
wassende litterair e vloed werden opgenomen. En hier 
reeds ligt het begin van het beeld, dat eenig is in de ge-
schiedenis en dat ons de 19e eeuw geeft, toonend 
architecten, die heelemaal geen overtuiging meer  had-
den, en zich tot het neerschijven van archeologische 
dictaten lieten misbruiken. Zi j  beweerden, alle door  de 
kunstgeschiedenis vastgestelde stijlen te kunnenrepro-
duceeren. 

Zoo drong de vernietiging in de architectuur  binnen, en 
haar  ondergang was des te natuurlijker , omdat, zooals 
gezegd, ook de tij d in het algemeen zich tegen de dingen 
verzette, waarnaar  de vormbeeldende kunsten zich 
richten. e haastige drang naar  bezit door  den mensch 
uit de 19de eeuw, het intellect geheel in beslag genomen 
door  wetenschappelijk en technisch denken, dit alles 
zwakte het gevoel voor  den vorm zóó of, dat het niet 
meer  reageerde. e ontwikkeling van den tij d bracht 
mede, dat wij  in tientallen van jaren een algeheel ont-
breken van het smaak-oordeel der  menschen zien, zoo-
als dit in de geschiedenis nog niet is voorgekomen. t 
ondervond Gottfrie d Semper, toen hij  het resultaat der 
Wereld tentoonstelling in n 1851 aldus samen-
vatte, dat in de kunst de barbaarsche en halfbarbaar-
sche volkeren de beschaafde naties hadden overwonnen. 
Ondanks de hervormingen in de kunstnijverheid, die 
reeds in het midden der  eeuw begonnen, en waarin zich 
de donkere drang om verloren goederen terug te krij -
gen, vertoonde, bleef in d de toestand tot 
het eind van de eeuw dezelfde. Eerst in het begin der 
90er  jaren verhief zich weder  een meer  levensvolle 
golf, die tot stuwkracht had het klare bewustzijn, dat 
de vorm zijn rechten moet laten gelden. 

(Wordt vervolgd.) 

WA T T ONS ? 
e hamer is gevallen. Vlissingen zal zijn toren 
zien verrijzen op den overgebleven romp, in 
een kleed, conform aan het oude, op een man-
nequin geplooid, van dezelfde stof als de ver-

brandde. Wel heeft Vlissingen's d hiermede den 
meest conservatieven weg bewandeld, die maar  voor 
hem openstond. Niet hém dit verwijt , maar  hen, die 
met een meerderheid van stemmen uit de vakbladpers 
den d dit besluit in den mond gaf. t zij  zoo, maar 
in den vervolge evenzoo gehandeld?... t er  ten minste 
nog één stem gevoegd worde bij  de enkele, die wenschen, 
dat in de toekomst ruimer  houding worde aangenomen. 
Vlissingen's d besliste, dat op den ouden romp weder-
om een toren zou verrijzen. Als adviseur  nam zij  niet de 
pers, maar  een persoon, een geacht en ervaren bouw-
meester, die echter, o zonde, een raadgeving durfde 
geven, niet in overeenstemming met de communis opinio; 
welke raadgeving de druppel zou worden, die een grie-
venbeker  deed overloopen, en welke in dien vorm aan 
het leekenpubliek werd opgedischt, opdat het zich er-
aan vergasten kon, op hoe kiesche wijze wel gezegd kon 
worden : trek sloffen aan, en brom slechts voor  eigen 
haard. 

Er waren twee mogelijkheden, een toren, al of niet vri j 
van de traditi e van zijn voorganger. t laatste werd 
gekozen. Te zien van uit het traditie-vrij e licht is dus 
deze keuze een valsche, een onware. En iedere oplossing, 
daarop voortgebouwd, blijf t een onware, al wordt zij 
geschreven met groene of roode inkt , al wordt de toren 
gebouwd in hout of betonijzer. e opvattingen van een 

bouwmeester  in traditie-vri j  licht zijn dus hier  uitge-
schakeld. t geheel-nieuwe opbouwen in een ouden 
vorm staat in geen verband met het te gebruiken mate-
riaal . n een wassenbeeldenspel vraagt men niet naar 
lever  of wervelkolom. 
En hoewel het mogelijk is, dat de imitati e van den toren 
soepeler  zal verloopen, indien men hout gebruikt, ver-
valt deze voorkeur, waar  het betonijzer  brandvri j  is, en 
wanneer  bij  een ontwerp blijkt , dat de imitati e in beton-
ijzer  zonder  aanmerkelijke technische verwrikkin g mo-
gelijk is. Wi j  nemen aan, dat dit laatste niet het geval 
is geweest, anders had een tegenstander  licht het be-
treffende ontwerp van . Cuypers op constructieve 
gronden aangevallen. 
Blijf t over  de twijfe l of het beton-ijzer  te vertrouwen is. 
Geen wetenschappelijk argument, dat steekhoudend 
bleek, is gehoord. En eigenaardig is 't, om te zien hoe 
weinig vertrouwen .men''  heeft in de wetenschap, in 
de logica. e men alles opeen afwachten wil schuiven, 
als 't ware naast logische consequentie een mystisch. 
ondefinieerbaar  gevoelsargument stelt in zaken, die 
niets met supernaturalisme te maken hebben, maar  zoo 
reëel zijn, als 't maar  kan. l wat meer  vertrouwen is 
er  reeds betoond, en heel wat meer  tonnen gouds zijn 
er  toevertrouwd aan hetbeton-ijzer  dan bij  dezen toren. 
En een bekleeding met absoluut weervaste, glasharde 
terracotta, zooals men dat tegenwoordig bekomen kan, 
doet evenmin steekhoudende bedenkingen rijzen, mits 
de uitvoering in overeenstemming zij  met de nauwge-
zetheid, die vereischt wordt, wat b.v. het mengen der 
specie aangaat. Een Anthemios en , een 
Brunellesco en l Angelo worden koorddansers, in 
dit licht bezien. 
En tenslotte, o stokpaardruiters, o puriteinen, waarom 
mag beton-ijzer  niet bekleed worden met terr a cotta? 
Val t of staat daarmede de moderne architectuur? 

n we hopen, dat deze wederdoopersneigingen, deze 
naaktloop principes evensnel verdwijnen als indertij d 
Jan van . 
6-1-13. . 

I E E 
. M 

door  J. . B. . 

. 

T E N . n 

 Bouwondernemer, het orgaan van de 
.Bouwkundige vereeniging „Ondernemin g en 

^Vr i jheid "  te 's Gravenhage, van November 
1912, wordt een critiek geleverd op onze twee opstellen 

V en , in welke opstellen wij  het een en 
ander  uit de kringen der  bouwondernemers te Arnhem 
mededeelden. 

e redactie van het e orgaan is het in geen 
enkel opzicht met ons eens: het vermoeden, dat zulks 
wèl het geval zou zijn, hebben we ook geen oogenblik 
gehad. 
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T VA N E N E . G OP
aan de overzijde van het Y te Amsterdam. _ Architect . J. . P CZ . 

t complex van n bestaat o. a. uit een , waarvan wij  hier  het vooraanzicht geven, lang 112,5 . en 
breed 62.5 , waarachter  om een binnenplaats van 65 . bij  75 . gegroepeerd zijn een machinegebouw, lang 45 . en breed 25 , 
en een galerijgebouw, diep 20 . 
Spoedig hopen wij  uitvoerig op dit onderwerp terug te komen. 

Bij  ons is dus geen enkele verwachting den bodem inge-
slagen ; wij  hebben ons zelf nimmer de talenten toege-
kend, noodig voor  het in bouwondernemerskringen — 
doen rijzen van twijfe l aan eigen voortreffelijkheid . 
En voor  hen, die mochten denken dat een dergelijk 
waan-denkbeeld te eeniger  ure wèl in ons mocht heb-
ben postgevat, voor  hen zullen de volgende zinnetjes 
uit het zoo even genoemde orgaan voldoende zijn om te 
beseffen, dat wij  dan in elk geval nu genezen zijn en dat 
we in elk geval nu er  niet meer  aan denken, den bouw-
ondernemers eenige bescheidenheid in het taxeeren van 
eigen bekwaamheden aan te bevelen: 

r  waarom, zoo vragen we, zou een bouwonder-
nemer de doorsnee-bouwondernemer moet natuurlij k 
genomen worden, wil men oprecht den geheelen stand 
gaan beoordeelen niet kunnen optreden als adviseur, 
uitvoerder, taxateur, ja zelfs als . . .ontwerper? 

n soms de architecten alleen de bouwkunst uitge-
vonden? Vindt men onder  de bouwondernemers geen 
knappe vaklui met helderen kop en geschoolde hand, 
die vaardig de teekenstift weet te hanteeren. "Worden 
de architecten als architect geboren? s uit den timmer-
mansknecht . P. C. de Bazel (om slechts een enkel 
voorbeeld te noemen) niet de man gegroeid, die thans in 
de architectenwereld een „hervorragende"  plaatsin-
neemt?" 

Of de architecten alleen de bouwkunst hebben uitgevon-
den, ziedaar  een vraag, aan de beantwoording waarvan 
wij  ons niet zullen wagen; maar  dat de „helder e koppen" 

en .geschoolde handen"  der  bouwondernemers zich 
aan die .uitvinding"  niet hebben vergrepen, dat is— 
gode zij  dank een uitgemaakte zaak. "Want ware dat 
het geval geweest, in onze steden zouden de als holle 
kiezen uitgeknauwde gevelvormen, de vochtige muren, 
de slecht verlichte kamers, de verknoeide faecaliën- en 
waterloozingen . . . hervorragend zijn. 

t wij  thans nog zoo vele mooie en goede vruchten der 
bouwkunst mogen bezitten is in de allereerste plaats te 
danken aan het feit, dat _de doorsnee-bouwonderne-
mer"  bij  de geboorte dier  bouwkunst nier  als . . . ac-
cousieur  optrad; immers zijn scheppingen leveren 
daarvoor  de .onomstootelijke"  bewijzen. 

t uit den timmermansknecht de Bazel een van Neêr-
land's eerste bouwkunstenaars is gegroeid, is volkomen 
juist , maar  . . . de redactie van  Bouwondernemer 
had verstandiger  gedaan, dat nu niet als argument tegen 
onze beschouwingen aan te voeren. "Want . . . als de 
timmermansknecht-de Bazel, dezelfde opleiding had 
gehad als de timmermansknecht-doorsnee-bouwonder-
nemer, niets meer van de wereld gezien had dan hij , en 
met eenzelfde „helder e kop"  en „geschoolde hand"  zich 
had moeten behelpen duizend tegen één, geachte 
redactie van  Bouwondernemer — ook de Bazel zou 
holle kiezen hebben gebouwd. 

Tot zoover  het teekenende in de bestrijding van mijn 
artike l over  de toestanden in de revolutiebouwerij  en 
de rest van het artikel in  Bouwondernemer kunnen 
wij  laten passeeren, op de twee volgende passages na: 
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Afb . 1. Plattegrond van de g te San-Francisco, 1914. 

„Wi j  zullen de eersten zijn om te erkennen, dat derge-
lijk e gevallen kunnen voorkomen. Waar wij  echter  tegen 
opkomen, is tegen de algemeenheid, welke de heer . 
uit dit geval wil distilleeren en hij  hieruit opbouwt een 
conclusie, welke onzen geheelen stand in zijn waarde 
treft. " 
.Zóó verwij t de redactie van  Bouwondernemer ons 
generaliseeren,maar vergeet ongelukkiger  en toevalliger 
wijze geheel aan hare lezers mede te deelen, dat wij 
schreven, dat „dit  nu in onze stad (Arnhem) in betrekke-
lijk  korten tijd reeds het derde ongeveer overeenkomstige 
geval" was. 
Niet wij  dus generaliseeren,maarwelhij,dieden „door -
snee-bouwondernemer"  als 't ware in één adem noemt 
met niemand minder  dan den architect de Bazel. 

t is meenen wij  het summum van generaliseeren, 
neen erger: van nivelleeren. 

e volgende passage is de tweede door  ons bedoelde: 
n een vervolgartikel bespreekt de heer . een grond-

verschuiving en daardoor  ontstane zijgevel-verzakking 
bij  een bouwerij. 

d een ernstig geval wij  hopen echter, dat in 
een volgend artikel de heer . ons volledigheidshalve 
vergasten zal op gevallen, die ook wel eens bij  bouw-

* werken door  architecten geleid, voorkomen; slechts 
enkele weken geleden had de rechtbank wij  meenen 
te Zwolle, het betreffend blad is niet meer  te onzer 
dispositie een ongeval bij  een architecten-bouw te 
behandelen." 
n deze paar  regeltjes wordt ons heele opstel XXXV

even van de baan geredeneerd. 
Alsof met een ongeval op een bouwwerk, geleid door 
een architect, ware goedgepraat het feit, dat te Arnhem 
een voormalig ziekenverpleger als eigen bouwer en daar-
door  als leider  van een bouwwerk optreedt. 
Neen geachte redactie van  Bouwondernemer, uwe 
bedoelingen mogen best geweest zijn, het resultaat van 
de verdediging tegen onze aanvallen op het stelsel van 
den speculatiebouw, is toch maar  zeer, zeer  povertjes. 

E E E 
G TE SAN-

O T E E V A N E OPE-

G V A N T A . 

Jooals de dagbladen reeds hebben medege-
, zal ter  eere van de opening van het 

Panama kanaal een reusachtige tentoonstel-
llin g gehouden worden. e San-Francisco 

Examiner geeft afbeeldingen en een beschrijving van 
deze onderneming, waaraan wij  het volgende ontleenen. 
Wanneer  de tentoonstelling voltooid zal zijn, zullen de 
bezoekers, die per  schip komen door  de Golden Gate, 
een prachtig panorama zien. Van af de San Francisco-
baai zullen in 1914 dri e groote hoofdtroepen van ten-
toonstellingspaleizen zichtbaar  zijn tegen het amphi-
theatre der  heuvelen. r  zal zijn de groote centrale 
groep, bevattend de 8 expositie gebouwen voor  ver-
schillende doeleinden (zie het kaartje), welk complex 
aan de Esplanade is lang 915 . en hoog 20 . 

t centrum is met het paleis n rechts 
en de l links samen 1375 . lang. r  zijn 
verschillende torens ontworpen; de hoogste is die van den 
grooten centralen hof, welke 112 . hoog is (zie afb. 2): 

t is de toren van het Administratiegebouw, welke 
aan weerszijden geflankeerd wordt door  de vergulde 
koepels, torens en minarets van de andere gebouwen 
van deze groep. 
Schuin achter  het Paleis der  Schoone , welks 
silhouet rustiger  is dan dat der overige gebouwen, zullen 
terrasgewijze de paviljoens der vreemde Staten worden 
opgericht; dichter  bij  het water, aan de rechtervoorzijde 
op de plattegrond, komen de gebouwen van de Ver-
eenigde Staten. 
Veel waarde wordt gehecht aan een goeden totaaltoon 
van de tentoonstelling, die lichtkleuri g en gulden zal 
worden. n harmonie met de architectonische schep-
pingen zullen de groote tuinen worden aangelegd. 
Vooral zal de phantastische werking van kunstlicht 
benut worden; zoo zullen o.a. vanaf den hoofdtoren 
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Afb. 2. e groote Centrale f van de . Panama Tentoonstelling te San Francisco, 1914. 

tien geweldige zoeklichten hunne stralen uitzenden. 
Alles bij  elkaar  zal het tentoonstellingsterrein zijn groot 

 3,5 2 . 
e tentoonstelling is gegroepeerd om een zestal hoven; 

ieder  vormt een afgerond en afgesloten geheel en krijg t 
een eigen architectuur, overeenkomstig het persoonlijk 
talent van den architect of van de architecten, die hem 
ontwerpt. 

e Eerehof (zie afb. 2) is 185 bij n ver-
deelt de hoofdgroep der  tentoonstellingsgebouwen in 
de richtin g noord-zuid. n het zuidelijk deel staat het 
Administratiegebouw met zijn hoogen toren, van waar 
af men een prachtig gezicht heeft op de omgeving. 

e toren is van onderen doorbroken; hier  en aan 
weerszijden bevinden zich de toegangen tot den zuide-
lijke n tuin. 

t midden van dezen hof zal een verdiepte tuin met 
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twee fonteinen bevatten, ter-
wij l bij  den ingang, tusschen 
het gebouw voor  den w 
en dat voor  het Verkeerswezen, 
een groote vijver  is geprojec-
teerd, die op fraaie wijze den 
grooten toren zal weerspiegelen. 

e volgende vier  groote gebou-
wen omgrenzen dezen eerehof: 
Nijverheidsgebouw, Paleis der 
Vrij e kunsten, gebouw voorVer-
keerswezen en het -
gebouw, resp. 25600, 27600, 
35800 en 63200 vierk. . 

t w is het 
grootste der  tentoonstelling, 
metend 300 r  lang en 110 
breed. Zij n architectuur  is een 
vermenging van e en 
Spaansche e met or-
namentatie, die de Costiliaan-
sche invloed op de -
sche architectuur  in herinnering 
brengt. 

t gebouw zal gesierd worden 
met vier  groote groepen, typee-
rend de elementen, vuur, water 
en lucht, met ondergeschikte 
beelden van de groote mannen 
op het gebied der  mechanica, 
zooals Archimedes, "Watt , Ful-
ton,Edison en d en 
Blohme te San Francisco zijn de 
architecten vanditgebouw.Ten 
oosten van den grooten Eere-
hof bevindt zich de afdeeling, 
gewijd aan de genoegens van 
het leven, aan muziek, dans en 
tooneelspel, in den geest van 
een openlucht theater. e archi-
tectuur  van dezen hof zal zijn 

; terwij l de-
beplanting zal geschieden met Oostersche bloemen, 
oranjeboomen, enz. 
n het centrum van den hof een bassin met beeldgroe-

pen, van dansende figuren met faunen rondom het gou-
den kalf, wat een openhartige symbolisatie genoemd 
mag worden. 
Ten westen van den Eerehof bevindt zich de f der 
vier  Jaargetijden, waarvan de afsluiting gedeeltelijk ge-
vormd wordt door  de gebouwen der  vrij e kunsten, van 
de opvoeding en van landbouw en door  collonaden. 

e hof, in klassieken stijl , is van den architect ; 
in de hoeken zullen beelden geplaatst worden, voorstel-
lend de jaargetijden. 

Ten zuiden van dezen hof is ontworpen een kleinere in 
e , eveneens met fraaien tuin-

aanleg voorzien. 
Voor het gebouw van de Schoone n bevindt zich 

een zeer  groote hof, welke noordelijk wordt afge-
sloten door  het gebouw der  steden van Californië , 
dat bevat balzalen, eetzalen, recreatiezalen enz. 
Vlak naast het zuidelijk einde van dezen hof is 
gelegen het glazen r paleis, beslaande 
een oppervlakte van ongeveer 20.200 2 . en
30—37 r hoog. Architecten zijn Brakewell 
en Brouwn. Vooral uit een oogpunt van tuinar -
chitectuur  zal deze tentoonstelling interessant zijn. 

e middengroep der  hoofdgebouwen zal gelegen 
zijn tusschen twee evenwijdige groote tuinen, de es-
planade langs het water  en den grooten zuidelijken 
tuin . A l deze, zoowel als de overige tuinen, worden 
rijkelij k gesierd met fonteinen, beelden, enz. en met 
een groote weelde van half tropische bloemen. 

e feesthal (zie afb. 3) aan het oosteinde van den 
zuidelijken tuin zal modern-Fransch van architec-
tuur  zijn; de architect ervan is . 

t gebouw zal gebruikt worden voor  congressen 
en muziekuitvoeringen. 
Ten westen van de gebouwen der  Vereenigde Staten is 
een terrein beschikbaar  voor  het houden van ma-
noeuvres van 10000 man. Verwacht wordt dat ook 
vreemde natiën met cavalerie of infanteri e aan deze 
parade zullen meedoen. 
Wanneer  de tentoonstelling gereed zal zijn, zal zij  een 
stad op zich zelf zijn, interessant uit een oogpunt van 
modernen stedenbouw. A l de tentoonstellingsgebouwen 
moeten tien maanden voor  de opening, welke in 1914 
zal plaats grijpen, klaar  zijn; dit vooral met het oog op 
een fraaien plantengroei bij  de opening. 

G N T . 

r  den Nederlandschen Stucadoorspatroonsbond is het vol-
gende adres ingediend: 

Aan Zijne  den Heer  van Binnenlandsche 

Zaken te 's-Gravenhage. 

's-Gravenhage, Nov. 1912. 

Excellentie! 
Pieter  Jonkhoff en Alexander  Constant Elfrin g respectievelijk 
Voorzitter  en Secretaris van den Ned Stukadoorpatroons Bond, 
gevestigd te Amsterdam, opgericht 11 Sept. 1902. goedgekeurd 
bij . besluit van 27 Apri l 1903, geven met verschuldigden 
eerbied te kennen, daartoe aangewezen op de Algemeene Jaar-
lijksche vergadering van 2 October  1912, gehouden in het Café 
„Boneski"  te ; 

t in deze vergadering is besloten, er  bij  de g op aan 
te dringen, dat op ambachtsscholen en kunstnijverheid-scholen, 
Academie's en andere inrichtingen waar  vak- of vak-teeken-
onderwijs gegeven wordt, of op soortgelijke inrichtingen, die 
eenigerlei subsidie, toelage enz. genieten, waardoor  het onder-
wijsprogramma aan hare goedkeuring is onderworpen, of waar-
door  medezeggingschap in de samenstelling van het leerplan is 
bedongen, een zoedanige regeling worde getroffen, waardoor 
meer  speciaal rekening wordt gehouden met de opleiding in het 
stucadoorsbedrijf. 

n vestigen ondergeteekenden de aandacht van Uwe Ex-
cellentie op deze voor  ons bedrij f zeer  dringende behoefte, met 
het eerbiedig verzoek zoo mogelijk in deze richtin g Uwen in-
vloed aan te wenden, of op andere wijze er  in te voorzien, dat 

Afb . 3. e Feesthal. 

ook voor  den aanstaanden stukadoorsgezel de mogelijkheid ter 
verkrijgin g van behoorlijke vakopleiding worde opengesteld, 

't welk doende enz. 
Van Uwe Excellentie de onderdanige dienaren 

Namens den Nederlandschen Stucadoorspatroonsbond : 

P. , Voorzitter. 
A. C. , Secretaris. 

. 
Een van de belangrijkste vraagstukken, zoo niet het belangrijk -
ste vraagstuk 't welk in onzen Bond sedert zijn oprichting behan-
deld is, is wel het vraagstuk der  vakopleiding. 
n ons orgaan en op onze Bondsvergadering was dit een onder-

werp, dat zich steeds kon verheugen in een groote belangstelling 
van de zijde der  leden. 

t was op een te Utrecht in het n "  op 7 Februari 
1907 gehouden voorjaarsvergadering dat na een warm pleidooi 
daarvoor  van een onzer  leden, een Commissie benoemd werd, 
om met voorstellen te komen, op welke wijze een betere vakop-
leiding en, in nauw verband daarmee staande, leerlingregeling 
kon voorzien worden. 
n de daarop volgende, in September  gehouden, Jaarvergadering 

bracht de Commissie een rapport uit, welk rapport indertij d ook 
in handen van Uwe Excellentie kwam. 
n dit rapport heet het o. a.: 

e Nederlandsche Stucadoorspatroons Bond, diep beseffende, 
„da t de wijze waarop in de laatste jaren nieuwe krachten (gezel-
len) gevormd worden welke in de uitoefening van ons schoone 
„va k hun brood moeten verdienen, noodwendig ten gevolge 
„moet hebben den achteruitgang van ons vak door  de onmoge-
„lijkhei d een voldoend aantal alleszins bekwame vaklieden als 
„ker n te behouden, heeft gemeend eens ernstig te moeten over-
„wegen of er  ook mogelijkheid bestaat daarin verandering te 
„brengen" . 
Verder heet het: 
.Op dit oogenblik laat deze opleiding alles te wenschen over: 
„jongens die tot de uitoefening van ons vak worden toegelaten, 
„leeren niet anders dan bij  toeval hun vak " 
Nadat verder  de omstandigheden waaronder  het bedrij f wordt 
uitgeoefend geschetst werd en waaruit blijk t dat van eenige op-
leiding geen sprake is. gaat de rapporteur  verder  voort, „dat op 
„deze wijze het vormen van goede vakarbeiders, welke volko-
„men hun vak verstaan, niet mogelijk is, behoeft geen nader  be-
„toog" . 
„Evenwel is een goede vakopleiding een levenskwestie voor 
„on s bedrijf. " 
Welnu, dit zelfde geldt voor  dit oogenblik nog. Van opleiding in 
ons bedrij f is geen sprake, en mag al op onze Vaktentoonstelling 
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gebleken zijn. dat er  nog wel een kern goede vaklieden aanwezig 
is, vast staat evenwel, dat deze maar  uit een klein percentage 
van de in ons vak werkzame personen bestaat, welk aantal in 
verhouding steeds kleiner  wordt; hetgeen noodzakelijk ten ge-
volge moet hebben dat de sierkunst uit ons vak zal verdwijnen. 
Noodwendig moet hier  worden ingegrepen. Ons vak verdient 
het; ook dat is op onze tentoonstelling gebleken; en volmondig 
erkend door  alle autoriteiten welke deze bezocht hebben. 
..Aan de jeugd is de toekomst" werd door  den r  Gene-
raal vau den arbeid gezegd, zij  het met eenigszins andere woor-
den. Evenzoo spraken . Smeenge, W. t Cz.. A. W. 
Weissmann e. a. 
Wi l ons vak in de toekomst den bloei kunnen bereiken welke 
wij  wenschen. dan moet ook gezorgd worden, dat de jeugdige 
stukadoors een deugdelijke opleiding ontvangen, opdat dan, 
wanneer  de Bouwmeester  wenscht het stukadoorwerk toe te 
passen op de wijze als dit in de bloeitijdperken het geval was, 
een voldoend aantal bekwame handen beschikbaar  zijn dit uit 
te voeren. 
Werkelij k meer  dan tij d is het dat aan ons zoo waardevol en toch 
zoo stiefmoederlijk bedeeld vak wat meer  aandacht wordt ge-
schonken ; dan komt de waardering vanzelf. Of is het niet een 
voor  ons bedroevend feit, dat, waar  in ons land meer  dan 50 am-
bachtscholen bestaan, aan geen enkele tot nu t'oe het stukadoors-
vak wordt onderwezen Wel wordt aan enkele ambachtscholen 
teekenonderwijs gegeven aan aanstaande stukadoors, maar  dit 
past zich zoo slecht aan het eigenlijk bedrij f aan, mede doordat 
de onderwijzers zelve geen begrip van ons vak hebben, dat de 
resultaten daarvan in de practij k zeer  weinig waarde hebben. 
Overbodig achten wij  het, nog nader  aan te toonen. de dringende 
behoefte welke voor  ons vak bestaat aan goed vakonderwijs. 

e ter  zake kundige is van de noodzakelijkheid daarvan 
overtuigd, terwij l wij  de zekerheid hebben, dat bij  Uwe Excel-
lentie de liefde voor  de Ambachten zeer  groot is. 

e overtuiging gaf ons den moed. ons in vol vertrouwen tot 
Uwe Excellentie te wenden met het verzoek een grondig onder-
zoek naar  de behoeften voor  ons bedrij f in te stellen, en maat-
regelen te beramen waardoor  in de naaste toekomst een goed 
geregelde vakopleiding voor  het stukadoorsbedrijf in 't leven 
geroepen wordt. 

U de verzekering gevende, dat wij  van onzen kant alles zullen 
doen. om daar  waar  het onderwijs in ons vak wordt gegeven, 
hetzelve te helpen bevorderen en ondersteunen. Onder andere 
door  alleen die leerlingen aan het werk te stellen, welke met 
vrucht een cursus of een vakschool gevolgd hebben. Veel zou er 
nog te zeggen zijn over  den moreelen kant van het vraagstuk, 
daar  natuurlij k op een vakschool den leerling meer  orde en net-
heid kan bijgebracht worden dan op de bouwwerken, wat toch 
ook zeker  vangroot belang is voor  den toekomstigenstukadoor; 
doch wij  meenen met deze toelichting te kunnen volstaan. 

'M .
T N V A N 

T E N . 
Aan htt Bestuur der Vereeniging „Bouwkunst eu 

Vriendschap", alhier. 

, 23 r  1912. 
e , 

Ter voldoening aan Uwe vereerende uitnoodiging, om gezamen-
lij k de Jury te vormen voor  de beoordeeling der  op 1 r 
ingekomen antwoorden op de prijsvragen Uwer vereeniging in 
1912, voor  een Bioscooptheater, een Tramwachthuisje en eene 
Penteekening naar  een brok bestaand Bouwbeeldhouwwerk, 
kwamen de ondergeteekenden op Zaterdag den 7 r  in 
een der  zalen van het l Coomans bijeen. 

e r . A. J. Baanders. die door  bezigheden was verhinderd, 
werd vervangen door  den r  J. n de . 

Overigens was de Jury voltalli g aanwezig. 
Bij  opening van de verpakkingen bleken ingezonden te zijn: voor 
het Bioscooptheater  30 antwoorden met de motto's: Etude,Feest-
gebouw, , C'est ca, Veni, vidi? , . , -
terdam, Opus 17, Ecce, Tolo. Een ieder  meent zijn uil een valk te 
zijn. Onesime, Allegonda, B. en V. Twee vierkanten waartus-
schen een cirkel (geteekend), , Capito, , Ontspan-
ning na Arbeid, B. en T , Apollo, . B.. 3 vierkanten in elkaar 
(geteekend). V. . O. S., T., m (met wapen) en Noen. 
Voor het Tram-wachthuisje 28 antwoorden met de motts's : n 
Uw tijd , . Quo vadis, Na den dagtaak, Arbeid adelt, Snip-
pers, Studie, , , Uit den drup, Sinus, Snel. Juno, A. 
B., , Wilskracht , , J.J., Voila, Ondergaande zon (getee-
kend), Tr . . Zooveel huisjes zooveel kruisjes. . in cirkel. -
dez vous, Stop, Binnen zijn de besten en , 
en voor  de Penteekening 12 antwoorden met de motto's : Schie-
dam, , , Behoudt goed oud, Pen en inkt , 
't s zoo, Suum cinque pulchram est. Zutphen. Proeter  sunt et 
imputantuur , Anno 1574, , en C. J. E. 

s bij  oppervlakkige beschouwing viel te constateeren, dat 
door  de inzenders over  't algeneen zéér verdienstelijk werk was 
geleverd. Zelfs was in verband met de vri j  groote moeilijkheden 
van constructieven en architectonischen aard, welke vooral de 
beantwoording van de le prijsvraag opleverde, menige goed 
geslaagde oplossing te prijzen. Ook het teekenwerk maakte een 
gunstigen indruk , terwij l bepaald, slechte inzendingen tot de 
zeer  weinige uitzonderingen behoorden. 

Waar bovendien de prijsvragen Uwer vereeniging in hoofdzaak 
te beschouwen zijn als studie-prijsvragen voor  de jongere archi-
tecten, meent de Jury dan ook eenstemmig een woord van lof aan 
de inzenders niet te mogen onthouden en Uw Bestuur  met het 
behaalde succes te mogen geluk wenschen. 

Na deze opmerkingen van algemeenen aard overgaande tot de 
nadere beoordeeling van de ontwerpen van een Bioscooptheater, 
heeft de Jury de eer  het navolgende als haar t aan te 
bieden. 
Bij  eerste schifting bleek, dat een 16-tal ontwerpen met de motto's 

, , m met wapen, Etude. . Veni 
v id i . . . ?, B. T., vierkant met kruis. Onesime. Allegonde. B. en V., 
Ontspanning na Arbeid. Opus 17, T in cirkel. Capito en V. . O. S. 
ter  zijde gelegd konden worden. n hoofdzaak vielen daarbij  het 
gemis aan logisch verband tusschen den beg. grond en eerste 
verdieping, hetniet voldoen aan eischen van het programma, 
of wel de minder  gelukkig geslaagde plan- en geveloplossingen 
in het oog. 
Voor meer  gedetailleerde beoordeelingen kwamen daarna in 
aanmerking de hieronder  genoemde motto's, welke aanleiding 
gaven tot de achter  elk motto vermelde opmerkingen. 

 Vri j  goede plattegrond. e muren staan constructief 
boven elkaar. e toegang naar  de feestzaal door  de bar  kan be-
denkingen opleveren. 

e plaatsing der  gevelramen is wat verward, de boogopening is 
niet gelukkig. Ook de hoekoplossing mag niet geslaagd heeten. 

e toegangen naar  de zaal zijn niet gelukkig ge-
plaatst en onvoldoende. Ook de toelatten liggen niet gunstig. 
Overigens is het plan constructief goed bestudeerd. 
n de zijgevels is de zaal niet voldoende tot uiting gebracht. t 

teekenwerk is wat oppervlakkig. 
e plattegrond is zeer  verdienstelijk. Jammer dat 

de keldertoegang vanuit de zaal is geprojecteerd. 
e gevels hebben goede kwaliteiten. t geheel is te veel ver-

deeld waardoor  het silhouet onrustig wordt. 
t voorgedeelte van het plan geeft eene goede verdeeling. 

het achtergedeelte is constructief minder  gelukkig. e vestibule 
door  2 verdiepingen is goed opgelost. e zitplaatsen langs den 
muur  zijn niet aan te bevelen. 

e gevels hebben wel karakter ; beslist verwerpelijk is echter  de 
schijnarchitectuur  voor  de open plaats aan het achtergedeelte 
van den zijgevel. 

 ieder meent zijn uil een valk te zijn. e begane grond geeft 

een zeer  goede indeeling. Tegen het maken van een tweede rang 
op het entresol bestaan bedenkingen. 

e architectuur  valt zeer  te prijzen, hoewel de feestzaal in den 
zijgevel wel wat te weinig tot uitdrukkin g is gebracht. 
Noen. Een uitstekende, heldere platte grond, constructief juist 
en in verband met de eischen van het programma goed bestu-
deerd. 

e architectuur  is nobel en rustig; de feestzaal komt goed tot 
uitin g en de nooduitgangen zijn zeer  goed opgelost. 

e boven den voorbouw uitstekenden top met ventilatiekoker 
maakt in het frontaanzicht een minder  gelukkig effect. 
Apollo. e platte grond heeft goede kwaliteiten ; de bergplaats 
voor  films is minder  gelukkig geplaatst. 
Ook de hoekoplossing van den toren is niet fraai, terwij l deze 
zich niet logisch uit den plattegrond ontwikkelt . t teekenwerk 
is overigens verdienstelijk. 
Cirkel met twee vierkanten. t plan is niet onverdienstelijk; van 
uit de kassa is echter  geen behoorlijk gezicht op de zaal mogelijk. 

t tooneel met kleedkamers is goed gelegen, maar  wat klein. 
e architectuur  is wel origineel maar geeft minder  fraaie ver-

houdingen. e perspectiefteekeningis flink uitgevoerd. 
Tolo. t plan is constructief goed doordacht; vanuit de kassa 
is het gezicht in de zaal onvoldoende. 

e hoogte van het gebouw is overdreven en de conciërgewoning 
neemt veel ruimt e in. e architectuur  mag niet fraai worden ge-
noemd. 

 Zeer  goed plan waarin vooral gestreefd is naar  een goede 
hoekoplossing. 

e doorloopende daklij n in den zijgevel is constructief onlogisch. 
e <evelarchitectuur, hoewel wat uitheemsch, vertoont zeer 

goede kwaliteiten. 
e plattegrond vertoont goede eigenschappen ; de op-

lossing- van den hoofdingang is wat gewaagd. e architectuur  is 
over  't geheel te veel onderverdeeld. Tegenover  het goed rustig 
gehouden dakvlak doet de verbrokkelde contour  van de gevels 
niet aangenaam aan. t teekenwerk is zeer  verdienstelijk. 
B. t plan is constructief goed bestudeerd. e dames-privaten 
zijn niet gunstig gelegen. e architectuur  is vreemd en niet be-
koorlijk . e hoektoren brengt zijn bestemming als trappenhuis 
niet tot uiting. 

t plan heeft goede kwaliteiten. e uitbouw in de zaal is 
minder  gunstig; ook zijn er  tegen de constructie bedenkingen. 

e gevels geven veel origineele details. 
e ronde hoekoplossing is echter  onlogisch en bevredigt het oog 

niet. t teekenwerk valt te prijzen. 
C'est ca. e vestibule is zeer  goed opgelost. t plan heeft 
eenige constructieve gebreken. e hoektopgevel is niet geluk-
kig; overigens zijn de gevels goed van opvatting. 

n de tweede plaats werd overgegaan tot de beoordeeling van 
de ontwerpen voor  een Wachthuisje voor  de Tram. 
Bij  eerste schifting bleek dat een 20-tal ontwerpen met de mot-
to's: Quo Vadis? , Stop, n Uw Tijd . , Arbeid Adelt. 
Uit den drup, Studie, Wilskracht , , J. J., Snel, , Juno, 
Sino , Tr . , . in cirkel , J., en opgaande zon (geteekend) 
terzijd e gelegd konden worden, in hoofdzaak wegens het niet 
voldoen aan de eischen van programma wat materiaal betreft; 
de weinig bestudeerde opvatting, het minder  geslaagde teeken-
werk of wel de gebrekkige oplossing van het geheel. 
Tot een meer  gedetailleerde beoordeeling gaven de volgende 
motto's aanleiding. 
Snippers. t geheel is practisch opgevat; ook het teekenwerk 
is flink . t dak druk t echter  het gebouwtje te veel en het ver-
schil in hellingen doet minder  aangenaam aan. 
Binnen zijd de besten. Een beschaafd en flink opgevat ontwerp 
met eenvoudigen kapvorm. 

t torentje is wat simpel van opvatting e profileering der 
consoles kan beter  worden bestudeerd. 
Na den dagtaak. Een origineel gedacht ontwerp. t geheel is 
echter  te massaal en te grof gedetailleerd. 

Ook is er  bedenking tegen het plaatsen van het cementijzeren 
dak op den houten onderbouw. 

 Een origineel gedacht ontwerp. 
e cirkelvormige oplossing van het bovengedeelte is te gecom-

pliceerd en zalin werkelijkheid geen gelukkig effect opleveren. 
t teekenwerk is goed. 

t geheel maakt wel een gunstigen indruk . e 
houtconstructie is eenvoudig en degelijk van opvatting. 
Voila. Een goed begrepen en verdienstelijk opgevatte ijzercon-
structie. e houten achterwand past minder  bij  het karakter  van 
't geheel. e behandeling van de hoofdstijlen als plaat is wat 
zwaar. 
A. B. Een eenvoudig opgevat geheel. e klokketoren is wat groot 
en niet fraai van vorm en kon beter  worden gemist. 
Zooveel huisjes, zooveel kruisjes. Een beschaafd en goed opgevat 
ontwerp. Tegen de verbrokkelingen van de kap en onderdeden 
is wellicht iets te zeggen. Ook de borstwering lijk t wat hoog 

t geheel maakt een zeer  goeden indru k en toont veel smaak. 

Bij  de beoordeeling van de Penteekeningen naar  een bestaand 
brok bouwbeeldhouwwerk bleken de motto's Zutphen en Schie-
dam, wat onderwerp en afmeting betreft, niet aan de bepalingen 
van het programma te beantwoorden. e overige inzendingen 
n.l. de motto's , Suum cinque pulchram est, Proeter 
sunt et imputantuur , C. J. E., (3 stuks). Anno 1573, pen en inkt , be-
houdt goed oud en e voldeden over  't algemeen als 
penteekening niet aan hooggestelde eischen. 
Slechts de motto's , en 't s Zoo, gaven teekenwerk. 
hetwelk voor  bijzondere vermelding in aanmerking kon komen. 
Bij  de eindstemming over  de toekenning der  door  Uw Bestuur 
vastgestelde bekroningen kwam de Jury eenstemmig tot hare 
conclusie, en heeft zij  de eer  naar  aanleiding hiervan U in over-
weging te moeten geven de prijzen te verdeelen als volgt: 
Voor de le prijsvraag. Een Bioscooptheater, de eerste prij s be-
staande uit een zilveren medaille met getuigschrift der  vereeni-
ging benevens ƒ 70. aan het motto Noen. 

e 2e en 3e Prijs, respectievelijk bestaande uit bronzen medalje 
met getuigschrift der  vereeniging benevens ƒ 30. — en uit het 
getuigschrift der  vereeniging niet als zoodanig toe te kennen, 
doch een bronzen medalje met getuigschrift benevens ƒ 10.— toe 
te wijzen aan elk der  motto's : Een ieder  meent zijn uil een valk 
te zijn, Feestgebouw en . 

Voor  de 2e prijsvraag. Een Tramwachthuisje de 2 eerste prijzen 
bestaande uit een zilveren medalje met getuigschrift der  Ver-
eeniging benevens ƒ35.—aan het motto: Zooveel huisjes zooveel 
kruisjes ; de 2e prij s bestaande uit bronzen medalje met getuig-
schrift der  vereeniging benevens ƒ15. aan het motto: Voila; 
de 3e prij s bestaande uit getuigschrift der  Vereeniging aan het 
motto : Binnen zijn de besten. 

Voor  de 3e prijsvraag. Een Penteekening, de eerste prij s be-
staande uit bronzen medalje met getuigschrift der  Vereeniging 
benevens ƒ15. aan het motto: ; 2e prij s bestaande 
uit getuigschrift der  Vereeniging benevens ƒ 10. aan het motto: 
't s zoo. 

t het bovenstaande acht de Jury aan de uitnoodiging van Uw 
Bestuur  naar  haar  beste weten en overtuiging te hebben vol-
daan en meent derhalve onder  verwijzing naar  hare in den aan-
hef van dit rapport gestelde opmerkingen betreffende het wel-
slagen van deze prijsvragen hare aangename taak hiermede als 
geëindigd te mogen beschouwen. 

e Jury voornoemd. 

(w. g.) . J. . 
.. . B. . 
„ . OTTEN . 

N E . 
W. F C . . 
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 T E ) Uit : Onze Oude , door . v. . T 
. Uitg. W. . en J. . 

- EN . 
Onze Oude  Tachtig schetsen van n in 
Nederland door  Herm. van der  architect. Uitg. 
W. . en J. Brusse, . 

t eerste werk van den heer  v. d. t , bevattende 
80 teekeningen van oude Nederlandsche boerenhuizen, is terecht 
met sympathie ontvangen. t tweede werk is van dezelfde soort, 
en wij  twijfelen niet, of het zal ook door  deskundige en leek 
gaarne ter  hand genomen worden. Eerst in denlaatsten tijdi s de 
aandacht gevallen op de bescheiden, maar soms zoo uitnemende 
architectuur  onzer  oude dorpskerken, die veelal een bekorende 
poëzie hebben. Op de tentoonstelling van dorpskerken, in i 
1911 door de j tot bevordering der  Bouwkunst in 
haar  gebouw gehouden, werd voor  het eerst een beeld gegeven 
van de groote veelzijdigheid in aanleg, de schilderachtige groe-
peering en de waardigheid bij  allen eenvoud, dezer  aantrekkelijk e — — -
architectuur. r  rij k behandeld dan de grootere stadsker- ) Wegens pla 

ken, minder  stelselmatig en min-
der stijl-vol , getuigen de dorps-
kerkjes vaak van een naïeve na-
tuurlijkhei d en vindingrijkheid , 
waarvan ook de hedendaagsche 
architect nog veel kan leeren. 
Wi j  wenschen auteur  en uitgever 
geluk met hun aardig boek. e 
lijnteekeningen die, naar  het ons 
voorkomt, doen zien, dat de au-
teur  zijn talent verder  ontwikkeld 
heeft en meerdere losheid vertoo-
nen dan die van zijn eerste werk, 
zijn uitstekend gereproduceerd. 
Wi j  geven hierbij  een drietal af-
beeldingen. 
Aan de teekeningen gaat vooraf 
een liefdevolle beschrijving van 
het onderwerp, waarop een meer 
historisch kort overzicht volgt. Bij 
de platen is steeds een korte be-
schrijvin g gevoegd. 
Wij  hopen, dat de begaafde teeke-
naar, die een zoo diepe waardee-
rin g heeft voor  het schoon onzer 
landelijk e architectuur, ons inde 
toekomst met nog meer  van der-
gelijke aantrekkelijk e werken zal 
verrassen. J. G. 

. 
Uitbouw . *) e 
Commissie van s over 
de begrooting voor  binnenland-
sche zaken kan blijkens haar  eind-
verslag geen instemming betuigen 
met den door  den minister  gevolg-
den weg: n.l. het uittrekken bij  de 
memorie van antwoord van een 
eersten termij n van een totale uit 
gaaf van ƒ 138.000 voor een uit-
bouw bij  het m ten 
behoeve van de te verwachten 
nieuwe geschenken van den heer 
en mevrouw . e commis-
sie, vooropstellende, dat men al-
gemeen hoogst erkentelijk is 
jegens het echtpaar r ter 
zake van zijn groote mildheid 
jegens het , meent 
dat het de voorkeur  had verdiend 

een afzonderlijk wetsontwerp aan te bieden, zoodat dit in de af-
deelingen onderzocht had kunnen worden. 

e commissie verzoekt den minister  alsnog de ontwerpen voor 
den bouw en een situatieplan ter  inzage over  te leggen, alsmede 
mededeeling te doen van de bezwaren, welke de architect van 
de n heeft geopperd en van hun weer-
legging. 
Voorts zou de commissie op prij s stellen te vernemen, of ten op-
zichte van de nieuwe schenking bereids een overeenkomst met 
den heer  en me vrouw r is gesloten en welke de voorwaar-
den zijn waaronder  deze schenking is aanvaard. 
Om en bij  den . Naar  wij  vernemen, heeft de -

e het ontwerp van den architect Foeke s 
voor een groot winkelgebouw op den hoek van den Vijgendam 
en het n goedgekeurd, zoodat thans spoedig een voorstel 
van B. en W. aan den gemeenteraad tot uitgift e van dezen grond 

chten niet cenla 

in erfpacht verwacht kan worden. 
e onderhandelingen over het 

n met het consortium, 
dat een groot hotel wil stichten, 
duren nog steeds voort. N.  Ct. 
Een goed voorbeeld. f 
heeft er  slag van, om tentoonstel-
lingen goed te organiseeren en... 
rendabel te maken. s het bekende 

t gebouwd van het ba-
tig saldo eener  tentoonstelling, 
«enige jaren geleden gehouden, 
de bekende Stadte-Ausstellung 
van het vorig jaar  sluit met een 
batig saldo van 120,000 . t 
is te meer  merkwaardig, daar 
deze ten toonstelling een zoo spe-
ciaal onderwerp betrof. 

n wij  met onze . Bouw-
kunst-tentoonstelling te Amster-
dam 1914 ook in dit opzicht van 

d leeren! 
Bouwkundige prijsvraa g der 
Afd . Algemeene Wetenschap-
pen der  T . . School te . 
n 1911 is door  deze Afd . uitge-

schreven een prijsvraag, waarbij 
gevraagd werd: 
1. Een teekening van een interieur 
van een Nederlandsche kerk. ge-
bouwd vóór 1500, uit te voeren als 
aquarel, pen-, potlood-, crayon-
of pastelteekening. naar  keuze 
van den inzender. Voor  het ver-
vaardigen der  perspectivische 
teekening mocht geen gebruik ge-
maakt worden van constructieve 
ofphotographische hulpmiddelen. 
n de Senaatsvergadering van 12 

. 1912 is met goud bekroond de 
inzending no. 4. ingezonden on-
der motto t , interieur 
der Groote kerk (voormalige St. 

) te , ver-
vaardigd door s Antho-
nius van , student in de 
bouwkunde aan de T. . 
Bovendien is aan de inzending 
onder  motto „Naarden 's " 
(interieur  ontleend aan de voorma-
lige Vituskerk te Naarden), ver-
vaardigd door  den candidaat in 
de bouwkunde s Johan-
nes van der . een eervolle vermelding toegekend. 

t Binnenhof. r  dagen heeft het bestuur  van den Nederl. 
Oudheidkundigen Bond aan de Eerste r  der  Staten Gene-
raal een adres verzonden, in zake de plannen tot verbouwing 
van het t van Binnenlandsche Zaken op het Binnen-
hof. 

Adressant heeft daartegen bezwaar, en dat wel voornamelijk 
omdat: 
lo. daarbij  de rooilij n aan de Binnenhofzijde tusschen de beide 
poorten haar  schuinen loop zal verliezen, waardoor  het rationeel 
verband tusschen die rooilij n en den eigenaardigen eveneens 
schuinen bouw dier  beide poorten zal worden verbroken hetgeen 
met een juist begrip en een rechtmatige waardeering onzer  oude 
architectuur  niet overeen te brengen is; 
2o. daarbij  aan de Vijverzijd e de van de historische ontwikkeling 
van het Binnenhof op zoo treffende wijze getuigenis afleggende 
gevels zullen worden afgebroken, instede van met eerbied en 
zorg te worden gerestaureerd, en worden vervangen door  een 

 T E  OP N F , Uit : Onze Oude , door . . T 
. Uitg. W. . en J. . 

nieuw geheel, dat wel den schijn eener  restauratie heeft, maar 
dat inderdaad noch op fraaie, noch op waardige wijze in de 
plaats zal treden van dit bij  uitstek historisch gebouw ; 
3o. daarbij  aan de zijde van het s een gevel is ontwor-
pen die het voor  de beste der  daar  tentoongestelde schilderijen 
onmisbare en westelijke licht zal onderscheppen, en die ook voor 
een deel aan de vrij e ligging van het Torentj e een einde maken 
zal. en 
4". daarbij  een kunstvol en rij k van snijwerk voorzien portaal uit 
het laatst der  17de eeuw en een zich daarbij  bevindende vroeg-
17de ecuwsche poort zullen worden afgebroken en verwijderd . 

t bestuur  dringt er  daarom bij  de r  met ernstigen nadruk 
op aan. dat zij  bij  de behandeling van het betreffende wetsont-
werp den r  van Waterstaat de uitdrukkelijk e verklarin g 
zal vragen dat bij  ten uitvoerlegging der  verbouwing aan de bo-
vengenoemde groote bezwaren geheel zal worden tegemoet ge-
komen. 
School voor . . Wegens de voort-
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T VA N E  T E  (Fr.). Uit : 
. v. . T . Uitg. W. . en J. . 

durende toename van leerlingen, die voor 't bouwkundig vak 
wenschen te worden opgeleid, zal het onderwijs der  bouwkun-
dige afdeeling voor den Cursus 1913 weder eene aanzienlijke 
uitbreidin g ondergaan. 
Werden de beide eerste klasse ten behoeve van het voorberei-
dend onderwijs dezer  afdeeling, reeds over 1912 op degelijke 
grondslagen gevestigd, over  1913zal zulks eveneensvoordebeide 
daaropvolgende, de 3e en 4e klasse, plaats hebben, zoodat de 
leerlinger, die deze vier  klassen met vrucht hebben doorloopen, 
de zekerheid hebben, in de praktij k nuttige diensten te kunnen 
bewijzen en, ofschoon het aesthetisch karakter  vanaf het begin 
het onderwijs blijf t beheerschen, zal later  een vijfd e klasse daar-
aan worden toegevoegd, om in het bijzonder  het meer  decora-
tieve interieur  en de compositie te behandelen. Tevens zal een 
praktische werkplaats uitsluitend voor  de eerstgenoemde klasse 
der  afdeeling houtbewerking worden ingericht. 

e e stelt alle mogelijke pogingen in het werk om de 
bouwkundige afdeeling op de meest degelijke en praktische wijze 
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in te richten en vleit zich daar-
door aan de hooge eischen, die 
men heden ten dage aan de op-
leiding der  bouwkundigen stelt, 
tegemoet te komen. 

e nieuwe cursus is 6 Januari 
weder  begonnen. 
Volkskunst. e Noordholland-
sche afdeeling der  Vereeniging 
voor  Volkskunst opent een wed-
strij d voor het maken van een 
dienbak met schraag en een klee-
deren- of linnenbak. 

t is de bedoeling, dat de voor-
werpen de afmetingen zullen heb-
ben, die voor het dagelijksch ge-
brui k dienstig zijn, b. v. voor  den 
dienbak eene lengte van 0.67 . op 
0.46 . breedte, de staande rand 

 0.08 ; voor  den klcederen- of 
linnenbak eene lengte van  0.70 

. op een breedte van  0.58 . 
buitenmaat; de maat van het bin-
nenvlak 0.45 . lengte op een 
breedte van 0.30 . e schuine 
kanten  0.10 . hoog. 
Voor  den dienbak worden prijzen 
van ƒ 25, ƒ15 en ƒ10 uitgeloofd, 
benevens getuigschriften. 
Voor  den kleederen- of linnenbak 
worden prijzen van ƒ10, ƒ5 en 
ƒ3 uitgeloofd, benevens getuig-
schriften. 

e voorwerpen moeten worden 
ingeleverd uiterlij k 1 t 1913 
bij  het bestuur der  vereeniging, 
adres den heer  C. W. . Baard, 
Stedelijk m te Amsterdam. 
Een Belgisch Oberbanrat is be-
noemd aan het e van 
Spoorwegen, Posterijen en Tele-
grafie. e „Bouwgids"  meldt hier-
over  : e heer  Baron n de 

n is de gelukkige titu -
lari s van dit nieuwe ambt, dat-
hoofdzakelijk in het leven geroe-
pen is voor de volgende reden! 

e n zal zijn ad-
vies doen kennen over  al de ont-
werpen hem van de hoogere over-

Onze Oude , door  heid t e r hand gesteld en er  des-
noods zijn wenken en raadgevin-
gen aan toewijzen om de op te 

richten gebouwen een r te geven. 
Er moet in den geest onzer  ministers voor  goed perk en paal ge-
steld worden aan de al te verre gaande eischen der  dompers 
van Architecten, die durven beweren dat onzen Administratie -
stij l een publiek schandaal is hier  in België en er  goede archi-
tecten dienden aangesteld, wedstrijden dienden uitgeschreven 
om dit schandaal te doen ophouden. 

e architecten rekenden met recht op een stuk van den miljoe-
nenkoek die jaarlijk s in de ministeries door  bezoldigde beamb-
ten gebakken wordt. 

t is er  niets mee. Voor de bagatel van 12000 franc per  jaar 
heeft men den truk gevonden de moeilijkheid te keeren en de 
architecten voor  goed het zwijgen op te leggen. 
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. e torenbouw te Vlissingen, door . P. J. 

. Cuypers. Antiquarisme en Openlucht-museum door  J. B. 
van , B. . Naschrift, door  J. Gratama. Platz und 

, von A. E. Brinckmann, door  S. de Clercq. Verga-
deringen. — Berichten. 
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E . r  het r  zijn aangenomen 

als Buitengewoon d de heeren: 
. Batenburg, Bouwkundige, Soest. 

P. J. , Bouwk.-Teekenaar, Alkmaar . 
B. , Ged. Bouwk.-Opzichter, n . 
J . C. de Boer  Pzn., Bouwkundige, Broek in Waterland. 
N. P. de Vries, Bouwk.-Teekenaar. Zeist. 
B. Bijvoet, Student Techn. , Bloemendaal. 

. 

E W T E gjg 
. ^ 

r . P. J, . . 

leachte . 

jGoede vrienden hebben mij  steeds den raad 

Jgegeven de aanvallen in de pers, die voorheen 

r  heftig en talrij k waren tegen mijne bouw-

werken, niet zelf te beantwoorden. k wil d i é regel blij -

ven volgen. 

Toch voel ik mij  genoopt, op een verzoek door  een 

schrijver  in zake -Vlissingsche Toren"  gedaan, hier 

eenige mededeelingen te doen. 

k stel niet voorop, dat ik de schrijvers tot mijn inzicht 

zal overhalen. 

Alleen uit collegialiteit wensch ik het volgende mede te 

deelen, en zal daarna op deze zaak niet meer  terug-

komen. 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

Op verzoek van Burgemeester  en "Wethouders van Vlis-

singen heb ik op 13 i 1912 den St. Jacobstoren te 

Vlissingen bezocht en den toestand opgenomen waarin 

den toren zich bevond na denbrand. Eene nauwkeurige 

opmeting van vóór den brand was ter  beschikking. 

Burgemeester  en "Wethouders richtten tot mij  de vraag 

of het mogelijk was de spits te herbouwen, maar in on-

brandbaar materiaal, omdat het gevaar  van brand in dit 

zoo dicht bevolkte stadsgedeelte zeer  groot is, zooals 

gebleken was door  de menigvuldige branden, welke in 

den loop der  tijden daar  hadden plaats gehad. 

Naar  mijne meening en vaste overtuiging moet met elke 

restauratie er  naar  gestreefd worden, het monument of 

een deel daarvan zoowel wat vorm als wat bouwstoffen 

betreft terug te brengen in zijn oorspronkelijken toe-

stand. 

e toepassing van dezen algemeenen regel vereischt 

voor  elk geval bijzonder  overleg, zooals ik hier  voor 

technische lezers wel niet nader  behoef uiteen te zetten. 

l ik het bespreken van ontwerpen niet wel moge-

lij k acht zonder  de betreffende teekeningen voor  zich 

te hebben, en in 't bijzonder  herstellingsontwerpen 

niet met eenig nutti g resultaat kunnen worden bediscu-

sieerd, wanneer  men niet eerst gezamenlijk nauwkeu-

ri g het bewuste bouwwerk heeft onderzocht, zoo heb ik 

gemeend hier  toch eenige opmerkingen in de aandacht 

van de collega's te moeten aanbevelen, nadat zooveel 

tegenstrijdigs over  die Vlissingsche kwestie werd ge-

schreven. 

t zijn verder  de volgende punten: 

Wanneer  Burgemeester  en "Wethouders meenden, dat 

het vast staat dat hier  wegens het groote gevaar  van 

brand, onbrandbaar  materiaal moet gebezigd worden 

voor  den opbouw, dan kon naar  mijn oordeel, weldaar-

aan worden voldaan. 

j  merk ik op dat: 
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1°. de afgebrande torenspits niet was de oorspronkelijke 
afdekking van den nog bestaanden onderbouw, die van 
vroegere tijden is en zeker  een geheel anderen vorm en 
karakter  bezat (Gothisch); 
2°. de vormen niet logisch uit een houtconstructie zijn 
ontwikkeld , maar  meer  schilderachtige fantasievor-
men zijn, den tij d kenmerkend toen de laatst-afgebrande 
spits gebouwd is; 
3°. de afgebrande spits in vorm geheel en al het karakter 
miste van eene rationeele constructie, zooals deze inde 
vorige eeuwen (zoogen. Gothischen tijd ) nog bestond, 
maar  een willekeurigen schilderachtigen vorm had, 
zooals dit in de 17de eeuw veelal voorkomt en in 't ge-
heel niet de uitdrukkin g was van het gebezigde mate-
riaal ; 

4°. de baksteenen onderbouw, waarvan aan de binnen-
zijde ter  dikte van anderhalven steen was afgekloofd, 
vereischte versterking. 
Wat den vorm betreft, meen ik dat er  in dit geval geen 
redenen kunnen bestaan om af te wijken van den stel-
regel, dat de uitwendige vorm zooveel mogelijk moet 
behouden blijven om het historisch schilderachtig aan-
zien der  stad te behouden. 

e vraag was nu, hoe zijn in verband met eene doel-
matige restauratie die historische vormen met on-
brandbaar  materiaal geschikt samen te stellen, ook in 
verband met de versterking van den onderbouw in 
baksteen. 

t antwoord hierop is : 
1. ter  versterking van den onderbouw in baksteen zul-
len roosteringen en muurbekleeding in betonijzer  het 
doelmatigst zijn; 
2. de betonijzeren roostering is ook als grondslag der 
spits zeer  eenvoudig te gebruiken; 
3. de wanden, in achthoek geplaatst, van de verschil-
lende gebogen dakvlakken vormen in betonijzer  een 
eenvoudige en stevige constructie, die evenals houten 
daken gemakkelijk met leien gedekt kan worden; 
4. de lichte stijlen zijn het meest doelmatig en stevig 
van betonijzer  samen te stellen, zoodat de bovenbouw 
vast komt te staan, stijver  dan de houtconstructie 
stond; 
5. de balustrade, oorspronkelijk van hout, in navolging 
van steenvormen gemaakt, zou thans uit een vorm in 
terr a cotta, gebakken in de kleur, die zij  ook vroeger 
vertoonde, duurzaam en technisch juist zijn uit te 
voeren. 
Vormen van specifiek betonijzer karakter zijn mij  geen 
ahdere bekend, dan diegene, welke door  platte planken 
worden samengesteld, en deze komen dus weer  met de 
houtbedekking overeen. 

t zij  opgemerkt voor  diegenen, die van meening zijn, 
dat het gebruik van betonijzer  voor  de samenstelling 
eigenaardige moderne vormen voor  het uitwendige 
moeten vertoonen. Welke zijn die vormen? 
Verder  werd door  mij  voorgesteld de bekronende peer 
van rood koper  te vervaardigen, terwij l de koningstijl , 
die daarvan de middenas verstijf t en het gesmeed-
ijzeren krui s met windvaan draagt, op eenvoudige 

wijze van ijzer  is samen te stellen en eveneens goed is 
te bevestigen. 

t wil mij  voorkomen, dat de materialen, die door  mij 
werden voorgeschreven voor  den wederopbouw van 
den historischen vorm in geen enkel deel geweld werd 
aangedaan, maar  verwerkt zouden worden volgens ge-
zonde begrippen van de verschillende ambachten. 

t betonijzer  en het ijzer  als stijf geraamte. 
t koper, het lood, de leien en de terr a cotta als be-

kleedingsmateriaal. 

l er  een innig verband moet bestaan tusschen 
vorm en materiaal, wordt dit begrip in onze dagen op 
zeer  dorre, oppervlakkige, karakterlooze, maar  wel am-
bachtsbazige wijze geëxploiteerd door  verwarde bouw-
kunst critici , die een noodzakelijken grondslag van elke 
levende kunstschool volkomen missen! 

Tot hen onder  de jeugdige lezers, die met het boven-
staand eens kunnen zijn, ten slotte nog een vriendelij k 
verzoek van den ouden bouwmeester, die ook niet ver-
der zal redetwisten. 
-Wellicht zijn er  onder  de door  mij  uitgevoerde bouw-
werken enkele die Uwe sympathie mogen verwerven. 
Welnu, geeft U de moeite die met eenige aandacht te 
beschouwen. k heb gegronde hoop, dat ge daarin de be-
ginselen, die ik hier  met korte woorden heb toegelicht, 
op duidelijker , breeder  wijze, en dan ook in meer  blij -
vende taal zult uiteen gezet vinden; daar  is dan de 
theorie en toepassing vereenigd. r  werken vele sa-
menstellende begrippen te samen tot een geheel, terwij l 
de criticus zijn kracht er  in zoekt, slechts een enkel be-
grip aan te duiden en alle overige invloeden ter  zijde te 
laten. n de praktij k ligt voor  den bouwmeester  geloof 
ik , de gezonde en krachtigste verdediging zijner  begin-
selen." 

. P. J. . . 

E EN OPEN-
m . m 

 J. B. V A N , B. . 

|u de plannen voor  een openlucht-museum in 
jde nabijheid van Arnhem vasten vorm aan-
 nemen, lijk t het mij  niet overbodig, dat de 

lbouwmeesters van dezen tijd , die het eerlijk 
meenen met de schoonheid van hun land, zich eens 
rustig neerzetten tot ineen- en uiteendenken van de 
verschillende verschijnselen en gebeurtenissen, die te-
zamen een beeld vormen van onzen tijd . 

e drang naar  schoonheid is wederom een feit gewor-
den , dus nieuwe schoonheid zal zich weder  mani-
festeeren; doch daarvoor  is leiding en ordening noodig. 

e ordening, die wederom een eigenschap van het ko-
mend kuituurtijdper k zal zijn, heeft reeds op zuiver 
zakelijk gebied haar  intrede gedaan, in den beginne al-
leen aanvaard als noodzakelijkheid, doch thans tevens 
als schoonheid erkend wordend. e leek zal nog slechts 
de noodzakelijkheid zien van deze ordening, en dus 
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zoodra hij  vri j  is, d. w. z. zoodra zijn werkzaamheden 
achter  den rug liggen, verlangt hij  naar  de vrij e schoon-
heid, die synoniem is met pictural e schoonheid. t 
is de drang, vooral van den zakenman, naar  het land 
ten deele geboren. j  bevindt zich buiten in zijn cot-
tage, bungalow of vill a en redeneert over  vrijhei d en 
schoonheid, die in de stad niet zijn te vinden, en uit zijn 
afkeer  tegen alle moderne kunstvormen. 

e man begrijpt de wassende moderne schoonheids-
uitingen niet; hij  wendt zich daarvan af en wordt, als hij 
bemiddeld is, een antiquair . t antiquarisme is geen 
mode-uiting, tenminste slechts in geringe mate; op de 
wijze der  natuurlijkhei d is het werkelijk e drang naar 
schoonheid, die het meer  of minder  gefortuneerde deel 
van de menschen tot antiquaren maakt. 
Zoolang dit antiquarisme zich beperkt heeft tot het ver-
zamelen van kleinodiën, sieraden, oud-porcelein, zelfs 
meubelen, waren de antiquiteitenverzamelaars niet 
schadelijk ; integendeel, het was een verheugend ver-
schijnsel, dat de oude schoonheid weer  begrepen Werd. 

e verzamelaars, die de schoonheid van het oude wer-
kelij k zagen, begrepen zeer  goed, dat voor  hunne oud-
heden een speciale kamer of een hoekje in hun huis 
moest afgezonderd worden. n gingen zij  nu en 
dan om te tasten aan die schoone vormen en rondingen 
van weleer, of om hun oogen te vergasten aan de kleu-
ren van hun oude weefsels. Tegenwoordig heeft „d e 
massa"  antiquiteiten, echt of onecht, ja zelfs geheele 
ameublementen worden gekocht in antieken stijl . e 
liefde ervoor  is verdwenen; men gaat te midden van 

zijn oudheden zitten eten, in plaats van genieten 
in stille oogenblikken van de oude schoonheden. 
Een zeer  natuurlij k verschijnsel is het, dat velen spoedig 
zijn gaan inzien, dat hun oudheden niet harmonieerden 
met de omgeving, die stijlloos en leelijk was. 
Voor  den meer  gefortuneerde was spoedig een oplossing 
gevonden. j  sloopt een betimmering uit een oud ge-
bouw, ja hij  vindt zelfs iemand, die zich architect noemt, 
om deze betimmering passend te maken, hier  en daar 
te verkleinen of te vergrooten, zoodat hij  met zijn 
«Empire"  meubelen en eetservies in -Empire"  kamers 
zijn gasten in zijn vill a kan ontvangen. 

j  praat met hen over  de schoonheid van het verleden, 
terwij l na het dessert bij  een sigaartje wordt gesproken 
over  het vandalisme van den modernen tijd , waardoor 
zelfs oude boerderijen en schuren het moeten ontgelden. 

e antiquaren vormen een bolwerk voor  de ontwik-
keling van de moderne kunst. 
Zi j  begrijpen niet de ware liefde, die bij  enkelen bestaat, 
die de mooie oude kunst ter  leering in musea verzame-
len of de bedoeling van enkelen in , die alleen 
willen bewaren voor  ontijdi g verval. 
Zi j  drukken op alles hun antiquarischen stempel. 
n m richten zij  een toren op het stadhuis op, 

waarvan niemand meer  vermoedde, dat deze ooit be-
staan had. h deze toren zal niet zijn een symbool 
van dezen tijd , als uitin g van herleving van de stad, 
neen, door  het geld van enkele antiquaren aan de anti-
quarenvereeniging m geschonken, zal deze toren 

in antieken stijl herrijzen, terwij l juist dit gebouw zoo 
mooi weergeeft zijn groei in den loop der  eeuwen. 

h dit is niet genoeg. 
e antiquaren werpen zich thans niet meer  alleen op 

enkele oude schoonheden, geheel Neêrlandsch schoon-
heid wordt door  hen in een openlucht-museum ge-
plaatst. 
k beschouw een museum als een noodzakelijk kwaad. 

Al s gebouw kan het een uiting van den tij d zijn en als 
zoodanig zelfs zeer  belangrijk . Zij n de ruimten voor-
naam zonder  pretentie behandeld en groot gehouden 
tegenover  de geëxposeerde voorwerpen, dan gaat van 
het gebouw opvoeding uit en misschien heeft het geëx-
poseerde ook eenige waarde voor  de bezoekers. -
zelfde geldt m. i. voor  een museum, waar  gebouwen en 
gebouwtjes van het verleden zullen bewaard blijven. 

t een dergelijk museum open zal zijn ligt voor  de 
hand, daar  uit praktische overwegingen de bouw der 
reuzenhallen, die nog groot zullen blijven tegenover  de 
huizen, die er  in staan, een onoverkomelijk bezwaar 
zou opleveren. Bestaat dit finantieele bezwaar  niet, 
dan zou deze opgaaf tot een der  meest moderne uitin -
gen aanleiding kunnen geven. 

Er zijn m. i. twee mogelijkheden, wanneer  eenmaal is 
aangenomen, dat oude gebouwen, die door  verschil-
lende moderne eischen niet meer  op hun oude plaats 
kunnen blijven, bewaard moeten worden uit een cul-
tuur-historisch oogpunt. 
Juist lijk t het mij  te kiezen een groot terrein. 

e natuur  mag hier  niet opgeofferd maar moet aanban-
den gelegd worden, terwij l enkele deelen, die zich daar-
toe speciaal leenen, geheel architectonisch gevormd 
moeten worden d. w. z. de natuur  zal hier  niet alleen 
aan banden gelegd, maar geheel systematisch behan-
deld en monumentaal als het ware gebouwd moeten 
worden, zoodat een streng raamwerk ontstaat, waarin 
ordelijk , groep bij  groep, de oude gebouwen geplaatst 
worden, zooveel mogelijk ook inwendig gevend een 
beeld van het verleden. 
s overvloedig terrein voorhanden, dan is het mogelijk 

in aansluiting met dit moderne museum, architectoni-
sche tuinen aan te leggen, die weder  over  kunnen gaan 
in de vrij e natuur. 
Aldus zal echter, volgens de plannen van de Vereeni-
ging Openlucht-museum de aanleg niet worden, aange-
zien de antiquaren, die de leiding nemen, niet begrij-
pen, dat de schoonheid van elk gebouw, elk beeld en 
elk voorwerp zijn ontstaan in hoofdzaak dankt aan de 
plaats, waarvoor  het oorspronkelijk bedoeld werd. 

e plaats is voor  een enkel voorwerp moeilijk ten 
tweede male even schoon te vinden. Voor  een gebouw 
is dit onmogelijk. Onze oude gebouwen, die naar  Ame-
rik a verhuizen, maken daar  denzelfden indru k als een 
Volendammer visscher  in een danszaal gevuld met da-
mes en heeren in modern toilet. 

e gebouwen, die in het openlucht-museum verrijzen, 
zullen, zooals een der  hoofdmannen zich uitdrukte , ge-
heel ook wat hun omgeving betreft, in denzelfden toe-
stand komen te staan, als deze oorspronkelijk was. We 
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krijge n dus op den zandbodem nabij  Arnhem met zij  n spe-
cifiek Geldersch karakter , een deel van een Zeeuwsch 
kleilandschap met Zeeuwsche huisjes (wellicht wordt 
ook de oester  daar  geteeld). Even verder  verrijzen de 
Friesche boerderijen. e stallen methunnehoogebe-
schuttende daken, bij  uitstek thuis op de groote Frie-
sche vlakten, krijgen een Friesch landschap om zich, 
de plaggenhut krijg t een stukje hei erom, kortom op het 
terrein, voor  het museum bestemd, wordt geheel Neder-
land in miniatuur  vertoond. 
Ten eenenmale wordt hierdoor  ontkend het intense 
verschil in geaardheid van elk deel van ons land, waar-
door  elk huisje met zijn plantengroei, zijn brugje, zijn 
waterput of afrastering slechts daar  schoon is, waar 
aan de behoeften het ontstaan te danken is. 
Elders in al zijn natuurlijkhei d weer  hersteld, wordt het 
een erbarmelijk e aanstellerij. 

t is bijna niet te gelooven, maar  een der  comiteleden 
vertelt het in zijn propagandabijeenkomsten, dat hier 
en daar  zelfs een geit geplaatst zal worden, daar  geble-
ken is, dat zooiets bij  uitstek landelijk aandoet. 
Verder  komen in de huizen poppen te zitten in natio-
naal kostuum b. v. met een kopje in de hand of bezig het 
vuur  op te poken. e toegang tot het museum zal vri j 
zijn voor  personen in nationaal kostuum. 

n heeft besloten feesten en wedstrijden te houden 
in de nationale kleederdrachten. 
Word t hierbij  niet uit het oog verloren, dat deze fees-
ten slechts iets beteekenen op de plaatsen, waar  ze 
geaard zijn en dat ze terstond een zielige maskerade 
worden, wanneer  men ze verplaatst en ontwricht door 
de deelnemers tegen betaling hun vertooningen elders 
te laten uitvoeren? e bijkomstigheden meen ik niet 
voorbij  te moeten gaan, daar  ze m.i. aantoonen, dat 
eigenlijk de voorstanders van het openlucht-museum 
zelf reeds de doode kiem bespeuren van hun onderne-
ming. r  echter  de antiquaren, die deze onderneming 
finantieel steunen, niet op winstbejag uit schijnen te 
zijn, ja zelfs den geheelen opzet den indruk maakt van 
uitermate vaderlandslievend te zijn, zoo wordt de 
quintessence der  zaak vertroebeld, en lijk t het mij  niet 
overbodig, voor  het te laat is, een oordeel uit te lokken 
in de eerste plaats van de moderne kunstenaars, ten-
einde het antiquarisme, dat in dit openlucht-museum 
een zijner  hoogtepunten gaat bereiken, nog tijdi g te 
keeren. 

et ingenomenheid heb ik kennis genomen van 
bovenstaand artikel , welks strekking in hoofd-
zaak ik volkomen juist vind. 
Op de Conferentie over  het bouwkunstig ele-

ment bij  de bescherming der  Schoonheid van Neder-
land, . 1911 gehouden, heb ik in mijn voordracht 
over t in verband met de ontwikkeling der 
moderne bouwkunst gewezen op het verheugende, dat 

t populair  wordt, waaruit duidelij k een alge-
meene opleving van kunstzin, een verhoogde kunstge-
voeligheid blijkt . r  tevens wees ik op het gevaar, 
dat deze populaire beweging te veel oudheidkundig 

zou kunnen worden, zeggende: n wij  bedenken, 
dat het ons veel meer  waard moet zijn de levende mo-
derne schoonheid te bevorderen dan een bleek en sen-
timenteel verlangen naar  oude schoonheid voedsel te 
geven; dat het einddoel van t niet moet 
zijn — wat zij  gelukkig ook niet beoogt — alleen be-
houden, waardoor  Neerlands steden en dorpen zouden 
worden tot akelige musea van echte, nagemaakte en 
aangepaste oudheden, maar  dat het einddoel moet zijn: 
nieuwe schoonheid te doen ontstaan. 
Zal dus inderdaad t hare hooge taak goed 
volbrengen, dan moet zij  zich in de eerste plaats wen-
den tot datgene, wat op gezonde, reëele basis staat, dat 
levend en van eigen tij d is, zich ontwikkelt en de toe-
komst in zich heeft, dat is de moderne bouwkunst". 

t moge blijken , dat ik een overheerschende 
waarde toeken aan de ontwikkeling van het moderne. 

t wil echter  nog niet zeggen, dat ik een museum van 
oude cultuuruitingen een noodzakelijk kwaad vind.gelijk 
de heer  van m van meening is. a zijn nood-
zakelijk, maar  niet kwaad. r  onze verhoogde, alge-
meene ontwikkeling zijn wij  in staat de oude cultuur -
uitingen te begrijpen. Wi j  zien het schoone, het levens-
volle in elk van haar. En wanneer  die oude uitingen niet 
meer  ter  plaatse behouden kunnen worden, of wanneer 
er  andere overwegende redenen zijn om haar  elders 
onderdak te geven, dan is het juist, dat wij  haar  verza-
melen en bewaren, dat wij  dus musea stichten. 
A l zijn de voorwerpen dan niet meer  in hunne 
oorspronkelijk e omgeving, en al komen zij  in de musea 
niet geheel en al tot hun recht, er  is getracht te behou-
den wat te behouden viel. t zijn wij  niet alleen aan 
onzen eigen eerbied voor  het oude, maar  ook aan ons 
nageslacht verplicht. 

r  een museum moet zuiver zijn. d.w.z. het moet dui-
delijk toonen dat het een verzameling is van voorwer-
pen, vaak van fragmenten, waarbij  de oorspronkelijke 
omgeving ontbreekt. t streven die oude omgeving 
na te maken en daardoor  de voorwerpen beter  tot hun 
recht te doen komen, moet noodzakelijk op een artis-
tieke mislukking uitloopen. e oude omgeving met haar 
speciaal karakter  en tallooze specifieke omstandig-
heden, laat zich natuurlij k niet namaken, en zeker  niet 
in een museum, dat uit den aard der  zaak, slechts over 
zeer  beperkte ruimt e beschikt. 
n een museum moet men, behoudens misschien een 

enkel, hoogst zeldzaam geval, radicaal afstand doen 
van het ten slotte toch-onmogelijke, namelijk het 
reconstrueeren van het oude milieu. 
Wanneer  nu het Ned. Openluchtmuseum zou trachten 
de origineele omgeving der  oude boerenwoningen te 
imiteeren, dan ben ik het met den heer  v. m ge-
heel eens, dat deze Vereeniging den verkeerden weg 
op zou gaan. 

n zou het zakelijke, eerlijke, ernstige en zuivere van 
het museum verloren gaan en zou het bedorven worden 
door  een burgermans misbegrip omtrent het tentoon-
stellen van cultuur - en kunstuitingen. 

n zou dit museum worden een broertj e van de vele 
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griezelige vertooningen van Oud-Amsterdam, Oud-
, , enz., welke als kermisgrap 

misschien nog geduld kunnen worden; het Openlucht 
m moet echter  een ernstigen grondslag hebben. 

Geen geiten bij  de woningen, geen feesten in nationale 
kleederdracht (hoogstens als vermakelijkheid toe te 
laten!) geen quasi echtheid, geen namaak van het leven, 
dat zich niet na laat maken, en dat hen, die het probee-
ren, onverbiddelijk den harlekijnsmuts opzet! Wi l het 
Openlucht m kunnen rekenen op de medewer-
king van hen, die de uitingen van de oude volkscultuur 
werkelijk waardeeren en willen verzamelen, dan moet 
het museum van grapjes en sentimenteele mislukkingen 
vri j  blijven, dan moet het een zuiver, systematisch mu-
seum zijn, een klare wetenschappelijke en met smaak 
geordende verzameling en niets meer. 
Gelukkig is er, voorloopig tenminste, nog geen reden 
om aan te nemen, dat het museum werkelij k in de ver-
keerde richtin g gaat. 

n is de mogelijkheid van dit laatste niet uit-
gesloten ; en met instemming wordt de oproep van 
den heer  van m aan de moderne kunstenaars, om 
zich over  het onderwerp te uiten, herhaald. e kolom-
men van het Bouwkundig Weekblad worden hiervoor 
gaarne opengesteld. J. . 

M Z UN , Q 
N Z U E 

UN T N 
. (49 Abb.), A. E. . 

. E.  A G . 1912. (3,25 fl.) 
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ij  die tijdens de Septembervergadering van 
onze , het congres der  tentoon-
stelling voor  stedenbouw te f voor 
eendeel hebben gevolgd, en aan de aestetische 

zijde van het vraagstuk hun aandacht hebben kunnen 
wijden, zullen niet onkundig zijn gebleven van de 
nieuwere richtin g door  dat onderdeel van de steden-
bouw sinds eenigen tij d ingeslagen. Zij  zullen hebben 
bemerkt hoe de meer  directe aanhangers van den 
grooten Sitte nog steeds de middeleeuwsche stad, met 
haar  onmiskenbaar  pictural e factoren ten grondslag 
nemen; en hoe daartegenover  staan jongeren die de 
moderne stad als zoodanig een eigenaardig karakter 
wenschen te geven; en die, indien er  sprake is van zich 
te spiegelen aan voorgangers, zich meer  wenschen te 
ontwikkelen aan de steden van de voorheen veel 
gesmade Overgang-renaissance-en-barock en de Ba-
rock zelve. e laatste groep wijst er  op hoe het 
.Grosszügige"  der  Barock eigen, zich meer  aanpast aan 
de eischen van ons heden, dan dat met den middeleeuw-
schen stedenbouw het geval is, en toont ons daarbij 
stadsbeelden die getuigen, dat niet alleen het star-mo-
numentale, doch wel degelijk ook het zeer  gevoelige en 
schilderachtige daarbij  ten volle tot uitdrukkin g kan 
komen. Allerle i andere drijfveeren voegen zich daarbij . 

n de eerste plaats de overtuiging dat zóó plotselinge 
stadsuitbreidingen als tegenwoordig in korten tij d noo-
dig zijn in de n tot de hooge uitzonderingen 
hebben behoort, en juist nu met de vraagstukken van 
Gross-Berlin, f enz., dringende eischen 
zijn. Voorts dat de straten zich splitsen in die van 
groot-, middelmatig- en klein-verkeer, waarvan de 
laatsien zoo min mogelijk verkeerswendingen op korten 
afstand behooren te bezitten, en langer  en breeder  zul-
len worden dan men zelfs voor  een 40-tal jaren had 
kunnen vermoeden. n verband hier  weer  mede hoe (de 

r  Versteeg wees er  ons nog eens op in een der  jong-
ste nummers van dit blad) een uitsluitend pittoreske 
behandeling van zulke straten tot de onmogelijkheden 
gaat behooren, en slechts een harmonische regelmatige, 
doch geenszins nuchtere, bouwtrant een behoefte van 
den tij d is geworden welke zich logisch aanpast aan de 
meestal gelijke plattegronden achter  de gevels ver-
borgen, en de uniforme bewoning door  vertegenwoor-
digers van een zelfden stand met ongeveer  dezelfde be-
hoeften. Zonder  nu juist te willen vastleggen dat -
deleeuwen in het geheel geen symmetrischen, logischen 
of grootschen stadsuitleg kenden, en zonder  in allen 
deele te dwepen met de gegevens van de Barock is het 
toch niet ongewenscht kennis te nemen van deze nieuwe 
richting : vooral omdat deze voor  zichzelf een eigen ont-
wikkeling opeischt, voortspruitende uit de levende be-
hoeften van eigen tij d en dus, meer  dan van de vorm-
geving, uitgaat van de elementaire grondbeginselen, als 
ruimteontwikkelin g enzoovoorts die ook op dit gebied 
de schoonheidsfactoren weer  zullen gaanbeheerschen. 

, zooals ik reeds opmerkte, daartoe is een studie 
van diezelfde grondbeginselen uit alle tijden, dus zeer 
zeker  ook van die welke nog betrekkelij k kort achter 
ons liggen, van belang. Een poging daartoe voor  het 
onderdeel Plein & t doet het boekje, welks 
titel hierboven werd afgedrukt, bevattende 35 korte 
opstellen met verklarende afbeeldingen. waarvan de 
lezing alleszins loonend is. 

Want ook voor  ons land is dit onderdeel: Plein, in den 
stedenbouw van directe beteekenis. k noem slechts 
enkele zeer  voor  de hand liggende redenen : onze plei-
nen in de groote steden worden geweldig door  het ver-
keer  aangegrepen en gewijzigd, ik stip slechts aan, den 

, het , het - en -
plein te Amsterdam; het - en Beurs-
plein in m ; de Groenmarkt n en het 

n te 's-Gravenhage, enz. k wijs op 
onze moderne pleinen, van de laatste 40 jaren, die 
meestal zulk een treuri g figuur  maken omdat ze in het 
geheel niet geconcipieerd zijn volgens de grondstelling: 
-mit dem m gestalten."  Gaarne neem 
ik daarbij  aan dat de jongste ontwerpen op papier, zich 
niet meer  aan dit euvel schuldig maken, en daarbij 
tevens alle aandacht werd gewijd aan de mogelijkheid 
van doeltreffende plaatsing van toekomstige monumen-
ten, fonteinen, enz. 

Van niet minder  beteekenis is een gegeven als het -
nument! n wij  ons eenerzijds gelukkig prijzen 
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Afb. 1. A . Uit : Platz und , von 
A. E. Brinckmann. 

niet zulk een overvloed van monumenten te moeten 
herbergen, als dit in d sinds 70— 71 het ge-
val is, - des te meer  te betreuren valt het, dat die mo-
numenten zooveel minder  in aantal als ze zijn (al aan-
genomen dat ze allen even fraai waren) dikwijl s zoo 
stiefmoederlijk zijn opgesteld, zoo benadeeld worden 
door  hun omgeving, hun omgeving zelf benadëelen, of 
wat in d nog meer  het geval is : werken zóó 
neutralerig, zóó gansch niet in den geest met hunne op-
richtin g beoogd, dat er  van een monument in den eigen-
lijke n zin des woords haast geen sprake meer  is. Van-
daar  dat het mij  vergund moge zijn een 2-tal karakte-

Afb . 2. O E T E . 

ristieke grepen uit de veelheid van stof, in ditboeksken 
vervat, te mogen doen, en een vertaling daarvan te 
laten volgen. S. . . 

9. n tegenstelling met de gewenschte gesloten 
rust van het renaissanceplein, zooals ze ook theoretisch 
verlangd wordt, treft men in het kleine stadje Piënza, 
in de streek van Sienna, een dagmarsch westelijk van 

, een plein-situatie, die een voorloopster 
van de barocke opstellingsbeginselen is. Nadat Aeneas 
Sylvio Picolomini de pauselijke stoel, onder  den naam 
van Pius  had bestegen, wenschte hij  zijn geboorte-
plaats Corsignano ook architectonisch te verfraaien, 
nadat hij  haar  als Piëntia tot bisschopszetel en residen-
tie had verheven. Zij n architect was de florentij n Ber-
nardo , die onder  de levendigste deelname 
van den Paus, der  stad het plein bouwde (1460 63). 

d een verrassend klein pleinoppervlak; rangschikte 
hij  de lichte hallenkerk en vier  paleizen, die in hunne 
gevels en geheele karakter  vol uitdrukkin g zijn en hun in-
druk door  contrastwerking verhoogen; en schiep een 
meesterlijke eenheid van compositie, uitnemend parti j 
trekkend van de architectonische en landschappelijke 
gegevens. (Afb. 1). e smalle hoofdstraat van het hoog-
gelegen plaatsje buigt bij  het plein, vóór de tot rusten 
en uitschouwen noodende a van het Palazzo del 
Pretorio naar  beide zijden om, zóó dat reeds uit de 
verte een gezicht op het plein en de straat afsluitende 
gebouwen verkregen wordt. n het midden van dezen 
pleinwand mondt een van de vri j  gewichtige straatjes 
van het stadje, juist tegenover  den krachtigen . 

s vandeze het ietwat gesloten bisschoppelijk paleis, 
rechts het Palazzo Piccolomini, waarbij o in 
fijner , aan de kleine ruimteontwikkelin g zich aanpas-
sende verwerking, het motief van het door  hem vol-
tooide Palazzo ï in Florence herhaalde. Bij  den 
aanleg van deze paleizen van Piënza treedt een streven 
naar  perspectivischen doorkij k aan den dag,zooals aan de 

e in 't algemeen niet eigen was, maar  waar-
voor  de Barock steeds veel overhad. Bij  het binnentreden 
vanaf het Corso door  het hoofdportaal, dat juist daar  lag 
volgens uitdrukkelijke n wensch van Pius, terwij l slechts 
een eenvoudige deur  naar  het plein voert, gaat de blik 
door  de arcadenhallen van den binnenhof en de loggia's 
van den achtergevel tot den tuin, om zich daarachter  te 
verliezen in het heuvelig landschap, dat zich aan der ber-
gen voet uitstrekt . e waardeering van landschappelijk 
schoon van den poeta laureatus die Pius  was, en een 
van de eersten die van de natuur  genoot met den vroolij -
ken oogo pslag van den humanist, vindt hier  haar  bouw-
kunstige omlijsting. En bovendien is de werking van het 
landschap ook voor  het plein gewonnen. t de 
beide paleizen der  zijwanden wijken in een richtin g van 
den m min of meer  afgewend, leiden zij  het gezicht, 
ver  over  de grillig e bedding van de Orcia, naar  de vul-
kanische bergketen Amiata. Naast de fraaie harmonie 
der gebouwenmassa's geeft deze sympathieke kij k in 
de verte, aan het plein een stemming, zooals men op de 
overige renaissance-pleinen niet ondervindt. e dichter 

en de architect, die tegelijkertij d ook beeld-
houwer was, vinden hieronder  gelukkige om-
standigheden een motief, dat eerst tachtig 
jaren later o op de meest groot-
sche wijze met volkomen bewustheid uit-
werkte. . 

t plaveisel van het plein geschiedt door 
een dessin van witt e zich rechthoekig krui -
sende banden op donkeren grond. (Afb. 2) 

t is wellicht het eerste voorbeeld van een 
kunstzinnige tectoniseering van de pleinvlakte 
die meer  is dan een mosaïek-versiering. 

e kleine put, is dicht aan den hoek van 
het Palazzo Picolomini geschoven, in ver-
band met de kleine afmeting van het plein, 
en ten bate van het schoonhouden daarvan. 

t gezicht uit het dal herinnert, ondanks 
zijn eenvoud aan de fraaie situatie van den 

m in Erfurt , onder  het voorbehoud dat 
nu eenmaal de Gothiek niet dat ruimtege-
voel bezat, om boven, inplaats van nauwe en 
donkere hoekjes, zulk een plein te ontplooien. 
16. Andere  (dan dat van de St.
te

e vormgevende mogelijkheden liggen voor 
vrijstaande beeldhouwkunst der  pleinen, in 
hun uitkomen als vlak (als silhouet) tegen de lucht, voor 
de architectuur  als ruimtebegrenzende kunst in het 
stellen der  wanden tegen de inwendige omsloten ruimte. 

e uitwendige vlakke-geledingen doen de stemming van 
de inwendige ruimt e naar  buiten kond. Eerst dan wan-
neer  de architectonische elementen van vormgeving 
niet als uitdrukkin g van een bepaalde ruimte-idee, 
maar  onorganisch decoratief gebruikt worden (als in de 
19e eeuw),wordt de geheele werking uitsluitend op den 
uitwendigen verschijningsvorm overgebracht, de archi-
tectuur  wordt tot een minderwaardige plastische deco-
ratie, het ruimteidee wordt verwaarloosd. 

t uitwendige van het barocke bouwwerk kan den in-
druk van een beweging van het inwendige, maar  in zeer 
beperkte mate tot uitdrukkin g brengen. Zoo lang men 
met gescheiden, voor-, zij- en achtergevels rekening 
heeft te houden, welke door  de niet te vermijden recht-
hoekigheid van den plattegrond bepaald zijn, zal wèl 
een beweging in hoogterichting algemeen spreken (go-
thische kathedraal, centrale koepelbouw) doch een be-
weging in diepterichting is alleen in de i a ratio u zelf te 
bereiken. 
Voor  het barocke bouwwerk werd de uitwendige ver-
schijningsvorm, zoo goed en zoo kwaad als het ging uit-
drukkin g van het inwendige. Bij  het weergeven der 
steeds sterker  wordende beweging van het inwendige, 
vanaf den ingang naar  zijn afsluiting achter, (vooral bij 
kerken) is aan uitwendige elementen alleen te benutten 
de portaalgevel, en wanneer  de beweging in een lichte 
koepelruimte opstijgt, de koepelbouw. r  accent op 
de zijgevels zou remmend gewerkt hebben. Slechts de 
portaalgevel moet, van verre, trekken en wordt rij k 
uitgewerkt, terwij l aan de flanken der  kerk, zoo min 

Afb. 3. , NAA . Uit: Platz 
und t von A. E. Brinckmann. 

mogelijk expressie wordt gegeven, zelfs wanneer  ze aan 
een hoofdstraat zijn gelegen  Gesü). , uit den aard 
der zaak, zwellende beweging van den voorgevel, neemt 
naar  de zijkanten weer  af; het effect concentreert zich 
in het portaal, waaruit de vertikal e beweging van het 
vlak schijnt te ontspringen. n dit brandpunt worden 

Afb . 4. N NAA . Uit Platz und 
, von A. E. Brinckmann. 
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Afb . 5. A E T E , 
ment, von A. E. Brinckmann. 

Uit : Platz und -

de stroomingen van het uitwendige saamgevat, om van-

Afb . 7. A l S. O T E . Uit : Platz und 
, von A. E. Brinckmann. 

daar  het inwendige te doorvloeien. e concave gevel, 
die toen voor  't eerst werd toegepast, of het vooruit-
schuiven van vleugelportieken ter  zijde (St. Andrea in 
Vi a del Quirinale) omvangt de ruimte, het vooruittre -
den van de middenparti j  geeft aan het portaal een nog 
krachtiger  werking. Wat een moeite geeft zich Bromini 
niet, uit de onvoordeelig langsloopende straten, een 
beweging naar  zijn kerkj e S. Carlo allequattroFontane 
(1649) heen te leiden! e geheele gevel, met meermalen 
gebogen front lijk t (op-)gewonden van agitatie en 
krachtsinspanning. 

t front van den barock-bouw vraagt den aanleg van 
een voorplein als verzamelplaats, en indien mogelijk 
een er  loodrecht op toeloopende breede straat. 

e behoefte heeft de e niet gekend. 
t plein van Brunelleschi voor  de S. Spirit o was 

alleen ontworpen, om den gevel rustig te kunnen 
beschouwen: 
.. iicc]ii i qui spectent satis diu contemplatos ducant 
se, „quo d iterum atque iterum spectarint atque 
admirentur : „n i iterato etiam inter  abeundum res-
pectent (Alberti).* ) e ideaalontwerpen van Vasari 
en Scamozzi (Afb. 3 en 4), die alle straten langs de 
gebouwen zelf traceeren, zijn daarom nog volko-
men renaissancistisch. Voor  de Barock smelten, 
straat, plein, schip, koepelruimte en koor  samen, 
tot één samenhangend en van effect steeds krachti -
ger  wordend ruimte-geheel. 

m is elk Barockplein slechts voorplein. Een 
terugzetten van het gebouw uit de straatrooiing, 
is zijn eenvoudigste vorm (Palazzo Sciarra, S. -

Afb. 6. A S. A A PACE T E . Uit : Platz 
und , von A. E. Brinckmann. 
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*) t renaissance-latijn ietwat vri j  vertaald luidt ongeveer  : 
Voor  hen die lang genoeg bekijken, die zich als ernstige be-
schouwers doen kennen, daar  ze telkens weer  bezien en 
bewonderen, en ook al weggaande, daarbij  steeds weer  op-
nieuw omzien. 

cello); zijn monumentaalste ontwikkeling werd het 
voorplein van de St. Pieter. 
Voor  de situatie van het voorname stadspaleis werd 
reeds vroeg bij  het Palazzo Farnese, het laatste woord 
gesproken (Afb. 5). Breede loodrecht op het portaal toe-
loopende straten, en overwogen verhoudingen van 
voorplein. t gezicht wordt aan beide zijden van het 
paleis verder  geleid: men heeft niet slechts een voor-
gevel te zien, maar  kan het gebouw ook als kubus be-
wust worden. 
Bij  de moderniseering van de facade van S. a della 
Pace van Pietro da Cortona onder  Alexander
(1656), heeft de omwerking ook betrekking op het voor-
plein waarop een breede straat uitmondt. e voorgevel 
rij k gemodelleerd, voor  het portaal een halfronde zui-
lenhalle. e architectuur  der  andere pleinwanden, pi-
lasterorde over  2 verdiepingen met attiek, als van on-
dergeschikte steuning eenigszins bescheidenbehandeld. 
(Afb. 6).Een inscripti e dreigt elke wijziging men den ban. 

t plein voor  S. , eerst langen tij d na de vol-
tooiing van de kerk (1675) aangevat, staat reeds verder 
dan de zuivere barocke voorpleinsituaties. Niet de be-
wegingsdwang naar  de kerk toe wordt bedoeld, maar 
een ruimt e wordt omsloten waarin de feestelijke verti -
kaalbeweging van den voorgevel wordt gevangen en tot 
staan gebracht. e uitrollende voluten vervolgen zich 
in de gezwenkte dakcontouren van de pleinarchitec-
tuur . n den plattegrond (Afb. 7) komt dit niet voldoen-
de uit. e pleinontwikkeling houdt bovendien rekening 
met een gezicht vanuit het kerkportaal : de achterlig-
gende gebouwen zijn door  een attiek verhoogd, zoodat 
het silhouet van de ruimt e begrenzende architectuur 
niet door  diepere inzinkingen wordt onderbroken. 

n de tot voorplein verwijdde straat dienstig was 
voor  het bouwwerk, evenzeer  verrijkt e dit laatste als 
uitzicht de straat op zich zelf. e eenheid van den ba-
rocken stedenbouw in artistieken zin onderscheidt zich 
van die der e door  het hechte in elkaar 
grijpen van alle onderdeden. Voor  iedere belangrijke 
straat wordt getracht een beëindigingmotief te verkrij -
gen. Een aangename en met de minste middelen te ver-
krijge n perspectivische afsluiting bieden 
eenvoudige wandfonteinen. (Afb. 8). Groo-
tere aanleg treft men aan als de Aqua Felix 
tegen de tegenwoordige Vi a Venti Settembre 
van den . Fontana (1583) de Aqua Paola 
van Giov. Fontana en a (1613) vroe-
ger  de tegenwoordige Vi a Garibald i beheer-
schende. e fraaie Fontanone van Giov. 
Fontana (1613), vroeger  het afsluitend mo-
ment van de Vi a Giulia , werd 1879 verwij -
derd, en twinti g jaar  later  niet bepaald ge-
lukki g tegenover  de Ponte Sisto opgesteld. 

t grootste prachtstuk van alle wandfon-
teinen biedt de geweldige verbouwing van 
den eenvoudigen aanleg voor  waschvrouwen 
tot de 50 . breede Fontana diTrevi . (Afb.9). 

r  Salvi onder  Clemens  (1735) begon-
nen, en beëindigd onder  Benedictus V 

Afb. 8. A O T E . Uit : Platz und 
t von A. E. Brinckmann. 

(1762), architectuur  en plastiek in nauwen samenhang 
met het overal naar  buitenstralende water. r  ver-
diepte plaatsing van het wijde waterbekken speelt de 
waterspiegel mede een rol , wat heden ten dage meestal 
wordt verzuimd. t plein, evenals het voorplein van 
S. o geheel gesloten en vol stroomend verkeer. 

t openen van dit plein door  middel van een breede 
loodrechte straat, zooals in het nieuwe binnenstads-
plan voor , werd ontworpen, is voor  de fontein 
schadelijk, omdat haar  diepgelegen bassin, bij  het uit-
zicht van verre zou verloren gaan. 
Een sterk hellend voorplein wordt architectonisch ver-
werkt in de Scala di Spagna, de afsluiting van de Vi a 

Afb. 9. FONTAN A . 
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Afb . 10. A EN A  SPAGNA T E . Uit : 
t von A. E. Brinckmann. 

de Condotti en de kerk S. Trinit a dei ) die dezen 
onderbouw bekroont. t geld voor  dezen aanieg werd 
bij  testament door  Greffier , Fransche gezant bij  de -
lige Stoel (f 1661) geschonken, doch eerst onder  Cle-
mens X  werd een prijsvraa g uitgeschreven, en de 
bouw in 1721—25 door  Specchi en de Santis onder 
Benedictus  en k X V uitgevoerd. (Afb. 10.) 

t geheel niet alleen optisch voortreffelijk , doch 
ook in zijn architectonische uitwerkin g en klaarheid 
van bevatting voor ons oog. Beneden horizontaal ge-
leedde treden, boven stijgende borstweringen. e diep-
gelegen Barcaccia van Bernini (1629) op gepaste wijze 
in het geheele beeld betrokken. (Afb. 11). e verschui-
ving naar  links (omstreeks 4 ) van de stijgende trap 
wordt door  wisseling van de verschillende hellingen 
weggewerkt. e obelisk van Pius V  (1789) opgesteld 
„i n subsidentium viarum prospectu"  ') vier  meter 

Platz und 

terzijd e van de as van de kerk. versterkt 
door  haar  scheven stand ten opzichte van 
de kerk den indru k alsof straat, trap en 
kerk in dezelfde as waren gelegen. e 
bloemenhandel aan den voet van de trap 
bekrachtigt door  haar  levendige kleuren-
pracht dit stadsbeeld op ongemeene wijze. 

. 
Scliouwburjjbonw . :') Om meer  bekendheid te 
geven aan het zoo actueele onderwerp Schouw -
burgbouw hadden de besturen van de Vereeni-
ging van , Nijverheid en Gemeentebelan-
gen en de j  tot Bev. der  Bouwkunst, 

g 19 . als spreker  uitgenoodigd de 
heer  Joh. . , architect B. N. A. te's-Gra-
venhage. e N. . Ct. bericht hierover: 
Spreker  begon met de vraag te stellen, welke 
plaats ..het begrip schouwburgen"  in onze samen-
leving inneemt, en verdeelde de schouwburgen in 
twee soorten, een voor  ontspanning en tijdver -
drij f en een voor  onderricht en ontwikkeling. Tot 
deze laatste soort rekende hij  de s en 
opera's, de schouwburgen voor  speciale muziek-
drama's of blijspelen en dus ook de gemeentelijke 
theaters. 

Spreker wees er  op, dat ook de overheid van de groote kracht 
die van het theater  uitging, overtuigd was, hetgeen blijk t uit de 
verordeningen, waardoor  vertooningen van krenkenden, slech-
ten of onzedelijken aard verboden kunnen worden, iets, waar-
mede de overheid de opvoedende kracht erkent die van goede 
stukken kan uitgaan. t een groot aantal fraaie lichtbeelden 
ging hij  de geschiedenis van den theaterbouw na, en vertoefde 
bij  de Grieken, , de voorstellingen in het Gothische 
tijdperk , om daarna den grondslag der  hedendaagsche theaters, 
die uit het e k te behandelen. 
Spreker  maakte duidelijk , hoe hieruit de Fransche en e 
typen later  ontstonden en hoe langzamerhand in deze beide 
landen deze typen gingen verschillen. e brand van het -
theater  te Weenen was hiervan een der  oorzaken, doordat 
daarna de strenge Pruisische en Oostenrijksche verordeningen 
werden ingesteld. Verder gaf hij  nog eenige beelden uit Enge-
land, d en Zweden, terwij l hij  het eerste gedeelte afsloot 
met een modern openlucht-theater  in Zweden, dat sterk aan de 
antieke theaters deed denken. 

Na de pauze behandelde de heer n uitsluitend de ultra -
moderne theaters in ; hij  wees er  op hoe de zaal zich 
ontwikkelde in den geest der  oude Grieksche amphitheaters. 

g stond hij  stil bij  het onlangs geopende r te 
Stuttgart, door x n uit n ontworpen. 

e ontwerper die een groote zaal alleen noodig achtte voor 
groote muziekdrama's, voegde hieraan een klein theater  toe voor 
het vertoonen van stukjes in één bedrijf , of fijn e blijspelen, waar-
van de tinteling in groote zalen verloren moet gaan. Verschil-
lende ontwerpen van n werden hierbij  gegeven. 
Ook van de prijsvraag voor eene . a te Berlijn , gaf 
spreker  eenige beelden; en wees op de uitgebreidheid van dit 
gebouw, dat aan de z tegenover  het w 
zal verrijzen. Na deze belangwekkende verklarin g van verschil-

Afb . 11. A  SPAGNA T E . 
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') e tegenwoordige gevel, van de 1495 door i  van 
Frankrij k geschonken kerk, werd in 1816 op initiatie f van -
wij k  door s gebouwd. 
'-') Berekend voor het gezicht vanaf afdalende (lager  liggende) 
wegen. 
:1) r  plaatsgebrek niet eerder  opgenomen. 

lende vrijstaande theaters, besloot sprekermet een oogenblik te 
wijzen op den toestand der  schouwburgplannen te 's-Graven-
hage. 

r  had hij  een beeld vervaardigd, waarop de beide tegen-
over  elkander  staande projecten van een schouwburg op de 
plaats van den tegenwoordige en een op „Zorgvliet "  naast elkan-
der  waren geplaatst, op dezelfde schaal geteekend. 

e vergelijking viel geheel in het voordeel van Zorgvliet uit, 
omdat duidelij k in het licht werdgesteld de meer  dan bekrompen 
situatie aan het Voorhout en de ruime aanleg op het terrein te 
Zorgvliet , waar tevens nog plaats is voor  eenige groote gebouwen 
om het schouwburggebouw, met een open verkeer  op zij  en ach-
ter  erlangs van 30 en 40 . breedte. e heer n eindigde 
zijn reede met er  op te wijzen dat schouwburggebouwen de juis-
te hoogte aangeven, waarop de cultuur  van een volk is gekomen. 
..Welnu" , zoo sprak hij , „d e keuze van deze plaats op Zorgvliet 
zal de toekomst op het breede inzicht wijzen van het heden. 

n wij  dan tevens hopen dat daar  een gebouw zal verrijzen, 
onze Nederlandsche kunstcultuur  van heden waardig" . 
Op deze door  talrijk e lichtbeelden verduidelijkt e rede volgde 
een langdurig applaus. 

e heer l wees er  ten slotte nog eens op hoe noodig het is 
dat een schouwburg vri j  staat. e overtuiging van de noodzake-
lij k hiervan deed in het buitenland gebouwen verrijzen op plaat-
sen heel wat verder  van het centrum dan Zorgvliet verwijder d 
is van het centrum van den . 

e goedbezochte vergadering werd bijgewoond door  de -
sche raadsleden Jurriaan , Verburg, Sillevis en Bleeker. 

. M 
t Park aan het Nieuwe diep te Amsterdam. Eenigen tij d 

geleden deelden wij  mee. dat Publieke Werken een plan had op-
gemaakt voor  den aanleg van eengrootparkaanhetNieuwediep. 
den grooten plas bij  Zeeburg. 
Thans bericht de N. . Ct., dat de minister  in beginsel bereid 
blijk t te zijn mede te werken tot de onteigening van den in dat 
plan begrepen grond en het daarbij  behoorende water, voor 
zoover  dit valt onder  de gemeente . 
Binnenkort zullen de desbetreffende stukken ten stadhuize ter 
visie worden neergelegd. 

t nieuwe park zal.de oppervlakte van grond en water  bijeen-
genomen, ongeveer  45 hectare groot worden, dat is dus een half 
maal zoo groot als het geheele Vondelpark. 
n het park aan het Nieuwediep zal echter  het water  domineeren. 
e uitgestrekte plas komt te liggen in een krans van plantsoen, 

zoodat het park een mooie gelegenheid zal bieden voor een 
groote wandeling om de prachtige waterpartij . 

n denkt zich een beplanten verbindingsweg van het Javaplein 
naar het nieuwe park. e totstandkoming zal in totaal een uit-
gave van ongeveer  een millioen gulden vorderen. 

e kerk te Schore (Z.-Beveland). e N. . Crt . bericht: e 
gecombineerde vergadering van kerkvoogden en notabelen der 

e k te Schore heeft besloten, gelden te verzamelen 
voor  den bouw van een nieuwe kerk, en tot het afbreken van de 
bestaande. 
Weder  zal dus een oud monument op Zuid-Beveland verdwij -
nen. e kerk is toch een van de weinige oude die men nog op 
Zuid-Beveland vindt. Vóór de reformatie was zij  de kapel van 
het klooster  Jeruzalem te Biezelinge. n kan haar  stichting 
vaststellen tusschen 1200 1250. s in 1250 bezat deze kerk 
het patronaatsrecht. 

e kerk te Schore heeft in den loop der  eeuwen haar  oorspron-
kelijk e gedaante eenigszins verloren; hoe men er  toe gekomen 
is een gedeelte van het krui s (het was vroeger  een kruiskerk ) 
weg te breken, en hiervoor een school in de plaats te zetten, is 
mij  onbekend. e school die later  door een nieuwe school 
vervangen is, op een beter  terrein, zou thans opgeruimd kunnen 
worden 

e noordzijde van het krui s is nog aanwezig; deze dient voor 
kerkeraadskamer. 

t is te hopen dat het kerkbestuur, eer  het tot afbreken over-
gaat, nog een deskundige raadpleegt, of restaureeren niet moge-
lij k zou zijn. Van zelf zal de burgemeester  van Schore, die naar 
ik meen tot kerkvoogden behoort,op de rechteplaats wel kennis 
geven van de beraamde opruiming van dit monument. N. . Ct. 
Slachtoffers van het Vredespaleis. Tengevolge van den bouw 
van het Vredespaleis zijn in de omgeving daarvan in den loop 
van dit jaar met stille trom twee merkwaardige historische ge-
bouwen verdwenen, een feit, dat zoowel den historicus als ieder-
een aan de oude herinneringen van n g gehechten Neder-
lander  tot leedwezen stemt. 

e twee gebouwen zijn : de z.g. Grieksche kapel op den hoek 
van den Ouden Scheveningschen Weg en de Anna Paulowna-
straat. en het vorstelijk buitenverblij f Buitenrust, nabij  den 

. 
t Alg. . . meldt hieromtrent nader: 

Aan beide waren allerlei herinneringen verbonden aan n 
Anna Paulowna. dochter  van Czaar  Paul . en gemalin van 

g Willem . 
Buitenrust was haar  geliefkoosd paleis. Als zij  niet te Soestdijk 
was, waar zij  des zomers dikwijl s vertoefde, dan woonde zij  bij 
voorkeur op het vriendelijk e Buitenrust. Na 's s dood 
wilde zij  niet meer in 't paleis op den k wonen, en 
woonde zij  bijna voortdurend op Buitenrust; zij  is daar  ook over-
leden, op 1 t 1865, zeventig jaar  oud. 

e z.g Grieksche kapel, in het laatst der  17e eeuw gebouwd, was 
in de 18e eeuw het buiten van den s Van den 
Spieghel. t kwam later  aan de e familie en Anna 
Paulowna. die den Griekschen godsdienst bleef belijden, liet het 
inrichten als kapel. 
Volkskunst. n de dezer  dagen te m gehouden ver-
gadering van den Nationalen Bond voor  Volkskunst werd be-
sloten een houtsnijderbeeldhouwer aan te stellen als wandel-
leeraar  van den Bond. Zij n taak zal zijn het bezoeken van ver-
schillende plaatsen van ons land om daar  onderricht te geven in 
het maken van degelijk kinderspeelgoed. Een voorstel om ook 
wandelonderwijzeressen aan te stellen, die de oude sierkunst in 
plaatsen waar  nog nationale kleederdrachten worden aange-
troffen, zouden bestudeeren en met gebruikmaking der  oude 
motieven, nieuwe sierlijker  modellen zoudenkunnen ontwerpen, 
werd gerenvoieerd naar  de e Vereeniging voor 
Volkskunst, omdat in de provincie d vermoedelijk 
met goed succes in deze richtin g zou kunnen worden gewerkt. 
Evenals de e Vereeniging voor  Volkskunst 
reeds begonnen is een prijsvraag uit te schrijven voor  het maken 
van een dienbak en van een kleerenbak, werd het gewenscht 
geacht, dat de andere aangesloten Provinciale Vereenigingen 
voor  Volkskunst in hare provinciën en de Nationale Bond voor 
Volkskunst in die provinciën, waarin zich nog geen Vereeniging 
voor  Volkskunst had ge vormd. eveneens prijsvragen op verschil-
lend gebied zouden uitschrijven. 

Er zal in ons land een krachtige propaganda gemaakt worden 
voor  het wederom-doen-herleven van de volkskunst en getracht 
worden de provinciale vereenigingen en bovenal de plaatselijke 
comités aanmerkelijk in aantal te doen toenemen. 
Ten slotte werd in beginsel besloten in het jaar  1914 eene ten-
toonstelling te organiseeren. waarop kinderspeelgoed van de 
beste hoedanigheid een hoofdrol zal vervullen. 
Nehalennia. e vereeniging tot instandhouding en bevorde-
rin g van Walchereu's natuur- en steden-schoonheid voert een 
krachtige actie tot bereiking van haar  doel. Vooral haren secre-
taris, den heer  B. von Brucken Fock komt in deze lof toe. Waar 
Walcheren's schoon bedreigd wordt, en dit komt helaas meerma-
len voor, stelt hij  alles in het werk om vernietiging te voorkomen. 
Zoo wel door  voordrachten als door  populaire brochures tracht 
hij  belangstelling voor de goede zaak en ontsiering tegen te 
gaan. Na een brochure van Nehalennia over de Walchersche 
kleederdracht, waarin propaganda voor het oude burger-
costuum gemaakt wordt, is dezer  dagen een brochure over 
Woningbouw ten platten lande verschenen, waaraan bijgaande 
afbeeldingen zijn ontleend. n wordt met woord en voor-
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Boerenwoning te g gebouwd in 1866. 

beeld gewezen op de slechte en overladen architectuur  der  „mo-
derne"  arbeidershuizen, met schijn topgevel cementen banden, 
groote spiegelruiten, grijze pannen, waarbij  de oude arbeiders-
of boerenwoningen, zelfs die uit het midden der  19e eeuw, zeer 
gunstig afsteken, zooals bijgaande afbeelding van een boeren-
woning te g doet zien. 
Terecht wordt in de brochure opgemerkt, dat het juist deze 
oud-Walcherensche huizen zijn, zooals die tot voor  korten tij d 
werden gebouwd, die het meest nabij  komen tot de goede mo-
derne begrippen betrekkelij k woningbouw. 

e vereeniging Nehalennia wordt een goed succes in haar  vi r-
dienstelijk streven toegewenscht. 

e Bouwvak-Tentoonstelling te . 1913. 
e grootsche tentoonstelling belooft in alle opzichten interes-

sant te worden. Er wordt hard aan gewerkt. e , 
die een oppervlakte van 20.000 . beslaan zijn gereed voor  de 

binnenbehandeling; evenzoover  is het Saksische Staatsgebouw. 
Bij  de l is het monteeren in vollen gang. Bij  de gewa-
pend betonhal, die overeenkomstig hare latere bestemming als 
blijvend tentoonstellingsgebouw, een monumentaal karakter 
heeft (ontwerp van Prof. s te ) wordt begonnen 
met de overdekking van den koepel, waarvan de spanten reeds 
gereed zijn. 

e fundamenten voor  het J /.i- r- monument, vertegenwoordiger 
van de staal- en ijzerindustrie , zijn gelegd. e hal voor  het onder-
zoek der  bouwstoffen en evenzoo de kongreshal worden reeds 
ingericht. t hoofdrestaurant is van buiten klaar. 

t den opbouw van de hallen voor  bouwhygiëne en voor  sport, 
benevens van de buitenlandsche staten is men reeds begonnen. 
Van de beide bruggen, die de r  spoorweg overspan-
nen, is de groote bijna klaar; de brug voor  voetgangers, later  be-
gonnen, schiet goed op. t beslistheid kan op de tijdig e vol-
tooiing van de tentoonstelling gerekend worden. 

t tentoonstellingsbestuur  heeft besloten, ten einde firma' s als-
nog gelegenheid te geven in te zenden, de termij n van opgave te 
verlengen tot eind Februari 1913. e groot de deelneming is 
blijk t wel hieruit , dat reeds voor 1.100.000 . aan plaats ge-
huurd is. 

Negende Congres voor  Verwarmin g en Ventilatie. t Con-
gres zal eind Juni 1913 te n plaats hebben. Voorzitter  van 
het bestuur  is de bekende , , Wethouder 
van . e een verzoek uit e vakkringen 
bestaat het voornemen, een excursie naar d te houden, 
ten einde de verwarmings- en ventilatieinrichtingen aldaar  te 
bezichtigen. Nadere mededeelingen zijn te verkrijgen bij  Prof. 

. . , Berlin-Grünewald , e 10. Aan 
het Congres, dat het karakter  van een vrij e vereeniging van 
vakmannen draagt, kunnen allen deelnemen, die als fabrikan t 
of ingenieur, of door  ambtelijken, wetenschappelijken of prak-
tischen werkkrin g bijzonder  belang bij  de bevordering van dit 
speciale onderwerp hebben. 

Bedroevend leelijke moderne woningen. 
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 : . Nieuwe . Ver-
bouwing e van Binnenlandsche Zaken. — Verslag 

g 14 Januari.  G E -
. e Schouwburg, door  Joh. . . -

niek. t goud bekroond, door  J. Gratama Waar staan wij  ? 
door n . s te Enschede, arch. S. 
de Clercq. Sociale e en Techniek, door  J. . B. -
schot. . — Berichten. Personalia. — t een 
plaat. 

. 

E . r  het r  zijn aangenomen 
als Buitengewoon d de heeren: 
W. van der  Bouwk. Teekenaar, Amsterdam. 

e ié Bragard, . Brussel. 
. . Ged. Bouwk. Opzichter, Semarang. 
. van der  Pauw. Bouwk. Teekenaar, Voorburg. 

G E V A N -
E . r  het r  is het volgende adres 

ingediend. 

Amsterdam, 22 Januari 1913. 

Aan de  der Staten-Generaal. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, het r 
van de j  tot Bevordering der  Bouwkunst, 
dat het met veel belangstelling heeft kennis genomen van de 
plannen tot verbouwing van het t van Binnenland-
sche Zaken, maar  dat het meent, dat deze plannen niet gelukkig 
zijn te noemen, en wel o.a. op grond van de volgende redenen. 
Ten eerste moet de vraag gesteld worden, of een herbouw van 

e op de bestaande plaats welwenschelijkis.Waar  het 
zich laat aanzien, dat voortdurend de verschillende s 
zich zullen wijzigen en uitbreiden, ligt de gevolgtrekking voorde 
hand. dat binnen afzienbaren tij d het Binnenhof te klein zal zijn 
om deze te herbergen. s nu geeft de voorgenomen bebou-
wing van het e van Binnenlandsche Zaken in deze 
moeilijkheden. t komt het r  voor. dat het van een 
rui m inzicht zou getuigen, indien besloten werd een nieuwe wijk 
te 's Gravenhage aan te wijzen, als terrein voor  den geleidelijken 
bouw van nieuwe , die, in een groot plan 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

samengevat en monumentaal gebouwd, een complex, der -
rin g waardig, zouden kunnen vormen. 

t echter, ten tweede, besloten worden het nieuwe -
sterie van Binnenlandsche Zaken op de bestaande plaats te her-
bouwen, dan geeft het r  U het volgende ernstig in 
overweging. 

t bestaande t blijk t geheel onvoldoende, zoodat 
een radicale verbouwing, zal moeten plaats hebben, die,op enkele 
deelen na, een nieuwbouw genoemd kan worden. t hierbij 
volgens het ingediende plan. de bestaande rooilij n aan de Bin 
nenzijde, die rationeel verband houdend met de beide Poorten 
op juiste wijze aansluit bij  de schuine ingangen van deze beide 
niet aangehouden is, wordt door  het r  betreurd 
daar  hiermede in dit gedeelte van het Binnenhof zonder  nood 
zaak de historische aanleg wordt gewijzigd, en de samenhang 
van de Poorten met de omgeving wordt verminderd, terwij l daar 
en boven een voor  het t nuttig te gebruiken ruimt e 
bij  de'ontworpen nieuwe rooilij n verloren gaat. 
Wat de gevels aan de Vijverzijd e betreft, moet worden opge-
merkt, dat de nieuwbouw zijne speciale moderne eischen stelt, 
waardoor  de vraag rijs t of het technisch en artistiek wel mogelijk 
zal zijn, de bestaande historische gevels te behouden. 

n deze verdwijnen, dan mag verwacht worden, dat de 
nieuwe gevels een eigen schoonheid zullen bezitten, die. duide-
lij k sprekend van onzen tijd , zich harmonisch voegen bij  het zoo 
hoogst belangrijke geheel van het Binnenhof, en zijn historie op 
juiste wijze voortzetten. 

t komt het r  voor. dat een goed resultaat niet 
verkregen wordt door  een architectuur, die zich te veel inspi-
reert op het oude, en gelijk het ingediende project vertoont, be-
handeld zijn in het genre van de gevels van het t 
van Waterstaat, welke architectuur  middelmatig en voor  dei 
huidigen tij *  verouderd genoemd moet worden. 
Uit een artistiek en historisch oogpunt zal het dus wenschelijl, 
zijn. dat een fraaie schepping van onzen tij d daar  ter  plaatse 
verrijst ; en het r  meent, dat waar  het hier  een zoo 
belangwekkende bouwplaats en een zoo voornaam gebouw be-
treft , een openbare of een besloten prijsvraag waarschijnlij k de 
meeste kansen geven deze schepping te verkrijgen . 

t zij  het r  vergund Uwe aandacht te vestigen op 
het adres der  4 Bouwkundige Vereenigingen in Nederland, ge-
richt tot . E. de , in Juni 1912. waarvan hierbij  af-
schrift gaat, en waarin de wenschelijkheid wordt uitgesproken. 
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dat de groote n aan de mogelijk hoogste 
architectonische eischen zullen voldoen, met aangifte der  mid-
delen om hiertoe te geraken. 

, waarom het r  Uwe r het boven-
staande met nadruk in overweging geeft, vertrouwend dat zij  bij 
de behandeling van het betref fende wetsontwerp van Zijn e Ex-
cellentie den r  van Waterstaat r  invloed zal doen gel-
den om te zorgen : 
dat dit ontwerp breed wordt behandeld, hetgeen in bijzondere 
mate kan geschieden, wanneer een nieuw en groot terrein te 
's Gravenhage voor  den bouw der  nieuwe n 
wordt aangewezen; 
dat. indien dit onverhoopt te bezwaarlijk mocht blijken . Uwe 
Vergadering maatregelen zal nemen, dat het uitwendige van het 
nieuwe e van Binnenlandsche Zaken op den ouden 
plaats herbouwd, zal voldoen aan de hoogste aesthetische eischen 
van moderne architectuur. 

k doende, enz. 
Voor het Hoofdbestuur van de

tot Bevordering der Bouwkunst 
(wg.) A.  G.Bzn., Voorzitter. 

J. . Secretaris. 

Bedoeld S N E N VOO -
E N luidt : 

Aan 
Hunne  de  van Binnenlandsche Zaken, 
Buitenlandsche Zaken. Justitie, Waterstaat,  Handel 

en Nijverheid. Oorlog.

Geven met verschuldigden eerbied te kennen, 
de j  tot Bevordering der  Bouwkunst te Amsterdam, 
het Genootschap ..Architectura et Amicitia "  te Amsterdam, 
de Vereeniging ..Bouwkunst en Vriendschap"  te , 
en de Bond van Nederlandsche Architecten te Amsterdam, 
dat zij. in verband met de belangrijke bouwwerken, welke door 
Uw t worden voorbereid, de vrijhei d 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. 

e 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. 
s 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-
ken zal ontwerpen en de uitvoering ervan zal leiden, des te 
zwaarder  rust deze verplichting op de overheid, die indezen 
werkelij k eene roeping te vervullen heeft en geen middelen 
ongebruikt mag laten zich op de best mogelijke wijze van dezen 
plicht te kwijten. 

t is daarom aan bedenking onderhevig, het groot aantal monu-
mentale bouwwerken dat door de g van stad en land 
wordt gesticht, altij d te doen ontwerpen door  eenige weinige 
ambtenaren. t is het ongewenscht. en ii*  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 onderhen 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 ; waartoe in de eerste plaats 
genoemd moeten worden : het nieuwe Postkantoor  te , 

het nieuwe Gebouw van de Tweede r te 's-Gravenhage. de 
s van Waterstaat, , Nijverheid en , 

eventueele Paleisbouw te Amsterdam en te 's-Gravenhage, 
w te m en het nieuwe Postkantoor  van 

Utrecht. 
t zij  ondergeteekenden vergund wegens den urgenten aard 

van het onderwerp meer  speciaal bij  de voorbereiding van den 
bouw van het nieuwe Postkantoor  te m stil te staan en 
ten dezen te wijzen op het door  het Gemeentebestuur  van -
terdam gegeven voorbeeld ten aanzien van de stichting van het 

s aldaar, waarvoor  een prijsvraag werd uitgeschreven. 
n 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  vrij e 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 

m te Amsterdam, het plan voor  de g te 
Amsterdam, de Schouwburg te , het w 
te Berlijn , het Parlementsgebouw te , het Gebouw van de 
County Council te , het s van Weenen, het Parle-
mentsgebouw te Buda-Pest, de n der  verschillende 
Amerikaansche Staten, de Grand-Opéra te Parijs, de nieuwe 
Opera te Berlijn , Schouwburgen te Frankfort . Stuttgart. -
mund. . Academie van Beeldende n en k te 
Berlijn , Stations te . Basel. Frankfor t en , de 
kerk du Sacré Coeur  te Parijs, enz. enz. 

, waarom ondergeteekenden, ten volle overtuigd van 
Uwe belangstelling te dezer  zake en van Uwen wensch de ont-
wikkelin g der  moderne bouwkunst krachtig te willen 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  tot Bevordering 

der Bouwkunst, 
A . , GBzn.. Voorzitter . 
J. , Secretaris. 

Voor het Genootschap ..Architectura et Amicitia". 
. A. J. . Voorzitter . 

JAN E , Secretaris. 
Voorde Vereeniging ..Bouwkunst en Vriendschap". 

. OTTEN , Voorzitter . 
J. N E , Secretaris. 

Voor den Bond van Nederlandsche Architecten. 
. P. C E . Voorzitter . 

C. N. VAN . Secretaris. 
, 

, 
Juni 1912. 

G OP G 
14 . Aanwezig de heeren: S. de Clercq, J. . 
B. J. Ouëndag en Jan Stuyt. benevens de Alg. Secr. J. Gratama. 

e heer  A. Salm GBzn , voorzitter, kon wegens ongesteldheid 
niet aanwezig zijn, terwij l de heeren J. A. G. van der  Steur, vice-
voorzitter, J. , W. F. C. Schaap en Alb. Otten hadden 
bericht verhinderd te zijn. 

S J 1913. e heer  B. J. Ouëndag, voor-
zitter  van de Commissie van Onderwij s (welke Commissie de al-
gemeene leiding der  examens in handen heeft) en voorzitter  der 
Examen Commissie,deed inededeeling omtrent de examens voor 
Bouwk. Opzichter.Bouwk.Teekenaar  en Uitvoerder  van Burger-
lijk e Bouwwerken (Onderbaas). t aantal candidaten, dat zich 
dit jaar  heeft opgegeven, is groot, ruim 250. n verband hiermede 
is het aantal examinatoren uitgebreid. t was den heer  Ouëndag 
aangenaam te kunnen mededeelen, dat de r  van Binnen-
landsche Zaken gevolg had gegeven aan het verzoek van het 

, te willen bevorderen dat de band tusschen de 

g en de examens sterker  werd en ook meer  naar  buiten 
zou blijken , hetgeen o.a. kon geschieden door het aanwijzen 
van een tweetal personen speciaal door  den r  van Bin-
nenl. Zaken, om deel uit te maken van de Examen-Commissie. 

e zijn aangezocht de heeren . E. C. , Bouwk. 
, , en J. . de Groot, Opzichter  1ste 

klasse bij  de n voor  Onderwij s enz. Tevens heeft 
de r de voordracht der  examinatoren, opgemaakt door 
het r  overeenkomstig het advies van de Commissie 
van Onderwijs, goedgekeurd. 

Naar  aanleiding van de weinig overzichtelijke wijze, waarop de 
Studie tentoonstelling van Bouwmaterialen was ingericht, wordt 
deze collectie nagezien, aangevuld en beter  geëxposeerd, terwij l 
tevens het lokaaltje is opgeknapt. 

G . -
G T E N 1914. 

t r  ontving het volgende schrijven: 

Amsterdam, 13 Januari 1913. 

Aan het Hoofdbestuur van de
tot Bevordering der Bouwkunst, Amsterdam. 

 Geboren Heeren. 

j  moet ik U tot mijn leedwezen in kennis stellen, dat ik het 
mandaat van vertegenwoordiger  uwer j  tot het 
samenstellen - in vereeniging met de vertegenwoordigers van 
A. en A , B . en V., de B. N. A. en de V. A. N. . van een concept-
ontwerp met begrooting voor  een tentoonstelling van Architec-
tuur en Architectural e , te houden in het Stedelijk -
seum te Amsterdam in 1914, ter  uwer  beschikking stel. 
Op de vergadering ten mijnen huize op 10 r  j.l . met ver-
tegenwoordigers der 5 vereenigingen en ook bijgewoond door 
den heer  Berlage, waarbij  het eventueel slagen van een derge-
lijk e tentoonstelling uitvoerig besproken is, werd vastgesteld, 
dat om te beginnen, de vertegenwoordigers der  5 vereenigingen 
vóór s benoemd dienden te zijn, om in de eerste dagen 
van Januari de eerste vergadering te kannen houden, want de 
tij d van voorbereiding is eigenlijk reeds verstreken. 
Op de vergadering bovenbedoeld werd tevens vastgesteld, dat 
in deze A m st e r dams ch e Commissie B . en V. een -
mer zou benoemen, en werd de candidatuur t ook be-
sproken, als aangewezen persoon wegens zijn meermalen ge-
bleken talent in het organiseeren van tentoonstellingen. 

t was aldus een ongelukkig denkbeeld van de A m s t e r d a m-
s c h e Vereeniging A. en A., om in de Commissie van Voorberei-
ding voor de A m s t e rdams ch e tentoonstelling die veel-
vuldig zal moeten vergaderen en snel werken - een -
mer te kiezen. Wanneer  B . en V. zich aan de afspraak houdt en 
ook een r  benoemt, dan vrees ik dat de Commissie 
niet snel en dus niet met succes zal kunnen werken. 
Tot nu toe heeft B . en V. bovendien nog niet eens een vertegen-
woordiger  aangewezen; een bewijs dat mijn vrees niet onge-
grond is. j  werkt de Commissie van Baksteenfabrikanten 
voor  1913 met kracht en spoed en legt beslag op de V. A. N. . en 

, die daarbij  niet aangesloten zijn, dat voorkomen 
had kunnen worden, wanneer  onze Commissie hen vóór was 
geweest. 

Ter herinnering diene, dat het beste wat de . kan bijeen-
brengen, met September  1914 naar  Parij s gaat en dat het plan 
bestond, als wij  ons spoedig nader  verklaarden, dat deze expo-
sitie eerst de Architectuur  Tentoonstelling zal opluisteren. 

r  onze slappe wijze van handelen zal de concurrentie met de 
B , Fabrikanten, die voorkomen had moeten worden, in het na-
deel der  architecten uitvallen, en als boven gezegd, zie ik geen 
kans op deze wijze (waar  ik zelf, met goedvinden van de , 
onder  eenig voorbehoud mijn benoeming heb aanvaard) de Ten-
toonstellings-plannente doen slagen en moet ik tot mijn spijt mij 
terugtrekken. 

s hoogachtend, 
wg. A.  G.BZN. 

l de aanwezigen de redenen, die den heer  Salm, tot zijn 
besluit geleid hadden, volkomen konden billijken , werd toch ten 
zeerste betreurd dat de heer  Salm zijn ontslag had genomen. 

t was hun echter  aangenaam te vernemen, bij  monde van den 
Alg. Secretaris, dat de heer  Salm bereid was. wanneer  een be-
roep op zijn medewerking werd gedaan in het belang der  zaak. 
hieraan gevolg te geven, dat hij  dus niet van alle verdere mede-
werking afzag, maar  dat hij . in de gegeven omstandigheden opzag 
tegen de groote verantwoordelijkheid die op hem rustte, ook als 
leider  der  voorloopige commissie. 
Gevraagd werd, of het niet wenschelijk zou zijn deze tentoon-
stelling nog een jaar te verschuiven en in 1915 te doen houden. 

n werd echter  ernstig bezwaar  gemaakt; van uitstel 
komt afstel, en het is wenschelijk. waar  nu de heer  Burgemeester 
van Amsterdam getoond heeft sympathie te hebben voor een 
belangrijk e tentoonstelling in 1914, deze gelegenheid niet voorbij 
te laten gaan. r de B. v. N. Arch, en A . et A . reeds afgevaar-
digden in de Commissie hadden benoemd, werd gemeend dat 
de tentoonstelling 1914 ten spoedigste moer  worden voorbereid, 
en werd de heerJ. Gratama als vertegenwoordiger  der . be-
noemd. 

e aanvaardde de benoeming, verklarend dat hij  volgaarne 
wil trachten met kracht mede te werken om de zaak gereed te 
krijgen , maar  dat hij , gezien het talmen van een der  vereenigin-
gen, een goed resultaat niet kan garandeeren. 

Tot ons genoegen kunnen wij  nu mededeelen, dat inmiddels 
Bouwkunst en Vriendschap als haren vertegenwoordiger  in de 
Commissie heeft aangewezen den heer  Alb . Otten ; Architectur a 
et Amiciti a heeft aangewezen den heer  W. t Czn., de 
Bond van Ned. Architecten den heer  Jan de r  en de Ver. 
voor  Ambachts- en Nijverheidskunst den heer  W. Penaat. 

e Commissie heeft g 21 Jan. j.l . vergaderd, zoodat geluk-
kig nu de voorbereiding ter  hand is genomen, waarbij  het zich 
laat aanzien, dat deze met bekwamen spoed nog voor  elkaar 
zal komen. 

E G . e de vacature Paul 

J. de Jongh, die periodiek aftreedt in deze commissie en zich niet 
herkiesbaar  stelt, heeft de P. P. C. als candidaat gesteld de heer 

. G. Jansen, lid van A . et A . , architect B . N. A . Aangezien deze 
candidatuur  door de 4 constitueerende vereenigingen is over-
genomen, is de heer  Jansen dus gekozen. 

G E VA N E . n ver-

band met de voorgenomen verbouwing van het e van 
Binnenlandsche Zaken, de besprekingen hierover  in de Tweede 

r en het adres van den Ned. Oudheidkundigen Bond, be-
sloot het r  aan de Eerste r  zijn meening in 
deze kenbaar te maken, en werd een concept-adres, opgesteld 
door de Commissie van Voorbereiding, nader  besproken en 
vastgesteld. Zie het adres op blz. 37. 

. BESTUU  VA N T  VA N . S -

. Aangezien de j  op 1 Januari 1913 tot dit 
Verbond is toegetreden moesten 2 afgevaardigden der . in 
het Alg. Bestuur  van het Verbond worden aangewezen. e 
werden door  het r  benoemd de heeren S. de Clercq 
en J. Gratama. e 7 overige afgevaardigden ter  Algemeene Ver-
gadering van het Verbond zullen op de eerstvolgende vergade-
rin g van het r  worden benoemd. 

E T E N (N . Van het Gemeentebe-

stuur  van n (N. ) was het zeer  gewaardeerde verzoek ont-
vangen, een voordracht van leden voor  een e Schoon-
heidscommissie te willen opmaken. e Commissie van Voorbe-
reiding werd opgedragen de voordracht door de volgende 
vergadering van het r  gereed te maken. Tevens had 
genoemd bestuur  aesthetisch advies gevraagd aan de . t. b. d. 
Bouwkunst over  een bij  het gemeentebestuur  ingediend project 
voor  een verbouwing van een bestaande woning aldaar. 

t r  had dit verzoek overgedragen aan de bouw-
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S A. Bebouwing van het Gemeentelijke terrein op „Zorgvliet "  met een Schouwburg en andere gebouwen door  J. A. G. VA N , B 

kundige commissie van , waarin de , vertegen-
woordigd is door  den heer  Jan Stuyt. 

t r  besloot het advies door  deze Commissie uit-
gebracht, over  te brengen aan het Gemeentebestuur  van . 

. BAUFAC G T E G 1913. t bevreemdde 

het , dat hoewel reeds geruimen tij d geleden door 
het r  was voldaan aan het verzoek van de Vereeni-
ging voor  Tentoonstellingsbelangen om een vertegenwoordiger 
der . te benoemen in een commissie van belanghebbenden, die 
te onderzoeken zou hebben op welke wijze eventueel Nederland 
aan de tentoonstelling te g zou kunnen deelnemen, en 
waartoe de heer  Salm was aangewezen, dat nog geen vergade-
rin g dezer  commissie had plaats gehad. 

t laat zich daarom aanzien, mede in verband met den tij d van 
voorbereiding, dat op deze tentoonstelling de Nederlandsche 
bouwkunst niet vertegenwoordigd zal zijn. 

t overig behandelde is niet voor  publicatie geschikt. 
 Alg. Secretaris, 

J. . 
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E . 
vraagt mij , zeer  Geachte , in een kort 
overzicht, het verloop der e Schouw-

historie te willen samenvatten; hieraan 
trachten te voldoen, gedeeltelijk met 

behulp van de handelingen der n 
en van gegevens die in verschillende dagbladen reeds 
naar  voren gebracht zijn en die ik dus geput heb uit be-
schouwingen over  dit vraagstuk verschenen in Nieuwe 
Courant, Vaderland . 

t Schouwburgvraagstuk in den g dateert reeds 
van twinti g jaar  terug uit den tij d dat het Wethouders-
schap van publieke werken bekleed werd door  den 

r e Wijs. e brandgevaarlijkheid van het bestaan-

de gebouw werd door  de heeren van toen reeds opge-
merkt , doch niet met de noodige kracht werden midde-
len aangegeven of uitgevoerd om in dezen gewaarvollen 
toestand verandering te brengen. n 1901 echter  werd 
den 26en Februari een raadsbesluit genomen tot sluiting 
van den tegenwoordigen Schouwburg, doch raadsbe-
sluiten kunnen herzien worden en dit geschiedde reeds 
twee en een halve maand later  den n Apri l van dat 
jaar , toen de Exploitati e van de . Fransche Opera 
weder  werd opgedragen tot 30 Apri l 1906 en welke op-
dracht hernieuwd werd in 1905 tot 1911. n dit tijds-
verloop, werden verschillende al te in het oogsprin-
gende gebreken, onderhanden genomen, en zoo ik mij 
niet bedrieg was het in 1906 dat de „Groote "  verande-
ring , waarop nu nog met zekeren trots gewezen wordt, 
plaats vond, en die bestond in het opofferen van ver-
schillende plaatsen, het aanbrengen van een nooduit-
gang onder  het gebouw van onderwijs, het veranderen 
van toegangen naar  de hoogste rangen, die weinig of 
geen verbetering brachten en eenige kleinere verande-
ringen die de tooneelruimte onderging, te zamen een 
kosten beloopende van twaalf duizend gulden. 
n hetzelfde jaar  1901 werd de Schouwburg Commissie 

ingesteld, met de opdracht een geschikt terrein te 
zoeken voor  den bouw van een Nieuwen Schouwburg. 
Verschillende punten der  stad werden door  deze Com-
missie onderzocht, en veel van hare werkzaamheden 
bleven binnen de muren der  Commissiekamer, zoodat 
slechts enkele belangrijke resultaten hier  kunnen wor-
den gegeven. Een voornaam voorstel mag genoemd wor-
den, het bouwen van den Nieuwen Schouwburg op het 
terrein aan . t voorstel van de Commissie 
vond ook een meerderheid bij  den , doch op grond 
van finantieele overwegingen konden Gedeputeerde 
Staten geen goedkeuring aan dit plan hechten, zoodat 
de Commissie weer  opnieuw aan het werk ging. We be-
hoeven niet lang stil te staan bij  de besprekingen, een 
Schouwburg midden in het e Voorhout op te rich-
ten, een plan waar slechts een oogenblik sprake van is 
geweest. r  de aandacht trok het voorstel der  Com-
missie dat eigenlijk nu nog hangende is: „een Schouw-
burg op te richten op de plaats van den tegenwoordige 
met bijvoeging van het gebouw van onderwijs en van 
een klein perceel in de Schouwburgstraat, door  de ge-
meente aangekocht". 

Tegen het einde van de opdracht van Exploitati e van 
het Schouwburggebouw in 1911, begon men weer  aan-
dacht te schenken aan de brandgevaarlijkheid van het 
tegenwoordige gebouw, niettegenstaande de reeds 
genoemde veranderingen, die het brandgevaar  slechts 
voor  een zeer  klein deel ondervangen hadden, wilde 
men hieromtrent zekerheid hebben en kregen de direc-
teur  van bouw en woningtoezicht en de Brandweer-
Commandant opdracht, een onderzoek hieromtrent in 
te stellen, hetgeen een alleszins vernietigend rapport 
ten gevolge had. e Commissie van plaatselijke werken 
kon zich volkomen met dit rapport vereenigen en 
drong aan op de sluiting van het gebouw tegen 1 i 
1911. — t geschiedde doch twee maanden 

q T .  f,T" . 

S B. Vergelijkin g der  terreinen op dezelfde schaal, voor 
een Schouwburg op de bestaande plaats en op het terrein „Zorg -
vliet"  door . . , Architect. 

later  werd het besluit herroepen en ging de Schouw-
burg weer  voor  één jaar  open, totdat in het begin van 
het vorige jaar  het besluit viel tot sluiting op 1 Apri l 
1912 en sinds dien datum is het gebouw dicht, hoewel 
nog steeds gevraagd wordt voor  hoelang? 

n had de Schouwburg-commissie zich gewend 
tot de firm a Fellner  en r  in Weenen met de 
vraag of op het terrein van den bestaanden Schouw-
burg een theater-gebouw zou kunnen verrijzen, ruimt e 
gevende voor  1200 zitplaatsen. - e firm a beant-
woordde die vraag bevestigend en verduidelijkt e dit 
antwoord met een schetsplan. e dit antwoord in 
de Commissie werd opgenomen kan niet met zeker-
heid gezegd worden, doch een ding is zeker, dat na-
dien, de Commissie het noodig vond nogmaals een 
schetsplan te vragen van dezelfde firma , aan den archi-
tect F. m en Co. te n terwij l de . t. Bev. 
der Bouwkunst voor  de moeilijke oplossing werd ge-
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steld een Nederlandsch architect aan te wijzen die dan 
door de Commissie zou gevraagd worden eveneens een 
schetsplan in te dienen. e mededingers zouden 
voor  hun werk ieder  ƒ1200 ontvangen. 

t is bekend, dat het r  om verschillende 
redenen voor de eer  bedankte in deze eigenaardige 
verwikkelin g een vakman' aan te wijzen. e Commissie 
richtt e zich toen tot den architect J. Verheul te -
terdam,, die eveneens bedankte, waarna den Gemeente-
architect J. J. Gort werd opgedragen een plan te maken. 

t verloop van deze soort van prijskamp is eveneens 
genoeg bekend. e ingekomen ontwerpen werden be-
oordeeld door  de Commissie zelf, die vroeger  zich niet 
competent voelde te beoordeelen, of de aangegeven 
plaats, ruimt e genoeg bevatte voor een gebouw van 
1200 toeschouwers. e Commissie werd in hare be-
oordeeling ter  zijde gestaan door den directeur van 
gemeentewerken, den brandweer-commandant en 
andere gemeentelijke Autoriteiten , en uit hetgeen het 
raadslid Jurriaa n k in een der n mede-
deelde, bleek, dat deze ambtelijke adviezen ten gunste 
waren van het ontwerp van den architect J. J. Gort. 

t eindoordeel van dit rapport werd door  den heer 
Jurriaa n k aangehaald en luidde: .naar  ons oordeel 
kan uit de vergelijking van de verschillende plannen 
de conclusie worden getrokken, dat daarvan de beste 
zijn 2 ontwerpen van den heer  Gort n.l. ontwerp A, dat 
behoudens enkele wijzigingen aanbeveling verdient en 
ontwerp B. wat de Schouwburgruimte aanbelangt". 

e Schouwburg-Commissie legde dit advies ter  zijde 
en een merkwaardig incident gaf een wending aan de 
geheele zaak. 

e heer  van d maakte een studieplan; en kan 
men aan een dagbladbericht geloof hechten, dan werd 
dit studieplan ineengezet uit de verschillende inge-
zonden plannen van de verschillende mededingers. 

t studieplan werd door de Schouwburg-Commissie 
aanvaard en diende tot grondslag voor de opdracht 
aan de firm a Fellner  en r  van een definitief plan 
tegen een vergoeding van 40.000 gulden, waarop het 
bekende project werd ingezonden. r  in herhalingen 
te treden van de beoordeelingen van dit definitieve 
plan, is overbodig. 
n een algemeene vergadering van verschillende -

vereenigingen, protesteerden de heeren . . E. van 
Gelder en Jan f met kracht tegen het sloopen van 
den bestaanden k XV  gevel van het voorma-
lige paleis van Prins van Nassau-Weilburg, terwij l de 
architect J. J. van Nieukerken er  op wees, dat niettegen-
staande er  met de ruimt e gewoekerd was, dit project 
duidelij k deed zien, dat de plaats en vooral de straten 
en stegen die het omringen zullen, beslist onvoldoende 
zullen zijn, een kritie k die allerwegen werd gevoeld en 
uitgesproken. Voor een modern k opera- en 
theatergebouw zal dan ook in de eerste plaats gelet 
moeten worden op ruime verkeerswegen geheel rondom 
het schouwburggebouw, ruimer  nog dan Godfried Sem-
per dit in zijn standaard werk aangeeft, omdat sinds 
den tijd , dat dit werk geschreven is, de ontwikkeling 

der  tooneel mecaniek, zulke enorme vorderingen heeft 
gemaakt, waarbij  de beperking van brandgevaar  nauw-
lettend moet worden onder  de oogen gezien. 

t eenige voorstel dat tegenover  het plan der  Schouw-
burg Commissie kan gesteld worden, is het voorstel van 
de , Jurriaa n k en anderen tot oprich-
ting van den Schouwburg op het door  de gemeente aan-
gekochte terrein op Zorgvliet. 
Er zijn andere voorstellen in overweging gegeven, 
waarbij  met een breed handgebaar  een of andere wijk 
of terrein vaag werd aangegeven, terwij l de mogelijk-
heid allerminst bestaat of die terreinen te krijgen zijn, 
en zoo zij  te koop zijn, blijf t de vraag of de kosten, de 
draagkracht der  Gemeente niet te boven gaan. Wat dit 
laatste betreft kan het terrein Zorgvliet zeker  geen be-
zwaar  opleveren, de Gemeente heeft het tegen den ma-
tigen prij s van f 10 de meter  in bezit genomen en de 
ruimt e ? 

e architect J. A. G. v. d. Steur  heeft schetsmatig een 
verdeeling ontworpen om aan te toonen, hoe de ruimt e 
van dat terrein kan gebezigd worden (plattegrond A). 
n de as van het terrein ligt de Schouwburg omgeven 

door een drietal andere gebouwen, waarbij  voldoende 
ruimt e overblijf t voor  het verkeer. e ligging in de ge-
heele Situatie van -Zorgvliet"  waarbij  het Vredespaleis 
en een eventueel k paleis is geprojecteerd mag 
te midden van het zich snel ontwikkelende Vill a park, 
als zeer  gelukkig worden beschouwd. 
n de Nieuwe Crt . besprak een -Vakman"  de slechte 

exploitatie's van schouwburgen buiten de stad, de voor-
beelden waren dan ook zeer  juist, doch minder  juist 
was de vergelijking met den toestand hier  te 'sGraven-
hage daar  het terrein genoegzaam in de bebouwde Ge-
meente ligt. Zooals het plan van den heer  van der  Steur 
verder  aangeeft kan het tramverkeer  practisch en vlug 
geregeld worden en kunnen alle wijken met ten hoogste 
twee tramlijne n bereikt worden. 

Ter vergelijking van de beide plannen, dat van de 
Schouwburg Commissie en van het terrein Zorgvliet 
maakte ik een situatieschets (plattegronden B) op de 
zelfde schaal, met enkele wijzigingen in de schets A 
aangebracht. 

e vergelijking vooral wat betreft ruimt e om den 
schouwburg behoeft verder  geen nadere toelichting en 
is dunkt mij  over  duidelijk . 

e conclusie omtrent de beide situatie'slaat ik dan ook 
gaarne aan vakgenooten over. 

. . . 

X 

door  J. . 

 VA N E E Sr.  T E . NAA  EENE
VA N . A. VA N , Student in de Bouwkunde aan de T. . te . Bekroond met de gouden 
eerepenning in de prijsvraag, uitgeschreven door de Afd. Algemeene Wetenschappen der  Technische 

l te . 

E T G O U . Zooals reeds in het B. 

Weekblad no. 2, 1913 is medegedeeld, heeft 
de prijsvraag voor een interieur-teekening 
eener  Ned. kerk, gebouwd vóór 1500, uitge-

schreven door  de Afd . Algemeene Wetenschappen der 
Technische l te , succes gehad. e heer 
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 VA N E . 

. A. van , Student in de Bouwkunde aan de 
T . . is met goud bekroond voor  zijne teekening van 
het interieur  der  Groote k (voormalige St. -
kerk) te , waarvan wij  hierbij , dank zij  de 
gewaardeerde toestemming van den maker, een afbeel-
ding geven. e heer . J. van der n kreeg voor 
zijn interieur-teekening van de kerk te Naarden een 
eervolle vermelding. 

e prijsvraa g bepaalde, dat de teekening uitgevoerd 
mocht worden als aquarel, pen-, potlood-, crayon- of 
pastelteekening, naar  keuze van den inzender. Voor 
het vervaardigen der  perspectivische teekening mocht 
geen gebruik gemaakt worden van constructieve of 
fotografische hulpmiddelen. 

e heer  van n had 4 teekeningen ingezonden, 
namelijk: 1. e aquarel, interieur  van de -
de k te ; 2. Grootere aquarel aan dezelfde 
kerkruimt e ontleend; 3. Pastel-teekening van het zuide-
lijk e zijschip van de e k te r  (voor-
heen aan St. s gewijd); 4. Groote aquarel van 
de Groote k (voormalige St. ) te -
terdam. 

t Jury t meldt hierover: . 

. n een der  zijbeuken staande, heeft de teekenaar  het 
interieur  der e kerk in donkere clair-obs-
cuur  tonen geaquarelleerd. t is de minst belangrijke 
inzending van het viertal , 
2. t ongewone bravoure is deze grootere aquarel in 
elkaar  gezet en uitgevoerd. Op niemand minder  dan 
Bosboom heeft de teekenaar  zich geïnspireerd, en met 
een groote gemakkelijkheid heeft hij  zelfs getracht Bos-
boom's wonderbaarlijk e aquarel-techniek te imiteeren. 
"Waar een dergelijke vlotte werkwijze bij  Bosboom in 
zijn laatste levensjaren voortspruit uit een rij p talent en 
langs natuurlijk e wegen is ontstaan, ontaardt deze imi-
tatie bij  den aanvangenden artiest in gemaniëreerdheid 
en verdient naar  onze meening geenszins aanbeveling, 
hoeveel bekoring bij  een eerste aanzien daarvan ook 
uitgaat. e teekening heeft overigens uitnemende 
qualiteiten van kleur  en ruimte-expressie. 
3. Als om te toonen, dat hij  ook met gemak het pastel 
hanteert, heeft de inzender  het interieur  der voormalige 
St. k te r  in dit materieel uitge-
voerd. 

r  de klip , gelegen in de moeilijkheid om met deze 
broze materie, zoo bij  uitstek karakteristiek voor  de 
Fransche portretkunst der  18e eeuw, de stoere pijler s 
en vaste wanden eener  kerkruimt e weer  te geven, heeft 
hij  niet kunnen ontzeilen. n kloeken zwaai welven zich 
de gordelbogen en gewelfribben boven deze ruimte, 
waar  het zonlicht zoo pitti g komt binnenvallen. t 
koloriet is wat koud, de stofuitdrukkin g wat wattig en 
week. Er  spreekt meer  een picturaal dan een architec-
tonisch talent uit deze smaakvol opgezette teekening. 
4. t glanspunt dezer  inzendingen is het interieur  der 
voormalige St. k te . 

t standpunt van den beschouwer is in den zuidelij-
ken zijbeuk genomen, zoodat men dit zijschip in zijn ge-

heele lengte doorziet, en tevens door  het transept en de 
arcaden heen, een doorkij k in de groote kerkruimt e 
heeft. e teekening geeft daardoor  een juist begrip van 
dezen monumentalen bouw in zijn grootsche lijnen en 
schoone proportie. e factuur  heeft nog iets teveel van 
het weeke der  pastel-techniek. e stofuitdrukkin g van 
pijler s en wanden kon vaster  zijn. r  de poëzie der 
ruimt e en der  fiere constructie is er  in uitgedrukt , er  is 
toon en stemming in weergegeven, zooals een gevoelig 
artiesten-temperament dit vermag. 

e teekenaar  heeft de pracht dier  sobere architectuur 
meegevoeld en ditmaal op meer  oorspronkelijke wijze 
geïnterpreteerd. e knap geteekende stoffage versterkt 
nog de perspectivische wijking . d zonnelicht 
verhoogt het lichteffect. e sombere toon in het weste-
lijk e deel van het schip is bij  een zonnigen dag wat zwaar 
en onwaarschijnlijk . 
Alles bijeengenomen is het echter  een fraaie teekening, 
getuigende van het picturaal- en teeken-talent van den 
executant, waarom de Afdeeling meent, dat deze vierde 
teekening der  inzending onder  de zinspreuk t 

"  de bekroning met goud ten volle waardig is." 

Van harte wenschen wij  den heer  van n geluk 
met deze onderscheiding, ons verheugende, dat deze 
jeugdige bouwkundige een teekentalent van ongewone 
beteekenis bezit. t belooft iets voorde toekomst; en 
waar  de teekening, zooals het t terecht zegt, een 
juist begrip van den monumentalen bouw van het inte-
rieur  in zijn grootsche lijnen en schoone proporti e geeft, 
daar  is de verwachting niet ongegrond, dat de heer  van 

n niet alleen als teekenaar, maar  ook als bouw-
meester  in de toekomst zal toonen talent te bezitten. k 
had het genoegen de teekening te zien, en ik kan mij 
geheel bij  het oordeel der  Jury aansluiten. e teekening 
is niet vóór alles wat men gemeenlijk noemt een bouw-
kundige teekening. e mist zij  het besliste, het 
rechtlijnige, ik zou haast zeggen het technisch-weten-
schappelijke, dat de lijnen en de kleuren alleen gebruikt 
om de bouwkunstige vormen, verhoudingen of mate-
rialen aan te duiden. n dergelijke teekeningen spreekt 
niet zoo zeer  het levende van de afgebeelde ruimten of 
vormen, als wel het zakelijke, het concrete, het ding op 
zich zelf, zonder de gemoedsaandoening van den be-
schouwer. 

e teekening van den heer  v. n is stemmings-
kunst, waarbij  de stemming niet hoofdzakelijk bereikt 
wordt door  de kleuren, (die goed, hoewel niet bijzonder 
van toon zijn, niet met prachtige, diep-levende kleur-
accenten) maar  door  iets, dat tot het allerbelangrijkste 
in de bouwkunst behoort, namelijk door  ruimtegevoel. 
Niet met straffe lijnen, die in hun strafheid meestal iets 
beperkends en iets koels hebben, maar  met zekere 
vaagheid in de vormen , min of meer  op de wijze van 
Bosboom —, wordt hier  een samenstel van verheven 
ruimten aangeduid, vol wemelende schaduwen, vol 
ruimtepoëzie. die zeer  gelukkig harmonieert met de 
sprekende architectuur-lijne n der  ernstige en grootsche 
zuilen en spitsbogen. 
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Niet geheel schilderkundig in den zin van impressionis-
tische visie, zooals Bosboom met zijn grooten durf en 
forschen greep en zijn soms prachtige kleurwaarde, ook 
niet geheel bouwkundig in den zin van mathematische 
aanduiding, is deze teekening een bijzondere vermen-
ging van beide, van poëzie en bloote werkelijkheid . 
Ontegenzeggelijk is deze aquarel schilderkundig, en 
misschien zal de een of andere principe-architect het 
bedenkelijk vinden, dat de Technische , zij 
het dan de Afdeeling der  Algemeene Wetenschappen, 
dit werk met goud heeft bekroond. 
k vind het integendeel juist, een verblijdend feit, dat 
de Afdeeling dat gedaan heeft. e prijsvragen 
zijn zeer  nuttig. 
Aangevuurd door  demogelijkheid eener  hoogst eervolle 
bekroning, kan hierdoor  bij  de bouwkundige studenten 
de lust tot het maken van goede handteekeningen in niet 

e mate versterkt worden. r  ik kan mij  zoo 
voorstellen, dat zij, en vooral de begaafden onder  hen, 
opgenomen in de spheer  van een prachtig stuk architec-
tuur , nu eens rui m willen ademhalen, eens volop zich 
willen overgeven aan de schoonheidsontroering, eens ge-
heel hun kunstenaarsgemoed willen laten spreken. t 
zuiver  correcte lijnteekenen, de juiste uiting van het 
abstract ontwerpen, wordt met blijdschap verlaten; 
het gaat nu om het weergeven der  aandoening, het gaat 
nu om weglatingen en accenten, het is nu het tasten 
naar  de schoonheid der  levende ruimt e met hare licht-
effecten, hare schaduwwemelingen, hare groote tegen-
stellingen van massa's en volumen en haar  lijnenspel. 

t gaat nu niet om de abstracte, maar  om de levende 
bouwkunst, gereflexteerd in een opgetogen gemoed. 
En wordt hierbij  eigenlijk niet de kern der  bouw-kunst 
benaderd, die kern, welke zoo uiterst moeilijk en het 
bouwkunst-onderwijs den studeerenden bij  het projec-
tieteekenen, bij  het ontwerpen is bij  te brengen? Neen, 
het getuigt m. i. juist van een rui m en zuiver  inzicht 
van de Jury, dat zij  deze schilderkundige teekening met 
haar  bijzonder  ruimtegevoel met goud heeft bekroond. 

e Afd . der  Algemeene Wetenschappen heeft hier  ge-
heel naar  haar  waren aard gehandeld, gaande boven 
het bloot-technische uit naar  het algemeen-kunstvolle. 

9 WAA  STAAN ? ® 
r N . 

Voordracht gehouden op de jaarvergadering van den 
n Werkbund, n 1911. 

Vervolg van blz. 14. 

1 "TTff "  et eerste duidelijk e litterair e naar  voren tre-
, U den van de nieuwe geestesrichting was dat 

pittig e boek t als Erzieher" , dat 
den s de belangrijkheid van de 

kunst-volle, in tegenstelling tot de wetenschappelijke 
kuituu r  aantoonde. Zich baseerend op e en 
Nietsche, poogde de schrijver  de oudewaarheden weder 
ingang te doen vinden, dat de verstandelijkheid alleen 
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den mensch niet kan bevredigen, noch de laatste ver-
vullin g van zijn verlangen kan zijn, dat geen mensche-
lijk e arbeid zonder  de toevoeging van de gevoelswaar-
den haar  einddoel kan bereiken. j  wees op het be-
kende feit, dat zelfs alle groote wetenschappelijke 
vorschers en ontdekkers meer  door  intuiti e dan door 
empirie hun doel hebben bereikt, en hij  kwam tot de 
conclusie, dat slechts wanneer d uit de 
laatste wetenschappelijke periode nu overging in een 
kunstvolle, de gebreken van onzen tij d konden worden 
verbeterd. Wat de r  zijnen tijd -
genooten voorpreekte, begon een paar  jaar  later  te 
komen. Wi j  herinneren ons de jaren van het gisten en 
zwellen, die tusschen 1890 en 1895 liggen, die jaren, die 
leken op de barensweeën van een nieuwen tij  d, en waarin 
op alle gebieden der  kunst machtige revoluties zich 
aanmelden. Wij  herinneren ons dan de jaren om 1895, 
waarin op een speciaal gebied, dat van de z.g. kunst-
nijverheid, de revolutie uitbarstte. Wij  weten, dat toen 
met het slagwoord moderne kunst, alle hemelen zouden 
worden bestormd, dat iedere herhaling van vroeger 
gebruikte vormen uit den booze was, dat men een 
nieuwe vormgeving der  bouwkunst uit den grond poog-
de te stampen. n de atmospheer, waarin die snel wis-
selende stylmodes in die jaren ontstaan waren, ont-
staan nu echter  slechts een ondergeschoven kind van 
de moderne kunst, de -Jugendstil", die, zooals wij  nu 
zien bijna nog grootere verwarrin g heeft gebracht dan 
die vroeger  gebruikelijk e herhaling der  historische 
stijlen. r  het is toch kenmerkend voor  de kracht, 
die in de beweging leefde, dat de jeugdgebreken spoedig 
voorbij  waren. s na enkele jaren bereikten wij  in 
de kunstnijverheid een klaarheid van uitdrukking , die, 
zooals de tentoonstelling te n 1906 aantoonde, 
bijn a een nationaal karakter  van eenheid verkreeg. 

e in den beginne zuiver  kunstnijvere beweging werd 
tot eene groote algemeene beweging, die de hervorming 
van onze gezamenlijke kuituu r  der  vormgeving tot doel 
had. e kunst-geest, eenmaal in actie, greep in op nabij-
gelegen gebied, probeerde het tooneel, den dans, de 
kleedij  te hervormen. En hij  maakte zelfs niet voor  de 
groote zusterkunsten, de schilderkunst en de beeld-
houwkunst, halt, die ten minste voor  een deel den drang 
des tijd s volgden en een strengere architectonische rich-
ting volgden. Overal komt tegenwoordig nieuw leven op, 
een frissche, architectonische geest begint alles voor-
waarts te drijven . En het getuigt van zijn kracht, dat hij 
zich dadelijk ook een ruimer  werkveld zoekt en beslag 
legt op gebieden, die aan de architectuur  onttrokken 
waren, zooals de ingenieurs- en utiliteitsbouwwerken, 
en de aanleg van geheele nederzettingen en steden. 
-Van het sofakussen tot den stedenbouw", zoo kan de 
weg, dien de kunstnijvere-architectonische beweging 
der laatste 15 jaar  heeft afgelegd, genoemd worden. 
Zoo kunnen wij  heden het merkwaardige feit vaststel-
len, dat binnen 20 jaar  aan het geestesleven van onzen 
tij d een nieuwe wending gegeven is. Ook de grootste 
twijfelaar  moet toegeven, dat de ideeën, die de -

, toen ter  tijd e een prediker  in de 

i 

1. . 
2. Traphal . 
4. Eetkamer. 
5. Woonkamer. 

woestijn, verkondigde, overwonnen heb-
ben, en dat zijn toenmaals uitgelachen voor-
spelling, dat in d weder  een 
kunstvolle periode zou beginnen, ten minste 
voor  een deel is vervuld. Want het is ze-
ker, dat heden een wij d verbreide belang-
stelling onder  het groote publiek voor  ons 
streven heerscht; het oor  van de bevolking 
staat open, om het evangelie te hooren. 
Vooral echter  staat de jonge generatie met 
volle zelfbewustheid op den bodem der 
ideeën, die wij  vertegenwoordigen. e te-
genwerkers uit de kringen van het hand-
werk en de industri e zwijgen, en maken 
hunne positie daardoor  kenbaar, dat zij 
zich stil de resultaten van ons streven toe 
eigenen. e catalogi en raametalages 
toch bevatten heden gewoonlijk dat, wat 
zij  nog voor  5 jaar  ten sterkste bestreden". 

s beschrijft dan de vreugde van 
het succes. r  toch moet men zich van 
dit succes geen te groote voorstelling maken. 

r  van ons, die als kunstenaar  met het publiek te 
maken heeft, weet, welke enorme weerstanden nog 
heden overwonnen moeten worden, om ook slechts de 
eenvoudigste en natuurlijkst e wetten van een gelouterde, 
architectonische opvatting recht te laten gelden. Senti-
mentaliteit, misbegrip van nuttigheid, het gewend zijn 
aan het slechte, staan belemmerend in den weg. Groote 
kringen, zooals de aristocratie en de rijke n moeten er 
niets van hebben, omdat hun de reinigende tendens van 
de beweging onsympathiek, de burgerlijk e erkenning 
van de nieuwe kunstopvatting onaangenaam is. Wan-
neer  wij  echter  toch, trots alles, binnen d een 
verreikend gevolg van ons streven kunnen zien, dan 
moeten wij  toch niet vergeten, dat het buitenland, glo-
baal genomen, nog weinig aandeel in onze nieuwe kunst-
smaak neemt. Ten slotte, wat het ergste is, wij  weten 
ook zelf nog niet juist, waarheen wij  gaan in den 
zin eener  stijlontwikkeling , waarvan de heele wereld 
spreekt en die wij  allen verlangen. 

Een vaststaande traditi e van onze nieuwe wijze van 
vormgeving is nog niet gevormd; zij  is wel in kiem 
voorhanden, maar  voor  de tijdgenooten als zoodanig 
gewis nog niet zichtbaar. 

e heden vast te stellen tekortkomingen grijpen in 
elkander  in. Juist omdat wij  nog geen gevestigde nieuwe 
traditi e hebben, heeft het betere groote publiek nog 
niet den drang ons te volgen, en het buitenland heeft 
nog geen aanleiding, ons te koopen. 
Beide blijven bij  dat, wat zij  voor  uit- en afgemaakt 
houden; van de poging willen zij  niets weten, en zij  zijn 
wantrouwend tegen alles, wat niet afgestempeld is. e 
afgoden, die wij  in onzen engeren krin g omgegooid heb-
ben, staan voor  hen nog recht op. t onechte, dat wij 
gezien hebben, oefent op hen nog zijne werking uit. 

r  jaar  zijn er  in het buitenland groote tentoonstel-
lingen met de ergste architectuur. En door  hun ge-
brek aan eigen overtuiging worden de rijk e lieden bij  ii 

7. a of terras. 
8. n bijvertrekken . 
9. . 

10. Ba'lkamer. 
11. Slaapkamer. 
12. . 

S T E . Arch . S. E . 

ons gedreven tot een blinde jacht naar  zoogenaamde 
antiquiteiten; zij  omgeven zich met dingen van een 
duistere herkomst, die na 10 jaren, in een zekere juiste 
gerechtigheid, gewoonlijk blijken valsch te zijn. En zoo 
moeten wij  misschien ook heden nog zeggen, dat welis-
waar  een overwinning der  nieuwe e kunst te 
constateeren is, maar  dat dit toch slechts een theore-
tische overwinning is. Er  zijn resultaten, maar  men 
maakt er  nog geen gebruik van. 

t volgt de dringende noodzakelijkheid ijveri g 
verder  te gaan. n het aangezicht der  feiten is nu voor 
alles de opgaaf, de beweging op een vasten ondergrond 
te plaatsen, haar  te consolideeren, haar  ruimste kringen 
te sluiten. En deze arbeid loopt, goed bezien, slechts 
uit op een groote algemeene weder-ontwikkeling ten 
opzichte van den vorm. 

( Wordt vervolgd.) 

M S TE . Q 
Arch . S. E . 

ijgaande afbeeldingen (zie ook losse plaat) 
betreffen het bescheiden landhuis van den 
fabrikan t . van m te Enschede. t 
toont, hoewel misschien wat stroef, de eigen-

schappen van den baksteenbouw. zooals deze in -
land en d werd toegepast en tegen-
woordig weer  herleeft. n dit karakter  past ook de toe-
passing van terra-cotta, die bij  alle gewichtige bouw- en 
afdekkingsonderdeelen werd gebruikt, hier  en daar  met 
eenvoudige doch karakteristieke kleiversieringen ge-
tooid (een en ander  van Brouwers-fabriek). 

w verglaasde dakpannen (verglaasd wegens 
de overlast van rookbevuiling daar  ter  stede) de verf-
tonen blauw en wit, contrasteeren krachti g tegen het 
steenrood en terra-cotta, waarbij  valt op te merken, dat 
de foto genomen werd, toen de kleuren en chablonen 
nog niet waren voltooid. 
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t silhouet van het geheel is streng gehouden, en het 
grondplan toont de eenvoudige ligging der  vertrekken 
onderling. 

t geheel werd aangenomen voor/l l .324 door den 
heer  A. Jennink te Enschede. 

E E ft 
EN . 

door  J. . B. . 

. 

N EN . Voor 

eenigen tij d geleden is de Nederlandsche lite-
ratuur  over  het vraagstuk der  volkshuisves-
ting weder  met een zeer  belangrijk werk ver-

rijkt ; wij  bedoelen: „  Uitbreidingsplan en bouwverbod." 
(beschouwingen over  inhoud en toepassing van de be-
trekkelijk e en aanverwante bepalingen der Woningwet) 
van . . J. Smidt. 

Voor wat aangaat de principieele verhandelingen en 
door den schrijver  verdedigde stellingen kunnen wij 
zeggen bijna geen volzin van het werk te kunnen onder-
schrijven. r  het werk als zoodanig achten wij  toch 
zeer  belangrijk al zal het aan de groeiende belang-
stelling in het volkshuisvestingsvraagstuk ook groote 
schade ; erokkenen. Belangrijk is het, om de groote 
hoeveelheid stof er  in verwerkt en om de overtuigende 
kracht , waarmede de schrijver  zijne zij  het o. i. ook 
slechte zaak verdedigt. Schade aan de groeiende be-
langstelling in de veelal nog zoo treurige huisvesting 
van den arbeider  zal het doen, omdat de zoo krachtige 
overtuiging waarmede het werk is geschreven, grooten 
invloed op de publieke opinie moet uitoefenen, en wel 
in dien zin, dat het het groote mede-gevoel van de goe-
gemeente met den armen huizenbezitter, wiens krotten 
worden onbewoonbaar  verklaard en met den nóg ar-
meren grondbezitter, wiens gronden door  bouwverbod 
of dergelijke rampzalige moderniteiten worden getrof-
fen, er  door  zal worden versterkt. 

r  ook dwingt . Smidt's werk onze bewondering 
af voor  den persoon van den schrijver; de heer  Smidt 
toch is een man van zeer  gevorderden leeftijd en daar-
om is het bizonder  meenen wij , dat het schrijven van 
een boek van ongeveer  400 bladzijden over  slechts twee 
artikelen onzer  Woningwet van welke bladzijden de 
laatste even frisch en onderhoudend is als de eerste — 
van een werkkracht en een werklust getuigt, die vele 
menschen in de kracht van hun leven hem zouden be-
nijden. 

h hoe het ook zij, hoe belangrijk wij  het werk ook 
vinden en hoezeer  wij  den schrijver  hoogachten en hul-
digen om zijn groote gaven en krachten, toch zijn wij 
ten diepste overtuigd, dat door  zijn schitterende werk-
kracht den tegenstanders van een doelmatige verbete-
rin g der  volkshuisvesting sterke wapenen in handen 
zijn gegeven. En vooral op den leek zal . Smidt's 
boek diepen indruk maken ; deze toch zal zij  het dan 

ook door  den schrijver  niet zoo gewild, daarvoor is ons 
des schrijvers naam een waarborg herhaaldelijk op 
een dwaalspoor  worden geleid. . Smidt weet telkens 
den indru k van een niet genoeg te waardeeren objec-
tivitei t te vestigen door b.v. een bestrijding te leveren 
van een voorstel, ten aanzien waarvan hij  te voren deed 
vermoeden een voorstander te zijn, als om maar iets 
te noemen de vorm een weinig anders ware geweest. 
Zoo vangt b. v. het werk aan met den volgenden, merk-
waardigen volzin: 

.Toen in het antwoord op het verslag der  Tweede -
mer over  de Staatsbegrooting voor  1908 door  den -
nister  van Binnenlandsche Zaken (toenmaals de heer 

) werd medegedeeld, dat eene wijziging der  woning-
wet in een ver  gevorderden staat van voorbereiding 
verkeerde, was dit een blijd e tijdin g voor  allen die, van 
het groote materieel en moreel belang van eene behoor-
lijk e volkshuisvesting overtuigd, de bestaande wet tot 
verwezenlijking van dat belang niet voldoende achtte. 
Wanneer  men dit gelezen heeft, dan  en hoe zou het 
anders mogelijk zijn? — meent men te doen te hebben 
met een voorstander  van de herziening van onze voor-
schriften op de volkshuisvesting, en wel van een her-
ziening, die in de belangen der  volkshuisvesting haar 
ontstaan vindt. 

r  welk een ontnuchtering dan, als men het boek 
verder  bestudeert! 
Nadat de schrijver  heeft medegedeeld, dat de voorge-
nomen herziening der  Woningwet hem tot het schrijven 
van zijn werk noopte en dat voor de verrijkin g van het 
verzamelde materiaal zijn hoop was gevestigd op de 
door de Vereeniging voor de staathuishoudkunde en 
de statistiek gevraagde praeadviezen, vervolgt hij  op 
pag. : 

e adviezen, gegeven door de heeren . . J. Nie-
boer, . J. . Valckenier s en J. W. C. Tellegen 
werden in 1908 uitgegeven. t zijn degelijke en leer-
zame verhandelingen, alle drie, die kostbare bouw-
stoffen bevatten voor den wetgever. Ze konden echter 
niet voldoen aan hetgeen mij  vóór alles raadzaam 
scheen. n die adviezen zijn practischc en theoretische 
staathuishoudkunde, sociologie, architectuur, steden-
bouwkunst, enz. voornamelijk aan het woord, terwij l 
door  mij  meer  uitsluitend bedoeld werd de bestaande 
wet en hare toepassing uit een juridisch , etisch en le-
gislatief oogpunt te beschouwen. Er  waren natuurlij k 
verschillende punten van aanraking, waaraan ik mijne 
aandacht gaarne wijdde, maar het geheel was er  niet 
op ingericht, om overeenkomstig mijne bedoeling, in 
verband met de practij k der  wet, eene exegese te geven 
van de betrekkelijk e bepalingen, daaraan te toetsen de 
door  anderen voorgestane uitlegging en verder  de toe-
passing, die de wet ondervond, uit voorschreven oog-
punten aan eene kritie k te onderwerpen, die strekken 
kan om bij  eene herziening der  wet meer rechtvaardige 
en billijke bepalingen te verkrijgen en inzonderheid eene 
voor het recht en de rust der ingezetenen betere toepas-
sing verzekerd te zien". 

t laatste zinsgedeelte van dit eveneens zeer  merk-

waardige citaat hebben wij  doen cursiveeren, om daar-
door  duidelij k te doen uitkomen, hoe wreedelijk deze 
verwachtingen gewekt bij  de lezing van de eerste 
aanhaling — den bodem wordt ingeslagen. En dit te 
wreeder, naarmate men die adviezen-Nieboer  c.s. beter 
kent. Wanneer die adviezen niet bevatten, wat . 
Smidt gewenscht scheen, dan ligt daarin al opgesloten, 
dat de door hem begeerde herziening der  Woningwet 
niet den belangen der  volkshuisvesting zou ten goede 
komen, maar  gericht zou zijn op het verkrijgen van, 
„meer rechtvaardige en billijk e bepalingen"  en om van 
„eene voor het recht en de rust der  ingezetenen betere 
toepassing verzekerd te zijn" . r  rechtvaardige en 
billijk e bepalingen . . . . daarmede wordt natuurlij k be-
doeld: slappere meer rekbare bepalingen en de inge-
zetenen, wier  recht en rust moet worden verzekerd 
mèt die slappere bepalingen, dat zijn het behoeft 
geen betoog de bezitters van krotjes, hypotheekjes in 
krotjes en bouwgronden. 
Ook het rapport van de commissie, ingesteld door het 
Co.ngres voor  Openbare Gezondheidsregeling (Gezond-
heidscongres), welk rapport werd vastgesteld in Juli 
1908 kon . Smidt's instemming niet verwerven. En 
ook hierin werd een herziening der  Woningwet verde-
digt, die rekening hield met de belangen der  volkshuis-
vesting. En vermoedelijk daarom treft haar  het volgen-
de, o.i. zeer  onbillijk e oordeel: 
„O m binnen afzienbaren tij d eene verbetering der huis-
vesting te bewerken, heeft de wetgever  aangegeven de 
onbewoonbaarverklaring, de ontruimin g van onver-
beterbare woningen en de overplaatsing der  bewoners 
in voldoende verblijven. e middelen vormen de onder-
deden van één geheel. t rapport geeft ook geen 
andere aan. t bevat nuttige voorstellen over  de ver-
betering van daarvoor  vatbare huizen, maar legt, in 
navolging van eenzijdige ijveraars, voor  't overige den 
nadruk op de verdrijving  der  bewoners uit slechte 
woningen, zonder  afdoende maatregelen aan de hand 
te doen om de verdreven bewoners aan voldoende, voor 
hen toegankelijke woningen te helpen. t laatste is 
echter  het eenige, wat van werkelij k belang is. Niette-
min werd voorbijgezien, dat het niet op onbewoonbaar-
verklarin g en uitdrijvin g aankomt, daar  dit- gelijk ook 
de ervaring leert op zich zelf een werkelij k kwaad 
is, eerst voor  het doel dienstig wordende, indien het 
gepaard gaat met het betrekken van betere verblijven. 

e beschikbaarheid daarvan is een allereerste eisch, 
zonder welke niets dan onrust, tegenzin en ellende 
wordt veroorzaakt. 

t de zorg daarvoor  worde behartigd en in wezen-
lijkhei d betracht, het is de taak van den wetgever, dat 
te verzekeren. e commissie heeft het wel gevoeld, 
maar  blijf t de onbewoonbaarverklaring op den voor-
grond plaatsen. Zij  schrijft : 
„ e nadeelige gevolgen, verbonden aan eene onbewoon-
baarverklaring , te keeren, door  niet onbewoonbaar te 
verklaren, is het voeren van struisvogelpolitiek. t is 
een verkeerd uitgangspunt. t is integendeel goede 
politiek en wezenlijke humaniteit, de bewoners met 

rust te laten zoolang voor  hen geen betere verblijven 
beschikbaarzijn. Aangoede bedoelingen op papier  heeft 
de j  niets. n weg aan te wijzen, om wer-
kelij k betere woningtoestanden te verschaffen in plaats 
van de voor het materieel en moreel volksbelang ver-
derfelijke, voor  die hoofdzaak bleef de commissie staan. 
Zi j  schreef wel : „zoo noodig moet voor het onderdak 
brengen der  verdreven bewoners gezorgd worden", 
maar  voor  het hoe en wanneer gaf zij  geen anderen raad, 
dan in de wet de bevoegdheid der  gemeente, om voor 
nieuwe huisvesting te zorgen, om te zetten in een ver-
plichting. t kan men gemakkelijk schrijven." 
Uit dit laatste zinnetje maar ook uit die, welke 
hierna nog volgen blijk t ten duidelijkste, dat 

. Smidt een tegenstander is van gemeentelijken wo-
ningbouw. r  — zoo zouden wij  dan willen vragen 
welke andere middelen — om te voorzien in den wo-
ningnood — had de commissie dan nog aan de hand 
moeten doen, gezien het feit, dat de Woningwet thans 
reeds de gelegenheid biedt om met behulp van staats-
geld in de behoefte aan volkshuisvesting te voorzien. 
Wat is nu de conclusie, die uit deze laatste aanhaling is 
te trekken? Eenvoudig deze: . Smidt wil niet onbe-
woonbaar  verklaren, zoolang dat niet gepaard gaat 
met het nemen van maatregelen ter  voorziening in de 
huisvesting der  verdrevenen, terwij l hij  evenmin 
wenscht, dat die maatregelen van gemeentewege wor-
den genomen. Waar het nu voor  particulieren finan-
cieel onmogelijk is in de behoefte aan volkshuisvesting 
te voorzien, daar  zou het gevolg van . Smidt's rede-
neering zijn: geen aanbouw van nieuwe huisvesting, 
dus geen onbewoonbaarverklaring der  minderwaardige 
oude en ziet . . . . het recht en de rust der ingezetenen 
zijn verzekerd. 

n leze nu nog eens de eerste aanhaling uit . 
Smidt's boek in dit opstel over  en oordeele dan over  de 
uitwerkin g op de publieke opinie. 

( Wordt vervolgd). 

^ . 
T J T E . 

Zeer geachte
n het ..Bouwkundig Weekblad'' van 18 Januari 1913. lees ik onder 

de „Berichten" , dat de mogelijkheid van een groot park rondom 
de schoone waterparti j  „het Nieuwediep"  te Amsterdam veel 
kans van slagen heeft. n dat bericht lees ik: n denkt zich 
een beplanten verbindingsweg van het Javaplein naar het 
nieuwe park. e totstandkoming zal in totaal een uitgave van 
ongeveer  een millioen gulden vorderen." 
Zeer  geachte , die verbindingsweg is reeds door den 
Amsterdamschen Gemeenteraad vastgesteld bij  het vastleggen 
van het uitbreidingsplan e Buurt . e verbindingsweg 
maakt deel uit van een zeer  leelijk stratenplan, een plan dat ge-
heel uit den tij d is. Opdien verbindingsweg, lang driehonderd 
meter  komen vele straten uit onder een hoek van ongeveer 
zestig graden, terwij l die verbindingsweg naar de zijde van het 
Javaplein wordt afgesloten door een lansvormige bebouwing. 

t Javaplein zelf biedt niets aan. wat een plein moet aanbieden. 
Een slechter  geconstrueerd en een slechter  afgesloten plein zal 
men moeilijk in de hoofdstad vinden. s meermalen heb ik 
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er  op gewezen, dat de e Buurt een zeer  goede woonwijk 
kan worden, maar  dan moet het bestaande, nog niet geheel in 
uitvoering zijnde plan gewijzigd worden, (n.b. er  loopt van de 
Zeeburgerdijk een straat van 21 r  breed dood op den ring-
vaart van de Watergraafsmeer, zou deze straat verlengd worden 
in de Watergraafsmeer  dan liep zij  dood op de spoorbaan) en 
moet er  voor  het zuidelijk deel van deze buurt een goede be-
bouwing worden ontworpen, 't s mogelijk om het Nieuwe diep-
park te bereiken, door  een vriendelij k stadsdeel met lage be-
bouwing; een soort tuin voorstad is geenszins een utopie voor 
dit deel van de gemeente. 

n de Amsterdamsche Architecten willen medewerken 
hier  iets te bereiken, dan wil ik hen de verzekering geven dat 
zij  kunnen slagen, maar  dan moet er  ook hunnerzijds op een 
beter  uitbreidingsplan worden aangedrongen. 

t dank voor  de plaatsruimte. 
A.  C. . 

Q . JB 
School voor d te . e cursus voor 
het emailleeren, die aan de School voor d te 

m gedurende 1913 eiken Zaterdag wordt gegeven, zal het 
geheele jaar  worden voortgezet. 

n kan dezen cursus bijwonen, zonder  het overige onderwijs 
der  school te volgen, doch men moet eenige bedrevenheid in 
de metaalbewerking bezitten. 
Proeven van de werkstukken in email, door  de leerlingen ver-
vaardigd, zijn in het m van d te bezichtigen. 
Pleinvrees. Er  begint in Nederland een zekere plein vrees epi-
demisch te worden. t n te Amsterdam, dat 
door  verwijderin g van zijn plantsoen tot een echt en goed plein 
had kunnen worden, behoudt zijn boompjes en zijn blommetjes ; 
thans hebben B. en W. van 's Gravenhage den gemeenteraad een 
plan aangeboden voor  de beplanting van het Plein. n bedoe-

 ling is, een beplanting in te richten, waarbij  alle thans aanwezige 
boomen worden gerooid, aan de Noordwestzijde een dubbele ri j 
en aan de andere drie zijden een enkele ri j  boomen wordt ge-
plant, en rondom het standbeeld een plantsoen wordt aangelegd. 
Bij  de gedachte boombeplanting kunnen de tramsporen onge-
wijzigd blijven. e kosten van dien gewijzigden aanleg zullen 
ongeveer  f 5500 bedragen, daarmede begrepen die voor  aan-
schaffing van een hekwerk rondom het plantsoen bij  het stand-
beeld. 

Groen in de stad is goed; maar  het moet niet kinderachtig wor-
den aangebracht. Een statige en regelmatige ri j  boomen aan het 
Plein zal niet kwaad zijn, hoewel het de vraag is, of zij  noodig is. 

r  een klein plantsoentje om Willem den Zwijger  is bedenke-
lijk , en een flink plantsoen hier  eveneens. Standbeelden met 
bloemetjes en hekken zijn aesthetisch gevaarlijke dingen. 

t kerkj e te Schore (Z. Beveland). Gelijk wij  in het vorig no. 
van het B.W. hebben medegedeeld, wordt dit kerkj e (ook de 
toren ?) met afbraak bedreigd. t verdwijnen van dit oude mo-
nument zou jammer zijn. l het kerkj e nogal geschonden 
is. heeft het toch nog een aardig karakter  dat bij  een zorgvuldige 
herstelling verbeterd kan worden. 

k ligt het geheel in het groen verscholen. Van uit den 
trein naar  Goes heeft men. wanneer  men het kanaal door  Zuid-
Beveland voorbij  is, een mooi gezicht op de aardige ligging en 
het fraaie silhouet van het eenvoudige kerkje. 
Vooral de sobere, stoere toren, met prachtige baksteenkleur, 
is een schilderachtig element in de omgeving. 
Wij  geven hierbij  een schetsje van den architect J. Verheul . 
welwillend ter  reproductie afgestaan. 

. n het artikel : Platz und t in het 
vorig no. van het B. W. staat op blz. 30 2e kolom e regel v. b. 
Pius ; dit moet zijn Pius . 
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E N VA N T E T E . (Z. Beveland). 
Naar  een schets van J. Verheul . 

. 
Sedert 1 Januari jl . is benoemd tot mede-directeur  van de N. V. 
Oosterbeeksche : r  Omnia Vincit , de heer 
H.  Bouwk. , sedert Aug. 1911 als technisch leider 
aan deze Vennootschap verbonden. 

Benoemd: 
Tot Opzichter-Teekenaar  bij  de Gemeentewerken van n 
(N. O. ) de heer  W. v. Blitterswijk, Opz. Teek. bij  P. W. te A'dam; 
tot Opzichter  bij  het Gem. Bouwtoezicht te Zeist de heer  H. 
Wijma te Witmarsum; 
tot Opzichter  der  N. . Tram te Amsterdam de heer  J. van 
der  te , tijd . Opzichter  bij  de Gem. Waterlei-
ding te Groningen. 
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T EN A F T E N N 1913. 

r  het r  van de j  tot Bevordering 
der  Bouwkunst zijn benoemd, onder  goedkeuring van den 

r  van Binnenlandsche Zaken, tot n van de Com-
missie, belast met het afnemen van de in Februari en t te 
houden Examens voor  Bouwkundig Opzichter, Bouwkundig 
Teekenaar  en Uitvoerder  van Bouwwerken (Onderbaas) de 

: 
B. J. Ouëndag, Architect, d van het r  van de 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst, te Amsterdam, 
Voorzitter . 

. B. N. Bolderman, , Chef de Bureau van het 
Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam. 

. Bonda. Architect te Amsterdam. 

. van . Consul van . r  in de wiskunde te 
Amsterdam. 
J. J. . , Architect te Amsterdam. 

. E. . P. , Architect, Advocaat en Procureur  te 
Amsterdam. 
J. A. v. d. Sluys Veer, Architect te Amsterdam. r  aan de 

l v. d j  v.d. Werkenden Stand, aldaar. 
P. A. Timmers, Architect te Amsterdam. 

. j  man, Art s te Amsterdam. 
G. Versteeg, r  der  Gemeentewerken te Arnhem. 
J. . Gantvoort, Architect te , r  ad. Burgeravond-
school, aldaar. 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

. van der t , Architect te Voorburg, r 
a. d. Academie van Beeldende n te 's Gravenhage. 
W. de Vrin d Jr., Bouwk. r  te 's Gravenhage. Assistent 
a. d. Technische l te . 

. Vrijenhoek. Bouwkundige te 's Gravenhage. 
J. J. van Noppen, Architect te , r  aan de -
schoolvan de j  v d Werkenden Stand te Amsterdam. 
W. F. Overeijnder, Architect te . 

W. de Jong, Architect te Utrecht. Bouwkundige le klas bij  de 
j  tot Exploitati e van Staatsspoorwegen aldaar. 

. Bletz, Architect te Weesp. 
F. de , Aannemer te Zwolle. 
G. Stapenséa. Architect te Sneek. 

. J. . Architect te . 
A. Brouse van Groenou, Bouwk. r  te 's Gravenhage. 
J. . , Architect te 's Gravenhage. 

. J. n Jr.. Architect te 's Gravenhage. 
B. van Bilderbeek, Architect te . 
J. B. van , Bouwk. r  te . 
G. . Architect te . 
A. , Architect te Ede. 

. J. P. . Gem. Bouwmeester  te Eindhoven. 
P. J. W. J. van der  Burgh. Bouwk. r  te . 

. van , Architect te Utrecht. r  der  Gem. 
Werken, aldaar. 
J. Gratama, Algemeen Secretaris v. d. j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst. Bouwk. r  te Amsterdam. Secretaris. 

e r  van Binnenlandsche Zaken heeft gevolg gegeven aan 
het verzoek van het , te willen bevorderen, dat de 
band tusschen de g en de Examens sterker  werd en ook 
meer  naar  buiten zou blijken , hetgeen o.a. kon geschieden door 
het aanwijzen van een tweetal personen speciaal door  den -
ter  van Binnenlandsche Zaken, om deel uit te maken van de Exa-
men-Commissie. e zijn aangezocht de n . E. C. -
tel, Bouwk. , r  en J. . de Groot. Op-
zichter  le klasse bij  de n voor  Onderwijs enz .die 
de benoeming hebben aangenomen. 

G J 
T O T G . 

636ste Vergadering op g 6 Februari ten 8 ure n.m. in 
het gebouw der . t 402. 
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. 
1. Notulen, ingekomen stukken. 
2. Vaststelling jaarverslag van den Secretaris over  1912. 
3. Benoeming Commissie voor  het nazien der  rekening en ver-

antwoording van den Penningmeester. 
4. Nazien van de rekening en verantwoording over  1912. 
5. Vaststelling der  begrooting voor  1913. 
6. Benoeming van een bestuurslid wegens bedanken van den 

heer  A. . N. van Gendt. 
7. Benoeming van een Voorzitter . 
8. n verder  ter  tafel zal worden gebracht. 

 Secretaris der Afd. Amsterdam. 
J. . 

. 

3 

m 

WAA  STAAN ? ® 
r N . 

Voordracht gehouden op de jaarvergadering van den 

n Werkbund, n 1911. 

(Vervolg van blz. 45). 
e vorm weder  in zijn rechten te herstellen 
moet de fundamenteele opgaaf van onzen tij d 
zijn, moet namelijk den inhoud van iederen 

' hervormingsarbeid zijn, waarom het op het 
oogenblik kan gaan. t gelukkig verloop van de kunst-
nijverheidbeweging, die onze interieurs nieuwe vormen 
heeft gegeven, die de speciale onderdeden der  kunst-
nijverheid nieuw leven heeft ingeblazen, en de bouw-
kunst vruchtbaar  heeft bezield, kan slechts als een 
klein voorbeeld worden beschouwd van dat, wat nog 
komen moet. Want ondanks alles, wat wij  bereikt heb-
ben, waden wij  nog tot aan de knieën in vormverwilde-
ring. s hiervoor  een bewijs noodig, zoo zij  op het feit 
gewezen, dat iedere dag en ieder  uur  ons land nog 
met bouwproducten van het slechtste karakter  bedekt 
wordt , met producten, die voor  onzen tij d onwaardig 
zijn en die voor  ons nageslacht een slechts al te duide-
lijk e taal der  mis-kultuur  van onze dagen moeten 
spreken. 

Wat beteekent het dan, van resultaten te spreken, zoo-

lang dit nog het geval is ? 
s er  een treffender  bewijs voor  de hoogte van den 

smaak van een volk dan de gebouwen, waarmede het 
zijn straten en wijken vormt? Wat beteekent het nu, 
wanneer  wij  bewijzen konden, dat heden reeds de 
krachten voor  een goede architectonische vorming 
voorhanden zijn, maar  dat aan deze krachten geen 
opdrachten gegeven worden? Juist dat zij  geen op-
drachten krijgen teekent de kuituurtoestand van den 
tijd . Juist dat duizenden en duizenden van ons volk niet 
slechts ongevoelig zijn voor  den misdaad tegen den 
vorm, maar  dat zij  als bouwheeren door  de keuze van 
onbekwame raadgevers nog tot zijn vermeerdering bij -
dragen, juist dat is het onbedriegelijke bewijs voor  de 
diepe r-ezonkenheid van ons vormgevoel en daarmede 
van onze kunst-kuituu r  in het algemeen. 

e e Werkbund werd gesticht in de jaren, 
waarin een enger  vereeniging van allen, die deelnamen 

aan het goede streven, tegen aanstormende tegenwer-
kers noodzakelijk werd. Zij n strijdjare n in deze richtin g 
zijn heden voorbij . e ideën, waarom het gaat, worden 
van geen enkele zijde meer  tegengesproken, zij  ver-
heugen zich in een algemeene erkenning. 
s daarmede het bestaan van den bond overbodig ge-

worden? n zou deze gedachte kunnen krijgen , wan-
neer  men het engere gebied van de kunstnijverheid 
alleen bekijkt . 
Wi j  kunnen echter  niet tevreden zijn,omdat het sofakus-
sen en de stoel nu juist zijn, wij  moeten verder  denken. n 
werkelijkhei d begint eerst nu, tegelijk met het betreden 
van de vredesarea, de eigenlijke arbeid van den -
schen Werkbund. En wanneer  tot heden bij  den Werk-
bundarbeid de kwaliteitsgedachte op den voorgrond 
stond en wij  heden echter  reeds kunnen vaststellen dat 
het gevoel voor  kwaliteit in , wat techniek 
en materiaal betreft, snel stijgt, dan is ook met dit 
resultaat de opgave van den n Werkbund nog 
niet geheel vervuld. 
Veel belangrijker  dan het materieele is het geestelijke, 
hooger  dan doel, materiaal en techniek staat de vorm. 

e dri e kunnen volmaakt zijn, toch zouden wij , wan-
neerde vorm ernog niet was, nog in een wereld vanruw-
heid leven. Zoo komt als ons doel steeds duidelijker  de 
veel grooter  en veel belangrijker  opgaaf voor  oogen: 
het wederwekken van het begrip van den vorm en de 
nieuwe bezieling van het architectonisch gevoel. 
Want de architectonische kuituu r  is en blijf t de eigen-
lijk e graadmeter  voor  de kuituu r  van een volk in het 
algemeen. Wanneer  een volk welis waargoedemeubels 
en goede verlichtingsvoorwerpen voortbrengt, maar 
dagelijks de slechtste bouwsels zet, dan kan er  slechts 
sprake zijn van onklare toestanden, van toestanden, die 
juist in hunne verwardheid het gebrek aan discipline en 
orde bewijzen. r  is zonder  een onvoorwaardelijke 
erkenning van den vorm niet denkbaar, en vormloos-
heid is gelijk beteekenend met mis-kultuur . e vorm is 
in dezelfde mate een hoogere geestelijke eisch, als de 
lichamelijk e reinheid een hooger  eisch is van het lijf . 

n van den vorm geven den gecultiveerden 
mensch bijna lichamelijke pijnen; hij  krijg t van hen 
datzelfde onbehaaglijke gevoel, dat hem vuil en stank 
geven. Zoolang echter  de zin voor  den vorm bij  de ont-
wikkelden van ons volk niet ontwikkeld is tot de hoogte 
van het zelfsprekende van hun verlangen naar  zuiver 
ondergoed, zoo lang zijn wij  nog verwijder d van die 
toestanden, die wij  in vergelijk met de tijden van eenen 
hoogen kultuurbloe i zouden moeten hebben. 

e ziet het er  echter  in dit opzicht nu nog in -
land uit? Een blik op de woningen van onze ontwik-
kelde kringen onthult voor  ons meestal hetzelfde 
droevige beeld, dat ons een blik op de straten der villa -
voorsteden geeft. e e acht het niet 
noodig zich van geschoolde hulpkrachten te bedienen, 
de bouwondernemer schijnt hem het beste. Endezelfde 
man, die voor  zijn kleeren slechts naar  den besten 
kleermaker  gaat, die goede muziek maakt en een exquise 
wijnkelder  heeft, die stelt aan zijne huisvesting zulke 

1 

mindere eischen, dat hem de eerste de beste metselaars-
baas goed genoeg schijnt, om aan zijn eischen te vol-
doen. t is de bijna algemeene heerschende toestand 
in , in onderscheid met Engeland en 
Frankrijk , waar  de ontwikkelde mensch zich als van 
zelf sprekend tot den goeden architect wendt, evenzoo 
als hij  bij  ziekte niet een ziekenhuisknecht, maar  den 
best mogelijken dokter  raadpleegt. e ontwikkelde 

r  mijd t den architect, maar  hij  zit in een 
comité voor  kuituur-ontwikkelin g en is werkzaam in 
bouw-advies-bureaux (Bauberatungsstellen). 
Wanneer  men overdenkt, wat hier  nog te doen is om 
slechts de grootste misstanden op te heffen, danlijktd e 
te verrichten arbeid enorm. Waar moet begonnen wor-
den ? Twee richtingen om in te werken, doen zich voor, 
de inwerkin g op den voortbrenger  en die op den ver-
bruiker . t gaat hier  om de opvoeding van de bouw-
kunstige technici en om de verwekking van een beter 
architectonisch begrip bij  het bouwlustig publiek. 

( Wordt vervolgd.) 

T  OPEN-
, m 

ooals bekend is, zal het Gemeentebestuur 
van Arnhem voor  de oprichtin g van een 
Openluchtmuseum waarschijnlij k een terrein 

' afstaan. 
t is dus te verwachten dat door  de Vereeniging t 

Nederlandsch Openluchtmuseum"  eerstdaags zal wor-
den overgegaan tot het maken van een algemeen plan 
van aanleg en het ontwerpen van de gebouwen, die voor 
een stichting als déze noodig zijn. t wil mij  voorko-
men dat het belang van deze stichting, die zich ten doel 
stelt te bevorderen de studie van de beschaving der 
plattelandsbevolking van Nederland, zooals die zich 
uit in woningbouw, dorpsaanleg, kleederdracht, huis-
raad, werktuigen enz. bevorderd kan worden, indien 
voor  het maken van een ontwerp een prijsvraa g zal 
worden uitgeschreven onder  de Nederlandsche Archi -
tecten. t geldt hier  een onderwerp, dat aanspraak 
mag maken op de levendige belangstelling van de -
schappij  tot bevordering der  Bouwkunst. Waar uit een 
artike l in Bouwk. Weekblad 1913 No. 13 gebleken is 
hoe uiteenloopend de meeningen kunnen zijn over  de 
samenstellingen inrichtin g van zulk een museum, komt 
het mij  zeer  gewenscht voor  dat aan de oplossing van 
dit belangrijk vraagstuk een ieder, die zich daartoe 
voelt aangetrokken, zijn krachten kan wijden. 
Wi l een doeltreffend resultaat verkregen worden, dan 
dient de Commissie tot voorbereiding van het Prijs-
vraagprogramma samengesteld te worden uit : archi-
tecten, schilders, oudheidkundigen en andere deskun-
digen, die hiervoor  in aanmerking komen en zeer  zeker 
moet in deze Commissie vertegenwoordigd zijn de mo-
derne artistieke-wetenschappelijke richting . n het be-
stuur  van de Vereeniging komt deze niet voldoende tot 
uiting.Word t aan deze richtin g invloed onthouden, dan 

kan het niet anders dan tot het nadeel strekken van de 
gezonde ontwikkeling van het Nederlandsch Open-
luchtmuseum. 

e critiek , die bij  negatie van deze inrichtin g niet kan 
uitblijven , zou dan ook de belangstelling van het 
niet deskundige publiek kunnen benadeelen en het mu-
seum zou daar  zeer  zeker  onder  lijden; dit nu dient 
voor  alles voorkomen te worden. Nu het vraagstuk nog 
verkeert in de phase van allereerste voorbereiding, kan 
allicht met succes op het uitschrijven van een prijs -
vraag worden aangedrongen ; later  gaat dit moeilijker , 
dan ontstaat zoo ligt de schijn, dat a prior i niet het 
noodig vertrouwen gesteld wordt in hem, die dan met 
de plannen bezig zal zijn. 
n herinnering worde hierbij  geroepen hetgeen voor-

gevallen is bij  de restauratie van het kasteel e -
werth" . e vereeniging van dezen naam is verplicht 
geworden, wilde haar  de rijkssubsidie niet ontgaan, een 
verbouwing aan dit kasteel uit te voeren, die lijnrech t 
in strij d is met den uitgesproken wensch van de ver-
eeniging en van den architect, die de restauratie leidt. 

t komt mij  voor  niet onmogelijk te zijn. dat dezelfde 
invloeden, die bij  de e op den -
nister  gewerkt hebben, het Nederlandsch Openlucht-
museum een kant uit zouden sturen, die verkeerd geacht 
moet worden door  allen, die het gebeurde met den 

h betreuren. Een groot deel van de architec-
ten, oudheidkundigen en andere belangstellenden zou-
den liever  geen Openluchtmuseum zien dan een, dat in 
strij d is. met de modern-wetenschappelijk-artistieke 
richting . Vind t het verzoek om een prijsvraa g geen 
goed onthaal bij  het bestuur  van het Nederlandsch 
Openluchtmuseum, dan kunnen zij, die genoemde rich-
ting aanhangen, zich bij  voorbaat gewaarschuwd ach-
ten. t is dan aan hen om in de daartoe aangewezen 
organen, het publiek en de openbare lichamen te wijzen 
op de belangen, welke zij  in gevaar  achten; dit gevaar 
kan dan niet meer  denkbeeldig geacht worden. 

e stichting van het Nederlandsch Openluchtmuseum 
zal, al wordt het terrein door  de Gemeente Arnhem 
kosteloos afgestaan, aanzienlijke financieele offers 
vragen. , Provincie en Gemeente zullen, wil er  iets 
van beteekenis tot stand komen, belangrijk moeten sub-
sidieeren. Waar dus het geld voornamelijk door  open-
bare lichamen verstrekt zal worden, is hierin een 
argument gelegen om tot het uitschrijven van een prijs -
vraag over  te gaan. B. 

G N N
door  ANTO N J. . 

J | i e naar  den r  komt, kan, als hij  zich 
N fJ  haast, nog wat schilderachtige oude huisjes 

f zien; zij  liggen echter  niet zoo voor  de hand, 
hij  moet ze zoeken en daarbij  een goed opmer-

ker  zijn, ik zou zeggen hij  moet van Architectuur  en 
Schilderkunst beide eenigermate kennis hebben. 
Sic Transit gloria mundis de vermaarde stad , 
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Afb. 1. k t en . 

naar  buiten zoo bekend, is in zijne eigen wallen nu slechts 
een buurtje . 

e geheele wijk draagt sporen van zijne oudheid; noch-
tans is het nu bijna t>eheel vernieuwd, het is alsof in het 
nieuwe aanzien het oude aan alle kanten omgewerkt is. 
Aandezenspaarzamengeestvan omwerkenheeft ons ge-
slacht niet algeheele schuld, de oudjes hebben 100 jaar 
geleden het slechte voorbeeld reeds gegeven; maar  het 
zij  gezegd, wij  zijn deze periode gelukkig voorbij  en met 
den tij d is ook dat kwaad verdwenen. n de laatste 40 
jaar  is het oude gaandeweg vernieuwd.Niemand wijst de 
leeken op al het schoone, wat wij  architecten en schil-
ders er  in zien, wat bepaald onze fout is; anders zouden 
deze menschen het oude sparen.Sprak dit maar  wat meer 
zooals de oudheden in n doen, U weet dat daar  zulk 
vernielen niet gebeurt, wat mij  een bewijs is dat de 
kunstzin onder  de menschen niet te loor  is geraakt. 
Voor  de archeologen is dat dus een betreurenswaardig 
verlies, m.i. ware het nog beter  de geheele wijk te slech-
ten dan dit langzame procés, waar  het aanzien van oud 
en nieuw tegen elkander  vloekt. r  we zijn in het 
Nieuwediep, waar  niet veel omgaat, al telt het zielental 
toch over  de 27000. 
Eenige van dezulke, die onder  de gebouwtjes of liever 
onder  de bouwfragmenten te groepeeren waren, heb ik 
het genoegen uit mijn schetsboek aan U voor  te leggen; 
op het stratenplan zijn ze her- en derwaarts verspreid, 
waardoor  er  van eene geregelde wandeling door  de 
.. Altstadt"  geen sprake kan zijn. Vooreerst een speci-
men van eene onvervalschte woning bij  de . 

t is een visscherswoning, ruim in de bijplaatsen, 
bekrompen in de eigenlijke woonruimten; de gevel 
druk t juist uit wat men er  achter  zoekt, de gedrukte ko-
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Afb . 2. Wachtstraat. Woning met voorspringende!! koepel. 

zijnen geven eene uiting van de benauwde kamer-keu-
ken, en het topgeveltje doet hetzelfde met een daarach-
ter  liggende vliering, waar  's mans droogzolder  is. n 
stij l en ornamentiek is het een welgeslaagd front , ook 
in zijne profileering en kleur. Een tweede en laatst 
exemplaar  is er  in de oude t nog te vinden; de 
gedachte is hetzelfde, de profileering is fijner , zooals 
men het niet beter  wenscht; de geledingen van het lijst -
werk en verdere uitsteeksels zijn hier  bekeken op hoogte 
van het oog van een voorbijganger  op middenstraats. 
Algemeen is het stre ven naar  een koepelvormigenkamer-
bouw op de hoeken der  straten, ook wel midden in de 
straat. e vorm was in 1640 mogelijk, omdat de kleine 
steentjes wel tot de openbare straatweg behoorden, 
maar  daarop allerlei uitbouwen en houten stoepen van 
de huizen toegelaten waren. e koepelvorm in zijn 
gevel uiting gevend, doet denken aan de strakke lijnen 
in de villa-architectuur  van den jare 1900 tot heden. 
Zulk e geveltjes kenmerken zich door  lage begane 
grondverdiepingen en houten topgevels. 

e burgerwoninkjes waren ook wel pakschuren ; een 
bepaald winkel-karakter  is nergens te bespeuren, hoe-
wel er  in verscheidene huisjes, tot die groep behoorende, 
winkeliers wonen. Beter  zijn deze bouwers geslaagd 
met hunne dakvormen, allereerst in de verhoudingen, 
dan met de topgevels. 

Bij  samengestelde dakvormen zijn meermalen de 
schildmuren tusschen zadeldaken van ongelijke hoog-
ten, van windveeren voorzien en van wel gekozen uit-
steeksels, welker  teekening zeer  goed voldoet. t 
komt ook wel voor, dat een aaneengesloten ri j  gelijk-
hooge houten topgevels aangetroffen wordt; bij  geen 
dezer  wateren de zakgoten naar  de straat af, die go-

k-

ten geven allen hun water  op lagere dakgedeelten ach-
ter  de huisjes, zooals in de Smidsstraat een voorbeeld 
te vinden is. 
Zi j  dateeren allen tusschen de jaren 1612 en 1760. Van 
de meeste bezienswaardigen moet gezegd worden, dat 
zij  in vervallen staat zijn; die echter  op de Breestraat 
No. 14 en een huis op den n k bij  het Stadhuis 
zijn in den besten staat. 
Er zijn ook topgevels van circa 25 jaar  geleden ; blijk -
baar  door  den vorm aangetrokken hebben eenige bou-
wers die antieke topgevels willen copieeren o. a. in de 
Pijlsteeg. Zi j  zijn echter  niet geslaagd, omdat er  te veel 
constructieve fouten begaan zijn. 
Tot de groep steenen gevels behooren nog zeer  vele, on-
geveer  van denzelfden tij d van stichting, minder  goed 
bewaard en verminkt . Sommige prijke n met jaartallen 
als 1647, 1660 e. a.; zij  meestal in Friesche steen opge-
trokken. Vrijwe l uit het lood, maken zij  daardoor  een 
minder  goeden indruk dan hunne houten broeders. 
Of ze er  goed hebben uitgezien in hun jeugd? ja zeer 
zeker; onder  aan sober  van conceptie, boven in den 
top met uitkragende banden, voorsprongen op consoles 
en een sluitmotief van een gedrukte boog of deklijst in 
gehouwen steen. e afwezigheid van trapgeveltjes viel 
mij  op en gaf mij  een bewijs, dat onze vaderlandsche 
bouwkunst zonder  dat bekende motief ook heel best 
tot uiting kan komen. e hardgrauwe topgevels voldoen 
beter  tegen de dreigende, altoos hier  heerschende luch-
ten, dan die welke in gele steen zijn. 
Een ongeschonden exemplaar, is — jammer genoeg 
hier  niet te vinden; het kan ook wel niet anders, het 
metselwerk is te licht 0.18 . dik; verder  doet de 
tand des tijd s het overige. e geest van herbouw be-
stond ook niet, zooals wij  dat verstaan bij  oude mo-
numenten, en het verval greep nog sneller  om zich 
heen door  het onoordeelkundig uitbreiden van die ge-
bouwtjes. 

t behoort niet tot mijn verslag te beschrij-
ven, hoe die verbouwingen er  uitzien ; het is 
niet te gelooVen als ik U zou vertellen, hoe 
hier  de vandalen aan het werk zijn geweest. 

t lijk t wel of niet de ambachtslieden, maar 
de eigenaars zelf opgetreden zijn als uitvoer-
ders. 
Zij n zulke voortbrengselen de wanhoop der 
zaakkundigen, niet minder  verlegen zijn de 
notarissen van deze stad. e kadastrale kaart 
lijk t niet op de werkelijkheid ; blijkbaa r  had-
den deze bewoners over  het mijn en dij n ver-
keerde begrippen, met dat gevolg dat de per-
ceelsgewijze legger  van deze wijk een war-
winkel is geworden, om niet uit wijs te worden. 
Een paar  voorbeelden hoe steenen gevels er 
uitzagen, laat ik hier  volgen uit de Breestraat 
en de . Ook nog een gevel buiten 
verband der  beschrevenen uit de -
straat met Baroc motieven. 
Niet alleen de silhouetten doen zich voor  het 
oog aangenaam voor, doch ook de straat- Afb. 4. Op 

Afb. 3. Gevels in de t (de steenen gevel van 1647). 

breedte in verhouding tot die gevels, en het geheel wordt 
verhoogd door  het schilderachtige cachet dat deze een-
voudige gebouwen hebben. 
Alles heeft hier  toe mee gewerkt; het geboomte hier  en 
daar  is forsch, terwij l de huizen laag zijn, de perspec-
tieven zijn gunstig omdat er  zooveel erven zijn en de 
sloppen maken dat er  veel menschengroepen zijn met of 
zonder  bezigheid, terwij l de kleur  schilderachtig is als 
men naar  de bochten der  straten en stegen het oog wendt 
en de zon even achter  een wolk te voorschijn komt. 
"Wanneer  men nu weer  terug is in Nieuwediep, dan is 
het uit met al die bekoring. Als men daar  verbete-
rin g in wil brengen, dan weet ieder  architect wel hoe 
in het algemeen stadsschoon bevorderd kan worden; 

de Breestraat. 
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Afb. 5. Barockgevel aan de . 

herhaling is dus overbodig. Op sommige bruggen in de 
nieuwe stad is het vergezicht bijzonder  aantrekkelijk , 

in het nieuwste gedeelte is over  het algemeen genomen 
alles leelijk te noemen. Over  de architektuur  van die 
gevels moet ik opmerken, die mij  niet bevallen door 
hun gemis aan karakter , en om daarin verbetering 
te brengen zou ik de heeren timmerlieden willen voor-
slaan een wandeling te maken in de oude buurten. 

e huisjes daar  hebben niet meer  gekost dan die, welke 
bij  dozijnen naast elkaar  in de lange straten van het 
nieuwere gedeelte in een korten tij d verrijzen, en wier 
schoonheidswaarde zooveel minder  is dan die der  oude 
woningen. Zij n de bouwers van de consequenties der 
oude eenvoudige samenstellingen goed doordrongen, 
dan kunnen ze probeeren wat er  van de huisjes met 
mastixdaken en de peuterige aanbouwtjes aan die per-
ceeltjes te componeeren valt, om een huisje te bouwen, 
dat buiten de goede binnenverdeeling ook uitwendig 
aan het oog voldoet, want bouwen is niet samen-
flansen van houten kozijnen met baksteen, maar  het is 
een der  zeven schoone kunsten, en de beoefenaren heb-
ben eene opleiding van jaren noodig om deze muze naar 
behooren te dienen. 

T -

 E N E

V A N E A N 

VOO , 

. . 

Voordracht gehouden in eene vergadering van de Af-
deeling Amsterdam van den Algemeenen Nederland-

schen Opzichters- en Teekenaarsbond. 

Afb. 6. s aan de t met steenen en met houten 
topgevel. 

et zeer  veel ingenomenheid heb ik de uitnoo-
hJ/4 diging van het Bestuur  der  Afdeeling Amster-

l dam van den A. N. O. en T. B., om over  het 
' 1 . T. O.-vraagstuk in het algemeen en over 
het standpunt van den Bond in het bijzonder, te komen 
spreken, aanvaard. 
Waar allerwege ernstig gepoogd wordt om in plaatsen, 
waar  reeds vaneenige opleiding van technici sprake is, 
het onderwijs dier  bestaande inrichtingen te reorgani-
seeren in den geest van het . T. O. en anderzijds mid-
delen worden beraamd om te komen tot oprichtin g van 

. T. scholen, kunnen wij  tot ons genoegen constatee-
ren, dat het . T. O. zich in een steeds toenemende be-
langstelling van de zijde der  betrokkenen kan verheugen. 

e belangstelling nu is helaas niet in de alleerste plaats 
uitgegaan van de g of van andere overheids-
lichamen, welke bij  de regeling van het . T. O. ten 
nauwste betrokken zijn. 

: men ondervindt vaak om niet van be-
sliste tegenwerking te spreken — geen bijzonder  wel-
willende medewerking van de Overheid, wanneer  er 
pogingen worden aangewend tot oprichtin g van . T. 
scholen of reorganisatie-voorstellen van bestaande 
scholen aanhangig worden gemaakt. 

e pogingen die in Arnhem, mede onder  leiding van de 
Bondsafdeeling, jarenlang zijn aangewend tot stichting 
van een . T. S. aldaar, hebben door  de onvaste hou-

i 

ding der  Overheid, tot op heden geen positief resultaat 
opgeleverd. e voorbeelden zijn ten dien opzichte 
aanwezig, hetgeen bij  de bespreking der  plaatselijke 
acties duidelijker  blijken zal. 
Alvorens ik overga tot eene bespreking van het werk-
zame aandeel dat de A. N. O. en T. B. ten gunste van 
het . T . O. heeft gehad en nog heeft, zij  het mij  vergund 
heel in het kort een definiti e te geven, wat het . T . O., 
zooals het zich thans aan ons opdringt, bedoeld te zijn. 

t Technisch onderwijs is n.l. te verdeelen in: 
le  onderwijs, dat dient tot vorming van den am-
bachtsman door  middel van de ambachtsscholen, Bur-
geravondscholen en Teekenscholen. 
2e. Hooger onderwijs, dat dient tot opleiding der  inge-
nieurs n.l. de bouwkundige, werktuigkundige, electro-
technische, civiele, enz. 
3e.  onderwijs, dat dient tot vorming van den 
technicus, n.l. de bouw- en waterkundige opzichters en 
teekenaars, de werktuig- en scheepsbouwkundigen, de 
electrotechnici en de kunstnijveren. 
Behalve het technisch onderwijs onderscheidt men ook 
het industrieel onderwijs. 
n het algemeen kan men zeggen dat onder  technisch 

onderwijs wordt verstaan het doceeren der  kennis die 
tot het beoefenen der  bouwkundige, werktuigkundige 
en electrotechnische vakken leidt. 

t industrieel onderwijs is dat onderwijs dat naar  be-
paalde industrieën is ingericht; b.v. de school voor 
schoenenindustrie te Waalwij k en de school voor  tex-
tielindustri e te Enschede. 
Bij  het ontwerp van r r  tot stichting van 
een centrale . te , was een memorie van 
toelichting gevoegd welke o. m. ten aanzien van de de-
finiti e van het technisch- en industrieel onderwijs be-
langrijk e beschouwingen bevatte: 
Wi j  lezen b.v. .bij  de industrieele groep valt meer  na-
druk op de vorming der  individueele vaardigheid; bij  de 
technische meer  op algemeene kennis en kunde *). 
Ten opzichte van de kunstnijveren het volgende : 

n en constructief teekenen zijn in uit-
.gangspunt, methode en doel verschillend. 

 is zeer  zeker  ook voor  de technische groep in 
.engeren zin onmisbaar, maar  de kunstnijverheidsschool 
„i n engeren zin, oefent haar  invloed bij  voorkeur  op de 
.industrieele, minder  op de technische vakken." 

e wenschelijkheid van oprichtin g van nijverheids- of 
industriescholen, kan men vrijwe l losmaken van het 
technisch onderwijs-vraagstuk. 

e scholen voor  industrieel onderwijs zijn aangewezen 
om in die deelen van ons land te worden opgericht, 
waar  de industri e haar  invloed uitoefent. 

e ontwikkeling der  nijverheid en de personen welke 
in de allereerste plaats bij  den bloei dier  nijverheid 
geïnteresseerd zijn, zorgen wel dat de noodzakelijkheid 
van oprichtin g der  betrokken scholen voldoende wordt 
aangetoond. 

*) Cursiveering van mij . 

n uitgangspunt is dit dus een zuiver  economisch ver-
schijnsel. 
Grooter  dan bij  het industrieel onderwijs, is het aantal 
beoefenaars in ons land, dat aangewezen is het tech-
nisch onderwijs te volgen. 

e bouw- en waterbouwkundige opzichters en teeke-
naars, de werktuig- en scheepsbouwkundigen en de 
electrotechnici, allen hebben het grootste belang bij  een 
spoedige regeling van het technisch onderwijs. 

e eischen, welke men aan de technici - als gevolg van 
de ontwikkeling der  techniek — stelt, zijn absoluut niet 
in overeenstemming met de hedendaagsche wijze van 
opleiding. 

t wil niet zeggen dat het technische corps van thans 
een groep van minderwaardigen is geworden, maar  wel 
dat men in nog grootere mate dan voorheen aangewe-
zen is zich geisoleerd van andere mede-beoefenaars, 
zelfstandig dus te bekwamen. 
Naarmate de maatschappelijke verhoudingen zich ont-
wikkelen, zal de behoefte aan een betere opleiding 
grooter  worden en waar  nu het tempo dier  ontwikke-
lingsgang zich versnelt, ziet men de leemten in de op-
leiding met den dag toenemen. 

e eenvoudige waarheid is dan ook de drijfveer  ge-
weest, dat de Alg. Verg. van den A.N.O. en T.B., welke 
in 1907 te Amsterdam is gehouden tot de conclusie 
kwam, dat ten gunste van het . intensiever  moest 
worden opgetreden. 
Sedert dien is voor  den Bond een levendige en ernstige 
actie gevoerd. 
n een in 1908 bij  de drukkeri j  .Vooruitgang"  te Am-

sterdam verschenen brochure is het standpunt van den 
Bond ten opzichte van het . tot in alle details uit-
voerig uiteengezet. 

t doel dezer  vergadering leidt er  niet toe om den in-
houd van het boekje aan een nauwkeurige bespreking 
te onderwerpen; alleen zij  hier  medegedeeld dat deze 
vermeerdering der  litteratuu r  zich in de belangstelling 
van vele onder  wijs-autoriteiten heeft kunnen verheugen. 

e heer  G. Versteeg, B. , te Arnhem, heeft zich, ter  ge-
legenheid van een voordracht over . T. O. in eene ver-
gadering van de Vereeniging l en Nijverheid, in 
waardeerenden zin uitgelaten over  de wijze waarop de 
auteur  de stof heeft beheerscht. 

Behalve de technici als werknemers zijn talrijk e per-
sonen en lichamen als hoofden van verschillende be-
drijven , ten nauwste bij  de regeling van het . T. O. 
betrokken. 
Architecten en ingenieurs in de particulier e bedrijven, 
directies van industrieele ondernemingen, ook zij  zijn 
als werkgevers en werkgeefsters, belanghebbenden. 

t k met z'n bouwkundige bureaux; de Staatsmijn-
bouw, de rijks - en provinciale waterstaatswerken en 
verder  de Gemeente met haarvel-schillende bedrijven ; 
dergelijke lichamen hebben behoefte aan goed onder-
legd technisch personeel. 

Vooral de gemeentelijke bedrijven, het gas- en elec-
trisch bedrij f in de eerste plaats, kunnen eerst in bloei 
toenemen wanneer  bekwame technici, naast de mede-
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zeggingsschap in het beheer, hunne krachten ten beste 
kunnen geven. Van deze wetenschap nu, is de overheid 
nog lang niet doordrongen, de meest elementaire be-
grippen dienaangaande moeten met een hardnekkig-
heid worden gepropageerd als ware het . T. O.-
vraagstuk voor  slechts enkele jaren op den voorgrond 
gekomen. 
Wat deed de g ten gunste van het . T . O. ? 
n 1903 werd tijdens het bewind van r r 

de z.g. "  voor de reorga-
nisatie van het onderwijs - waaronder  ook het . 
ressorteert geinstalleerd en eerst op den 25 Apri l 
1910 bracht die Commissie haar  rapport uit. 
Zeven jaren heeft men noodig gehad alvorens men tot 
eenige conclusie kwam, terwij l het resultaat van dien 
arbeid thans nog zeer  pover is. 

n zal zich herinneren, dat het e r 
een centrale . T. S. te m wilde stichten, het-
geen door de agitatie tegen dit voorstel en door het 
onverhoedsche aftreden van dat ministerie niet is uit-
gevoerd. 
Eén der  voornaamste grieven welke men tegen het 
plan van r r  koesterde, was wel deze, dat 
ééne centrale . T. S. absoluut niet aan haar  doel zou 
kunnen beantwoorden. Bovendien was een dergelijke 
school door  mingegoeden niet te bezoeken en wel door 
de hooge kosten welke uit het verblij f te m 
voortvloeiden. 

t zou een T. . S. in miniatuur  geworden zijn, een 
instituut dat niet in staat zou zijn geweest om aan de 
technici dat onderwijs te geven, hetwelk zij  krachtens 
hunne belangrijke taak welke zij  in de productie ver-
vullen, meenden noodig te hebben. 

e A. N. O. en T. B., de vakvereeniging van de Neder-
landsche technici, heeft dan ook indertij d een werk-
zaam aandeel gehad in de oppositie tegen het plan van 

r . 

Na het mislukte , trachtte het -
, de toenmalige l te Amsterdam 

in een centrale . T. S. te reorganiseeren. 
n ijver  welke deze liberale minister  voor  het . 

in dat opzicht aan den dag legde, teneinde het Christe-
lijk e ministerie te overvleugelen, werd eveneens niet 
gewaardeerd. 

t is minister k niet mogen gelukken, het wetsont-
werp dienaangaande doorgevoerd te krijgen ; zoodat 
hiermede achtereenvolgen i twee wetsontwerpen in de 
snippermand werden gedeponeerd. 
Ook tegen dit laatste wetsontwerp heeft de Bond zich 
verzet en wel in samenwerking met de Sociaal-Tech-
nische Vereeniging van e s en 
Architecten, bij  wijze van een adres gericht aan de 
Tweede r der  Staten-Generaal. 
Ongelooflijk is het op welke wijze de op elkaar ge-
volgde regeeringen vanaf 1901, het  T. O. stiefmoe-
derlij k bedeeld hebben. 

e Staatsbegrooting van 1908 geeft daarvan wel het 
meest sprekende voorbeeld. 

Van de totaalsom die voor het technisch onderwijs was 
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uitgetrokken kwam volgens den Voorzitter  in zijn ope-
ningsrede van het Congres ter  bespreking van het 

. T. O., hetwelk in 1908 is gehouden: 
53\.< ] 'c ten bate van het r  onderwijs. 
42:'/4 "c ten bate van het r  onderwijs, en 
33/4 % ten bate van het r  onderwijs. 
n 1908 werd het . T. O. slechts met f 56.000 bedacht; 

nl. f 29.000 voor de Textielschool te Enschede ; f 15.000 
voor de e A. v. B. . en T. W. en f 12.000 
voor de toenmalige l te Amsterdam. 
n 1892 is men voor het eerst begonnen met het van 

e subsidieeren der  ambachtsscholen; terwij l 
in 1911 het totaalcijfer  aan subsidies van ambachts- en 
avondvakscholen gestegen was boven het millioen 
gulden. 
Ter gelegenheid van de behandeling der  Staatsbegroo-
ting voor  1911, zeide minister k in de zitting 
der Tweede r op 19 . 1910, dat de stichting 
van . T. scholen afstuitte op financieele bezwaren. 

n ziet uit één en ander  de tegenstelling overduidelijk 
gedemonstreerd. Wij  vragen ons af, waarom wel van 
overheidswege Gymnasia, Universiteiten en e 
Burgerscholen engeen r  Technische scholen? 

, met name in Pruisen, is men ons met z'n 
Baugewerk- en n ver  vooruit ; de 
Staat zelf heeft deze aangelegenheid terhandgenomen. 
Ten onzent hebben wij  het tot een wettelijke regeling 
van het vakonderwijs nog niet kunnen brengen. 

(Wordt vervolgd). 

B E E m 
EN . 

door  J. . B. . 
X (vervolg). 

N EN . n ons 

vorige opstel hebben wij  getracht de tendenz, 
die aan het werk van . Smidt ten grond-

_33 slag ligt, bloot te leggen; de tendenz, die naar 
onze meening is: tegen verbetering der  Woningwet en 
vóór verslapping harer  voorschriften. e geachte schrij-
ver  is veel fijner , beschaafder in taal en stijl ; bedient 
zich niet van obscure beelden en voert niet illustr e 
persoonlijkheden ten tooneele als zijn medestrijder 
tegen de bouw- en bewoningsvoorschriften, . v. d. 
Biesen, maar de conclusie van zijn vorengenoemd 
strijdschrif t is dezelfde als die van . v. d. Biesen's 
redevoeringen in onzen Senaat, n.l.: weg met die vexa-
toir e voorschriften! 

e rondborstigheid van 'n . v. d. Biesen echter  is ver 
te zoeken, hetgeen b.v. typeerend blijk t uit de volgende 
aanhaling van bladzijde 12 : 
„Gelij k reeds werd herinnerd, is er  geen wet, die op de 
wijze als de woningwet met zooveel willekeur  wordt 
bejegend. e een beroep durf t te doen op de correcte 
uitlegging der  wet, hem worden, indien de uitkomst 
niet naar den zin is van de eenzijdige specialiteiten, 

verwijten van bekrompenheid, engheid, angstvalligheid 
niet gespaard. r  moet de souvereiniteit 
der wet worden gehandhaafd", enz. 

e „eenzijdige specialiteiten"  houden dus _de souve-
reinitei t der  wet"  niet hoog en bejegenen haar .met 
zooveel willekeur" . Als men dezen, ongetwijfeld keuri-
rigen zinbouw door een meer  alledaagschen vervangt, 
zou men het zóó kunnen zeggen; .zij  — de personen en 
organen belast met het toezicht op de naleving der 
woningwet, die daartoe geroepen natuurlij k hebben 
moeten leeren inzien.dat de wet op de volkshuisvesting 
in de allereerste plaats het middel moet zijn om die 
volkshuisvesting te verbeteren, verliezen de belangen 
van krotten- en grondbezitters alias souvereiniteit 
der wet uit het oog en bejegenen die wet dus met 
willekeur" . 

. Smidt duldt op het gebied der  Woningwet geen 
logica dan alleen daar, waar  hij  geen juristeri j  behoeft 
om de „souvereiniteit"  der  wet te handhaven. Een tref-
fend bewijs levert daarvoor het volgende : 
Art . 28, lid 1 der  Woningwet luidt : n gemeenten, die 
meer  dan 10.000 zielen tellen, alsmede in gemeenten, 
wier  zielental in de laatste vij f jaren met meer  dan een 
vijfd e is toegenomen, stelt de , behoudens vrijstel -
ling van Gedeputeerde Staten een plan van uitbreidin g 
vast, waarbij  de grond wordt aangewezen, die in de 
naaste toekomst voor  den aanleg van straten, grachten 
en pleinen is bestemd." e dit artikel stelde de 

d der  gemeente Groningen een uitbreidingsplan 
vast, waarin eenige perceelen werden aangewezen als 
plantsoen of park. Gedeputeerde Staten — van Gro-
ningen wel te verstaan, niet van . .. Gelderland — keur-
den dat plan goed, doch de belanghebbenden gingen 
— ter  verzekering van hun recht en rust — in beroep 
bij  de . r k contrasigneerde 
echter  een k besluit van 9 i 1908 waarin 
het heet: .Naar  zijn aard omvat een plan van uitbrei -
ding allen grond, waarop naar  het oordeel van den ge-
meenteraad de bebouwde kom der  gemeente zich in de 
naaste toekomst zal uitbreiden, dus ook den grond met 
andere bestemming dan voor  straat, gracht of plein. 

t ruime begrip is in de wet niet beperkt." 
e ministrieele wetsinterpretatie kan echter  niet de 

goedkeuring van den heer  Smidt wegdragen : 
„Welnu . Waar een park of plantsoen wordt aangelegd. 
..zal over  den grond daarvan de bebouwing en dus ook 
-de bebouwde kom der  gemeente in de naaste toekomst 
-zich juist niet uitstrekken." 

t men nu ooiteen meer gezochte juristeri j  gezien ? 
Een plantsoen wordt niet bebouwd, dus de bebouwde 
kom eener  gemeente strekt zich daarover  niet uit. 

e zoudt gij  nu indezen gedachtengang — zoo zouden 
wij  den schrijver  willen vragen het aanwijzen van 
gronden „voor den aanleg van straten, grachten en 
pleinen"  zooals art. 28 der  Woningwet toch duidelij k 
voorschrijf t willen verdedigen? Over  straten, grach-
ten en pleinen zou dan volgens Uwe uitlegging is het 
wonder, dat „d e eenzijdige specialiteiten"  bij  een der-
gelijk beroep op de „correct e uitlegging der  wet"  U „be-

krompenheid, engheid, angstvalligheid"  verwijten? 
de bebouwde kom eener  gemeente zich evenmin uit-
strekken. Of geldt het argument van die uitstrekkin g van 
de bebouwde kom alleen maar de parken en plantsoe-
nen? t zou toch al te dwaas zijn. 
En waar is nu tenslotte de logica ? t is toch niet 
denkbaar, dat een 20e eeuwsch wetgever  de uitbreidin g 
der steden regelt, zonder  daarbij  naast straten, grach-
ten en pleinen, de noodzakelijkheid van parken en 
plantsoenen te erkennen. Waar dus de heer  Smidt 
de bevoegdheid van den d erkent, om in het uit-
breidingsplan gronden voor  straten, grachten en 
pleinen aan te wijzen, daar  moet hij  toch op grond van 
zijn eigen argument tegen de aanwijzing van den grond 
voor  parken en plantsoenen er  juist vóór zijn. 
Ziedaar nu de gevaarlijke gevolgen van de juristerij ! 
En zoo zeer  raakt de schrijver  dan in zijn eigen denk-
beelden verward, dat men op bladzijde 47 met steeds 
stijgende verbazing leest: 

„Word t door  de bestrijding van een averechtsche wets-
uitlegging het nut en het belang van parken, vuilnisbel-
ten, enz. ontkend of voorbij t 
groote gewicht van inrichtingen, dienende tot vermaak, 
uitspanning, bevordering van gezondheid is onmisken-
baar. n bevordere waar  daaraan behoefte bestaat, 
de totstandkoming op krachtdadige wijze. , dewijl 
het daarbij  niet betreft huisvesting, evenmin den aanleg 
van nieuwe wijken of het belang van stelselmatige bebou-
wing vallen die inrichtingen buiten de woningwet en 
zal, zoo noodig, op andere wijze de totstandkoming 
daarvan moeten worden aangemoedigd, gesteund en 
verzekerd." 
Bij  de oplossing van het volkshuisvestingsvraagstuk, bij 
den aanleg van nieuwe wijken en bij  de behartiging van 
de belangen eener  stelselmatige bebouwing komt dus, 
volgens den schrijver, het aanleggen van parken en 
plantsoenen niet ter  sprake. Wi j  mogen daarom de 
goden wel dankbaar  zijn, dat de heer  Smidt in de uit-
breiding onzer  steden niets heeft te vertellen: onafzien-
bare, troostlooze rijen huurkazernen aan smalle straten, 
zonder een takje of sprietje groen, ziedaar de nieuwe 
volkswijken onzer  steden. Volkswijken, die zouden ont-
staan, als de woningwet naar het systeem van den heer 
Smidt kon worden uitgelegd en waardoor  „het recht en 
de rust der  ingezetenen"  voor  zoover  hun gronden 
door  bouwverbod of iets dergelijks worden getroffen, 
natuurlij k zijn verzekerd. 

En om nu aan te toonen, hoezeer de schrijver  in zijn 
eigen denkbeelden verstrik t raakt, zullen wij  naast de 
twee voorgaande aanhalingen er  eene plaatsen van 
bladzijde 57, waar de heer  Smidt de financieele mis-
bruiken — gevolgen van het uitbreidingsplan behan-
delt en dan schrijft : 
„Voo r een schotel linzen offert men (bedoeld worden 
de gemeentebesturen) de toekomst van het uitbreidings-
gebied op.' n plaats van een ruimen aanleg, ruim voor 
verkeer, licht en lucht, zooals de woningwet bedoelt, 
wordt een bekrompen, in aesthetisch en hygiënisch op-
zicht onvoldoend kwartier  geschapen." 

57 



! nu bedoelt de woningwet wel ruime, lichte, luch-
tige, aesthetische en hygiënische kwartieren te schep-
pen, terwij l het zooeven heette, dat het vraagstuk der 
parken en plantsoenen buiten de woningwet 
viel. 

r  frappanter, meer  in strij d met de vroeger  geuite 
meening, dat wel voorstraten, grachten en pleinen, doch 
niet voor  parken en plantsoenen de gronden in het uit-
breidingsplan mogen worden aangewezen, leest men op 
bladzijde 61: 

n dien gedachtengang kan men zich voorstellen, dat 
men een park niet wilde gelijk stellen met eene straat. 

r  een plein dan? Waar ligt ongeveer  de grens tus-
schen beide? s thans heeft men pleinen, die met 
hun boomen en heesters kleine parken zijn." 
Waar ligt de grens tusschen park en plein? volkomen 
juist ! , als de geachte schrijver  dan die grens niet 
kent, hoe komt hij  dan tot zijn meening, dat een plein 
wél, een park niet in het uitbreidingsplan mag worden 
opgenomen ? 
Zoo zouden wij  nog heel wat juristeri j  uit . Smidt's 
werk kunnen opdiepen. Wij  zullen dat echter  niet doen 
en vertrouwen, dat door  het voorgaande de aandacht 
van den lezer  voldoende op de tendenz van het werk 
is gevestigd; dat hem volkomen duidelij k is, in welke 
richtin g de schrijver  de Woningwet wenschtte herzien. 

t recht van het individ u mag niet aan de gemeen-
schap ten offer  worden gebracht en 
.Een eerste voorwaarde, om daartoe te geraken, zal 
zijn voor de uitvoering en toepassing dier  wet geen 
overwegenden invloed te blijven toekennen aan eenzij-
dige specialiteiten, aan gezondheidsinstellingen, bouw-
en woningtoezicht, aan hygiënisten en architecten." 
(bladz. 372); 

r  zal de heer  Smidt gedacht hebben: de lezer  zal 
aan deze zin wel de noodige verlenging geven. Welnu, 
als wij het moesten doen, dan zou die verlenging luiden: 
maar dien overwegenden invloed toe te kennen aan de 
woordvoerders van de krotten-hypotheek- en grondbe-
zitters ! 

n zijn .recht en rust der  ingezetenen"  verzekerd! 

M . m 
G S E N . 

E E , uit-
geschreven door de Vereeniging van Nederlandsche Bak-
steenfabrikanten in verband met de Tentoonstelling s en 
Tuin 1913". Onderwerp: School benevens Onderwijzerswoning. 

Art . 1. Er  wordt verlangd het ontwerp van eene e School 
met zes leerlokalen. elk bestemd voor  36 leerlingen, gymnastiek-
lokaal, speelplaats, benevens onderwijzerswoning. 

e School is gedacht in een flink dorp en gelegen op den hoek 
van twee wegen, als in de situatie aangeduid. 

e geheele inrichtin g moet aan strenge eischen van hygiëne en 
doelmatigheid beantwoorden en voldoen aan de bij  de -
lijk e Besluiten van 25 Juni 1912. St. 192 en 193 *) gestelde eischen. 
Art . 2. e woning moet bevatten een woonkamer, een zitkamer. 

O P E N 
B E B O U W I N S . 

S T A N D P U N T 

»v>  > N 
O P E N B E B O U W I N O. 

7 0 M ^ 

T E R R E I N 
V O O R DE S C H O O L M E T 
O N O E R W ' J Z E R S W O N I N G 

E N S P E E L P L A A T S . 
J3

t=J7*T 

O U N C 

S C H A A L : 

1! 2 0 0 0 . 

*  Verkrijgbaa r  bij  de Gebroeders van Cleef, n . 
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. , 
twee slaapkamers, een studeerkamertje, een keuken, een kelder 
en een meidenkamertje. 

e gebouwen moeten geheel in baksteen zijn opgetrokken en 
met pannen gedekt. Fundeering op staal, aangelegd op Z.  be-
neden Peil. Peil gelijk bovenkant vloer. Voor  den geheelen bouw 
en de onderdeelen daarvan zoo veel mogelijk baksteenproduc-
ten toe te passen. e producten moeten zijn vanNederlandsch 
fabrikaat . 

e gebouwen moeten centraal verwarmd worden. 
e speelplaats moet door  een afscheiding met toepassing van 

baksteen zijn afgesloten. 
Art . 3. Gevraagd wordt: 
a. Situatie met aangeving van eventueelen tuinaanleg op schaal 
1 a 200 in zwarten inkt op wit papier. 
b. Plattegrond(en) op schaal 1 a 100 in zwarten inkt op wit papier. 
c. Van elk gebouw twee gevels, een langs- en een dwarsdoor-
snede op schaal 1 a 100 in zwarten inkt op wit papier. 
d. Een gedeelte van den voornaamsten gevel van elk gebouw 
op schaal 1 a 20 in kleuren. 
e. Perspectiefteekening van de school en onderwijzerswoning 
in kleuren, ooghoogte 1,75 . boven Peil. Standpunt A, op de 
situatie aangegeven. Al deze teekeningen. ongeëncadreerd, niet 
gerold en niet opgeplakt. 
Formaat der  teekeningen 60 80 . 
ƒ Een korte memorie van toelichting, met volledige aanduiding 
der materialen en waarin opgegeven worden de geschatte bouw-
kosten per  kubieken . 
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 
stukken, bij  de inzending behoorende. 
Art . 5. e Jury zal bestaan uit de architecten . P. Berlage, 
J. Gratama, . Zwiers te Amsterdam en G. Versteeg te Arnhem, 
benevens uit den heer  Th. . , Oud-Schoolopziener  te 
Amsterdam. 
Als eerste prij s wordt uitgeloofd f 200. , als tweede prij s f 100. 
en als derde prij s f 50.—. 
Wanneer geen der  inzendingen voor  een volledige bekroning in 
aanmerking komt. kan de Jury andere bedragen voor  prijzen 
vaststellen voor  de beste ontwerpen, mits totaal het bedrag van 
f 350. niet wordt overschreden. 
Art . 6. e ontwerpen blijven het eigendom der  ontwerpers. e 
bekroonde ontwerpen worden door de Vereeniging gepubli-
ceerd in haar  orgaan , voor  welke publicatie dat blad de 
voorkeur  geniet, of mede in eeu afzonderlijke uitgave. 
Art . 7. e Jury kan met goedvinden van den ontwerper  meer-
dere ontwerpen ter  publicatie in het orgaan "  of mede in een 
afzonderlijk e uitgave, aan het Bestuur  der  Vereeniging voor-
dragen. Voor deze publicatie wordt f 20.- per  ontwerp vergoed. 
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Art . 8. e ontwerpen moeten vrachtvri j  zijn ingekomen vóór of 
op den len Juni 1913 vóór 6 uur' s namiddags aan het adres der 

j  voor  Bouwkunst, t 402 te Amsterdam. 
Op de buitenzijde van elke inzending moet vermeld staan:
vraag Baksteenfabrikanten. 
Art . 9. , 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. e Jury verplicht zich, uitspraak te doen vóór den len 
Juli 1913 en haar  oordeel over  al de bekroonde en ter  publicatie 
voorgedragen ontwerpen in haar  rapport mede te deelen. t 
Jury-rappor t zal, indien mogelijk te gelijk met de Jury-uitspraak , 
doch in elk geval vóór de openbare tentoonstelling verschijnen 
en ter  lezing liggen. 
Art . 11. n kunnen schriftelij k gevraagd worden aan 
de Jury, per  adres  voor Bouwkunst voornoemd, 
uiterlij k tot 15 t 1913. e gevraagde inlichtingen worden ter 
publicatie toegezonden aan het orgaan . „Bouwkundi g 
Weekblad", „Architectura" . „Centraalbla d der  Bouwbedrijven" , 
„Bouwwereld "  en „Opmerker" . 
Uitsluitend de op deze wijze verstrekte inlichtingen zullen be-
schouwd worden deel uit te maken van het programma. 

n dezelfde vraag meermalen wordt gedaan, heeft slechts 
éénm; al beantwoording plaats. 
Art . 12. e Vereeniging behoudt gedurende zes 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 termij n worden de inzendingen vrachtvri j 
aan de ontwerpers of correspondentie-adressen teruggezonden. 
Art . 13. e mededinging is opengesteld voor  alle Nederlanders. 
Volledig programma met situatie-teekening op schriftelijk e aan-
vraag verkrijgbaar  aan het Bureau der  Tentoonstelling s en 
Tuin" . P. C. t 103. Amsterdam. 

. 
 V A N E -

N A . 

E E G OP G 22 
. 1913 S S N UU N , 

E . 

: 

1. Opening, notulen en ingekomen stukken. 
2. Jaarverslag van den Secretaris. 
3. Jaarverslag van den Penningmeester  en begrooting 1913. 
4. e nieuwe leden van het h Bestuur. 
5. Voorstel van het Algemeen Bestuur  tot wijziging van Statuten: 
Art . 5 onder  B tusschen de woorden „Bouwkunst "  en „Schoone 
letteren"  te lezen : Grafische kunsten. 
Art . 13 tusschen de woorden „bouwkundigen"  en „letterkundi -
gen"  te lezen: „grafische en nijverheidskunstenaars". 
Art . 15 hieraan toe te voegen : e Vereeniging. die haar  lidmaat-
schap opzegt in een jaar  waarin de contributi e wordt verhoogd 
of waarin op andere wijze de finantieele verplichtingen der 
leden-vereenigingcn tegenover  het Verbond worden vermeer-
derd, behoeft van die verhooging der  contributi e geen nota te 
nemen noch aan die meerdere finantieele verplichtingen te vol-
doen. 
6. Voorstel van het Algemeen Bestuur: e Goedkeuring 
op de Statuten aan te vragen. 
7. n der  Commissie voor  het . 
8. n der  Congres-Commissie. 
9. e : (op voorstel Algemeen Bestuur) 

e Algemeene Vergadering van het Verbond van Nederland-
sche n besluit, dat voortaan, zoo dik-
wijl s de hulp of de voorlichting van het Verbond zal worden 

verlangd in artistieke aangelegenheden van beteekenis en zoo 
dikwijl s van het Verbond zelf zullen uitgaan ondernemingen 
waarbij  artistiek oordeel vereischt is, een commissie adhoc zal 
worden benoemd. e omvang, zoowel van deze commissie in 
haar  geheel, als van de vertegenwoordiging der  verschillende 
betrokken kunstgroepen in die commissie, zal worden vastgesteld 
door  het Algemeen Bestuur, terwij l de keuze der  personen zal 
geschieden bij  referendum onder  de leden der  tot het Verbond 
behoorende vereenigingen. met dien verstande, dat iedere kunst-
groep haar  eigen vertegenwoordigers aanwijzen zal. e regeling 
van deze stemming wordt aan het h Bestuur  over-
gelaten." 

10. Voorstel Algemeen Bestuur: e Algemeene Vergadering be-
noemt een commissie tot onderzoek naar  den tegenwoordigen 
toestand van het tentoonstellingswezen (in verband met -
ringssteun, kunsthandel enz.) en tot voorlichting van het Ver-
bond daarover. 
Toelichting : t Algemeen Bestuur, overwegende dat het nood-
zakelijk is, een lij n vast te stellen, steeds door  het Verbond te 
volgen bij  mogelijk optreden in zake de voortdurend zich ver-
meerderende binnen- en buitenlandsche tentoonstellingen van 
beeldende kunsten, is tijdens zijne beraadslagingen dienaan-
gaande tot de overtuiging gekomen, dat zulk een algemeene lij n 
niet is te trekken zoolang het ontbreekt aan de noodige gegevens 
omtrent den werkelijken inwendigen toestand van het tentoon-
stellingswezen, de krachten en machten die daarop invloed uit-
oefenen Tevens overwoog het Algemeen Bestuur  dat een Ver-
bondsoptreden in bijna elk geval alleen dan de gewenschte ge-
volgen hebben kan. wanneer  bij  de vereenigingen van beeldende 
kunstenaars deu wil bestaat en hare inwendige organisatie haar 
veroorlooft, dat optreden krachtig te steunen, zoo noodig door 
een weigering deel te nemen aan tentoonstellingen die niet aan 
de eischen voldoen. t Algemeen Bestuur  meende derhalve als 
voorloopige maatregel goed te doen door  voor  te stellen eene 
commissie van enquête te benoemen. t komt het Alg. Bestuur 
in hooge mate gewenscht voor  dat verschillende vereenigingen 
van beeldende kunstenaars, vóór dat hunne afgevaardigden ter 
Algemeene Vergadering verschijnen, deze zaak in eigen boezem 
eens deugdelijk onder  de oogen zien en bespreken. 

11. Wat verder  ter  tafel zal worden gebracht 
n de pauze der  vergadering:  (couvert 

ƒ1.50) in het restaurant „Parkzicht" . 

Namens het Algemeen Bestuur 

N . Voorzitter . 
JAC. VA N N , le Secretaris. 

n verband met de statuten-wijziging T -

. 

Protestantsche . Een ledenvergadering van de 
vereeniging e "  was d 20 Januari gewijd 
aan een bespreking van den Protestantschen kerkenbouw in Ne-
derland door  den heer  C. . Peters. t Alg. . . bericht hier-
over: e „balans" , die spreker  opmaakte van de rekening der 
Protestantsche kerk met de kunst vertoonde geen batig saldo. 
Terwij l toch alle volken in hun bouwwerken de hooge uiting heb-
ben gelegd van hun godsdienstig voelen en kunnen, terwij l daar-
aan Parthenon van Athene, het. Pantheon van , de Aya 
Sofia van Stamboel, de kathedralen van Amiens, van Parij s enz. 
enz. enz. waren te danken, terwij l het krachtigst en innigst geloof 
ten allen tijd e samenging met den meest monumentalen tempel-
en kerkenbouw, verslapping en achteruitgang van het geloof ook 
banalen. schablonenhaften namaakbouw beteekende, terwij l 
kunst en godsdienst elkander steeds wederkeerig hielpen: de 
kunst omdat zij  door  schoone lijnen en indrukwekkende verhou-
dingen, afmetingen en vormen het gemoed tot godsdienstig voe-
len bracht, de godsdienst omdat hij  den kunstenaar  bezieling gaf, 
heeft het Protestantisme dit nooit willen begrijpen. t Protes-
tantisme versmaadde de hulp der  kunst altijd , het vereenzelvig-
de de pracht van de e kerken met den n gods 
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dienst zeiven en achtte al het schoone uit den booze, omdat men 
meende, dat het n was. Toen het Protestantisme eindelijk 
zelf naar  wat kunst ging vragen, was het te laat. Was men eerst 
de kunst vijandig ge weest. nu werd men on verschillig. Wel wis-
ten de Protestanten de e kerken, die in hun handen 
vielen, te berooven van veel van haar  schoonheid door  schilde-
rije n en houtsneewerk te overpleisteren het was ..afgoderij"  ! 

maar  een eigen Protestantsch karakter  wisten zij  nooit aan 
die kerken te geven. 
En zelf wrochtte het Protestantisme in ons land tot dusverre 

nog niets bijzonders sedert den aanvang van haargeschiedenis : 
1580, in weerwil van de tijden van grooten bloei, die ons land 
kende. 

e eerste Protestansche kerk hier  gebouwd, was die te Willem-
stad, welke in 1583 werd voltooid en een koepelkerk was.de 
daarop volgende, te Blokzijl , die een achthoekige vorm had, 
heeft langen tij d gediend tot voorbeeld voor  den bouw van an-
dere kerken. e bouw toch van de Protestantsche kerken werd 
beheerscht door  den eisch. dat ergens een preekstoel kon staau 
zóó dat de predikant overal te hooren en te zien was, in tegen-
stelling met de , waren de Protestansche ..spreek-
kerken" . 

r  ging men over  tot den vorm van het rechtarmig krui s 
waaraan het voordeel was verbonden, dat men ze grooter  kon 
maken, wanneer  de uitbreidin g van de gemeente dit noodig 
maakte zonder  dat de vorm werd veranderd. Zóó o.a. zijn de 
Amsterdamsche Noorderkerk en Zuiderkerk . 
Na 1672 trad wegens den teruggang van de welvaart in ons 
land een stagnatie in den kerkenbouw in en daarna had men 
geen bouwmeesters meer  van eenige beteekenis, men gaf hun 
ook geen gelegenheid zich te vormen. Veel droeg daartoe bij  het 
gemis van een opperste leiding in de Protestantsche kerk. Elke 
kleine k^rkeraa d was eigen baas, droeg den bouw van een kerk 
op aan een of anderen vromen broeder  der  gemeente, die ten 
eenenmale geen verstand had van architectuur, terwij l in de 
kerkeraden geen menschen zaten met eenigen kunstzin. Elk in 
de bouwkunst knutselend broekje trachtte er  een eigen stijl op 
na te houden, doch niemand bracht op die wijze iets tot stand. 
Van de bekende kerkbouwers waren alleen k de r 
en Noordens van eenige beteekenis, doch de eerste bouwde (te 
Amsterdam) geen kerk met eigenlijkProtestantschkarakter.de 
tweede, die e kerkophet Spui maakte, zou zeker  meer 
hebben kunnen doen, wanneer  men hem daartoe in de gelegen-
heid had gesteld, hij  stierf in den vreemde. 

Van tal van Protestantsche kerken in ons land vertoonde de heer 
Peters per  sciopticon afbeeldingen, doch, zooals hij  opmerkte en 
ook uit het voorafgaande wel blijken moest: geen mooie monu-
mentale tempels. t meesterwerk moet het Protestantisme na 
3' , eeuw nog altij d leveren : wij  wachten. 

Q . jQ 
r  in den Stedenbouw. n de zitting der  Tweede 

r  van 23 Jan. j.l . is het adres der . t. b. d. Bouwk. betref-
fende het onderwijs in den Stedenbouw van de T. . te t ter 
sprake gebracht. e e Correspondent van het Alg. . 
meldt hierover: e heeren s en e Stuers pleitten voor 
het benoemen van een hoogleeraar  in de bouwkunde, die meer 
in 't bijzonder  den stedenaanleg zou doceeren en die aan de 
Technische l zou moeten komen. r  van de groote 
urgentie van deze zaak bleek de , in weerwil van het 
adres der j  voor  Bouwkunst, allerminst doordron-
gen. Trouwens, de beteekenis van schoonheid in huizenbouw en 
stadsaanleg wordt nog slechts door  betrekkelij k weinigen beseft. 
En zoo wordt ook hier  het gezegde bewaarheid, dat elk volk de 

g heeft die het verdient. 

e kerk te Schore. Naar  aanleiding van een bezoek aan dit 
kerkj e heeft de heer  v. Br . F. in de Goesche Courant het vol-
gende geschreven: 
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t kerkj e te Schore. hetwelk, naar  de bladen melden, met af-
braak bedreigd wordt, bestaat in zijn tegenwoordige gedaante 
uit toren, schip, en Noordelijk kruis. Een Zuidelij k dwarsschip 
is nimmer aanwezig geweest, althans hiervan zijn aan het muur-
werk generlei sporen zichtbaar. t koor  der  kerk, waarin zich 
eenmaal het altaar  bevond, is na de e afgebroken. t 
gebouw is opgetokken van oude Zeeuwsche moppen, die tenge-
volge van de inwerking van den tijd , een zeer  schoone kleur  heb-
ben aangenomen ; het dak is gedekt met leien. t inwendige der 
kerk bezit een fraaie eikenhouten , ech-
ter  geheel wit geverfd. 

t zou zeer  te betreuren zijn, wanneer  dit eerbiedwaardige be-
dehuis werd afgebroken. Als motief voor  slooping wordt aange-
voerd, dat de kerk te weinig plaatsruimte biedt, doch gemakke-
lij k zou aan dit bezwaar tegemoet zijn te komen, door  het Noor-
delijk kruis, hetwelk thans uitsluitend dienst doet als consisto-
riekamer, weder  deel te doen uitmaken van de kerk. Wellicht 
zou het oude koor  ook kunnen worden hersteld, ten einde de ge-
wenschte ruimt e te bekomen. 

Wanneer  men het krui s bij  de kerk trekt , door  afbraak van het 
tusschenschot, dat de beide ruimten scheidt, zou dit krui s desge-
wenscht toch nog dienst kunnen blijven doen als consistorie-
kamer  ; door  middel van een zwaar  gordijn zou men gedurende 
de uren der  cathechisatie enz. een voldoende afscheiding kunnen 
vormen om 's winters een voldoend verwarmd vertrek te be-
komen. 

Wanneer  banken worden geplaatst in het kruis, zullen de aldaar 
aanwezigen het gezicht gekeerd hebben naar  den preekstoel, 
zoodat tegen eene oplossing der  quaestie. als boven omschreven, 
geene bezwaren bestaan, en hierdoor  een merkwaardig over-
blijfsel der  oudheid gespaard zal kunnen blijven. Wij  twijfelen 
niet of heeren kerkvoogden zullen tot het behoud hunne mede-
werking willen verleenen. B. F. 

e l Congres voor  Won inghyg iène. e 
l Congres voor  Woninghygiène, dat te n in 

October  1911 gehouden werd, na de congressen van Parijs (1904) 
en van Geneve (1906). heeft besloten zijne eerstkomende verga-
dering te Antwerpen te houden in 1913. 

n uitvoering dezer  beslissing, heeft het inrichtingscomité van 
het e l Congres voor  Woninghygiène dat te 
Antwerpen van 31 Augustus tot 7 September  1913 zal vergaderen, 
het programma der  te behandelen vraagstukken vastgesteld als 
volgt: 
le Afdeeling. , omvattende het vervoer 
per  spoorweg van af de plaats van herkomst; het onderzoek der 
landverhuizers bij  hunne aankomst', het verblij f aan land; hotels, 
bijzondere woningen; het oprichten van woonsteden of carna-
vanserails: voordeden en ongemakken en ten laatste het ver-
voer  per  schip : drinkwater , kleeding en nachtverblijf . 
2e Afdeeling. e hygiëne, gaande over: bijzondere wonin-
gen ; gezamenlijke woningen (mijn-ontginningen, plantage's, enz.) 
en eindelijk lazarets, gasthuizen. 

3e Afdeeling. e der  havens en schepen, omvattende de 
middelen om de besmetting der  vaarwaters te vermijden; be-
hoedmiddelen tegen het invoeren van uitheemsche besmettelijke 
ziekten; zeemanshuizen; passagiersschepen; oorlogsschepen. 
4e Afdeeling. Uitbreidin g der  steden uit hygiënisch oogpunt. n 
deze sectie zal worden gehandeld over  onteigening om reden van 
ongezondheid. 

e vraagstuk zal behandeld worden door  het Xe -
tionaal Congres voor  goedkoope huisvesting, overeenkomstig het 
2e deel van het programma van dit Congres, dat zal plaats heb-
ben in den g op 8 September  en volgende dagen. 

t secretariaat van het Congres voor  Woninghygiène is geves-
tigd ten Stadhuize te Antwerpen. Alg. H.
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 : . . 
— e Nieuwe Schouwburg te 's Gravenhage. — Afd . 's Gra-
venhage. . . Waarom wor-
den monumenten van moderne kunst niet beschermd ? door  J. 
Gratama. s te Boekelo. architect S. de Clercq. t 

r  Technisch Onderwijsvraagstuk en de wenschelijk-
heid van wettelijke bekwaamheidsacten voor  technici, door 

. Vrijenhoek. - Waar staan wij  ? door n . 
. . Woningcongres 1913. Verga-

deringen. - Prijsvragen. . Berichten. t 
een plaat. 

. 
G OP G 

11 . Op de Agenda komt voor  o.a. n 
stukken; n van den Voorzitter ; de Examens der 

j  in 1913; Benoeming van 7 afgevaardigden -
schappij  voor  de Algemeene Vergadering van het Verbond van 
Nederlandsche ; de . Baufach 
Ausstellung te g 1913; de . Tentoonstelling te Gent 
1913en de . Bouwkunst-Tentoonstelling te Amsterdam 1914. 

E E G TE ' S . 
r  het r  is het volgende adres ingediend : 

1 Februari 1913. 

Aan den d der  Gemeente 's Gravenhage 
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, 
het r  van de j  tot Bevordering der 
Bouwkunst, 
dat het Uwen d verzoekt de nieuwe Gemeentelijke Schouw-
burg te plaatsen op het voormalig Park Zorgvliet, gelijk om-
schreven is in het voorstel van de n Jurriaan k c.s. on-
der  afwijzing van plannen die beoogen, hetzij  de heropening 
van den brandgevaarlijken en geheel onveiligen schouwburg 
aan het Voorhout (een zeer  bedenkelijk voorbeeld der  overheid 
ten opzichte van alle inrichtingen die gevaar  voor  hare bezoe-
kers kunnen opleveren) — hetzij  de oprichting van een nieuwen 
Schouwburg daar  ter  plaatse (waartegen door  den r 
van het Bouw- en Woningtoezicht en door  den Commandant van 
de Brandweer  de meest bezwarende rapporten zijn uitgebracht). 
Naast de gunstige f inancieele uitkomst van den grondaankoop op 
Zorgvliet , die dit terrein maakt tot een bezit, waarover  onmid-
dellij k kan worden beschikt, terwij l bovendien de bestaande ge-

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

bouwen van het Voorhout voor  allerlei doeleinden beschikbaar 
blijven ; 
naast de grootere mogelijkheid om tot een behoorlijken toe-en 
afvoer  van het verkeer  door  middel van trams, auto's en andere 
voertuigen te geraken bij  een stadsgedeelte, dat daartoe, voor 
zoover  reeds voltooid, alleszins geschikt is, terwij l het nog aan 
te leggen deel van het Park-Zorgvliet van dezelfde geschiktheid 
te dezer  zake zal zijn: 
naast de ruimere ontwikkeling van de bouwkundige eischen, 
zoowel van practischen als aesthetischen aard. aan een residentie-
schouwburg te stellen; 
is de hoofdreden van bovengenoemd verzoek van het -
stuur  gelegen in het feit. dat door  zulk een beslissing een nieuw 
centrum van den g zal ontstaan. 

e gelukkige uitbreiding , jaren geleden aangevangen in het -
seumkwartier  te Amsterdam, waar  aanvankelijk ook het -
museum en het Concertgebouw schijnbaar  ver  van de stadskern, 
de spoorwegstations, de woonwijken en van hunne vroegere be-
huizing (Trippenhuis. Felix 1 waren gelegen, staat het 

r  hierbij  voor  den geest. Wat toen wellicht niet te 
verantwoorden scheen, is nu gebleken van ruim inzicht te ge-
tuigen, nu naast de gebouwen voornoemd allerlei publieke ge-
bouwen, scholen, gemeentelijke inrichtingen enz., zijn opgericht, 
en het woonkwartier  van een groot gedeelte der  intellectueel 
belangstellende inwoners van onze hoofdstad om dit nieuwe 
stadscentrum is ontstaan; een voorbeeld dat in andere nieuwe 
wijken van Amsterdam getracht wordt na te volgen (Oosterpark i. 

t wil het r  voorkomen, dat ook in de residentie 
het verkrijgen van nieuwe centra om de oude stadskern tot een 
dringenden eisch des tijd s behoort. Niet alleen verspreidt men 
daardoor  het verkeer  op doeltreffende wijze naar  plaatsen die 
daarvoor  ten volle zijn berekend, doch tevens vinden de te neu-
tral e moderne stadsuitbreidingen in de monumentale bouwwer-
ken van onzen tij d haar  meest gewenschte en gelukkigste aanvul-
ling. t is daarom, dat het r  met den meesten aan-
drang Uwen d verzoekt te willen beslissen den nieuwen ge-
meentelijken Schouwburg op de daartoe door  het voorstel van 

. . Jurriaan . op Zorgvliet aangegeven plaatste stichten, 
't Welk doende, enz. 

voor het Hoofdbestuur der 
 tot Bevordering der Bouwkunst 

(w. g.J A.  G.BZN., Voorzitter. 
J. , Secretaris. 
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Afb. 1. s te Boekëlo. Plan Beganegrond en Verdieping. 
6. . 
7. , Balcon. 
8. - en bijvertrekke n 

1, . 
2. Traphal en woonhal 
4. Eetkamer. 

9. . 
10. Garderobe, badkamer of 

Toiletkamer. 

11. Slaapkamer. 
12. . 
14. Gang. 

G E V A N E -

J T O T G . 

Gewone Vergadering op g 10 Februari 1913, 's avonds 
ten 8 ure. in zaal V van het . s (Groenmarkt). 
Agenda: 
1. Verkiezing van 2 Bestuursleden. 
2. g en Verantwoording van den Penningmeester. 
3. g (met lichtbeelden) van r  J. . . 
Onderwerp:  ontbrekende factor bij het technisch denken. 

e ruim opengesteld. 
 lste Secretaris, 

. G. . 
119 Fred. . 

. 

 m 
door  J. . 

N N VA N E 

T T  ? e vraag rijs t bij 
mij  op, nu ik verneem dat de bekende vill a 
.Parkwijck "  aan de van Eeghenstraat te Am-

sterdam, door  Berlage voor . Simons gebouwd, dus-
danig verbouwd zal worden, dat van een volkomen 
vernietiging van het oorspronkelijke gesproken kan 
worden. Simons heeft het huis verkocht; de nieuwe 
eigenares wil het aangebouwde keukentje weg hebben; 
de ramen moeten spiegelglas krijgen ; er  moet een ver-
dieping op, enz. Berlage weigerde zijn schepping te ver-
nielen; door  een ander  zal nu wel de verbouwing ge-
schieden. 

t verdwijnen van -Parkwijck "  is ten zeerste te be-
treuren; dit huis, waarvan op de losse plaat een afbeel-
ding gegeven wordt, behoort tot het beste van Berlage's 
werk, dat ongelijk is, en dat wel altijd , sinds hij  volop 
modern is gaan bouwen, eerlijk en krachtig, maar  niet 
altij d beheerscht, niet altij d harmonisch is. -Parkwijck " 
wordt ook door  zijn lauwe medestanders, ja door  zijn 
tegenstanders voor  een zeer  verdienstelijke schepping 
gehouden Tallooze malen is het in binnenlandsche, 

maar  ook in buiten-
landsche bladen af-
gebeeld, en ongetwij-
feld is de invloed van 
ditgebouwopde mo-
derne bouwkunst in 

d belangrijk 
geweest. Woorden 
wekken maar  voor-
beelden trekken. Juist 
dit huis, met zijn 
aantrekkelijk e sober-
heid, zijn gezond ra-
tionalisme en zijn 
ongezochte schilder-
achtigheid zal menig 
tegenstander  der  mo-
derne bouwkunst 
met haar  verzoend 

hebben; en wij  behoeven slechts naar  meerdere woon-
huizen, den laatsten tij d gebouwd in het Willemspark, 
of naar  vele villa's, over  het land verspreid, te kijken , om 
te beseffen welken invloed van dit gebouw is uitgegaan. 

e waardeering in het buitenland, speciaal in -
land, van Berlage's werk is grooter, dan men in Neder-
land veelal weet. n een officieel schrijven van het be-
stuur  der . Baufach Ausstellung te g werd 
gegeven een overzicht van de belangrijkste Nederland-
sche architectuur, waarin de beurs van Berlage een 
hoogst belangrijke uiting van moderne bouwkunst ge-
noemd werd. e meening waren een tweetal Ber-
lijnsche architecten toegedaan, die naar  Amsterdam 
gekomen waren om speciaal het werk van Berlage en 
ook van andere moderne Nederlandsche architecten te 
zien. Toen ik hen rondleidde, bleven wij  ook geruimen 
tij d voor  -Parkwijck "  stilstaan, welks architectuur 
door  de s zeer  gewaardeerd werd. 
Wi j  moeten het goede moderne, dat wij  bezitten, hoog 
in eere houden. Eén goed modern gebouw is voor 
onze cultuur  meer  waard dan twinti g fraaie historische 
gebouwen. s goed moderns werkt sterk opvoedend, 
geeft vertrouwen in onzen tij d en in zijn kunstontwikke-
ling, staat veel dichter  bij  ons, ja is veel meer  van ons 
zelf dan het oude. t levende gaat boven het doode; 
de heerlijkheid van het zijn is beter  dan de beschou-
wingen van het verledene. n oude kunst vinden wij 
slechts een gedeelte van ons zelf, in goede moderne 
kunst daarentegen ons zelf veel meer, ja soms geheel 
terug. 

m moet onze opgaaf vóór alles zijn: het moderne 
bevorderen, d. w. z. onze eigen, speciale schoonheid, 
de schoonheid van onzen eigen tij d zoeken. 
Word t deze opgaaf zoo begrepen? n het algemeen 
heerscht nog een reactie, een zucht tot behoud van het 
oude. t is hiervan voor  een belangrijk deel een 
uiting. t heeft het op het oogenblik nog niet 
verder  gebracht dan tot behoud van het oude mooi en 
zoo nu en dan het weren van het al te leelijke van den 
nieuwen tijd ; maar  tot zijn eigenlijke cultuuropgaaf, 

, E E . P. E E A AA N E VA N T 

T E . t belangrijke specimen van onze moderne Nederlandsche Bouwkunst, een der  beste schep-

pingen van , is verkocht en wordt nu door  een ander  geheel gewijzigd, d. w. z. geheel vernietigd. 
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S T E . 
Buitenaanzicht en Eetkamerinterieur. 

Architect S. E . 
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Afb . 2. S T E . 

zijn eigenlijke vruchtbare werkkring : bevordering der 
nieuwe schoonheid is het nog niet gekomen. "Wanneer 
zal dat gebeuren ? 

e handel in echte en nagemaakte antiquiteiten bloeit; 
oude schilderijen worden tegen fabelachtige prijzen 
gekocht. n zekeren zin is dit begrijpelijk , omdat de 
nieuwe cultuur  nog niet volgroeid is, omdai de menschen 
nog niet allen volkomen van eigen tijd zijn, omdat dus de 
nieuwe schoonheid nog slechts in opkomst is. 

r  alleen het moderne heeft de kiem der  levende 
schoonheid, heeft de toekomst in zich. "Wille n wij  weer 
schoonheid hebben in ons leven, willen wij  ons niet 
voor  goed omringen met de fraaie overblijfselen van 
afgestorven tijden, willen wij  werkelij k weer  ons zelf 
zijn, dan moet met alle kracht en met alle oprechtheid 
het moderne bevorderd worden. 

t het vernielen van „Parkwyck "  gaat een belang-
wekkend specimen van de ontwikkeling der  moderne 
Nederlandsche bouwkunst verloren. Tegen zijn ver-
dwijnin g zal weinig te doen zijn. En kenmerkend voor 
het huidige antiquarisrne en voor  de geringe belang-
stelling voor  kunst van onzen tij d is het feit, dat het 
beschaafde Nederland op zijn achterste beenen gaat 
staan, als een e huis dreigt afgebroken te 
worden, terwij l het zoo goed als onverschillig blijft , wan-
neer  een der  weinige min of meer  volgroeide moderne 
uitingen verdwijnt . En dit, terwij l het e huis 
alleen historisch aesthetisch van belang is, terwij l het 
moderne huis een veel hoogere en meer  vruchtbare be-
teekenis voor  ons heeft. 
Talloos zijn tegenwoordig de karakterlooze en slappe 
bouwsels van onbevoegden en onbezielden, van beun-
hazen en talentloozen, van heel een bende, die met den 
bouwkunstenaar  niets gemeen heeft. r  de enkele 
betere werken hebben hoegenaamd geen bescherming. 
s niet in 1900, zooalsin .Architectura "  is medegedeeld, 

de gevel van de "Vrijmetselaarsloge in de Vondelstraat, 
een der  goede scheppingen van , afgebroken 
en vervangen door  een veel slechtere? s daarbij  ook 
niet de gevel van het huis er  naast, door . Cuypers 

Architect S. E . 

gebouwd en door t terecht gespaard, verdwe-
nen om plaats te maken voor  een van minder  gehalte? 

n wij  op het oogenblik niet het verheffend 
schouwspel zien, dat het aardige noodkerkje, het -
kranskerkj e op het Obrechtplein, gebouwd door  Jos. 
Cuypers en Jan Stuyt, tot een auto garage wordt 
ingericht, waarbij  de gevel voor  een groot spiegelruit-
raam is doorbroken en de twee intieme ingangen zijn 
gewijzigd, zoo dat de fraaie sectielwerken in de tym-
pans zijn weggebroken en alles gedicht is met een spie-
gelruit in . .. . spitsboogvorm ! 

t behouden van oud-Amsterdam is loffelijk ; maar 
veel loffelijker , wij l vruchtbaarder  voor  onze cultuur , 
zou zijn het behouden van het goede modern-Amster-
dam. 
"Wat is tegen dergelijk betreurenswaardig vernielen te 
doen ? 
Voorloopig niets, omdat meestal de omstandigheden 
dusdanig zijn, dat men niet kan ingrijpen in het parti -
culier  bezit van een ander. 
Ook de auteurswet kan in deze niet helpen. 

t beste zou echter  zijn een monumentenwet, maar 
dan niet een, die geheel antiquarisch is, zooals de con-
ceptwet, voorgesteld door  een Ned. Oudheidkundigen 
Bond. , dat wij  wèl hebben een machtigen 
Oudheidkundigen Bond maar geen Bond voor  bevor-
dering der  nieuwe cultuur! ) 

e voorgestelde wet wil de bescherming uitstrekken 
tot monumenten die 50 jaar  en ouder  zijn. Van veel 
belang zou het echter  zijn, ook hedendaagsche monu-
menten er  in op te nemen ; want de moderne monumen-
ten, die over  50 jaar  beschermd zouden worden, kun-
nen in dien tij d al dusdanig bedorven zijn, dat veel van 
hun waarde is verloren. r  vooral is het voor  de 
ontwikkelin g der  cultuur  van hooge waarde, dat de 
beste moderne uitingen onaangetast blijven, als vrucht-
bare voorbeelden voor  het heden, en als zuivere en gave 
exemplaren voor  de historie. 
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Architect S. E . 

ijgaande 4 afbeeldingen stellen voor  een land-
huis van den fabrikan t W. . van k te 
Boekelo. e opgave was in hoofdzaak twee 
groote vertrekken en een zeer  groote veranda 

te omringen door  enkele bij - en dienstvertrekken; 
benevens vele slaapkamers op de verdieping. t 
plan duidt voldoende aan hoe deze oplossing gevonden 
werd. e hoofdtrap mondt voor  haar  onderste gedeelte 
in een hal, doch is verder  afgesloten door  een deur, het 
geluid van boven dempende. Een betimmering met in-
gebouwde kasten, met banken enz. is langs de wanden 
van de traphal aangebracht. e eetkamer is op een-
voudige wijze betimmerd en evenals bij  de hal is de 
houtconstructie der  zoldering zichtbaar  gebleven. (Cy-
pressenhout voor  zoldering en betimmering, eiken voor 
trappen en vloeren). 
Uitwendig was bepleistering noodig wegens de slechte 
afwerking en kleur  van de Twentsche steen, en wegens 
het landelijk aanzien werd een rietendak gekozen; de 
kleuren der  verven zijn sterk groen en sterk geel. t 
geheel is min of meer  symmetrisch opgelost, en zoo 
weinig mogelijk als toevallig gecomponeerde „cottage" 
gedacht. 

t geheel werd (zonder  lambriseeringen, enz.) aange-
nomen voor ƒ 22.000 door  den heer  W. A. Thomasson 
Wzn. te Enschedé. 

n g Januari 1913. 

T -
 EN E

VA N E BE  WA A S ACTE N 
VOO , 

. . 

Voordracht gehouden in eene vergadering van de Af-
deeling Amsterdam van den Algemeenen Nederland-

schen Opzichters- en Teekenaarsbond. 
Vervolg van blz. 56. 

inister k heeft het standpunt van 
een centrale . T . S. zijner  voorgangers ver-
laten ; en werkt nu décentral iseerend door  in 
verschillende plaatsen van ons land, waar 

men . T. scholen tracht op te richten, financieelen 
steun te verleenen. 

Alhoewel deze zwenking van den tegenwoordigen minis-
ter  van B. Z. ons niet onaangenaam is, blijf t ook dit 
standpunt in onze oogen slechts een halve maatregel. 
Altij d en overal moet het initiatie f tot oprichtin g van 

. T. scholen van particulieren uitgaan. t bleek nog 
overduidelijk ter  gelegenheid van de opening in 1910 
der . te Utrecht, welke tot stand kwam op initiatie f 
van den Ned. Aannemersbond. 

r  Talma hield een lofzang op het O en zeide 
o.m. dat wanneer  het particuliere initiatief  maar  aan-
wezig is, de g niet zal achterblijven. 

Volkomen in overeenstemming met dit standpunt, was 
r k bereid om de reeds nu in aanbouw 

zijnde . T . S. te t te subsidieeren omdat 
het particulier  initiatie f aldaar  zoo krachtig tot uiting 
kwam. 
Een e van f 20.000 werd op deze gronden 
voorgesteld. t bedrag is zeer  gering als men weet dat 
de kosten van bouw en inrichtin g op rui m f 200.000 
waren geschat, waarin geheel door  particulieren zou 
worden voorzien. 

e gemeente heeft een terrein ter  waarde van f 20.000 
beschikbaar  gesteld en zal bovendien een jaarlijksch e 
subsidie van f 5000 geven. e exploitatie-kosten der 
school worden geraamd op rui m f 40.000, waarvan 
f 34.000 noodig is voor  salarissen. 
Voor  studiebeurzen aan mingegoede leerlingen is een 
bedrag van f 6000 uitgetrokken, terwij l nog een post van 
f 2200 op de begrooting der  uitgaven was gebracht, om 
het ondernemen van excursies met de leerlingen moge-
lij k te maken. 

e Staatsbegrooting voor 1912, bevatte eenige gelden 
ten behoeve van de reorganisatie der  A. v. B. . en T. 
W. te m in een . T. instituut . 
Ernstige plannen tot stichting van een . T . S. zijn ook 
te h in bewerking. Wanneer  men nu 
weet dat aan de voorbereiding dier  plannen vanaf 
1905 is gewerkt en het initiatie f van particulieren is uit-
gegaan, dan kan men zich voorstellen met welke moei-
lijkheden men aldaar te kampen heeft gehad, alvorens 
men op eenig zichtbaar  resultaat kon bogen. 

n vraagt zich af, hoe kan de Overheid zulk een wor-
steling en opoffering lijdzaam aanzien. Eert nadat men 
zeven jaren in n Bosch aan de voorbereiding vaneen 
instituut voor . T . O. had gewerkt, moest de r 
door  den drang welke men heeft trachten uitt e oefenen 
de medewerking van de g toezeggen. 

n beoogt in n Bosch in aansluiting met de am-
bachtsschool een middelbare vakschool te stichten als 
vooropleiding van de . T . S. 
All e leerlingen moeten 2 jaren in de practij k geweest 
zijn, voor  zij  de . bezoeken. e lessen der . 
worden voorloopig alleen in 3 wintersemesters gegeven. 
Zi j  zullen omvatten burgerlijk e bouwkunde en water-
bouwkunde, werktuigkunde en electrotechniek. 
Uit de volgende cijfers der  kosten van oprichtin g en 
exploitatie kan blijken op welke angstvallige wijze de 

g gemeend heeft het subsidie te moeten vast-
stellen. 

e globale begrooting van kosten voor  stichting en aan-
leg bedraagt f 294.500. e gemeente h 
stelt in rui l van de gebouwen en terreinen der  tegen-
woordige e School en Ambachtsschool, een 
terrein ter  waarde van f 40.000 beschikbaar. Op deze 
gronden heeft de r  zijne medewerking toegezegd 
en is bereid, op de Staatsbegrooting van 1912 f 10.000 
en — te beginnen met 1913 — f 36.000 uit te trekken. 
Vermelding verdient nog dat aan de ambachtsschool 
te Sneek een cursus voor  voortgezet technisch onder-
wij s verbonden is. 

Blijken s het programma van genoemden cursus wordt in 
4 wintersemesters opleiding gegeven voor  toekomstige 
patroons en aannemers; terwij l de afdeelingen B en C 
bestemd zijn voor  hen die examen wenschen te doen ter 
verkrijgin g van het diploma Bouwkundig Opzichter, 
Bouwkundig Teekenaar en Uitvoerder  van bouwwer-
ken ; ingesteld door de j tot Bevordering 
der  Bouwkunst. 
Afdeeling  geeft opleiding voor het examen van Op-
zichter  bij  den . 

e cursus is evenwel niet onder  het . T. O. te rang-
schikken; daarvoor is de gezichtskring nog veel te be-
perkt en de leerstof te beknopt. t subsidie dat de 
school van het rijk , de provincie en de gemeente geniet 
heeft zij  blijkbaa r  verkregen door  haar  eigenaaardig 
karakter en op grond van de behoefte aan meer  uitge-
breid technisch onderwijs in die omgeving. t initia -
tief evenwel is uitgegaan van den r  der  Am-
bachtsschool, die zich buitengewoon voor  deze aange-
legenheid heeft geïnteresseerd, 
Te n tracht de Vereeniging Nijverheid in 
samenwerking met den r  der  Ambachtsschool 
aldaar, een . T. school te stichten. 
Volgens de N. . Crt . van 21 Febr. '12 is men te -
ter  bezig de mogelijkheid van oprichtin g eener . T. 
school te onderzoeken, waarvoor een commissie van 
personen uit verschillende kringen is samengesteld. 

e vraag rijs t nu: hoe staat de A. N. O. en T . B. tegen-
over  deze pogingen van schier  alle particulieren en op 
welke wijze kan de Bond als vakvereeniging van technici, 
aan de verwezenlijking dier  pogingen medewerken. 
Gedurende het bestaan van den Bond heeft hij  steeds 
met klem geageerd tegen een centrale . T. S.; hetgeen 
reeds bij  de bespreking van de wetsontwerpen r 
en k is gebleken. t duidelijkst kwam dit evenwel 
uit bij  de actie welke zooals reeds is medegedeeld in 
samenwerking met de S. T. V . v. . . e. A. tegen de 
reorganisatie der l in een centrale 

. T. S., is gevoerd. 

e memorie van toelichting behoorende bij  het adres, 
hetwelk naar  aanleiding van het wetsvoorstel , 
aan de Tweede r der  Staten-Generaal is gezon-
den, bevatte belangrijke beschouwingen over  de rege-
ling van het . T. O. welke thans nog door  den Bond 
volkomen worden onderschreven. 

j  mij  vergund de belangrijkste punten uit ge-
noemde . v. T. in uwe herinnering wakkgr te roepen. 
Op blz. 4 lezen we: 

e gereorganiseerde l zal dus de goed-
„kooper e editie zijn van de centrale school te . 
„Weliswaar wordt ook voorgesteld aan de A. v. B. . 
„en T . W. te m een subsidie te verleenen; 
„maar deze school zal toch slechts een tweede plaats 
„innemen; een afdeeling electrotechniek b.v. ontbreekt. 
„Blijkbaa r heeft zij  het voorstel tot subsidieering meer 
„t e danken aan haar  karakter  als burgeravond- en 
„nijverheidsschool. 
„Vermoedelij k zal dus in systeem van den r  het 
„middelbaar technisch onderwijs voorloopig beperkt 

„worde n tot de centrale school te Amsterdam en de on-
volkomen school te . 

t nu is naar  onze meening niet wenschelijk. t is 
-noodig dat op verscheidene plaatsen des lands goed en 
„volledi g middelbaar-technisch onderwijs worde ver-
.strekt; opdat zooveel mogelijk jongelieden, voor  wie 
-dit onderwijs bestemd moet zijn, er  van kunnen profi -
„teeren. t komt ons daarom voor, dat het voteeren 
„va n het verhoogde subsidie aan de l voor 

n te Amsterdam dan aanbeveling verdient, 
„wanneer vooropgesteld wordt, dat de l 
-niet zal worden een centrale school, doch dat met 
„Staatshulp, of door den Staat, in verschillende plaatsen 
„des lands middelbaar-technische scholen opgericht, of 
„bestaande scholen van overeenkomstigen aard verbeterd 
^zullen worden. *) Thans zij  de vraag gesteld aan welke 
-eischen de hierboven gedachte onderwijsinrichtingen 
„moeten beantwoorden, om zoo goed mogelijk te vol-
„doen aan de reeds lang bestaande behoefte aan mid-
-delbaar-technisch onderwijs. j  stellen wij  voor-
.op, dat aan elke school opgeleid moeten worden tech-
-nici voor  de volgende vakken: 

„a . Bouwkunde, b. Waterbouwkunde, c. Werktuigbouw 
„(en Scheepsbouw), d. Electrotechniek. 

t zijn de algemeene categorieën, voor  welke oplei-
„din g in elk geval noodig is". 
Voor  de personen,woonachtig in de afgelegen plaatsen 
van ons land, zal het bezwaarlijk blijven het onderwijs 
in de grootere plaatsen,waar  inrichtingen voor . T. O. 
zijn gevestigd, te volgen. 
Correspondentie-onderwijs zal voor  deze personen het 
middel zijn om zich te bekwamen. Aangezien deze wijze 
van opleiding onder de technici geen vereerders telt, 
dienen ten opzichte van het correspondentie-onderwijs 
bijzondere eischen te worden gesteld. 

k onderwijs moet centraal en van rijkswege 
worden geregeld, maar  bovenal moet de leerstof in 
overeenstemming zijn met hetgeen aan de bestaande 

. T . scholen noodzakelijk wordt geacht. Een voort-
durende samenwerking met de . T. scholen is dien-
tengevolge onvermijdelijk . 
Waar nu adressanten zich tegen de centrale . T. 
school verklaarden, achtten zij  het tot hun plicht de 
Tweede r de richtin g aan te wijzen om décentra-
liseerend te kunnen optreden. Ook dit standpunt wordt 
door  den Bond nog steeds gehuldigd .waarom ik uw 
aandacht verzoek voor het volgende, eveneens voor-
komende in meergenoemde memorie van toelichting. 
_ Ten slotte zij  met een enkel woord hier  aan-
„gegeven op welke wijze de totstandkomingen organi-
.satie van scholen voor . T. O. door  ons wordt ge-
.dacht. Naar  het ons voorkomt zal voor  deze instituten 
-samenwerking noodig zijn van Staat, Provincie en 
-Gemeente met de technische vereenigingen (niet inde 
„laatst e plaats ook met de vereenigingen van belang-
.hebbenden zeiven). t voldoening kan er  op gewezen 
„worden , dat de stichting van een school, op de wijze 

*) Cursiveering van mij . 
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„al s hier  bedoeld, doch beperkt tot de bouwvakken, 
„reeds wordt beproefd te Arnhem door  de plaatselijke 
„afdeelingen van den Nederlandschen Aannemers-
„bond , de  tot Bevordering der  Bouw-
„kunst , den Algemeenen Nederlandschen Opzichters-
,.en Teekenaarsbond en den Bond van Technici. 
„Genoemde vereenigingen richtten zich per  request tot 
„den Gemeenteraad met het verzoek een school voor 

. T. O. van Gemeentewege op te richten met dien 
., verstande, dat ook door  Staat en Provincie steun zou 
„worde n verleend en dat aan het hoofd zou worden 
„geplaatst een bestuur, bestaande uit de verschillende 
„groepen van direct belanghebbenden. Een soortge-
„lijk e organisatie zou o.i. ook voor  andere plaatsen 
„aanbeveling verdienen. Zeer  wenschelijk schijnt het 
„ons, dat aan de betrokken vakorganisaties invloed in 
„het bestuur  wordt toegekend, aangezien zij  kunnen 

.„worde n geacht het best op de hoogte te zijn van het-
„geen in deze voor  het belang van het onderwijs wordt 
„vereischt. Een bestuur, bestaande uit werkgevers en 
„werknemer s op dit gebied, geeft den waarborg, dat 
„het onderwijs steeds voldoende verband zal houden 
„met de vorderingen van de techniek en den vooruit-
„gang van het maatschappelijk leven. 

Voor vele ouders zal het reeds bezwarend zijn 
„da t de jongen, die een behoorlijk opzichter  tracht te 
„worden , eerst betrekkelij k laat begint te verdienen; 
..moeten zij  buitendien nog schoolgeld betalen, dan zal 
„het velen geheel onmogelijk zijn hun zoon de ge-
„wenschte opleiding te geven. 

, om redenen van algemeenen aard, kosteloos 
„onderwij s hier  nog op bezwaren stuit, zou in elk geval 
„het evenredig schoolgeld geheven moeten worden, 
„opda t althans eenigszins met het bovenstaande 
„rekenin g wordt gehouden". 

e passage's uit de memorie van toelichting leveren 
voldoende het bewijs dat de A. N. O. en T. B. reeds in 
1907 getracht heeft de Volksvertegenwoordiging te 
overtuigen dat een centrale . T . S. voor  de neder-
landsche technici een onmogelijkheid is. 
Wat ziet men nu? r k heeft de voet-
sporen zijner  voorgangers niet gevolgd; een streven 
waarover  wij  ons ten zeerste verheugen. t standpunt 
van den r  zal voor  de toekomst, de oplossing 
van het . T. O. vraagstuk aanmerkelijk bevorderen; 
al is het princip e geen ingrijpen van Overheidswege 
in de oprichtin g van . T. scholen niet de ge-
wenschte oplossing. (Wordt vervolgd). 

 WAA  STAAN ? §5 
r N . 

Voordracht gehouden op de jaarvergadering van den 
n Werkbund, n 1911. 

(Vervolg van blz. 51.). 
e opvoeding van de bouwkunstige technici is 
de gemakkelijkste der  beide opgaven. Wij 
zijn hier  reeds op den goeden weg, de betere 
opvoeding is ingeleid en hare resultaten zijn 

reeds in de jongere generatie te bemerken. n de mid-
delbare scholen, in de ambachtsscholen heeft de her-
vormende hand ingegrepen, zoodat daar  ten minste de 
te groote pretentie is verdwenen. 
Of ons hcogere bouwkunstig onderwijs, zooals dit aan 
de technische hoogescholen plaats vindt, geen hervor-
ming behoeft, deze vraag zal hier  alleen even aange-
raakt worden. Eén ding staat vast: dat, tot onheil voor 
de innerlijk e architectonische opvoeding van den stu-
dent, te veel uiterlijk e motieven, welke voornamelijk 
betrekking hebben op standsgrenzen, op den voorgrond 
worden gesteld. e studie schijnt er  meer  tot doel te 
hebben later "  van de vierde klasse (speciaal 

e instelling, vert.) dan bouwkunstenaaars van 
de eerste klasse te kweeken. Ook kan worden vastge-
steld, dat niets goeds te verwachten is van de in 

d heerschende opvatting, dat men, 20 jaar 
oud geworden, even zoo goed als men besluit juris t 
of dokter  te worden, op een goeden dag besluit voor 
bouwkunstenaar  te gaan „studeeren ". n zou ten 
minste den eisch kunnen stellen, dat de candidaat ar-
tistiek begaafd moet zijn. Verder heeft in het algemeen 
de gewoonte in het huidige onderwijs om alleen de archi-
tectonische uiterlijkheden zich eigen te maken, welke 
methode ver  van de kunst in het algemeen staat, hare 
zeer  bedenkelijke kanten. 

Omdat echter  heden ten dage de ontwikkelde r 
den geschoolden architect in het algemeen nog mijdt , 
daarom lijk t het betreden van den anderen weg zoo 
veel belangrijker , namelijk de inwerking op de ver-
bruikers . e belangstelling in architectuur  heeft in het 

e publiek lang geheel braak gelegen. En terwij l 
in onze dagbladen iedere eerste tooneelopvoering als 
een wereldgebeurtenis behandeld wordt en over  iedere 
schilderijen-tentoonstelling lange reeksen artikelen ge-
schreven worden, doen onze bladen heden nog zoo, als-
of er  geen architectuur  bestaat. e dagbladcorrespon-
dent weet niets van architectuur  af. Eerst in den aller-
laatsten tij d trachten jongere kritic i haar  den toegang 
tot de markthallen van de publieke meening ten minste 
door  een kleine achterdeur  af te dwingen. e lezer  ont-
vlucht echter  ook heden nog de polemieken over  bouw-
kunst, alsof zij  meeningen over  dialekten van het Sans-
kriet waren. 
En toch is het gelukt, het publiek ten minste een half 
oor te openen voor  architectonische dingen, en wel 
door  een omweg. t tooverwoord, dat de apatie heeft 
verdreven, "heet . e gedachten van -
matschutz ) zijn, dat moeten wij  heden ver-
heugd erkennen, bijna algemeen goed van het volk 
geworden, en het is onze plicht toe te geven, dat de 
vereenigingen, die deze ideeën hebben verbreid, een 
goed werk hebben gedaan. Want in de algemeene er-
kenning van de e ligt ten minste die 
belangrijk e bekentenis, dat de gebouwen, die in de 
laatste vij f jaren in ons land gezet zijn, openlijk minder-
waardig worden genoemd. t is reeds enorm veel, ver-
geleken met den toestand van voor  10 jaar. Toen had het 
groote publiek nog geen vermoeden van de waarde of 
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onwaarde der  architectonische voortbrenging. n -
schut hebben wij  dus het wederbegin van een archi-
tectonische erkenning, dat ijveri g verder  ontwikkeld 
moet worden, want de hoop kan gekoesterd worden, 
dat naar  aanleiding hiervan de architectuur  dieper  be-
grepen zal worden. 
A l verkeeren ook veel voorstanders van t 
voorloopig in de dwaling, dat men met het recept: 

m 1830"  het zieke lichaam der  architectuur 
genezen kan, en al ligt vaak aan de openbare bouw-
advies-bureaux (Bauberatungsstellen) de dwaling ten 
grondslag, dat het mogelijk is een slecht bouwproject 
goed te verbeteren, en al kan de dictatorarbeidvaneen 
landelijkenbouwadviesgever  bedenkelijk zijn, zoo moe-
ten wij  er  toch voor  oppassen, de levendige belangstel-
ling van het groote publiek voor  deze dingen door  het 
aanduiden van de tekortkomingen te verminderen. A l 
moet men toegeven, dat de t slechts een 
nieuw surrogaat is voor  werkelij k kunstgevoel, toch 
zijn wij  in een toestand, waarin ook hulpmaatregelen 
aanvaard moeten worden. Niets zou gevaarlijker  zijn 
dan van het standpunt der  hoogste kunst-eischen al 
deze t pogingen tot verbetering te bestrijden. 

r  zij  dadelijk gezegd, dat de, door  kunstenaars dik-
wijl s veroordeelde, wijze van populariseering van 
kunstbegrippen door  ruime litterair e propaganda, zoo-
als ongeveer  de t of de d dat doen, 
als een absoluut noodzakelijk, en in d nog 
niet te ontberen opvoedingsmiddel moet worden er-
kend, en dat het bezwaar  van hen, die in dezen arbeid 
iets minderwaardigs, ja iets kunstgevaarlijks willen 
zien, niet juist is, gezien den troosteloozen toestand in 
het algemeen. n kunnen wij,met het beginsel, 
„l'ar t pour l'art "  allereerst iets beginnen in de bouw-
kunst, die in den grond van haar  wezen een populaire, 
een sociale kunst is. 

r  bij  alle erkenning van de verdiensten der  popu-
lair e kunstpropaganda moet één ding ons helder  voor 
den geest staan: de kunstenaar  gaat zijn weg en be-
kommert zich niet om de populaire voorstellingen van 
het volk, die hem niets te leeren en hem niets te verbie-
den hebben. Ten slotte wordt de kunst door  den kun-
stenaar  gemaakt. n hem alleen sluimert ook heden nog 
de hoop op de kunstvolle toekomst van ons volk, in hem 
ligt het kunstvolle lot van den tijd . A l het streven naar 
populariseering zweeft in de lucht, zoolang niet een 
voldoende hoeveelheid scheppende krachten voorhan-
den is, die met hun hartebloed en zich niet bekomme-
rend om de populaire richtingen, het beste van hun zelf 
geven. 

t volgt de onaantastbaarheid, maar  ook tege-
lijkertij d de hooge verantwoordelijkheid van den schep-
penden kunstenaar. 
En misschien behoort het ook tot de opgaven van den 

n Werkbond, dit gevoel van verantwoorde-
lijkhei d met alle scherpte eens naar  voren te brengen. 
Juist heden, nu, naar  het schijnt, wij  weder  in onze 
kunstbeweging op een kritie k punt staan, is een waar-
schuwend woord op zijn plaats. e laatste tientallen 

van jaren wijzen op zekere perioden in de kunstopvat-
tingen, in dezen zin, dat ongeveer  alle 15 jaar  de rich-
ting veranderde. e een goed lot onze jonge kunst, 
die zich sedert 15 jaar  in haar  eigen huis heeft inge-
richt , voor  een verhuizing bewaren! Zij  is nog in het 
geheel niet volgroeid, zij  heeft sedert kort een zeker 
krachtgevoel, zij  bevindt zich in het allereerste stadium 
van hare veroveringstocht op grootere gebieden. En 
nu zouden wij  alles, wat wij  veroverd hebben, reeds 
nu lichtzinni g op zijde gooien, om een nieuw vaandel 
te planten? Een dergelijke vrees is misschien nog onge-
grond. r  zelfs uit de rijen van hen, die het goede, 
dat heden bestaat, medegeschapen hebben, treden 
grappenmakers naar  voren, die voor  het publiek hunne 
groteske sprongen maken, om het publiek de ge wenschte 
afwisseling in een nieuwste phase der  binnen archi-
tectuur  aan te bieden! , die beweren, dat juist 
1850 de tij d is, waarin de aardigste dingen gemaakt zijn, 
en dat deze tij d nagemaakt moet worden. Zij  bevelen 
nu dezelfde zaken aan, welks bezitters zij  voor  15 jaar 
hoonden. Zeer  zeker  is de mode der  mondaine wereld, 
die in hare eeuwige zucht naar  afwisseling niet in staat 
is goed de waarde der  dingen te bepalen, heden bij 
1850 aangekomen, nadat haar  de tot dusver  geliefde 
Biedermeiermode naar  het schijnt, begon te vervelen. 

r  dan het aanpassingsvermogen aan zulke ver-
anderingen moet den kunstenaar  echter  het bewustzijn 
van het ernstige van onzen toestand zijn. 
Want groote waarden staan op het spel. d is 
het land, op wiens arbeid het bij  de stijlontwikkelin g 
in de toekomst aankomt. Nadat Engeland de basis 
voor  een werkelijk e reorganisatie der  technische kun-
sten had gelegd, is het d gelukt, met een be-
wonderenswaardige inspanning van kracht en ener-
gie zich de leiding in de kunstnijverheid toe te eigenen. 
Werkelij k kon het daarbij  een oogenblik lijken , alsof de 
verwilderingen, die een kunstlooze eeuw had voortge-
bracht, overwonnen konden worden. Nieuwe verwach-
tingen waren gewekt, dat het mogelijk zou zijn, de tij d 
te trotseeren en een nieuw schoonheidsgevoel, voort-
gekomen uit de opgave van den tij d zelf, te wekken. 

n wij  op zulk een oogenblik terug vallen tot imi -
tatie van de slechtste kunsttijden? 

(Wordt vervolgd). 

. 
e heer  Victor  de Stuers heeft in een ingezonden stuk in het Alg. 

d weer  eens pitti g de aandacht op de bekende Paleis-
s questie te Amsterdam, die het eeuwige leven schijnt te 

hebben, gevestigd. t vuur  moet opgepookt worden ; al is het 
begrijpelij k dat door  het lamlendig getreuzel, de diplomatieke 
lange baan en de vele acties, de talrijk e vergaderingen en even 
talrijk e moties ten slotte de aandacht en de belangstelling van 
Amsterdam afgestompt worden. 

e heer  de Steurs schrijft : 

t Voorloopig Verslag der  Eerste r  omtrent de algemeene 
beschouwingen der  Staatsbegrooting voor  1913 bevat eenige op-
merkingen aangaande de quaestie van Amsterdams , 
tijdelij k  Paleis. Enkele leden spraken hun leedwezen 
er  over  uit dat de g niet medewerkt om dit gebouw aan 
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zijne oorspronkelijke bestemming terug te geven ; zij  achtten dit 
een nationale zaak. Andere daarentegen konden zich geenszins 
bij  dit gevoelen aansluiten en produceerden eenige argumenten 
om aan het s de bestemming van Paleis te laten. 
Wat het antwoord zal zijn, dat de r  van Binnenlandsche 
Zaken onder  de handteekening van zijn ambtgenoot voor  Finan-
ciën zal geven, laat zich gemakkelijk voorspellen. Niets. j  zal, 
evenals hij  onlangs een paar  malen deed, zeggen, dat hij  een brief 
heeft geschreven aan het gemeentebestuur  van Amsterdam en in 
afwachting van het antwoord mag en moet zwijgen; als dat ant-
woord ontvangen zal zijn, en hij  mocht wederom ondervraagd 
worden, zal hij  zeggen dat hij  is overwegende wat op dat ant-
woord te schrij  ven valt, en derhalve mag en moet zwijgen; wordt 
hij  na afzending van deze tweede missive geïnterpelleerd, dan 
zal hij  berichten dat hij  in afwachting van het tweede antwoord 
van Amsterdam mag en moet zwijgen ; en zoo in het oneindige, 
waarbij  te noteeren valt dat de beide correspondenten niet zullen 
nalaten voor  de redactie van elke missive zooveel tij d te nemen 
als maar eenigszins mogelijk is. t is juist het mooie van de 
uitvindin g dezer  correspondentie, dat de r  met het 
onnoozelste gezicht der  wereld de zaak kan schuiven op een 
eindelooze baan en rustig naar  bed kan gaan. 
Totdat Amsterdam en het Parlement, deze comedie moede, de 
tanden laten zien. 

s kan het nuttig zijn de argumenten na te gaan door 
eenige Eerste n in het Voorloopig Verslag te berde 
gebracht, om het misbruik dat van het s gemaakt wordt 
goed te praten. 
lo. e drager  van het k gezag behoort gehuisvest te 
zijn in het aanzienlijkste gebouw dat men bezit."  Onverschillig 
de oorspronkelijke bestemming? r dan gaat het -
seum voor, om niet te spreken van Volksvlij t ? En onverschillig 
krachtens welken titel „men"  het gebouw ..bezit", onverschillig 
of het oorspronkelijk aan den eigenaar  ontnomen werd, en dus 
een primitie f gestolen gebouw is ? Onverschillig of bij  het inge-
bruiknemen beloofd is, dat dit slechts tijdelij k zou zijn ? 
2o. e n kan in Amsterdam nergens haar  verblij f hou-
den dan op den . in het midden der  stad". Waar staat dat 
geschreven? t is volkomen onjuist. e m is precies de 
ongunstigste plek voor  het verblij f van wien ook, in het bijzonder 
voor  dat eener  vorstin. t is de drukste, de woeligste plek der 
stad ; de joelende menigte verdringt zich tot laat in den avond 
vlak onder  de vensters van de slaapkamers der , van 
den Prins en van het Prinsesje, een tuin is er  niet. Volgens deze 
dwaze theorie zou te n het paleis in de City moeten staan ; 
de Engelsche e familie zouerhartelijkvoorbedanken. 

r  misschien bedoelt men dat de n in de gelegenheid 
moet zijn den gebruikelijken groet aan Amsterdam's ingezetenen 
te blijven brengen van het balcon van het s op den . 

t is geheel iets anders; dat kan opperbest blijven geschieden 
ook al verblijf t de n elders. Wat is natuurlijke r  dan dat 
de n hare hoofdstad bezoekende, allereerst zich naar  het 

, het kapitool begeeft, waar  zij  door  de vertegenwoor-
digers der  gemeente ontvangen wordt, en van waar  zij  zich aan 
haar  volk vertoont en de acclamaties der  burgerij  in ontvangst 
neemt? Ook kunnen de prachtige receptiezalen, waaraan het 

s zoo rij k is, ter  beschikking der n gesteld wor-
den zonder  dat de dienst van het Gemeentebestuur  daaronder 
lijdt . r  dat alles wettigt niet dat het s tegen de belofte 
in gedurende 51 weken van het jaar  aan zijn oorspronkelijke be-
stemming onttrokken wordt. 

3. „Een paleis in een buitenwijk der  stad gelegen, zoude niet 
overeenkomstig zijn met de waardigheid van den hoogsten per-
soon in den Staat. n zou alsdan van de e aanwezig-
heid in de stad niets bemerken." 
Een buitenwijk ! Wordt  er  dan aan gedacht een paleis te stichten 
in de buurt van Sloterdijk of in den ? s het kwar-
tier  waar - en Stadsmuseum en het Concertgebouw staaneen 
vulgaire buitenwijk ? En aan wien maakt men wijs, dat indien in 
dit kwartier  een k verblij f gesticht werd. de aanwezig-
heid der n onopgemerkt zou blijven ? 

68 

4. t oude s is voor s niet geschikt." n is 
zoo beleefd er  bij  te voegen dat dit argument „nie t het voor-
naamste"  is. k wil het gelooven; het is zelfs heelemaal geen'argu-
ment, sinds een opzettelijk aangaande dit punt van gemeente-
wege ingesteld onderzoek heeft aangetoond dat het s 
volkomen geschikt is. 
5. e inrichtin g tot Stadhuis zou belangrijke verbouwingen en 
veranderingen vorderen, die niet zonder  gevaar  voor  het prach-
tige bouwwerk zouden zijn."  Ook volkomen bezijden de waar-
heid, zooals blijk t uit het rapport uitgebracht door  de van ge-
meentewege met het onderzoek belaste commissie. t tegen-
deel is waar: de inrichtin g tot paleis heeft aan de fraaiheid van 
het monument veel kwaad gedaan, en in welken bedroefden 
staat het gebouw gebracht is, sinds het zonder eenige controle 
van hooger  hand als paleis onderhouden werd, kan afgeleid 
worden uit den steiger, dien men tot viering van het eeuwjaar 
1913 aan den voorgevel heeft moeten optrekken. 
Van al de argumenten is er  geen enkele steekhoudend; het ge-
heele betoog zal dan ook niemand verschalken. 
30 Januari 1913. E . 

Xe S 
onder  het e Beschermheerschap van Z. . . Prins -
drik  der  Nederlanden. 

: 
Voorzitter: Z.Exc. . Th. , r  van Binnen-
landsche Zaken. 
Onder- Voorzitters: Z.Exc. Jhr. . . de s van Swinderen, 

r  van Buitenlandsche Zaken. Z.Exc. r . J. C. . -
man, r  van Financiën. Jhr. . J. , Vice-President 
van den d van State. O. , r  van de Belgische 
Nationale Bank en Voorzitter  van het Permanent Comité der 

e Woningcongressen. 
 : E. C. Baron Sweerts de s Wyborgh, Commissaris 

der n in . . W. P. , Voorzitter  van 
den Centralen Gezondheidsraad. Jhr. . . A. , Burge-
meester  van Amsterdam. . A. . Zimmerman, Burgemeester 
van . Jhr. . . . A. van , Burgemeester 
van 's-Gravenhage. . . Goeman Borgesius, r  van 
Binnenlandsche Zaken. . C. , c. ing., r  van 
Waterstaat. . P. W. A. Cort van der , r  van 
Justitie. 
Op 8 September  1913 en volgende dagen zal, krachtens uitnoodi-
ging van de Nederlandsche g en van het Gemeentebe-
stuur  van 's-Gravenhage, het l Woningcongres 
voor  de eerste maal in Nederland bijeenkomen èn wel in het 

s te Scheveningen. 
e vraagstukken van verbetering der  volkshuisvesting in stad 

en land en van doelmatige stadsuitbreiding trekken allerwege 
in steeds klimmende mate de aandacht. Wij  doen daarom zeker 
niet tevergeefs een beroep op het publiek, wanneer  wij  belang-
stelling en steun vragen voor  dit Congres, waarop deze vraag-
stukken in bespreking zullen komen. 

e punten, die ditmaal zullen worden behandeld, zijn : 
. Verbetering van woningtoestanden op het platteland; 
. Verbetering en opruiming van ongezonde woningen; 
. Overbevolking van woningen ; 
. Wettelijk e regeling der  stadsuitbreiding. *) 
e debatten hierover  worden voorbereid door  rapporten uit de 

verschillende landen, uit te brengen door  hen, die voor  elk der 
afzonderlijk e punten bij  uitstek deskundig zijn. e rapporten 
zullen, evenals de overzichten over  de ontwikkeling op woning-
gebied in de laatste jaren, die uit de onderscheidene landen wor-
den ingewacht, in de aan het Congres voorafgaande maanden 
aan de leden worden toegezonden. 
Tevens zal aan de Congressisten de gelegenheid worden gebo-

*) Over  de volgorde, waarin deze punten in bespreking zullen komen, zal nog nader 
worden beslist. 

den om ter  plaatse kennis te nemen van hetgeen in verschillende 
deelen van ons land in de laatste jaren op het gebied van woning-
bouw en stadsuitbreiding is tot stand gekomen. t welwillende 
medewerking van gemeentebesturen en particulieren zullen 
tochten worden ondernomen naar  Amsterdam, Arnhem, -
gelo en, naar  gehoopt wordt, ook m en Enschede. Ter-
wij l deze tochten beloven leerzaam te zijn voor  ieder  die belang 
stelt in de verbetering der  volkshuisvesting, zullen zij  tegelijker-
tij d dienen om aan de buitenlandsche bezoekers een denkbeeld 
te geven van de schoonheid, die Nederland in stad en land biedt. 
Amsterdam met zijn statige grachten, met zijn goed gebouwd 

r  en met de verschillende tentoonstellingen, die 
daar  in 1913 zullen worden gehouden; m met zijn groot-
sche havenwerken; Arnhem, waar  stadsschoon zich paart aan 
natuurschoon; Twente met zijn bloeiende nijverheid zij  zullen 
ongetwijfeld den vreemdeling boeien en eene aangename her-
innering bij  hem achterlaten. En niet minder  zal dit het geval zijn 
met de schoone residentie en de daaraan verbonden badplaats, 
waar  het Congres zijn zittingen zal houden. 

Waarschijnlij k zullen de Congresleden ook nog op andere wijze 
zich een aanschouwelijk beeld kunnen vormen van hetgeen in 
Nederland op woninggebied is verricht . Bij  de Vereeniging „Ne-
derlandsch Congres voor  Openbare Gezondheidsregeling''  zijn 
n.l. plannen aanhangig om te Scheveningen een keuze-tentoon-
stelling te organiseeren van het voornaamste, dat hier  te lande 
met betrekking tot volkshuisvesting en stedenbouw is of wordt 
gedaan, welke tentoonstelling voor  de leden van het Woning-
congres welwillend zal worden opengesteld. 

e bijdrage is: 

voor  leden ƒ 10. . n hebben het recht het Congres bij  te 
wonen en de daaraan verbonden feestelijkheden mede te maken 
en ontvangen alle stukken. Zij  zullen kunnen deelnemen aan de 
te organiseeren tochten, waarvan het program en de kosten 
nader  zullen worden bekend gemaakt; 
voor  dames-familieleden, die Congresleden vergezellen, ƒ 5.—. 

n hebben eveneens het recht het Congres bij  te wonen en 
aan de feestelijkheden en tochten deel te nemen, doch ontvan-
gen geen stukken; 
voor  inteekenaars f6. . n ontvangen na afloop van het 
Congres de rapporten en het verslag. 

 Comité der  woningcongressen: 
Voorzitter: O. , r  van de Belgische Nationale 
Bank. 
Secretaris: O. Velghe, Algemeen Bestuurder  van den Gezond-
heidsdienst aan het e van Binnenlandsche Zaken te 
Brussel. 

 uit: België,  Frankrijk . -
garije, , Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Vereenigde 
Staten van Amerika, Zweden en Zwitserland. 
Uitvoerend Comité: 

. . Fock. r  van , Voorzitter. E. , d 
van den Gemeenteraad van 's Gravenhage,  W. 
de , c. ing., d van den Centralen Gezondheidsraad, Verte-
genwoordiger  van Z.Exc. den r  van Binnenl. Zaken. G. 
A. . de Bruyn, d der  Gezondheidscommissie te . 
J. . Faber, c. ing., r  van de Volksgezondheid te Zwolle. 

. J. , d van de Tweede r der  Staten-Generaal 
en Voorzitter  van het College van Bijstand (Woningwet) . A. 
F. Baron van , Burgemeester  van Utrecht en Voorzitter 
van het Nederlandsch Congres voor  Openbare Gezondheidsre-
geling. . . W. . Nolens, d van de Tweede r der 
Staten-Generaal. J. W. C. Teilegen, c. ing., r  van het Ge-
meentelijk Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam. F. . Wi -
baut, d van den Gemeenteraad van Amsterdam. . de Wilde, 
Wethouder  van 's-Gravenhage. . . J. Nieboer, te 's-Graven-
hage, Algemeen Secretaris. 

n het Voorbereidend Comité hebben, nevens de leden van het 
Uitvoerend Comité, zitting: 

r  van het Centraal Bureau voor  de Statistiek: . . W. 
, te 's Gravenhage. 

s van de Volksgezondheid: . Th. G. den 

, te 's Gravenhage; . . W. Pijnappel, te Zwolle; . 
P. . J. . E. Woltering, te 's . 

s van de Volksgezondheid : W. van 
Boven, te 's Gravenhage ; Jhr. G. de Graeff. c. ing., te 's Graven-
hage ; J. J. van Schuylenburg, te Groningen; . C. . Schüngel, 
b. ing., te 's h ; . E. Wentink, te Utrecht; J. . A. 
Zoetmulder, c. ing., te Utrecht. 
Secretaris van het College van Bijstand (Woningwet): . . 

. J. . te 's Gravenhage. 
n van Gemeentelijke : . , -

teur  van het Bouw- en Woningtoezicht te Utrecht; Jhr. A. . Op 
ten Noort, r  der  Gemeentewerken te Enschede ; W. F. 
C. Schaap, c. b. ing., r  der  Gemeentewerken te Arnhem; 
A. J. . Stoffels, c. ing., r  van het Bouw- en Woningtoe-
zicht te 's Gravenhage ; C. J. Struyk, r  der  Bouwpolitie 
te . 
Verscheidene Vertegenwoordigers van Gezondheidscommis-
siën. 
Vertegenwoordigers van Vereenigingen: 
Prof. . . P. . Fabius. te Amsterdam, Voorzitter  der  „Ver -
eeniging voor  de Staathuishoudkunde en de Statistiek"; J. van 

, c. ing., te , d van den d van Bestuur, 
President van de Afdeeling voor  Bouw- en Waterbouwkunde 
van het k t van "  ; . . g Jr.. 
te Santpoort, r  van het „Centraa l Bureau voor  Sociale 
adviezen". Tevens vertegenwoordiger  der  Gezondheidscommis-
sie te Velzen (zie boven); . . r , te 's-Graven-
hage, 2e Secretaris-Penningmeester  van het „Nederlandsch Con-
gres voor  Openbare Gezondheidsregeling"  ; . J. e 
Amsterdam, Vertegenwoordiger  der j  Tot Nut van 
't Algemeen"; G. Öosterbaan, te Zwolle, d van het -
stuur  der  „Nederlandsche j  tot bevordering der  Ge-
neeskunst"  ; Jhr. . Ch. J. . s de Beerenbrouck, te -
tricht , d van het Bestuur  van het „Centraa l Bureau voor  Soci-
ale Adviezen"  ; W. F. C. Schaap, c- b. ing.. te Arnhem Vertegen-
woordiger  der j  tot bevordering der  Bouwkunst" 
(zie ook onder: n van Gemeentelijke ; . . 
F. W. J. G. Snijder  van Wissenkerke te Wassenaar, Algemeen 
Voorzitter  van den „Volksbon d tegen "  ; . A. F. 

. . Tepe, te , Wetenschappelijk Ambtenaar  van het 
„Centraa l Bureau van de e Sociale Actie" ; P. J. van 
Voorst Vader, te 's-Gravenhage, Secretaris der  „Vereeniging van 

e . 
Secretariaat: 

Algemeen Secretaris: . . J. Nieboer. 
Secretarissen: . r  E. . Oppenheim en de n C. . -
voir  en . . Paschal. 

A . 

. Verbetering van woningtoestanden op het platteland. 
Gevraagd wordt een overzicht van wat in Uw land ter  verbete-
rin g van de woningtoestanden op het platteland is verricht , met 
vermelding van de betreffende wettelijke bepalingen. Verder 
eene beoordeeling der  tot dusverre gebezigde middelen, opgrond 
der  ervaring, en eene aanwijzing van de aanvullingen of ver-
anderingen, die in de wetgeving of praktij k mochten noodig zijn. 

t oog te houden is de onderscheiding tusschen woningen, die: 
a. eigendom zijn der  bewoners ; 
b. verstrekt worden door  werkgevers ; 
c. verhuurd worden door  anderen dan werkgevers. 
Ook is te letten op de behoefte, die in sommige gevallen bestaat 
aan land voor  akker- of tuinbouw nabij  de woning. 
Bijzonder  onderzoek verdient de vraag van credietverstrekking 
aan den eigenaar-bewoner  voor  verbetering of herbouw. 
Verzocht wordt, vooral feiten en statistische gegevens mede te 
deelen en de conclusies in enkele korte stellingen samen te vatten. 

. Verbetering en opruiming van krotten. 
e wordt in Uw land gehandeld met betrekking tot: 

a. de verbetering van krotten ; 
b. de krotten, welke niet verbeterd kunnen worden (onteigening, 
onbewoonbaarverklaring) ? 

69 



j  is in het bijzonder  te letten op : 
c. onteigening par zóne van ongezonde buurten. 
Welke maatregelen worden in de verschillende gevallen ge-
nomen met betrekking tot: 
a. de eigenaars (voorschotten in geval van verbetering, schade-
vergoeding in geval van onteigening en onbewoonbaarver-
klaring ) ; 
b. de bewoners (woningvoorziening, al of niet gepaard gaande 
met geldelijke hulp der  gemeente) ? 

n voor  de bewoners gebouwd is door  of met steun van de 
gemeente, zijn zij  dan gehuisvest nabij  hun vroegere woonplaats ? 

e zijn de huren bepaald? Zij n de woningen duurzaam ten 
goede gekomen aan hen, voor  wie zij  bestemd waren ? 

n niet voor  hen gebouwd is. waarom is dit niet geschied? s 
langs indirecten weg (door  ..opschuiving", al of niet gepaard 
gaande met geldelijke hulp der  gemeente) gezorgd, dat woningen 
voor  hen beschikbaar  kwamen? Of meende men. dat bijzondere 
voorziening onnoodig was ? Zoo ja. waarom, en is die meening 
juist gebleken ? 

Stelt de wet aan de gemeente dwingende voorschriften ten op-
zichte van de boven aangeduide maatregelen ? Zoo ja. welke ? 
Wordt van overheidswege in de kosten van de bovenaangeduide 
maatregelen bijgedragen ? 
Wat is te leeren uit de ervaring, in Uw land opgedaan? 
Verzocht wordt, vooral feiten en statistische gegevens mede te 
deelen en de conclusies in enkele korte stellingen samen te 
vatten. 

. Overbevolking van woningen. 
Wat verstaat men in Uw land onder  overbevolkte woningen ? s 
eene definitie van overbevolking opgenomen in de wet of in 
plaatselijke verordeningen ? 
Welke verbodsbepalingen tegen overbevolking van woningen 
bestaan in Uw land ? r  welke autoriteit zijn zij  vastgesteld ? 
Welke middelen worden aangewend ter  handhaving van die ver-
bodsbepalingen en met welke uitkomsten ? n geene midde-
len worden aangewend, waarom geschiedt dit niet ? 

, als gevolg van de toepassing der  voorschriften tegen overbe-
volking, bijzon J ere zorg voor  de huisvesting van groote gezinnen 
noodig gebleken ? Waarin heeft die zorg bestaan ? 

e is, op grond der  ervaring, de wetgeving en praktij k van Uw 
land te beoordeelen ? 
Verzocht wordt, vooral feiten en statistische gegevens mede te 
deelen en de conclusies in enkele korte stellingen samen te vatten. 

. Wettelijke regeling der stadsuitbreiding. 
Zij n in Uw land de gemeenten bevoegd, door  het vaststellen van 
uitbreidingsplannen de wijze van aanleg der  nieuwe wijken te 
regelen ? 
Zij n de gemeenten verplicht tot het vaststellen van uitbreidings-
plannen ? Zoo ja. voor  welk gevallen geldt die verplichting en 
door  welke middelen verzekert de wet hare nakoming ? 
Wat wordt bij  het uitbreidingsplan geregeld ? 

r  welke middelen kan de gemeente voorkomen dat de aanleg 
geschiedt in afwijkin g van het uitbreidingsplan ? 
Wat kan de gemeente doen om te bevorderen, dat de grond in 
exploitatie komt? (onteigening, ruilverkaveling.) 

t de grondeigenaar  het recht tot exploitatie, mits hij  zich 
houdt aan het uitbreidingsplan ? t hij  het recht, een uitbrei -
dingsplan voor  zijn grond te verkrijgen , waar  dat nog niet be-
staat ? Zoo ja, hoe is een en ander  geregeld ? 

Stelt de wet regelen omtrent de exploitatie van bouwgrond, die 
eigendom is der  gemeente ? 

e is. op grond der  ervaring, de wetgeving en praktij k van Uw 
land te beoordeelen ? 
Verzocht wordt, vooral feiten en statistische gegevens mede te 
deelen en de conclusies in enkele korte stellingen samen te 
vatten. 
V.  ontwikkeling op woninggebied gedurende de laatste jaren. 
Gevraagd wordt een samenvattend overzicht van de ontwikke-
ling op woninggebied. die in Uw land in de laatste jaren heeft 
plaats gevonden, in aansluiting aan het overzicht, dat voor  het 
vorige l Woningcongres is gegeven. 
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t overzicht moet vermelden vooreerst de maatregelen, die 
door  wetgeving en administratie op woninggebied zijn getroffen 
en verder  hetgeen geschied is met betrekking tot woningbouw, 
ondernomen in het algemeen belang. n het bijzonder  wordt ge-
vraagd om mededeeling der  ervaring, verkregen met den bouw 
en de exploitatie van woningen door  gemeenten en andere open-
bare lichamen. 
Verzocht wordt, vooral feiten en statistische gegevens mede te 
deelen. 

@ . gg 
. e Vereeniging h vergaderde op Zaterdag 

25 Januari te Arnhem, onder  voorzitterschap van den heer  F. 
A. . 
Bij  de periodieke bestuursverkiezing werden de aftredende 
leden herbenoemd, terwij l in de plaats van den overleden Graaf 
Bentinck van . wiens verdiensten tegenover  de 
Vereeniging door  den Voorzitter  in herinnering gebracht wer-
den benoemd werd Graaf Bentinck van Amerongen. 

e voorzitter  bracht vervolgens verslag uit van hetgeen de plan-
nen zijn van het Bestuur. 
n de eerste plaats werd aan de vergadering voorgesteld op den 

h een artillerie-museum te vestigen. e regeering 
heeft daartoe de meest mogelijke medewerking toegezegd en 
wil het voor  de vereeniging h bruikbar e materiaal 
voor  rijksrekenin g naar  zijn nieuwe plaats van bestemming 
brengen. 

e vergadering hechtte haar  goedkeuring aan dit bestuursvoor-
stel, de voorzitter  deelde daarop mede dat reeds dezen zomer 
het Artilleriemuseum door  het publiek bezichtigd zal kunnen 
worden. 

t kasteel zelf blijf t natuurlij k grootendeels voor  het Geldersch 
m bestemd, slechts een paar  kamers worden gebruikt 

voor  plaatsing van de meer  een goede bewaarplaats ver-
eischende stukken van het artillerie-museum. 
A l het overige komt in de koetshuizen, op het voorplein wor-
den affuiten geplaatst en andere onderdeelen die zich leenen 
tot expositie in de open lucht. 
Vervolgens kwam in behandeling de aankoop van de grachten, 
toegangswegen en gronden om het kasteel. Zooals bekend is 
was de vereeniging tot dusverre slechts eigenaresse van het 
kasteel; al wat daar  omheen zich bevond behoorde toe aan den 
heer  Scheffer. den eigenaar  van het landgoed n . 

e voorzitter  is er  in geslaagd daarop tot 15 Februari a. s. de 
hand te kunnen leggen, voor  f 15000 zouden grachten, wegen en 
gronden, te samen 5 . het eigendom van de Vereeniging -
werth worden. e Voorzitter  en de heer  van Braam schetsten de 
groote gevaren die het bezit van de vereeniging liep, indien de 
koop niet gesloten werd. n herinnering werd gebracht hoe het 
oude o zich vertoonde tot vóór korten tij d de grachten nog niet 
waren ontgraven. Ook de grachten van den h zouden 
gedempt kunnen worden indien de Vereeniging zich den eigen-
dom daarvan niet verzekerde. Wat zou het kasteel nuchter  voor 
den dag komen indien het hooge hout dat zoo'n mooie omlijsting 
van het kasteel vormt eens geveld werd ? En wat zou men per 
slot van rekening moeten aanvangen indien de eigenaar  van de 
toegangswegen deze eens afsloot, het kasteel was dan onbereik-
baar  ! 

e vergadering bedacht zich dan ook niet lang en machtigde den 
voorzitter  en penningmeester  tot den aankoop. 
Ter  voorziening in de kosten van aankoop zal getracht worden 
een 4 pCt. obligatieleening te plaatsen, zeer  moeilijk zal dit niet 
vallen daar  het grootste deel der  obligation nu reeds geplaatst is. 

n moet den heer r  bewonderen om de wijze waarop hij 
de financieele bezwaren weet te overwinnen. 

e Voorzitter  deelde vervolgens mede wat nu de verdere plan-
nen van het Bestuur  der  Vereeniging h zijn. Aan het 
kasteel is tot nu toe ongeveer  f 42000 verwerkt, waarvoor  het ge-

bouw weer  uitwendig geheel in goeden staat van onderhoud is 
gebracht, terwij l ook inwendig muren, vloeren en zolderingen 
enz. weer  volkomen hersteld zijn. Er kan nu gedacht worden aan 
de stoffeering en de afwerking van het interieur . 

t verheugt daarom den voorzitter  te kunnen mededeelen dat 
door  den heer  Scheidens is toegezegd het verschaffen der  mid-
delen om tot afwerking van een der  zalen over  te gaan. 
Verder  zullen de wapenborden van de vereeniging „d e Gelder-
sche p naar  een zaal in het l worden overge-
bracht. 

n gaat men voort met het uitbreiden der  collectie Gel-
dersche oudheden zoodat mettertij d de h zal worden 
het provinciaal Oudheidkundig . 

e heer  Scheffer  heeft voor  eenigen tij d aan dit museum ten ge-
schenke gegeven een verzameling oud aardewerk, door  hem bij 
den o opgegraven; ook de verzameling vaatwerk, eenige 
jaren geleden in den omtrek opgegraven door . Goekoop te 
's Gravenhage is door  deze dame aan het museum geschonken. 

Bij  de rondvraag werd door  den heer  Van k gevraagd 
of reeds uitvoering gegeven is aan het besluit, in de vorige 
vergadering genomen, om over  te gaan tot het wegbreken van 
de gang. 

e voorzitter  antwoordde hierop dat tot die afbraak nog niet is 
overgegaan. 

e afbraak van deze gang. waartoe, zooals men zich herinnert, 
de vereeniging verplicht werd, wilde zij  de rijkssubsidie niet 
derven, heeft o.i. al heel weinig haast. 

e architect de heer  Joseph Cuypers. die deze opdracht, die ook 
in strijd is met zijn inzichten, heeft uittevoeren moet daarmede 
maar  niet te vlug zijn. 

n is de r  nog te bewegen op zijn beslnit terug te 
komen, welke architectenvereeniging wil zich daar eens voor 
inspannen? 
Tij d gewonnen is in deze alles gewonnen n is de -
ter  nog tot andere gedachten te brengen en wil hij  ook wel eens 
naar  anderen luisteren dan naar  de oude heeren . Cuypers en 
de Stuers. 
En wie weet, misschien neemt het bezoek aan den h 
zoo'n vlucht dat de vermeerderde bate die de entrees in de kas 
van de Vereeniging brengen, deze in de toekomst in staat stelt, 
zich vri j  te maken van den wil des s ? 

 Arnhemsche Correspondent. 

.
G V A N N BON  V A N -
. n : 2 antwoorden, te weten moto „<!>" 

en motto „Oudewater" . 
e jury , bestaande uit de heeren A. le Comte. Prof. . Sluyter-

man, . A. van de Pavert, G. A. . n en J. A. Pool. heeft tot 
bekroning met den len prij s voorgedragen : het ontwerp „Oude-
water" , hetwelk bleek te zijn van den heer  J. A. ; 
terwij l men voorstelt aan het ontwerp „0"  een tegemoetkoming, 
dus vergoeding te geven. 

e Bond van n vereenigde zich met dit voor-
stel. 

g . g 
 de

n een van de plaatselijke bladen van Bussum komt een bericht 
voor  betreffende den bouw van eene nieuwe e , 
die eene ruimt e moet bieden voor  ongeveer  800 zitplaatsen en 
eene oppervlakte van 1200 . zal beslaan. 

t gebouw zal in het centrum van het dorp verrijzen, aan een 
der  hoofdwegen, op een bouwterrein, dat bijna 1 u . groot is. 

r  ik vermeen te weten, dat de Ned. . k te Bussum 

geen vasten Architect heeft, die hare bouwwerken verzorgt, zoo-
als elders en te Amsterdam plaats heeft, meende ik door  middel 
van uw blad de aandacht hierop te vestigen. 
Zou 't niet op den weg van uwe j  liggen, zich met 
genoemd r in verbinding te stellen en aan haar  een 
voorstel te doen, of 't niet beter  is voor  zulk een merkwaardig 
bouwwerk, dat uit een architectonisch oogpunt een sieraad voor 
Bussum kan worden, een prijsvraa g uit te schrijven. 
Eenigen tij d geleden heeft de heer  Peters, , 
een lezing gehouden over  onze Protestantsche n 
en hare architectuur; dit verslag herinnerde ik mij  bij  het lezen 
van bovengenoemd bericht. 
Zooals 't bericht luidt heeft men plan een zeer  groot -
bouw te stichten, en juist omdat de architectuur  van de -
vormde n in ons land pover  is, zou hier  wellicht met vrucht 
iets goeds gepresteerd kunnen worden. 
U mijnheer, de , dank ik voor  de aan mij  verleende 
plaatsruimte. Uw dr. 

A. B. C. 

M . ® 
t en n bescherming in de Tweede 

. n de vergadering van 31 Jan. j.l . zijn deze onderwerpen 
ter  sprake gekomen in de Tweede . 

t Alg. . Blad bericht hierover: e heer  van Asch van Wij k 
(A.-  ) dringt met een beroep op den architect Weissmann aan 
op wettelijke maatregelen tegen de ontsiering van stad en land 
door  hinderlijk e reclame in den geest van de Pruisische wet van 
15 Juli 1907. de Saksische wet van 10 t 1909 en de Engelsche 
wet van 1907. Ten onzent bestaan reeds provinciale verordenin-
gen daartegen in d van 2 October  1912 en in Zeeland 
van dit jaar. Een rijkswet is gewenscht in het belang der  unifor -
miteit en omdat het een algemeen belang geldt. Een overgangs-
regeling dient daarin opgenomen voor  de bestaande reclames. 

e heer  de Stuers ) dringt aan op een rijkswet tot bescher-
ming van e monumenten. e r  heeft de zaak 
voortdurend van zich afgeschoven en allerlei bezwaren geop-
perd, waaruit echter  duidelij k blijkt , dat hij  het onderwerp door 
de commissie ad hoe samengesteld niet gelezen heeft. n art. 4 
van dat ontwerp wordt alleen gevraagd, dat de gemeenten de 
monumenten, die haar  toebehooren, in stand zullen houden. Als 
de gemeente weigert, dan moet de g zelf de werken uit-
voeren. e kosten echter  worden door  de gemeenten gedragen. 

e g kan een deel van die kosten overnemen, maar  be-
hoeft dit niet. 

e zaak is dus volkomen facultatief en de financiën loopen 
geen gevaar. e g zal daardoor  nooit in ongelegen-
heid komen. r  bovendien, als de g dat punt niet 
wil regelen, zijn er  dan in het rapport der  commissie niet tal 
van andere punten aangegeven, die de g zou kunnen 
regelen, zonder  dat het haar  een cent zou behoeven te kosten. 

t is geen quaestie van geld. maar  van goeden wil . Voorts 
dringt spr. aan op maatregelen ter  voorkoming van brand aan 
torens en kerkgebouwen, ten gevolge van werkzaamheden 
van loodgieters, die op achtelooze wijze met benzine e. d. om-
gaan. Van inbreuk op de autonomie der  gemeenten of op de rech-
ten der  kerkgenootschappen behoeft daarbij  geen sprake te zijn. 

r  men kan de gemeentebesturen en de kerkbesturen aan-
schrijven om de noodige maatregelen te nemen. Zij  zullen daar-
voor  slechts dankbaar  zijn. Als eenmaal de kerk verbrand is. 
moet de g tonnen opbrengen voor  restauratie. r  eene 
aanschrijving in vriendelijk e termen vervat, had dit voorkomen 
kunnen worden. Wat de subsidies voor  restauratie zelf betreft, 
deze dienen te worden verleend, voordat men met de restaura-
tie is begonnen en niet als het werk al aan den gang is. 

e : Als het werk moet wachten op het subsidie, storten 
de monumenten in elkaar. 

e heer e Stuers keurt vervolgens af. dat aan den heer  Cuy-
pers Sr. de controle is opgedragen over  het werk van zijn zoon 
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bij  een aantal zoo belangrijke restauraties. n toestand acht 
spreker  ongezond, hoezeer  hij  steeds de profeet en de apostel 
van dr. Cuypers is geweest, en 40 jaren lang zijn vriend, en hoe-
zeer  de honorabiliteit en de integriteit van beide talentvolle 
mannen boven verdenking verheven zijn. 

e r  zegt dat het onderwerp der  hinderlijk e reclame in-
derdaad wel eenige aandacht verdient, maar  het is niet gemak-
kelij k daartegen een wet te maken. Gaarne wil de r  na-
gaan hoe de zaak in het buitenland is geregeld en hij  zal geen 
wet indienen alvorens Gedeputeerde Staten daarover  te hebben 
gehoord. 
Op de rede van den heer e Steurs zal de r  uit tijdsgebrek 
slechts kort antwoorden. e r  kan zich nog niet ontwor-
stelen aan de meening dat een wetgeving op de monumenten het 

k veel zou kosten, want de gemeentebesturen zullen aandrin-
gen op ontlasting van dergelijke weelde-uitgaven en deze op de 
schouders van het k wentelen. e r  vreest een toevloed 
van aanvragen daartoe. Gaarne wil de r  het maken van 
enkele bepalingen, die van nut zouden kunnen zijn. overwegen, 
'maar  dan zou de wet toch een veel minder  verre strekking moe-
ten hebben dan het ontwerp door  den heer e Stuers bedoeld. 

t is ook niet gemakkelijk het begrip ..monument"  te om-
schrijven. 

Wat het onderhond van torens aangaat, de r  heeft de ge-
meentebesturen deswege niet aangeschreven, omdat zij  zulke 
aanschrijvingen toch in de wind kunnen slaan Overwogen zal 
worden of aan de kerkbesturen niet een brief kan worden ge-
schreven, die geen ergernis wekt. 
n zake het subsideeren voor  de restauratie van monumenten 
en gebouwen blijf t de r  altij d vrij . het subsidie als dan niet 
toe te staan, maar  de g handelt in den geest van den 
grootsten voorstander  van die restauratie, den heer e Stuers, 
door  te dien aanzien wat toeschietelijker  te zijn. t verheugt 
den r  echter, dat de heer e Stuers als d hem aan-
raadt wat voorzichtig te zijn methettoestaa.i van subsidie, onder 
voorbehoud van goedkeuring der . 
Uitbreidingsplan der  Spaarndammerbuurt te Amsterdam. 
n verband met het artikeltj e met kaartj e van den heer r 
over  dit onderwerp (zie Bouwk. Weekblad 1912 no. 36) geven wij 
hieronder  een verslag van de besprekingen in de Gemeente-
raadszitting van 29 Januari j.l . betreffende dit onderwerp, zooals 
dat voorkomt in het Alg. . 

e heer  Wibaut is teleurgesteld door  deze voordracht. t plan 
voldoet niet aan de eischen, die men aan een dergelijk plan mag 
stellen. Zoo wordt niets meegedeeld omtrent grootte en prij s 
van den te stichten bouwgrond. e terreinen hebben een diepte 
van 40 ; moet men ze bestemmen voor  arbeiderswoningen, 
dan is men aangewezen op huizen van vier  verdiepingen. r 
die woningen zijn niet onvermijdelijk ; dat bewijzen de wonin-
gen van ..Eigen "  en andere vereenigingen, die twee ver-
diepingen hebben. r  moeten we nu de mogelijkheid in de 
hand werken om woningen van twee verdiepingen te bouwen. 
Bouwt men echter  woningen van vier  verdiepingen, dan zal de 
dichtheid der  bevolking 850 worden. n de oude stad, in de buurt 
van de Westerstraat, bedraagt die dichtheid 890, in de buurt van 
Uilenburg ruim 800. En een zelfde dichtheid wil men nu in het 
nieuwe plan hebben! Op het gebied van uitbreidingsplannen 
zijn we op het punt de Chineezen van Europa te worden. n ver-
schillende Engelsche en e steden, aan spr. bekend, heeft 
men een bevolkingsdichtheid aangenomen voor  nieuwe wijken 
van 200 tot 250. 

Ook het plan zelf. met zijn lange straten en leelijke. onpractische 
schuine hoeken, keurt spr. af. t plantsoen in het plan ontwor-
pen, ligt verkeerd, n.l. op het noordoosten. e ontworpen speel-
plaats ligt met haar  breeden kant aan een drukken verkeersweg, 
in plaats van haar  aan te leggen te midden van woonstraten. 

s een spoorweg mist spr. plantsoen. 
Spr. zou willen, dat een speciale deskundige een uitbreidings-
plan voor  deze buurt ontwierp. 

e heer  Fabius deelt de bezwaren van den heer  Wibaut tegen 
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dit plan, dat ontworpen is zonder  artistieken aanleg. Al twinti g 
jaar  lang mist men aan Publieke Werken iemand met een derge-
lijke n aanleg. r  is veel bedorven en verwoest. n moet 
iemand hebben, die nog iets anders gebruikt dan lineaal en 
passer. 

e heer n acht de ontboezemingen van den heer 
Fabius niet op haar  plaats. r  plaatselijke omstandigheden is 
men gedwongen geweest van dit stadsgedeelte te maken wat er 
nu van gemaakt is. t artistieken aanleg zou hier  niets te berei-
ken zijn geweest. t is veel waard, dat men nu eindelijk eens 
van die ellendige Notweg-quaestie afkomt. 
Wethouder t zet uiteen, dat de . . S. . slechts zeer 
vage aanwijzingen gaf. s den spoorweg is een plantsoen 
ontworpen, dat eventueel voor  den spoorweg kan wijken. t 
plan is opgemaakt door  den architect Van der . den aesthe-
tischen adviseur  van P. W. Spr. meent, tegenover  de verwijten 
van den heer  Fabius, dat men bij  P. W. zijn best doet. t plan 
is een voortzetting van bestaande toestanden; een andere op-
lossing is niet te vinden. 

e heer  Wibaut repliceert. Z. i. voldoet het plan niet aan aesthe-
tische eischen. e heer n sprak van een klein 
stukje, maar  zoo heel klein is het niet. t heeft een oppervlakte 
van 14 . en is dus bestemd voor  de huisvesting van 12000 
menschen, een klein stadje dus. 

n beroept zich erop, dat er  haast bij  de zaak is met het oog op 
den woningnood, maar  spr. acht het een verderfelijk e politiek 
om eerst te wachten tot er  woningnood is en dan met middel-
matige plannen te komen. Trouwens, het maken van een nieuw 
plan behoeft niet zoo lang te duren. 

e heer  Fabius repliceert. 
Wethouder t repliceert. j  betoogt nog, dat de bouw-
blokken niet te diep zijn. Aan het plan is alle zorg besteed. Een 
beter, meer aesthetisch plan is niet te maken. 

e heer  Wibaut zal tegen de voordracht stemmen als protest 
tegen de wijze waarop hier  uitbreidingsplannen worden gemaakt. 

e voordracht wordt goedgekeurd met 22 tegen 14 stemmen. 
Vereeniging t Nederlandsche e 
Vereeniging met haar  sympathiek doel heeft op ruime schaal 
een circulair e verspreid, waarin zij  de bedoeling van het Ned. 
openluchtmuseum nader  uiteen zet en denlezer  opwekt, om als 
lid toe te treden. 

t Nederlandsch Openluchtmuseum"  moet. wil het aan zijn 
doel beantwoorden, een archief van frissche. levende stukken 
vormen, waarin de geleerde, de kunstenaar  en de practicus ma-
teriaal tot studie, tot navolging en tot ontwikkeling vinden. 

e geleerde, de landman, ieder  kunstenaar, hetzij  hij  bouwmees-
ter, schilder, beeldhouwer of kunstnijvere is, vindt hier  een uit-
gebreid veld van onderzoek. 
Elk oog kan zich in het Openluchtmuseum verlustigen aan het 
vele belangrijke en schoone, dat hier  verzameld is. 
Arnhem is als plaats bij  uitnemendheid gekozen voor  dit mu-
seum. Nergens vindt men hoog en laag terrein met zijn water-
partije n in zóó aantrekkelijk e omgeving; men vindt hier  inde 
nabijheid twee lichamen de Nederlandsche -
schappij  te Anrhem en de s land-, tuin- en boschbouw-in-
richtingen te Wageningen die groot belang hebben bij  deze 
stichting. 

Geen plaats en omgeving in Nederland kan een zoo sterk vreem-
delingenverkeer  in de zomermaanden aanwijzen als Arnhem. 

t hebben de stichters allen begrepen, vandaar  dat na de uit-
spraak: „Nederland moet één Openluchtmuseum hebben,"  geen 
enkele stem zich verhief om het Nederlandsch Openluchtmuseum 
elders dan te Arnhem te vestigen. 

e Vereeniging heeft gewone leden en begunstigers. e eerste 
betalen ten minste in eens f 50 of jaarlijk s ten minste f 2.50. Be-
gunstigers ten minste in eens f 25 of jaarlijk s ten minste f 1. Ge-
wone leden en begunstigers krijgen persoonlijk kosteloos toe-
gang tot de verzamelingen der  vereeniging. 
Secretaris is de heer  A. A. G. van Erven , Brederode-
straat 13, Zandvoort. 
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 : . Afd. Amsterdam. - -
. Waar staan wij , door n , 

Slot. - Prijsvraag Tech. . i Arnhem. Voor-
dracht van den heer  Janssen. , door  A. W. Weiss-
man. Bouwkunstbesprekingen in de dagbladen. Prijsvra -
gen. . - Berichten. Personalia.— 

. t een plaat. 

. 

G  V A N E -
J T O T G . 

636ste Algemeene Vergadering, gehouden op g 6 Febru-
ari 's avonds ten 8 uur  in het k gebouw. 

e Vergadering werd geleid door  den Voorzitter , den r  F. W. 
. Poggenbeek, welke de slechte opkomst der n betreuren-

de, des te meer  de tegenwoordigheid der  aanwezigen op prij s 
stellende, deze welkom heette op de le Algem. Vergadering 
in 1913. 
Na lezing en goedkeuring der  notulen, wordt het Jaarverslag 
over  1912 door  den Secretaris uitgebracht en onder  dankzegging 
goedgekeurd. 

e finantieele commissie, bestaande uit de n J. . W. -
man. W. J. de Groot en . N. Bolderman, bracht daarna een 
gunstig rapport uit omtrent de g en Verantwoording van 
den Penningmeester  over  1912, zoodat deze onder  dankbetui-
ging voor  het gehouden beheer  door  de vergadering werd goed-
gekeurd. 

e begrooting over  1913. daarna in behandeling genomen, werd 
eveneens goedgekeurd. 
n de plaats van den r  A. . N. van Gendt werd als Bestuurs-

li d met algemeene stemmen gekozen de r . E . . P. -
boom. terwij l de r  F. W. . Poggenbeek (hoewel met eenige 
aarzeling! de benoeming als Voorzitter  weder  aanvaardde. 
Bij  onderlinge bespreking met de enkele aanwezige leden werd 
nog omgezien naar  middelen, om meerdere belangstelling onder 
de n te wekken, doch bepaalde voorstellen konden niet 
worden gedaan. 

e voorzitter  deelde nog mede, dat wegens de uitgebreidheid 
van het werkprogramma, dezen avond geen spreker  met een 
voordracht was gevraagd, maar  in de eerstvolgende Algemeene 

Vergadering te houden op g 17 , de r . S. P-
, leeraar  in de Geschiedenis aan de . B. S. te Arnhem, een 

lezing zal houden over n Stedenbouw"  toege-
licht met een serie lichtbeelden. 
Niets meer  aan de orde zijnde werd de vergadering gesloten. 

e secretaris der  Afd . Amsterdam, 
J. . 

. 

B WAA  STAAN ? 
r N . 

san 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

Voordracht gehouden op de jaarvergadering van den 

n "Werkbund , n 1911. 

(Vervolg van blz. 67. Slot.) 

"Wanneer  namaak gewenscht wordt en wanneer  er  nei-
ging bestaat deze te leveren, waarom dan niet het voor-
beeld van Frankrij k gevolgd, waar  ijveri g de werken 
van de beste perioden der  interieurkunst steeds en 
steeds gekopieerd worden ? "Waarom zouden wij  aan 
de wereld laten zien, dat de e smaak trots alles 
toch nog zoo slecht gefundeerd is, dat zij  in staat is die 
dingen na te maken, waarmede wij  te n in 1850 
ons bankroet toonden? W~ant dat staat vast, de imitaties 
van 1850 mogen door  het publiek besteld worden, 
tegenover  het buitenland zullen zij  alleen kompromi-
teerend voor  ons werken. n de mogelijkheid van zulke 
lichtvaardige veranderingen van den smaak, zooals wij 
hier  hebben, steekt ook een stuk van de karakteristiek e 
van onzen tijd . Er  heerscht een stemming naar 
verandering. n vreest vervelend te zijn, wan-
neer  men voortdurend het goede doet. e trek van 
onrust, van nervositeit, van de vluchtige wisseling 
der stemming, die in het moderne leven heerscht, vindt 
men ook terug in de kunst. t komt daarop aan, of 
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onze kunstnijvere-architectonische beweging zich door 
hem laat besmetten of niet. Zeer  zeker  is het vluchtige 
met het diepste wezen der  architectuur  niet te veree-
nigen. Zij  heeft het rustige en voortdurende in zich. Zi j 
vertegenwoordigt immers in de traditi e harer  uitdruk -
kingsvormen, die door  duizenden jaren heenreikt, 
zelf het eeuwige van de geschiedenis der  menschheid. 
n zekeren zin is voor  haar  daarom ook de in de andere 

kunsten op het oogenblik heerschende impressionisti-
sche opvatting ongunstig. n de schilderkunst, in de 
litteratuur , voor  een deel ook in de beeldhouwkunst, 
misschien zelfs nog in de muziek is het impressionisme 
denkbaar  en heeft het zich een gebied veroverd. e 
gedachte aan een impressionistische architectuur  zou 
echter  eenvoudig verschrikkelij k zijn. n wij  daar 
niet aan denken! s zijn in de bouwkunst indivi -
dualistische pogingen gedaan, die ons hebben doen 

; maar  hoe zouden dit impressionistische 
doen! 
Van alle kunsten streeft de bouwkunst vooral naar  het 
type. Slechts hierin kan zij  hare voltooiing krijgen . Al -
leen door  het veelzijdig en voortdurend vervolgen van 
hetzelfde doel kan die degelijkheid en twijfellooze zeker-
heid terugveroverd worden, die wij  bewonderen in de 
scheppingen van voorbijgegane tijden,welke zich in een 
vaste richtin g vol eenheid ontwikkelden. En dat betreft 
in zekere mate ook de schilderkunst en de beeldhouw-
kunst. t is toch bedenkelijk, dat het huidige streven 
op die terreinen om stijl terug te krijgen , zich slechts 
uit op de wijze der  oervolkeren. r  moeten groote 
verliezen in het spel zijn, wil men dit beginnen bij  het 
eerste begin kunnen verklaren. e groote kunsttijden 
hadden stijl zonder  archaïsme. En dat kwam zeker 
daarom, dat toen de zin voor  het rythmische en het 
architectonische nog algemeen levendig was en het 
scheppen van de menschen beheerschte, terwij l in den 
nieuweren tij d aan de zusterkunsten het architec-
tonische onttrokken is, wat Semper  .den wettelijken 
houvast"  noemde, -welke geene andere kunst ontbe-
ren kan" . 

m is de wederverkrijgin g van een architectonische 
kuituu r  een eerste voorwaarde voor  alle kunsten "en 
de basis voor  een, naar  wij  hopen, algemeen regeneratie 
proces van de kunst. n ligt de enorme omvang van 
de beweging, in welker  midden wij  heden staan. Want 
dat, wat uit haar  zal voortkomen, heeft dan direct de 
beteekenis vaneen tijds-lot . t komt er  op aan, weder 
die 'orde en tucht in onze levensuitingen te brengen, 
waarvan het uiterlij k kenteeken de goede vorm is. 

d zou den moed kunnen hebben, deze opgaaf 
uit te werken. s de gansche architectonische ver-
heffing van de laatste vijftie n jaren is uitsluitend een 
aangelegenheid van de Germaansche volken. En zekere 
gunstige oogenblikken daarvoorliggen juistinonzen tij d 
verborgen. n de moderne sociale en economische orga-
nisatie is een scherpe tendens naar  ordening volgens 
leidende gezichtspunten, naar  straffe onder-ordening 
van ieder  enkelvoudig element, voor  terugzetting van 

het bijkomstige tegenover  het hoofdzakelijke. e soci-
ale en economische organisatie-tendens heeft echter 
een geestelijke verwandschap met de vorm-organisatie 
tendens van onze kunstbeweging. 

d heeft nu den naam, dat de organisatie van 
zijne ondernemingen, van zijn grootbedrijf , van zijn 
staatsinrichtingen de strafste en de meest nauwkeurige 
van alle volkeren is (de militair e tucht wordt als oor-
zaak hiervan genoemd). s dit werkelij k het geval, dan 
is misschien hierin ook uitgedrukt , dat d is 
aangewezen de groote opgaven, die op het gebied van 
den architectonischen vorm liggen, op te lossen. e 
goed onze economische groot-organisatie die architec-
tonische neiging van den tij d begint te begrijpen, blijk t 
uit het feit, dat instellingenen bedrijven van deze soort 
van meening zijn, dat zij  de hulp van de beste vertegen-
woordigers der  bouwkunst niet meer  kunnen ontberen. 

t het gelukken de geheele groep van de e 
ontwikkelden, voor  alles van onze rijk e particulieren 
te overtuigen van de noodzakelijkheid van den gelou-
terden vorm, dan zou een groote schrede verder  in 

d gedaan zijn. 

e rijkdo m heeft voor  de ontwikkeling der  wereld geen 
zin, wanneer  hij  slechts materieele voordeden ophoopt. 
Op hem rust ook de categorische plicht, de behoeften 
te veredelen, om het leven innerlijker , om het geestelijk 
rijke r  te maken. t is echter  zonder  de kunst niet denk-
baar, en de architectuur  is de dienares, welke aan de be-
hoefte den hoogeren,vergeestelijkten vorm geeft. Alleen 
dan wanneer  ieder  van het volk geheel instinctmatig bij 
hetvoldoen aan zijn behoeften zich van denbestenvorm 
bedient, eerst dan zullen wij  als volk op een hoogte van 
den smaak kunnen komen, dat waardig past bij  het 
voorwaarts gericht streven van . Voor  de 
toekomstige positie van d in de wereld is 
echter  de wijze, waarop wij  ons met smaak, d. w. z. 
met handhaving van den vorm, ontwikkelen, van over-
heerschende beteekenis. t begin is de hervorming 
thuis. Eerst wanneer  wij  hier  tot klare en harmonische 
toestanden zijn gekomen, eerst dan kunnen wij  hopen, 
naar  buiten te werken. Eerst dan kan de wereld ons 
hoogachten als een natie, die onder  andere dingen, die 
men ons toevertrouwt, ook de opgaaf kon oplossen, den 
tij d het verloren geraakte goede van een architectoni-
sche kuituu r  terug te geven. 

m G
E . 

ij  hebben in B. Weekblad 1913 No. 4 afgebeeld 
de teekening van het interieur  der voormalige 
St. k te m van den hand 

"̂ "de s heeren van , welke teekening in 
de prijsvraag, uitgeschreven door  de Afd . Alg. Weten-
schappen der  Techn. l te , met goud 
was bekroond. 
Wi j  geven nu op de losse plaat een reproductie van de 
inzending, motto „Naardens roem", waaraan een eer-

T P VAN E E  T E N NAA  EENE
VA N . J. VA N . Student in de Bouwkunde aan de T. . te . Aan deze teeke-
ning. ingezonden op de prijsvraag, uitgeschreven door  de Afd. Algemeene Wetenschappen der 
Techn. l te , is toegekend een „Eervoll e vermelding". 
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volle vermelding is toegekend, en waarvan de vervaar-
diger  is de heer . J. van der , Student in de 
Bouwkunde aan de T. . 

t Jury rapport geeft over  deze inzending de volgende 
juiste beoordeeling: 

t prijzenswaardige accuratesse heeft deze teeke-
naar  ht t middenschip van de e k te Naar-
den, voorheer. aan St. Vitu s gewijd, afgebeeld, gezeten 
in het schip der  kerk, met het aangezicht naar  het koor. 

t nauwgezetheid en buitengewone stiptheid heeft 
hij  zijn taak ten einde gebracht, en geen detail ontging 
zijn speurend oog. e teekening toont geen noemens-
waardige perspectivische tekortkomingen, de uitvoe-
rin g in kleur  is echter  wat schraal en dor. t is een 
eerlijk en trouw document. e stofuitdrukkin g is in 
enkele partijen goed geslaagd te noemen. e stroeve 
gewitkalkte wanden en pijlers, het glanzende bruine 
eikenhout der  kerkmeubelen zijn met onbevangen waar-
heidszin weergegeven. 

e teekenaar  mist het gevoelige kleursentiment, den 
zin voor  toon en atmosfeer, die deze gegevens tot een 
meer  samenhangend geheel hadden omgewerkt. 
Een woord van waardeering en lof voor  den nauwge-
zetten ernst, waarmede deze arbeid is voltooid, mag 
den vervaardiger  niet worden onthouden, waarom de 
Afdeeling hem een „eervolle vermelding" wenscht toe 
te kennen". 

. 2̂  
n de jongste vergadering van de afdeeling 
Arnhem van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst is door  den r  Janssen, 
kunstschilder  te Arnhem, een lezing gehouden 

over i Arnhem" , die in zijn geheel is opgenomen 
als feuilleton in de Arnhemsche Courant. 

a werden beschouwingen gegeven naar  aanlei-
ding van en in verband met den aanleg van de ge-
meentelijke pleinen, plantsoenen en parken. 

g deze lezing door  haar  onderwerp en door  het 
milieu een vrijwe l plaatselijk karakter , toch wil het 
mij  voorkomen dat de beschouwingen van den r 
Janssen ook in breeder  krin g op belangstelling kunnen 
rekenen. 

t kom nog zeer  weinig voor  dat schilders beschou-
wingen geven die ook de andere kunsten raken ; houden 
deze verband met onderwerpen die ook de belangstel-
ling van den architect raken dan is dat voor  ons in dub-
bel opzicht merkwaardig. 
k heb met genoegen de lezing van den r  Janssen 

aangehoord en liet deed mij  genoegen zijn toestemming 
te ontvangen om een en ander  daaruit over  te nemen 
voor  het Bouwkundig Weekblad. 

e Arnhemsche plantsoenen genieten bij  stadgenoot 
en vreemdeling een goede reputatie ; het genot dat zij 
schenken is groot in vergelijking van wat andere steden 
bieden zoo dat men daardoor  als van zelve er  dankbaar 
tegenover  staat. 

t moet dan ook aan een bijzonder  toeval worden toe-
geschreven dat iemand er  zich toe voelt aangetrokken 
een beschouwing te leveren over  dit uit den aard der 
zaak weinig aan critiek blootgestelde onderwerp. 

t deze beschouwingen niettemin insloegen en bij  de 
hoorders instemming vonden pleit voor  den goeden 
smaak van dezen kunstschilder  en op den origineelcn en 
juistenkij k dien hij  opzijn dagelijksche omgeving heeft. 
n de eerste plaats drong de heer  Janssen aan op meer 

verband en harmonie met de omgeving; deze vraagt 
een streng decoratieven aanleg van de pleinen, parken 
en singels. Een stukje vrij e natuur  dat wij  buiten kun-
nen bewonderen, kan in een stad zelfs een mal en on-
aesthetisch effect maken. 

n wij  nu den schilder  zelf aan het woord ter  docu-
menteering van deze stelling. 
„Stellen wij  ons eens een brokj e vrij e natuur  voor  op 
het Nieuwe Plein; b.v. de wodanseiken met gedeelte-
lijk e omgeving; iedereen zal dan gevoelen, dat dit 
heerlijk e stukje natuur, dat wij  buiten zoozeer  bewon-
deren, hier  niet op zijn plaats zou zijn. 
Welk een heerlijk gezicht van volheid en leven, wan-
neer  wij  in de weiden het vee tot aan den rug in het 
gras zien weiden; terwij l ditzelfde hoogopgeschoten 
gras in een stadstuin of op een plein het beeld zou 
geven van verlatenheid en verwaarloozing. r  heeft 
het dus juist de tegenovergestelde uitwerking . 
Wi j  zien dus hieruit , hoe de beplanting door  de om-
geving beheerscht wordt, en, willen wij  de beste resul-
taten hebben, dan ook hebben wij  dit steeds in het oog 
te houden. t geldt hier  geen persoonlijke smaak of 
voorliefde voor  een of andere beplanting, maar  hier  is 
een wet, die ons den weg wijst, welke wij  hebben te 
volgen. Wanneer  wij  door  een meer  decoratieven aan-
leg de beplanting in verband met de omgeving hebben 
gebracht, zal dit het cachet van het grootsteedsche, 
dat Arnhem in de laatste jaren is eigen geworden, 
zonder  twijfe l ten goede komen. 

Van uit onze voornaamste stadsgedeelten en drukste 
punten, wordt ons meestal het gezicht benomen door 
hoog opgroeiend struikgewas. Aan dit struikgewas, 
waarmede de stad op enkele plaatsen bezaaid is, ont-
breekt bovendien door  zijn grillig e vormen elk decora-
tief karakter  en het doet ons met de vrij e en willekeu-
rige beplanting van de boomen, dikwijl s aan een be-
planting in de vrij e natuur  denken. 
Boomen, bloemen en planten hebben ook hun standen. 
Geven de den en de beuk ons een indruk van deftigheid 
en statigheid, de peer  en appelboom hebben daaren-
tegen meer  een burgerlij k karakter : de eene boom 
geeft ons in zijn stijl het beeld van kracht, de andere 
door  zijn horizontale vertakkingen het beeld van rust, 
een derde weer  van lichte sierlijkhei d (berk). En ook 
met deze verscheidenheid van karakter  hebben wij 
voortdurend rekening te houden. 

e beelden van kracht, rust, sierlijkhei d enz., die uit 
boomen, bloemen en planten spreken, re.-.geeren weer 
op het menschelijk gemoed. Zonder  ons rekenschap te 
kunnen geven van de oorzaak, voelen wij  reeds bij 
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intuïtie , dat een appel- of pereboom in een dennebosch 
b.v. een vreemd figuur  zou maken, evenals dennen of 
beuken in een appelboomgaard. Waarom? 
Omdat het huiselijk karakter  van den vruchtboom zich 
niet paart met den statigen stijl van den of beuk. even-
goed als een e stoel, hoe fraai deze 
ook moge zijn, niet op zijn plaats is in een empire-salon. 

t is toch ten slotte hetzelfde of wij  een salon meubi-
leeren, een schilderij  maken of een tuin of park aanleg-
gen, 't blijf t toch maar  een quaestie van lij n en kleur, 
waarmede dan de gewenschte harmonie moet worden 
verkregen. 

Bij  ons op de gazons houden boomen, bloemen en plan-
ten van allerlei stijl , stand of rang vaak een rondedans 
ten koste van het geheel. 
Wat b.v. te zeggen van de boombeplanting langs beide 
zijden van de S weerts de , waar  misschien 
meer  dan vijftie n boomsoorten staan. e kan dat, 
naar  mate zij  groeien en grooter  worden, anders dan 
een verwarden indruk maken. e eene boom wordt 
hoog, een tweede minder  hoog een derde blijf t door 
zijn soort klein : de een blijf t smal, een ander  breed in 
zijn vertakkingen ; de eene soort heeft horizontale ver-
takkingen, een ander  opgaande; de een heeft een 
breede stam, een ander  daarentegen een dunnen (berk); 
de een heeft groote bladeren, de andere weer  kleine 
en hoe kunnen deze boomen, aan rijen geplaatst, nu een 
een goeden indruk maken en de gewenschte eenheid 
geven? Stellen wij  ons eens, in een groot gebouw een 
zuilengaanderij  voor, waarvan de eene kolom een 
grooten omvang heeft, een tweede een kleinen, een 
derde een gedraaid verloop, enz., dit zou zonder  twij -
fel het gebouw niet ten goede komen, al ware iedere 
zuil op zich zelf nog zoo bewonderenswaardig". 
s deze beschouwing van een kunstschilder  niet geheel 

analoog met die van den architect Curt Behrendt in zijn 
onlangsdoormij  \ermeldwerk,daseinheitlicheBaublock-
front. e speculatie huizen in deze nieuwe straten vor-
men een bonte ri j  zonder  de minste eenheid, ofschoon zij 
alle dezelfde functie hebbente vervullen. t schijnt dat 
de zucht naar  bontheid en afwisseling waarmede de 
bouwers behept zijn, besmettelijk werkt en ook op den 
plantsoen-opzichter  overslaat of men zou ook kunnen 
zeggen dat deze intuitie f gevoeld heeft dat met zoo'n 
kakelbonte straat een deftige ri j  boomen van eene soort 
te veel zou contrasteeren. 
Vervolgens dringt de heer  Janssen er  op aan dat men de 
groote lijnen en plannen zal opsporen cn de onderdeden 
van het plantsoen dat is het versieren met bloemen 
en planten daaraan ondergeschikt is te houden; hij 
documenteert dit op de volgende wijze : 
..Onze gazons zijn vaak overladen, zoodat de groote plan-
nen en lijnen verloren gaan; wij  moeten de grondvlak-
ken en groote massa's versieren, zooals een steen een 
rin g versiert, maar  niet zoo, dat de onderdeden gaan 
domineeren ten koste van het geheel. Evenals in een 
schilderij  vaak een schijnbaar  nietig voorwerp een 
groote rol in het lijnenverband speelt, evenzeer  kan een 
enkele struik , boom of plant het verband of de harmonie 
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van het geheel verbreken. Wij  moeten ook zorg dragen, 
dat wij  de beplanting aanbrengen in de richtin g van het 
grondvlak. 
Bij  den aanleg moeten wij  ons ook af vragen, welke hoofd-
lij n moet domineeren, de verticale of de horizontale; 
dit is van groot belang, daar  men natuurlijk , al naar  men 
zijn keuze doet, geheel verschillende resultaten krijgt . 
Zoo domineert op de Jansbinnen- en buitensingels de 
verticale of loodrechte lij n door  de hoogopgaande boo-
menrijen. e hoogopgaande lij n geeft daar  wel een beeld 
van statigheid, maar geeft tevens, doordat deze boomen-
rije n door  een betrekkelij k kleine ruimt e worden inge-
sloten een eenigszins sombere stemming, vooral thans, 
nu aan de boomen voor  een groot deel de horizontale 
vertakkingen ontnomen zijn. n de vrij e natuur  heeft dit 
niet dezelfde uitwerking , wij l daar  de opgaande lij n niet 
domineerend, maar  meestal ondergeschikt is en zich 
oplost in de groote horizontale lijnen van het landschap. 

e gazons van den Jansbinnen- en buitensingel, genie-
ten het voorrecht niet met struikgewas of boomen over-
laden te zijn; zij  zijn hier  zelfs geheel afwezig. r 
hebben wij  in de volle lengte een prachtig gazon, in 't 
midden gescheiden door  een fraai bloemperk, en aan 
weerszijden twee bassins met fonteinen, het geheel nog 
afgewisseld met eenige fraaie beelden. e singels, 
waarvan de aanleg ook in de richtin g van de singels is 
geschied, beantwoorden voor  een groot deel aan de 
eischen gesteld door  het decoratieve karakter ; de 
bassins met de fonteinen en de beelden brengen, mede 
door  de materie, verband tusschen de beplanting en de 
decoratieve omgeving." 

e heer  Janssen blijk t ook een open oog te hebben voor 
de groote waarde die in den geheelen aanleg door  het 
bouwkunstig element vertegenwoordigt kan worden. 

j  als schilder  voelt de groote fout die begaan wordt 
indien men de begroeiing niet tijdi g weet in te perken 
en dit vergetend haar  de architectonische onderdeden 
der compositie laat bedekken. t hoe hij  dingen 
zegt die reeds vroeger  door  de architecten hadden be-
hooren gezegd te worden; het is verheugend zoo'n be-
langstelling van een niet-architect voor  de architectuur, 
en een beetje beschamend voor  vele architecten, die 
meenen dat zij  volstaan kunnen met de uitoefening van 
hun beroep, uitsluitend op eigen profij t bedacht en zich 
niets aantrekkend van de ideëele zijde van het vak en 
de verplichtingen die het oplegt. 
Zoo zegt de heer  Janssen: 
„Wi j  hebben juist gezegd, dat wij  ook door  de materie 
van de bassins en beelden verband hebben gekregen 
tusschen den aanleg en de omgeving; dit is hier  slechts 
gedeeltelijk waar; want de bassins zijn door  algeheele 
begroeiing met klimop niet meer  zichtbaar, zoodat nu 
ook het verband van bassin met de fontein verloren is 
gegaan; we hebben toch al bloemen, planten enz., ge-
noeg, zoodat wij  onze bassins toch van begroeiing had-
den kunnen vrijhouden! 
Beantwoorden genoemde singels al aan den eisch van 
het decoratieve, toch vraagt onze tij d en onze stad een 
meer  levendig en meer  modern karakter . e sin-

gels vertegenwoordigen nog het type van de zeventiger 
jaren; alles werkt hiertoe mede, de stijl opgaande boo-
menrijen, de klassieke beelden, de renaissance fonteinen, 
de ouderwetsche banken en het karakter  van de huizen. 
n tegenstelling b.v. met den klassieken bouwstijl, die 

in zijn wezen grootsch en verheven is, kenmerkt zich 
het eigenlijke e karakter  meer  door  het ge-
moedelijke en het intieme. Geen bloote nabootsing van 
den n stijl , maar  een natuurlijk e drang 
en behoefte heeft deze trek van gemoedelijkheid en in-
timitei t weer  op den voorgrond gebracht, omdat men 
thans zijn kennis en poësie weer  aan den eigen volks-
aard ontleent. n heeft de draad, die de zeventiger 
jaren verbroken heeft, wederom opgevat. e tegen-
woordige tij d voegt zijn nieuwe ideeën en gedachten 
steeds meer  bij  hetgeen reeds is bereikt, en zoo zien wij 
al meer  en meer  een nieuwe bouwkunst zich ontwikke-
len, die zich aanpast aan de eischen en den geest van 
onzen tijd , en waarom zouden wij  dan op het gebied 
der beplanting achterblijven? Wij  moeten zoo mogelijk 
weer  komen tot een eigen stijl evengoed als er  een 
Fransche en een Engelsche aanleg is". 
Vervolgens wordt besproken de beplanting, de dubbele 
rije n iepen die op statige wijze, ter  weerszijden van het 
plantsoen, de singels begrenzen. 

Zooals men weet bevond zich eertijds de singelgracht 
tusschen deze boomenrijen, daarvoor  waren zij  gedacht. 

l zij  bij  het tegenwoordige plantsoen zich niet 
slecht aanpassen is toch het voorstel van het dagelijks 
Bestuur  dezer  gemeente aan de orde, om deze boomen 
te rooien. 

n is bevreesd dat zij  voor  en na door  de stormen ge-
veld zullen worden en daarom wil men nu maar ineens 
een nieuwe beplanting aanbrengen. 

e heer  Janssen heeft ook zijn denkbeelden over  de 
nieuwe beplanting ten beste gegeven. 

e Jansbinnen- en buitensingels, die het station met het 
hart van de stad verbinden, vragen evenals de andere, 
om vernieuwing. Wanneer  wij  nu de hooge boomen vel-
den (binnen niet al te langen tij d zal men er  toch toe 
moeten overgaan, omdat zij  door  den slechten staat, 
waarin zij  zich bevinden, een gevaar  voor  de omgeving 
opleveren) en we plaatsten daarvoor  een andere boom-
soort in de plaats, die in haar  groei niet ver  boven het 
tegen de lucht uitkomend profiel van de huizenrij  zou 
uitkomen, zoodat nu de horizontale lij n ging dominee-
ren, dan zouden deze singels hierdoor  een meer  open 
en vriendelijker  karakter  krijgen.en zouden deze singels 
dan door  de verkregen royale breedheid tevens een 
grootschen indru k maken. 

Verder  kunnen wij  het karakter  verlevendigen door 
eene andere wijze van beplanting. t plaatsen van mo-
derne decoratieve banken, moderne fonteinen en beel-
den — het plaatsen van banken en dergelijke onder-
deden, moet men niet te gering schatten, behalve, dat 
men door  de materie en het decoratieve karakter  aan-
sluiting krijg t met de omgeving, kunnen deze onderdee-
len veel tot verlevendiging van park en plantsoen bij -
brengen. 

n de toekomst zien wij  nu ook groote moderne huizen 
verrijzen en zoo zijn deze singels wellicht aangewezen, 
mede door  de gunstige ligging, om een van de groote 
aantrekkelijkheden van Arnhem te worden." 

a wordt behandeld de belemmering in het uit-
zicht, het benadeelen van het ruime stadsgezicht dat 
onwillekeurig plaats vindt door  allerlei boom- en struik -
gewas dat toen het geplant werd wellicht fraai in de 
omgeving deed, maar  na jaren, door  zijn afmetingen, een 
leelijke sta-in-den-weg vormt. n men voorstander 
zijn van het gesloten stadsbeeld, gevormd door  plein-
wanden en straatafsluitingen van fraaie architectuur, 
bosschages passen in het stadsbeeld minder  als gezicht 
afsluitend element. 

e heer  Janssen demonstreert dat met eenige voor-
beelden : 
„Staande voor  het front van ons telegraafkantoor, zou-
den wij  een grootsch uitzicht hebben over  de volle lengte 
van den Jansbinnen- en buitensingel, als het ons niet 
benomen werd door  eenig misplaatst hoog struikgewas 
en van de andere zijde komende van de Apeldoornsche 
straat, eveneens, waar  wij  een dito uitzicht voor  een 
groot deel des zomers moeten missen, door  bloemsoor-
ten op hoogen stam, dit is zooveel te meer  jammer, daar 
aan weerszijdeneen drukk e passage is. 

t Nieuwe Plein (gelegen tusschen t en Sta-
tionsplein) mist door  zijn grillig e boombeplanting elk 
decoratief karakter  en wat zou vandit plein, door  zijn 
geschikte ligging en aangenaam grondvlak, niet een 
fraaien aanleg te verkrijgen zijn ! 

t men uit de Zij p of St. Jansstraat, kijk t men links 
of rechts; overal wordt het gezicht over  de parken en 
gazons benomen door  hetgrilligestruikgewas. Welk een 
fraai uitzicht zouden wij  b.v. niet hebben als wij  vanuit 
de richtin g van het Willemsplein een open uitzicht had-
den over  het geheele grasperk, naar  de Stationszijde en 
langs de fraaie huizenrij  aan de rechterzijde. 
En nu het park Velperplein. Gezien van voor  het terras 
van , het hart van de stad, is van het geheele park 
zelfs geen gras zichtbaar; men ziet hier  niets dan een 
groote onsamenhangende boommassa. e van 
uit de drukk e t is, wederom door  't struikge-
was, van 't geheele park zoo goed als niets zichtbaar. 
Van het inwendige van 't park, dat meer  bekoring 
heeft, wordt slechts door  weinigen geprofiteerd. -
ten wij  het in de eerste plaats niet zoo aanleggen, dat 
de duizende voorbijgangers, die er  dagelijks passeeren, 
er  genot van hebben? n dit drukk e centrum zijn wij  ook 
zoo goed als geheel verstoken van eenige in het oogval-
lende kleurenpracht van bloemen. 

Al s groote massa heeft het Velperplein zeer  zeker  een 
trotsch aanzien, dit komt vooral door  de enkele hooge 
pracht-exemplaren van boomen. die met de andere 
meer  kleinere boomen een grootsch silhouet tegen de 
lucht vormen. Bij  het vellen van boomen hebben wij  dan 
ook altij d in het oog te houden, in hoeverre dit silhouet 
wordt geschaad of niet. 
Verschillende gedane opmerkingen, gelden ook nog 
voor  een aantal andere stadsgedeelten". 
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Vervolgens vestigt deheer  Janssen nog eens de aandacht 
op de groote waarde van het gazon dat feitelij k steeds 
den grooten ondertoon en de compositie moet vormen, 
daarop laat hij  volgen een beschouwing van de waarde 
der boombeplanting en hetgeen men daarbij  niet uit 
het oog mag verliezen. 

.Wat de gazons betreft, het zijn vooral deze die wij  moe-
ten sparen; zij  vormen het groote grondvlak, dat wij , 
zonder  overlading, met boomen, planten, bloemen enz., 
moeten versieren. Over  het algemeen wordt de groote 
bekoring, die van de heerlijke, blijd e graskleur  uitgaat, 
nog niet ten volle gewaardeerd. e versiering van onze 
plantsoenen met palmen, agaven, bolvormige laurieren 
enz., in kuipen, werken vooral door  hun decoratief ka-
rakter  veel tot de verfraaiin g van onze singels mede. 
En de boomen? Een enkele boom kan een geheele om-
geving verfraaien en het vellen van één boom kan een 
omgeving ontsieren en haar  een totaal ander  aanzien 
geven. We herinneren slechts aan den prachtigenCana-
deeschen populier  tegenover  den Schouwburg, die door 
den laatsten grooten storm ontworteld is. Statig stak hij 
met zijne hooge krui n boven de kleine boomgroepen 
uit ; nu hij  geveld ligt heeft het stadsgedeelte aldaar  een 
groot deel van zijn bekoring verloren. Zoo kan men 
evenwel ook boomen vellen, zonder  dat zij  door  beken-
den van plein of park zullen gemist worden; dit gebeurt, 
wanneer  een andere boom van ongeveer  gelijke grootte 
in hun onmiddellijk e nabijheid staat, zoodat het profiel 
tegen de lucht of achtergrond geen noemenswaardige 
veranderingen heeft ondergaan. t vellen van zulke 
boomen kan vaak een goede uitwerkin g hebben, door 
het licht en de verruiming , die er  door  wordt aange-
bracht. Ook komt menig prachtexemplaar  niet tot zijn 
volle recht, doordat het profiel of de vertakkingen zich 
verliezen in de nabijstaande, minder  fraaie exemplaren. 
"Wanneer  men veel in de omstreken en in de dorpen ver-
toeft, ziet men vaak van die boomexemplaren vellen, die 
een sieraad voor  de omgeving zijn. Zij  zijn vaak van 
weinig geldelijke waarde en zouden dan misschien tegen 
een vergoeding van een luttel bedrag behouden kunnen 
worden. e gemeente diende een of meer  vertegen-
woordigers van de vereeniging t te hebben, 
om ook in deze het natuurschoon te beschermen. 
Begrijpelij k is het, dat men er  meestal tegenop ziet een 
fraaien, grooten boom te vellen ; toch, wanneer  zulk een 
de groote lij n of het hoofdplan schaadt, behoort hij  te 
wijken. 

Ook bij  de beplanting houde men vooral de verschil-
lende karakter s van boomen en planten uiteen en plaatse 
men vooral geen exemplaren in eikaars onmiddellijk e 
nabijheid, die te veel van karakter  verschillen." 
Na de gazons en de boomen behandeld te hebben be-
schouwt de heer  Janssen de bloemen. e denkbeelden 
die hij  hierover  uit worden ook nog lang niet genoeg in 
het oog gehouden. 
..Bij  het beplanten van bloemperken moeten wij , evenals 
bij  het ontwerpen van een goede reclameplaat, zorg 
dragen, dat wij  steeds met groote vlakke kleuren wer-

ken, dan immers bereiken wij  het grootste effect; de 
kleuren blijven dan tot op verre afstanden zichtbaar, 
terwij l zij  anders door  de kleurverbrokkeling , waardoor 
dan de verschillende tinten in elkaar  loopen of door  de 
kleine massa's van eenzelfde kleur  reeds op een kleinen 
afstand hun kleurkrach t en effect verliezen. e groote 
omgeving eischt als vanzelf groote kleurvakken, in 
enkele kleuren verdeeld. Bovendien hebben wij  op de 
eerste plaats geen rekening te houden met de weinigen, 
die van nabij  de bloemen gadeslaan, (groote kleur-
massa's zouden ook dan nog de voordeeligste uitwer-
king hebben), maar  wel met de duizenden, die dagelijks 
van nabij  en verre onze pleinen en singels passeeren. 

n voorlaatsten zomer hoorde men algemeene bewon-
dering uiten over  de fraaie bloemenrijen (den laatsten 
zomer stonden ze minder  gunstig), die aan weerszijden 
voor  de nieuwe Zijpsche poort, nabij  het telegraafkan-
toor  waren geplaatst; dit effect werd niet bereikt door 
de bloemsoort, maar  wel door  de groote massa roode 
kleur, want met eene zelfdehoeveelheidgoedbloeiende 
roode graniums zou hetzelfde resultaat verkregen wor-
den. s van de werking van de complementaire 
kleuren kan den bloeniaanleg ook ten goede komen, 
immers twee kleuren kunnen door  de complementaire 
werking elkander  versterken of verzwakken en dit is 
natuurlij k evenzeer  van invloed op de bloemen. 
Arnhem heeft twee fraaie bloemperken en wel het groote 
bloemperk op den Jansbinnen- en buitensingel en het 
bloembed op het Stationsplein. Jammer genoeg zijn 
slechts deze alleen ter  plaatse zichtbaar, zoodat betrek-
kelij k slechts weinigen dagelijks van die kleurenpracht 
genieten; het eerstgenoemde bloembed is ook onmid-
dellij k omgeven met bloemen op stam, zoodat nu ook 
daar  ter  plaatse reeds op kleinen afstand het eigenlijke 
bloembed door  de omringende stambloemen aan het 
oog onttrokken wordt. 

Stellen wij  ons nu eens voor  een flink , kleuri g bloembed 
op het kleine driehoekig gazon, gelegen voor  het hotel 
.Pomona", dan zal dit perk reeds van verre zichtbaar 
zijn voor  de personen, die komen van uit de richtin g van 
het station, van uit de Zijp , van den Jansbinnen-en bui-
tensingel, het Willemsplein, het Nieuweplein en de 
Jansstraat. 

t Velperplein, het centrum en drukste gedeelte van 
de stad, is te kari g met bloemen bedeeld. 

r  en daar  bevinden zich nog kleinere bloembedden, 
die door  de schikking zoo goed als geen resultaat op-
leveren. 
Wat b.v. te zeggen van de zonderlinge combinatie van 
bloemen en planten op den grasheuvel in het k 
tegenover  den Schouwburg gelegen; daar  vinden wij 
een groote hoeveel planten, waarmede niet het minste 
effect wordt verkregen. Wij  zien dus, dat veel afhangt 
van het kiezen van de goede plaats en de wijze, waarop, 
om een en ander  op zijn voordeeligst tot zijn recht te 
doen komen." 

(Wordt vervolgd.) 

T 

. 'M 
ij  moeten het moderne bevorderen, dat wil 
zeggen, onze eigen, speciale schoonheid, de 
schoonheid van onzen eigen tij d zoeken. 

3 Wordt dit begrepen? n het algemeen heerscht 
nog een reactie, een zucht tot behoud van het oude. 

t is hiervan voor  een belangrijk deel een 
uiting. t heeft het op het oogenblik nog niet 
verder  gebracht dan tot behoud van het oude mooi en 
zoo nu en dan het weren van het al te leelijke van den 
nieuwen tijd ; maar  tot zijn eigenlijke taak voor  de cul-
tuur , zijn eigenlijken vruchtbaren werkkring : bevorde-
ring der nieuwe schoonheid is het nog niet gekomen. 
Wanneer  zal dat gebeuren?" 

* 
e bovenstaande woorden uit het sympathiek betoog 

voor  het onveranderd behoud van „Parkwyck "  te Am-
sterdam, door  den heer  J. Gratama in zijn vijftigst e 

"  ten beste gegeven, herhalen een verwijt , dat 
reeds vroeger  tot "  gericht werd, namelijk 
dat het, „  met .. Heimatschutz" verwis-
selend, slechts voor  het behoud van de oude schoon-
heid zorgt, doch zich aan het behoud en het tot stand 
komen van nieuwe schoonheid niets laat gelegen zijn. 
k zou op het werkprogramma van , aan 

het opstellen waarvan e Bazel medewerkte, kunnen 
wijzen, om te doen zien, dat de bevordering der nieuwe 
schoonheid een der  voornaamste bemoeiingen van den 
Bond is. n merkt daar  echter  naar  buiten minder 
van dan van de pogingen, die gedaan worden om oude 
schoonheid te behouden. e commissie, waarin de vier 
Nederlandsche bouwkunst-lichamen ieder  een lid heb-
ben benoemd en waarin ook de dri e architect-leden, die 
het bestuur  van ' telt, zitting hebben,heeft 
zich reeds verscheidene malen met het vraagstuk van 
de nieuwe schoonheid bezig gehouden. Binnenkort zal 
het een en ander  omtrent haar  werkzaamheid openbaar 
gemaakt worden. 

t vraagstuk is echter  niet gemakkelijk. Aan het be-
schermen der  monumenten van moderne kunst kan 
niets worden gedaan, zoolang wij  geen wet hebben, die 
het mogelijk maakt. En nu de r  van Binnenland-
sche Zaken zelfs tegen een wetter  bescherming der  mo-
numenten van oude kunst bezwaren bleek te hebben, 
waarvan het voornaamste was, dat het zoo lastig is het 
begrip „monument"  te omschrijven zullen de nieuwe 
bouwwerken voorloopig wel onbeschermd blijven. 
Al s een middel, om het tot standkomen van nieuwe 
schoonheid te bevorderen, noemen velen de „bouw -
advies-bureaux"  in den geest der., Bauberatungsstellen" 
onzer  oostelijke naburen. Anderen echter  weder  willen 
van die instellingen niet weten, omdat, zooals -
sius het in het laatste nummer van dit Weekblad uit-
drukt , „zi j  berusten op de dwaling, dat een slecht ont-
werp kan worden verbeterd"  en omdat ,,de man, die 
advies geeft, een dictator  wordt" . e bezwaren 
zijn ten onzent reeds tegen de „Schoonheidscommis-
sies"  aangevoerd. 

Toch zal "  ook hier  een keus moeten doen. 
die, bij  zóó tegenstrijdige meeningen, moeilijk genoeg 
zal blijken . 

t bovenstaande moge doen zien, dat " 
zeer  wel zich van „zij n eigenlijke taak voor  de cultuur," 
zijn eigenlijken vruchtbaren werkkrin g bewust is. en 
dat het bezig is naar  middelen te zoeken, die voor  be-
vordering der  „nieuw e schoonheid"  deugdelijk zullen 
zijn. r  haastige spoed zou hier  vooral niet goed 
blijken . 

A. W . . 

N N E -
. 

n kan gelukkig niet meer  zeggen, dat de bouwkunst geheel 
door  het publiek genegeerd wordt. e belangstelling voor  de 
meest belangrijke, wij l meest sociale der  kunsten, begint te 
groeien; wat zich weer  manifesteert in besprekingen in de Ge-
meenteraden of in de zittingen der  Tweede en Eerste . 

t is een begin, dat noodzakelijk vaak de verwarrin g vertoont 
van elk nieuw en zich ontwikkelend onderwerp, dat nog niet tot 
algemeene klaarheid is gekomen ; het terrein van het bouwkun-
dig inzicht wordt nog herhaaldelijk door  onbevoegden op naief-
pnbeschaamde wijze betreden. 

Een duidelijk e blij k van herleefdebelaugstellingishetfeit.dat 
de grootere dagbladen tegenwoordig over  bouwkunst veel meer 
dan vroeger, en soms goede artikelen, opnemen. e e 

r  correspondent van het Alg. . Blad toont de beteeke-
der  bouwkunst goed te begrijpen, zooals uit onderstaand artikel , 
overgenomen uit het Alg. . Blad moge blijken . 

„Onlang s vonden wij  aanleiding te wijzen op het schandalig lee-
lij k gebouw, dat geplaatst is op den hoek van den Fluweelen 
Burgwal en de e Poten. Er  wordt, helaas, altij d nog zeer 
veel meer  leelijks dan moois gebouwd, al is er, stellig, in de laat-
ste kwart-eeuw eenige langzame beterschap aan te wijzen. -
malen hebben wij  betoogd, dat er  geen radicale verbetering is te 
wachten zoo lang aan de schoonheidsleer  geen ruime plaats 
wordt ingeruimd op de lesroosters van al onze scholen, te be-
ginnen met die van het . O. Terecht heeft de heer k daarop 
dezer  dagen in de Tweede r aangedrongen en daarmee een 
quaestie aangeroerd, die voor  de ontwikkeling van ons volk mis-
schien nog wél zoo belangrijk is als de heele „schoolquaestie" 
in den gebruikelijken r  wek daarvoor eens belangstelling 
bij  een volksvertegenwoordiging en een e zeiven nage-
noeg geheel uit onaesthetisch ontwikkelde menschen bestaan ! 
Nog onlangs hoorden wij  een van de meest ontwikkelde en be-
schaafde n den lof verkondigen van h op het 

e plein tegenover  de Beurs van Berlage. t gebouw van 
h is zeker  nietleelijk; het heeft architectonische verdien-

sten. En Berlage's Beurs heeft architectonische fouten. r 
wie niet ziet dat de Beurs, met haar  fouten, een schepping is. 
een uiting van een oorspronkelijken en diep-artistieken geest, 
van een modernen r  ook. en dat daarentegen het ge-
bouw van h iien verdienstelijke variatie is op de cosmopo-
litische Schablone van dergelijke gebouwen in . Berlij n 
en Parijs, zoodat het daar  op het n staat als een op 
zichzelf keurig en correct gekleede wereldburger  in een gezel-
schap van h allooi, die beseft niet het onderscheid 
tusschen kunstwerk en kunstig maakwerk en heeft, door  eigen 
ontwikkelin g van smaak, niets ingehaald van het jammerlij k 
tekort aan schoonheidsgevoel dat ons onderwijs oplevert.
Elk volk heeft, ook weer  in dit opzicht, de g die het ver-
dient. Wij  kunnen geen , geen , geen Gemeente-
raden met waarachtig begrip van de hooge waarde der  aesthetica 
hebben, zoo lang ons volk zelf voor  't meerendeel bestaat uit bar-
baren op 't stuk van schoonheidszin. Ware de traditi e van ons 
schildersverleden niet zoo sterk, wij  zouden voor  picturaal 
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schoon even weinig oog hebben als voor  architecturaal schoon. 
r  nu offeren wij  dan ook alle andere schoonheid aan de pic-

turale, zooals onlangs geschied is bij  de beslissing over  den 
w te Amsterdam, waarbij  men. ter  will e van de 

uitin g der  negentiende-eeuwsche wedergeboorte van onze zeven-
tiende-eeuwsche schilderkunst (de e school), de mooiste 
uitin g der  regeneratie van onze zeventiende-eeuwsche bouw-
kunst (het ) besloot te verknoeien. e beteekenis 
van de e schilderschool zijn wij  nu allengs wel gaan be-
grijpen. r  dat het m precies dezelfde beteekenis 
heeft voor  onze bouwkunst, dat beseft men nog steeds niet. 

m is liet. onder  zulke omstandigheden, geraden om maar 
zoo min mogelijk aesthetisch initiatie f te geven aan n 
en vertegenwoordigende lichamen van een volk. dat goeddeels 
nog zoo aesthetisch barbaarsch is en liever  het initiatie f te laten 
aan de particulier e architectuur. l onrijp s en leelijks die 
ook nog levert, daar  van krijgen wij  toch de enkele goede en waar-
lij k artistieke scheppingen van onzen tijd . t instemminghebben 
wij  dan ook dezer  dagen kennis genomen van het adres der . 
v. Bouwkunst, waarin de > ing verzocht wordt om belang-
rijk e werken niet door  de s maar  door  vrij e 
 architecten te doen ontwerpen. e zeer  enkele maal dat dit 
geschied is (eigenlijk ten gevolge van een toeval), nl. bij  den bouw 
van de koloniale kazerne te Nijmegen, heeft dit fn'en déplaise 
den heer e Stuers. die nu eenmaal niet verder  gekomen is dan 
de 18e eeuw en voor  wien eigenlijk alleen de gothiek heelemaal 
goed is) een uitstekend resultaat geleverd. Wij  willen volstrekt 
geen kwaad zeggen van de s als kundige men-
schen. r  een kundig bouwmeester  is nog geen kunstenaar. 
En een kunstwerk, dat wij  te danken zouden hebben aan een 

r  van deze of van de vorige eeuw. is ons niet 
bekend. Amsterdam zou zeker  nooit zijn ontzagelijk merkwaar-
dige Beurs hebben gekregen, als het niet had gebroken met het 
oude stelsel van stadsbouwmeesters. 

t daarom ook de , beseffend in welk een 
woestenij  van aesthetische onkunde ons volk voor  'tmeerendeel 
nog leeft, haar  initiatie f afhouden van groote bouwwerken, al-
leen de gewone bezigheden opdragen aan haar -
ters, en voor  alle werken van beteekenis ontwerpen vragen van 
eenige particulier e architecten. 

n kan men dan ook ten aanzien van het t 
van Binnenlandsche Zaken komen tot de verwezenlijking van 
het door  den lieer n onlangs geopperde denkbeeld: het 
ontwerpen van een modern gebouw, dat zich aanpast aan de 
oude omgeving. t is, en niet het telkens weer  herbouwen in 
min of meer  geslaagde nabootsing van denzeventiend'eeuwschen 
trant , het gezonde beginsel, dat ook door onze voorvaderen is 
toegepast. En dat het ook thans nog zeer  wel mogelijk is. toont 
het gebouw van de firm a Nijhoff . dat door  den architect -
burg op het e Voorhout is gezet en dat wij  hebben er  in-
dertij d op gewezen volkomen modern gedacht en uitgevoerd 
is en toch volstrekt niet uit de lijst der  oude omgeving springt. 

E . ü 
G S EN . 

G . 

r  volgen de antwoorden op de ingekomen vragen. . 
Vraag 1 g in het plan van de school een spreekkamer opge-
nomen worden ? 
Antw. 1. e ontwerper  dient te beoordeelen. of een spreek-
kamer noodig of gewenscht is. 
Vraag 2. n de teekeningen. behalve die. waarvan het pro-
gramma dit eischt, met kleuren opgewerkt worden ? 
Antw. 2. Van de eischen van het programma kan niet worden af-
geweken. Zie art. 3. 
Vraag 3. Betreft de afscheiding van de speelplaats alleen die 
zijden, welke aan den openbaren weg zijn gelegen, of ook de 
scheiding met de andere perceelen ? 
Antw. 3. Ja. 
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Vraag 4. Wat wordt verstaan onder  een afscheiding met toepas-
sing van baksteen ? 
Antw. 4. Een afscheiding, geheel of gedeeltelijk van baksteen. 
Vraag 5. s 't geoorloofd, met z'n tweeën aan één prijsvraagop-
lossing te werken en onder  beider  naam in te zenden ? 
Antw. 5. Natuurlij k is het geoorloofd. 

Op de ingekomen vragen, die men hierboven niet beantwoord 
mocht vinden, kan men zelf gemakkelijk het antwoord uit het 
programma en de daarbij  behoorende e besluiten van 
25 Juni 1912, St.bl. 192 en 193. afleiden. e besluiten zijn ad 
f 0.25 verkrijgbaar  aan het Tentoonstellingsbureau. P. C. -
straat 103 te Amsterdam, uitsluitend op schriftelijk e aanvraag 
met bijvoeging van het bedrag in postzegels. 

Namens de Jury: 
J. . 

. . 

. 
E E  VOO

E T E . 

r  de . 
t zeer  veel belangstelling volg ik nu reeds jaren achtereen de 

verschillende artikelen, die in de vakbladen en anderszins ver-
schijnen en het middelbaar-technisch onderwijs behandelen. 
Ook de voordracht van den heer . Vrijenhoek, gehouden in 
eene vergadering van de Afdeeling Amsterdam van den Alge-
meenen Nederlandschen Opzichters- en Teekenaarsbond, voor 
een deel reeds opgenomen in no. 5 en 6 van het B. W., trok mijne 
aandacht en wel meer  in het bijzonder  het gedeelte waar  de heer 
V. zoo vri j  is het onderwijs, dat in Sneek wordt gegeven, niet on-
der het middelbaar-technisch onderwijs te rangschikken. 
Uit het noemen van een vier-semestercursus blijk t trouwens, 
dat de heer  V. niet bekend is met de uitbreiding , die sedert 1 
Januari 1912 aan onze zaak is gegeven. Sedert 1 Januari 1912 zijn 
aan de leervakken Fransch en h toegevoegd, terwij l de 
vakken wis-, natuur- en werktuigkunde zijn uitgebreid. Om uit 
te kunnen maken of een bepaald soort technisch onderwijs al of 
niet tot het middelbaar-technisch onderwijs behoort, diende 
eigenlijk eerst nauwkeurig te worden omschreven wat of men 
onder  middelbaar  technisch onderwijs moet verstaan. Tot nu toe 
bestaat daaromtrent geen zuiver  aangegeven grens, wat weer 
onlangs ook nog in de 2e r  duidelij k uitkwam. Wij  zijn er 
dus op aangewezen om onderlinge vergelijkingen te maken. 
Voor deze vergelijkingen komen nu in de eerste plaats in aan-
merking het onderwijsprogramma, den duur  der  cursus en de 
hoogte waarop de leerlingen staan bij  den aanvang. 

r  volgen eenige programma's met verdere gegevens. 

Vakken van onderwijs ge- Vakken van onderwijs aan de 
noemd in het rapport inzake e Technische School 
het oprichten eener . T. S. voor  Bouwkunde te Snrek. 
van de commissie, benoemd 
door  de afdeeling Amsterdam 
van den Algemeenen Neder-
landschen Opzichters- en Tee-
kenaarsbond. . 1907 ) 
1. Bouwkunde (burgerlijk e en 

water-) en bouwkundig tee-
kenen. 

2. Theorie van het ambacht. 
3. s en beproeving van 

bouwmaterialen. 
4. Bouwadministratie,Bestek-

ken en begrootingen. 
5. Verwarming, verlichting en 

watervoorziening 
6. Wiskunde. 
7. Statica en Graphostatica. 

1. Bouwkunde (burgerlijk e en 
water-) en bouwkundig tee-
kenen. 

2. 
3. s bouwmaterialen. 

4. Boekhouden, Bestekken en 
begrootingen. 

5. Aanleg vangas en waterlei-
ding, verwarming. 

6. Wiskunde. 
7. Statica en Graphostatica. 

8. d meten en waterpassen. 
9. Natuur- en werktuigkunde. 

10. s van Stoom- en an-
dere werktuigen op bouw-
werken in gebruik. 

11. . 
12. Geschiedenis bouwstijlen. 

13. Staathuishoudkunde. 
14. Beroepshygiëne en eerste 

hulp bij  ongelukken. 
15. Fransch. 

16. h 
17. Nederlandsch. 
18. . 
19. Uzerconstructie. 

N VA N , 
't Peil iets hooger  dan de gedi- Goed diploma eener  Ara-
plomeerde leerling eener  Am- bachtsschool. 
bachtsschool. 

 VA N N S 

8. n en waterpassen. 
9. Natuur- en scheikunde. 

10. s van werktuigen. 

11. . 
12. Geschiedenis der  bouwstij-

len en ornamentleer. 
13. Economie. 
14. . 

15. Een of meer  der  moderne 
talen. 

Vij f Wintersemesters. 
24 weken a 4 uur  per  week 
wordt per  semester  24 X 40 = 
960 uur. Totaal in vij f semester 
960 5 4800 uur. 

4 jaar. 
per jaar  in Sept. Nov. . 

. Apri l en i vij f avon-
den per  week van 7 9. 
5 2 lOuurperweek 
wordt voor: 
26 weken 26 10 260 uur. 

. Januari en Febr. 
p. week 44 uur. Wordt 
voor  13 wek. 44 13 572 .. 

Totaal in een jaar  832 uur 
„  vier  .. 3328 .. 

Aangezien de leervakken voor  Utrecht, den g (in voorberei-
ding) en n niet veel verschillen met de reeds ge-
noemde, meen ik dat een opsomming achterwege kan blijven 
in . en U. worden de drie moderne talen genoemd en in U. wor-
den vooral de vakken wisk. en talen hooger  opgevoerd en 
alleen de duur  van den cursus en eischen van toelating genoemd 
behooren te worden. Voor . komt hier  alleen voor  in aanmer-
king de groep oud-ambachtsschoolleerlingen en voor  Utrecht de 
groep met overwegende practische vooropleiding. 

. 

Eischen van toelating. Eenigszins hooger  dan een gediplomeerd 
leerling eener  Ambachtsschool. 

r  van den cursus. Vij f semesters, met of zonder  onderbreking. 

N . 

Eischen van toelating. a Ambachtsschool. 
r  van den cursus? 

. 

Eischen van toelating. a Ambachtsschool. 
r  van den cursus. 

le jaar  na het verlaten der  school practisch werken met 3 avon-
den per  week. telkens van 2 uur; theoretisch onderwijs, per  week 
6 uur, wordt dus per  semester  gelijk 12 uur. één semester  voor-
bereidende cursus; 
dri e winter-semesters r  Technische School. 

t is allerminst mijn bedoeling om critiek uit te oefenen op de 
inrichtin g van de genoemde bestaande of nog op te richten scho-
len, doch waar  de heer  V., direct na hetgeen hij  over  ons onder-
wij s zegt. . noemt als plaats waar  een . T. S. zal worden ge-
sticht en dus z. i. wel middelbaar-technisch onderwijs zal worden 
gegeven, in tegenstelling met S. waar  het onderwijs niet als zoo-
danig aangemerkt zou kunnen worden, zal het den lezer  zeker 
niet verwonderen, dat ik. die ten zeerste betwist dat men in . 
meer  zal kunnen doen. hier  even bij  stil sta. 

Wanneer  men de laatste vier  semesters van . gelijk rekent met 

de laatste vier  van S. dan blijf t nog over, het le leerjaar  van . 
te vergelijken met het le semester  van S.. tegenover  de 40 uur 
theoretisch onderwijs per  week te S. staan de 12 uur  van . 

e of men nu kan spreken van een minder  wijde strekking van 
het onderwijs te S.. en beperkter  gezichtskring dan elders, is mij 
niet recht duidelij k en ik twijfe l niet ot'de bevoegde lezer, die 
zonder  vóóroordeel de programma's van onder  wijs.duur  van den 
cursus enz. onderling vergelijkt , zal tot de overtuiging komen, 
dat bij  alle verschil dat er  bestaat in de inrichtin g der  scholen, 
het eindresultaat niet zooveel kan verschillen, dat de eene school 
van beteekenis boven de ander e wel dit aan den bestaan -
den toestand niets afdoet, eigenlijk meer  tot de geschiedenis be-
hoort, wil ik toch den heer  V. nog mededeelen, dat de gezichts-
krin g in S. altij d zeer  ruim is geweest. n het jaar  1906 was reeds 
een programma gereed van zoo wijde strekking als tot nu toe 
nog nergens in ons land tot uitvoering is gekomen. Te weinig 
medewerking toen ter  tijd . de groote massa moest nog wakker 
geschud worden, was oorzaak dat een aanvang op bescheiden 
schaal heeft plaats gehad. 

Waar de heer  V. zegt dat het subsidie dat de school te S. van het 
rijk , de provincie en gemeente geniet, blijkbaa r  is verkregen 
door  haar  eigenaardig karakter  en op grond van de behoefte aan 
meer  uitgebreid technisch onderwijs in die omgeving, was het 
mogelijk beter  geweest te spreken van eigenaardige ontwik-
keling. 

e zaak is nl. zoo. dat wij  hier  niet zoo lang hebben gepraat en 
nog eens gepraat tot men ons iets in den schoot wierp, doch dat 
wij  de handen uit de mouw hebben gestoken en zijn begonnen 
te werken met als einddoel voor  oogenminstensde thans be-
staande  T. S. Verder  trekken wij  wel in de eerste plaats onze 
leerlingen uit de omgeving.dit zeer  ruim genomen, en in voorko-
mende gevallen, n.l. voor  toekomstige patroons, houden wij  re-
kening met speciale toestanden, doch overigens, voelen wij  ons 
Nederlanders. 
Noch tijdens de studiejaren, noch na volbrachte studie bewe-
gen zich onze leerlingen op een klein terrein. 

e laatste jaren werkten onze leerlingen in het zomerhalfjaar 
in de volgende provinciën : Gelderland, Overijssel, . 
Groningen. Friesland. Noord- en Zuidholland, één in -
land en één in Noord-Amerika. n 1912 o. a. 7 in Noordholland 
waarvan 3 in Amsterdam. Van onze oud-leerlingen zijn in de 
volgende landen en plaatsen een of meer  als opzichter  en teeke-
naar  werkzaam : Ned . , Baarle-
Nassau. Wageningen. den . Enschede. Winschoten. Gronin-
gen. . Buitenpost en Sneek; verder  hebben zich een 
paar  als . timmerman in Fr . gevestigd en een is als aannemer 
in en buiten de provincie werkzaam. 

k meen het voorloopig hierbij  te kunnen laten en dank U. -
heer  de , voor  de toegestane ruimte. 

. . 
r . T. S. voor  Bouwkunde te Sneek 

. 10 Februari 1913. 

. 
Aan het einde van des n Sanchez' artikel Bouwkundig 
Weekblad 48.1912 staat: 

n wil een mijner  Collega's wel eens aanioonen, dat er 
..kalksteensoorten zijn. die. hoewel niet duurder, bewezen heb-
..ben nog beter  te zijn dan Obernkirchener, opdat Uwe lezers 
..niet al te eenzijdig worden ingelicht" . 
Toen nu van zekeren kant mij  te verstaan werd gegeven, dat mijn 
persoon niet dien collega werd bedoeld, maakte ik het plan, een 
artikel te schrijven, hoewei niet zoo letterlij k in den zin van 
bovenaangehaalde bedekte uitnoodiging. toch zeker  niet de be-
doeling, de gastvrijheid in te roepen van het Bouwkundig Week-
blad, teneinde zijne lezers ook eenige voorbeelden te doen zien 
van toepassing van kalksteen. t dit wat langer  uitbleef, dan 
aanvankelijk mijn plan was, kan wellicht ten goede komen aan 
dit artikel . 
Alvorens tot mijn eigenlijk onderwerp te kunnen komen, moet 
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ik het doen voorafgaan door  eene kleine opmerking over  de op-
vatting, die niet alleen de r  Sanchez, maar  ook andere lezers 
hebben gehad over  het eerste artikel van den r  Salm en des-
zelfs strekking. 
Volgens mijne overtuiging heeft de r  Salm alleen willen 
geven eene waarschuwing tegen het gebruik van eene zekere 
zandsteensoort. toegepast aan den bouw ..Bremer Baumwoll-
börse"  en niet. zooals velen het meenen, daarmede bedoelde 
eene bijzondere aanbeveling voor  Obernkirchner  Zandsteen. 
n het bijschrif t toch van 7 , schrijf t de r  Salm: 

„Te n slotte wensch ik te constateeren, dat het niet mijne bedoe-
„lin g was. met de mededeelingen naar aanleiding van het ongeval 
„aan de Bremer  *) (cursiveering van steller  dezes) 
„partijdig e artikelen te schrijven enz. enz." 

k vermeen dus. 
dat de aandachti-
ge lezers evenmin 
in het artikel van 
den r  Salm 
als in het mijne 
eenige partijdig -
heid zullen zien. 
Van mijn kant is 
de strekking, aan 
te toonen, dat de 
keuze in deugde-
lijk e natuursteen-
soorten wat rui -
mer is, dan velen 
zich voorstellen. 
n de noot van 

den r  Salm's 
artikel zegt deze, 
dat de Vaurion 
duurder  is dan 
Obernkirchner.en 
moeilijker  te be-
werken. 

Aangezien deze 
bewering in een 
noot staat, komt 
het mij  voor. dat 
de schrijver  dit. 
(en dat is te be-
grijpen, wanneer 
men de strekking 
van zijn artikel. ; 
in oogenschouw 
neemt) als een 
zeer  onderge-
schikt iets be-
schouwde en wel-
licht alleen af-
gaande op een„on 
dit" . Alles is zoo 
betrekkelij k in 
dergelijke opvat-
tingen. 

Wij  hebben dan 
ten eerste de 
kwestie van prijs . 

Toepassing van witte Senonville door  Prof. Z o Q i e t s i s m o e i e . 
y Evers Boymans'Boekhandel i i j k t egeneralisee-

Boymansstraat te . r £ n ft Z Q U m e t 

gaarne in dit artikel uiteenzetten alle invloeden en andere klei-
nigheidjes die tot vaststelling van dergelijke axioma's aanleiding 
kunnen geven. 

*) Naar  wij  vernemen moet bij  de katoenbeurs te Breinen alle beeldhouwwerk ver-
wijder d worden, en is een prijsvraag uitgeschreven op welke wijze van de afgebikte 
gevels nog een dragelijk geheel is te verkrijgen . . 

Blijven wij  dus bij  het zakelijke. 
n sommige gevallen kan bijv . Obemkirchener  een voorsprong 

hebben op Vaurion en wel door  de eigenaardigheid dier  steen-
soort, zoo goed aan het licht gesteld door  den r  Sanchez, nl. 
dat die steensoort zonder  ze te behoeven zagen, op het leger  op 
geringe dikte te kloven is. t is waar, die faciliteit biedt Vaurion 
niet aan, niettemin werd toch met succes geleverd aan den bouw 
van n Ziekenhuis te Gouda. 
Buitendien zijn sinds den bouw van bovengenoemd ziekenhuis 
de toestanden in de Nederlandsche Steenhouwerijenbeduidend 
veranderd en veranderen nog. n begint nl. in de 
groote steenhouwerijen overal mechanisch te werken en dezelf-
de heeren, die om zekere redenen van eigen belang eerst liever 
de eene steensoort leverden of aanraadden, zullen plotseling tot 
andere inzichten komen en daardoor  ook weer  den 
bouwmeesters een ander  inzicht omtrent bepaling van prijzen 
doen hebben. 
Wat is duurder  dan dit of dat?! t zijn alle beweringen, die 
zeer  betrekkelij k zijn en geheel afhankelijk van de omstandig-
heden : kij k op het werk, aard van het werk. enz. 

t de Vaurion moeilijker  te bewerken zou zijn. hierover  loopen 
de meeningen zeer 
uiteen, wat uit het- i 
geen nog volgt wel-
licht te verklaren is. 

r  ik vermeen, dat 
een onpartijdi g werk-
manzeker  lie ver  Vau-
rion dan Obernkirch -
ner te verwerken zal 
hebben. 
Bij  den bouw van het 

n Ziekenhuis 
toch is uitgemaakt : 
dat de structuur  re-
gelmatig is. en keien 
zoo goed als niet 
voorkomen; 
dat hardheid van 
Vaurion ongeveerdie 
van hardsteen nabij-
komt; dat vlak en 
kantig werk daarvan 
gemaakt kan wor-
den ; 

dat uit een hygië-
nisch oogpunt de be-
werking gelijk zal 
staan met die van 
hardsteen. wegens 
het terugspringen 
van den beitel; 
k kan hiervan niet afstappen, zonder  nog even te hebben gewe-
zen op een eigenaardigheid van Vaurion. Wanneer  de blokken 
van jongen datum zijn. laat de steen zich bewerken als eene 
goede hardsteensoort. s Vaurion echter  een paar  jaar  oud. dan 
wordt ze steeds harder  en harder, zoodat ze dan zeer  moeilijk 
te verwerken is, Een bewijs hiervan vond ik te , waar 
Vaurion werd toegepast aan de restauratie van het Stadhuis. 
Eene steenhouwersfirma werd om bepaalde redenen, (die hier 
buiten beschouwing blijven, wij l zij  niets te maken hebben met 
de kwaliteit van den steen) belast met het ophakken der  kolom-
men en de werkman had zich ter  deze beklaagd over  het moei-
lij k verwerken, beter  gezegd, na jaren overwerken. e steen 
was als ijzer  zoo hard geworden. e goede eigenschap heeft 
Vaurion gemeen met vele Fransche steensoorten. 
Vele Fransche steensoorten ! t doet mij  eraan herinneren, dat 
ik nog over  andere steensoorten dan Vaurion voorbeelden van 
toepassing heb te geven en stap ik dus van de Vaurion af. 
Om te beginnen neem ik de Euvill e en wel de e d'Euvill e 

Een der  leeuwen „v . n ziekenhuis" 
Gouda, gehouwen uit „Vaurion "  150 X 
50 X 125, met horizontaal groefleger. 
Atelier . . v. Tetterode. Watergraafs-
meer. 
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in 3 kwaliteiten geleverd, waarvan de eerste wordt aangeduid 
met de bijvoeging "  verkort . . . t is de mooiste en 
beste steensoort in e en durf ik met deze alleen de Senon-
vill e in één adem te noemen, hoewel er  in e ook andere 
goede steensoorten worden gevonden. 
Voor zoover  een achtdaagsch verblij f in , en wat ik 
hierover  vernam van onpartijdig e personen, mij  hiertoe wetti-
gen, zou ik alleen de groeven van e hierbij  durven 
achterstellen. 
k vermeen o.a. vernomen te hebben, dat de nieuwe effecten-

beurs gedeeltelijk uit steen van e is opgetrokken in 
plaats van uit Euville. t kan dan mettertij d als voorbeeld 
dienen. 
Van de werkelijk e Euvill e geef ik hier  een voorbeeld o.a. de 
welbekende Bossche monumentale fontein van Architect y 
te 's Bosch. n men met ons klimaat een ongunstiger  toepas-
sing vinden voor  een steensoort, daarom geef ik dan ook dit 
voorbeeld. 
k noemde daar  Senonville. Uit den aard der  zaak moet ik kort 
zijn en karig met voorbeelden. t ik mij  dan bepalen met te 
zeggen, dat de hoedanigheden dezer  steensoort gelijkstaan met 
die van Euville. maar  waarvan de groeven banken hebben, wel-
ker steen warmer van toon zijn dan Euville. 
k verwijs o. a. n. Boymans' boekwinkel in de Boymanstraat, 

ontwerp van Prof . Evers. Groote beelden met baldakijns en 
ander  beeldhouwwerk houden zich uitstekend, niettegenstaande 
de zeer  ongunstige ligging. 
Van de goedkoopere materialen, die vooral uit het t 

a "  komen, zijn alle tegen vorst bestand, zooals de St. 
Joire, Chevilon, , Savonnieres etc. hoewel natuurlij k de 
kwaliteiten verschillen naar  geU. ng van structuur  en weerstands-
vermogen. Een enkel woord ook hiervan. Aan l " 
nu l de l'Europe",wer d y toegepast, een materiaal 
dat zich prachtig houdt. En nu het mooiste tot het laatste: e 
Pouillemay, een materiaal dat tot heden te kostbaar  uitkwam, 
om hier  in d op ruime schaal te worden toegepast en dat 
door  de groote navraag in Frankrij k bijna niet te krijgen was. 

r  en breuk doen U denken aan Graniet. e enkele voorbeel-
den spreken voor  zich zelve en kan ik hiermede volstaan. 
Grafmonument te A'dam, Arch. Ed. Cuypers. 

r  te Vugt, arch. J. . 
e Villa' s en l Ponsen te . 

Al s handelsman, die wat hij  weet, van natuursteen door  zelfstu-
die en ondervinding aan de vindplaatsen heeft verkregen, heb 
ik mij . vooral in een blad als t Bouwkundig Weekblad"geheel 
onthouden van het aanhalen van wetenschappelijke betoogen en 
mij  alleen bepaald tot enkele sprekende voorbeelden. e le-
zers, . Architecten, willen wellicht daarom des te welwillen-
der nog van mij  vernemen, dat diezelfde ondervinding mij  doet 
gelooven, dat de mortelspecie een groote rol speelt, en dit in den 
meest uitgebreiden zin, bij  de duurzaamheid van den steen. k 
maakte nl. de opmerking, dat vrijstaande stukken het mooiste 
bleven. Een geschrift van Prof. van der s en een lezing van 
den heer  P. v. d. Wallen, , versterkten nog mijne 
meening. 

k ben overtuigd dat eene goede specie, zooals beide genoemde 
n voorstaan, zeer  ten goede zal komen aan graniet, 

Obemkirchener  en andere zandsteensoorten; Euville, Senon-
ville, hardsteen, in het algemeen voor  alle natuursteensoorten. 

e slotsom zal dan zijn, dat er  zeer  veel goede steensoorten zijn, 
die, mits goed toegepast, en uit deugdelijke groeven betrokken 
en met als door  Prof. van der s en r  P. van der 
Wallen aangegeven mortels aangemetseld. goede resultaten op-
leveren tegen billijk e prijzen. En gelukkig, want daardoor  heeft 
de bouwmeester  de grootst mogelijke keuze. W. G. . 

. 
Naar aanleiding van de lezing, door  den r  van de Wijnpersse 
dezer  dagen voor  het Gen. Architectur a et Amiciti a gehouden, 
zij  het mij  vergund enkele opmerkingen te maken, daarbij  uit-

sluitend rekening houdende met de Bouwkundige zijde van het 
vraagstuk. 
1". Welke positie zullen zij  die de . T. S. hebben doorloopen in 
de maatschappij  kunnen innemen ? s inziens is er  in het al-
gemeen geen groote behoefte op architectenbureaux aan per-
sonen die in ontwikkeling veel hooger  staan dan de bouwkundig 
teekenaars met diploma der . t. B. d. B. Zij  zullen veel hoogere 
eischen stellen, waaraan in de praktij k alleen zal worden vol-
daan wanneer  bedoelde personen in een gevoelde behoefte 
voorzien. r  evenwel de werkelij k belangrijke deelen van het 
werk (ontwerpen en gewichtige constructies) toch door  den ar-
chitect of r  zelf zullen worden uitgevoerd, betwijfel ik 
of er  veel vraag zal zijn naar  deze soort tusschenpersonen. 
Ook op Gemeente- en x zijn, zoover  mij  bekend, 
slechts weinig betrekkingen, gesalarieerd zooals begeerd zou 
worden door  iemand die de studie aan de . T. S. met succes 
achter  den rug heeft. 

n het daarom niet ookeen schaduwzijde hebben het . T. O. 
te hoog op te voeren ? 

2e. e heer  v.d.W. acht het ambachtsschoolonderwijs ongeschikt 
als voorbereiding voor  het . 
Evenwel schijnt het mij  toe dat juist uit de werkelijk e vakkrin -
gen uitstekende krachten kunnen verkregen worden, dat dus 
het . op zoodanigen basis moet berusten dat aan diegenen 
die met succes de Ambachtsschool hebbenbezocht en graag voor-
uit willen, de gelegenheid daartoe wordt geboden. t zijn men-
schen die slechts zelden in de gelegenheid zijn finantieele offers 
te brengen en dus in hoofdzaak zijn aangewezen op avondlessen. 
Voor  hen is de . op het oogenblik onbereikbaar, terwij l het 
bitter  te betreuren zou zijn indien juist voor  hen . was 
te verkrijgen , temeer  waar  de ondervinding hier  te Groningen, 
en dus zeker  ook elders zal geleerd hebben, dat goede krachten 
kunnen worden gevormd uit jongelieden, die een viertal jaren 
avondlessen volgen, terwij l zij  overdag in hun vak werkzaam 
zijn. hoewel uitbreidin g van dit minimum gewenscht is. 

3e. Schijnt het mij  toe, dat de splitsing in bouwkunde en bouw-
kunst een niet gezonde is. s bij  de eenvoudigste constructies, 
bij  kozijnen, kappen, trappen, enz, is de vorm van het grootste 
gewicht. 
Bovendien, daar  ieder  jong bouwkundige in schoonheid van 
vorm en verhouding groot belang stelt, zal het zegenrijk zijn in 
verband met de constructieleer  ook daarin een gezonde leiding 
te geven. 

G.  Jr.. . 

T N -
. 

Geachte . 
Onder de „berichten "  in Uw blad van 8 Februari , lees ik dat 
in den Gemeenteraad verklaard is, dat het uitbreidingsplan 
Spaarndammerbinirt is opgemaakt door  den architect Van der 

 den aesthetischen adviseur  van P. W. 
Vergun mij , geachte , in Uw blad den heer  Van der
een vraag te stellen: Zij t gij, aesthetisch adviseur  van P. W. 
bereid, in dit blad uiteen te zetten, hoe gij  tot de door  U gele-
verde en door  den Gemeenteraad goedgekeurde oplossing van 
de uitbreidin g van het stadsgedeelte, genaamd de Spaarndam-
merbuurt.zij t geraakt? Aan welke motieven ontleent dit plan zijn 
aesthetische eigenschappen ? 
k meen dat meerderen met mij  verblufd hebben gestaan, te 
vernemen, dat de ontwerper  van het n mede als de 
ontwerper  van het uitbreidingsplan Spaarndammerbuurt moest 
beschouwd worden. 

t dank voor  de plaatsruimte. 
A. , C. 1. 
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neha lenn ia. 
Voor eenigen tij d heeft de heer  B.von BruckenFock. de bekende 
ijverig e secretaris van Nehalennia te Zierikzee een propaganda 
voordracht gehouden tot behoud van Zeeland's schoonheid. 
Wi j  verheugen ons over  de toenemende belangstelling van het 
groote publiek in de . l t 
voorloopig hoofdzakelijk antiquarisch is opgetreden en de pu-
blieke belangstelling in het oude schoon niet in alle opzichten 
bevorderlij k is voor  de ontwikkeling van het nieuwe, het modern 
schoon, doet t toch vruchtbaar  werk, en wel vooral 
omdat het de volkomen onverschilligheid van het pubiek voor 
stadsschoon gaat veranderen in belangstelling. 
Wanneer  het publiek nog wat meer  bewerkt is, is de tij d gekomen 
om propaganda te maken voor  een veelzijdige ontwikkeling van 
de moderne schoonheid, om propaganda te maken voor  een 
aesthetische cultuur  van onzen tijd . 

Als men daar  nu reeds mee begon, zou men het publiek nog niet 
bereiken. t moet eerst in kunstgevoel opgevoed worden. En 
hoe kan dit beter, dan de machtige en rijk e schoonheden der 
vroegere tijden ter  hulp te nemen ? 

e heer  van Brucken Fock dan sprak over  de vroegere schoon-
heid van Zeeland. n de e Courant vinden wij 
hierover  o. a. het volgende : 

e eenvoudige smaakvolle boerenwoningen, afgedekt met een 
rieten of rood-pannen dak. mooi contrasteerend tegen het groen 
der  omgeving, verdwijnen meer  en meer, om plaats te maken 
voor  de smakelooze nieuwerwetsche huizen, opgesmukt met 
veelkleurige tegels, schreeuwend gekleurd glas, groote ruiten 
en ander  opschik en gedekt met haast kleurlooze pannen, die 
niet of slecht afsteken bij  de omgeving. 

e kunstgrepen, waarvan de architecten in de steden de vorige 
eeuw gebruik maakten om voor  weinig geld een effectvolle 
woning te kunnen bouwen, worden meer  en meer  overgenomen 
door  de dorpstimmerlui , die ook in stadstrant gaan werken. 
n hun onwetendheid maken ze de nieuwe stadswoningen met 

veel ornamentwerk enz. na, en eigenlijk is die wansmaak reeds 
tot in de meest afgelegen uithoeken van Zeeland doorgedrongen. 

, die relief gaven aan de daklijst , maken plaats 
voor  de stadskroonlijst. e aardige groenwitte luiken worden 
vervangen door  blinden, in de woning zelf aangebracht. 
En in plaats van de boomen voor  de woningen om de felle zonne-
stralen te weren, zijn jalousieën gekomen, die in den regel geel 
geschilderd, het aanzien der  plattelandswoningen moet be-
nadeelen. 

e Zeeuwsche plattelandsbewoner, in' t bijzonder  de Walcher-
sche had gevoel voor  kleuren. e dorpsstraten zijn er  ons het 
bewijs van met hun kleurrijk e huizen. En dan de schoone 
Zeeuwsche kleederdrachten. 

t de stadsbewoner  daarin minder  thuis is. bewijzen ons de 
gepleisterde grauwe of grijze stadhuizen met brui n of geel hout-
werk. Ook dit aapt de plattelandsbewoner  na en die nog de oude 
mooie kleuren gebruikt, wordt beschouwd niet met z'n tij d mee 
te gaan. 

(Wordt vervolgd.) 

M . B 
t van 't f te . B. en W. van m 

stellen den d voor  : 
1". gaarne gebruik te maken van het aanbod der  commissie voor 
het van 't f monument om op het plein voor  de hoogere bur-
gerschool aan de 's Gravendijkwal het monument voor  professor 
van't , volgens het ontwerp van den beeldhouwer  Ch. van 
Wij k te doen oprichten onder  haar  leiding; 
2". te besluiten, dat het maken van de fundeering voor  dit monu-
ment en van daarbij  behoorende werken door  en voor  rekening 
der  gemeente m zal plaats hebben en daarvoor  een cre-
diet van ƒ 6000 beschikbaar  te stellen. 
Zooals men zich zal herinneren, was voor  het verkrijgen van een 

project voor  dit monument een besloten prijsvraag uitgeschre-
ven onder  een 5-tal beeldhouwers. 
s het al eigenaardig dat uitsluitend beeldhouwers hiertoe waren 

uitgenoodigd en geen architecten, terwij l een monument, en 
zelfs een bescheiden, zeer  goed voor  een belangrijk deel archi-
tectonisch kan zijn. (men denke maar  aan het Caland monu-
ment te m en aan talrijk e in , nog meer 
heeft ons verbaasd de samenstelling der  Jury. n toch zaten 
één decorateur-schilder  (le Comte) en twee schilderijen-
museumdirecteuren ! n en Smidt . 

r  dus zelfs geen beeldhouwkundig, maar  ook geen architec-
tonisch toezicht, terwij l het monument uit den aard der  zaak wel 
architectuur  moet bevatten (of het moest zoo stijlloos en zoo 
wild beeldhouwkundig zijn als de bekende handwerper  op de 
markt te Antwerpen) en het bekroonde ontwerp dit dan ook 
heeft, volgens de ruwe afbeelding die wij  er  van zagen. -
boven krijg t het monument een architectonische opstelling, 
namelijk vóór de . B. S. aan de 's Gravendijkwal . 

m krijg t meer  en meer iets bijzonders op aesthetisch-
architectonisch gebied, dat wij  met groote belangstelling volgen. 

t niet de Burgemeester  onlangs in den d gezegd, dat 
een uitbreidingsplan van m niet gemaakt moest wor-
den door  een architect of door  een professor, maar  dat de koop-
lieden dit zelf wel zouden doen ? 

Naast deze e kooplieden-stedenbouwers nu de 
directeuren van schilderijen musea als dé deskundigen van mo-
numenten ! J. G. 
Openluchtmuseum. Aflevering 6 van „Bouwkunt "  1912, wel-
ker verschijning door  onvoorziene omstandigheden vertraagd 
is, zal bevatten een uitvoerige en rij k geïllustreerde studie over 
de ontwikkeling van het Zweedsche boerenhuis, in verband met 
de plannen in Nederland om een nationaal Openluchtmuseum 
te verkrijgen . e studie is geschreven door  den heer . J. van 
der  Ven, die zich bijzonder  voor  het onderwerp interesseert en 
reeds meermalen over  dit onderwerp lezingen heeft gehouden. 

e heer  Van der  Ven onderneemt op het oogenblik een uitvoe-
rige studiereis en bezoekt achtereenvolgens Celle in , 

, Sassnitz, Trelleborg, , Jönköping, Stock-
holm. Skausen, Christiania, Bygdo, Sillekammer, , 

. e meest belangrijke musea zijn dan bezocht. a 
zal de heer  v. d. Ven zijn materiaal in een uitvoerige studie ver-
zamelen. Wij  hopen, dat hij  dan ook in het B. Weekblad het een 
en ander  van belang op bouwkundig gebied zal mededeelen. 
Parkwyck. e r  van het B. W. mocht van meer-
dere zijden instemming met zijn artikel over  Parkwyck ontvan-
gen. Nader  wordt bericht, dat Parkwyck feitelij k geheel afge-
broken zal worden; dit is o. i. voor  het huis beter  dan een ver-
bouwing. 

n het vorig weekblad was verzuimd mede te deelen, dat de 
fraaie afbeelding van P. ontleend was aan „d e Architect"  uitgave 
van A. et A. 

. ® 
Overleden : C. . , Gemeentearchitect van , oud 
48 jaar. 
Bj . Wessel. oud 41 jaar. compagnon van de firm a n en 
Wessel. u te m en Amsterdam. 

e r  G. W. v. m C. , hoofdingenieur  bij  de j  tot 
Expl. van S. S. te d is met ingang van 1 Apri l a. s. be-
noemd tot , Chef van t van Weg en Werken, 
op het Centr. Bureau dier j  te Utrecht. 

r e c t i f i c a t i e . 
n het artikel : „Waar staan wij  ?"  zie vorig B. W., staat op blz. 67, 
lste kolom 27ste regel v. o.: r  en boven kunnen wij  met het 
beginsel „l'ar t pour  l'art "  allereerst iets beginnen in de bouw-
kunst, enz. 
Gelieve te lezen: allerminst iets beginnen enz. 
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 : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Telefoon. — Verslag Ver-
gadering . E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . . 
Wereldtentoonstelling te Gent 1913, door  J. Gratama. 

i Arnhem. Voordracht van den heer  Janssen. Slot. — 
t r  Technisch Onderwijsvraagstuk en de wen-

schelijkheid van wettelijke bekwaamheidsacten voor  technici, 
door . Vrijenhoek. Nehalennia. - - Prijsvragen. Berichten. 

. 

. t telefoonnummer van den zetel der -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst, t 402, Am-
sterdam is veranderd van 4036 Noord in 2736 Zuid . 

G G 
OP G 11  j.l . 
Aanwezig de heeren: A. Salm G.Bzn., Voorzitter , S. de Clercq. 
J. W. h en Alb. Otten. benevens de Algemeen Secretaris 
J. Gratama. 

e heeren B. J. Ouëndag, W. F. C. Schaap. J. A. G. van der  Steur 
en Jan Stuyt hadden bericht verhinderd te zijn. 

U L D E A. W. W E I S S M A N . n 11 Febr. j.l . was den heer  A. W. 
Weissman door  het r  der j  tot bevor-
dering der  Bouwkunst eene verrassing voorbereid. Gevolg 
gevende aan de uitnoodiging, was de heer  Weissman aanwezig 
op de , en werd hij  door  den Voor-
zitter  gehuldigd als bouwkundig schrijver, wiens vruchtbare pen 
reeds zoovele belangrijke opstellen, brochures en boeken over 
bouwkunst en aanverwante vakken heeft voortgebracht. Spreker 
vestigde speciaal de aandacht op een van des heeren Weissman's 
laatste geschriften: zijn „Geschiedenis der  Nederlandsche Bouw-
kunst" . Galland was met zijn bekend werk voorgegaan; maar  dit 
werk, hoewel hoogst verdienstelijk, is hier  en daar  verouderd en 
behandelt daarenboven niet de e en Gothische tij d 
en ook niet de 18e eeuw. 

Verheugend was het daarom, dat een Nederlander  een compleete 
geschiedenis onzer  architectuur  tot 1800 heeft geschreven. 
Spreker  wenschte den auteur  geluk met zijn resultaat en over-
handigde hem den Eerepenning der , met oor-
konde. 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

Op de penning staat gegrift: Aan A. W. Weissman, Schrijver 
over  Bouwkunst. 

e oorkonde luidt : 
Amsterdam Januari 1913. 

e j  tot Bevordering der  Bouwkunst, opgericht 
1842. Beschermvrouwen . . de n en . . de -

, schenkt de  geslagen op het stempel der 
, aan den WelEdel Geboren r  A. W. Weissman 

d der j  tot Bevordering der  Bouwkunst, 
als blij k van waardeering voor  zijn vele en belangrijke publi -
caties over  bouwkunst, in het bizonder  betreffende de Neder-
landsche Bouwkunst. 

Voor het Hoofdbestuur van de 
 tot Bevordering der Bouwkunst: 

w.g. A. Salm G.Bzn., Voorzitter. 
.. .. J. Gratama, Secretaris. 

e heer  Weissman dankte het r  voor  deze, door 
hem zeer  gewaardeerde onderscheiding, en verzocht het -
bestuur  dezen dank ook over  te brengen aan de j 
zelve. s jaren lang was het sprekers bedoeling geweest een 
dergelijk boek te schrijven. Talrijk e archief-onderzoekingen, 
vooral betreffende Jacob van Campen, moesten echter  vooraf-
gaan. En het zijn juist deze onderzoekingen geweest, die op ver-
scheidene punten nieuw licht hebben gebracht. 
Nader  bij  de beteekenis van Jacob van Campen voor  de Ned. 
Bouwkunst stil staande, pleitte de heer  Weissman voor  het op-
richten van een beeld voor  dezen grootmeester  in een der  nissen 
van het Stedelijk m te Amsterdam. (Zie brief hieronder). 
Spreker  was overtuigd, dat de architecten en in de eerste plaats 
de bouwkundige lichamen, dit streven zullen willen steunen. e 
Voorzitter  antwoordde hierop, dat het voorstel van den heer  W. 
sympathiek is en dat nader  overwogen zal worden, wat in deze 
gedaan kan worden. 

E E N B E E L D V O O K J A C O B V A N C A M P E N . Van den heer  A.W.Weiss-
man was het volgend schrijven ontvangen : 

Aan de  tot bevordering der 
Bouwkunst te Amsterdam. 

t is U bekend, welke ijverige pogingen de -
teur  der e van Beeldende , de heer  A. J. 

, doet. om onzen beeldhouwers opdrachten hunner 
waardig te verschaffen en tevens onze oude kunstenaars te 
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eeren. door  de nissen in de gevels van het Stedelijk m te 
Amsterdam met hun beelden te vullen. 

s prijkt , door  zijne zorgen, het beeld van den vermaarden 
bouwmeester k de , door  Vondel ..de keijzer  van 
de Const"  genoemd, in een nis. Op dit beeld van Eduard Jacobs 
zal weldra een tweede van . dat Jacob Cornelisz van 
Oostzanen voorstelt, en waarvan het model reeds in de -
Academie te zi^n was, volgen. 
n een brief, dien ik onlangs van den r n 

kreeg, schrijf t hij  : k hoop nog wel enkele nissen te kunnen 
„vullen . r  wat duurt het lang! kunnen de bouwmeesters, die 
..met zooveel ijver  opkomen voor  de eer  van Jacob van Campen. 
„er  niet voor  zorgen, dat de nis. die aan zijn beeldtenis is toege-
dacht, niet langer  leeg blijf t ?" 
k breng die vraag over  aan de j  tot bevordering 
der  Bouwkunst, met verzoek, zich in verbinding te stellen met 
de zusterlichamen. opdat vereende krachten de som. voor  het 
beeld noodig. te zamen mochten brengen. 

! gunt m'hem niet één steen, ter  eer  gedachteniss aen soo 
„veel edle steenen ?"  vroeg Constantijn , toen Van Cam-
pen in 1657 gestorven was. Twee en een halve eeuw later  heb-
ben wij  aan zijn graf gestaan en het met lauweren bekransd. 

n wij  thans het antwoord op de vraag, die s stelde, 
geven. r  dan twee en een halve eeuw heeft men Van Cam-
pen geen gedenkteeken gegund, maar  nu willen wij  het onrecht, 
hem aangedaan, herstellen. Zeker  ..het cierlijxt e van all'  heeft 
hij  sich self gegeven", zooals s het uitdrukt , maar  wij 
willen den grooten man eeren. door  zijn beeld te doen opstellen. 

t den beeldhouwer  Eduard Jacobs te n kan overleg ge-
pleegd worden over  de som. die bijeengebracht zou moeten 
worden. 

k meen te weten, dat die som betrekkelij k niet hoog zal zijn. 
doch zelfs, al ware dit anders, dan geloof ik toch. dat de heden-
daagsche Nederlandsche bouwmeesters, die een zoo voorspoe-
digen tij d beleven, haar  gaarne zullen tezamen brengen, om aan 
onzen grootsten bouwmeester  „di e 't s t'Amsterdam 
gebout heeft, 't achtste wonder", de eer  te brengen, die hem toe-
komt. A. W . W E I S S M A N . 

N I E U W E E D E N . Overeenkomstig het advies van de Commissie 
van Onderzoek werd door  het r  aangenomen als 

d de heer . F. , Bouwkundig r  te 
's Gravenhage. 

E X A M E N S D E K A A T S C H A P P I J 1913. r  de heer  Ouëndag. voor-
zitter  van de Examencommissie, niet aanwezig was, deed de 
secretaris eenige mededeelingen omtrent de voorbereiding van 
het examen voor  Bouwk. Opzichter, Bouwk. Teekenaar  en Uit-
voerder  van Burgerlijk e Bouwwerken (Onderbaas). 
Aan de Commissie van Onderwij s is de voorbereiding en leiding 
der  examens toevertrouwd; de heer  Ouëndag is voorzitter  dezer 
Commissie en wordt door  de Amsterdamsche leden dezer  com-
missie bij  de voorbereiding geassisteerd. t de heer  Ouën-
dag. die jaren lang de examens heeft geleid als voorzitter, ook 
nu nog een overwegend aandeel heeft in de werkzaamheden, 
spreekt van zelf. 

t r  stelde deze bereidwilligheid van den heer 
Ouëndag op hoogen prijs , te meer  daar  deze reeds eerder, inver-
band met drukk e werkzaamheden, te kennen had gegeven, zich 
aan de voorbereiding der  examens te moeten onttrekken. 

V E R B O N D V A N N E D . U N S T E N A A R S V E R E E N I G I N G E N . r  de . t. 
bev. d. Bouwk. 1 Januari 1913 tot dit Verbond is toegetreden, 
heeft zij  het recht 9 afgevaardigden te benoemen op de Alg. Ver-
gadering van het Verbond. 
Benoemd werden de heeren. B. van Bilderbeek. A . . Freem. 
Jac. van Gils. J. W . . Joh. G. , Jan Stuyt en G Ver-
steeg, die de benoeming hebben aanvaard. 

s waren benoemd de heeren: S. de Clercq en J.Gratama. die 
tevens afgevaardigd zijn in het h Bestuur  van het 
Verbond. 

U I T B R E I D I N G S P L A N G R O O T - A M S T E R D A M . Besloten werd meerdere 
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actie te voeren in zake de wenschelijkheid van een prijsvraag 
voor  Groot-Amsterdam. 
n verband hiermede is het volgende schrijven verzonden: 

15 Februari 1913. 

Aan het Bestuur van het Gen. Architectura et Amicitia; 
den Bond van Ned. Architecten*); het Verbond van 
Ned.  „Stadsschoon", alle 
te Amsterdam. 

e , 

Bij  dezen hebben wij  de eer  Uwe aandacht te vestigen op het 
adres (gepubliceerd in Bouwk. Weekblad 1912 no. 43, dat hierbij 
ingesloten wordt) aan den d der  Gemeente Amsterdam ge-
richt , waarin de wenschelijkheid wordt uitgesproken, dat er  een 
uitbreidingsplan voor  Groot-Amsterdam tot stand komt, waar-
voor  het uitschrijven van een prijsvraag is aan te bevelen. 
Wij  zijn overtuigd, dat ook door  U deze wenschelijkheid wordt 
gevoeld; en waar  dezer  dagen wederom de aandacht op stads-
uitbreidingen van Amsterdam is gevestigd, o.a. in de Gemeente-
raadsvergadering van 29 Januari j.l. . meenden wij . dat het oogen-
blik niet ongunstig is de actie verder  te voeren, zoodat wij  het 
zeer  op prij s zouden stellen, indien U deze actie zoudt willen 
steunen door  een zelfstandig adres of een adres van adhaesie. 

t de meeste hoogachting, 

Voor het Hoofdbestuur van de
tot Bevordering der Bouwkunst: 

w.g. A. Salm G.Bzn.. Voorzitter. 
J. Gratama. Secretaris. 

*) e Bond deelt mede, dat door  hem het volgende adres te 
dezer  zake is ingediend: 

Amsterdam, 20 November  1912. 

Aan den  der Gemeente Amsterdam ; 
Geeft met verschuldigden eerbied te kannen het Bestuur  van 
den Bond van Nederlandsche architecten in opdracht der  Ver-
gadering van dien Boud den 2en November  1912 te Amsterdam 
gehouden; 
dat het wenschelijk is, een algemeen uitbreidingsplan voor  de 
geheele door  U bestuurde gemeente te doen vaststellen, waarbij 
zonder  in te veel details te treden, aangegeven wordt welke be-
ginselen die uitbreidin g moeten beheerschen en op welke wijze 
die beginselen behooren te worden toegepast. 

e Vergadering voornoemd was van oordeel, dat waar  een der-
gelijk algemeen uitbreidingsplan voor  Uwe gemeente nog niet be-
staat, de uitbreidingsplannen voor  enkele deelen der  gemeente 
niet onder  juiste omstandigheden tot stand komen en niet volko-
men naar  waarde kunnen worden beoordeeld. 

s het zoo hoogst noodzakelijk onderling verband dier 
plannen, ontbreekt geheel en al wanneer  zij  niet zijn de onder-
deden van een geheel, waarin is uitgewerkt datgene wat ge-
noemd zou kunnen worden de grondgedachte van Groot Am-
sterdam, en waarin vervat is een goede regeling van het verkeer 
en het daarmede samenhangende verkeersnet, met aanduiding 
van de verschillende wijken voor  handels- en industrie-doel-
einden, voor  bewoning door  de verschillende klassen der  samen-
leving, den aanleg van plantsoenen, speeltuinen en parken en 
wat verder  bij  zulk een plan kan geacht worden te behooren. 
Waar. door  het aangewezen gemis aan verband tussc hen de par-
tieele uitbreidingsplannen, te verwachten is. dat misstanden ge-
boren worden, die niet of zeer  bezwaarlijk weder  ongedaan 
zullen kunnen worden gemaakt, meent het Bestuur  van den 
Bond van Nederlandsche Architecten er  bij  Uw College ten zeer-
ste op te moeten aandringen, dat het zoo spoedig als mogelijk zal 
zijn, de maatregelen treft om in het bezit van een plan voor 
Groot Amsterdam als bovenbedoeld te geraken, 
't welk doende enz. 

Het Bestuur van den Bond van 
Nederlandsche Architecten. 

w.g. . P. C. E . Voorzitter. 
w.g. C. N. VA N , le Secretaris. 

V O O R - O P L E I D I N G V O O R E N O N D E R W I J S A A N D E T. . S C H O O L T E 

E L F T . t belangstelling nam het r  kennis van het 
volgende bericht. 

t Bestuur  van de Ver. v. e s heeft, overeen-
komstig het besluit der  Algemeene Vergadering van 5 October 
1912. een Commissie samengesteld, die. aan de hand van 
het rapport der , zal onderzoeken 
hoe de voor-opleiding voor  de T. . thans behoort geregeld te 
worden en vervolgens zal overwegen, óf. en zoo ja. welke wijzi -
gingen in het onderwijs aan en in het leerprogramma van de 
T. . noodig of gewenscht zijn. e Commissie bestaat uit de 
heeren: 
P. . r  c.i.. oud-hoofdinspecteur-generaal van den -
waterstaat, voorzitter; . J. C. van Es c.b. i.. oud-hoofdingenieur 
der  B. O. W. in Ned. , secretaris; Prof. . S. . 
oud-hoogleeraar  en oud-rector  magnificus der  T. : Prof. F. . 
Th. van n w.i.. hoogleeraar  aan de T. ; . E. . Tjaden 
c. i., leeraar  aan de . e Akademie; F. G. Waller  t.. 
president-directeur  der  Ned. Gist- en Spiritusfabriek te ; 
G. J. van de Well w.i., oud-leeraar  der . te 's Gravenhage 
en buitengewoon lid van den Octrooiraad ; . A. van n 
c. i.. directeur-generaal van den Arbeid. 

e Commissie werd den 7en Januari 1913 geinstalleerd en heeft 
haar  werkzaamheden aangevangen." 

t viel het r  op, dat het bouwkundig element in 
. deze Commissie weinig vertegenwoordigd was. t vraag-

stuk van de voor-opleiding voor  en het onderwijs aan de T. . 
wat betreft de studie voor r  of architect is in 
den laatsten tij d van groot belang geworden, mede in verband 
met het streven om te geraken tot een juiste omlijnin g van den 
titel architect, en in verband met de architecten opleiding in het 
algemeen, en de reorganisatie der s akademie v. Beeldende 

n Besloten werd daarom het Bestuur  voornoemd in over-
weging te geven, de Commissie met nog een of twee Bouwk.-

s of architecten, die volop in de praktij k staan, aan te 
vullen. 

P R I J S V R A A G N E D . O P E N L U C H T M U S E U M . Ter  tafel werd gebracht 
het artikel : t Nederl. Openluchtmuseum, gepubliceerd in B. 
Weekblad 1913 no, 5. blz. 51, waarin op verschillende gronden 
de wenschelijkheid van het uitschrijven van een Openbare 
Nationale Prijsvraag voor  den opbouw van dit museum werd 
betoogd. 

t r  kon zich niet de hoofdstrekking van dit arti -
kel vereenigen en besloot zijn meening in deze aan het Bestuur 
van de Vereeniging voor  genoemd museum mede te deelen. 

19 Februari 1913. 

Aan het Bestuur van de Vereeniging Het Ned. Openlucht-
museum, p.a. den  Geb. Heer  A. Hoefer. 

Voorzitter te Hattem. 
e , 

t r  van de j  tot Bevordering der 
Bouwkunst heeft met veel belangstelling Uwe ijverige pogingen, 
om te geraken tot een Nederlandsch Openluchtmuseum, gevolgd 
en het brengt U gaarne hulde voor  Uw verdienstelijk streven. 
Van vele zijden is Uw initiatie f met ingenomenheid begroet, en 
het zal ook U bekend zijn. dat van meer  dan eene zijde deze be-
langstelling gebleken is door  het publiceeren van meeningen over 
de wijze, waarop eventueel dit museum tot stand zou komen. 
Ook onder  architecten heeft het onderwerp sterk de aandacht 
getrokken; een museum toch. dat duidelij k en zoo volledig mo-
gelijk de plattelandscultuur  bewaart, bevat uit den aard der  zaak 
vele elementen die voor  den architect van belang zijn. 

t r  heeft in verband hiermede het genoegen U 
met gelijke post een exemplaar  van het Bouwk. Weekblad 1913 
no. 3 en 5 aan te bieden, waarin artikelen over  het onderwerp in 
kwestie voorkomen, en het vraagt speciaal Uwe aandacht voor 
het artikel , voorkomend op blz. 51. met welks strekking: de wen-
schelijkheid van het uitschrijven van een Openbare Nationale 
Prijsvraag voor  den bouw van het Ned. Openluchtmuseum, het 

r  zich vereenigt.Waar  de voorbereiding van dit mu-

seum nog in haar  eerste begin is. kan de wenschelijkheid van een 
prijsvraa g nog goed overwogen worden 

t Ned. Openluchtmuseum is een onderwerp waarin geheel 
Nederland belang moet stellen; het museum vraagt eenbijzon-
deren aanleg en opbouw en het isdaaroniaantebevelen.dat 
alle Nederlandsche deskundigen in de gelegenheid gesteld wor-
den hun gedachten hierover  te uiten, opdat het beste tot stand 
kome. 

t een groote veelzijdigheid van oplossingen in deze het best 
verkregen wordt door  een prijsvraag, ligt voor  de hand. 

, waarom het r  U ernstig in overweging 
geeft een Openbare Nationale Prijsvraag voor  den bouw van 
het Ned. Openluchtmuseum uit te schrijven. 

t de meeste hoogachting 
voor  het r  voornoemd 

w g. A. , GBZ.. Voorzitter. 
.. J. , Secretaris. 

C O M M I S S I E V O O R H E T S T A D S S C H O O N T E A M S T E R D A M . t volgend 
schrijven was ontvangen: 

Amsterdam, 11 Februari 1913. 
e Commissie voor  het Stadsschoon, welke zooals Uw bestuur 

bekend is. is samengesteld uit afgevaardigden uit de besturen 
van verschillende hier  ter  stede bestaande kunst vereenigingen, 
sprak in haar  vergadering op j.l . 23 Januari de wenschelijkheid 
uit. zich uit te breiden o.m. met een afgevaardigde uit Uw bestuur. 
Zi j  zou het buitengewoon op prij s stellen, indien Uw bestuur 
zich in onze Commissie wilde doen vertegenwoordigen dooi-
den r  Ouëndag. om zoodoende een band te leggen tusschen 
haar  en de Schoonheidscommissie. 
Namens de Commissie verzoeken wij  Uw bestuur, zoo Uw be-
stuur  zich met onze denkbeelden kan vereenigen. een beslissing 
als door  ons wenschelijk wordt geacht te willen nemen, en ons 
daarmede in kennis te stellen. 

e r  Ouëndag. onzerzijds officieus geraadpleegd, heeft zich 
bereid verklaard, eventueel in onze Commissie als afgevaar-
digde uit Uw bestuur  zitting te nemen. 
Een onzerzijds destijds tot Burgemeester  en Wethouders van 
Amsterdam gericht verzoekschrift gaat in afschrift hierbij . Wij 
deelen hierbij  mede. dat Burgemeester  en Wethouders bereid 
zijn. een voorstel als door  ons in bijgaand verzoekschrift ver-
vat, aan den d te doen. 

t behoeft geen betoog, dat onze denkbeelden voorshands nog 
niet in alle opzichten geheel vast staan, en zich zullen wijzigen, 
al naargelang de ervaring ons betere denkbeelden aan de hand 
doet. 

Nameinsde Commissie voor  het Stadsschoon. 
w. g. C. B A A R D . Voorzitter , 
.. .. . B. N. B O L D E R M A N . Secretaris. 

p is door  het r  het volgende geantwoord: 

15 Februari 1913. 
Aan de Commissie voor het Stadsschoon; p a den 

 Geb. Heer  B. N. Bolderman, Secretaris 
Amsterdam. 

e , 
Bij  dezen heb ik de eer  U mede te deelen. dat het r 
der j  tot Bevordering der  Bouwkunst niet veel be-
langstelling heeft kennis genomen van Uw schrijven van 11 Fe-
bruar i 1913 niet bijbehoorend afschrift van Uw verzoekschrift 
aan B. en W. van Amsterdam. t 1911. 
Uw streven om te komen tot meerdere bescherming en vermeer-
dering van Amsterdams Stadsschoon. vindt het r 
in alle opzichten loffelijk . e wijze waarop U aan dit streven ge-
volg wilt geven, namelijk o.a. door  het stichten van een bureau 
onder  leiding van een deskundig gesalarieerd teekenaar, raakt 
een onderwerp dat tot heden een punt van geschil uitmaakt 
onder  de architecten, en waarover  door  de architecten in het al-
gemeen nog geen conclusie is getrokken. Benoemt nu het -
bestuur  een afgevaardigde . in Uwe Commissie, dan geeft 
het daarmede te kennen, dat het zich geheel met Uw verzoek-
schrift aan B. en W. van Amsterdam t 1911 vereenigt. Waar 

87 



Ho 

attegrond van de Wereldtentoonstelling te Gent 1913. 

het r  de meening der n overhet bran-
dende vraagstuk der  „Bauberatungsstelle"  niet weet, en het 
daarom besloten heeft dit onderwerp op de as. Alg. -
dering aan de orde te stellen, mag het de consequenties, welke 
vastzitten aan genoemdebenoeming, voorloopigniet aanvaarden. 
Toch zou het r  aan den anderen kant zooveel moge-
lij k gevolg willen geven aan Uw gewaardeerd verzoek. t heeft 
daarom besloten den heer  Ouëndag te benoemen als afgevaar-
digde der j  in Uwe Commissie, met dien verstande, 
dat deze toetreding van den afgevaardigde der j 
voorwaardelijk is, en meer tot doel heeft, dat de r  Ouëndag 
volledig kennis neemt van het doel en het streven van Uwe Ver-
eeniging en van genoemd adviesbureau, dan wel dat hij  actief 
kan medewerken in Uwe Commissie, daar  de , zoo-
als gezegd, zich nog niet over  het onderwerp in kwestie heeft 
uitgesproken. 
Gaarne vernemend, of U zich met deze beantwoording van Uw 
verzoek kunt vereenigen (de r  Ouëndag heeft tegen deze op-
lossing geen bezwaar). 

. 
Namens het Hoofdbestuur voornoemd. 

w.g. J. , Secretaris. 

N T . B A U F A C H A U S S T E L L U N G 1913; N T . T E N T . G E N T 1913; N T . 

B O U W K . T E N T . A M S T E R D A M 1914. 

t volgende schrijven was ontvangen : 

Amsterdam 3 Februari 1913. 

Aan de Besturen van de  tot Bevordering der Bouw-

kunst, het Genootschap Architectura et Amicitia, de Vereeniging 

Bouwkunst en Vriendschap, den Bond van Nederlandsche Archi-

tecten. 
3 Juli 1912 had een bijeenkomst plaats met afgevaardigden Uwer 
Vereenigingen en werd het besluit genomen, dat het onge-
wenscht was om de voorgenomen groote Architectuur  Tentoon-
stelling te Amsterdam te houden in het jaar. samenvallende met 
de „Baufach"  tentoonstelling te . 
Al s een der  bezwaren werd o.a. aangevoerd, dat de architec-
ten voor de keuze zouden worden gesteld : g of Am-
sterdam", en gesteld dat zij  hun werk voor  laatstgenoemde stad 
wilden reserveeren, dan zou de Nederlandsche Architectuur 
niet te g vertegenwoordigd zijn. hetgeen men óók zou be-
treuren. 
Nu de Amsterdamsche Tentoonstelling in 1914 zal gehouden 
worden, bestaat dit bezwaar  niet en zou ik willen vragen, of U 
soms de leden Uwer Vereeniging opwekt om zich te g te 
vertegenwoordigen ? 
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t komt mij  zoo voor dat de belangstelling voor g veel 
minder is geworden. 
te meer daar de j  tot Bevordering der  Bouwkunst 
eerst van e in kennis werd gesteld betreffende 
deze tentoonstellingsplannen en er  al plannen waren geopperd 
van een eigen paviljoen, enz., maar van haar  aanbod om de 

g verder  behulpzaam te zijn in het belang der  Neder-
landsche exposanten, geen gebruik werd gemaakt; 
te meer daar  de Nederlandsche Vereeniging ter  behartiging van 
Tentoonstellingsbelangenhet werk o vernam (en waarin onderge-
teekendeals afgevaardigde van de j  tot Bevordering 
der  Bouwkunst werd benoemd) doch tot nu toe niet vergaderde; 
zoo ook daar de j  tot Bevordering der  Bouwkunst 
die nadere gegevens trachtte te verkrijgen bij  het é 
te , om de A. . voor  te lichten, maar deze niet ontving en 
dat de meening langzamerhand veld wint, dat bouwstoffen, hare 
vervaardiging en toepassing, bouwhygiëne enz., stedenbouw en 
vooral utiliteitswerken op elk gebied enz.: hoofdzaak zijn en de 
afdeeling Bouwkunst zich meer  in het bijzonder  zal bepalen tot 
een vergelijkend overzicht van de gebouwen in de verschillende 
landen voor  bovengenoemde doeleinden. 

j  kwam. dat voor  de e g der -
nationale Tentoonstelling te houden te Gent van Apri l tot No-
vember  1913 (waarvoor  ondergeteekende in de voorloopige 
Commissie benoemd is) — veel reclame wordt gemaakt en de 
belangstelling van g zich verplaatst naar  Gent. 

t zou ondergeteekende hoogst aangenaam zijn, wanneer  hij 
zoo spoedig mogel ij  k van U zou mogen vernemen of U U w 
leden zoudt willen opwekken om hun werk te Gent te expo-
seeren, zoo ja. hoeveel circulaires of U zoudt wenschen te ont-
vangen om aan Uw n rond te zenden? (aangezien de 
circulair e afgedrukt moeten worden). 

Volledigheidshalve moet ik U nog mededeelen, dat op de 
laatstgehouden Bestuursvergadering van de j  tot 
Bevordering der  Bouwkunst de wenschelijkheid besproken is. 
oin al les voor  Amsterdam in 1914 te reserveeren en in 1913 
noch te g noch te Gent ten toon te stellen. 

t U soms dit voorstel ondersteunen, dan zou ik dat gaarne 
begrijpelijkerwijz e óók zoo spoedig mogelijk vernemen. 

, , 

(w. g.) A.  G B Z N . 

N A S C H R I F T . Wanneer  in princip e het algemeen denkbeeld om 
zooveel mogelijk voor  Amsterdam te reserveeren wordt goed-
gekeurd, dan heeft ondergeteekende op zich genomen niettemin 
enkele architecten uit te noodigen toch iets voor  Gent af te staan 
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t Nederlandsche Paviljoen op de Wereldtentoonstelling te Gent 1913. 

ook al naar  aanleiding van bij  ondergeteekende ingekomen 
vragen om inlichtin g van eenige architecten, die zich voornamen 
om werk te Gent wél ten toon te stellen. 
Echter  moet worden opgemerkt, dat het é van de 
Tentoonstelling de wensch heeft geuit "  werk 
te mogen ontvangen. A. S. 

t , erkennende de belangrijkheid van de tent. te 
g en die te Gent. meende toch. dat deze niet van zoo groote 

beteekenis zijn voor de Nederl. Architectuur  dan de . 
Bouwkunst Tent. te Amsterdam 1914. t handhaafde dan ook 
zijn besluit, om te trachten versnippering van krachten tegen te 
gaan en alles te bewaren voor  Amsterdam. 
Natuurlij k zal het geen bezwaar  zijn als enkele architecten in-
zenden op de tent. te g of te Gent. maar  de hoofdzaak, en 
vooral het werk van de laatste jaren moet zooveel mogelijk voor 
Amsterdam gereserveerd blijven. 

t overig behandelde is niet voor  publicatie geschikt. 

e Alg. Secretaris, 
J. . 

. 

. 

li l 
door  J. . 

G T E G E N T 1913. 

Bijgaande plattegrond geeft een goed over-

zicht van de uitgestrektheid (120 ) en 

'indeeling van deze "Wereldtentoonstelling. 

Ook Nederland zal hierop vertegenwoordigd zijn; zijn 

Paviljoen is gebouwd voor  rekening van het Belgische 

Comité naar  het ontwerp van den architect der  ten-

toonstelling, Oscar  van de Voorde, prof. aan de . 

Academie van Schoone n te Gent. 

Zooals de afb. doet zien, is dit paviljoen in -

landschen styl opgetrokken. En het is in dit opzicht 

weer  het oude liedje; altij d door  wordt Nederland in 

den vreemde voorgesteld door  zijn 17e eeuwsche archi-

tectuur, die daarenboven danig mishandeld wordt. 

s bij  het h Paviljoen te Brussel in 1910, 

later  bij  het Paviljoen te x hebben wij  op het min-

waardige van een dergelijken stijl-namaak gewezen. 

t bedenkelijke schuilt niet alleen in den namaak van 

de baksteen door  stuc, het zit nog veel erger  in den geest 

van dergelijke architectuur. t is het ontkennen, of in 

elk geval het niet aandurven, van een zuivere, gezonde 

en daardoor  waardige tentoonstellingsarchitectuur: 

het is het volkomen gemis aan modern bouwkunst-

inzicht, het is een architectuur-maskerade van de 

slechtste soort. t is oneerbiedig knoeien met de 

waarachtige schoonheid der  bouwkunst van onzen gou-

den eeuw. "  zegt, dat Nederland met dergelijke 

paviljoens aardig en treffend is vertegenwoordigd: 

maar  in de oogen der  moderne intellectueelen is het 

een hoon, der  bouwkunst en het moderne Nederland 

aangedaan. 

e gevelordonnantie met hare beide topgevels link s en 

rechts komt niet logisch uit den plattegrond voort, die 

feitelij k een groote ruimt e met bovenlichten bevat; 

de vele luiken hebben geen zin; evenzoo de talrijk e 

dakramen en dakkapellen. t stijle, statige en be-

schuttende e dak, in werkelijkhei d een 

pracht van reëele architectuur  (zichtbare afdekking) 

wordt hier  verknoeid tot een schijn vertooning, tot een 

surrogaat voor  iets, dat feitelij k een groot plat dak is. 

A l het serieuze, dat in de architectuur  van een dergelijk 

paviljoen, vertegenwoordigend het kunnen van het 

hedendaagsche Nederland,gelegd had kunnen worden, 

heeft hier  plaats gemaakt voor  een kermisachtige prul -

lerigheid. 
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n zal misschien zeggen, dat wij , die het Paviljoen 
van België krijgen, een gegeven paard niet in den bek 
mogen zien. r  staat echter  tegenover, dat men van 
uit d had kunnen laten merken, dat men een der-
gelijken stijlnamaak niet wenschte. 
Zou , dat zelfbewust modern uitkwam in 
Brussel, zich een dergelijk maskerade-ding hebben laten 
welgevallen? Neen, de oorzaak zit dieper, en het zou 
vri j  zeker  zijn geweest dat, als Nederland zelf vri j  was 
geweest in den bouw van zijn paviljoen, het zich ook 
van den n stijl had bediend. Ondanks 
de moderne bezieling van onze betere huidige architec-
tuur  en kunstnijverheid, doen de -of ficiëele"  personen in 
Nederland nog maar steeds, of er  geen waarachtige, mo-
derne en betere opvattingen zijn. Zoo hebben de offi-
cieelen voor  onze feesten 1913 over  de geheele wereld 
verzonden duizenden en duizenden van reclamekaarten 
van de meest smakelooze, de meest stijllooze, de meest 
verouderde opvatting; zij  komen boven de burgermans 
begrippen van kunst niet uit en deelen toch maar  de 
lakens uit. 

t eenige middel om deze verouderde opvattingen en 
toestanden op te ruimen is, dat het moderne Nederland 
protesteert, zich organiseert en weigert in het vervolg 
in dergelijke paviljoens te exposeeren. 
En bedriegen de teekenen des tijd s niet, dan is een der-
gelijke actie in een naaste toekomst niet on waarschijnlijk . 

Over  de "Wereldtentoonstelling zelf nog het volgende, 
ontleend aan de Nederlandsche circulaire. 
Van Apri l tot October  zal deze Wereldtentoonstelling 
worden gehouden, waartoe door  het Comité, dat zich 
ter  voorbereiding en uitvoering der  plannen vormde, 
onder  protectoraat van den koning en de krachtige me-
dewerking van regeering en overheden, de verschil-
lende landen der  wereld tot deelneming worden uitge-
noodigd. t men wellicht eerst vreezen, dat deze 
plannen voor  een nieuwe wereldtentoonstelling in Bel-
gië, zoo kort na de grootsche Brusselsche tentoonstel-
ling op touw gezet, niet op voldoenden steun zouden 
mogen rekenen, weldra bleek die vrees ongegrond. e 
Belgen, die hun land blijkbaa r  tot het tentoonstellings-
land bij  uitnemendheid willen maken, hebben er  slag 
van zulke tentoonstellingen te organiseeren en er  be-
langstelling in eigen land en in den vreemde voor  te 
wekken. 
Uit meerdere landen kwam toezegging tot medewer-
king, vooral Frankrij k en Engeland schijnen te willen 
uitmunten. En die vri j  algemeene belangstelling gaf ook 
hier  in ons land aanleiding tot voorbereidende stappen 
om de deelneming van Nederland mogelijk te maken. 

e voorloopige pogingen werden hier  met succes be-
kroond, er  bleek onder  onze handelaren en industriëelen 
eene overtuiging te bestaan, dat het wel gewenscht is, 
ook onzerzijds in Vlaanderen's hoofdstad aan den wed-
strij d der  naties deel te nemen en onze regeering, die 
overtuiging deelend, besloot aan de Staten-Generaal 
het vcrleenen van een subsidie aan de te vormen Com-
missie voor  de totstandbrenging eener  Nederlandsche 

Afdeeling, voor  te stellen, en besloot tevens, haren 
steun te verleenen door  de benoeming van een regee-
ringscommissaris toe te zeggen. t subsidie is alreeds 
door  de Tweede r bewilligd, aan de goedkeuring 
der Eerste r  wordt niet getwijfeld. 

e Belgen, die hunne plannen breed hebben opgezet, 
zoodat deze tentoonstelling, die eene oppervlakte van 
ongeveer  120 . in beslag zal nemen, en die naast de 
eigenlijke tentoonstellingsgebouwen ook allerlei aan-
trekkelijkheden - o.a. Oud-Vlaanderen — zal brengen, 
wellicht haar  Brusselsche voorgangster  in beteekenis 
nog zal overtreffen, bleken de medewerking van Neder-
land op prij s te stellen. En om tot deze medewerking 
ook van hunne zijde allen mogelijken steun te verleenen, 
besloot het Belgische Tentoonstell ingscomité ten be-
hoeve van de Nederlandsche afdeeling op eigen kosten 
een afzonderlijk paviljoen te doen bouwen, dat ter  be-
schikking van de te vormen Nederlandsche Commissie 
werd gesteld. 

Voor  de inwendige inrichtin g van het paviljoen werd 
de medewerking verkregen van den architect A. Jacot, 
die een plan van inrichtin g ontwierp. 
n het gebouw zijn vij f zalen ontworpen: een eerezaal, 

waar  uitsluitend voorwerpen van kunst een plaats zul-
len kunnen vinden, een zaal voor  een koloniale afdee-
ling, welker  totstandkoming verzekerd is, een zaal voor 
een afdeeling kunstnijverheid, terwij l dan twee zalen 
voor  verdere exposanten overblijven. 
Uit den plattegrond van het Nederlandsch paviljoen 
blijkt , dat de tentoonstellingszalen naar  een algemeen 
plan worden ingericht. s de wanden zullen ten-
toonstellingskamertjes worden afgebakend, 3 r 
breed en 2.25 r  diep, aan de zaalzijde gelijkelij k 
gedecoreerd, maar  binnen welke ruimt e de exposanten 
volkomen vrijhei d hebben, n de middenvakken worden 
vitrine s en stands zóó aangebracht, dat zij  een gemak-
kelijk e bezichtiging van het tentoongestelde mogelijk 
maken. 
Ten slotte zij  nog opgemerkt, dat, bij  voldoende deel-
neming, in de machinegalerij  een afzonderlijke Neder-
landsche afdeeling zal worden ingericht. 
Plannen en bescheiden liggen ter  inzage op het secre-
tariaat , t 69, Amsterdam, alwaar  ook 
nadere inlichtingen te verkrijgen zijn. 

.  s 
(Vervolg van blz. 78). 

iermede was de heer  Janssen aan het eind ge-
komen van zijn beschouwingen over  de Arn -
hemsche plantsoenen. k hoop dat de lezers 
er  een en ander  in mogen vinden dat ook toe-

passelijk is op de stad hunner  inwoning, ongetwijfeld 
zullen zij  er  na kennisneming van deze beschouwingen 
de plantsoenen in hunne omgeving eens wat meer  cri -
tisch gaan bezien. "Wat in het vervolg van de lezing 
over  tuinaanleg gezegd werd laten wij  hier  volgen : 

. 
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e gedane opmerkingen, betreffende streng decoratie-
ven aanleg, overlading van boomen en struiken, min of 
meer  oordeelkundig aangebrachte beplantingen gelden 
eveneens voor  tal van particulier e tuinen, al maken 
reeds verschillende hierop een gunstige uitzondering. 

e rechte lij n als grondvlak zal ook daar, vooral in de 
onmiddellijk e nabijheid van het huis, meestal den bes-
ten indru k maken en men kan dit dan in tal van variaties 
met gebogen of rechte lijnen versieren, b.v. een vierkant 
gazon met rond, vierkant of ander  vormig bloembed. 

e decoratieve lijnen van het huis zullen ook het meest 
harmonisch aansluiten bij  de rechte lijnen van het groote 
grondvlak. Ook in de tuinen moet in het algemeen het 
gras meer  gespaard worden, het grondvlak moet niet 
te druk beplant worden, zoodat er  van het grasvlak 
weinig zichtbaar  blijft . 
"Wat betreft den tuinaanleg in de naaste omgeving van 
het huis, behoorde men deze meer  onafscheidelijk van 
de architectuur  te beschouwen, daar  een goede tuin-
aanleg, in verband gebracht met het ontworpen gebouw, 
de schoonheid van dit gebouw zeer  zeker  ten goede kan 
komen." 

e heer  Janssen bedoelt dat men de tuin behoort aan te 
leggen in harmonie met het karakter  van het huis en dat 
men mede rekenschap houde met het karakter van de 
omgeving, zooals de rustige beplanting om een boeren-
woning zich zoo mooi aanpast aan het karakter  dier 
woning, zoo zal een dergelijk type van beplanting voor 
een landhuis of cottage wellicht daar  ook op zijn plaats 
zijn. Zoo vraagt iedere tuin zijn eigen karakter  al naar 
de plaatselijke gesteldheid. Alleen staande huizen in 
de duinen, op heide, aaneengesloten of alleenstaande 
stadstuinen, enz. Plaatselijk zal men hier  en daar  al wel 
beplantingen in verband met de woning vinden, maar 
als beginsel zal het meer  doorgevoerd kunnen worden. 

r  en daar  vinden wij  reeds prachtige tuinen, waar-
van de fraaie decoratieve lijnen zich oplossen in de 
architectonische lijnen van schoone gebouwen en zoo 
te zamen een harmonisch geheel vormen. 
Wanneer  men met takt te werk gaat, kan men vaak veel 
planten zonder  den indruk van overlading te geven, ter-
wij l men evenzeer, zelfs door  weinige aanplantingen 
zonder  kennis aangebracht, den indruk van overlading 
kan krijgen . 
Te veel boomen in de onmiddellijk e nabijheid van het 
huis, al naar  mate de tuin kleiner  is, geven ook hier  een 
min of meer  sombere stemming, ten eerste door  de dan 
domineerende opgaande lijnen, ten tweede door  de be-
neming van licht en ruimte. Van tij d tot tij d dient men 
een opruimin g onder  de aanplantingen te houden. e 
kleine struikjes, kleine planten en boompjes zijn lang-
zamerhand groot geworden; zij  vulden bij  de aanplan-
ting slechts een klein deel van het grondvlak en vorm-
den als zoodanig een harmonisch geheel. Struiken, 
planten en boomen zijn nu groot geworden. n plaats 
van ondergeschikt te blijven aan 't geheel, zijn zij  nu 
gaan overheerschen en de tuin heeft veel van zijn vroe-
gere bekoring verloren; aan uitroeiing en besnoeiing 

van de minst gewenschte exemplaren, die nu groot ge-
worden, de harmonie verbreken, wordt niet gedacht. 

n is met de geleidelijke opgroeiing zoo vertrouwd ge-
worden, dat de verwording ongemerkt is geschied." 

Waar het park Sonsbeek een zoo belangrijk deel vormt 
van Arnhemsch natuurschoon zoo is het vanzelf spre-
kend dat de heer  Janssen ook dit in zijne beschouwingen 
opneemt. 
Omdat het park Sonsbeek tot de schoonste en meest 
bekende parken van ons land gerekend kan worden in-
teresseeren de lezers van dit blad zich hiervoor  wellicht 
ook, vooral omdat in het stadsuitbreidingsplan dat 
thans zoo zeer  de aandacht onzer  lezers in beslag 
neemt, ook het park een eerste plaats inneemt. 

. 

„Eisch t een stadspark, singel of plein een streng deco-
ratieven aanleg, een park als Sonsbeek vraagt weer  een 
anderen stijl , minder  streng decoratief dan een stads-
plein of park, omdat het door  geen omgeving beïnvloed 
wordt , maar  eeninzichzelf afgesloten ruimt e vormt. 
Een heerlijkheid als het park Sonsbeek, verraadt in zijn 
ontwerper  een man vangrootensmaakenkennis. Groot-
sche lijnen en plannen heeft hij  geschapen, met het 
kasteel als uitgangspunt; de onderdeden als versiering 
zoodanig aangebracht, dat zij  't geheel niet schaden, 
maar  ondergeschikt gehouden worden aan de groote 
partije n en vlakken. Statig golven de lijnen van en naar 
het kasteel, over  het uitgestrekt terrein, beneden ge-
deeltelijk als grondvlak de heerlijke gazons en prach-
tige vijvers, deze laatste steeds omlijst door  een bree-
den zoom van het hel gekleurd gras; in zijn uiterste 
grenzen omgeven door  een achtergrond van beuken en 
eiken, waar  tegen alleenstaande pracht-excmplaren of 
boomgroepen rustig in hun volle schoonheid uitkomen. 

e achtergrond van beuken en eiken (zijde Zijpsche 
weg), wordt op zijn beurt weer  omzoomd door  een gol-
vende guirlande van struikgewas en deze wederom af-
gezet door  een breeden zoom van grasgroen. Verder 
nog heerlijke grasvlakten, boschgedeelten en statige 
lanen. 

Word t in tegenstelling met dc vrij e natuur  aan park, 
plein of singels niet voortdurend de hand gehouden, 
dan krijgen zij  spoedig het uiterlij k van verwaarloozing. 

e meer  hier  de menschenarbeid zichtbaar  wordt, hoe 
grooter  intensiviteit van leven er  van uitgaat; dit is ook 
het geval met ons heerlijke Sonsbeek, dat sedert den 
aankoop, ieder  jaar  nog aan bekoring gewonnen heeft. 
Winnen wij  evenwel aan den eenen kant, aan den an-
deren kant verliezen wij  geleidelijk, omdat het oor-
spronkelijk e plan van den ontwerper  niet in het oog 
wordt gehouden. 
Bij  eenige nauwkeurige beschouwing zullen wij  zien, 
hoe reeds op tal van plaatsen de door  den ontwerpei-
bedoelde groote lijnen en vlakten verbroken en gestoord 
worden. Oorspronkelij k niet-beplante gedeelten, die 
aanwezig moeten zijn, voor  het noodige lijnenverband, 
worden nu ingenomen door  boomen en struiken, 't zij 
deze geplant werden, of, zooals vaak het geval is, er 
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door  zelfbeplanting komen. Overal schieten jonge 
scheuten op van boomen en struiken; men slaat er 
weinig acht op; als zij  langzaam opgegroeid en groot 
geworden zijn, denkt men er  niet meer  aan de jonge 
boompjes, waaronder  soms mooie exemplaren, uit te 
roeien. r  de zelfbeplanting zich meestal ontwikkelt 
op de grasvlakten en grasomlijsting der  vijvers, is zij 
oorzaak, dat spoedig op die plaatsen onder  boomen en 
struiken het gras, dat mede zulk een groote rol in het 
lijnenverband speelt, verdwijn t en zoo wordt geleide-
lij k maar  zeker  het oorspronkelijk ontwerp ontwricht 
en op tal van plaatsen het lijnenspel geschaad. Zoo ge-
beurt het ook, dat opschietende, zich zelf plantende 
scheuten en struiken de schoonheid van den moeder-
boom in zijn vertakkingen voor  een groot deel aan het 
oog onttrekken. 
Zou het oorspronkelijk plan van den ontwerper  niet 
meer  aanwezig zijn? Zoo niet, zou het dan niet nuttig 
zijn dit plan door  een deskundige te laten vastleggen? 
Wi j  kunnen dan, wanneer  wij  dit ontwerp raadplegen, 
versieringen en nieuwe aanplantingen aanbrengen zon-
der het geheel te schaden. 

e gazons in het park Sonsbeek hebben een groot aan-
deel in de bekoorlijkheid ervan. n tegenstelling met de 
statige lijnen van boomen en de meer  sombere en don-
kere tinten van het gebladerte, is het de blijde, helle 
kleur  van het gras, dat aan het trotsche park vooral de 
grootste aantrekkelijkheid verleent en daarom is het 
juist jammer, dat dit op tal van plaatsen dreigt verloren 
te gaan." 
Ten slotte geeft de heer  Janssen eene beschouwing over 
de beplanting in de vrij e natuur, deze is misschien voor 
den lezer  van dit blad van minder  belang. r  lezend 
krijg t men echter  nog beter  inzicht in hetgeen is opge-
merkt omtrent het karakter  van de eerst behandelde 
beplanting d.w.z. de vrij e natuur  tegenover  de beplan-
ting van parken, tuinen en plantsoenen. 

 natuur. Geven de stadssingels, -pleinen en -tuinen 
ons 't genot van stijl in streng decoratieven lijn , een park 
als Sonsbeek ons weer  het schoonheidsgevoel van een 
ander  karakter , zoo geeft de vrij e natuur  ons het genot 
van de vrij e lijn . Zoo genieten wij  door  het verschillende 
karakter  op drieërlei wijze en moeten wij  ieder  op zijn 
wijze aanleggen om elk karakter  op zijn voordeeligst 
en zuiverst te doen uitkomen. 
Waarom zouden wij  nu niet evengoed, als wij  singels, 
parken en tuinen aanleggen, alleen uit aesthetische 
overwegingen, brokjes vrij e natuur  aanleggen? Als wij 
daarbij  dan maar  zorg dragen in den stijl van de vrije 
natuur te blijven, d.w.z. het karakter  van de vrij e lij n 
steeds in het oog te houden. t vooral voor  plaatsen, 
die slecht, of kari g met natuurschoon zijn bedeeld, doch 
ook voor  de plaatsen, die hiermede overvloedig zijn be-
deeld, valt op dit gebied door  verbetering nog veel te 
doen. e aanleg kan natuurlij k ook èn uit aesthetisch 
èn uit économisch oogpunt geschieden (boschcultuur, 
korenvelden, enz.). 
Wi j  halen nog eens aan het bekende idyllische plekje: 
„d e Wodanseiken." e is die beplanting daar  ont-

staan? Onze voorouders hebben de verschillende boo-
men toch zeker  niet uit aesthetisch oogpunt daar  aan 
de beek geplant? n zij  zich zelf gezaaid of zijn ze 
met een of andere bedoeling daar  geplant geworden? 

t zal misschien wel moeielijk uit te maken zijn. n 
ieder  geval hebben wij  een bekoorlij k plekje natuur  en 
wat door  toeval of toevallige omstandigheden is tot 
stand gekomen, kunnen wij  ook met overleg doen, wan-
neer  wij  ons voegen naar  de schoonheidswetten van 't 
vrij e landschap. t is waar  de zwaarte en ouderdom 
der boomen dragen hier  tot de verfraaiing van genoemd 
plekje niet weinig bij , maar  we behoeven toch niet al-
leen zwaar  hout om mooie plekjes te scheppen. Een 
jonge aanplanting heeft zeer  zeker  ook haar  eigenaar-
dige bekoorlijkheid , al heeft zij  niet de volle schoonheid 
van eene die op hoogen ouderdom kan bogen; maar  de 
verfraaiing, die de tij d er  dan nog aanbrengt, blijf t dan 
toch voor  het nageslacht behouden. We kunnen natuur-
lij k op allerlei wijzen, al naar  gelang der  plaatselijke 
omstandigheden, brokjes vrij e natuur  aanbrengen. 

t zijn soms kleine oppervlakten, enkele boomen of 
boomgroepen, die al of niet in verband met de plaatse-
lijk e omgeving, de lievelingsplekjes van het publiek uit-
maken. t het aanleggen van grilli g struikgewas, het 
planten van enkele boomen of boomgroepen, zoomoge-
lij k met verandering van terrein, kunnen wij  ons dus in 
een daarvoor  gunstige omgeving zelf zulk natuurschoon 
scheppen. 

Ook in de meer  uitgestrekte lijnen van het landschap 
zijn het vaak enkele boomen of boomgroepen, die alleen-
staande of tegen een achtergrond uitkomende, het een-
tonige van de groote massa's en lijnen breken en opsie-
ren en zoo brengen die enkele boomen en boomgroepen, 
zooals wij  er  overal in onze omgeving vinden, veel tot 
de schoonheid van het landschap bij . 

r  kunnen wij  ons wederom afvragen, hoe zijn deze 
exemplaren daar  gekomen of met welk doel zijn zij  daar 
geplant geworden? 
Evenals met aanplanten, kunnen wij  ook, al naar  gelang 
de omstandigheden dit medebrengen, door  uitroeiing 
en besnoeiing een gewenscht effect bereiken. t aan-
brengen van grasvelden op vlak of hellend terrein kan 
ook in menige omgeving de heerlijkste afwisseling bren-
gen. Welk een bekoring gaat er  niet uit van een gras-
vlakte, die wij  eensklaps te midden van het donkere, 
sombere groen van een bergachtige streek ontwaren. s 
er  op dit gebied van natuuraanleg nog geen groot 
arbeidsveld te bewerken?" 
Nadat de heer  Janssen nog eens een lans gebroken had 
voor  de herziening van de Arnhemsche plantsoenen, 
besloot hij  zijne lezing met bij  zijn gehoor  er  aan te her-
inneren dat om op het gebied der  beplantingen iets 
goeds tot stand te brengen men evenals bij  elk ander 
onderwerp naar  bepaalde gedachten en beginselen te 
werk moet gaan. 
„Zooal s er  een kundig architect noodig is met groote 
kennis, veel gevoel en smaak voor  het schoone om een 
waarlij k schoon gebouw te stichten, zoo is er  ook iemand 
noodig met groote kennis en ontwikkelden smaak voor 
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den aanleg van parken, singels, enz. en zou een kundig 
tuinarchitect nog veel voor  de verfraaiin g van ons reeds 
zoo schoone Arnhem kunnen tot stand brengen." 

e heer  Janssen, die zijn lezing af en toe onderbrak om 
door  krijtschetsen zijn bedoelingen nader  toe te lichten, 
vond een aandachtig gehoor  dat hem ten slotte door 
applaus te kennen gaf dat het door  hem gesprokene 
weerklank vond. 

e voorzitter  van de afdeeling, de heer  Schaap, de 
rentmeester  van de Gemeentelijke landerijen en plant-
soenen en de wethouder  Goedhart waren de eenigen 
die zich geroepen gevoelden iets te zeggen over  het ger 
sprokene. 
Zi j  waren het in groote trekken eens met de beschou-
wingen vandenheer  Janssen. Zij  brachten in herinnering, 
dat de aanleg van de Arnhemsche plantsoenen het werk 
is van de heeren Springer  en Poortman. t grond tot 
critiek aanwezig was, vond volgens de debaters zijn 
oorzaak in het reeds door  den inleider  aangevoerde feit 
n.l. dat boomen, struiken en beplantingen zich door 
hun voortdurende ontwikkeling geraken in een toestand 
van overontwikkeling en daardoor  verworden tot iets 
dat niet meer  past op de plaats waar  het geplant is. 

n kan het dan echter  bezwaarlijk verwijderen, want 
de raad waakt met bijzondere zorg, ziet toe dat geen 
boom en geen struik uit het plantsoen verdwijnt . Voor 
eiken boom die men wil laten vallen en voor  elke wijzi -
ging in de beplanting is een raadsbesluit noodig, dit is 
het groote bezwaar  en daarom blijf t de toestand zooals 
deze is. 
Verder  moet men bedenken dat op sommige stadsge-
deelten het plan van aanleg geleden heeft door  ver-
andering van pleinen en wegen, wat een noodzakelijk 
gevolg is van moderne verkeerseischen, waarbij  ook 
de tramaanleg een groote rol gespeeld heeft. 

e debaters intusschen gaven toe dat een algemeen 
plan tot herziening der  plantsoenen wel wenschelijk is. 

t resultaat heeft de heer  Janssen dus alvast bereikt. 
Arnhem, Januari 1913. 
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Voordracht gehouden in eene vergadering van de Af-
deeling Amsterdam van den Algemeenen Nederland-

schen Opzichters- en Teekenaarsbond. 
Vervolg van blz. 66. 

s formuleerde de Algemeene Verga-
1 dering van 1908 een motie - de bekende 
| e schoolmotie welke aan de 
 bondsafdeelingen duidelij k den weg wijst, 

dien zij  moeten bewandelen, teneinde plaatselijke acties 
als die te Arnhem in het leven te roepen. 
Te 's Gravenhage heerscht van de zijde der  technici 

een bijzondere belangstelling voor  de oprichtin g van 
een . T. school. e Academie van Beeldende n 
aldaar, de eenige inrichtin g waar  men zich voor  tech-
nicus moet bekwamen, is gedurende eenige jaren het 
object van ernstige studie geworden. 

r  dan eenige andere inrichtin g in ons land, geniet 
dit instituut van gemeentewege een belangrijk subsidie, 
hetgeen de plaatselijke Overheid tevens den plicht op-
legt, in verhoogde mate dan elders het geval moet zijn, 
het onderwijs in overeenstemming te brengen met de 
eischen en begrippen, welke aan het . T . O. ten grond-
slag liggen. e Academie geniet een gemeentelijk sub-
sidie van f33.000 'sjaars, tegen een subsidie van het 
rijk , groot f 10.000 en één van de provincie, groot f 3500; 
terwij l slechts een zeer  klein bedrag uit particulier e bij -
dragen wordt gevonden. 

Bovendien wordt het gebouw, waarin de Academie is 
gevestigd, door  de gemeente in gebruik gegeven; ter-
wij l de bezoldiging ten laste van de gemeente komt. 
Op deze gronden was het d Wesseling tot de 
overtuiging gekomen, dat het onderwijs aan de Aca-
demie in het vervolg beter  rechtstreeks van Gemeente-
wege kon worden verstrekt. Genoemd d diende 
dan ook in 1911 bij  den d van 's Gravenhage de vol-
gende motie in: ' 

e , van oordeel, dat het bij  het steeds stijgend 
„Gemeentelijk subsidie aan de Academie, de voorkeur 
„verdien t het aan deze instelling gegeven onderwijs 
„voortaa n rechtstreeks van Gemeentewege te doen 
„verstrekken , noodigt Burgemeester  en Wethouders 
„uit , voorstellen hieromtrent bij  den d aanhangig 
„t e maken". 
Zooals men ziet was des heeren Wesseling's motie niet 
ontleend aan het belang van het onderwijs; hetgeen, 
hoe prijzenswaard de bedoelingen van den heer  Wes-
seling ook waren, aan de beteekenis der  motie eenige 
afbreuk heeft gedaan. 
Toch heeft de A.N.O. en T.B. bij  wijze van een adres 
alles gedaan om voor  het geopperde denkbeeld in den 

d een meerderheid te krijgen . 
t onderwijs, en vooral hetwelk des avonds aan de 

Academie gegeven wordt is voor  een beduidend groote 
groep niet toereikend, om den leerling zoodanig toe te 
rusten, dat hij  later  zijn plaats in de productie naar  be-
hooren kan vervullen. 

e groep wordt gevormd door  de aanstaande bouw-
kundige opzichters en teekenaars, welke genoodzaakt 
zijn bij  gebrek aan een instituut voor . zich als 
leerling der  Academie te doen inschrijven. t onder-
wij s aan de Academie moge volgens het oordeel der 
autoriteiten als vakonderwijs zeer  hoog staan, voor  de 
toekomstige technici is het verre van toereikend. e 
Academie kenmerkt zich als een instituut voor  uitslui-
tend teekenonderwijs; zonder  volledig onderricht in 
de technische wetenschappen; in afwijkin g hiervan 
met de A. v. B. . en T. W. te . 
Wanneer  de Academie rechtstreeks onder  gemeentelijk 
beheer  zou zijn gebracht; waren tevens de voorwaar-
den geschapen om met vrucht en afdoende aan de ver-
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betering van het onderwijs werkzaam te kunnen zijn. 

 {ovendien is de benoeming en de keuze van de leeraren 

voor  het onderwijs van zeer  groot belang, hetgeen eerst 

tot zijn recht kon komen indien de d daaromtrent 

volledig te beslissen heeft. 

t heeft evenwel niet zoo mogen zijn; de motie is met 

overgroote meerderheid van stemmen verworpen. 

r  was de belangstelling voor  het . vraag-

stuk te 's-Gravenhage gelukkig niet getaand. -

deel. 

s in 1910, dus een jaar  vóór de behandeling der 

motie Wesseling in den , had de Afdeeling van den 

A.N.O. en T.B. het initiatie f genomen tot het instellen 

van een onderzoek naar  de oprichting van een . T.-

school aldaar. 

n noodigde een achttal plaatselijke vereenigingen 

van belanghebbenden uit, tot het vormen van een Com-

missie van Onderzoek, met het resultaat dat een zeven-

tal onmiddellij k bereid was toe te treden. 

Eén der  belangrijkste verrichtingen van deze Commis-

sie is zeer  zeker  de door  het Uitvoerend Comité inge-

stelde enquête naar  de wijze waarop en in welke inrich -

tingen van onderwijs de opleiding werd verkregen. t 

Uitvoerend Comité was van meening dat hetverkrijgen 

der  gegevens van de technici zelf, uitermate geschikt 

materiaal zou zijn om met klem de urgentie.van de op-

richtin g van een instituut voor . T. O. te kunnen aan-

toonen. 

Een vragenlijst werd samengesteld, bevattende een 

zevental vragen, waarvan de twee hiervolgende de 

voornaamste waren: 

1°. n welke inrichtingen van onderwijs of bij  welke 

particulieren hebt gij  de lessen gevolgd, nadat gij  de 

lagere school verlaten hebt? 

2°. s naar  uwe meening een goed ingerichte school voor 

middelbaar  technisch-onderwijs te verkiezen boven de 

door  u gevolgde wijze van opleiding? 

t aantal der  inzenders dat verschillende inrichtingen 

van onderwijs als de Ambachtsschool, de Academie, de 

Avondschool e.a. bezocht, bedroeg 87 ; terwij l 8 inzen-

ders zich uitsluitend door  lessen bij  particulieren be-

kwaamd hebben. 

Van de eerstgenoemde 87 waren er  nog 50 die genood-

zaakt waren hun schoolkennis met het volgen van lessen 

bij  particulieren aan te vullen, dus 57.4 0 . 

e 10 inzenders die de A. v. B. . te 's Gravenhage 

hadden bezocht, waren allen genoodzaakt bij  particu-

lieren hun studie voort te zetten. Zoo ook 7 van de 18 

inzenders welke de Ambachtsschool en de Academie 

beiden, bezochten. 

e Commissie van Onderzoek is bij  de bestudeering der 

ingekomen antwoorden tot de conclusie gekomen dat 

èn de Avondteekenschool èn de Ambachtsschool èn de 

Academie hetzij  afzonderlijk of gecombineerd niet toe-

reikend zijn den studeerenden de vereischte kennis te 

verschaffen. 

t baart geen verwondering dat het overgroote deel 

van het aantal inzenders als antwoord op vraag 2 te 

kennen gaf, dat een goed ingerichte school voor  middel-

baar  technisch onderwijs te verkiezen is boven de door 

hen gevolgde wijze van opleiding. Slechts 4 inzenders 

waren een tegenovergestelde meening toegedaan; ter-

wij l één het antwoord schuldig bleef. 

Niet minder  dan 94,7 °u van het aantal inzenders ver-

klaarde zich voor de oprichting van een instituut voor 

 T. O. te 's-Gravenhage. 

e uitkomsten zijn geen nieuwe geluiden die toevallig 

tot ons doordringen ; 't is een bekend verschijnsel dat 

zich in andere plaatsen van ons land in een anderen 

vorm heeft geopenbaard. 

Al s gevolg van den uitslag der  enquête kreeg het Uit -

voerend Comité de opdracht voor  de samenstelling van 

een leerplan voor  een op te richten . T . school te 

's-Gravenhage. 

Ook hiermede is de Commissie reeds tot klaarheid ge-

komen en maakt de wijze waarop aan de verkregen 

resultaten uitvoering kan worden gegeven, bij  de Com-

missie een punt van ernstige studie uit. 

e Afdeeling o van den Bond zal bin-

nenkort het voorbeeld van n g volgen; teneinde 

een onderzoek in te stellen naar  de mogelijkheid van 

oprichtin g eener . T. school voor  Twente. 

Te Amsterdam zal men een dergelijk onderzoek niet 

behoeven; men kan gevoegelijk aannemen dat aldaar 

de opleiding der  technici, — de bouwkundigen aller-

minst uitgezonderd, — dringende verbetering eischt. 

Een enkel woord nog over  de reeds bestaande . T. 

school voor  de Bouwkunde te Utrecht, welke tot stand 

is gekomen op initiatie f van den Ned. Aannemersbond. 

e heer  G. Versteeg . heeft in zijn voordracht over 

. T. O. voor  de Ver. l en Nijverheid te Arnhem, 

na een overzicht gegeven te hebben van de subsidies 

welke genoemde school van Overheidswege geniet, het 

volgende gezegd ten aanzien van het bestuur  dier 

school. 

-Alvorens van de door  den Aannemersbond gestichte 

„school af te stappen, wil ik erop wijzen, dathet beheer 

„va n die school op den duur  wel eens zou kunnen blij -

„ke n niet te zijn in de handen, waarin het behoort. 

„Voor /100 0 per  jaar  geven rijk , provincie en gemeente 

„aan den Aannemersbond in handen het beheer  over 

„een inrichtin g tot opleiding van bouwkundigen. Op 

„denduurzalhetnietonmogeli jk zijn.datde organisatie 

„va n architecten en ingenieurs een deel der  medezeg-

„gingschap over  deze inrichtin g gaan opeischen. Ware 

„het een aannemersschool, dan zou de zaak in orde zijn. 

t onderwijs in de architectuur  neemt echter  daar-

door  een te belangrijke plaats op het leerplan in" . 

n November  van het vorige jaar  ben ik in de gelegen-

heid geweest in een openbare vergadering, uitgaande 

van de Bondsafdeeling te Utrecht, op het denkbeeld 

door  den heer  Versteeg ontwikkeld, de aandacht te 

vestigen. 

( Wordt vervolgd.) 
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Vervolg van blz. 84, slot. 

n de ongerepte dorpen kan men duidelij k constateeren, dat de 
woningen der  „drager s van de cultuur."  als predikant, onder-
wijzer  enz. lang niet zoo goed kleuren bij  de omgeving als de 
ouderwetsche dorpshuizen. Ze zijn daarin onveranderlijk dis-
sonanten. e timmerlieden, hoewel ze natuurlij k rekening moe-
ten houden met de wenschen hunner  klanten, hebben vooral 
den woningbouw in handen. 
En die timmerlieden, die zich zoo vooruitstrevend noemen, zijn 
dat allesbehalve. Ze zijn met hun begrippen een kwart eeuw ten 
achter, want reeds lang is er  een reactie inde architectuur. e 
moderne architectuur  wil eenvoud, waarheid. 
Geen ware architect zal nog zijn steenen bepleisteren en daarop 
voegen krassen om het op natuursteen te doen lijken . Evenmin 
zal hij  ter  verfraaiing van een huis een schijntop aanvoeren. e 
oude boerderijen, zooals die tot voor  kort werden gebouwd, 
komen het meest overeen met de moderne architectuur. 

e werkelij k moderne plattelandswoningen, zooals de architect 
de Bazel ze zoo goed weet te bouwen, hebben alle. evenals de 
oude. hooge rieten of roode pannen daken, kleine ruitjes, luiken 
aan de buitenzijde. Tegeltjes en schreeuwend gekleurd glas zal 
men er  niet aan vinden. 

Natuurlij k zal het nog geruimen tij d duren, eer  de timmerlieden 
en ook het publiek zullen doordrongen zijn van den geest der 
moderne architectuur. t zal langzaam gaan en het houden van 
lezingen is hiertoe de eenige weg. 

e Nederlanders zijn van een tamelijk nuchtere, prozaïsche 
natuur. t groote publiek is het dan ook niet recht duidelijk , 
wat "  en „Nehalennia"  eigenlijk willen. n meent 
dat deze vereenigingen alleen het oude willen, dat ze willen 
terugkeeren tot e toestanden. Ze vinden het be-
houd der  voortbrengselen van inheemsche bouwkunst eenvoudig 
belachelijk. 
n andere landen, bijv . in Oostenrijk denkt men er  anders over. 

r  moet, overeenkomstig ministerieel besluit, de inheemsche 
landelijk e bouwwijze en de eenvoudig burgerlijk e bouwkunst, 
die van de traditi e bestaat,behandeld worden aan alletechnische 
scholen. Teneinde de inheemsche bouwkunst te kunnen bestu-
deeren. moeten de leerlingen zooveel mogelijk karakteristieke 
typen der  bouwkunst opmeten en in teekening brengen. Natuur-
lij k wil de regeering niet de traditioneele bouwkunst slaafs na-
volgen, doch zij  wil voortbouwen op de oude gegevens met in-
achtneming der  gewijzigde behoeften, en de liefde voor  natio-
nalen of gewestelijken bouwtrant aankweeken. 
Willen de n doordringen tot het volk. dan moe-
ten reeds de kinderen gewezen worden op het mooi van eigen 
omgeving, voorwaar een heerlijk en nog weinig ontgonnen 
arbeidsveld voor  den onderwijzer. Thans wordt de geheele op-
voeding dienstbaar  gemaakt aan verstandelijke ontwikkeling. 

e resultaten zijn dikwijl s droevig. Jongelieden met eindexamen 
 B. S. weten dikwerf geen olm van een linde, geen lijster  van 

een spreeuw te ouderscheiden. t wezen der  natuur  blijf t hun 
vreemd. 

Een totale onverschilligheid ten haren opzichte valt dan ook te 
bespeuren. Niemand protesteert als een gemeentebestuur  een 
straat of plein of een polderbestuur  uit klakkeloos winstbejag een 
mooien weg van boomen berooft. 

n nog iets van den invloed van het vreemdelingenverkeer  op 
land en bevolking. 

e plaatsjes, waar nog geen vereeniging tot bevordering van 
vreemdelingenverkeer  bestaat, worden steeds zeldzamer. Voor 
een stad is vreemdelingenverkeer  onschadelijk ; het gemeente-
bestuur  maakt de stad zooveel mogelijk aantrekkelij k en nering-
doenden hebben er  niet onbelangrijke voordeden van. 

d is het om aesthetische redenen een ware 
ramp. 

e landbouwer wordt pensionhouder, wordt „meneer"  en legt 
met z'n gezin behalve de kleederdracht den vroegeren eenvoud 

en ongekunsteldheid af. Op de huizen worden verdiepingen ge-
bouwd om meer  ruimt e voorde pensiongasten te hebben -
de oude en nieuwe steenen verschillend van kleur  zijn. wordt er 
een pleisterlaag over  gesmeerd, naar  stadstrant ingericht en 
brui n geschilderd. Overal verrijzen pensions, toonbeelden van 
pronkerigen wansmaak, cafés en hotels ten koste van mooie pa-
norama's en ongerept natuurschoon. Wegen worden geplaveid ; 
het landelijk karakter  gaat verloren. 
Er komt een train ; het plaatsje wordt ..uitzij n isolement verlost" 
zooals de geijkte term luidt . Een paar  jaar  tevoren reeds worden 
de boomen, die met hun grillig e bladermassa het minder  fraaie 
wat maskeerden en het dorp nog iets schilderachtigs gaven, in de 
dorpsstraat geveld. e tramstationnetjes wordengebouwd 

n heeft verbinding niet de stad. e dorpsbewoner  schaamt 
zich dat hij  ook geen stadsmensen is en legt de kleederdracht 
door  zijn voorouders gedragen en in eere gehouden, ook af. 
Ook uit moreel oogpunt is vreemdelingenverkeer  dikwerf scha-
delijk . 

Een bezoek aan n zal ieder  daarvan overtuigen. e bewo-
ners leven van vreemdelingen. Ze dringen zich bij  hen op om 
zich of hun woningen te laten fotografeeren natuurlij k voor 
geld. n omzwermen bedelend om centen den vreemde-
ling als een horde wilden. Ook hier  gaat de poëzie van 't land-
schap verloren. 

t is gemakkelijk zich van de juistheid van bovenstaande te 
overtuigen; Zeeland leeft afgezonderd en heeft het best haar 
karakter  weten te bewaren Op Zuid-Beveland en Walcheren 
wordt de kleederdracht nog vri j  algemeen gedragen. Toch wordt 
ze ook daar  langzaam verdrongen doordeallemanskleedij.de 
„burgerdracht" . 

e koopmansgeest der  Nederlanders is waarschijnlij k oorzaak 
dat ons land zoo arm is aan bouwvallen, die uit artistiek oogpunt 
zoozeer  bijdragen tot de schoonheid van 't landschap. Werd een 
kerk of abdij  of kasteel verwoest door  bliksem of oorlog, dan 
haaste men zich de overblijfselen te gebruiken voor de zeewe-
ringen of de stichting van nieuwe gebouwen. Of daarmee een 
historisch monument vernietigd werd, daarom bekommerde 
zich niemand. 

n de provincie Zeeland alleen zijn gesloopt het belangwekkende 
kasteel te Sluis, hetwelk twaalf torens bezat en in 1385 gebouwd 
werd, de St. Willebrordusker k te Westkapelle. het kasteel San-
denburg. eertijds de zetel der  markiezen in Veere en de St. -
vens k te Zierikzee. Bestonden deze gebouwen nog. 
ze zouden voorwerpen van groote belangstelling zijn geweest, 
zoowel van ingezetene als vreemdeling. 

r  met onze tegenwoordige maatschappelijke toestanden 
heeft de mensch geen "  meer. men verhuist van de eene 
gemeente naar de andere. 
Bijn a niemand die nog iets voelt voor de stad zijner  inwoning. 

e ambtenaar weet dat hij  binnen weinige jaren verplaatst 
wordt ; wat raakt het hem of z'n stad bijv . een mooien toren 
bouwt, terwij l vroeger de ingezetenen allen bijdroegen in het 
bouwen van een mooien toren om te kunnen wedijveren met 
andere gemeenten in hoogte, en schoonheid van dat gebouw. 
En de staat doet weinig voor de instandhouding van monumen-
tale gebouwen. Engeland zal waarschijnlij k binnenkort een wet 
hebben die oude monumenten voor  afbraak behoedt. t -
gerhuis heeft in tweede lezing een wetsontwerp daaromtrent 
aangenumen. 

En de Prov. Staten van d hebben in hun laatste 
vergadering een verordening aangenomen tot beperking der 
ontsiering met reclameborden. Zoo zijn er  nog verschillende 
feiten die wijzen op verbetering der  smaak. r  nog moeten 

t en Nehalennia het zonder n doen. 
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. 
A G N

E N. V. J v.h. A T. C. B. TEN N 
T 20 . 

. Boekdrukkeri j  v.h. firm a T. C. B. Ten , uitgeefster 
van het Algemeen Nederlandsch Advertentieblad, schrijf t een 
prijsvraa g uit voor  het ontwerpen van een hoofd voor  haar 
Bouwkundig Bijblad . 
Gevraagd wordt een teekening van een hoofd, waarvan het op-
schrift luiden moet: 
Bouwkundig Bijbla d tot het Algemeen Nederlandsch Adverten-
tieblad. e : W. Verschoor. Architect. 's-Gravenhage. 

e teekening moet in zwarte inktlijne n op wit papier  zijn uitge-
voerd en dereproductie er  van moet gedrukt kunnen worden 
op papier, waarop thans het Bouwkundig Bijbla d gedrukt wordt. 

t duidelijk e letters moet de naam van het blad goed leesbaar 
zijn. n de rangschikking van den tekst en de compositie van het 
geheel is de ontwerper  vrij . 

e breedte van het hoofd moet bedragen 0.26 . de hoogte ten 
hoogste 0.10 . de teekening moet echter  op de dubbele grootte 
worden uitgevoerd. 

e mededinging is voor  iedereen opengesteld. 
e ontwerpen worden franco ingewacht aan het adres van den 

r  W. Verschoor. e Weg No. 221, n , vóór 
1 i 1913. 
Zi j  mogen geen handteekening dragen, doch 'moeten voorzien 
zijn van een motto of kenteeken en vergezeld zijn van twee en-
veloppen, waarvan een, gezegeld, moet inhouden den naam en 
de woonplaats van den ontwerper, benevens een door  hem ge-
teekende verklaring , dat het ontwerp zijn geestelijk eigendom is; 
terwij l de andere enveloppe moet bevatten een correspondentie-
adres, om, zoo noodig. zonder  den naambrief te openen, met 
den inzender  te kunnen correspondeeren. 

Beide enveloppen en alle bij  de inzending behoorende stukken 
moeten eveneens van het motto of kenteeken worden voorzien. 

t schrift op de teekeningen. van bijbehoorende stukken en 
eventueele correspondentie, mag niet zijn het handschrift van 
den ontwerper. 
Op een door  de Jury nader  te bepalen dag in het begin der 
maand . zullen de ingekomen stukken worden geopend in 
tegenwoordigheid van zoo mogelijk alle leden der  Jury. 

e bekroonde ontwerpen blijven het eigendom van de N. V. 
Boekdrukkeri j  voorheen firm a T. C. B. Ten , die daardoor 
het uitsluitend recht van reproductie voorbehoudt. 
Voor deze prijsvraag worden uitgeloofd een eerste prij s a ƒ 100. , 
een tweede prij s a ƒ 50. en een derde prij s a ƒ 25. , uittekee-
ren binnen een maand na toekenning door  de Jury. 

e prijzen worden toegekend door  een Jury, bestaande uit de 
n Jac. J. Brandes. F. , F. Nieuwerkerk, Corn. 

van der  Sluijs en W. Verschoor, te 's-Gravenhage; r 
de r . van der  Voort, te 's-Gravenhage. 
Aan de Jury is het recht voorbehouden de prijzen op andere 
wijze, doch over  hoogstens 4 ontwerpen te verdeelen, voor  het 
geval zij  mocht meenen dat daartoe aanleiding bestaat, maar  zij 
is in elk geval gehouden het geheele uitgeloofde bedrag toe te 
wijzen. e inzenders worden geacht, door  het enkele feit hunner 
inzending, zich te onderwerpen aan de uitspraak der  Jury. 

e inzender  van de ter  uitvoering gekozen teekening is gehouden 
eventueele door  de Jury gewenschte kleine wijzigingen in zijn 
ontwerp aan te brengen. 

e Jury is verplicht uitspraak te doen vóór  1 Juni 1913. Zij  zal 
hare bevindingen in een beknopt gemotiveerd rapport omschrij-
ven, dat aan alle inzenders franco zal worden toegezonden. 

e uitslag zal in de vakbladen worden bekend gemaakt. 
e N. V. Boekdrukkeri j  vh. Firm a T. C. B. Ten , behoudt 

zich het recht voor  de ontwerpen op een nader  te bepalen plaats 
en tij d te exposeeren. 

e terugzending der  niet bekroonde ontwerpen zal geschieden 
binnen 2 maanden na het verschijnen van het Jury-rapport . 

e teekeningen moeten plat verpakt worden ingezonden. 
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Tot het bekomen van nadere inlichtingen kan men zich tot uiter-
lij k 1 Apri l 1913 wenden tot den , den r . van 
der  Voort, van Swietenstraat 34, n . 
Vragen en Antwoorden worden bekend gemaakt in het Bouw-
kundig Bijbla d vanhetAlgemeenNederlandsch Advertentieblad. 
's-Gravenhage, 12 Februari 1913. 

 Jury: 
JAC. J. , Architect, 
F. , Technisch Boekdrukkerij-Chef, 
F. , Architect, 

. V. . ,
W. , Architect, 

. v. . ,  Alg. Ned. Adv. Blad. 
allen te 's-Gravenhage. 

t officieel programma is opgenomen in het ..Bouwkundig 
Bijblad "  tot het Algemeen Nederlandsch Advertentieblad van 15 
Februari 1913 en wordt op aanvrage gratis toegezonden. 

m . Q 
l Stedenbouw. n verband met de actie der  architec-

ten om te geraken tot een leerstoel in den Stedenbouw drukken 
wij  hieronder  het adres af, door  den Bond van Nederlandsche 
Architecten te dezer  zake verzonden. 
Aan Zijne  den  van Binnenlandsche Zaken. 
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen het Bestuur  van 
den Bond van Nederlandsche architecten, in opdracht der  ver-
gadering van dien Bond, den 2en November  1912 te Amsterdam 
gehouden: 
dat, bij  de snelle ontwikkeling van de verschillende gemeenten 
van ons land voortdurend het vraagstuk der  stadsuitbreiding 
aan de orde zijnde, dit, in zoo velerlei opzicht hoogst gewichtige 
vraagstuk, waarbij  technische, hygiënische, economische en 
aesthetische eischen om strij d de aandacht vragen, hier  te lande 
tot nu toe meestal werd opgelost met miskenning van de begin-
selen en begrippen, die bij  een goeden stedenbouw behooren te 
worden gehuldigd; 

dat tengevolge daarvan vaak veel schoons voorgoed geschonden 
wordt, en dit soms in zulk een mate, dat het woord wandalisme 
niet te sterk is te achten, terwij l zelden iets goeds voor  het opge-
offerde in de plaats komt; 
dat eenerzijds de oorzaak hiervan gezocht moet worden in het 
ontbreken van een juist inzicht in de groote waarde van goede 
stadsuitbreidingsplannen en de eischen, waaraan die behooren 
te voldoen, bij  hen op wier  weg de zorg en de aansprakelijkheid 
voor  de samenstelling dier  plannen liggen, doch anderzijds in 
het ontbreken van een gelegenheid voor  de opleiding van hen 
die tot die samenstelling geroepen worden, en dat het derhalve 
een eisch van dringende noodzakelijkheid genoemd kan worden 
in die leemte te voorzien ; 

dat een der  middelen daartoe geacht kan worden te zijn het 
stichten van een leerstoel voor  Stedenbouw, waarvoor  de Tech-
nische l te t zou kunnen worden aangewezen, 
doch waartoe wellicht een uitgebreid centrum als b.v. de -
stad des lands ook in aanmerking zou kunnen komen. 

n waarom het Bestnur  van den B. N. A. Uwe Excellentie 
eerbiedig verzoekt hare aandacht aan dit vraagstuk te schenken 
en te bevorderen, dat eerlang in de zeer  dringende behoefte van 
een leerstoel voor  Stedenbouw worde voorzien, 
't Welk doende enz. 

[Het Bestuur van den Bond van Nederlandsche Architecten. 
w.g. . P. C. de , Voorzitter, 
w.g. C. N. van , le Secretaris. 

Amsterdam, 20 November  1912. 
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van de meest geëigende methodiek ervoor  op zich zelf als met 
vakkeuze en de diepere behandeling der  vakken moet bezig 
houden. 

e methodiek op zich zelf nu toetsende aan de behoefte, die ze 
moet bevredigen, kwam spreker  tot de conclusie, dat ze onvol-
ledig is en dus aanvulling, hervorming behoeft. e behoefte van 
den nieuweling n.l., dat de te behandelen grootheden eerst ge-
makkelij k en sprekend voor  de verbeelding voor  hem ingeleid 
worden, zóó, dat ze aan zijnen persoonlijken aanleg aansluiten 
en geredelijk in de werkelijkheid herkenbaar  zijn. wordt niet 
bevredigd, evenmin als de behoefte om onder  het scheppend 
werken natuurlijkwe g en met het noodige gema'n met de dingen 
mee te kunnen denken. r  staan de behandelde dingen 
niet met gemak ter  beschikking, als men aan den arbeid is. 

r  staat dat de gebruikelijk e methodiek zeer  goed is 
ter  wetenschappelijk-kritiesche beschouwing en ordening van 
het verworven materiaal. Feitelijk is ze aan de universiteitsidee 
ontleend. 

t leven van eenen technicus of artiest nu samenvattend als 
een hoogere tweeënheid van scheppend werken en overwegend, 
kritisc h beschouwen en ordenen, concludeerde spreker, dat het 
scheppend denken zeer  zeker  niet het geringste deel ervan 
geen afspiegeling vindt in de gangbare methodiek en wel door 
de boven beschreveu onvolledigheid. 

j  behandelde daarop een methodiek, die hij  daarvoor  bijeen-
gedacht en de benoodigde aanvulling kan geven en hij  orga-
nisch denken noemde in het kort . 

t organisch denken geschiedt in drie aansluitende perioden. 
n de eerste overweegt men eerst goed de wijze van beschouwing 
zelf om vervolgens tot de kwestie van de behandelingswijze te 
komen. 

p wordt een beknopt, helder  beeld van de te verwerken 
stof gegeven zóó, dat het eenerzijds makkelij k in de werkelijk -
heid is te herkennen, anderzijds denklijnen voor  het verder 
denken opent. t is het uitgangspunt. 
Van daaruit wordt volgens de geopende denklijnen doorgedacht 
tot men aan de resultaten, waar  het om te doen is. toe komt. 
n de derde periode wordt het verworvene beschouwd en weer 

in kwesties van werkelijkheid omgezet. 
Eenerzijds heeft het dus inleidende kracht, terwij l het ander-
zijds voert tot gemak van met de dingen mee te denken. 
Als typeerende illustrati e van het ontbreken van belangstelling 
hiervoor  op zich zelf vertelde spreker  een herinnering uit zijnen 
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:  O F F I C I E E L G E D E E L T E . Afd . 'sGravenhage. E -

D A C T I O N E E L G E D E E L T E . . Tentoonstelling van goed en 
slecht drukwerk , door  J. Gratama. e e Werkbund-
Tentoonstelling te n 1914. Nederland te Gent, t 

e Plein te Amsterdam. t . Techn. Onderwijs-
vraagstuk en de wenschelijkheid van wettelijke bekwaamheids-
acten voor  technici, door . Vrijenhoek. Slot. Boeken over 
Bouwkunst, door  J. Gratama. . Berichten. 

t een plaat. 

. 

G E V A N E -
J T O T G  BOUW-

. Verslag van de gewone Vergadering op g 10 

Februari . 
e Voorzitter  opent de vergadering en zegt, de huishoudelijke 

bezigheden, die op de agenda voor  deze vergadering staan, n.l. 
de verkiezing van twee nieuwe bestuursleden in plaats van de 
heeren Van der  Steur  en Bourdrez. die aan de beurt zijn om af te 
treden en niet dadelijk herkiesbaar  zijn, alsmede de rekening en 
verantwoording van den penningmeester, uit te willen stellen tot 
de pauze na de lezing van den spreker  voor  dezen avond, den 
heer  Van . teneinde de aanwezige dames hier-
mede niet te vervelen. j  geeft hierop het woord aan den heer 
Van , wiens rede over  „d e ontbrekende factor  bij 
het technisch denken", waarvan hieronder  de beknopte inhoud 
volgt, met veel belangstelling aangehoord wordt. 

e uitslag van de verkiezing van twee bestuursleden is, dat de 
heeren Broese van Groenou en Ehnle als zoodanig gekozen zijn. 

e heeren van der t g en r  werden ver-
zocht een commissie te willen vormen tot het nazien van de re-
keningen en hiervan in de volgende vergadering verslag uit te 
brengen.  Secretaris. 

J O H . G. O B B E R S . 

n de heer  Van k demonstreeren wilde 
kwam in het kort hierop neer  : 
n het eerste deel van zijne rede opperde spreker  de stelling, dat 

techniek en kunst hoog genoeg staan om hun eigen centrum van 
ontwikkelin g dat is : "  — te bezitten. 
Vervolgens kwam hij  tot de groote waarde daarbij  aan de te be-
zigen methodiek op zich zelf toe te kennen, waaruit volgt, dat de 

l zich evenzeer  met de zelfstandige overweging 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 



tijd . als repetitor. t betrof een geval, waarbij  hij  vooral zijn best 
gedaan had om het deel: met de natuur  mee denken tot aan 
theorie; het verwerken van het gevondene in de theorie en het 
wederom omzetten van de gevonden theoretische resultaten in 
handelwijzen van de practijk . goed duidelij k te maken. t vond 
echter  geen weerklank Nauwelijks kwamen echter  de formules 
weer  op de proppen, ot'de repetitenten waren weer  ..bij"  geweest. 
Al s demonstratie van zijn methode gaf spreker  een korte be-
schouwing over  de toestanden van cultuur  van iets. die men 
aantreft, daar  deze methode op toepassende. j  kwam tot de 
conclusie, dat er  drie toestanden van cultuur  voorkomen : 

e eerste ; waarbij  men zich direct op den aanleg baseert. 
e tweede; waarbij  men zich nog op den aanleg baseert, maar 

tegelijkertij d de idee van de waarde van het vak op zich zelf al 
bewust is en de idee van de ontwikkeling ervan als doelwit van 
streven de beoefenaars bezielt. t doet het een ongemeene 
vlucht nemen. 

e derde, waarbij  men zich baseert op studie van resultaten, ze 
op een of andere wijze bespiegelend en beschouwende. 

j  wordt men van zijnen eigenlijken aanleg vervreemd. 
Wij  bevinden ons in dezen laatsten toestand: dien van studie-
cultuur . 

r  wij  kunnen er  niets aan doen : t is geen eigen verkiezing. 
Als remedie tegen het vervreemd raken van eigen aanleg beval 
spreker  het invoeren van aanvullende cursussen als bovenbe-
doeld aan. e zijn dan bestemd om de abstracties en feiten, 
waar  zich het gewone onderwijs op baseert, van te voren eerst 
te behandelen, zoodat ze goed vertrouwd worden voor  verbeel-
ding, verstand en gevoel eer  het gewone onderwijs begint. Ze 
zijn dus te denken als inleidingen, waar  het gewone onderwijs 
zich kan aansluiten en doorgaan. 

Als voorbeeld van zoon aanvullende inleiding gaf spreker  een 
overzicht van de behandeling van lij n en vorm met de bewegings-
idee als uitgangspunt. Als behandelingswijs nam hij  daartoe een 
vak, dat hij  hiervoor  bijeendacht en meetkunde van beweging 
noemde, terwij l hij  telkens kanten van den menschelijken aanleg 
als vormgevingsvermogen. het plezier  in mooieren vorm. verrij -
kingsdrang. rythmeaanleg. inzicht om vormen en vormsamen-
stellingen uitt e denken ter  bevrediging van practische behoeften 
er  op aansloot. 

j  demonstreerde zoo achtereenvolgens kwesties van ontstaan 
van vorm bij  beweging van een punt; ornament als bewegings-
spel en als rijkheids - en versieringsdrang; vorm als voorstelling 
van iets en het verinogen ervan om het voorgestelde in de ver-
beelding op te roepen ; vormbeschrij  vingsdrang en aanleg : tee-
kenen; beeldend vermogen ; zien van vorm; symbolische kracht; 
groei van bouwkunst uit behoeftebevredigingsvorm; vrij e vorm. 
gestyleerde vorm. om ten slotte eenige specimina van bouw-
kunst te beschouwen als veeleenheid van al het gevondene. 
Spreker  eindigde zijne lezing die door  lichtbeelden geïllu-
streerd werd niet de hoop uit te spreken de aanwezigen van 
de wenschelijkheid en mogelijkheid van het ideaal, om de in het 
onderwijs te behandelen kwesties tot levende waarden te ma-
ken, overtuigd te hebben, of, als zij  dat al waren, in hun overtui-
ging versterkt te hebben. 

. 

m . ff 
door  J. . 

T~"" G VA N GOE  EN T 

^ FÜï . r  de Vereeniging t 
aan het Volk"  wordt van 15 Febr. 2 . in 
het Stedelijk m te Amsterdam een ten-

toonstelling gehouden van goed en slecht drukwerk . 
e tentoonstelling is ingericht op de wijze als de voor 

een paar  jaar  in hetzelfde museum gehouden Tentoon-

stelling van Smaakmisleiding, namelijk door  voorbeeld 
en tegenvoorbeeld. 

e tentoonstelling, die nu uitsluitend drukwerk bevat, 
is niet groot maar  zeer  leerzaam en daardoor  belangrijk . 
Zij , die nog niet goed kennis hebben genomen van de 
betere moderne inzichten omtrent de schoonheid van 
druk - en zetwerk, vinden hier  een afdoende gelegen-
heid, om onderricht te worden. "Wi e hier  niet overtuigd 
wordt , dat drukwer k kan zijn een zuivere kunst van or-
namentatie, van vlakversiering, logisch voortgekomen 
uit de techniek zelf, dat een adreskaart, een reclame-
plaat, een omslag, een briefhoofd, een circulaire, een-
boekpagina, enz., praktisch kan zijn en tevens een aan-
genaam ding om te zien, waarbij  het practische in 
geenen deele in conflict komt met het fraaie, integen-
deel het fraaie het practische versterkt, die moet wel 
een volkomen gemis aan decoratief gevoel hebben. 
Toch wordt het overgroot gedeelte van ons drukwerk 
nog beheerscht door  onjuist inzicht, meestal door  een 
soort schilderkundige werkelijkheids nabootsing, over-
eenkomstig het verlangen naar  het -plaatje" . Natuur-
lij k doen bij  zoo'n schilderij  de noodzakelijke letters' 
heel vreemd ; zij  zweven op onbegrijpelijk e wijze in de 
lucht of dartelen op niet minder  vreemde wijze op het 
land of in het water. e overheerschende invloed van 
de vrij e schilderkunst is ook hier  sterk merkbaar. t 
er  een abstracte, decoratieve kunst bestaat met hare 
eigen wetten en hare eigen schoonheid is pas weer  be-
grepen, toen voor  een jaar  of 20 de groote rationeele 
zuivering in bouwkunst en kunstnijverheid plaats vond. 
"Werkelij k goed modern drukwerk , dat in d 
en Nederland al sinds eenige jaren in uitstekende voor-
beelden tot uiting'i s gekomen, behoorde nu algemeen te 
zijn, en kan het ook best zijn. r  een belangrijk deel 
van de groote massa is in deze kunstzaken nog onontwik-
keld en neemt genoegen met de bedenkelijkste prullen. 

e tentoonstelling heeft de goede eigenschap actueel 
te zijn. Zij  dient voor  ontwikkeling van het volk, maar 
een categorie van menschen, die herhaaldelijk blijken 
geven, misschien nog minder  juist inzicht en zuivere 
waardeering van kunst te hebben dan het volk, de cate-
gorie der  ..officieelen". k bedoel al die hoogere ambte-
naren, commissieleden, invloedrijk e personen, die door 
hun positie de bevordering der kunstin handen hebben, 
die door  opdrachten tot de ontwikkeling der  heden-
daagsche kunst krachti g zouden kunnen medewerken. 
Bij  deze categorie, die in artistieke opvattingen ge-
middeld 25 jaar  ten achter  is en wier  kunstgevoelig-
heid toch al gering is, is het besef eener  decoratieve 
kunst soms nog in 't geheel niet ontwaakt. Een teeke-
nend voorbeeld hiervan is de Centrale Commissie voor 
de Nationale feesten 1913, met hare minderwaardige 
briefkaarten en affiches. 
k heb in de -Groene Amsterdammer"  van 2 Febr. j.l . 

hierover  nader  geschreven en zal er  hier  verder  over 
zwijgen. k geef alleen de Centrale Commissie ernstig 
in overweging naar  deze tentoonstelling te gaan, waar 
zij  de beruchte boeren-meid-briefkaart kan zien liggen 
als een voorbeeld van slecht drukwerk , en als tegen-
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voorbeeld de smaakvolle kaart van de Tentoonstelling 
e Vrouw 1813—1913." 

Ook de reclameplaat voor  de . Sporttentoonstelling 
1913 in n g is bedroevend slecht. t het oog op 
de talrijk e feesten en het vele drukwerk in 1913 kan 
deze tentoonstelling nog veel nut stichten. 

n moet de beteekenis van goed en smaakvol druk -
werk niet onderschatten. Schilderijtentoonstellingen 
trekken meer  bezoekers dan een dergelijke drukwerk -
tentoonstelling. r  het ware eigenlijk nuttiger  en 
beter, als het andersom was. 

k behoort tot de meest verspreide dingen in 
de wereld: kranten, weekbladen, circulaires, annonce-
kaarten, briefhoofden, reclameplaten, kalenders, boek-
omslagen enz. enz. e decoratieve kunst omgeeft ons 
veel en veel meer  dan de pictural e kunst. k is 
volop toegepaste kunst, kunst voor  de algemeenheid. 
En wanneer  men nu overtuigd is (zooals men gelukkig 
langzaam aan gaat worden) dat kunst opvoedend 
werkt , dat zij  krachtig, zij  het bij  velen onbewust, 
medewerkt tot verhooging van het levenspeil, dan zal 
ook van kunstvol drukwer k een veel grooter  kracht 
ten goede van de algemeenheid uitgaan dan van 
de losse schilderijkunst, die vri j  wel uitsluitend zich 
bevindt in de huizen der  rijke n of in musea. 
Goed drukwerk is kenmerkend voor  den stand van de 
kuituur . En waar  het goede moderne Nederlandsche 
drukwer k gebaseerd is op klaarheid, rationeele juist-
heid en zuiverheid, en op een opmerkelijk goed en be-
schaafd talent voor  decoratieve verhoudingen en kleur-
waarden, daar  is het te hopen dat deze belangrijke 
moderne uiting weldra in geheel Nederland erkend zal 
worden, opdat ergelijke uitingen zooals o.a. het affiche 
voor  de 4 jaarlijksch e te Amsterdam 1912 en de pro-
ducten der  Centrale Commissie 1913 voor  goed tot het 
verleden behooren. 

n bezoekers wordt een toelichting tot de tentoonstel-
ling ter  hand gesteld, welke is samengesteld door  S. 

. de , den bekenden modernen voorman op 
het gebied van drukwerk , ontwerper  van de s 
letter" , de e . 
k veroorloof mij  uit zijn helder  betoog het volgende 

over  te nemen. 
Over  het belangrijke onderwerp: reclameplaten zegt hij : 
„Bi j  elk der  opgehangen voorbeelden een toelichting te 
geven lijk t ons overbodig. e meeste tegenstellingen zijn 
duidelij k genoeg, indien men zich slechts even reken-
schap geeft wat een biljet moet zijn en hoe het moet zijn. 
Om te beginnen, het zij  duidelijk , sprekend, het moet de 
aandacht trekken, doch dient rekening te worden ge-
houden met de bestemming van het biljet en verlangt 
b. v. eene aankondiging van Vondels "  een 
fijner , stemmiger  uitvoering dan een reclame voor  koffie 
of bier. Een biljet is geen schilderij, het moet de werke-
lijkhei d niet imiteeren, want vooral ook is het een papier 
versiering, dus dient de voorstelling niet het vlak, 
waarop het is aangebracht te breken door  de valsche 
schijn van naar  voren komende figuren of letters (zie het 

biljet voor  Oude Jenever). Een duidelij k voorbeeld van 
gelaakte namaak-idée is het tegeltjes imiteerende bil -
jet van Cassiers voor  de d Star . t zulke imi-
tatie bereikt men niets, daar  reeds op een afstand te 
zien is dat het toch niet „echt"  is en men bij  den neus 
wordt genomen. Als elke vlakdecoratie berust het op 
een juist overwogen naast elkaar  stellen van lijnen en 
kleuren, daarmede is voldoende aan de eisch naar  af-
wisseling tegemoet te komen. Ook door  het open laten 
van een vlak zijn eigenaardige werkingen te bereiken 
(zie Bayerische Gewerbeschau), dit zij  hier  uitdrukke -
lij k vermeld als remedie tegen het gewoonlijk te vol 
plakken met letters en voorstellingen, waardoor  zelfs 
het best geteekende affiche zonder  werking is. 

e oplettende beschouwer zal aanstonds de voor  de 
hand liggende zonden tegen bovenstaande regelen op-
merken, indien hij  althans niet te zeer  is ingenomen 
door  het waanbeeld in elk kunstwerk een werkelijk -
heids-imitatie te willen zien. r  eenvoudig zijn de 
meer  technische en daardoor  tevens aesthetische te-
kortkomingen door  den buitenstaander  te herkennen. 
Nemen wij  het ook voor  het artikel nietszeggende biljet 
voor e Slaolie, dat gelijst en wel een olieverf-
studie van Breitner  imiteert. t namaken door  een 
lithograaf van zoo'n vrijui t geschilderd origineel is in 
artistieken zin het meest eigenlijke gevangeniswerk wat 
zich maar  laat denken; dit zal u duidelij k zijn na de 
volgende technische uitweiding. 

Op zeer  doorschijnend calqueer-papier  wordt een door-
trek gemaakt waarop elk streepje, elk puntje ontstaan 
door  de vrij e wending der  natte of halfdrooge kwast 
over  het ruwe doek, elke nuance van kleur  of tint angst-
valli g precies moet worden aangegeven. e doortrek 
wordt op steen overgebracht, van welke steen op bij -
zondere wijze contradrukken op het benoodigd aantal 
kleursteenen moet worden afgedrukt. t behulp dezer 
in lichte lijnen op elke steen staande „contour "  kan de 
lithograaf met elke gewenschte kleur  op de juiste plaats 
terugkomen, zoodat bij  het op elkaar  afdrukken van 
deze verschillende kleursteenen de partijen scherp en 
duidelij k terugkomen, kortom de druk „sluitend "  zij. 
Al s men nagaat dat op vele partijen , vele kleurvlakken 
zeker  zeven a acht maal teruggekomen moet worden, en 
niet op de volle waarde van elke te drukken kleur, 
maar  meestal in graduaties daarvan, om de juiste tint 
te benaderen, dan begrijpt men hoeveel scholing en 
overleg verlangd wordt voor  dit werk, waarvan het ar-
tistiek resultaat zoo pover  is, in vergelijking van de vele 
er  aan besteedde moeite. 

t is geen ambachtelijke zuivere uitoefening eener  tech-
niek, evenmin als het zuiver  zou zijn indien de borduur -
ster  de eigenaardigheden van een waterverfschets, of 
indien de beeldhouwer angstvallig het smeuige van het 
geboetseerde kleimodel in zandsteen zou trachten te 
imiteeren. Als tegenvoorbeeld is naast het slaoliebiljet 
een opgehangen, dat door  den ontwerper  zelf op steen 
is geteekend en dat ofschoon slechts driemaal gedrukt 
(het andere  12 maal) bij  veel minder  mot ite en kos-
ten, doeltreffender, mooier  en zuiverder  is. 
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Ook het biljet van g voor  de e 
landbouwtentoonstelling is een typisch staal der boven 
omschreven fout. r  is ze betrekkelij k nog grooter 
dan bij  het slaoliebiljet, omdat het een voor  een bepaald 
doel (biljet ) gedachte ontwerp is, waarbij  absoluut geen 
rekening is gehouden met de techniek waarin het zou 
worden uitgevoerd. e twee bij  het schilderen gebruikte 
kleuren zwart en rood zijn slechts met een vri j  groot 
aantal kleuren te benaderen. n ziet daarnaast eens 
het slechts twee maal gedrukte biljet voor r  door 
den geestelijken vader  zelf op steen gebracht, niet als 
reproductie zijner  ontwerpschets maar  als zelfstandige 
lithografie. 

t biljet van m voor  Vrouwenkiesrecht, 
waarop zooveel en zoo onduidelijke letters staan, heeft 
wederom den uitvoerder-lithograaf veel moeite berok-
kend, doordat de ontwerper-artist zich blijkbaa r geen 
rekenschap heeft gegeven van de uitvoering van zijn 
werk. t duitsche biljet hiernaast is duidelijker  door 
spaarzaam aangebrachten tekst en bondiger  voor-
dracht. r  ook is het beter, omdat de ontwerper  bij 
het maken zijner  schets rekening hield dat zij  door  den 
litograaf gemakkelijk kon worden op steen gebracht. 
Geheel zuiver  is dit nog niet, maar  de eisch van ont-
werp en uitvoering in ééne hand zal nog vaak moeten 
herhaald, zelfs blijkens vele biljetten, die om overigens 
goede kwaliteiten als pogingen van het streven in goede 
richtin g werden opgehangen. 
Een eng begrensde richtin g stelde ik niet voorop bij  de 
keuze, inde soort moest het goed zijn. Op het tuttige biljet 
vanChéret naast de slappe zwevende engel op dat van 
een Verzekerings-mij., zouden wij  liever  andere letters 
zien. e zoo suggestieve koffieboonen van de g zijn 
welhaast te realistisch, maar  een prachtig, werkings vol 
voorbeeld tegen het er  boven hangende, eerst heel dicht-
bij  te ontcijferen kleurlooze tentoonstellingsbiljet". 

e toelichting behandelt verder  nog de hoofdstukken: 
r  drukwerk en Ontwikkelin g Boekuiterlijk . 

e bescheiden tentoonstelling met zijn belangrijk en 
leerzaam doel: propaganda voor  goed drukwerk , deze 
typische moderne uiting van kunstnijverheid heb ik wat 
uitvoeriger  behandeld, dan oogenschijnlijk voor  een 
bouwkundig weekblad juist lijkt . r  als men bedenkt, 
dat de elementen, die ten grondslag liggen aan de deco-
ratieve kunst van goed drukwerk ; logica, evenwichtig-
heid, stijlzuiverheid, ook elementenzijn der bouwkunst, 
ja dat heel de moderne kunstnijverheid van architecto-
nische begrippen doordrongen zijn, dan ziet men het 
directe verband van deze drukwerk-kuns t met de mo-
derne bezieling der  geheele beeldende kunst en vindt 
men deze tentoonstelling daardoor  des te belangrijker , 
ook voor  architecten. 

E E
G T E 

Q N 1914. EB 
et streven van den n Werkbund is, 

r  een deel, uiteengezet door n 
rw- i - s in zijn artikel : Waar staan wij  ? 

Ü 1 3 = t vertaald opgenomen in de no's 2, 4, 5, 6 en 7 
van dit Weekblad. Wi j  geven hieronder  den vertaalden 
oproep voor  de hoogst belangrijke Tentoonstelling te 

n 1914, uitgaande van dezen Werkbund, die de 
goede hedendaagsche industri e met goede moderne 
kunstopvattingen wil doordringen; die, nu het vraag-
stuk van de kwaliteit is opgelost, naar  den veredelden, 
modernen vorm streeft. 

e e Werkbund-Tentoonstelling te n 1914 
gaat van de Stad n en van den n Werk-
bund gezamenlijk uit, en zal te n r 
1914 gehouden worden. r  de stichting' van een 
„Verei n zur  Veranstaltung der n Werkbund-
Ausstellung Cöln 1914", aan het hoofd waarvan staan 
de Oberbürgermeister  van , x Walra f en de 
voorzitter  van den Werkbund Peter  Bruckman, , 
benevens als daadwerkelijk voorzitter  de Wethouder 
van , Carl . is een middel tot verwerke-
lijkin g van de tentoonstelling geschapen. t daadwer-
kelij k bestuur  van de Vereeniging vormt het bestuur 
van de tentoonstelling, dat ter  zijde gestaan wordt door 
het geheele bestuur  van de Vereeniging en zeven co-
mite's van voorbereiding. r  de stad n zijn voor 
de voorbereiding, welke in vollen gang is, 50.000 k 
afgestaan, terwij l de stad in het garantiefonds voor 
500.000 k heeft geteekend met de bepaling, dat in 
geval van een tekort de helft van dit bedrag vóór alle 
andere garantie verklaringen terug betaald wordt. Voor 
de tentoonstelling is een  200.000 2 groot terrein op 
den rechter r  afgestaan, dat met het oog op het 
beroemde, door  den e gezicht op , 
een zeer  geschikte gelegenheid biedt voor  het maken van 
een interessanten aanleg van de tentoonstelling. e 

g en de Pruisische g hebben 
blijke n van levendige belangstelling voor  deze tentoon-
stelling gegeven en evenzeer  de permanente tentoon-
stellingscommissie voor  de e , zoodat 
gezegd kan worden, dat aan alle noodzakelijke voor-
waarden is voldaan. e tentoonstelling wil aantoonen, 
wat de e industri e in samenwerking met de 
kunst kan voortbrengen. e gedachte van den -
schen Werkbund, het e werk door  verbetering 
van de kwaliteit en door  ontwikkelin g van den vorm te 
veredelen, zal op juiste wijze getoond worden. Zin voor 
kwalitei t en gevoel en begrip voor  den nieuwen vorm 
van de e producten moeten bij  hen, die er  in de 
eerste plaats bij  betrokken zijn, verdiept en meer  stand-
vastig gemaakt worden, terwij l zij  ook in de kringen 
van hen gewekt moeten worden, die heden nog verder 
af staan. 

e tentoonstelling moet in ruime kringen het bewust-
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zijn wekken, dat het hier  gaat om een toekomstvraag 
van den , nationalen arbeid, aan de oplossing 
waarvan ieder  voor  zijn deel, hetzij  als voortbrenger  of 
als verbruiker , moet medewerken. 
Wanneer onze groot-industrie, voor  alle de electrici-
teits- en chemische industrie, in de wereld den goeden 
naam aan het e werk opnieuw gegeven en de 
bodem voor  onze economisch-politieke Wereldbetee-
kenis bewerkt hebben, dan hangt de verdere beslis-
sende vooruitgang voor  ons slechts daarvan af, of wij 
ons boven de technisch-wetenschappelijke kwaliteit 
van deze prestaties uit, tot de hoogte van een waar-
achtig kunstvolle kwaliteit in vorm kunnen verheffen. 

e wetenschappelijk-technische en volledig de orga-
nisatorisch-praktische toepassing is van ons -
schers. Voor  10 jaren vierde op de tentoonstelling te 

f de groote e industri e 
de schitterendste triomf van hare prestaties. r 
juist in dat jaar  is de nieuwe e Werkbund ont-
staan, die nu in , het middelpunt van het grootste 
en rijkst e e industriegebied, wil toonen, hoe hij 
het werk van de e kunstnijverheid kan verede-
len. Plaats en tij d zijn zeer  gelukkig gekozen, en wan-
neer  alle bevoegde geestelijke en economische krachten 
medewerken, dan zal in n werk geleverd worden, 
dat voor  de huidige kuituur-ontwikkelin g van -
land veelbeteekenend en richting-aangevend zal zijn. 

t indeelingsplan van de tentoonstelling bevat: 

1. Uitgezochte voorwerpen van ouden en nieuwen tijd in 
voorbeeldige tentoonstellingsruimten. 

. Aparte tentoonstellingen van enkele kunstnijveren, 
.  in handwerk en industrie. 
e afdeeling geeft het resultaat van het samenwerken 

van kunst, handwerk en industri e ter  veredeling van de 
kunstnijverheid in een systematisch geordend overzicht 
van de e practische kunst, met inbegrip der 
ruimte-kunst. 
1. Voortbrengselen van verschillende industrieën afzon-

derlijk tentoongesteld: 
a. Textiel- en bekleedingsnijverheid; b. ; 
c. Papierindustrie; d. Tapijtfabrikatie ; e. -
fabrikatie ; / . Boekkunst, reproductie, techniek en 
schriftkunst ; g. Photografie; h. e nij -
verheid ; i. Steenindustrie; k. ; /.Glasindus-
tri e ; m. e industie; n. Speelgoed. 
2.
a. Apart e woonkamers en woningen; b. -
ruimten in organische verbinding met werken van de 
vrij e kunsten (schilder- en beeldhouwkunst). 

. Afzonderlijke onderdeden van de praktische kunst. 
r  zal de kunstvolle inwerking op belangrijke terrei-

nen van het leven en van den arbeid, met inbegrip van 
den handel, regelmatig in afzonderlijke zalen tentoon-
gesteld worden. 
a. Bouwkunst en Stedenbouw; b. e kunst en 

; c. Tuinkunst ; d. ; e. het s 
van de Vrouw; / . Fabriek, Werkplaats en Bureau; 
g. t in ; ft. Verkeer n en bouwwer-
ken voor  het verkeer); i. Sport ;k. . het 

Etagehuis voor  middelbare inkomens; m. de e 
woning; het s voor  de e koloniën; het Neder-

e dorp. , t enbouw-
advies). 
V .  opvoedingsmethoden. 

. Het Oostenrijksche Huis. 
Al s tentoonstellingsvoorwerpen moeten verder  de vol-
gende gebouwen worden beschouwd: 1. Feesthuis; 
2. Theater; s ; . 
Bovendien zal op een afzonderlijk terrein een ontspan-
ningspark worden ingericht, dat dienen zal voor  volks-
vermaken, waarbij  getracht zal worden ook deze kunst-
vol te veredelen. 

 T E GENT.
te heer  Gratama ergert zich in het Bouwk. 
i Weekblad over  het feit, dat voor  het Neder-
[landsrhe gebouw op de Gentsche Wereld-
tentoonstelling weder  de e 

bouwstijl gekozen is, die met „kunstige"  middelen na-
gemaakt moet worden. 

r  wordt het geen slechte gewoonte bij  ons, dat men 
over  ieder  officieel gebouw wat te zeggen heeft? Zelfs 
architecten verbeelden zich het recht te hebben zoo'n 
bouwkundige kwestie te beoordeelen. 

r  kan Nederland gerust zijn! t geheel belooft een 
zeer  precieuze prestatie te worden, zuiverder  nog dan 
die te Brussel. 

e gewraakte keuze is geboren uit de overweging, dat 
Nederland niets biedt op het gebied der  moderne archi-
tectuur  en dat niets meer  den vreemdeling behagen zal 
dan zoon e gevel. 
En indien we goed ingelicht zijn, zalde e 
stij l zich ditmaal niet alleen tot den gevel uitstrekken. 
n Brussel heeft men nu reeds ingezien, dat commissie-

leden in zwarte jas en hoogen hoed, soldaten in moderne 
uniformen niet in overeenstemming zijn methetkonstig 
architectuurwerk , dat deze stijlloosheid met de weten-
schappelijke opvatting van Nederland in strij d is. 

s heeft, naar  verluidt , de commissie zich verbonden 
gedurende den duur  der  tentoonstelling in -
landsch kostuum te verschijnen. Ook de bewakers en 
soldaten zullen daartoe in staat gesteld worden. 

t kostuum der  bewakers zal bestaan uit zwart, 
h laken, oranje kousen, witte kraag en Puritein-

schen punthoed, terwij l dat der  soldaten uit een der 
staatsche regimenten gekozen zal worden. 
Betreffende het kostuum der  Commissie is nog geen 
overeenstemming verkregen. Een meerderheid is voor 
het waardig fluweelkleed der  oude burgervaderen, een 
minderheid meent, dat het Volendammer mansgewaad 
minstens evenveel historische waarde heeft en op het 
buitenland meer  indru k zal maken. 
Stijlzaken zijn gewichtig, maar  lastig! n de -
sche taveerne had men bijv.sigarenencigareiten willen 
verbannen met uitsluitend gebruik der  lange, goudsche 
pijp . Edoch, door  den weerstand der  sigarenfabrikan-

101 



ten, gesteund door  invloedrijk e personen, is men ge-
dwongen, deze moderniteit toe te laten. 

r  deze kleinigheid wordt volkomen overtroefd door 
het belangrijke feit, dat de e inzendingen 
naar  Gent per  trekschuit zullen vervoerd worden. t 
oude transportmiddel munt uit door  zekerheid en heeft 
het voordeel, dat het een onzer  nationale eigenschap-
pen symboliseert. 

Na de opening der  "Wereldtentoonstelling zullen deze 
trekschuiten in Gent verblijven en gelegenheid bieden 
in de Gentsche grachten te spelevaren. 

e dagelijksche verschijning dezer  aardige vaartuigen 
zal nevens het gelukkig geheel van het Nederlandsche 
tentoonstellingsgebouw voor  vriend en vreemdeling 
spreken van den huidigen luister  des vaderlands. 

Uit de N.  Ct. 
Bravo voor  dit fij n ironisch stukje! e .aardige"  trek-
schuiten die nevens het „gelukki g geheel"  van het Ned. 
paviljoen zullen spreken van den .huidigen luister  des 
vaderlands"  ! Ja, ja, die zijn goed, heel goed! G. 

T E N T E 
. g| 

poedig zal de laatste houten stijl van het hulp-
gebouw h op het e Plein zijn 
wijder d en kan men zich, in verband met den 
nieuwbouw , een denkbeeld vormen 

hoe het e Plein er  in de naaste toekomst uit zal 
zien. Er  bestaan, naar  ik meen, bij  Gemeente Werken 
ernstige plannen, om op het gedempte deel van de -
baansgracht een plantsoen aan te leggen of een monu-
ment cp te richten, in elk geval om dit gedeelte onbe-
bouwd te laten. Vergis ik mij  niet, dan is in verband 
met den nieuwbouw h besloten genoemd stuk van 
de t te dempen, zoodat h ook aan 
die zijde rui m gesitueerd zoude zijn. 
"Wanneer  men nu echter  ter  plaatse den toestand in 
oogenschouw neemt, blijk t het duidelijk , dat deze ver-
ruimin g de schoonheid van het e Plein niet ver-
hoogt, integendeel benadeelt. Toen het hulpgebouw er 
nog stond was het algemeen aspect van het plein veel 
meer  bevredigend, en de oorzaak hiervan is gemakke-
lij k te vinden. 

t e Plein is een lengte plein; zijn as loopt van 
de e straat naar  het e Boschje. "Wel is 
het plein niet een zuivere langwerpige rechthoek en 
wel is de situatie van den schouwburg en het American 

l eenigszins grillig , maar  toch is de hoofdneiging 
van het plein, de hoofd ruimteontwikkeling , afgeslo-
ten door e e , voorgevel 
Schouwburg, voorgevel American , , en de 
kort e huizenreeks met het Politiebureau, in bovenaan-
gegeven richting . Sluit men nu het gedempte gedeelte 
der t niet met een gevel af, dan ontstaat 
op bovengenoemde as een dwars as van groote betee-
kenis en krijg t de ruimteontwikkelin g van het geheele 
plein iets zeer  tweeslachtigs, te meer  daar  de breedte 
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van het gedempte gedeelte aanmerkelijk is. t -
sche Plein is door  het pleintj e tusschen den rechter 
zijgevel en de . e t en door  zijn 
grilligen hoofdvorm toch al tamelijk onrustig; het zou 
door  de voorgenomen verwijdin g nog veel onrustiger, 
onbestender, leeger  en leelijker  worden. 
Voor  een afsluiting aan deze zijde is in 1912 door  de 
Afd . Amsterdam der j  tot bev. der  bouwk. 
en het Genootschap Arch , et Amic. de J. . -
prijsvraa g uitgeschreven. t bekroonde project stelde 
een zuil voor. e zal het euvel niet oplossen. Afslui -
ting moet er  zijn, een gevel moet er  komen, en wel een 
die niet te hoog is. 

Opmerkelij k is, dat het plein, afgesloten door  den 
gevel van het vri j  lage hulpgebouw , goed vol-
deed. 

t is zeer  te waardeeren, dat de gemeente wil mede-
werken om het plein te verbeteren en te verruimen. 

, zoo zij  in deze tegenover h niet verplicht is 
het gedempte gedeelte onbebouwd te laten, ware het 
beter  dat terrein practisch en finantieel te benutten en 
elders de stad op meer succesvolle wijze te verfraaien. 

X . 

T -
 EN E

VA N E BE  WA A S ACTE N 
VOO , 

. . 

Voordracht gehouden in eene vergadering van de Af-
deeling Amsterdam van den Algemeenen Nederland-

schen Opzichters- en Teekenaarsbond. 
Vervolg van blz. 94, slot. 

Na het hier  uitvoerig behandelde standpunt van den 
Bond ten opzichte van de medezeggingschap in het 
bestuur  eener  onderwijsinrichting , behoeft het geenbe-
toog dat de vraag door  den heer  Versteeg geopperd, 
ons zeer  sympathiek is. Wij  hebben alleen iets toe te 
voegen, nl. dat ook de vakvereeniging der  opzichters 
en teekenaars, naast die der  architecten en ingenieurs, 
de behartiging van de belangen der  technici in het be-
stuur  zal opeischen. n de toekomst zal het niet onmo-
gelijk zijn dat de Overheid, van de zijde der  technici met 
deze wenschen in kennis zal worden gesteld. 
k kom thans aan de behandeling van het tweede deel 

van het aangekondigde onderwerp nl. de bespreking 
van de wenschelijkheid van wettelijke bekwaamheids-
acten voor  technici. Allereerst dringt de vraag aan ons 
op: Waarom ijver t de A.N.O. en T.B. voor  invoering 
van bewaamheidsacten ? 

n de eerste plaats omdat aan een groote categorie be-
oefenaars den pas zal worden afgesneden, zichzelf het 
predicaat voor  opzichter  of teekenaar  toe te kennen; 
hetgeen niet alleen verderfelij k inwerkt op de al-niet-
hoog aangeslagen capaciteiten van de technici, maar 
ook onheilspellende gevolgen kan hebben voor  degenen, 
die dergelijke „vakgenooten"  in hun dienst hebben. 

n moet hieruit wederom geen verkeerde conclusie 
trekken, n.l. dat zij, die niet aan bepaalde bekwaam-
heidsnormen hebben voldaan de minderwaardigen zijn. 

e groep hebben wij  niet op het oog maar  wel de be-
oefenaars, die, na mislukkin g in hun streven naar  een 
bestaan, teneinde raad hun loopbaan als technicus 
kiezen. e eenvoudige waarheid is, dat naar  diè groep 
het overige deel der  technici wordt beoordeeld ook wel 
veroordeeld. Naar  diè groep wordt het prestige van het 
geheele corps afgemeten; naar  die groep worden de 
salarissen vastgesteld, kortom, de invloed dezer  groep 
op het economische leven der  technici is niet te gering-
schatten, 't s daarom van het hoogste belang wanneer 
aan déze beoefenaars te kennen wordt gegeven.dat voor 
de uitoefening van het door  hun gekozen beroep andere 
voorwaarden en capaciteiten noodig zijn, dan zij  zich 
eenmaal hebben voorgesteld. 
Er zijn nog andere redenen en wel van meer beteekenis 
dan de voorgaanden, welke de technici noodzaken te 
ijveren voor  de invoering van bekwaamheidsacten. 
Allerwege wordt getracht de wijze van produceering in 
technisch opzicht te verbeteren; dag in dag uit arbeidt 
men aan de volmaking, tot zelfs in de kleinste onder-
deden, van materialen, die de massa-productie aan-
merkelij k bevorderen. Geen middel wordt onbeproefd 
gelaten om de arbeidsbesparing door  het invoeren van 
machines en werktuigen in die bedrijven, waar  voor-
heen door  handenarbeid geheel of gedeeltelijk werd 
geproduceerd, zoo doeltreffend mogelijk te doen zijn. 

e technici van tegenwoordig moeten hierdoor  aan 
eischen voldoen, die hun fundeering hebben gevonden 
in den koortsachtigen ontwikkelingsgang van het hui-
dige productie-systeem. e techniek en dus hare be-
oefenaars — de technici — zijn onafscheidelijk aan de 
vormen van het moderne productie-systeem verbonden; 
het denkvermogen en het vernuft der  technici bewegen 
en ontwikkelen zich naar  de behoeften der  massa-
productie. 

Ergo, met de algemeene ontwikkeling van den technicus 
behoeft men het niet zoo nauw te nemen; de hoofdzaak 
is, dat hij  vaardigheid bezit om zoo snel mogelijk het 
één of ander  onderdeel voor  uitvoering gereed te maken. 
Bezien wij  de werktuigkundige vakken in het algemeen, 
dan treft ons hier  een steeds toenemende specialiseering, 
d.w.z. het samendringen der  kennis en der  voortbren-
ging van bepaalde deelen eener  werktuigkundige bran-
che en het aanwenden van allerlei hulpmiddelen om 
zulk een deel steeds volmaakter  te doen samenstellen 
en te vervaardigen. 
Voor  den technicus is een gewone werktuigkundige 
„opvoeding"  haast niet meer  voldoende. e algemeene 
grondbeginselen der  statica, der  sterkterekeningen, 
van de meetkunde etc. etc, zijn natuurlij k van waarde 
maar  . . . . tot heden geldt voor  hem, zoo hij  in een ge-
specialiseerde branche komt de hoofdzaak, de ervaring, 
het zich inwerken, ook al zijn er  wellicht op dat gebied 
vakboeken te verkrijgen waarmede hij  zijn kennis voor 
dat speciale vak verrijke n kan. Speciale technici zijn 
voor  de werktuigkunde en electrotechniek in elk vak te 

vinden. Er  zijn, door  dezen toestand, o zoo bitter  weinig 
technici, welke vele vakken grondig kennen, en er  in kun-
nen werken, ontwerpen, construeeren enz. Er blijf t voor 
den technicus niets anders over, dan zich op een speciaal 
vak toe te leggen. Wanneer  wij  een opsomming zouden 
geven, welke geen aanspraak behoeft te maken op vol-
ledigheid, dan worden de voortbrengingen der  indus-
trieën gescheiden in ongeveer  vij f hoofdgroepen. Ge-
rangschikt aldus: 1. Scheepsindustrie; 2. Nijverheids-
industrie; 3. Verkeersindustrie; 4. Exploratiewezen 
en 5. Wetenschappelijk technisch deel. 
All e deze hoofdgroepen worden nader  onderverdeeld 
in kleine en groote af deelingen waarin allerhande tech-
nici werkzaam zijn. 

e specialiseering in de bouwkunde heeft nog niet 
zulke vorderingen gemaakt. Toch treft men nu reeds 
op de groote teekenbureaux in Amerik a en d 
veelvuldig aan, dat iedere groep van het aldaar  werk-
zaam zijnde personeel aangewezen is, uitsluitend het-
zelfde onderdeel te vervaardigen. n heeft technici, 
die nooit iets anders doen dan schetsplannen vervaar-
digen, anderen maken de definitieve plannen. Er  zijn 
menschen, die niets anders doen dan ontwerpen en 
teekeningen maken van gevels; terwij l het détai l leeren 
geheel en al berust bij  afzonderlijke groepen of personen. 
n de groote plaatsen van ons land treft men op de 

gemeentebureaux en op die der  groote architecten, zij 
het dan in kleinere afmetingen, reeds denzelfden toe-
stand aan. 

Waar dus de specialiseering, de technici tot specialis-
ten kweekt, daar  moet, om verwatering en verslechte-
rin g van het vak eener-, en een eenzijdige ontwikkeling 
van den technicus te voorkomen anderzijds, worden 
geijverd èn voor  verbetering van de wijze der  opleiding 
van den technicus èn voor  de invoering van bekwaam-
heidsacten. Er zullen voorts middelen beraamd moeten 
worden inhoeverre het . T. O. aan de toenemende 
specialiseering tegemoet kon komen. 

t zal, vooral in de werktuigkunde noodig blijken , dat 
voor  vele vakken de juiste opleiding gegeven moet 
worden, zij  het dan ook in groote omtrekken. 

e A. N. O. en T. B. heeft dan ook niet verkeerd gezien 
door  de aandacht voor  het vraagstuk van bekwaam-
heidsnormen levendig te houden. s in 1907 kwam 
op initiatie f van den Bond de „Bekwaamheidsacten-
Commissie"  ') tot stand welke voor  de bouwkundigen 
een 4-tal examenprogramma's heeft ontworpen. e 
van deze examens n.l. voor  bouwkundig opzichter, 
bouwkundig teekenaar, en uitvoerder  van bouwwerken 
worden thans door  de j  tot Bevordering 
der  Bouwkunst jaarlijk s afgenomen; terwij l blijkens 
het t van de Commissie voor  Voorbereiding van 
het Examen , het r  der 

') e Commissie bestond uit vertegenwoordigers der  navol-
gende vereenigingen: Ned. Aannemersbond, Architectur a et 
Amicitia , Bouwkunsten Vriendschap, j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Soc. Tech. Vereen, van . s en 
Architecten en Algem. Ned. Opzichters- en Teekenaarsbond. 
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Nieuwe k in n . Naar eene teekening uit de zeventiende eeuw. Uit : 
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 tot de instelling van laatst genoemd 
examen heeft besloten. 

e examens kunnen zich in toenemende belangstel-
ling van de zijde deropzichtersenteekenaarsverheugen. 
n de jaren 1910 — 1911 en 1912 hebben aan het examen 

voor  bouwkundig opzichter, respectievelijk 122, 138 en 
159 candidaten deelgenomen, totaal 419. n hetzelfde 
tijdva k namen aan het examen voor  bouwkundig tee-
kenaar  9, 19 en 9 candidaten deel; te zamen 33. t 
examen voor  uitvoerder  voor  bouwwerken is voor  het 
eerst in 1911 tot stand gekomen; het aantal candidaten 
bedroeg in beide jaren 9, dus totaal 18. 
Opmerkelij k is het stijgend aantal candidaten voor  het 
examen tot het verkrijgen van het a van Bouw-
kundig Opzichter. 
Een verblijdend teeken is dat de j  tot Be-
vordering der  Bouwkunst, de meening is toegedaan dat 
op den duur  het afnemen der  examens door  de Overheid 
zal moeten geschieden. e band iusschen de g 
en de j  is reeds gesmeed en wel in 1910, 
door  de toekenning van een subsidie groot/ 5000. ter 

bestrijdin g der  kosten welke de examens 
met zich brengen. e g heeft den 

r  van het . O, den r . J. 
de Groot opgedragen, voor  en tijdens de 
examens met de . t. B. d. B. in overleg 
te treden. Uit deze feiten trekken wij  de 
conclusie dat van de zijde der g 
en door  de j  zal worden ge-
tracht de normen van bekwaamheid door 
de wet te doen bekrachtigen; waardoor 
de waarde voor  de diploma's aanmerke-
lij k zal stijgen. 
Vermelding verdient nog dat de A. N. O. 
en T . B. van meening is, dat ten aanzien 
van den persoon, de Overheid in de eerste 
plaats hare waardeering voor  de norm 
van bekwaamheid niet mag onthouden. 

r  de absolute afwezigheid van een-
heid in de wijze van opleiding is het di-
ploma vaak met veel inspanning en door 
groote financieele offers van den techni-
cus verkregen. 

e Bond heeft dan ook tot verschillende 
gemeentebesturen van ons land een adres 
gericht, behelzende het verzoek om aan 
de technische gemeenteambtenaren, wel-
ke o. m. in het bezit zijn van één der  ge-
noemde , eensa-
larisverhooging van minstens ƒ 50. — per 
jaar  toe te kennen. Van de gemeentebe-
sturen van n en t is 
reeds bericht ingekomen dat aan het ver-
zoek door  den d is voldaan. 

r  hoopvol is het gesteld met de be-
kwaamheidsnormen voor  werktuigkundi -
gen, electro-technici, e. a. een poging uit-
gaande van den A. N. O. en T. B., om tot de 
samenstelling van een programma van 

eischen voor  die groepen te geraken, is jammerlij k mis-
lukt . e de vereenigingen welke indertij d hunne me-
dewerking hebben geweigerd, door  de beteekenis van 
de diploma's voor  de bouwkundigen tot het inzicht 
komen dat thans hunne onthouding geen bestaansrecht 
meer heeft. 

Vooral met het oog op de oplossing van het . T. O.-
vraagstuk dat in breeder  kringen aan sympathie wint, 
is de samenwerking van alle belanghebbenden dubbel 
gewenscht. 
Na het hier  behandelde, behoef ik geene conclusies te 
trekken; uit één en ander  blijk t duidelij k het ernstige 
streven van den Bond om te geraken tot een algeheele 
geestelijke, moreele en maatschappelijke verheffing van 
de Nederlandsche technici. 
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Ontwerp voor een tuinhuis, door  Jacob Otten  Uit : Geschiedenis der  Ned Bouwkunst door A. W. Weissman. 
Uitg. S. . van , Amsterdam. 

N OVE . d e j  tot Bevordering der  Bouwkunst te-
. „ . recht gehuldigd is als schrijver  over  bouwkunst, en hem 

 J. . . _ s ? , .J . . . . 
de Eerepenning der j  door het -

S E . s t u u r i s o v e r h a n d i g d . l den schrijver  deze onder-

 A. W. . scheiding zeer  zeker  niet alleen ter  eere van genoemd 

werk is te beurt gevallen en veel eer  de bedoeling heeft 

voorgezeten de vele verdiensten in het algemeen van 

den heer  "W . als vruchtbaar  en belangwekkend schrijver 

over  bouwkunst te erkennen, is toch de verschijning 

van zijn werk over  onze nationale architectuur  daartoe 

de aanleiding geweest. 

Terecht zegt de auteur  in zijn Besluit: e geschiedenis 

der Nederlandsche bouwkunst heeft tot dusver  niet de 

aandacht en de belangstelling gevonden, die zij  ver-

dient. Terwij l men sinds meer  dan een kwar t eeuw met 

onverdroten ijver  bezig is bijzonderheden omtrent onze 

zeventiende ecuwsche schilders en hun werken uit de 

archieven op te diepen, werd op onze bouwmeesters 

en hunne scheppingen nauwelijks acht gegeven. 

t maakt de taak van hem, die eene geschiedenis der 

Ned. bouwkunst schrijven wil , niet gemakkelijk. s 

hij  dient de bouwstoffen, die hij  voor  zijn werk noodig 

heeft, zelf te gaan opgraven, daar  hij  maar  zeer  zelden 

gebruik kan maken van wat reeds door  anderen aan het 

lich t werd gebracht" . 

et is mijn bedoeling in deze rubrie k boeken 

te bespreken, die over  Bouwkunst handelen, 

en wel in het bijzonder  die, welke de bouw-

lBmiSai kunst van de aesthetische of cultuur-histori -

rische zijde bekijken. k meen dat dit wel wenschelijk 

is, niet alleen omdat zoodoende medegewerkt wordt 

de belangstelling voor  de bouwkunst te verhoogen.maar 

ook omdat de lezer, nader  en dieper  kennis nemende 

van den inhoud dezer  boeken dan in een oppervlakkige 

aankondiging gemeenlijk geschiedt, langzamerhand een 

basis voor  bouwkunstige kritie k kan verkrijgen , die in 

onzen rationeelen en intellectueelen tij d ook voor  den 

architect van het grootste belang is. 

e ri j  der  boeken wordt geopend met het laatste werk 

van den heer  A. "W . Weissman: Geschiedenis der 

Nederlandsche Bouwkunst. t boek is meer  van histo-

rischen dan van cultuur-historischen en zeer  weinig 

van bouwkunstig-aesthetischen aard, en er  zou dan 

ook geen directe reden zijn, juist dit werk te nemen, 

ware het niet dat de heer  Weissman dezer  dagen door 
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Stadhuis te Groningen. Uit : Geschiedenis der  Ned. Bouwkunst, door  A. W. Weissman. 
Uitg. S. . van , Amsterdam. 

t boek getuigt van een respectabelen arbeid, en de 
schrijver  kan er  trotsch op zijn, de eerste te zijn geweest 
die een complete geschiedenis onzer  architectuur  tot 
aan 1800 heeft geschreven. Galland, met zijnbekendeen 
voor  zijn tij d voortreffelijk e Geschiedenis der -
sche bouwkunst en beeldhouwkunst, behandelt alleen 
de , en daarbij  vooral de , 
de Barock weinig en de o in 't geheel niet. Even-
zoo niet de e tijd . t is een verdienste 
van den heer  "Weissman, dat hij , oveenkomstig het hui-
dige gezichtspunt, aan de Barock, de o en de 
T.odewijk XV  stijl recht laat wedervaren en deze stijlen 
een plaats in de geschiedenis der  bouwkunst inruimt , 
die hen toekomt. 

Tal van historische mededeelingen zijn in het boekver-
meld; vele bouwkunstenaren uit de 17de en 18de eeuw, 
in vroegere geschiedenisboeken terloops of niet ge-
noemd, worden hier  nader  behandeld, zoo bijv . Philips 
Vingboons, Justus Vingboons, l Stalpaert, 
Adriaa n , Elias Bouman, Steven Vennecool, 
Pieter  Post, Arend van 's Gravensande, Pieter  Noor-
wits, Bartholemeus , Jacob , Salo-
mon de Bray, Willem van der , Coenraad , 
Gerard , s Jacob , k 

, k Jacob Otten, t Viervant, . . 
Viervant , Cornelis , Jan Eduard de Witte, Abra -
ham van der , e. a. wier  werken nader  worden 
beschreven. 
Om een denkbeeld te geven van de wijze, waarop de 
schrijver  zijn stof behandelt, volgt hieronder  een ge-
deelte zijner  uitvoerige mededeelingen omtrent den 
toren van Utrecht. 

n de veertiende eeuw hebben de bisschoppen van 
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Utrecht hun kathedraal gelaten in 
den staat, waarin Jan van Zieri k 
haar  door  het aanbouwen van een 
trans om het koor  had gebracht. 
En toch zou, voor  den luister  van 
den eeredienst, het voltooien al-
thans van het koor, wat met het 
geld, voor  den toren gebruikt, on-
getwijfeld had kunnen geschieden, 
meer gewenscht zijn geweest, dan 
het stichten van het hooge gevaar-
te, dat nu nog de verbazing van 
den beschouwer wekt. 

h de bisschoppen voelden zich 
in de eerste plaats wereldlijk e vor-
sten. n de veertiende eeuw tot 
het toppunt hunner  macht geko-
men, wilden zij  daarvan doen blij -
ken door  het oprichten van een 
gedenkteeken, dat men ver  in het 
rond zou kunnen zien. Verkondig-
den de belfroods, de torens der 
stadhuizen, die wij  later  zullen be-
spreken, de macht der  burgerij , de 
bisschoppen wilden toonen, dat 
hun wereldlij k gezag daarboven 

ging. e tijdgenooten hebben dit wel begrepen. 
Niemand minder  dan Geert Groote, de stichter  van de 
Broederschappen des Gemeenen , schreef in 
1377 een tractaat, waarin hij  bisschop en domkapittel 
wegens de zondige ijdelheid, die tot het bouwen van den 
toren geleid had, ernstig berispte. r  de bisschoppen 
waren er  de mannen niet naar, om zich aan zulke beris-
pingen te storen. 

e ontwerpers hebben de loodlij n overal toegepast, en 
alle overgangen vermeden, die tot dusverre door  steun-
beren, hoektorens of luchtbogen de Gothische torens 
tot de pyramide hadden doen naderen. e twee onder-
ste verdiepingen, hoofdzakelijk uit gebakken steen be-
staande, missen lijstwerken, die de waterpaslijn zouden 
doen spreken. e achtkante lantaarn, van gehouwen 
steen, rijs t ook loodrecht op en in haar  versiering is 
groote soberheid betracht. Boven haar  spitsboog-
openingen zijn frontalen en fialen aangebracht, zooals 
men die in het laatst der  veertiende eeuw hier  te lande 
begon te maken. 

r  de rechtlijnigheid en de soberheid der  versiering 
heeft de toren een zeker  wereldsch en weerbaar  aan-
zien, dat voortreffelij k aan het doel beantwoordt, waar-
mede het bouwwerk werd gesticht. e torens, die de 

e steden in de dertiende en veertiende eeuw 
deden verrijzen, hebben een zelfde karakter , 

e Utrechtsche toren is geen kerktoren en nu hij  weder 
alleen staat vertoont hij  zich, zooals zijn stichters hem 
zich hebben voorgesteld. Ook het dak van den toren 
verdient de aandacht. l werden de Gothische 
torens door  een slanke spits bekroond. s die spits ach-
terwege gebleven, dan geschiedde dit, omdat het geheel 
niet voltooid kon worden. s de schrijvers der  zeven-

tiende eeuw merkten op, dat het dak van den Utrecht-
schen toren veel lager  is dan dat van andere torens. Zij 
beweerden toen, dat er  vroeger  een hoogere spits be-
staan had, die afgebroken en door  het lage dak ver-
vangen was. Op esthetische gronden is ook in de negen-
tiende eeuw voor  het vroeger  aanwezig zijn van een 
slankere bekroning gepleit. h zoowel de schilderij 
in de St. Bavokerk te Gent en die te Amsterdam, beide 
uit de eerste helft der  vijftiend e eeuw en reeds vroeger 
door  ons vermeld, vertoonen den toren in zijn tegen-
woordige gedaante, zoodat blijkt , hoe de lage spits 
reeds van den aanvang af heeft bestaan. Bij  een zoo 
eigenaardigen toren behoorde ook een eigenaardige 
bekroning, die een tegenstelling met de trotsche lood-
lijnen vormen moest. e toren is een gedenkteeken van 
den krijgshaftigen bisschop Jan van Arkel , onder  wiens 
krachti g bewind hij  grootendeels is gebouwd." 

n deze passage is vrijwe l het geheele karakter  van het 
boek terug te vinden; alleen worden over  het algemeen 
meer  historische feiten en namen, soms geheele reek-
sen dan beschouwingen gegeven. r  stoute bewe-
ringen, zooals de hier  bovenstaande dat de bisschop-
pen zich in de eerste plaats wereldlijk e vorsten voelden 
en om hun wereldlij k gezag te toonen de hooge torens 
bouwden, eene bewering, die vermoedelijk wel eenige 
waarheid bevat, maar  toch niet in hare zoo korte be-
slistheid als een volkomen en juist beeld van de werke-
lijkhei d mag gelden, dergelijke stoute en pikante be-
weringen vindt men meer. Zoo op blz. 341, waar  met 
gelijksoortige korte beslistheid gezegd wordt: t 
is bekend, dat in onze ..gouden"  eeuw de regenten 
het met de eerlijkheid niet zeer  nauw namen. r  als 
hunne onderhoorigen dit voorbeeld volgden, traden zij 
streng op."  Ook dit is een generaliseeren, dathistorisch 
niet door  den beugel kan, in elk geval nader  bewezen 
dient te worden en, zooals het hier  straat, terecht onge-
loof wekt. 

Een ander  voorbeeld van deze, voor  den heer  Weiss-
man kenmerkende opmerkingen, waarbij  men halfon-
geloovig geneigd is een vraagteeken te zetten, is deze, 
op blz. 430. 

.. t begrip schilderachtigheid is pas in de negentiende 
eeuw ontstaan. Vroeger  kende men het niet, en zelfs 
meesters als k de r  en n de y heb-
ben, waar  zij  konden, gevels geheel in gehouwen steen 
gemaakt, omdat de afwisseling van gebakken en ge-
houwen steen door  hen als iets van lager  orde werd be-
schouwd. 
Ook Jacob van Campen en zijn leerlingen dachten niet 
anders. Als zij  ontwerpen maakten bedoelden zij, dat 
die in gehouwen steen uitgevoerd moesten worden. 
Slechts noode gingen zij  tot het toepassen van gebak-
ken steen over  en gebruikten die bouwstof dus uitslui-
tend als vulling, zooals men dit sedert de vijftiend e 
eeuw had gedaan. 
Wi j  moeten dus wel in het oog houden, dat de afwisse-
ling van wit en rood, die men in de negentiende eeuw 
als het voornaamste element der  schoonheid in gevels 

is gaan beschouwen, door  de ontwerpers dier  gevels 
niet als zoodanig is bedoeld." 

t lijk t wel aardig en juist gezien; maar  al spoedig 
komen bij  nader  beschouwen van deze opmerkingen de 
vragen. Wat is schilderachtigheid? e men vroeger 
geen schilderachtigheid?? Beschouwde men werkelij k 
de afwisseling van baksteen en natuursteen als van 
lager  orde? Zou bijv . n de y de Vleeschhal in 

m liever  geheel in natuursteen hebben uitge-
voerd? s de fraaie eenheid in de Vleeschhal, de pikan-
terie in het verschil van materiaal en de levendigheid 
der  ornamentatie dus eigenlijk „va n lager  orde"  en niet 
zoo bedoeld?? 
k zou niet graag met den heer  Weissman hierover  de-

bateeren; ik weet echter  wel, dat er  in deze passage veel 
diepe dingen van bouwkunstige aesthetica worden aan-
geraakt op een luchtige en toch positieve wijze, die 
niet verantwoord is. 
Zooals gezegd, het werk is historisch van belang; de 
cultuurhistori e wordt zeer  vluchtig behandeld. Ziet 
hier, hoe de overgang van de Vroeg- naar  de -

e beschreven wordt : 

-Wi j  hebben nu een overzicht gegeven van de voor-
naamste bouwwerken, die in het laatste der  zestiende 
en in het begin der  zeventiende eeuw hier  te lande zijn 
gesticht. 

t overzicht is volstrekt niet volledig, doch onze be-
doeling was slechts, om, door  het bespreken der  meest 
karakteristiek e scheppingen, te doen zien, welke stijl 
gebruikt werd, toen de k der  Vereenigde 
Nederlanden in haar  opkomst was. 

k de r  en n de y zijn de meesters, 
die tot het vormen van dien stijl het meest hebben 
bijgedragen. Waarschijnlij k brachten leerlingen dier 
meesters dien bouwtrant ook buiten Amsterdam en 

m in zwang. Van deze leerlingen is echter  tot 
dusverre nog weinig bekend geworden. 

e stijl van k de r  en n de , die 
aanvankelijk zoo goed met het zeventiende eeuwsche 
leven in overeenstemming was, werd omstreeks 1630 
in de groote steden door  een anderen bouwtrant ver-
vangen. e zonen der  rijkgeworden kooplieden vonden 
geen behagen meer  in het bouwen van gevels, die met 
een overdaad van versierselen prijkten . Zij  verlangden 
een meer  deftigen stijl en vonden dien in den bouw-
trant , welke te e sedert 1560 in zwang was. 

e e stijl , ontstaan in een tijd , toen de 
Pausen de e kerk door  hervorming haar 
ouden luister  trachtten te hergeven, is streng en ver-
krijg t het effect dat hij  beoogt uitsluitend door  het toe-
passen der  Zuil-orden uit de oudheid. 

e versierselen, die de meesters der e in 
het begin der  zestiende eeuw nog zoo gaarne hadden 
gebruikt , versmaadt deze stijl en vergenoegt zich met 
hier  en daar  een festoen aan te brengen. 

o heeft, in het laatst van zijn leven, toen 
hij  de St. Pieterskerk en de paleizen op het l 
te e bouwde, zich van dezen stijl bediend. h 
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vooral Giacomo Barozzi da Vignola en Andrea Palladio 
hebben zoo door  hun bouwwerken als door  hun ge-
schriften, het meeste gedaan, om dien trant algemeen 
bekend te maken. 
n Nederland heeft Jacob van Campen zich het eerst 

deze strenge vormen gebezigd. j  is de eenige bouw-
meester  der  zeventiende eeuw geweest, die bij  zijn tijd -
genooten naam had. 
Jacob van Campen was uit een Oud-Amsterdamsen ge-
slacht gesproken. Zij n grootvader, die ook Jacob van 
Campen heette, was getrouwd met Griete Pieters, een 
zuster  van den bekenden dichter r  Visscher. 

t echtpaar  had twee zoons, waarvan de jongste, 
Pieter  Jacobszoon van Campen, 4 Nov. 1594 met Ger-
ritj e Claes Berends dochter  uit m huwde". Enz. 
Volgen meerdere historische feiten. 
Ook over  andere belangrijke cultuurwijzigingen is de 
schrijver  uiterst kort . Zoo over  den overgang van den 
midden-tij d tot den laaten-tijd der  Gothiek; de opkomst 
der , enz. n merkt duidelijk , dat de schrij-
ver zich van deze, voor  het begrip der  bouwkunst zoo 
hoogst belangrijke evolutie-verschijnselen, haastig en 
weinig zeggend afmaakt om zooveel te meer  te grasdui-
nen op zijn speciaal-terrein, de feiten-historie. En op 
dit gebied heeft het boek zeer  zeker  veel verdienste. Ten 
slotte zij  nog medegedeeld, dat het boek goed en dege-
lij k is uitgegeven door  S. . van y te Amsterdam, en 
dat het opgeluisterd wordt door  185 flink e afbeeldingen 
van de hoofdgebouwen, welke echter  als bruindru k wat 
van hun scherpte verliezen. Bijgaande clichés geven 
een goed beeld van de fraaie illustraties. 

k verheug mij  dus, dat de heer  Weissman zijn groote 
wetenschap van de Ned. Bouwkunst heeft vastgelegd in 
dit belangrijke werk; maar  ik meen toch te mogen vra-
gen, of deze zijne bouwkunst-beschouwing de meest 
vruchtbar e is voor  onzen tijd . 

Een uitgebreid materiaal is in het boek van den heer 
Weissman verzameld; maar  alles is min of meer  droog 
en zonder  veel samenhang, in elk geval zonder  een dui-
delijk sprekend verband, achter  elkaar  gezet. t werk 
staat veel dichter  bij  een knappe catalogus dan bij  een 
door-dringende beschrijving. 

, die dit werk ernstig bestudeert, zal ten slotte 
veel weten, maar  zal hij  ook veel begrijpen? Zal hij 
werkelij k dichter  bij  de bouwkunst gebracht zijn, zoo 
dat hij  hare groote beteekenis als cultuuruitin g en hare 
eigen, monumentale schoonheid levendig, krachti g en 
diep gaat beseffen ? Onze tij d heeft de drang om boven 
de eigenlijke wetenschappelijkheid uit te komen tot het 
begrip, om synthetisch de wetenschappelijke feiten 
samen te vatten en hunne hoogere beteekenis daardoor 
te doen spreken. t feit, dat de historie mannen als 

k de r  en Jacob van Campen heeft voort-
gebracht, is op zich zelf beschouwd niet interessant; 
de groote belangstelling voor  hen wordt eerst gewekt 
wanneer  wij  gaan beseffen, dat hun architectuur  be-
langrij k en schoon is. 

t besef krijg t de lezer  door  het boek van den heer  W. 
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niet; het is daarvoor  te veel bloot-historisch, met te 
veel koele verstandelijkheid geschreven. 

t de ziel der  Ned. Bouwkunst heeft dit werk weinig 
te maken. En daarom is het ook niet het boek, dat de 
Ned. Bouwkunst in al hare levensvolle schoonheid 
nader  brengt tot het publiek, een boek, waarnaar  wij 
blijven verlangen en dat voor  de bevordering der bouw-
kunst van buitengemeene beteekenis zou zijn. 

g . fg 
T N -

. 
Geachte . 
n No. 7 van den loopenden jaargang van dit Weekblad stelt de 

r  A. . c.i. mij  de volgende vragen,: 
. le. Zij t gij. aesthetisch adviseur  van P. W., bereid in dit blad uit-
een te zetten, hoe gij  tot de door  U geleverde en door  den Ge-
meenteraad goedgekeurde oplossing van de uitbreidin g van het 
stadsgedeelte, genaamd de Spaarndammerbuurt. zijt geraakt? 
2. Aan welke motieven ontleent dit plan zijn aesthetische eigen-
schappen ? 
Geheel afgescheiden van de vraag welke mijn aandel is geweest 
in bedoeld uitbreidingsplannetje, wensch ik den r r 
het volgende te antwoorden : 

t kan U . r  van het Woningtoezicht, als Gemeente-
ambtenaar  niet onbekend zijn, dat het onder  sommige omstan-
digheden en in sommige gevallen onbetamelijk en onvoegzaam 
is, uit de keuken, waarin de Gemeentelijke spijzen worden bereid, 
mededeelingen te verstrekken, anders dan aan hen, die wettelijk 
bevoegd zijn een onderzoek daarna in te stellen. . behoort 
daartoe het onderwerpelijk geval. 

s bij  den opzet van uitbreidingsplannen zijn vele en veler-
lei belangen betrokken, soms niet alle voor eene uiteenzetting in 
het openbaar  geschikt en bij  de behartiging van die belangen 
kunnen de aesthetische niet immer en altij d de overheerschende 
zijn. 
Om die reden acht ik mij  niet gerechtigd Uwe vragen te beant-
woorden. J. W. V A N D E R K Y . 
Amsterdam, 21 Februari 1913. Architect. 

m . Q 
t k Paleis te Amsterdam. Bij  kon. besluit van 22 

dezer  is ingesteld een commissie tot onderzoek en voorlichting 
betreffende den staat van het uitwendige van het
Paleis te Amsterdam; 
Zij n in deze commissie benoemd : tot liden voorzitter  : professor 
jhr . dr. Six, voorzitter  der  commissie van toezicht op het -
museum te Amsterdam ; tot leden : jhr . mr. V. E. . de Stuers, lid 
van de Tweede r  der  Staten-Generaal, te's Gravenhage; 
professor i Evers, professor  J. A. van den , professor  A. 

; hoogleeraren aan de Technische l te . 
e zaak . Naar  het Vaderl. verneemt, wordtthans tus-

schen de gemeente 's-Gravenhage en de s over  den 
afstand van den veel besproken hoek onderhandeld, opdien voet. 
dat de bedoelde vooruitspringende hoek aan de , ge-
vormd door  het gebouw, waarin de firm a thans gevestigd is, ge-
heel zal komen te vervallen. e voorwaarde, dat de gemeente 
den grond, dien zij  boven zeker  maximum noodig had. zou ver-
goeden, naar  den prij s per , is daarbij  losgelaten. e firm a 

s zal een groot deel van den grond langs den nieuwen 
verkeersweg, grenzend aan het perceel van de firm a Vos, van de 
gemeente in eigendom verkrijgen , en zal daarop haar  nieuwe ge-
bouw, te ontwerpen door  Berlage, doen zetten. 

r  plaatsgebrek kunnen enkele berichten en bijdragen, zoo o.a. het Verslag 
van de Algemeene Vergadering van het Verbond van Nederl. -
vereenigingen op Zaterdag 22 Februari j.l . niet worden opgenomen. 
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 : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Afd . Amsterdam. E D A C -
T I O N E E L G E D E E L T E . . e aesthetische adviseur  van 
P. W. te Amsterdam. Zwolle en , door  J. Gratama. 

Tentoonstelling s en Tuin" . Een stadhuis voor  Zwolle. 
— t schrijven van Geschiedenis, door  A. W. Weissman. — 
Antwoord, door  J. Gratama. Alg. s 
27 29 , Amsterdam. - Prijsvragen. — Vragenbus. 
Berichten. 

. 

G  V A N E -
J TO T G . 

637ste Algem. Vergadering, te houden op g 17 t 1913 
des avonds te 8 ure in het gebouw der j  tot bevorde-
rin g der  Bouwkunst, t 402. 

Agenda. 
le. Notulen, ingekomen stukken, mededeelingen van het Bestuur. 
2e. Voordracht van den r . S. P. , leeraar  te Arnhem. 
Onderw.: e Stedenbouw". 
Verkort e indeeling: 
Ontstaan der  middelpunten van samenwoning. Bepaling van het 
begrip stad. e stadsrechten. 

e n als vertegenwoordigers van den vorst en als 
zinnebeelden der  stedelijke vrijheid . 
Verschillende bouwplannen der  steden in verband met de wijze 
van ontstaan w — poorten, torens. 

e markt als centrum van de voornaamste stedelijke gebouwen. 
Uitleg der  steden, stratenaanleg, plaveisel. 

t stedelijk bestuur. Verschillende typen van stadsgebou-
wen. — t , het Feesthuis, de , de Waag, het 
Vleeschhuis en de particulier e woning. 
(toegelicht met lichtbeelden). 
3e. Wat verder  ter  tafel zal worden gebracht. 

 Secretaris 
J. . 

N.B. e introducti e wordt ruim opengesteld. 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
ring der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

. 

. 
door  J. . 

E E  V A N P. W. T E 

. e bespreking van de voor-

dracht van B. en W. betreffende het uitbrei -
dingsplan der  Spaarndammerbuurt in den 

Gemeenteraad heeft onder  de architecten bijzonder  de 
aandacht getrokken. t uitbreidingsplan was reeds 
door  den heer r  in Bouwk. Weekblad 1912 no. 36 
gepubliceerd, zonder  veel commentaar, maar  toch blijk -
baar  niet omdat hij  het plan zoo fraai vond. Uit een 
aesthetisch oogpunt is het dan ook verre van verdien-
stelijk, en terecht vroeg menig architect zich af, waar-
toe die aesthetische adviseur  van P. W. dient, als er 
zulke producten te voorschijn komen. n vermoedde 
echter  wel, dat deze adviseur, die toch zeker  tot iets 
beters bekwaam is, niet de hand in dit plan gehad zou 
hebben; dat om de een of andere diep-ambtelijk-ge-
heime reden dit uitbreidingsplan door  andere per-
sonen was samengesteld. Tot de Gemeenteraadszitting 
van 29 Jan. j.l . een verrassing bracht. Wethouder -
prat , door  de heeren Wibaut en Fabius op de aesthe-
tische tekortkomingen van het plan aangevallen, ant-
woordde, dat het plan was opgemaakt door  den archi-
tect Van der , den aesthetischen adviseur  van P.W. 
Een kort verslag van het gesprokene is opgenomen op 
blz. 72. e wethouder  is de persoon, die officieel 
verantwoordelijk is voor  deze mededeeling en er  is niet 
de minste reden om aan deze mededeeling geen geloof 
te slaan. 

t aesthetisch minderwaardige uitbreidingsplan staat 
dus op den naam van Van der . Natuurlij k dat door 
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1 

E ST.  T E E ; de buitengewoon leelijke onderpui van het hoekhuis bestaat uit witte 
verglaasde steen en hardsteen. 

belangstellenden hierover  vreemd werd opgekeken. 
e heer r  gaf aan de algemeene verwondering 

uitin g door  openlijk aan Van der y te vragen welke 
aesthetische motieven zijn plan beheerschen. 

e vraag was niet handig. e gemeentelijke advi-
seur  antwoordde gelijk een braaf ambtenaar  past, zeg-
gend: -dat het onder  sommige omstandigheden en in 
sommige gevallen onbetamelijk en onvoegzaam is, uit 
de keuken, waarin de gemeentelijke spijzen worden be-
reid, mededeelingen te verstrekken, anders dan aan 
hen, die wettelijk bevoegd zijn een onderzoek daarna 
in te stellen." e bureaucratus kan tevreden zijn 
over  zijn onderdanen. Van dér y zeide niets over  de 
kwestie zelve, namelijk in hoeverre hij  medegewerkt 
heeft aan het bedoelde plan. t hij  volkomen verant-
woordelijk zou zijn voor  het plan, is, gezien zijn bekroond 
ontwerp voor  de , niet aan te nemen. 
Toch stelt "Wethouder t het plan openlijk op den 
naam van Van der . 

En zoo is er  iets dubbelzinnings en onbegrijpelijk s in 
deze historie, waarover  het publiek het recht heeft 
meer  licht te vragen. 
Er zijn twee mogelijkheden : Ten eerste : Van der y 
heeft hetplan werkelijkgemaakt en er  is zoo weinig in ge-
wijzigd door  anderen, dat "Wethouder t het volste 
recht heeft te zeggen: het plan is opgemaakt door  Van 
der . t dit de juiste stand van zaken zou zijn, is 
echter, zooals gezegd, haast niet denkbaar. Ten tweede: 
Van der y heeft een plan gemaakt, maar  daarna is 
het door  anderen door  allerlei omstandigheden dus-
danig gewijzigd, ja misschien totaal veranderd, dat het 
een groote onbillijkhei d en onjuistheid is te zeggen: het 
plan is opgemaakt door  Van der . e ze 2e mogelijk-

heid lijk t mij  het meest waarschijnlijk . t het ver-
slag van de g niet den indruk , of de "Wet-
houder, in het nauw gebracht op aesthetisch terrein 
door  de heeren "Wibau t en Fabius, grijp t naar  een wapen 
tot verweer  en uitroept: - t plan is van Van der , 
den aesthetischen adviseur!"  hopend daarmede de 
storm te bezweren. 

t is volkomen juist, dat de heeren "Wibau t en Fabius 
zich hierdoor  niet hebben laten intimideeren, en dat zij 
het plan bleven bestrijden. 
Van der y heeft een goeden aesthetischen naam; 
men verwacht wat van hem. r  hij  kan dien naam 
ook gemakkelijk verliezen. t inderdaad het fa-
meuze uitbreidingsplan niet op den naam van Van der 

y gesteld kunnen worden, dan rust op den wethou-
der t de moreele verplichting, in een volgende 

 mede te deelen, dat, wat het aesthe-
tische betreft, Van der y niet of niet geheel en al ver-
antwoordelijk is voor  het plan. t de "Wethouder  dit 
niet, dan zou hij  een ondergeschikt ambtenaar, die zich 
in het openbaar, als ambtenaar, niet wil verdedigen, 
openlijk ernstig in zijn goeden naam geschaad hebben. 

Er zit aan deze kwestie nog iets meer  vast. n tij d 
heeft P. "W. te Amsterdam het gedaan zonder  aestheti-
ca; langen tij d is van verschillende zijden, en vooral 
van de zijde der  architecten, gewezen op een dergelijk 
gemis, der  om zijn oude schoonheid zoo vermaarde 
stad Amsterdam onwaardig. Eindelij k werd een stap in 
de goede richtin g gedaan: een aesthetisch adviseur  werd 
benoemd. Voorloopig verstomden de talloozekritieken 
op het gemis aan aesthetica bij  de gemeente; men wacht-
te af; men stelde vertrouwen in den nieuw-benoemde. 
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n hoopte, dat nu, zij 
het. gelijdelij k aan, de 
nieuwe stad zich steeds 
meer  in schoonheid zou 
ontwikkelen. 

r  uitingen als van 
"Wethouder t 
schokken het vertrou-
wen. 

t de adviseur  lee-
lijk e dingen, dan is ge-
gronde kritie k van 
hen, die Amsterdam's 
schoonheid liefhebben, 
alleszins gewettigd en 
noodig. Gebruikt men 
echter  den naam van 
den aesthetischen ad-
viseur  als vlag. om de 
minderwaardige lading, 
waaraan hij  weinig of 
geen schuld heeft, te 
dekken, dan is de toe-
stand nog ongezonder 
en kan een felle kritie k 
niet uitblijven . 

m is het dringend 
gewenscht, dat duide-
lij k blijk t of en zoo ja 
welk aandeel de aesthe-
tische adviseur  gehad 
heeft in het uitbrei -
dingsplan der  Spaarn-
dammer buurt , opdat 
de Amsterdammers een 
juist beeld krijgen van 
de positie van dien ad-
viseur  en van den ernst, 
waarmede de Gemeente 
streeft naar  bevorde-
rin g van den welstand 
van Amsterdam. 

E E N -

. Bijgaande af-

beelding maakt eigen-
lij k een nadere beschrij-
ving overbodig. 

t in 1912 ineenhoofd-
stad eener  provincienog 
ongestoord zulke din-
gen kunnen gebeuren, 
teekent wel krachti g 
het verval van den 
smaak en het te kort 
aan macht nog op het 
oogenblik van -
schut. t heeft 
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Tentoonstelling s en Tuin" : Theater  en . Voorgevel schaal 1 op 200. Arch . . Z W J E K S . 

geprobeerd deze ergelijke ontsiering van de fraaie 
eerbiedwaardige St. k te verhinderen, 
maar het mocht niet lukken. e architect meende 
waarschijnlij k iets heel moois te maken, en behoeft 
zich slechts op enkele in dergelijke wilde of te wel 
gematigde-vermicelli stij l opgetrokken gebouwen, in 
de grootere steden een 15-tal ja ren geleden gezet, te be-
roepen om zijn betoog zekeren schijn van kracht bij  te 
zetten. Zoo worden de zonden der  vaderen aan de 
zonen bezocht! Wat nu, gelukkig! in de groote steden 
sedert een 10-tal jaren heeft afgedaan, om plaats te 
maken voor  bezonken en zuiverder  bouwkunst, gaat 
nu de kleinere steden besmetten. Om dit te beletten kan 

t zeer  veel nut doen, en gezien zijn toenemen-
den invloed en groei van belangstellenden, zal -
schut wel overwinnen. 

t is wel bar, wat daar in Zwolle is gebeurd. e 
blikkerende witte steen, de wanhopig slechte en aan-
stellerige architectuur, tegenover het belangrijkste en 
meest imposante gebouw, de trots van Zwolle, de eeuw-
oude St. k met zijn diepen baksteentoon, 
zijn eerwaarde gothiek, en met aan zijn voet de beroem-
de, fraaie . 
Brutaal vertoont zich de onbeschaafdheid van den on-
derpui uit de 20ste eeuw tegenover  de rust en beschei-
denheid van het bovenhuis, dat vermoedelijk uit het 
begin der  19de eeuw is. En van alle tijden, die in het 
complex van deze kerk vertegenwoordigd zijn, is alleen 
onze tijd , is het jaar  1912 slecht en min-waardig ver-
tegenwoordigd. s dat niet een hoon juist voor  dezen 
tijd , die meer  dan eenig andere de oude monumenten 
behoedzaam en eerbiedig behoudt? 

e Zwollenaars moeten de onderpui een paar  jaar  la ten 
staan, om goed tot het besef te komen, hoe hun stad 
wel ontsierd kan worden zonder  dat zij  er  iets tegen 
hebben gedaan. En dan zullen zij  wel zoo sterk over-
tuigd worden van de noodzakelijkheid, van overheids-
wege de openbare ontsieringen te doen tegen gaan, dat 
zij  tot het instellen van een z. g. schoonheidscommissie 
zullen besluiten. Zi j  zullen dan slechts doen, wat groote 
steden als Amsterdam, n , enz. reeds sedert 
jaren gedaan hebben. Ja, het kleine n ) heeft, 
vóór allen aan de spits, in de Bouwverordeningen 
de bepaling opgenomen, dat B. en W. eischen van 
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welstand kunnen stellen aan elk nieuw gebouw en elke 
verbouwing in hun gemeente. 

e voor het dorpsschoon zoo buitengewoon belang-
rijk e bepaling is door  de Provinciale Staten van -
land goedgekeurd. Een schoonheidscommissie zal het 
Gemeentebestuur  van n in deze bijstaan. En dat, 
wat in het kleine n onverbiddelijk zou worden af-
gewezen, wordt in Zwolle toegelaten! 

t Zwolle dat eens goed beseffen. 

G S EN 
^ . « 

m 
je Vereeniging van Nederlandsche Baksteen-
fabrikanten , die verleden jaar  in het gebouw 
jder . t. bev. d. Bouwkunst een klein, maar 

r  geslaagde baksteen-tentoonstelling heeft 
gehouden, heeft, mede naar  aanleiding van het succes 
toen, een tweede, maar  nu veel grootere en daardoor 
ook veel belangrijkere tentoonstelling voorbereid, een 
tentoonstelling genaamd s en Tuin , in bouw, in-
richtin g en aanleg"'. Evenals verleden jaar, is de heer 

. Zwiers, de architect van deze onderneming, waar-
van bijgaande afbeeldingen een vri j  goed denkbeeld 
geven. k zij  de welwillendheid van , die de 
clichés ter  leen afstond, en van de tentoonstellingscom-
missie, die nadere mededeelingen deed, kunnen wij 
onze lezers het volgende van deze interessante tentoon-
stelling, waar  ons prachtig nationaal baksteenmateriaal 
de hoofdtoon zal voeren, mededeelen. Wij  geven nu 
alleen enkele bijzonderheden; een volgende keer  zul-
len wij  dieper  ingaan op den opzet en den aanleg van 
deze tentoonstelling; op het goed verzorgde architecto-
nische, en de beteekenis die het geheel kan hebben 
voor  onze bouwkunst. 

e d der  gemeente Amsterdam heeft het geschikte 
terrein aan de Emmastraat voor  den tij d van 1 t 
tot ultimo November  a.s. gratis aan de Commissie afge-
staan, zoodat de totstandkoming der  tentoonstelling in 
den voorgenomen omvang is verzekerd en de aanbeste-
ding tegen medio t kan worden tegemoet gezien. 

e Commissie heeft gemeend bij  deze tentoonstel-

n 
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ling het kermisachtige van andere tentoonstellingen te 
moeten vermijden en aan het geheel een zoo ver  moge-
lij k doorgevoerd artistiek cachet te geven. k 
valt op te merken, dat de Commissie er  met ernst naar 
gestreefd heeft om een smakelijk en kunstvol geheel te 
verkrijgen . 

e stelregel, die aldus gevolgd is, is doorgevoerd in 
sluitzegel, affice en drukwerk der  tentoonstelling. 
Allereerst moet melding gemaakt worden van den ge-
slaagden arbeid van den heer  Walter  van n 
te Blaricum, die het sluitzegel en het affiche verzorgde. 

t laatste is een fraai aanplakbiljet, gelithographeerd, 
't welk de intimitei t van het gegeven: s en Tuin " 
goed tot uitdrukkin g brengt. 

e hoofdingang der  tentoonstelling zal liggen in het ver-
lengde van de Emmastraat. Zie de plattegrond op blz. 111. 
Wat het ontwerp van het gebouwen-complex betreft, 
moet worden opgemerkt, dat uitgegaan is van het denk-
beeld om de tuinen (een vóór- en een middenhof) te om-
sluiten door  muren, welke eenerzijds als „toonmuren " 
van de verschillende inlandsche baksteensoorten dienst 
zouden kunnen doen, anderzijds zouden moeten dienen 
als gevelmuren van de tentoonstellingsgebouwen. 

e tuinen zullen een verschillend karakter  hebben. 
e voortuin is daarom meer  monumentaal gehouden 

dan de middentuin, welke meer  intiem is en in kleinere 
perken en tuintjes is verdeeld. e afscheiding tusschen 
voor- en middenhof geschiedt door  een vri j  groot ge-
bouw, dat als schouwburg en café-restaurant dienst 
moet doen. r  poorten is dit gebouw ter  weerszijden 
verbonden met de eigenlijke tentoonstellingsgebouwen. 

m de beide hoven loopt een klinkerweg met 
trottoirs . 

n de as van den middenhof wordt de model-woning 
geplaatst. e wordt geheel compleet ingericht, en ge-
meubileerd door  „' t Binnenhuis", naar  de ontwerpen 
van den architect der  tentoonstelling. t huis zal be-
vatten : een voorhuis, een salon, een eetkamer, een huis-
kamer met terras, een keuken, een logeerkamer, dri e 
slaapkamers en een badkamer. 
Ter bevordering van een goede circulati e der  tentoon-
stellingsbezoekers is in de achtergang een tweede trap 
ontworpen, die dus beschouwd moet worden als in een 
definitieve woning overbodig te zijn. 

Arch . . Z W I E R S . 

Vóór het café-restaurant, dat aan de zijde van den mid-
denhof is gelegen, is een groot terras aangebracht voor 
de bezoekers Op dit terras en langs de trottoir s rondom 
dezen hof is plaats voor  circa 1500 bezoekers. 

e tentoonstellingsruimten bestaan in hoofdzaak uit 
rondom de hoven gebouwde, van bovenlicht voorziene 
loodsen, waar  in loges en grootere localiteiten de inzen-
dingen zullen worden geëxposeerd, die behooren tot de 
volgende groepen : bouwstoffen, hang- en sluitmidde-
len, verwarming, verlichting, ventilatie, verkoeling, 
watervoorziening en -afvoer, keukeninrichting, meubi-
leering en stoffeering, literatuu r en instrumenten der 
bouwtechniek. 

n den linkervleugel langs den voorhof zijn een be-
stuurskamer, een monsterzaal voor  baksteenproducten, 
een kleine ververschingshal en een drietal tentoonstel-
lingslokalen ontworpen. n deze laatste zullen tijdelijk e 
tentoonstellingen van teekeningen, plaatwerken, schil-
derijen enz. worden georganiseerd. Ook zullen hier  ge-
durende den tentoonstellingsduur  worden ter  bezichti-
ging gesteld de ingekomen antwoorden op de prijsvraag 
voor een dorpsschool met onderwijzerswoning, uitge-
schreven door  de Vereeniging van Nederlandsche Bak-
steenfabrikanten. 

s den middenhof is een afzonderlijk gebouw ont-
worpen ten behoeve der . r  zal 
tentoongesteld worden uitsluitend door  de leden der 
Vereeniging voor  Ambachts- en Nijverheidskunst. Uit 
die vereeniging heeft zich voor  dat doel een commissie 
gevormd, bestaande uit de heeren: Jac. v. d. Bosch, 
Corn, van der  Sluys, . k en . Zwiers. 
Achter  den middenhof bevindt zich de afdeeling voor 
machines en bedrijven. 

e tuinen zullen rij k versierd worden met fonteinen, 
beelden, bloemvazen, goudvischkommen, volières en 
banken. e fontein in den voorhof zoowel als de bloem-
standaard, de volière en de goudvisschenkom bij  de 
ideaal-woning worden van baksteen vervaardigd. 
Een 5-tal stadstuintjes, door  lage baksteenmuurtjes 
omgeven, worden naast de model-woning aangebracht. 
Talrijk e toepassingen van baksteen, o. a. tableaux en 
reliëf op de wijze van het oude Assyrische, gefigureerde-
baksteen, enz. zullen te zien zijn. 

Wat de inzendingen betreft, verwacht de Commissie 
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een ruimen toevloed van interessante en belangrijke 
materialen en gegevens betreffende het bouwbedrijf en 
zijne nevenbedrijven en industrieën. 
Tot de g is het verzoek gericht, eene inzending 
te doen betreffende de Woningwet, de Arbeids- en de 
Ongevallenwet, de van rijkswege gestichte gebouwen 
en woningen, enz. 

r  gemeente Amsterdam is verzocht, deze tentoonstel-
ling op te luisteren door  inzendingen betreffende bouw-
en woningtoezicht,plantsoenen, reiniging, enz. 
Gedurende den geheelen duur  der  tentoonstelling zul-
len in het theater  cinematographische vertooningen 
worden gegeven betreffende de bedrijven en indu-
strieën, op deze tentoonstelling vertegenwoordigd, en 
zullen verschillende voordrachten worden gehouden 
door  diverse autoriteiten. 

e tentoonstelling, waartoe het initiatie f is genomen 
door  de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfa-
brikanten, wordt gebouwd en geëxploiteerd door  de 
N. V . s en Tuin" , onder  den volgenden raad van 
beheer: 

. J. vanWijk , Voorzitter ; . J. van n Seis, Onder-
Voorzitter  ; . Th . Omzeele, Penningmeester; J. Arntz , 
C. J. , A. Smits, J. Terwindt , . Zwiers, Ar -
chitect, "W. C. van , W. J. van der  Eist, "W. 

, J. . , . "Weyers. 

h Bestuur: . J. van "Wijk , . Th. Omzeele, 
. Zwiers. Secretaris: J. . Janson. 

Een groot aantal personen uit allerlei kringen, die be-
lang stellen in deze tentoonstelling, zijn aangezocht een 
eere-comité te vormen. 

s hebben meerdere de benoeming aanvaard. 

Zooals gezegd hopen wij  spoedig nader  op deze inte-
ressante tentoonstelling terug te komen. 

J. G. 
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EEN S VOO . 

je d der  gemeente Zwolle heeft g 
jjil . een voor  die gemeente in het bijzonder, 
maar  ook voor  onze vaderlandsche bouw-
kunst in het algemeen, belangrijk besluit ge-

nomen, n.l. tot het doen bouwen van een nieuw Stad-
huis op een terrein gelegen aan den Stadssingel, het 
"Weezenland, tegenover  de Nieuwe , over-
eenkomstig een door  den r  van Gemeente-
werken opgemaakt ontwerp. 

n beginsel was reeds 22 Januari van het vorig jaar  be-
sloten het stadhuis niet op de oude plaats in de stad te 
herbouwen, doch een geheel nieuw op het vorenbe-
schreven terrein te doen verrijzen. 
n het gebouw zal niet de geheele gemeente-admini-

stratie worden ondergebracht. Er  zal slechts ruimt e 
zijn voor  den , Burgemeester  en "Wethouders, Se-
cretarie, Controle der  belastingen, Burgerlijk e stand, 
Oud- en Nieuw-Archief en Concierge. 
Voor een nieuw politiebureau, ijkkantoor , keurings-
dienst enz. zal in het tegenwoordige stadhuis, door  ver-
bouwing de noodige ruimt e gevonden moeten worden, 
terwij l de oude, historische trouwzaal, daar  op eeniger-
lei wijze moet worden opgenomen. 

Tegen het voorgenomen plan was door  eenige ingezete-
nen van naam nog een adres ingezonden waarin o. m. 
werd gezegd, dat dit besluit niet zou zijn in het belang 
der  gemeente, aangezien op historische, aestethische, 
practische en financieele gronden de bouw tergenoem-
der  plaatse moet worden afgekeurd; 
dat immers een stadhuis in een gemeente van den om-
vang van Zwolle behoort te zijn gevestigd in het cen-
tru m der  stad, en wel, daar  waar  de oude zetel van het 
gemeentebestuur  is gevestigd, 
dat dit te meer  klemt, omdat op de historische plaats 
van het stadhuis, gelijk de bij  uitstek deskundige dr. J. 
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f het zeer  juist heeft uitgedrukt , de beroemde trouw-
zaal zal blijven als nuttelooze rariteit , 
dat dientengevolge niet alleen ter  plaatse waar  de his-
torische zetel van het stadsbestuur  is, een wantoestand 
zal ontstaan, maar  evenzeer  daar, waar  volgens het 
voorstel van B. en W. het nieuwe stadhuis zal verrijzen, 
dat toch een begroeide met villa' s omzoomde Singel 
door  de stichting van een gebouw van groote afinetin-
gen zijn eigenaardig karakter  geheel zal verliezen en 
hierdoor een der  schoonste gedeelten van de stad voor 
goed zal worden bedorven. 

e verdere bezwaren zijn meer  van financieelen aard 
en kunnen hier  verzwegen worden. 

t vorenstaande doet wel zien hoe gemakkelijk argu-
menten tegen iets zijn aan te voeren, m. n. dat van het 
bederven van het schoon langs den Stadssingel. Ware 
b.v. de e j  of een derg. corporatie ge-
komen met een aanvrage, daar  haar  centrale admini-
stratie in een gebouw te mogen onderbrengen, dan had 
men het gewis een groot gemeentebelang gevonden, 
de uitvoering daarvan zoo gemakkelijk mogelijk te 
maken. 

Ook in den d werd door  enkele leden het plan be-
streden ; de uitslag was echter  dat met 3 stemmen tegen 
16 tot de uitvoering werd besloten en aan B. en W. 
daarvoor  een crediet van f 200.000 verleend. 

t de d dus niet andermaal op haar  besluit te-
rug er  moet te dier  zake nog een adres van -
schut in zee zijn — dan is hierdoor eindelijk de oplossing 
van een zeer  lang hangende kwestie verkregen. 

t voorontwerp is niet voor  het publiek te bezichtigen 
geweest. e redactie der  Zwolsche Courant heeft het 

echter  wel gezien en geeft er  een beschrijving van, die 
wat het uiterlij k aangaat, op het volgende neerkomt. 

t gebouw zal bestaan uit een middengedeelte met 
hoog afloopend dak en 2 vleugels, welke een weinig 
naar  voren komen en van topgevels zijn voorzien. 

e linkervleugel is breeder  en dientengevolge bij  even-
hooge ligging der  gootlijsten ook hooger  in den top dan 
de smallere rechtervleugel. e hoofdingang ligt onmid-
dellij k naast den linkervleugel, daarboven rijs t een 
toren omhoog, in aanleg vierkant, doch later  in een 
achthoekig grondplan overgaand. e overgang wordt 
tot een gelukkige oplossing gebracht door  4 hoektoren-
tjes en een soort daartusschen gelegen dakkapellen. e 
achthoek eindigt in een lagen open lantaarn, gedekt 
door  een helm, in grondplan eveneens achthoekig, 
waarvan de beschrijvende lij n een gebogen lij n is. 

e vorm van dezen helm repeteert zich boven de hoek-
torentjes, en de afdekkingen van trappenhuis en dak-
kapellen. 

n hoofdzaak is de gevel vanbaksteen gedacht, met uit-
zondering van een hoog plint en raamomlijstingen,draag-
steenen en consoles, die uit natuursteen zullen bestaan. 

e toegang is portiekvormi g voorgebouwd. 
Voor de raadzaal, gelegen in den buitenvleugel, ken-
baar  aan een over  twee verdiepingen doorgaand raam, 
is een balcon aangebracht, de rechtervleugel is in front 
op de verdiepingshoogte door  overkraging op Consoles 
voorgewerkt. 

Bij  de detailleering van het plan zal natuurlij k nog veel 
veranderen en nader  gepreciseerd worden. Toch maakt 
het voorontwerp thans reeds een aangenamen, voorna-
men indruk . 
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A l mogen zij, die het s op de oude plaats 
wenchten niet geheel door  deze beslissing voldaan zijn, 
het zal allen, die belang in oude gebouwen stellen, tot 
vreugde zijn, dat althans de oude trouwzaal behouden 
blijft . Zij  het dan niet als trouwzaal, een bestemming, 
waarbij  die historische ruimt e tot haar  recht blijf t ko-
men, zal haar  zeker  niet worden onthouden. 

V . 

T N VA N 
. 

nze tij d heeft den drang, om boven de eigen-
lijk e wetenschappelijkheid uit te komen tot 
het begrip, om synthetisch de wetenschap-
pelijk e feiten samen te vatten en hunne hoo-

gere beteekenis daardoor  te doen spreken", schrijf t de 
heer  Gratama, als hij , in het vorig Bouwkundig "Week-
blad, mijn „Geschiedenis der  Nederlandsche Bouw-
kunst"  bespreekt. En hij  is er  door  teleurgesteld, dat hij 

deze synthese in mijn boek niet heeft gevonden. Toch 
heb ik bedoeld haar  te geven in het achtste hoofdstuk, 
dat het werk besluit. 

r  omdat ik er  mij  van bewust ben, dat er  aan de 
wetenschappelijke feiten, die ik mededeelde, nog veel 
ontbreekt, heb ik aan hunne samenvatting slechts een 
beperkte ruimt e kunnen afstaan. 

e geschiedschrijvers van vroeger  gingen subjectief te 
werk; die van tegenwoordig streven naar  objectiviteit. 
Zi j  zetten zich niet aan het werk met een vooropgestelde 
meening, doch trachten, voor  zoover  dit mogelijk is, de 
waarheid te benaderen. Ook ik heb daarnaar  gestreefd, 
al weet ik zeer  wel, dat ik mijn doel niet heb bereikt. 

e heer  Gratama trekt mijn waarheidlievendheid in 
twijfel , daar  hij  achter  vele mijner  opmerkingen .half 
ongeloovig geneigd is een vraagteeken te zetten."  Eeni-
ge van de plaatsen uit het boek, waar  zulk een vraag-
teeken van pas zou zijn, haalt hij  aan. 

e eerste is die, waar  ik den n te Utrecht ver-
meld als een gedenkteeken, dat de bisschoppen als we-
reldlijk e vorsten hebben gesticht. e heer  Gratama 
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vindt die bewering stout. r  wanneer  hij  leest, wat 
W. l in zijn s van Nederland"  — 
een voortreffelij k boek over  die veertiende eeuwsche 
bisschoppen mededeelt, dan zal hij  zeker  anders oor-
deelen. 

n acht de heer  Gratama het onbewezen, . dat in onzen 
gouden eeuw de regenten het met de eerlijkheid niet 
zeer  nauw namen."  "Wi l hij  hiervoor  het bewijs, hij  leze 
het slot van wat . Elias in zijn almede voortref-
felij k „Patriciaa t van Amsterdam"  schrijft . 
n de derde plaats meent de heer  Gratama, dat ik mij 

vergis, wanneer  ik zeg, dat de Nederlandsche bouw-
meesters steeds, waar  dit kon, hun gevels geheel van 
gehouwen steen hebben gemaakt, en de afwisseling van 
gebakken en gehouwen steen als iets van lager  orde 
hebben beschouwd. 

Onze middeneeuwsche bouwmeesters waren steen-
houwers, en zoo zien wij  dan ook hunne belangrijkste 
werken van buiten geheel met gehouwen steen bekleed. 
Slechts daar, waar  de middelen niet reikten, liet men 
den metselaar  de gebakken steen als vullin g tusschen 
de gehouwen steen aanbrengen. 
Vredeman de Vries zegt in zijn „Architectura" , die van 
1577 is, dat „witte n oft blauwen steen"  voor  gevels in 
hun geheel gebruikt moet worden. Slechts bij  gebrek 
aan geld raadt hij  aan ze te maken „va n ghebacken 
steenen, met wit were daartussen."  En dan vervolgt hij : 

k ze tot de borstweringe toe van hartsteen, 't zij 
wit oft blaeu, maer  de lijsten met haar  capitelen van 
witten steen; de spacie tussen de architraven ende 
vensters, zonder  gesneden cieraten, mach men vullen 
met brickeri'. 

k de , n de , Jacob van Campen 
en alle latere Nederlandsche bouwmeesters hebben er 
juist zoo over  gedacht als Vredeman de Vries: Salomon 
de Bray, die den tekst der  „Architectur a " 
schreef, welke in 1631 verscheen, geeft ook aange-
houwen steen de voorkeurboven gebakken steen. n 
de , die zijn eerste werk te , de "Waag van 
1598, geheel in gehouwen steen uitvoerde, maakte in 
1600 een ontwerp voor  de Vleeschhal in denzelfden 
geest, dat echter  niet werd uitgevoerd; daar  het,,fronti-
spiciën"  had, zal ook dit wel geheel in gehouwen steen 
zijn gedacht. e Vleeschhal, die in 1601 gebouwd werd, 
is uitgevoerd naar  een tweede ontwerp. 

e teekeningen der  latere meesters van de 17e en 18e 
eeuw, die nog talrij k bewaard bleven, geven altij d ont-
werpen te zien, die, in gehouwen steen uitgevoerd, het 
best zouden hebben voldaan. Slechts ter  will e der  be-
zuiniging werd een deel der  gehouwen steen door  ge-
bakken steen vervangen. k blijk t dit, bijvoor -
beeld, uit de teekeningen, die Philips Vingboons voor 
het s Vreedenburch in de Beemster  maakte. 

 nog meer  bewijzen voor  de juistheid van mijn 
bewering verlangd mochten worden, dan kan ik ze 
geven. k vertrouw echter, dat, wat ik aanvoerde, vol-
doende zal zijn. 

e negentiende eeuw heeft de „berg - en baksteen-
bouw"  als de hoogste uiting van de architectuur  der 

zeventiende eeuw beschouwd. t subjectieve oordeel 
mag ons echter  niet blind maken voor  de feiten, die 
daarmede in strij d zijn. Vast staat, dat n de y 
voor  de Vleeschhal te m aanvankelijk een ont-
werp met „frontispiciën" , dus vermoedelijk van ge-
houwen steen, zooals de "Waag, heeft gemaakt. En nu 
dit zoo is wordt de waarschijnlijkhei d groot, dat de 
vraag van den heer  Gratama: „Zo u n de y de 
Vleeschhal te m liever  geheel in natuursteen 
hebben uitgevoerd?"  bevestigend moet worden beant-
woord. 

En thans het laatste bezwaar  van den heer  Gratama, 
dat ik niet genoeg aandacht aan de cultuurhistori e heb 
gewijd. Om dit aan te toonen haalt de beoordeelaar 
aan, wat ik omtrent de verandering van den Neder-
landschen bouwtrant na 1625 zeide. d zou 
hier  een meer  uitvoerige beschouwing, zooals ik die, 
bijvoorbeeld, in het door  mij  geschreven deel van „Am -
sterdam in de Zeventiende eeuw"  heb gegeven op haar 
plaats zijn geweest. En ook wat ik indertij d in „Oud -

"  Jacob van Campen besprekende, over  de cul-
tuur  der  17e eeuw opmerkte, had ik gaarne opgenomen. 

j  was echter  een bestek gesteld; mocht dit, bij  een 
herdruk , verruim d kunnen worden, dan zal ik aan het 
verlangen van den heer  Gratama voldoen. 
Ook hoop ik dan aan de achttiende eeuw meer  plaats 
te kunnen geven. Veel materiaal voor  dit tijdper k is in 
de archieven te vinden. Ook de zeer  belangrijke verza-
meling van achttiende eeuwsche teekeningen, die de 

j  tot Bevordering der  bouwkunst bezit, 
wacht nog op bestudeering. A. "W. . 

E . 

^7 = ^ n mijne bespreking van Uw werk, opgenomen 
^ 5jj  in het voorgaande no. van dit Weekblad, heb 

re ik reeds gezegd, dat ik met U niet gaarne over 
=£ t *Jd e vraag, of men vroeger  geen schilderachtig-

heid kende, zou willen debatteeren. Uit de wijze waarop 
de schrijver  dit en dergelijke aesthetische begrippen 
bespreekt, proefde ik een niet gegronde stelligheid en 
eenige verwarring . Een debat zou uitvoerig, vervelend 
en onvruchtbaar  worden. Bovenstaand stukje versterkt 
mijne meening. 
Zonder  nu een debat te willen uitlokken wijs ik U op 
het volgende: 
Uit mijne bespreking blijk t nergens dat ik Uwe waar-
heidlievendheid in twijfe l trek. Achter  meerdere van 
Uwe opmerkingen ben ik geneigd, half ongeloovig, een 
vraagteeken te zetten. r  dit wil toch geenszins zeg-
gen, dat ik U van leugens verdenk! Uwe opmerkingen 
zijn beweringen of gevolgtrekkingen, die mij  niet altij d 
geheel juist voorkomen; ik verschil dus min of meer 
van meening met U, maar  twijfe l er  niet aan of U is naar 
Uw beste weten tot Uwe beweringen gekomen. 

e s van Nederland"  van W. l 
ken ik niet. Er  zijn echter  andere boeken en beschou-
wingen, waarin het ontstaan der  Gothische torens niet 
uitsluitend wordt toegeschreven aan het wereldlij k 
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machtsgevoel van den bisschop, maar  integendeel de 

hoofdfactor  geacht wordt in het godsdienstig gevoel 

van priesterdom en bevolking. 

"Waar U zoo beslist zegt, zonder  nadere uitvoerige docu-

mentatie, dat de bisschoppen zich in de eerste plaats 

wereldlijk e vorsten voelden en daarom de hooge torens 

bouwden, is deze bewering, zooals zij  daar  staat, met 

allen grond stout te noemen. 

e geldt voor  Uwe passage betreffende de on-

eerlijkheid der  regenten. 

e opmerking over  de Vleeschhal te m wordt 

door  U verkeerd begrepen. 

U heeft geschreven: t begrip schilderachtigheid is 

pas in de negentiende eeuw ontstaan. Vroeger  kende 

men het niet, enz." t nu betwijfel ik ten zeerste. -

tegendeel, het blijk t m.i. duidelijk , dat zij  het begrip 

zeer  goed kenden, getuige de voortreffelijk e wijze, waar-

op zij  het o.a. in de combinatie baksteen met natuur-

steen verwezenlijkt hebben. "Wel is het waarschijnlij k 

dat de meesters der  17de eeuw, volgende den overheer-

schenden n invloed, liever geheel 

in natuursteen bouwden,maar  dat wil toch nog geenszins 

zeggen, dat zij  het begrip schilderachtigheid niet ken-

den. e Vleeschhal is een meesterstuk van schilder-

achtigheid, en, zooals hij geworden is, naar  ik denk ook 

volkomen zoo bedoeld. Van natuursteen gemaakt in 

den bestaanden vorm, zou hij  minder  mooi zijn, omdat 

dan het dartele, levendige aspect der  architectuur  niet 

zoo goed, niet zoo eigen-aardig zou harmonieeren met 

de meer  monontone, meer  ernstige natuursteenkleur. 

Zooals u in uw boek over  die voorkeur  voor  natuur-

steen bij  de oude meesters schrijft , lijk t het of deze de 

specifieke schoonheid van de schilderachtigheid niet 

gezien hebben, wat ik meen te mogen betwijfelen. 

Ook wordt door  uw opmerking de gedachte gewekt, 

alsof n de y de Vleeschhal, zooals hij  nu ge-

worden is, in natuursteen had gedacht en niet in de 

combinatie baksteen en zandsteen. Vandaar  dat ik 

vroeg: Zou n de y de Vleeschhal liever  geheel 

in natuursteen hebben uitgevoerd? daarmee bedoelend 

de bestaande Vleeschhal. 

t punt is van veel gewicht. s het is voor  onze 

kennis dier  oude architectuur  van veel belang te weten 

of de zoogenaamde schilderachtigheid onzer -

landsche bouwkunst eigenlijk een surrogaat is voor  iets 

dat in natuursteen had moeten worden uitgevoerd; dan 

wel of deze schoone schilderachtigheid volop uit het 

gemoed van de oude kunstenaars is voortgekomen. 

k meen hiermede voldoende te hebben aangetoond, 

dat dit punt door  U te kort en te bout is besproken. 

t verheugt mij , dat ook U erkent aan de cultuurhis-

tori e te weinig plaats te hebben ingeruimd. Een ver-

beterde uitgaaf kan ik deze veel aanvullen; maar  er  zal 

heel wat van deze historie bij  moeten om een juist even-

wicht te maken met de groote hoeveelheid feiten-his-

torie, die in Uw werk is vastgelegd. 

Ten slotte wil ik nogmaals zeggen, dat het vooral deze 

feiten-historie is, die Uw werk tot een door  mij  zeer 

gewaardeerde prestatie maakt. J. . 
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29 , . 

t congres gaat uit van het Verbond van Nederlandsche -
stenaars-Vereenigingen, bestaande uit: Architectur a et Amicitia , 
Art i et , Bond van Nederlandsche Architecten, Ge-
nootschap van Nederlandsche Componisten, e -
kring . j  tot Bevordering der  Bouwkunst, e 

, Pulchri Studio, St. , Algemeene Nederland-
sche Toonkunstenaars Vereeniging, Nederlandsche Toonkun-
stenaars-Vereeniging, Vereeniging voor  Ambachts- en Nijver -
heidskunst, Vereeniging tot Bevordering der  Grafische , 
Vereeniging van . t congres wordt gehouden 
te Amsterdam in de Aul a der  Universiteit, g Oude-

, welwillend door  het Gemeentebestuur  afge-
staan, op g 27,Vrijdag 28 en Zaterdag 29 t 1913. 
Congres-Voorzitter: . P. Berlage Nzn. 
Plaatsvervangend Voorzitter : . N. d . 

. 
A. Openbaar  Congres (ook toegankelijk voor  hen, die geen lid 
zijn van een vereeniging, behoorende tot het Verbond; zie Alge-
meene Bepalingen, sub 1). 

g 27 t 1913: 
10 uur  voormiddag: Opening van het Congres door  den Voor-
zitter. 
10 uur  30 minuten : Jan Gratama: e n ; 

e e Werkhond en zijn beteekenis voor  Nederland". 
11 uur  30 minuten: . Frans Coenen: e t en de Zedelijk-
heidswet". 
2 uur  namiddag: . A. van Gijn : e personeele belasting op 
ateliers, werkkamers, enz." 
3 uur: Jan van Gilse : t moreele recht van den componist op 
auteursrecht". 
Vrijda g 28 t 1913: 
10 uur voormiddag: Ant. Averkamp: e opleiding van den toon-
kunstenaar". 
11 uur: Willem : t Beethovenhuis". 
B. Niet Openbaar  Congres (alleen toegankelijk voor  leden van 
vereenigingen, behoorende tot het Verbond). 
Vrijda g 28 t 1913: 
2 uur  namiddag: Just. : e instelling van een t 
van Schoone . 
3 uur: Jos. Th. J. Cuypers: „Een vaste instelling voor  het toezicht, 
behoud en herstel onzer  kunstwerken". 
Zaterdag 29 t 1913: 
10 uur  voormiddag: G. Versteeg: e vrij e uitoefening van het 
bouwbedrijf" . 
11 uur: voormiddag: Joh. . : n n 
steeds door de s worden ontworpen en uit-
gevoerd ?" 
2 uur  namiddag: Jac. van den Bosch: e bevordering van de 
moderne kunstnijverheid" . 
3 uur: Corn, van der  Sluys: t misbruik van den historischen 
stij l in de meubelkunst". 

r  spreker  (inleider) wordt 20 minuten tijd s voor  zijne voor-
dracht gegeven. Voor  het debat zal een groot half uur disponibel 
zijn. n zich voor  het debat vele sprekers aan, dan zal aan 
iederen debater  een door den voorzitter  te bepalen beperkten 
tij d tot spreken worden gegeven. 
Toegang voor de Pers wordt uitsluitend verleend door  bemid-
deling van de Vereeniging e Amsterdamsche Pers". 
C. Feestelijkheden ter  gelegenheid van het Congres. 

g 27 t 1913: des avonds 8 uur  in de Bovenzaal 
van American l (ingang : Bijeenkomst der 
Congresleden tot onderlinge kennismaking. e bijeenkomst is 
alleen toegankelijk op vertoon van congreskaart (zoowel voor 
gewone en buitengewone leden als voor  introducés van het 
congres, zie Bepalingen sub 2). 
Vrijda g 28 t 1913, des avonds te 8 uur in n 

Schouwburg, Plantage n 24: Voorstelling van het Ge-
zelschap van de Nederlandsche Tooneelvereeniging, artistieke 
leiders: n s en Eduard Verkade. n de dag-
bladen zal tijdi g bekend gemaakt worden welk tooneelwerk 
zal opgevoerd worden. 
Toegang aan congresleden en introducés wordt tegen den bi-
zonderen prij s van ƒ1.15 per  plaats alleen verleend, wanneer 
de plaatsen tijdi g zijn aangevraagd (zie Bepalingen sub 4). 
Op Zaterdagavond 29 t geeft de directie van t Too-
neel"  (W. ) 50 pCt. reductie op de toegangsprijzen van 
de eerste rangen in het Paleis voor  Volksvlij t aan de leden en in-
troducés van het congres op vertoon van de congreskaart, ter-
wij l men op vertoon van deze kaart vóór 3 uur  des namiddags 
van dien dag een gratis bewijs van toegang kan verkrijgen voor 
een der  voorstellingen van de Nederlandsche Tooneelvereeni-
ging e ) in den n Schouwburg 
(Plantage) of het Grand Theater  (Amstelstraat). Aanvragen bij 
den bureaulist van den desbetreffenden schouwburg. 
Zondag 30 t 1913, des namiddags half drie in den -
schen Schouwburg, Plantage n 24, concert, te geven 
door w Alid a n (concertzangeres, sopraan) en de 

n Julius n Jr. (viool). k Schafer  (piano) en Ant. 
B. . Verhey (piano). t volgende programma wordt uitgevoerd: 
1. Sonate Es-dur, piano-viool, opus 18, . Strauss (A. B. . Ver-
hey en J. n Jr.); 2a. Allerseelen (Strauss); b. Standchen 
(Strauss); c. Entweihung (Van Gilse); d. Geheimniss (Van Gilse); 
e. s der  Schwarmer  (Van Gilse); (Alida n A. B. . Ver-
hey) ; 3. Één of meer  solo-piano-stukken, te spelen door k 
Schafer, later  op te geven. — Pauze. 4a. r  Neugierige (Schu-
bert); b. Wiegenlied (Schubert); c. Wohin? (Schubert); d. Schwes-
terlein (volkslied Brahms); e. Erlaube mir , fein's n 
(volkslied Brahms); f. Vergebliches Standchen (Brahms) (Alida 

n A. B. . Verhey); 5. o Brillant , h moll, piano-
viool (A. B. . Verhey en J. n Jr.) 

Toegang aan congresleden en introducés tegen den bijzonderen 
prij s van ƒ1.15 per  plaats in de Stalles, wordt alleen verleend bij 
tijdig e aanvrage (zie Bepalingen sub 4). 
Zondag 30 t 1913, des namiddags zes uur: Gezamenlijk -
dagmaal in den e Zomerdij k Bussink, t 286. 
Prij s per  couvert voor  congresleden en introducés, opgegeven 
vóór 21 t 1913: ƒ 2.50,na dientij d ƒ3. (zie Bepalingen sub5). 

E . 
1. n voor  lidmaatschap van het Congres kosten : a. voor 
leden van vereenigingen, behoorende tot het Verbond f 1.—. 
b. voor  anderen (alleen recht van toegang gevende tot het open-
baar  Congres) f2.50. n van aangesloten vereenigingen. die 
een garantie-verklaring teekenden voor  het te stichten -
naarshuis, kunnen kosteloos een lidmaatschapskaart voor  het 
congres ontvangen. 

e kaarten moeten schriftelij k (per  inliggend formulier ) v ó ór 21 
t 1913 worden aangevraagd bij  den Penningmeester  van 

het Verbond, den r A. . n Jr., Jan t 86 
Amsterdam. e aanvrage moet vergezeld gaan van het verschul-
digde (per  postwissel). e lidmaatschapskaarten zijn strik t per-
soonlijk. 
2. e echtgenooten van hen, die een lidmaatschapskaart voor  het 
congres aanvragen, kunnen voor  denzelfden prij s een introduc-
tiekaart voor  het congres ontvangen, alsmede voor  denzelfden 
prij s als de leden toegang verkrijgen tot den schouwburgavond 
(28 ) en Concert-matinee (30 ; deelnemen aan het 
gezamenlijk middagmaal (ƒ2.50, bij  opgave vooruit) en de voor-
deden genieten op den avand van Zaterdag 29 . 
3. e kaarten van lidmaatschap en de kaarten der  introducés, 
sub 1 en 2 bedoeld, geven recht van toegang tot de bijeenkomst 
op d 27 t in l (ingang -
straat). Anderen hebben op dezen avond geen toegang. 
4. s van congreskaarten (zoowel die sub 1 als 2 bedoeld) 
kunnen voor  zich plaatsen in de Stalles in den n 
Schouwburg ontvangen, zoowel voor  den Tooneelvoorstelling-
avond op Vrijda g 28 , als voor  de concertmatinee op Zon-

dagmiddag 30 , voor  den prij s van ƒ 1 15 per  uitvoering. 
(Plaats ƒ1.—, 5 cent stedelijke belasting en 10 cent bespreekgeld). 
mits vooruit per  formulier  aangevraagd aan den penningmeester 
(A. . n Jr., 86 Jan , Amsterdam), en wel vóór 
21 t 1913. e plaatsen worden door  het comité besproken ; 
zij  die het eerst bestellen, ontvangen de beste plaatsen. 
5. n a ƒ2.50 moeten eveneens vóór 21 t 
per formulier  worden aangevraagd. n overleg met den r 
Zomerdij k Bussink kunnen eventueel later  nog kaarten worden 
uitgegeven voor  den prij s van dri e gulden. 
6. Congreskaarten en toegangsbewijzen tegen gereduceerden 
prij s voor  Vrijdagavond 28 t en Zondagmiddag 30 t 
zijn uitsluitend verkrijgbaar bij  den Penningmeester  van het 
Verbond, den r A. . n Jr., Jan t 86. Am-
sterdam ; aanvrage hiervoor  liefst per  inliggend formulier . 
Toegangsbewijzen voor de verschillende tooneelvoorstellingen 
op Zaterdagavond 29 t worden door de bureaulisten van 
de desbetreffende schouwburgen op vertoon van congreskaart 
afgegeven.(Voor  schouwburgen-directie s alleen vóór 
3 uur). 

e Commissie tot voorbereiding van het congres : 
. J. G. Snijder  van Wissenkerke, Voorzitter, Jan Gratama, 

W. t Czn., A. . . Will y . J.vanNieuw-
kerken, . W. Petri, . C. van de , E. . . Schaap, . 
Zwiers en . P. . van n Jr., Secrectaris. 

t h Bestuur  van het Verbond v. N. : 
n , Voorzitter, J. G. Veldheer, Vice Voorzitter, 

Jan Gratama, ie Secretaris, Jac. van den Bosch, 2e secr.-penning-
meester, A. . n Jr.,

m . g 
G S EN . 

G . 

r  volgen de antwoorden op verder  ingekomen vragen. 
Vraag 6. Op hoeveel leerlingen moet bij  het ontwerpen van de 
gymnastiekzaal gerekend worden ? 
Antwoord 6. Op één klasse. 
Vraag 7. Voor  welk systeem moet gerekend worden, dat boven-
genoemde gymnastiekzaal ingericht wordt ? 
Antwoord 7. Alleen voor  vrije - en ordeoefeningen. 
Vraag 8. n er  bij  het gymnastieklokaal douchebaden ont-
worpen worden? 
Antwoord 8. n zijn onnoodig. 
Vraag 9. t in de school geen spreekkamertje of een vertrekj e 
van dien aard, dat mede dienst doet als magazijn voor  boeken, 
cahiers, enz. en tevens als archief, ontworpen worden ? Zoo ja. 
hoe groot? 
Antwoord 9. s vrijgelaten. 
Vraag 10. n het programma staat: e gebouwen worden cen-
traal verwarmd" . Worden hiertoe voor  school en woning afzon-
derlijk e installaties gemaakt of kan de verwarmingskelder  voor 
beide gebouwen b.v. onder de woning gelegd worden? 
Antwoord 10. Beter  onder  de school. 
Vraag 11. Wordt verlangd een overdekte speelplaats. 
Antwoord 11. Neen. 
Op de ingekomen vragen, die men hierboven niet beantwoord 
mocht vinden, kan men zelf gemakkelijk het antwoord uit het 
programma en de daarbij  behoorende e Besluiten 
van 25 Juni 1912. Stbl. 192 en 193. afleiden. e besluiten zijn 
ad f 0,25 verkrijgbaar aan het Tentoonstellingsbureau P. C. 

t 103 te Amsterdam, uitsluitend op schriftelijk e aan-
vraag met bijvoeging van het bedrag in postzegels. 

Namens de Jury: 

J. G R A T A M A . 

. Z W I K R S . 
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G B E T R E F F E N D E H E T T E E K E N E N V A N E E N H O O F D 

V O O R H E T B O U W K U N D I G B I J B L A D T O T H E T A L G E M E E N N E D E R -

L A N D S C H A D V E R T E N T I E B L A D . 

 vragen, met het antwoord der Jury. 
1. s met het teekenen op de dubbele grootte be'doeld twee maal 
de hoogte en twee maal de breedte of tweemaal de oppervlakte ? 
Antwoord: Bedoeld is twee maal de lengte en twee maal de 
hoogte. 
2. s het ook geoorloofd eene teekening (zelf ontworpen) in druk 
te maken en het gedrukte exemplaar  in te zenden, of moet deze 
beslist met inkt geteekend ingezonden worden? 
Zoo ja, mag, als het ontwerp geteekend ingezonden moet wor-
den, ook gebruik gemaakt worden van gedrukte klassieke orna-
mentjes ? Of moet beslist alles penteekening zijn ? 
Antwoord: t ontwerp moet geheel geteekend zijn. 

. 
„Wel k soort, met gascokes stookbare ketels, zijn voor  eene 
..centrale warmwaterverwarming geschikt en waar  zijn die te 
„bevragen." 

. 
Bond van Vereenigingen van Fabrikanten en n 
i n n voor  het Bouwbedrijf . Te Amsterdam is thans 
gevestigd de onlangs opgerichte „Bon d van Vereenigingen van 
Fabrikanten van en n in n voor  het Bouw-
bedrijf" , ter  opstelling van een program van actie. 

e bond heeft, blijkens art. 2 zijner  koninklij k goedgekeurde 
statuten, ten doel: de bevordering van het vereenigingsleven en 
de behartiging der  gemeenschappelijke belangen zijner  leden. 

j  tracht dit doel te bereiken door: 

1. t uitgeven van een eigen orgaan en andere geschriften ; 
2. t streven naar  vermindering van het risico bij  leveringen; 
3. t van advies dienen aan en het zich wenden tot de overheid 
in verband met de gemeenschappelijke belangen zijner  leden; 
4. t stichten van een centraal informatiebureau; 
5. t bevorderen van arbitrage bij  leveringen in de bouwbe-
drijve n ; 
6. t samenwerken met vereenigingen hier  te lande en in het 
buitenland, voor  zoover  dit met zijn belangen of dat zijner  leden 
mocht wenschelijk zijn; 
7. All e wettige middelen welke wenschelijk of noodzakelijk ge-
acht worden, teneinde den bond aan zijn doel te doen beant-
woorden. 
Volgens art. 4 kunnen leden van dezen bond zijn: rechtspersoon-
lijkhei d bezittende vereenigingen van fabrikanten van en han-
delaren in materialen voor  het bouwbedrijf . Onder deze ver-
eenigingen worden in de statuten ook verstaan andere rechts-
personen dan de hiervoren genoemde vereenigingen, mits zij 
slechts uitsluitend fabrikanten van en of handelaren in materi-
alen voor  het bouwbedrijf in zich vereenigen. Aangifte voor  het 
lidmaatschap moet schriftelij k geschieden aan het bestuur  van 
den bond, met opgave van het aantal leden. 

Op dit oogenblik zijn bij  den bond aangesloten de navolgende 
organisaties: 
Vereeniging van Nederlandsche baksteenfabrikanten ; 
Vereeniging van handelaren in bouwmaterialen in Nederland; 
Nederlandsch cement-syndicaat; 
Bond van houthandelaren in Nederland ; 
Vereeniging van Nederlandsche kalkzandsteenfabrikanten; 
Nederlandsche vereeniging van ijzerhandelaren. 

t bestuur  bestaat uit de heeren : 
Jhr. . C. A. Elias. voorzitter  ; 
N. C. Wefers Bettink, vice-voorzitter; 

. Endt. penningmeester; 
B. Blom; A. . Baron van k van Ammerstol; . . 

. Vink ; . J. van Wij k en benoemde tot secretaris den heer  C. 
J. Geyer, Saxen Weimarlaan 14 Amsterdam. 
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Als eerste punt op het program van actie zal komen het ontwer-
pen eener  arbitrage-regeling voor  leveringen in de bouwbedrij-
ven. e groote willekeur, waaraan de leveranciers blootstaan bij 
keuring door  niet- of te weinig deskundige personen, toont de 
urgentie aan van het bevorderen van maatregelen om in dit euvel 
te voorzien. 
Als tweede punt zal op het program komen de oprichting van 
een informatie- en incassobureau voor  de bouwvakken, terwij l 
ook naar  een betere organisatie van het credietwezen in die 
vakken zal gestreefd worden. 
Om en bij  den . n de zitting van den gemeenteraad van 
gisteravond heeft, naar  hier  is bericht, de Wethouder t 
medegedeeld, dat, na het afspringen van de onderhandelingen 
met een buitenlandsche combinatie, met een Nederlandsch con-
sortium onderhandelingen geopend zijn over  de uitgift e in erf-
pacht van het ; en dat een bekend Nederlandsch ar-
chitect een plan heeft ontworpen voor  de bebouwing, dat bij  de 

e in studie is. 

Wij  vernemen, dat deze architect de heer  W. t Czn. te 
m is. Zij n plan bestaat uit een groot hotel tegenover  het 

Paleis. N. . Ct. 
. n de jongste vergadering van den gemeenteraad te 

n is over  het vernieuwen van de oude kerkberaadslaagd. 
e regeering had zich bereid verklaard f 10.000 op de begrooting 

voor  1914 uit te trekken voor  de restauratie van dit oude monu-
ment, waarvan de totaalkosten op f 20.000 geraamd zijn; de kerk 
zou dan als raadhuis worden ingericht. Er werd op gewezen, dat 
na de opgemaakte begrooting, het dak veel te lijden heeft gehad 
van den storm, en de heer  Cuypers f 500 extra noodig acht 
voor  het herstel van die schade e heer  Cuypers heeft trouwens 
verklaard, dat de kerk in het geheel geen oudheidkundige waarde 
heeft. 

Nadat de voorzitter  er  op gewezen had, dat een particulier  f 1000 
beschikbaar  stelt voor  de restauratie van het inwendige van het 
gebouw, werd een voorstel van het lid Testers om de kerk niet 
over  te nemen met 8 tegen 3 stemmen aangenomen. N. . Ct. 

. e e vereeniging tot bevordering 
der  volkskunst heeft een prijsvraag uitgeschreven voor  een ge-
smeed ijzeren bloemenstandaard, tot plaatsing in een veranda 
of kleinen tuin. e hoogte van den standaard moet zijn tot aan 
het bovenvlak, waarop, de bloembak moet geplaatst worden, 
55 , het grondvlak ongeveer  0.30 X 0.30 . Op het bovenvlak 
kan naar  verkiezing nog een gesmeed ijzeren rand al of niet 
worden aangebracht. Uitgeloofd worden: Een eerste prij s 50 
gulden, een tweede prij s 35 gulden. 

All e werkstukken worden voor  of op 1 Juli 1913 vrachtvri j  inge-
wacht aan het adres van de Academie van Beeldende n 
en Technische Wetensehappen, Coolvest te . 

e jur y bestaat uit de heeren Jac. van Gils, architect, . , 
hoofdleeraar  aan de Academie van Beeldende , en . 

, kunstsmid, allen te , bij  wie eventueel in-
lichtingen te bekomen zijn. N. . Ct. 
Paestnm. t opgravingsterrein rond den Vesuvius heeft in de 
laatste jaren een rijke n oogst van oudheden opgeleverd. Prof. 
Spinazzola, die er  aan het werk is, deed de onderstelling te niet, 
dat er  van het oude Paestum niets zou overgebleven zijn dan de 
groote tempelgebouwen. t gelukte hem de beide assen der 
Grieksche stad terug te vinden, waardoor  het mogelijk werd, 
aan deze groote hoofdwegen de resten op te sporen van burger-
woningen, tuinhuizen en grootere gebouwen. e de decoratie 
eruit zag, kon hij  ten naastebij  nagaan. Een geelroode terracotta 
decoratie der  daklijst van den archaïschen tempel kon over  een 
lengte van 21 meter  worden gereconstrueerd. e tempel moet 
zich met een bontkleurige daklijst hebben afgeteekend tegen den 
blauwen hemel. Ook de naam van Neptunus, den god wien de 
tempel gewijd was, kwam te voorschijn. 

Uit den n tij d zijn het forum, de basilica en de eere-
zuilen van groote n gevonden. Ook een beeld Van keizer 
Claudius. Alg. . . 
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: O F F I C I E E L G E D E E L T E . JaarverslagAfdeelingen. 
Verkiezing . -Voorstellen Alg. . 
— t der  Commissie voor  de eischen. bij  de keuring 
aan t te stellen. Afd. Amsterdam. E D A C T I O N E E L G E -

D E E L T E . Een Commissie van Advies, door  A. W. Weissman. 
- s te Baarn, archit. . P. Berlage Nzn. Een ver-

gelijking, door  J. . é C.F.zn. e , 
door . . E. Van Gelder. r  Technisch Onder-
wijs, door . Vrijenhoek. — Vergaderingen. — Prijsvragen. 
— Vragenbus. Berichten. Personalia. t een plaat. 

. 
G . 

n besturen der  Afdeelingen van de j  tot Bevor-
dering der  Bouwkunst wordt in herinnering gebracht, dat art. 
16 van de Statuten der j  bepaalt: e Afdeeling 
zendt jaarlijk s voor den lsten April  aan het r  een 
verslag van den toestand en de werkzaamheid der  Afdeeling. 
Gaarne ziet het r  genoemde verslagen vóór den 
vastgestelden datum tegemoet, adres bureau der , 

t 402. Amsterdam. 

G . 

e Algemeene g is voorloopig bepaald op -
dag 27 i en Woensdag 28 . 

t het oog op de verkiezing van 4 leden van het r 
wordt in herinnering gebracht, dat art. 4 van het Algem. . 

t bepaalt: e candidaatstelling voor  het r 
geschiedt minstens 6 weken vóór de verkiezing in het orgaan der 

j  door  minstens 10 , of door  de wet-
tige vergadering van n eener  Afdeeling, speciaal 
tot dat doel geconvoceerd. 

t tijdsti p der  verkiezing wordt vastgesteld door  het -
stuur  en minstens 2 maanden voor  het vastgestelde tijdsti p ge-
publiceerd in het orgaan der . 

e namen der  candidaat-gestelden worden opgenomen in het, 
na het eindigen van den termij n voor  de candidaatstelling be-
paald, eerstverschijnend nummer van het orgaan der -
schappij. e candidaatgestelden. die binnen een week nadeze 
publicatie niet schriftelij k aan den secretaris der j 
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 , 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst. Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikeleu, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

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 voor 
de verkiezing in aanmerking. 

n aansluiting hiermede wordt medegedeeld, dat op de Alge-
meene g 4 leden voor  het r  gekozen 
moeten worden, tengevolge van het periodiek aftreden der  hee-
ren: B . J. O U Ë N D A G . A . S A L M G . B Z N . en W. F. C. SC H A A P , welke 
heeren herkiesbaar  zijn, en van den heer  J. I M B U R G , die als lid 
van het r  bedankt heeft. 

t het oog op den termijn , vastgesteld in bovenstaand artikel , 
worden de candidaatstellingen ingewacht tot uiterlij k Woensdag 
9 April  aanhet bureau der . t 402, Am-
sterdam. 

N . . 

t het oog op de Algemeene g op g 27 
i en Woensdag 28 i worden de volgende artikelen van de 

Statuten en het Algemeen . t in herinnering ge-
bracht. 
STATUTEN . 

A R T . 29. Voorstellen tot wijziging dezer  statuten worden óf door 
het r  aan de orde gesteld óf door  minstens 25 stem-
gerechtigde leden, waarbij  minstens 10 , óf door 
de Commissie tot herziening van Statuten en Algemeen -
houdelijk . e voorstellen worden schriftelij k inge-
diend en van eene toelichting voorzien en. wanneer deze niet 
van het r  uitgaan, minstens twee maanden vóór 
hunne behandeling ter  vergadering bij  het r  inge-
diend. 
Zi j  worden in den regel op de Algemeene g be-
handeld. 

N . . 
A R T . 31. Geen voorstel wordt ter  Algemeene g 
behandeld, dat niet schriftelij k behoorlijk toegelicht en door 
minstens 10 n of Gewone n of een Afdee-
lingsbestuur  onderteekend, 6 weken vóór die vergadering is in-
gekomen bij  het . Echter  kan in dringende gevallen 
over  voorstellen worden beslist, zonder  dat deze binnen den 
bepaalden termij n bekend zijn gemaakt, mits zoowel het -
bestuur  als twee derden der  aanwezige stemgerechtigde leden 
er  voor  zijn om een besluit te nemen. t r  kan een 
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dusdanig voorstel van mondeling praeadvies doen vergezellen, 
terwij l in het algemeen de voorstellen, die op de vergaderingen 
zullen worden behandeld, met de toelichtingen, zoo noodig, een 
praeadvies van het , in het Orgaan der -
pij  worden bekend gemaakt. 

T VA N E , , 
T N VA N T

T VA N , E -
J TO T G , N 

N  EN N 
BON  VA N N N , 

E E J E G VA N T 
T E N . ') 

t mag van algemeene bekendheid worden geacht, dat reeds 
sinds geruimen tij d een steeds grooter  wordend verschil valt te 
constateeren tusschen de eischen. welke in de keuringsvoor-
schriften aan het hout worden gesteld en de algemeene qualiteit 
van de aanvoeren van dit materiaal in ons land. Een strenge 
handhaving van die eischen levert dan ook bij  den dag grootere 
moeilijkheden op, hetgeen tengevolge heeft, dat veeltijds bij  de 
keuring op willekeurige wijze van de bepalingen wordt afge-
weken. 

t behoeft geen betoog, dat hierdoor  zeer  ongewenschte toe-
standen zijn geschapen, en. dat het zoowel in het belang van den 
besteller  als van den houthandelaar  moet zijn. aan het vraagstuk, 
op welke wijze bovenbedoeld verschil, zooal niet geheel opge-
heven, dan toch tot redelijker  proportion kan worden terugge-
bracht, ernstig de aandacht te schenken. 
Alleszins verklaarbaar was het dan ook. dat de in 1909 opge-
richt e Bond van n zich al dadelijk aan deze voor 
hem zoo gewichtige zaak wijdde. t bestuur  van dit lichaam, 
blijkbaa r van oordeel, dat de oplossing moest worden gezocht 
in eene herziening van de bestaande keuringsvoorschriften, 
stelde zich. ten einde daartoe te geraken, in verbinding met het 

r  van den Nederlandschen Aannemersbond. Na 
eenig overleg tusschen beide besturen wendden deze zich ge-
zamenlijk tot den d van Bestuur  van het k t 
van s en tot het r  der j  tot 
bevordering der  Bouwkunst met het verzoek hunnerzijds eenige 
afgevaardigden aan te wijzen, om met die van de beide genoemde 
bonden zitting te nemen in eene Commissie, welke zich de boven-
bedoelde herziening tot taak zou hebben te stellen. Nadat aan 
deze uitnoodiging was voldaan, kon de Commissie worden ge-
constitueerd als volgt: 

Afgevaardigden van hei  van  : 
A. g a c. i . J. Z. Stuten. A. T. de Groot. c. i. 
Afgevaardigden van de  tot bevor. der Bouwkunst: 

. A. N. . J. Verheul . 

Afgevaardigden van den Nederlandschen Aannemersbond: 
J. N. . A. J. de , W. de Vlugt. 

Afgevaardigden van den Bond van Houthandelaren in Nederland: 
. Endt, J. van , J, C. de , Jhr. . C. A. Elias. 
e Commissie hield hare eerste vergadering op 21 Juni 1910 ; zij 

koos zich tot Voorzitter  den heer g a en tot Secretaris 
den heer  Elias. 
Aan de leden-houthandelaren werd in de eerste plaats verzocht 
de bezwaren, welke bij  hen tegen de bestaande keuringsvoor-
schriften bestonden, schriftelij k uiteen te zetten en daarbij  aan 
te geven wat zij  daarin gewijzigd zouden wenschen te zien. Be-

') Onderstaand t wordt in het bijzonder  in de aandacht 
van de n der j  tot Bevordering der 
Bouwkunst aanbevolen, en gaarne worden opmerkingen betref-
fende dit t ingewacht bij  het bureau der , 

t 402. t ligt in de bedoeling van het r 
het t te zijner  tij d in een vergadering van Architecten te 
doen behandelen. 
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sloten werd. dat daarbij  de leveringen ten behoeve van den 
scheepsbouw en de meubelfabricage buiten beschouwing zou-
den blijven en dat, om niet te uitvoerig te worden, de kritie k 
voornamelijk zou betreffen de Algemeene Voorschriften van het 

t van Waterstaat en de Algemeene Voorwaarden 
voor  den dienst der  Genie, als zijnde ten deze het meest van be-
lang. 

e dit verzoek werd in r  1910 door  elk der  leden 
Endt. Van l en e e een rapport ingediend, onder  bij -
voeging van eenige ter  zake ontvangen opmerkingen van de 
houthandelaren Ant. van m teBunnik en n teBoA7e/. 
n het begin van 1911 bezocht de Commissie.de zagerijen van de 

firma' s Pieter  de e Cz. te Zaandam en A. van Stolk en Zn. 
te  alsmede de werf der  NV . l v h. Willia m 
Pont te Zaandam, ten einde zich nader te overtuigen van het-
geen tegenwoordig door  den Nederlandschen houthandel wordt 
aangevoerd. 

e rapporten en bezoeken gaven aanleiding tot uitvoerige gc-
dachtenwisselingen, welke ten slotte hebben geleid tot het sa-
menstellen van eene proeve van Algemeene Voorwaarden voor 
de levering van hout. welke als bijlage No. 1 aan dit rapport is 
toegevoegd. 
Allereerst moge nu eene uiteenzetting worden gegeven van de 
beginselen, waarvan bij  het ontwerpen dezer  Algemeene Voor-
waarden is uitgegaan. 
Zooals reeds werd gezegd stond bij  het bestuur  van den Bond 
van n voorop, dat de gewenschte verbetering in 
hoofdzaak moest worden verkregen door  wijziging van de 
bestaande keuringsvoorschriften. Waar nu. alsook ten duide-
lijkst e uit de ingediende rapporten bleek, dat deze wijzigingen 
practisch voornamelijk zouden neerkomen op het stellen van 
minder  strenge eischen. stond men dadelijk niet alleen voor de 
vraag in hoeverre deze zouden kunnen worden toegelaten zon-
der de deugdelijkheid en het aanzien van het te maken werk 
ernstig te schaden, maar  ook voor  die of niet eerder  althans 
tevens — er  naar  gestreefd behoorde te worden verbetering te 
verkrijge n in de qualiteit van het hout dat in Nederland ter  markt 
wordt gebracht. Een ieder  toch zal toegeven, dat het op ruimer 
schaal toelaten van spint. hart. diverse gebreken, onvoldoende 
watering enz. in het belang van het werk minder  wenschelijk is. 

t zijn slechts faciliteiten voor den handel ten koste van het 
werk. waarin men zich dus alleen bij  bepaalde onvermijdelijk -
heid of om zeer  overwegende redenen zal mogen schikken. 
Naar het oordeel van de leden-houthandelaren moet intusschen 
eene verbetering van de algemeene qualiteit van het in ons land 
aangevoerd wordend hout, als uitgesloten worden beschouwd 
en zal men daarom den in dit opzicht bestaanden toestand heb-
ben te aanvaarden. 

r  deze staat van zaken om redenen van technischen aard 
door  velen zal worden betreurd, de bouwmeester  zal er  reke-
ning mede moeten houden, ook door  waar  noodig. en mogelijk 
tot andere materialen zijn toevlucht te nemen. 

n is getracht de keuringseischenzoodanigtestellen.dat 
daaraan door  den houthandel zonder  groote moeite kan worden 
voldaan. n aanmerking nemende dat eischen. waaraan voor  een 
kleine parti j  zeer  goed is te voldoen, voor  leveringen bij  groote 
hoeveelheden dikwijl s een groot bezwaar  kunnen opleveren, 
heeft de Commissie zich bij  haar  arbeid steeds de levering van 
groote partijen voor  oogen gesteld, waaruit volgt dat voor  be-
stellingen van kleinen omvang aan scherpere, uit den aard der 
zaak dan in de bestakken te omschrijven voorwaarden zal kun-
nen worden voldaan, altij d met inachtneming van den invloed, 
welke zij  op den prij s en den voor  de levering gevorderden tij d 
zullen uitoefenen. 

Vergelijk t men nu de ontworpen bepalingen met die der  beide 
reeds genoemde A. V.'s. dan valt het volgende in aanmerking 
te nemen : 

e A. V. Waterstaat werden het laatst vastgesteld in 1901. 
Feitelijk bestemd voor  den dienst van den Waterstaat, bevatten 
zij  in hoofdzaak bepalingen, betrekking hebbende op werken 
van waterbouwkundigen aard. Aan de toepassing van het hout 

bij  huizenbouw en dgl. is daarom dan ook weinig aandacht 
geschonken, hetgeen niet belet heeft dat deze A. V. in den 
geheelen burgerbouw en dus ook voor  particulier e werken 
van kracht worden verklaard, alzoo bij  werken, waarvoor zij 
eigenlijk niet zijn gemaakt. 
n de A. V. Genie, vastgesteld in 1906, is, in verband met den 

aard der  onder den dienst der  Genie ressorteerende werken, 
meer met de eischen van den burgerbouw rekening gehouden 
en aan de moeilijkheden, welke bij  de houtlevering worden on-
dervonden, o. a. wat betreft droogtetoestand, hart en spint, 
eenigermate tegemoet gekomen. e daarin voorkomende bepa-
lingen hebben dan ook voor het bewerken van de proeve in 
verschillende opzichten als uitgangspunt kunnen dienen. 

e Commissie hield bij  haar  arbeid voorts ook nog rekening met 
de A. V. voor  levering en keuring van bouwstoffen en voor  de 
uitvoering en het onderhoud van werken, door  J. A. v. . L O E S 

(2e herz. druk.) 
Uittreksel uit alle drie de bovengenoemde A. V., voor  zoover  in 
deze eischen voor  hout voorkomen, zijn als bijlagen aan dit rap-
port toegevoegd. 
Thans komende tot de onderdeelen van het ontwerp, valt. ter 
toelichting daarvan, het volgende te vermelden : 
ad § 1. Qualiteit van het hout in het algemeen. 
n deze § is vooropgesteld, dat bij  de keuring naar  qualiteit in de 
eerste plaats rekening moet worden gehouden met de bestem-
ming van het materiaal. Was dit beginsel reeds in de A. V. Genie 
tot uitdrukkin g gekomen voor  wat betreft sommige gebreken, in 
dit ontwerp is het uitgebreid tot de eigenschappen in het algemeen. 
n dit verband is de eisch.dat het hout dicht, d.w.z. fijndradi g 
moet zijn, vervallen, zullende alzoo de bestemming bepalen in 
welke mate deze moet worden gevorderd. 
ad § 2.

e A. V. Waterstaat schrijven voor dat al het hout moet zijn: 
..goed droog". 

e A. V. Genie kennen: ..door en door  droog belegen"  voor 
ramen, deuren, trappen, binnenbetimmeringen enz. en ..goed 
droog"  voor  verder  binnentimmerwerk en buiten timmerwerk 
boven water, doch stellen overigens in dit opzicht geen eischen. 
n deze proeve zijn drie graden van droogte aangenomen, t.w.: 

door  en door  droog (belegen); 
droog;en 
winddroog. 
Wanneer  kunstmatig gedroogd hout wordt verlangd zal dit in 
het bestek zijn te vermelden. 

r  het belegen hout alleen uit de aanwezige voorraden kan 
worden verkregen, moet tenzij  de afwijkin g duidelij k uit het 
bestek blijk t en de gestelde termijnen van levering daarmede 
rekening houden de opgave in courante maten geschieden. 

r  de omschrijving ..zooveel mogelijk winddroog"  heeft men 
willen aangeven dat bij  de beoordeeling rekening moet worden 
gehouden met de factoren, welke hierop van invloed zijn, t. w. 
beschikbare tijd , grootte der  bestelling en verlangde afmetingen. 

r  in het bijzonder  zullen aan het z.g.n. bestekhout. dat alleen 
op bestelling wordt gezaagd gelet op den veelal korten be-
schikbaren tij d in dit opzicht gemeenlijk geen hooge eischen 
kunnen worden gesteld. 
ad § 3. Soort van het te leveren hout. 

t heeft een punt van rij p beraad uitgemaakt of naast het Euro-
peesch ook het Amerikaansch eikenhout zou worden toegelaten. 

l erkend wordt dat Amerikaansch eikenhout van uit-
stekende qualiteit voorkomt, heeft ten slotte de omstandigheid 
dat deze houtsoort dikwijl s zeer  weinig duurzaam blijk t te zijn, 
ook wanneer  daaraan bij  de keuring geen gebreken zijn te ont-
dekken, ervan weerhouden de toepassing als regel toe te staan. 
Voor de overige houtsoorten is de dikwijl s voorkomende aan-
wijzin g van de streken of havens van herkomst beperkt omdat 
door  de keurmeesters feitelij k niet kan worden nagegaan, of het 
hout werkelij k uit de opgegeven streken afkomstig is. 
Tot goed begrip zij  nog vermeld, dat in deze proeve het Ameri-

kaansch grenenhout als een afzonderlijke houtsoort en niet als 

een variëteit van het gewone grenenhout is aangemerkt. 

ad § 5. Beslagen hout. 

e inhoud van beslagen hout wordt in den houthandel meestal 
berekend naar de afmetingen aan den kop of op korten afstand 
van dezen 1 . a 1.50 . Ook wegens de meerdere eenvou-
digheid is aan deze wijze van meting de voorkeur  gegeven, bo-
ven de wiskundig juister  meting van den inhoud der dwarsdoor-
snede op '/:: dw. lengte vanaf het stam-of worteleinde, voorge-
schreven in S 222 der  A. V. van Waterstaat. 

ad § 6. Bezaagd hout. 

n de eerste plaats wordt, terwij l de A.V. van Waterstaat alleen 
meskant bezaagd hout kennen en die der  Genie daarnevens 
melding maken van bezaagd hout, waaraan in sommige gevallen 
eenige wan is toegelaten, voor  dit laatste de benaming vierkant 
bezaagd hout aangenomen, die in den handel gebruikelij k is. 
Voor de toelaatbare wan aan deze soort hout zijn uitvoerige be-
palingen opgenomen. Naar de meening der  Commissie kan men 
in deze zonder  bezwaar  vrijgeviger  zijn dan volgens de bestaan-
de voorschriften, zonder de deugdelijkheid of ooglijkheid van 
het werk te schaden. 
Waar door den houthandel in groote hoeveelheden z.g n. hart-
gekloofd hout wordt geleverd, heeft de Commissie gemeend een 
nutti g werk te verrichtendoor de eischen te formuleeren. waar-
onder dit bij  de bouwwerken kan worden toegelaten (Zie ook 
§ 7 3"). 

t het bepaalde in de zesde alinea is beoogd de levering van 
meskant bezaagd hout, dat. aan de hand der  bestaande A.V.' s 
schier  zonder  uitzondering wordt voorgeschreven, te beperken 
tot de gevallen, waarin dit werkelij k noodig is. 
Van den eisch dat al het dennen-, vuren- en grenenhout binnens-
lands gezaagd moet zijn. is afstand gedaan ; dit zal slechts wor-
den gevorderd voer  de constructies, die volgens S 2 van belegen 
hout moet worden vervaardigd. 

e clausule, voorkomendein de A. V. Waterstaat dat bij  toelating 
van buitenslands gezaagd hout het bewijs moet worden geleverd 
dat het behoorlijk gewaterd is, heeft men laten vervallen, om de 
eenvoudige reden, dat dit bewijs niet te leveren is; men moet 
zelfs aannemen dat daaraan gemeenlijk niet wordt voldaan. 

ad § 7. Hart en spint aan bezaagd hout. 

Ten einde op rationeele wijze te geraken tot bepalingen omtrent 
hart, spint en maximum afmetingen, is een nieuwe maatstaf ge-
kozen, welke zich naar de meening der  Commissie het beste aan 
het materiaal aanpast. 
Voor de verschillende houtsoorten zijn n.l. vastgesteld z.g.n. 
normaal-stammen, waaronder te verstaan zoodanige stammen, 
waaruit bij  lengten tot 7.30 . wanvrij  gezaagd kunnen worden 
in rechte doorsnede cirkelvormige cylinders, welke aan de vol-
gende eischen voldoen ; daarbij  wordt onder  hartplank verstaan 
een midden uit den cylinder  te zagen plank, waarbuiten de cylin-
der hartvri j  is. 

. 
n der 

dwarsdoorsnede 
van den wnnvrije n 

cylinder  in . 

m afstand 
van liet spint tot de 
cilinder-as in . 

e van de 
hartplank 

in . 

40 16 10 
Amerik.  grenen . 45 17.5 5 
Grenen . . . . 27 9.5 5 
Vuren 30 i t spint wordt 5 Vuren 

35 
geen rekening 5 n . . . . 35 gehouden 5 

Voor grootere lengten worden de wanvrij e en de spint vrij e ker-
nen gerekend boven de 7.30 . lengte kegelvormig te verloopen 
in dier  voege, dat de middellijnen van de dwarsdoorsneden 
dezer  kernen voor  eiken r (of gedeelte daarvani boven de 
7.30 . telkens 2 . kleiner  worden. 
n het algemeen zullen nu aan de mate van spint- en har t vrij -
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heid en de verlangde afmetingen der  doorsnede geene hoogere 
eischen mogen worden gesteld dan waaraan bij  zaging uit derge-
lijk e normaal-stammen zou kunnen worden voldaan. Op Je bij 
de proeve behoorende teekening zijnde voor  verschillende ge-
vallen op deze wijze te verkrijgen afmetingen zoowel geschetst 
als in tabelvorm vermeld. 
Evenwel is men. zooals uit de alinea's 2"  en 5"mogen blijken voor 
sommige constructies nog verder  gegaan ; meer  in 't bijzonder  is 
voor  het grenen en Amerikaansch grenen plank-en kozijnhout 
de hoeveelheid toegelaten spint zeer  ruim gesteld, 
ad § 8. Afmetingen van bezaagd hout. 

t opgeven van het buitenslands gezaagd hout in courante 
maten zal natuurlij k de levering gemakkelijker  en goedkooper 
kunnen maken. r  is echter  noodig dat omtrent die maten 
geen onzekerheid besta, zooals thans maar  al te dikwijl s het ge-
val is. 

Ten slotte moge bij  de toepassing van de ontworpen bepalingen 
nog aan het volgende worden gedacht: 
Voorschriften omtrent houtkeuring leenen zich, wegens den 
 aard van het materiaal, niet tot zulke scherpe omschrijvingen als 
met kunstmatig vervaardigde bouwstoffen, als b.v. ijzer  en ce-
ment, het geval kan zijn. 
Zi j  vorderen dan ook, meer  dan bij  eenige andere bouwstof, van 
den keurmeester  eene groote mate van practis:he kennis, welke 
gemeenlijk eerst na langdurige ervaring wordt verkregen. 
s deze niet genoegzaam aanwezig, dan zal het niet te vermijden 

zijn, dat beslissingen worden genomen, die naar  den letter  der 
voorschriften gerechtvaardigd zijn. doch bij  verstandige toepas-
sing anders hadden moeten luiden. t bezwaar  zal zich, zij  het 
in mindere mate dan thans, ook bij  toepassing der  nieuwe voor-
schriften doen gevoelen. t is echter, naar  de meening der 
Commissie, die in den loop harer  werkzaamheden steeds meer 
is bevestigd, niet mogelijk voorschriften voor  de keuring van 
hout te ontwerpen, waarbij  dit bezwaar  wordt ontgaan. 
Voorts is het duidelijk , dat zij  niet in alle mogelijke gevallen kun-
nen voorzien of overal ongewijzigd toepassing kunnen vinden. 
Ten slotte behoudt de bouwmeester  de bevoegdheid in zijn be-
stek die eischen te stellen, welke hij  in het belang van het werk 
noodig acht, evenals het den leverancier  vri j  blijf t te beslissen 
of hij  al dan niet daarop zal ingaan. 

Opdat intusschen met deze voorschriften bereikt worde hetgeen 
daarmede werd beoogd, moge eindelijk aan de drie partijen , die 
elk op haar  gebied in deze haar  invloed kunnen doen gelden,nog 
het volgende ter  overweging worden aanbevolen : 
a. aan de : dat zij  in hare bestekken en daarop geba-
seerde nadere gegcens alle factoren, welke de aan het mate-
riaal te stellen eischen bcheerschen. o.a. wat betreft bestemming 
en afmetingen, duidelij k tot hun recht doen komen; 
o. aan de Aannemers : dat zij  bij  hunne bestellingen de houtkoo-
pers volledig en nauwkeurig inlichten, zoodat de levering inder-
daad kunne geschieden naar  de sub a bedoelde eischen ; en 
c. aan de : dat zij  deze voorschriften niet be-
schouwen als maximum-eischen, welke men niet te dicht behoeft 
te naderen integendeel, dat hunnerzijds er  met ernst naar 
worde gestreefd het peil, waarop de qualiteit van het in Neder-
land aangevoerde hout staat, nog niet verder  te doen dalen, op-
dat de ernstige bouwmeester  zich verantwoord achtte dit mate-
riaal in zijne constructies de belangrijke plaats te blijven doen 
innemen, welke daaraan tot nu toe is toegekend. 
A. g , J. Z. Stuten, A. T. de Groot, . A. N. , 
J. Verheul „  J. N. , A. J. de , W. de Vlugt, . Endt, 
J. van , J. C. de , Jhr. . C. A. Elias. 

n , . Amsterdam, Zwolle, Zaandam. Febr. 1913. 

( Wordt vervolgd.) 

G  V A N E -
J T O T G . 

637ste Algem. Vergadering, te houden op g 17 t 1913 
des avonds te 8 ure in het gebouw der j  tot bevorde-
rin g der  Bouwkunst, t 402. 
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Agenda. 
le. Notulen, ingekomen stukken, mededeelingen van het Bestuur. 
2e. Voordracht van den r . S. P. , leeraar  te Arnhem. 
Onderw.: e Stedenbouw". 
Verkort e indeeling: 
Ontstaan der  middelpunten van samenwoning. Bepaling van het 
begrip stad. e stadsrechten. 

e n als vertegenwoordigers van den vorst en als 
zinnebeelden der  stedelijke vrijheid . 
Verschillende bouwplannen der  steden in verband met de wijze 
van ontstaan w poorten, torens. 

e markt als centrum van de voornaamste stedelijke gebouwen. 
Uitleg der  steden, stratenaanleg, plaveisel. 

t stedelijk bestuur. Verschillende typen van stadsgebou-
wen. — t , het Feesthuis, de , de Waag. het 
Vleeschhuis en de particulier e woning. 
(toegelicht met lichtbeelden). 
3e. Wat verder  ter  tafel zal worden gebracht. 

 Secretaris 
J. . 

N B. e introducti e wordt ruim opengesteld. 

. 

EEN E VA N . 

i i 
 A. "W. . 

ij  hebben nog geen Nederlandsch woord voor 
.Bauberatungsstelle"  en het ziet er  niet naar 
uit , dat wij  het spoedig zullen krijgen . r 
het zou wel gewenscht wezen, zulke instellin-

gen ook in ons land tot stand te brengen. 
e e Beratungsstelle für  das Baugewerbe" 

te Stuttgart, de oudste van , heeft onlangs 
onder  den titel „Fü r Bauplatz und "Werkstatt "  een keu-
ri g uitgevoerd boek in het licht gegeven, waarin zij  ver-
slag geeft van wat zij  sedert haar  oprichtin g heeft ge-
daan en bereikt. 

e inleiding van dit boek zegt, dat de Beratungsstelle, 
die 1 November  1905 haar  werkzaamheden begon, de 
oudste van d is. t doel, dat bij  haar  stich-
ting beoogd werd, was aan beoefenaars der  bouw-am-
bachten zoowel technisch als aesthetisch advies te 
geven. t advies zou kunnen zijn mondeling, per  tele-
foon of schriftelijk , terwij l ook schetsen en teekeningen 
zouden worden beoordeeld en verbeterd. Voor  monde-
ling of telefonisch advies zou niets, voor  schriftelij k 
advies of voor  verbetering van teekeningen een klein 
bedrag in rekening gebracht worden. Alleen voor  be-
oefenaars der  bouw-ambachten zou de Beratungsstelle 
werkzaam zijn; aan particulieren zou zij  geen advies 
geven. 
Bij  het vaststellen van dit programma overwoog men, 
dat het in de eerste plaats noodig was, den beoefenaars 
der bouw-ambachten ter  hulp te komen, omdat de 
goede overleveringen uit den tij d der  gilden verloren 
waren gegaan. n het gelukte, weder  meesters én 
gezellen te vormen, die wisten, waartoe zij  als am-
bachtslieden in staat waren, dan zou, vooral ten plat-
ten lande beter  gebouwd worden dan vroeger. j 
moet opgemerkt worden, dat de Beratungsstelle te 

Stuttgart dadelijk haar  werkzaamheid over  het geheele 
koninkrij k Wurttember g uitstrekte. 
Om dit doel te bereiken werd den 30 Januari 1906 een 
cursus voor  ambachtsbeoefenaars te Stuttgartgeopend, 
met negen deelnemers. e cursus duurde vij f weken. 
Vier  dagen van iedere week werden besteed aan voor-
drachten over  burgerlijk e en landelijke bouwkunst, 
bouwkundige samenstellingen, kennis vanbouwstoffen, 
verwarming en luchtverversching. e twee overige 
dagen van iedere week werden gebruikt voor  het uit-
werken van ontwerpen en het bezichtigen van bouw-
werken. 

e cursus werd geleid door  Professor  Schmohl, die de 
voordrachten over  burgerlijk e en landelijke bouwkunst 
hield. j  vertoonde zijn leerlingen goede voorbeelden 
van oude en nieuwe "Württemburgsch e gebouwen en 
maakte het hun duidelijk , waarom zij  goed waren. n 
het bijzonder wees hij  er  op, dat de eenvoud hier  het 
kenmerk van het ware is. 
Al s deze voordrachten waren afgeloopen liet Professor 
Schmohl zijn leerlingen ontwerpen maken, waarbij  zij 
het geleerde in toepassing konden brengen. Aan het 
einde van den cursus werden den deelnemers afbeel-
dingen van allerlei bouwwerken, goede en slechte, ver-
toond, waarover  zij  schriftelij k hun oordeel moesten 
geven, hetwelk aanleiding gaf tot nadere besprekingen 
met den leeraar. Een uitstapje naar  Besigheim, Bietig-
heim en , onder  leiding van Professor 
Schmohl gehouden, stelde den deelnemers in staat, de 
schoonheid dezer  steden te leeren kennen. 

e uitkomsten van dezen cursus waren zoo bevredi-
gend, dat in 1907 een tweede georganiseerd werd. e 
deelneming was toen echter  zóó gering het bleek, 
dat slechts zeer  weinig ambachts-beoefenaars vij f we-
ken zich vri j  maken konden dat deze cursus de laat-
ste was. 

Nu werd iets anders beproefd. Een maandblad werd 
uitgegeven, waarin goede ontwerpen van oude en 
nieuwe huizen, zoo voor  de steden als voor  het platte-
land werden opgenomen, en bovendien afbeeldingen 
van de mooiste punten in de "Württembergsch e steden 
een plaats vonden, om zoodoende de aandacht der 
lezers op de schoonheid van hun naaste omgeving te 
vestigen. t blad wordt tegenwoordig in 8000 exem-
plaren verspreid. 
Ook prijsvragen voor  ambachtslieden werden uitge-
schreven. n verband hiermede organiseerde men ook 
cursussen, die zoowel door  patroons als gezellen zon-
der betaling gevolgd konden worden. lederen winter 
wordt een cursus voor  stucadoors te Stuttgart gegeven. 
Cursussen in timmeren hebben plaats te Stuttgart, te 
Tubingen, te Aaien en te Ulm. Behalve cursussen in het 
steenhouwen en het maken van „kachelovens"  werd 
ook nog een cursus voor  werklieden in gewapend beton 
georganiseerd, die ieder  jaar  groote belangstelling 
ondervindt. 
Eindelij k kwamen door  den invloed der  Beratungsstelle 
ook „Bauhandwerkerschulen"  tot stand, die als doel 
hebben, ambachtslieden die theoretische kennis te ge-

ven, welke voor  het afleggen der  meesterproef nood-
zakelijk is. r  wordt hun geleerd, een eenvoudig huis 
ten platten lande te ontwerpen, te detailleeren, en er 
een bestek en begrooting van te maken. Verder  wordt 
hun het boekhouden, de kennis van bouwverordenin-
gen, rioleering en alles, wat voor  het uitvoeren van een 
eenvoudig gebouw noodig is, onderwezen. Bij  al deze 
theorie houdt men dus steeds de practij k in het oog. t 
eigenlijke wetenschap plaagt men de leerlingen niet. 

e cursus aan deze scholen, waar  alleen des avonds 
onderwijs wordt gegeven, duurt twee maal vij f winter-
maanden. Aan het hoofd staat een architect, die voor 
iedere school door  de Bauberatungsstelle wordt aange-
wezen. e andere leeraren zijn ambachtsbeoefenaar, 
die de meesterproef met goed gevolg hebben afgelegd. 
Er zijn dri e scholen opgericht, een te Biberach, een te 

l en een te , 
Tentoonstellingen van goede ontwerpen voor  kleine 
gebouwen worden overal, waar  dit mogelijk is, gehou-
den. Een bevoegd persoon is altij d op zulk een tentoon-
stelling aanwezig, om den bezoekers de noodige inlich-
tingen te kunnen verschaffen. Voordrachten met licht-
beelden sluiten zich bij  die tentoonstellingen aan. 
A l deze middelen dienen, om het peil der  bouwkunst 
ten platten lande te verhoogen. t zij  doeltreffend zijn, 
bemerkt ieder  deskundige, die nu in "Württembur g reist. 

h ook het geven van advies is een belangrijk deel 
het kan wel niet anders van de werkzaamheid der 
Beratungsstelle. t advies wordt niet aan particulie-
ren, doch alleen aan ambachtsbeoefenaars, openbare 
instellingen en lichamen, die een doel van algemeen nut 
beoogen, gegeven. t bureau beoordeelt ontwerpen, 
het geeft advies omtrent vraagstukken van aesteti-
schen of technischen aard, heemschut en wat daar-
mede in verband staat. 

Aan het hoofd der  Bauberatungsstelle staat Professor 
Paul Schmohl, r  der  Baugewerkeschule te 
Stuttgart ; hij  wordt bijgestaan door  een gediplomeerd 
ingenieur  en vier  architecten. Op de plaatsbegrooting 
wordt ieder  jaar  f 20.000 voor  dit bureau uitgetrokken. 

SS S T E . g 
; et huis, waarvan afbeeldingen hierbij  gaan, is 

opgetrokken in handvormsteen van de firm a 
Bastert aan de Vecht; voor  de tandlijst onder 
de goot zijn deze steenen groen verglaasd. 

Vestibule, hal en eetkamer zijn gemetseld in roode en 
gele verblendsteen van de firm a v. d. . 

e plafonds in deze vertrekken, behalve de vesti-
bule die overwelfd is, zijn van hout, binten met tus-
schenplafonds. e overige vertrekken hebben gepleis-
terde wanden en plafonds. 

t breede terras waarop de hal, de woon-, eet- en 
kinderkamer uitkomen, heeft een vloer  van in patroon 
gelegde gele en roode straatklinkertjes . t huis is met 
roode pannen gedekt. e tuin is in verband met het 
huis architektonisch aangelegd door  den r  Otto 
Schulz, tuinarchitect te de Bildt . . P. E Nz. 
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S T E . Architect . P. E NZN. 

r  Woonkamer 

r  Eetkamer. 

E E N E . 
r  J . . É C . F Z N . 

in ieders herinnering is stellig nog het -heen 
jen weer"  inzake het bouwen van een nieuwe 

g te 's Gravenhage. 
'k \ f eet niet, hoever  op 't oogenblik de plan-

nen gerijpt zijn. 
r  't trof mij , toen ik heden onder  t oog kreeg eene 

.Eingabe des Bundes r  Architekten zum Ber-
liner  Opernhaus-Bau." 
Onwillekeuri g kwam mij  't bekende Fransche woord in 
de gedachte -Tout comme chez nous." t is wellicht 
niet van belang ontbloot kort te schetsen, wat de -Ein-
gabe"  te berde brengt, 'k "Wi l trachten dit te doen. 
Nadat er  op gewezen wordt, dat door  besluit van het 

s der  Abgeordneten"  van 13 Febr. j.l . de Opera-
bouw weer  op den voorgrond gebracht is, en er  met 
voldoening gewag van gemaakt wordt dat hierdoor 
rekening gehouden wordt met de waarborg voor  eene 
bevredigende oplossing in artistieken zin, doordien 
men zich de verbeteringen, die als resultaat van de 
prijsvraa g van verleden jaar  mogelijk blijken , tennutte 
zal maken, wordt vermeld, dat het raadplegen van 
een -vri j  kunstenaar"  aanbevolen werd. n ligt, 
zoo luidt het verder, de waardeering van 't werk van 
een groot aantal kunstenaars, hoewel naar  't oordeel 
van de -Akademie des Bauwesens"  de oplossing nog 
niet volkomen is en naar  het tot nu toe gehandhaafd 
bouwprogram ook niet kon zijn. t was ook niet het 
doel, men wilde alleen toonen hoe door eene grootere 
deelneming van kunstenaars steeds nog verbeteringen 
bereikt konden worden en zoodoende het vooroordeel 
tegen openbare prijsvragen uit den weg ruimen. 
Nadat reeds op grond van een onzeker  programma 
goede resultaten bereikt waren, hoopte men in archi-
tectenkringen dat het bereikte de toonaangevende 
personen er  toe brengen zou, verdere schreden op 
dezen weg te doen om zoodoende te trachten aan de 
hand van de opgedane ondervindingen de vrucht van 
een gerijpt kunststreven te kunnen plukken. 

s blijk t nu weer  uit de beraadslagingen, dat het 
wantrouwen tegenover  eene openbare prijsvraa g nog 
steeds niet overwonnen is en men schijnt te meenen, 
dat 't beter  is, de g aan te bevelen een „vri j 
kunstenaar"  aan te wijzen, die gezamenlijk met de ambte-
naren van 't  van Openbare Werken (Arbeits-
ministerium) de oplossing zal moeten vinden. 

e e kunstenaars hadden mogen verwachten, 
dat de keus van den man, die beroepen zal zijn wellicht 
het grootste monumentale werk, dat de e bouw-
kunst in deze eeuw zal scheppen, niet afhankelijk werd 
gemaakt van 't , maar  van de deugdelijkheid. 

t zou alleen te bereiken zijn door  't nogmaals uit-
schrijven van een openbare prijsvraag met bepalingen, 
die rechtvaardig en algemeen erkend zijn (voor  kunst-
prijsvragen). t de voorafgegane besloten prijsvragen 
en het schetsachtig programma nog geen doorslaand 
gevolg opgeleverd hebben, is volstrekt geen grond tot 

wantrouwen tegen een goed onderlegde en voorbereide 
nieuwe prijsvraaguitschrijvin g met ruime belooning. 
Ook bedenke men, dat 't niet juist is, daartegenover  te 
stellen dat de beste krachten er  reeds aan medegedaan 
hebben, en dus niets meer  te bereiken is. l 
heeft juist deze omstandigheid er  toe bijgedragen, dat 
het plan langzamerhand goede, klar e vormen heeft aan-
genomen. t zou dus onrechtvaardig zijn alle deze 
min of meer  gerijpte vruchten, zonder  oorzaak, nu één 
enkel man zoo maar  willekeuri g ter  beschikking te 
stellen. 

n neme tot voorbeeld de ontwikkelingsgeschiede-
nis van de -Grand Opéra"  te Parijs, de onovertrof-
fen schepping van Garnier. n zal men weten, dat niet 
de overheid dien man uitzocht, maar  dat hij , die nooit 
te voren een schouwburg gebouwd had, na herhaald 
worstelen in 't strijdper k van de prijsvraag, als over-
winnaar  op de plaats bleef. 
Nog is 't niet te laat, om hier  open en eerlijk dezen 
weg te bewandelen. *) m beschouwt de -Bund 

r  Architekten"  het als haar  plicht, aan de 
r  het dringend verzoek te richten, het besluit van 

13 Februari zoo uit te breiden, dat dit luiden zal: 
e r  beveelt der g aan, zich van de 

medewerking van een vri j  kunstenaar"  te verzekeren, 
wiens keus afhankelijk wordt gemaakt, van 't resultaat 
van eene openbare prijsvraag onder  de e bouw-
kunstenaars". 
Onderteekend is deze „Eingabe"  (dit verzoekschrift) 
door  den bekenden Prof. Frentzen van de Technische 

l te Aken in zijne hoedanigheid van Voor-
zitter  van den B. . A. Als datum draagt het stuk den 
21 Februari 1913, is dus eerst eenige dagen oud. 
Wat mij  hoofdzakelijk trof , is dat wat me deed schrij-
ven: „Eene vergelijking." 
n , geheel zooals in , aan den 
eenen kant het streven naar  een zekere afsluitende 
vasthoudendheid, en aan den anderen kant naar  vrij -
heid, met dien verstande, dat niet enkelen, maar  allen, 
die toonen daartoe in staat te zijn, de gelegenheid ge-
geven worde in 't strijdper k te treden. t is niet te 
loochenen, dat d op het gebied van prijs -
vragen onder  de „baanbrekers"  gerekend moet wor-
den en het prijsvraagbeginsel en diens uitwerkin g in 
dit land voorbeeldig voor  andere landen geworden is. 

e goede vruchten van dit echt en goed liberaal be-
ginsel — men bedenke dit toch in 't vrij e d 
heeft de scheppingen doen ontstaan, waardoor -
land „führend "  op bouw- en kunstnijverheid gebied 
geworden is. Zeer  terecht stond onlangs in 't .."Week-
blad van de "  : r  volk heeft de kunst, 
die 't verdient" . e bouwkunst in de eerste plaats is 
geroepen, de geschiedenis van een volk in letteren te 
schrijven, die eeuwen overduren; het tegenwoordige en 
het nageslacht bouwen op de fundamenten van het 

*) Wie denkt hier  niet aan 't geen van bevoegde zijde omtrent 
de e Schouwburgkwestie bijna gelijkluidend meerma-
len gezegd wordt. 
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voorgeslacht. e zijn hecht en sterk in . e 
heerlijk is de opgave, daarop naar  de door  de tech-
nische ontwikkeling zoo sterk verruimde mogelijkheden 
van onzen tijd , verder  te bouwen, en te toonen, dat 
men zich zijner  krachten en deugden even zoozeer 
bewust is als zijner  zwakheden en feilen. 
"Wanneer  de besten in staat zullen zijn, dit werk te 
volbrengen, zoo zal even zoo stellig de waagschaal ten 
voordeele der  eersten blijven staan gelijk zulks in ons 
historisch bloeitijdperk het geval was. 

E F . 
ver dit onderwerp schrijf t . . E. van Gelder  in 

t Vaderland"  van 4 t jl. : 
n de laatste maand van 1912 heeft het ernstig ge-

vaar, dat ons meest nationale monument door  een 
nieuwe verbouwing, nu van het t van 

Binnenlandsche Zaken, ernstig schade zou lijden, de geesten 
bezig gehouden en menige pen in beweging gebracht. n de 
Tweede r voerde de onvermoeide, men zou haast zeg-
gen de onvermoeibare — kampioen voor  onze monumenten, jhr . 

e Stuers een krachtig pleidooi tegen de ministerieele plannen, 
daar  buiten zijn. zoowel in dit blad als van verschillende andere 
kanten ernstige bezwaren geopperd, welke door  ondergetee-
kende in een kleine brochure zijn samengevat, en nader  aange-
drongen. Bij  de behandeling in de Tweede r werd reeds 
iets bereikt: een e belofte van nadere overweging 
bewerkte, dat het wetsontwerp werd aangenomen, maar  de 

r  zelf zou van die overweging niets meer  hooren. All e 
hoop van hen, die het Binnenhof redden wilden was dus op de 
Eerste . Niet ten onrechte. s reeds in het Voorloo-
pig Verslag, waarmede zij  's s ontwerp beoordeelde, 
bleek zij  overtuigd van de bezwaren, die van verschillende 
zijden waren geopperd: het doen verdwijnen van de schuine 
rooilij n tusschen de beide poorten, het onlogisch verrestauree-
ren van de gevels aan den Vijverkant . het onderscheppen van 
het licht voor  het . Zij  voegde daar  nog een grief bij  : 
de onmogelijkheid om de voor  haar, Eerste , zoo 
noodige ruimtevermeerdering te verkrijgen indien Waterstaat 
op het Binnenhof bleef. 

n dat stadium zond de Nederlandsche Oudheidkundige Bond 
een gemotiveerd adres bij  de r  in, aandringende op ver-
werping van het wetsontwerp, tenzij  tegemoetgekomen zou zijn 
aan de ernstige bovengenoemde bezwaren. Zoodra dit bekend 
was zonden niet minder  dan 23 vereenigingen in den lande, waar-
onder , het h Genootschap, het Zeeuwsch 
Genootschap, het Friesch Genootschap, Gelre, de historische af-
deeling van de e . v. , die , Pulchri 
Studio, Art i et Amicitiae en St. , de Bond van Ned. Archi -
tecten. Architectur a et Amicitia . de Prov. e en 
de Prov. Utrechtsche Archaeologische Commissiën, enz. enz. ad-
haesie-betuigingen, de j  voor  Bouwkunst stuurde 
een zelfstandig adres. Wel een bewijs indien dat nog noodig 
ware, dat in die kringen algemeen het gevoelen van de bestrij-
ders der  ministerieele plannen werd gedeeld. 

e minister, intusschen, had het algemeen verzet niet onbeant-
woord kunnen laten. Zij n belofte aan de Tweede r inlos-
sende, liet hij  ernstige proeven nemen ten opzichte de gevaren 
voor  het . Te ernstig haast, want ook zonder  de kost-
bare stellage, die gebouwd werd, moest het duidelij k zijn, dat 
men daar  met een hoog gebouw kwaad zou doen. t werd dan 
toegegeven en de plannen werden zóó gewijzigd, dat ten op-
zichte van dit punt de bezwaren van den adviseur  en den direc-
teur  van het kostelijk museum, dr. Bredius en dr. , zijn 
opgeheven. Een gelukkig feit, waarvoor  den r  zeker  dank 
gebracht mag worden, maar  dat dezerzijds niet als de hoofdzaak 
beschouwd werd. n mijn brochure „Een Nationaal t 
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in gevaar", schreef ik : „d e bedreiging van het s was 
een vergissing, een ongelukkig oogenblik, een onnadenkendheid. 

e is gemakkelijk terug te nemen. r  de andere bezwaren 
zijn „veel belangrijker" , ze zijn „principieel" . n was bevreesd 
dat de , overdadige aandacht wekkende voor  zijn be-
handeling van het bezwaar, waaraan hij  van plan was toe te 
geven, die aandacht zou trachten af te leiden van de gewichtiger 
punten ten opzichte waarvan hij  besloten had vol te houden. 

t is echter  niet zoo uitgekomen. Ook het bekend worden van 
de waarschijnlijkheid , dat het s zou ontzien worden, 
heeft de publieke opinie niet tot zwijgen gebracht: men blijf t met 
belangstelling volgen hoe het verder  zal gaan. t moet nu dezer 
dagen beslist worden. Twee dagen toch, voor  dat de Eerste 

r  nu laatstelijk uiteenging, kwam eindelijk des s 
e van Antwoord bij  haar  in. t stuk is niet sterk van 

argumentatie, zooals wij  zoo aanstonds zullen zien, en het lijk t 
begrijpelij k dat daarom de r trachtte om reeds den vol-
genden dag het ontwerp aan de orde gesteld te krijgen en het, 
vrijwe l zonder  dat de n de stukken hadden kunnen 
inzien, dóór te jagen. e toeleg slaagde gelukkig niet: ze getuig-
de van zoo weinig deferentie voor  het oordeel der -
leden, dat er  genoeg van dezen gevonden werden, die zich bin-
nenskamers met succes tegen de overrompeling verzetten. Zoo 
werd de beslissing uitgesteld tot na den lOden , wanneer 
de r  weder  bijeen zal zijn. t zij  mij  vergund om vóór die 
beslissing nog eens de zaak hier  ter  sprake te brengen, vooral om 
te zien wat de minister  te stellen heeft tegenover  de bezwaren 
door  de historici, oudheidkundigen en kunstenaars geopperd. 

t is in hoofdzaak een rapport van prof. . Evers te , waar-
mede zich de Commissie voor  de Grafelijk e Zalen, blijkens een 
in de stukken afgedrukten brief, heeft vereenigd, ja waarop zij 
haar  geheele advies bouwt. Beschouwen wij  dat professoraal 
rapport nader. 

Ten opzichte van de „schuine rooilijn "  tusschen Binnenpoort en 
Grenadierspoort, merkt Z. . G. op, dat de vrees, dat door  ver-
andering van de rooilij n „d e Grenadierspoort haar  eigenaardig 
karakter  zou verliezen, geheel ongegrond"  is. s lo. „d e as 
van den doorgangsweg blijf t geheel dezelfde". En, 2o. „d e even-
eens scheef geconstrueerde t geeft ook volstrekt 
geen misstand met den rechthoekig aansluitenden gevel van 
Waterstaat" . 

e redeneering gaat, zooals men ziet, buiten het geopperde 
bezwaar  om. t de schuine weg dóór de poorten niet verandert 

"wanneer  men een naburigen gevel verlegt, is wat men in het 
dagelijksch leven „een schrandere opmerking"  noemt, maar  ze 
dekt in de verste verte niet het bezwaar, dat men de ratio van 
dien schuinen doorgangsweg kwijtraak t door  het verbreken van 
het logisch verband tusschen gevel en weg ! e geldt van 
het tweede argument. Wij  vreezen immers niet, dat de poorten 
misstaan zullen, maar  dat men, de reden hunner  bepaalde eigen-
aardige, immers scheeve, constuctie niet meer  logisch kunnende 
afleiden uit de omgeving, (den evenzoo loopenden gevel) de 
poorten voor  een bouwkunstige gri l zal houden, terwij l zij  in dat 
verband gelaten een voorbeeld zoudenblijven van bouwkundige 
rationaliteit . 

Nadat op deze wijze het bezwaar  geacht wordt weerlegd te 
zijn . . .. door  niet te zijn begrepen, wordt de niet minder  verbijs-
terende mededeeling gedaan, dat door  „d e verandering van de 
schuine rooilij n in een rechte een goede locale traditie , waaraan 
het Binnenhof grootendeels zijn schilderachtig aspect dankt, 
geëerbiedigd wordt. e men een traditi e eerbiedigt door  haar 
eenvoudig uit den weg te ruimen, datgaat boven mijn bevattings-
vermogen en lijk t mij  slechts een met zekere gewichtigheid ter 
overbluffin g van den niet opmerkzamen lezer  neergeschreven 
passage, die van den ernst, waarmede het rapport is gesteld een 
niet verheffende gedachte geeft! 
Precies hetzelfde is het geval met de weerlegging van het be-
zwaar tegen het afbreken vandenl7den en den 18den eeuwschen 
gevel aan den Vijverkant . s is betoogd, dat het Binnen-
hof-in-zijn-geheel gedurende de eeuwen gegroeid was tot het ge-
bouwen-complex, dat wij  kennen, en dat het daardoor  een eenig 

historisch en nationaal monument was geworden, waaruit volgde, 
dat het óf gespaard moet worden door  een zorgvolle, kundige 
restauratie, of aangevuld moet worden met een modern gebouw 
het karakter  dragende van onzen tijd ; in het eerste geval wordt 
de historie bewaard, in het tweede wordt ze voortgezet', een 
methode als die van den rijksbouwmeester, welke zich na afbraak 
van een deel der  gevels ten doel stelt in den geest van het be-
staande bij  te bouwen, conserveert natuurlij k de historie niet, 
maar  ze zet haar  ook niet voort. e methode leent zich dus niet, 
absoluut niet en absoluut nóóit, tot toepassing bij  een historisch 
monument. Zij  is gevaarlijk bij  élk zoodanig monument, zij  is ver-
derflij k en erger  bij  een monument van zóó groot, zóó veelom-
vattend belang als het Binnenhof uit den aard der  zaak is. 
Wat komt nu professor  Evers vertellen? , die onze moderne 
architecten opleidt, had moeten komen met de vooropstelling : 
men late onzen tij d ook de kans zijn eigen karakteristiek bouw-
werk op het Binnenhof te hebben. j  had het hoofdbestuur  dei-

. voor  Bouwkunst aan zijn zijde gezien, en als hij  waarborgen 
gegeven had, dat deze oplossing beter  of minstens evengoed zou 
geweest zijn als de restauratie van het bestaande, de historici 
niet tegenover  zich. k heb dat in mijn brochure met zooveel 
woorden gezegd. 

Edoch dat doet hij  niet. j  prijs t de ontwerpen van den rijks -
bouwmeester  terwill e van hunne harmonische aansluiting bij 
het bestaande. Prijst dus ju'st wat ik hierboven op logische gron-
den aantoonde de verwerpelijke methode te zijn. t adprimum. 
Ad secundum stelt hij , dat de beide verdwijnende gevels „ui t 
een historisch en archaeologisch oogpunt waardeloos zijn, als 
behoorende tot de banale, vormlooze getimmerten, die eertijds 
de flanken der  Grafelijk e Zalen ontsierden en met die herstel-
ling verwijderd zijn" . k haal deze zin geheel aan, ook als bewijs 
van de slordigheid waarmede het rapport , (dat ten opzichte van 
ons grootste monument beslissend werken moet!) is gesteld. 
Zoo als het hier  staat zou het vermoeden gewektworden.dat 
de bij  de Grafelijk e Zalen verwijderde gebouwen naar  den 
Vijverkan t waren overgebracht! Ook „vormlooze"  getimmer-
ten zijn wel wat zonderling! h met eenigen goeden wil 
begrijpt men de hooggeleerde redeneering toch wel: zij  vindt 
die beide gevels niet veel beter  dan de andere die reeds afge-
broken zijn en daarom, notabene, historisch noch archaeo-
logisch van belang. Zij n hooggeleerde „stelt "  dat zoo maar, 
zonder  nadere motiveering, doch toevallig grimmelt het aan de 
griffi e der r  van de adressen van historische en archaeolo-
gische vereenigingen, die juist terwill e van dat, door . niet 
ontdekte, belang voor  behoud pleiten komen! Vooralsnog lijk t 
het mij  veiliger  om de beoordeeling van deze belangrijkheid 
eerder  aan deze vereenigingen over  te laten, dan aan den moder-
nen architect. En dan nog! Zij n onze eind zeventiende-eeuwsche 
en achttiende-eeuwsche bouwwerken heusch zulke banale en 
„vormlooze"  (het woord is gelukkig niet van mij  !) getimmerten, 
dat onze moderne architecten er  hooghartig den neus voor  op-
halen moeten ? Wij  meenen dat wel eens anders gehoord te heb-
ben, en voor  hem die afbeeldingen kent, waarop deze beide zoo 
kwalij k betitelde gevels in hun fleur  voorkomen, kost het pleiten 
voor  hun behoud werkelij k niet een overboord werpen van alle 
gevoel voor  wat goed staat en aangenaam aandoet. En dan blijf t 
de historische waarde er  altij d ook nog, welke bestaat in het 
bouwwerk, niet in de eerste plaats als bouwwerk, maar  vooral als 
vertegenwoordiger  van zijn tij d in het gansche historisch-ge-
groeide complex. Waar ziet men zoo geestig veertiende, vijf -
tiende, zestiende, zeventiende en achttiende eeuw naast elkaar 
als één logisch geheel, dan juist in dat stukje Vijvergevel ? Van 
historisch belang gesproken! 

Voor de twee andere geveltjes en het Torentje erkent . het 
historisch en archaeologisch belang wèl, en hij  prijs t het in den 
rijksbouwmeester, dat deze z£ behoudt en herstelt in den ouden 
vorm, voorzoover  „vage, oude afbeeldingen"  daartoe in staat 
stellen. Toevallig weet ik van die „vage, oude"  afbeeldingen ook 
wel wat, en zoo „vaag"  zijn die nu niet. of ik kan zien, dat de 
rijksbouwmeester  de gevels niet herstelt in den ouden vorm. 
Voor het Torentje herstelt hij  niet de typische kruiskozijnen 

brengt hij  evenmin aan de latijen in hun oorspronkelijken vorm. 
Bij  het trapgeveltje brengt hij  een deur  en een venster  aan. die er 
nooit zijn geweest en geeft hij  alle ramen ontlastingsbogen, ter-
wij l alleen de dri e bovenste die hadden. t veertiende-eeuw-
sche, nu weer  terecht met kanteelingen ontworpen geveltje 
trekt hij  notabene een heele verdieping op! Terwij l op alle 
oude afbeeldingen de kanteeling niet hooger  ligt dan de top van 
den trapgevel ernaast, steekt die er  in zijn ontwerp liefst eenige 
meters boven uit ! j  ontwerpt er  dan een rond venster  in 
zooals op oude afbeeldingen inderdaad voorkomt . maar  hij 
heeft over  het hoofd gezien, dat dit venster  in later  tij d vervan-
gen is door  de twee vierkante vensters, welke wij  er  nu nog 
vinden, en welke hij  óók behoudt. e hoogst eigenaardige 
restauratie-methode geeft dus de beide elkander  opgevolgd 
hebbende historische toestanden boven e l k a ar  Wanneer  ik 
er  in slaagde aan te toonen, dat er  oorspronkelijk in het gehéél 
geen venster  was geweest, dan zou men den toren nog eenige 
meters hooger  kunnen maken, ten einde ook het ontwikkelings-
stadium „van historisch en archaeologisch belang"  aan tijdgenoot 
en nakomeling op treffende wijze voor  oogen te kunnen stellen ! 

r  badinage a part, de zaak is heusch ernstig genoeg. Want er 
is nog meer; terwij l de „vage. oude afbeeldingen"  zéér duidelij k 
een geestig boogfriesje onder  de kanteeling te zien geven, geeft 
het „restauratie"-ontwer p eene drooge, rechte uitkragin g van 
twee steentjes. *) 

s het nu werkelij k overdreven behoudzucht, archaeologische 
en historische stokpaard-berijderij , als men tegen zulk ge-
haspel aan een monument als ons Binnenhof met kracht 
zich keert? Wanneer  men alsnog bij  de Eerste r  blijf t 
aandringen om zich, ongeacht de overgelegde adviezen, niet 
met de wetsvoordracht te vereenigen? k geloof, dat wat 
hier  door  mij  is aangeroerd, recht geeft om vol te houden 
wat ik aan het slot van mijn brochure schreef: „dat wij  aan den 
rijkdo m onzer  historie toch wel verplicht zijn zoo armzalig een 
vertooning te verhinderen!" 
Verwerping der  voordracht dus. r  wat dan? e r 
heeft haast, over  eenige jaren moet hij  Binnenlandsche Zaken 
weder  onder  dak hebben. t is een gewichtig argument, maar 
het eerbiedigen van het Binnenhof is toch wel gewichtiger. k 
geloof echter, dat de oplossing gemakkelijk is als men maar  niet 
per se het e van Waterstaat op het Binnenhof houden 

n dat werd verplaatst, dan bleef er  aan dien kant van 
het Binnenhof voldoende ruimt e over  voor  Binnenlandsche 
Zaken, zonder  andere verbouwing dan een inwendige, en kon 
men ook de Eerste r  de ruimt e geven, waaraan zij  zoo 
dringend behoefte heeft. Nu komt die er  al héél slecht af. en 
wordt haar  eens vooral alle uitbreidingsmogelijkheid afgesne-
den. e vage toekomstbeloften die de r  in zijn e 
van Antwoord doet. maken al bitter  weinig indruk en de com-
missie van s verklaart zich daarmede dan ook wei-
nig voldaan. 

k sluit mij  daarom ten opzichte van dit punt volkomen aan bij 
de opmerking van e Tijd "  (van 19 Febr. 11.) dat de Eerste 

r  verstandig zal doen met het wetsontwerp eer  te verwer-
pen, dan zich er  mede eenvoudig „een strop om den hals te 
halen". 
Werd Waterstaat verplaatst, het zou ruim behuisd kunnen wor-
den, de Eerste r  zou de uitbreidin g kunnen krijgen die zij 
dringend behoeft, en men zou ten slotte Binnenlandsche Zaken 
zonder  de voorgestelde verbouwing nog beter  kunnen helpen. 
En men had dan bovendien als allerbest resultaat de vol-
doening, dat ons historisch meest merkwaardige monument 
voor  een ernstige schending zou zijn bespaard. 

Zooals uit B. Weekblad 1912 blz. 627 e.v. kan blijken , sluit ik 
mij  geheel aan bij  het betoog van . van Gelder, waar  deze 
de stijlnamaak bestrijdt op historische gronden. Zooals toen 

") n het binnenkort verschijnend Bulletin van den Ned. Oudh. Bond zal ik deze 
beweringen met reproductie der  afbeeldingen staven. 

129 



reeds is gezegd, lijk t mij  een restauratie van de bestaande vijver -
gevels, om daarachter  een modern t van Binnen-
landsche Zaken te plaatsen, ook niet zonder  aesthetische en 
historische bezwaren. 

. v. Gelder  zegt. dat het aan de Griffi e der r  grimmelt van 
de adressen van historische en archaeologische vereenigingendie 
de vijvergevels historisch en archaeologisch van belang achten 
en daarom voor  haar  behoud pleiten. . v. Gelder  lijk t het voor-
alsnog veiliger  om de beoordeeling van de belangrijkheid eer-
der aan deze vereenigingen over  te laten, dan aan den modernen 
architect. 

t is de zaak zuiver  historisch en archaeologisch zien. r 
boven alle historie en archaeologie gaat toch eigenlijk het leven-
de leven. 
En stelt dit zijn eischen, hetzij  voor  een raadhuis, een woning, 
een departement, dan moet, zoo een bestaand historisch gebouw 
niet gemakkelijk en volledig aan het gestelde doel kan beant-
woorden, een schepping van onzen tij d verrijzen, waarbij  uit 
den aard der  zaak de moderne eischen volkomen tot hun recht 
kunnen komen. 

t is een goede daad, het belangwekkend historische te be-
waren; maar  het moet niet te veel het moderne, dat wil zeggen 
het levende, belemmeren. 

t Binnenhof is een historische plek bij  uitnemendheid. Waar 
nu de moderne organisatie van de g steeds ruimer 
departementen en vergaderzalen vraagt en het Binnenhof-com-
plex een afgesloten, afgerond geheel vormt, is de beste oplossing 
het Binnenhof als historisch geheel zoo zuiver  mogelijk te be-
waren, dus ook de beide vijvergevels in kwestie, en elders in 
den g op een daarvoor  geschikte plaats op monumentale 
wijze de noodige nieuwe, moderne u te 
zetten ; een oplossing, die ten slotte strookt met hef voorstel van 

. van Gelder  en ook is overeenkomstig het adres van de -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst. J. G. 

S 
D O O R . V R I J E N H O E K . 

 e heer  Johs. Voetberg, r  der . T. S. voor 
Bouwkunde te Sneek, heeft bij  wijze van eeninge-
zonden stuk, voorkomende in het Bouwkundig 

| Weekblad van 15 Febr. jl . tegen mijn betoog en wel 
in het bijzonder  het gedeelte dat over  de . T. S. te Sneek han-
delt, eenige bedenkingen geopperd welke aanleiding zouden 
kunnen geven tot verkeerde gevolgtrekkingen. 

t zal vele belanghebbenden aangenaam gestemd hebben, dat, 
blijken s de mededeeling van den heer  Voetberg, het aantal 
semesters is gebracht van 4 op 5 ; terwij l de leervakken Fransch 
en h zijn toegevoegd en de vakken wis- natuur- en werk-
tuigkunde belangrijk zijn uitgebreid. 

e heer  V. schrijf t vervolgens: 

..Om uit te kunnen maken, of een bepaald soort technisch onder-

..wijs al of niet tot het . T. O. behoort, diende eerst nauwkeurig 

..te worden omschreven wat men onder . T. O. moet verstaan." 
t nu behoeft m. i. geen al te diepzinnige studie te worden. 

Wanneer  men overtuigd is welk gebied het . T. O. moet be-
strijken ; dan kan geen belangrijke afwijkin g van meeningsver-
schil mogelijk zijn. 
Aangetoond is dat het . T. O. dient voor  de groote middenstof, 
nl. de technici. Er kan dus hoogstens een graadverschil mogelijk 
zijn, hetgeen aan het begrip en het doel van het onderwijs geen 
schade behoeft te doen. 

e heer  V. treedt in een vergelijking welke eenige aanvulling 
verdient. Om het leerplan, voorkomende in het rapport inzake 
het oprichten eener . T. S. en uitgegeven door  de Afdeeling 
Amsterdam van den A. N. O. en T. B., als maatstaf te stellen voor 
andere . T. Scholen en, zooals de heer  V. doet in het bijzonder, 
door  een vergelijking te treffen, met het leerplan der . T. S. te 
Sneek. is nu juist geen gelukkig gekozen voorbeeld. 

s in hetzelfde rapport lezen wij  : 
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t was onze commissie, welke op één na uit bouwkundigen be-
stond, duidelijk , dat zij  zich niet bevoegd kan achten, tot het ont-
werpen van een volledig plan ter opleiding van alle technici. *)" 

e samenstellers geven dus zelve reeds te kennen, dat hun ar-
beid niet op volledigheid aanspraak kan maken. 
Afgezien nog dat het aantal lesuren in genoemd rapport hooger 
is gesteld, nl. door  de Zaterdagmiddagles, dan de heer  V. heeft 
weergegeven, blijk t het voldoende dat de vergelijking niet 
zuiver  is. 

e beschouwingen door  den heer  V. gegeven over  het leerplan 
der op te richten . T. S. te n en dat der . T. S. te 
Sneek, zijn op zich zelf zeer  te waardeeren; alleen moet ik er 
tegen opkomen, dat door  het niet behandelen mijnerzijd s van 
het ontwerp-leerplan te h slechts doorte wijzen 
op de pogingen die men aldaar  aanwendt om te komen tot de 
stichting eener  school, door  den heer  V. de conclusie wordt ge-
trokken dat te . volgens mij  wél . T. O. wordt gegeven en te 
Sneek niet. 

e heer  V. laat mij  vervolgens woorden zeggen, die ik niet heb 
gezegd en wel waar  de inzender  spreekt van een minder  wijde 
strekking van het onderwijs te Sneeken beperkter  gezichtskring 
dan elders. Er  is evenwel door  mij  geen enkele vergelijking met 
andere bestaande inrichtingen tendienopzichte gemaakt en de 
aandachtige lezer  zal ook uit de gewraakte woorden een andere 
beteekenis hebben gelezen. k zeide het volgende : 

e cursus is evenwel niet onder  het . T. O. te rangschikken ; 
„daarvoor is de gezichtskring nog veel te beperkt en de leerstof 
„t e beknopt." 

e bedoelde ik dat slechts a. s. bouwkundigen de school 
kunnen bezoeken en afdeelingen voor  scheepsbouwkunde. werk-
tuigbouwkunde en electro-techniek voor  de provincie Fries-
land toch geen overdaad - ontbreken. t de leerstof te be-
knopt was, getuigt de reeds ingevoerde wijziging van het leerplan, 
door  den heer  V. reeds meegedeeld. e heer  V. deelt ons nog 
mede dat in 1906 reeds een programma gereed was van zoo wijde 
strekking als tot nu toe nergens in ons land tot uitvoering is ge-
komen (*). 
Nergens, aldus de heer  V. dus . . .. ook nog niet te Sneek! Een be-
wijs dus dat uitbreidin g op alle gebied gewenscht blijft . Ten 
slotte nog dit. e heer  V. gewaagde met een enkel woord over 
de debatten in de Tweede , welke gevoerd zijn over  de 
stichting der  school te . 
Ten aanzien van de . T. S. te Sneek zei r k in 
de zitting van 23 Jan. '13, aan den Afgevaardigde van Winschoten 
den r . Bos o. m. het volgende: 

n is dan ook begonnen in Sneek met een cursus, geheel en al 
„i n den geest van den afgevaardigde uit Winschoten, een cursus 
„di e zeer  goed is, en die ook ongetwijfeld verdient gesteund te 
„worden , maar  waarvan men niet kan verwachten, dat hij  geheel 
„en al aan de behoefte zal voldoen. 
„E r zal altij d behoefte blijven aan een eenigszins hooger  opge-
„gevoerde opleiding." 
k hoop hiermede alle misverstand te hebben voorkomen. 

. 
 VA N E -

S . 

 TjT3f ~ '  et Verbond van Ned. n 
y' * 'j  heeft Zaterdag 22 Febr. te Amsterdam zijn alge-

l ' meene vergadering gehouden onder  leiding van den 
; a£>4.^a ' heer n . 
n zijn openingswoord wees spr. erop, dat, hoe weinig het Ver-

bond na een tweejarigbestaan ook tot standheef t mogen brengen, 
toch reeds geconstateerd mag worden dat de opzet, de voor-
loopige uitwerkin g van de idee der  federatie volkomen geslaagd 
is. t Verbond telt thans 14 vereenigingen ; aansluiting der 

(*) Cursiveering van mij . 

tooneelspelers wordt binnenkort verwacht, en men hoopt dat 
ook „Art i et Amicitiae"  binnen niet al te langen tij d zal toetreden. 
Spr. besloot met een krachtig beroep op de kunstliefde, de soli-
daritei t en het gevoel van waardigheid aller  kunstenaars. 

e secretaris, de heer  Jac. van den Bosch, bracht het jaarverslag 
uit, waaruit blijk t dat het verbond bestaat uit de volgende ver-
eenigingen : 
Architectuur  en : Bond van Nederlandsche 
Architecten te Amsterdam. Genootschap „Architectur a et Ami-
citia"  te Amsterdam; j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst teAmsterdam; Nederlandsche Vereeniging voor  Ambachts-
en Nijverheidskunst te Amsterdam ; Vereeniging „Art i et -
dustriae"  te n . 

. Schilder- en Grafische : Genootschap „Pulchr i Studio" 
te n ; de Vereeniging St. s te Amsterdam; e 

t g te Amsterdam; de Vereeniging tot Bevordering dei-
Grafische . 

. : Vereeniging van n te Amsterdam. 

. Toonkunst: Genootschap van Nederlandsche Componisten 
te Amsterdam; Nederlandsche Toonkuustenaars-Vereeniging te 

n : Algemeene Nederlandsche Toonkunstenaarsvereeni-
ging te Amsterdam 
V. Gemengde Vereenigingen: e . 
Te zamen tellende in 1912: 2417 leden en op de algemeene verga-
dering vertegenwoordigd door  90 afgevaardigden, welks aantal 
voor  1913 grooter  wordt.nu de j  tot Bevordering dei-
Bouwkunst hare afgevaardigden heeft benoemd en nu tot 98 is 
gestegen. 

Algemeen Bestuur. t Algemeen Bestuur  wordt gevormd door 
twee afgevaardigden van iedere Vereeniging, zoodat dit college 
thans uit 28 leden bestaat. 

t Jaarverslag geeft de namen en adressen van deze leden, 
waarna het de werkzaamheid van de Commissie voor  het -
stenaarshuis, van de Commissie van voorlichting over  de nieuwe 
Auteurswet, en van de Commissie voorliet s Congres 
op 27 29 t 1913 (*) bespreekt. 
Omtrent het optreden van het Verbond naar  buiten wordt ver-

meld : 

t Verbond trad op met het verzenden van de volgende adres-

sen : 
Apri l 1912. Adres aan den r  van Binnenlandsche Zaken, 
betreffende . Apri l 1912. Adres aan den Ge-
meenteraad van Amsterdam, betreffende . 
October  1912. Adres aan den Gemeenteraad van Amsterdam, 
betreffende de . October  1912. Adres aan den 
Gemeenteraad van n , betreffende Schouwburg-bouw. 
Januari 1913. Adres aan de Tweede r der  Staten-Generaal. 
betreffende art. 188. Gemeentewet. (Verbod van Tooneelvoor-
stellingen). 

r  het Verbond werden de volgende moties aange-
nomen : 
n de vergadering van 30 : een motie van afkeuring over 

het affiche voor  de Vierjaarlijksch e Tentoonstelling, gehouden 
in het Stedelijk m te Amsterdam in 1911. 
n de Algemeene Bestuursvergadering van 3 Juli 1912, een motie 

betreffende de houding van het Verbond in kunstzaken aan te 
nemen, welke motie in de as. Algemeene Vergadering nog be-
handeld moet worden. Verder strekte het Verbond zijn bemoei-
ingen uit in zake de houding van de Commissie van advies, be-
treffende de prijsvraag voor  een s te , contra 
den Architect Berlage. 
Verder  inzake de dit jaar  te Arnhem te houden Vierjaarlijksch e 
Schilderijen-tentoonstelling. e werd aan de Commissie 
aldaar  een schrijven gericht, waarin de wenschen van het Ver-
bond werden uitgedrukt hoe de tentoonstelling samengesteld 

(«) t Programma van het Congres is afgedrukt n B. Weekblad no. 91913, blz. 118. 
n herinnering wordt gebracht, dat kaarten voor  het lidmaatschap van het Congres 

v ó ór 21 t 1913 schriftelij k moeten worden aangevraagd hij  den heer  A. . 
n Jr., Jan t 86, Amsterdam. 

dient te worden. Tot nog toe werd op dit schrijven geen ant-
woord ontvangen. 
n Januari 1913 werd op voorstel van het Algemeen Bestuur  door 

het Verbond een schrijven gericht aan het Société des auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique te Parijs.  werd de 
aandacht gevestigd op de afkeuringswaardige handelingen van 
sommige hunner  voor  ons land aangestelde agenten, handelin-
gen, die schade berokkenen, omdat zij  afbreuk doen aan een ge-
zonde ontwikkeling van het muziekleven. 
Op de laatstgehouden Alg. Bestuursvergadering van4 Januari 
heeft de statuur  voorgeschreven e Bestuurs-
verkiezing plaats gehad. e r  Joh. s Jr. wenschte zich 
niet weder  candidaat gesteld te zien. daar  hij . wegens te drukk e 
bezigheden zijn taak niet langer  zou kunnen behartigen; even-
zoo wenschte de heer  Jac. v. d. Bosch.om dezelfde redenen, niet 
weder  voor  het 1ste Secretariaatschap in aanmerking tc komen. 

e uitslag der  verkiezing bracht het volgende e Be-
stuur  : 

n . Voorzitter ; J. G. Veldheer, Vice-Voorzitter; 
Jan Gratama. 1ste Secretaris: Jac. v. d. Bosch. 2e Secretaris-
Penningmeester; A. . n Jr., Penningmeester. 

(Wordt vervolgd). 

. 
G E T N VA N EEN

VOO T G  TO T T N -

. 

 vragen, met het antwoord der Jury. 
3. g er  ook meer  dan één ontwerp worden ingeleverd door 
denzelfden inzender. 
s met het correspondentieadres bedoeld de naam en het adres 

van den inzender  en moet bij  eventueele correspondentie een 
ander  voor  den inzender  schrijven. 
Antwoord: leder inzender  is vri j  meer  dan één ontwerp in te 
zenden. t correspondentieadres moet juist dienen om den 
naam van den inzender  geheim te houden; dit adres moet dus 
niet het adres zijn van den inzender, ook mag, zooals het pro-
gramma overigens duidelij k genoeg zegt, het schrift op de teeke-
ningen. van bijbehoorende stukken en eventueele correspon-
dentie, niet zijn dat van den ontwerper 
Van iederen ontwerper, die zijn naam vóór de uitspraak der 
jur y op welke wijze dan ook openbaar  maakt, valt de inzending 
buiten mededinging. 

Namens de Jury. 
. v. d. . . 

T , s -
. 

Uitslag van de prijsvraag voor  een reclameplaat, uitgeschreven 
door  de Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingen-
verkeer, Plaats la te 's Gravenhage. 

t aantal ingekomen ontwerpen bedroeg 129. 
r  de Jury werd op 18 Februari j . 1. rapport uitgebracht en 

werden de hieronder  genoemde prijzen met algemeene stemmen 
toegekend: 
Eerste prij s ad ƒ 600. aan het ontwerp, ingezonden onder  motto: 
„Cosmopoliet ". Ontwerper  de r . de . Architect te 
Sloten. . 
Tweede prij s ad ƒ 200. aan het ontwerp, ingezonden onder 
motto : „ s Gravenhage's . Ontwerper  de r  W. . Bikt e 
's Gravenhage. 

m . ® 
Welk standhoudend middel, minder  kostbaar  dan olieverf, kan 
worden aanbevolen om muurvlakken van portalen, gangen en 
keukens in arbeiderswoningen een beschaafd aanzien te geven, 
hetzij  door  het mengen van een kleurstof door  de pleister, of 
door  het bestrijken van de muurvlakken met een verfsoort? 
Welke pleistersoort verdient aanbeveling? 
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. 
Uitbreiding s plan: Groot Amsterdam. t volgende adres 
is verzonden: 10 t 1913. 

Aan den  der Gemeente Amsterdam. 
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, 
het Verbond van Nederlandsche : 
dat het met groote belangstelling kennis genomen heeft van het 
adres, door  het r  van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst aan Uw College gericht; 
dat. zonder  parti j  te willen kiezen in de middelen, die daartoe 
kunnen strekken, ook het Verbond voornoemdaanhet vaststellen 
van een algemeen uitbreidingsplan voor  Amsterdam zeer  groote 
waarde hecht; 
dat het zich volkomen vereenigt met de motieven, daartoe aan-
gevoerd door  het r  van de j  tot Bevor-
dering der  Bouwkunst; 
dat het praktisch en aesthetisch belang aan zulk een algemeen 
uitbreidingsplan verbonden, moeilijk te overschatten is; 
dat het mitsdien de vrijhei d neemt Uw College te verzoeken, 
ernstig te willen overwegen, welke wijze van handelen in deze 
de beste waarborgen biedt voor  de praktische indeeling en de 
schoonheid van het toekomstige Groot-Amsterdam ; 
dat, naar  de meening van het Verbond voornoemd, de wijze 
daarvoor  aangegeven door  het r  van de -
pij  tot Bevordering der  Bouwkunst een ernstige overweging ten 
volle waard is; 

dat echter, gesteld dat aan een andere oplossing de voorkeur  ge-
geven wordt, het Verbond, voor  dit zoowel als voor  alle andere 
gevallen waarin aesthetisch advies verlangd wordt, zich gaarne 
ter  beschikking van den d stelt; 
dat in den boezem van het Verbond voornoemd maatregelen 
genomen zijn, waardoor  zoowel de hooge ernst en waarde als het 
spoedig (doch onhaastig) totstandkomen van zulk een advies 
gewaarborgd zijn. 

't welk doende, enz. voor  het Verbond voornoemd 
w.g. E R M . O B B E R S , Voorzitter, w.g. J. G R A T A M A , Secretaris. 

e . e Onderhandelingen over  het perceel 
s die, zooals bekend is, tot een goed einde gebracht zijn, 

werden, naar  we vernemen, het eerst hervat door  den minister 
van binnenlandsche zaken, die zijn eisch, dat de gemeente bij 
onteigening de eventueele meerwaarde van het perceel zou be-
talen, liet vallen. r  de thans verkregen overeenkomst is het 
mogelijk geworden den frontgevel van het nieuwe gebouw voor 
de Tweede r aan de g op te trekken. e firm a 

s laat, zooals men weet, een gebouw zetten aan den nieu-
wen verkeersweg. t vasthouden van dr. y aan de door  de 
gemeente gestelde voorwaarden, heeft dus ten slotte een gunstig 
resultaat gehad. N.  Ct. 

Parkwijc k herbouwd? Er  worden pogingen in het werk ge-
steld, om het, naar  de plannen van Berlage, gebouwde landhuis 
Parkwijck . aan de Van Eeghenstraat. dat zeer  merkwaardig 
staal van hedendaagsche Nederlandsche bouwkunst, van zijn 
ondergang te redden. 
Eenige dagen geleden had in t Binnenhuis een bijeenkomst 
van belangstellenden plaats, waarin de wenschelijkheid werd 
besproken, om Parkwijck , na de afbraak, waartoe het onverbid-
delijk veroordeeld blijft , elders weer  op te bouwen. e afbraak 
zou dan niet de grootste zorg geschieden. Berlage heeft zich be-
reid verklaard den eventueelen weder-opbouw te leiden. 
Vermoedelijk zou de vill a niet weer  op de gewone wijze gebruikt 
worden. n zou het herrezen huis de kern kunnen 
vormen van een later  te stichten kunstnijverheids-museum hier 
ter  stede. n verband daarmede hoopt men op de medewerking 
der  gemeente voor  het verkrijgen van den noodigen grond. 
Er wordt nu een begrooting van kosten opgemaakt, en deze zal 
in een spoedig te beleggen tweede vergadering een onderwerp 
van bespreking uitmaken. Natuurlij k zullen de kosten niet gering 
zijn. n vertrouwt echter, dat er  vele belangstellenden zullen 
zijn. die zich ook finantieel in deze zaak willen interesseeren. 
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. Aan den raad van m werd het volgend 
adres verzonden: 

t dagelijksch bestuur  van den Bond t tot behoud 
der  schoonheid van Nederland wendt zich tot u naar  aanleiding 
vanhetpraeadvies, door  de Commissie voorde Strafverordenin-
gen uit uwen d op het voorstel van uw medelid, den architect 
P. G. Buskens. tot het bestrijden van reclames uitgebracht. 

n dit praeadvies wordt gezegd, dat de ontworpen bepaling 
eene beperking van aan den eigenaar  toekomende rechten zal 
medebrengen, die te ver  gaat. t dagelijksch bestuur  herinnert 
uwen d eraan, dat artikel 625 van het Burgerlij k Wetboek 
geen grenzen stelt aan de beperking van het eigendomsrecht door 
openbare verordeningen. 

..Verder  wordt in bedoeld praeadvies opgemerkt, dat Burge-
meester  en Wethouders niet kunnen beoordeelen, of de midde-
len, waarmede de ingezetenen de aandacht van het straatpubliek 
wenschen te vestigen op hun beroep of hun bedrijf , al dan niet 
sierlij k zijn. t dagelijksch bestuur  meent, dat Burgemeester  en 
Wethouders zich te dezer  zake kunnen laten voorlichten door 
tot oordeelen bevoegde personen. 
„Aangevoerd wordt eindelijk, dat er  te m nog te weinig 
ontsierende reclames zijn, om een verordenend optreden der 
gemeente te wettigen. t dagelijksch bestuur  wenscht uwen 

d er  op te wijzen, dat juist waar  het kwaad nog geen grooten 
omvang heeft verkregen, het gemakkelijk valt. bepalingen te 
maken, die uitbreidin g in de toekomst voorkomen. 

t dagelijksch bestuur  is er  van overtuigd, dat m voor 
het behoud der  schilderachtige schoonheid, die het nog in zoo 
ruime mate bezit, zal willen waken. t verzoekt uwen d 
derhalve met den meesten aandrang, aan artikel 84 der  Bouw-
en Woonverordening de zinsnede toe te voegen, die door  den 
heer  Buskens en de zijnen wordt voorgesteld". 

S£ . | | 
N VA N -

. 

n 16den t zal het 25 jaar  geleden zijn, dat de heer  G. -
man. directeur  van gemeentewerken in den Alkmaarschen ge-
meentedienst trad. 
n dat kwart eeuw is de stad heel wat uitgebreid, zoodat ook de 

dienst der  gemeentewerken aanzienlijk is toegenomen. t per-
soneel werd grooter, (destijds 2 opzichters ; thans 1 ingenieur  en 
4 opzichters), de rang van den heer n hooger  (vroeger 
titel : stadsarchitect) maar  ook steeg zijn verantwoordelijkheid, 
werd er  steeds meer  van zijn werkkracht gevergd. n weet. 
dat hij  met grooten ij  ver  de belangen der  gemeente heeft gediend. 
Als zijn voornaamste bouwwerken moeten genoemd worden: 
Openbaar  Slachthuis, belangrijke uitbreidin g der  gasfabriek, ge-
meentescholen enz. s heeft hij  blootgestaan aan erger-
lijk e verdachtmakingen, is hem het leven der  laatste jaren ver-
bitter d door  beproevingen, van alleronaangenaamsten aard. 
Gelukkig is eindelijk ja wel eindelijk! gebleken, dat de heer 

n in stede van blaam lof verdiende en is hem door  een 
deskundige als WouterCool hulde gebracht voor  zijn beleid, zijn 
bekwaamheid, zijn werkkracht . 

En gelukkig óók, dat voor  den heer n op deze pijnlijk e 
periode thans een jubileumsdag volgt. Wij  hebben eens uit den 
mond van een groot tegenstander  van jubilea wijlen prof. 
Fokker  gehoord, dat hij  op zijn jubileumsdag bekeerd was. 
omdat hij  zelf had ondervonden, dat hij  goed voor  den mensch 
kan zijn eens gehuldigd te worden, dat op zoo'n dag veel leed 
kan worden verzacht. 

Van harte hopen wij . dat de heer n den 16en t een 
dergelijke ervaring zal opdoen. 
En daarin gelooven we te meer. omdat we weten, dat de jubilari s 
ondanks zijn drukken werkkrin g tij d heeft weten te vinden om 
de openbare zaak te dienen, de volkhuisvesting, de volksgezond-
heid en de volksontwikkeling heeft bevorderd. 
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 : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Jaarverslag Afdeelingen. — 
Verkiezing . Voorstellen Alg. . 

Verslag g 11 t jl . — t 
der  Commissie voor  de eischen. bij  de keuring van t te 
stellen. R E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . — Geen Bauberatungs-
stellen, door  Joh. . Vergaderingen. — Prijs-
vragen. . Berichten. 

. 

G . 

n besturen der  Afdeelingen van de j  tot Bevor-
dering der  Bouwkunst wordt in herinnering gebracht, dat art. 
16 van de Statuten der j  bepaalt: e Afdeeling 
zendt jaarlijk s voor  den  April  aan het r  een 
verslag van den toestand en de werkzaamheid der  Afdeeling. 
Gaarne ziet het r  genoemde verslagen vóór den 
vastgestelden datum tegemoet, adres bureau der , 

t 402. Amsterdam. 

G . 

e Algemeene g is voorloopig bepaald op -
dag 27 i en Woensdag 28 . 

t het oog op de verkiezing van 4 leden van het r 
wordt in herinnering gebracht, dat art. 4 van het Algem. . 

t bepaalt: e candidaatstelling voor  het r 
geschiedt minstens 6 weken vóór de verkiezing in het orgaan der 

j  door  minstens 10 , of door  de wet-
tige vergadering van n eener  Afdeeling, speciaal 
tot dat doel geconvoceerd. 

n aansluiting hiermede wordt medegedeeld, dat op de Alge-
meene g 4 leden voor  het r  gekozen 
moeten worden, tengevolge van het periodiek aftreden der  hee-
ren: B . J. O U Ë N D A G , A. S A L M G . B Z N . en W. F. C. SC H A A P , welke 
heeren herkiesbaar  zijn, en van den heer  J. L I M B U R G , die als lid 
van het r  bedankt heeft. 

t het oog op den termijn , vastgesteld in bovenstaandartikel, 
worden de candidaatstellingen ingewacht tot uiterlij k Woensdag 
9 April  aanhet bureau der . t 402, Am-
sterdam. 

N . . 

t het oog op de Algemeene g op g 27 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigeji. 

i en Woensdag 28 i worden de volgende artikelen van de 
Statuten en het Algemeen . t in herinnering ge-
bracht. 
STATUTEN . 

A R T . 29. Voorstellen tot wijziging dezer  statuten worden óf door 
het r  aan de orde gesteld óf door  minstens 25 stem-
gerechtigde leden, waarbij  minstens 10 , óf door 
de Commissie tot herziening van Statuten en Algemeen -
houdelijk . e voorstellen worden schriftelij k inge-
diend en van eene toelichting voorzien en. wanneer deze niet 
van het r  uitgaan, minstens twee maanden vóór 
hunne behandeling ter  vergadering bij  het r  inge-
diend. 
Zi j  worden in den regel op de Algemeene g be-
handeld. 

N . . 
. 31. Geen voorstel wordt ter  Algemeene g 

behandeld, dat niet schriftelij k behoorlijk toegelicht en door 
minstens 10 n of Gewone n of een Afdce-
lingsbestuur  onderteekend, 6 weken vóór die vergadering is in-
gekomen bij  het . Echter  kan in dringende gevallen 
over  voorstellen worden beslist, zonder  dat deze binnen den 
bepaalden termij n bekend zijn gemaakt, mits zoowel het -
bestuur  als twee derden der  aanwezige stemgerechtigde leden 
er  voor  zijn om een besluit te nemen. t r  kan een 
dusdanig voorstel van mondeling praeadvies doen vergezellen, 
terwij l in het algemeen de voorstellen, die op de vergaderingen 
zullen worden behandeld, met de toelichtingen, zoo noodig. een 
praeadvies van het , in het Orgaan der -
pij  worden bekend gemaakt. 

G V A N E -

G O P G 11 T 1913. 

Aanwezig waren de heeren: A. Salm G.Bzn., voorzitter; J. A. G . 
van der  Steur, vice-voorzitter; S. de Clercq. J. W. . B. J. 
Ouëndag en W. F. C. Schaap, benevens de Algemeen Secretaris 
J. Gratama. e heeren Alb . Otten en Jan Stuyt hadden bericht 
verhinderd te zijn. 

A L G . E I V E R G A D E R I N G . Voorloopig werden als data voor  deze 
vergadering vastgesteld  27 en Woensdag 28  met de 
volgende indeeling: 

e eerste dag: 's ochtends de Alg. , zooals die in 
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het e t nader  is omschreven ; 's middags 
voordracht van den heer  Bienfait, die de j  ver-
tegenwoordigd heeft op het Congres van het . Verband für 
die n der  Technik te Washington en die zich 
bereid heeft verklaard een voordracht met lichtbeelden over 
..Amerikaansche Proefstations"  te houden. 'sAvonds: vergade-
rin g van de n ter  bespreking van de fusie -
schappij-Bond v. N. Arch. 

e werkzaamheden der  Fusie-commissie zijn zoover  gevorderd, 
dat zij  dezer  dagen de concept-Statuten voor  de gefuseerde ver-
eeniging aan de beide vereenigingen zal toezenden. 

t r  achtte het wenschelijk vóór de Alg. -
gadering een vergadering te houden van p 
deze concept-Statuten besproken kunnen worden, zoodat op de 
Alg. g een definitieve beslissing omtrent de fusie 
kan plaats hebben. 

e tweede dag zal besteed worden aan de bespreking der  archi-
tecten over  de belangrijke en actueele onderwerpen: Schoon-
heidscommissie en Openbaar  bouwkundig-advies-bureau (Bou-
beratungsstelle). Waanneer  en meer  de overheid, gelukkig, zich 
geneigd toont in te gaan op de wenschen naar  meerdere bevor-
dering van stadsschoon door  de Gemeente, is het zeer  zeker  ge-
wenscht, dat de architecten zich goed bewust worden van de 
houding, die zij  ten opzichte van ditbelangrijkonderwerphebben 
in te nemen En daar  in de architecten wereld verschil van mee-
ning bestaat, voorloopig ten minste, omtrent de wijze, waarop 
de overheid de openbare schoonheid kan bevorderen, meende 
het r  goed te doen met te trachten een groote bij -
eenkomst van de architecten der  vier  bouwkundige lichamen te 
doen plaats hebben, ten einde over  genoemde onderwerpen van 
gedachten te wisselen. Tevens achtte het r  het wen-
schelijk, dat een tentoonstelling, betrekking hebbend op de 
onderwerpen, en waartoe waarschijnlij k ook uit het buitenland 
wel materiaal te leenen zal zijn, tegelijk met deze bijeenkomst 
gehouden werd. 

Besloten werd de andere bouwkundige lichamen te verzoeken 
ieder  een tweetal leden af te vaardigen, die met de twee afge-
vaardigden der j  zouden vormen een commissie 
voor  voorbereiding en leiding dezer  bijeenkomst en dezer  ten-
toonstelling. 
Voor  de j  werden in deze Commissie benoemd de 
heeren J. Gratama en J. B. van . die de benoeming 
hebben aangenomen. 

V E R K I E Z I N G O O F D B E S T U U R . Van den heer  J. g was een 
schrijven ontvangen waarin hij  mededeelde, dat hij  voor  het lid-
maatschap van het r  bedankte 

t r  beoordeelde niet de redenen, die misschien 
tot dit bedanken hadden geleid, maar  sprak zijn leedwezen er 
over  uit. den heer g in het vervolg niet meer  in zijn mid-
den te zullen zien en diens zeer  gewaardeerde steun en raad te 
moeten missen. t , bij  monde van den voorzitter, 
vertrouwde, dat de heer g zou blijven medewerken in de 

j  ter  bereiking van het gemeenschappelijke doel. 
Volgens de beurt van aftreding moeten op de as. -
rin g aftreden als lid van het r  de heeren B. J. Ouën-
dag, A. Salm G.Bzn. en W. F. C. Schaap. 

Besloten werd de verkiezing van 4 leden voor  het r 
te publiceeren in het B. Weekblad. Zie blz. 121 en 133. 

E E R S T E N T E R N . S T E D E N C O N G R E S T E G E N T . n het eind van Juli 
1913 wordt te Gent gehouden het eerste Congres l de 
l'Art i de construire les Villes et de l'Organisation de la Vie -
cipale. Naar  aanleiding van dit congres ontving het r 
een schrijven van Z. Exc. den r  van Binnenlandsche 
Zaken, waarin gevraagd werd of naar  het oordeel van het -
bestuur  het aanbevelingswaardig is, dat de g aan het 
congres deelneemt. Zoo ja. dan zou Z. Exc. gaarne vernemen of 
aan het r  Nederlanders bekend zijn. en zoo ja, 
welke, die naar  het oordeel van het , geschikt en 
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genegen zouden zijn om naar  genoemd congres door  de -
rin g te worden afgevaardigd. 

t , overtuigd van de belangrijkheid van het con-
gres voor  de bevordering van den Stedenbouw in Nederland, 
wees een persoon aan, die aan den r  zal worden voorge-
dragen als afgevaardigde. 

R A P P O R T K E U R I N G H O U T . t belangstelling nam het -
stuur  kennis van het t van de Commissie, samengesteld 
uit afgevaardigden van het . . v. , . t. bev. 
d. Bouwkunst. Ned. Aannemersbond en Bond v. n 
in Nederland, betreffende de bij  de keuring van t te stellen 
eischen n deze Commissie was de j  vertegenwoor-
digd door  de heeren . A . N. t en J. Verheul . 
Besloten werd het t in zijn geheel te publiceeren in het 
B.Weekblad, opdat alle leden en in de eerste plaats de Architect-

n in de gelegenheid zouden zijn. goed van het t ken-
nis te nemen. t was de bedoeling van het r  om te 
zijnertij d een vergadering van architecten uit te schrijven, even-
tueel in samenwerking met de andere bouwkundige lichamen, 
ten einde de meening der  architecten over  het t te ver-
nemen, mede in verband met het voorstel der  Commissie haar 
machtiging te verleenen de g te verzoeken, de bepalin-
gen in de bestaande A . V . betreffende hout te wijzigen overeen-
komstig de bepalingen van het . 

N T . B A U F A C H A U S S T E L L U N G T E E I P Z I G 1913; N T . T E N T . T E 

G E N T 1913 E N N T . B O U W K . T E N T . T E A M S T E R D A M 1914. e Voor-
zitter, tevens afgevaardigde der j  in de commissie 
van afgevaardigden van vereenigingen en van particulieren, 
die belang stellen in de Tentoonstelling te , en welke 
commissie is in het leven geroepen door  de Vereeniging voor 
Tentoonstellingsbelangen, deelde mede, dat, overeenkomstig 
de meening van het r  der j  tot bev. der  Bouw-
kunst, afgezien was van een collectieve inzending van ontwer-
pen, photo's enz. van Nederlandsche bouwwerken. e Nederl. 
architecten zullen dus niet gezamenlijk uitkomen in : 
zij  zijn echter  individueel vrij . Volgens de berichten zal alleen 
een enkele exposeeren, maar niet in een h paviljoen. 

e commissie bovengenoemd achtte de belangstelling voor 
g ook op ander  gebied in het algemeen te gering, zoodat er 

geen e afdeeling zal zijn-

Voor  de . Tentoonstelling te Gent hebben reeds enkele archi-
tecten individueel toezegging gedaan tot exposeeren. 

e voorbereiding der  plannen voor  de . Bouwkunst-tentoon-
stelling te Amsterdam 1914 is zoo ver  gevorderd, dat spoedig 
nader  overleg met den Burgemeester  zal plaats hebben. 
n verband hiermede wees het r  op den plicht der 

Nederlandsche architecten, om in 1914 zeer  goed voor  den dag 
te komen, en dus het nieuwste cn beste werk voor  Amsterdam 
1914 te bewaren. 

 J A C O B V A N C A M P E N . n aansluiting aan het schrijven van 
den heer  Weissman. zie Bouwk. Weekblad 1913 no. 8 blz. 85, 
besloot het r  zich te wenden tot de zustervereni-
gingen ten einde te trachten met vereende krachten een beeld 
van Jacob van Campen geplaatst te krijgen in een der  nissen van 
het Stedelijk m te Amsterdam. 

O P E N L U C H T M U S E U M . n antwoord op het schrijven van het -
bestuur  aan het Bestuur  van de Vereeniging: t Nederlandsche 
Openluchtmuseum, gepubliceerd Bouwk. Weekblad 1913 no. 8. 
blz. 87 was het volgende schrijven ontvangen, dat voor  kennis-
geving werd aangenomen. 

m , .„  . , „ . „ 
, 5 t 1913. 

Amsterdam 

Aan het r  der . tot Bevordering der 
Bouwkunst, Amsterdam. 

 Heeren. 

t Bestuur  der  Vereeniging: t Nederlandsch Openlucht-
"  heeft de eer  U de ontvangst te berichten van Uw brief 

d.d. 19 Februari 1.1. en van de twee exemplaren B. Weekblad 
1913 No. 3 en 5. Aan den inhoud van Uw schrijven en aan de 
beide artikelen werd volle aandacht gewijd, met erkentelijkheid 
voor  de belangstelling van de zijde der  oudste Nederlandsche 
Architecten-Vereeniging. 

t komt het Bestuur  voor, dat bij  de schrijvers der  bedoelde 
artikelen, en wellicht ook bij  het r  van uwe -
schappij, een niet geheel juiste voorstelling bestaat omtrent den 
aard en het doel onzer  stichting; het veroorlooft zich derhalve, 
in antwoord op Uw schrijven, een nadere toelichting te geven. 
Bij  de stichting van de Vereeniging t Nederlandsch Open-

"  heeft het denkbeeld voorgezeten.in één ruim afge-
sloten geheel te verzamelen een of meerdere voorbeelden van al 
watNederland belangrijks en schoons vertoont op het platteland, 
in huizenbouw, dorpsaanleg, tuinen en beplanting der  boerde-
rijen , in huisraad, werktuigen en kleederdrachten der  bewoners. 
n navolging der  Skandinavische a stelt de Vereeniging 

zich voor, op de eerste plaats, bijeen te brengen, naar  gelang zich 
hiertoe de gelegenheid voordoet, eene volledige verzameling 
van alle hoofd-typen en hare afwijkingen van boerenhuizen met 
hetgeen erbij  behoort, als stallen, schuren, hooibergen, putten, 
water- en windmolens, enz., zooals die voorkomen inde ver-
schillende streken van ons land. 

Getracht zal worden de voor  dit doel belangrijke woningen, 
doch alleen, indien zij, om eenige reden reeds veroordeeld zijn, ge-
sloopt te worden, zoo mogelijk met den geheelen inventaris, aan 
te koopen en ze te plaatsen op het terrein van het . -
geen bij  afbreken en wederopstellen blijk t vernieuwing noodig 
te hebben, zal hersteld worden. 
Schijnt de gelegenheid uitgesloten, een woning te verkrijgen , 
van een type, door  de Vereeniging op het n ver-
tegenwoordigd gewenscht. dan zal wellicht een oorspronkelijke 
woning van dat type worden opgemeten en nagebouwd. 

e gebouwen zullen geplaatst worden op dat gedeelte van het 
terrein, dat voor  ieder  type het meest geschikt bevonden wordt 
en ingericht met meubelen en huisraad, zoo mogelijk van het 
oorspronkelijk e huis, en anders van een gelijk type. 
Geen aangekleede poppen worden in de woningen opgesteld, en 
geen dieren zullen de stallen vullen. 

e omgeving van iedere boerderij  bepaalt zich tot den aanleg 
en Je afsluiting van het erf. waarop de verschillende gebouwen 
eener  boerderij  geplaatst zijn. 
Wie de Skandinavische a bezocht en bestu-
deerde kan zich eenigszins een denkbeeld vormen van de wijze, 
waarop het Nederlandsche m zal ingericht 
worden, en hem zal het duidelij k zijn, dat van den „bouw"  van 
een "  geen sprake kan zijn en dat de samen-
stelling van een dergelijk geheel alleen zeer  geleidelijk kan ge-
schieden, daar  zij  afhankelijk is van de toevallige omstandig-
heid, dat van een of ander  gewenscht type van gebouw een goed 
voorbeeld te verkrijgen valt. 

Ons bestuur  is daarom van meening, dat het eenige vraagstuk, 
hetwelk tot onderwerp van een architectonische prijsvraag zou 
kunnen strekken, bestaat in de twee nieuwe bouwwerken, die bij 
het m gesticht zullen moeten worden : een por-
tierswoning en een gebouw, waar  geborgen zullen worden de 
kleederdrachten, de grootere landbouw-werktuigen, de wagens, 
enz., die geen plaats kunnen vinden in de stallen en schuren der 
boerderijen en de voorwerpen, die niet in de huizen worden op-
gesteld, omdat ze er  niet behooren. 

Voor  het wetenschappelijk beheer  der  Vereeniging, waartoe be-
hoort de vaststelling van een voorloopig zoowel als van een defi-
nitief plan van uitvoering, in al zijn onderdeden, wordt het Be-
stuur  bijgestaan door  een Commissie van Bijstand, waarin zitting 
hebben: een hoogleeraar  in de kunstgeschiedenis, de Secretaris 
en een lid der e voor  de Nederlandsche -
menten van Geschiedenis en , een folklorist , een geograaf, 
een landbouwkundige en twee architecten. 

Waar van Uwen kant veel waarde wordt gehecht aan de be-
moeiing van architecten, zal het U een voldoening geven, te we-

ten, dat het Secretariaat dezer  Commissie in handen is van een 
modern architect, die door  zijn geschriften heeft blij k gegeven 
de boeren-woningen in Nederland, meer  dan vele anderen, be-
studeerd te hebben. 

r  deze mededeelingen vertrouwt het Bestuur  Uw inzicht in 
het werk en het doel der  Vereeniging verduidelijk t te hebben. 

t de meeste hoogachting. 
t Bestuur  voornoemd : 

F. A. , Voorzitter. 
A. V A N E R V E N O R E N S . Secretaris. 

 VOO  D E N E D . . G E M TE B U S S U M . n verband met het 
ingezonden stuk in het B. Weekblad 1913 No. 6 blz. 71, waarin 
de wenschelijkheid wordt betoogd dat voor  de nieuw te bouwen 
kerk der  Ned. . Gem. te Bussum een prijsvraag zal worden 
uitgeschreven, had het r  zich met deze wenschelijk-
heid vereenigd, en werd besloten een adres tot het kerkbestuur 
te richten, wanneer  ten minste dit bestuur  geen architect in vas-
ten dienst had of reeds een opdracht had gegeven. t bleek 
echter, dat het kerkbestuur  reeds een besloten prijsvraag had 
uitgeschreven, zoodat het r  van een verdere actie 
in deze afzag. 

O N T S I E R E N D E E C L A M E T E O T T E R D A M . r  den Bond v. Ned. 
Architecten was een adres gericht tot den d der  Gemeente 

, met de strekking ontsierende reclame te m 
tegen te gaan. t r  besloot een adres van adhaesie 
te zénden. 

S C H E I D S G E R I C H T . n verband met een geschil gerezen tusschen 
een bouwheer  en een architect betreffende een constructieve af-
werking van enkele deelen van een door  den laatsten gebouwd 
huis. was de voorzitter  der j  door  partijen verzocht 
een scheidsgerecht van 3 leden te willen benoemen. 

e voorzitter  bracht het verzoek over  aan het r  ; de 
beslechting zou plaats hebben overeenkomstig art. 15 19 van 
de n voor  de berekening en uitbetaling van het -
riu m van Architecten. t r  vereenigde zich hier-
mede en benoemde dri e arbiters. 

t overig behandelde is niet voor  publicatie geschikt. 

 Alg. Secretaris. 
J. . 

T V A N E ,
T N V A N T

T V A N , E -
J T O T G , N 

N  EN N 
N N N , 

E E J E G VA N T 
T E N . ') 

Vervolg van blz. 124. Slot. 

E VA N EEN P VA N E -
N VOO E G VA N . 

t eene teekening ; zie blz. 138, 139 en 140.) 

§ 1. Qualiteit van hout in het algemeen. 
1. t hout moet gaaf en gezond zijn, met dien verstande dat 
eigenschappen of gebreken, die in verband met de bestemming 
van het hout niet schadelijk of hinderlij k geacht kunnen worden, 
geen reden tot afkeuring zullen zijn. 

') Onderstaand t wordt in het bijzonder  in de aandacht 
van de n der j  tot Bevordering dei-
Bouwkunst aanbevolen, en gaarne worden opmerkingen betref-
fende dit t ingewacht bij  het bureau der , 

t 402. t ligt in de bedoeling van het r 
het t te zijner  tij d in een vergadering van Architecten te 
doen behandelen. 
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Ongeschaafd: Ongeschaafd: Voor  treknagels wordt jong. taai, rechtdradig gekloofd, minstens 
> duim 0.013 . 3 duim 0.076 . winddroog eikenhout genomen. 

"; s .. 0.016 .. 4 .. 0.100 .. Voor eiken-mag djattihoutgeleverd worden,mits gezond engaaf, 
3/i .. 0.019 .. 5 .. 0.127 .. en overigens aan de bepalingen voor  het eikenhout voldoende. 

 . 0.022 .. 6 .. 0.150 .. 
1 0.025'1 7 0.177 § 326. Grenen-, vuren-, dennen-, masten-,populieren- en iepenhout. 
»ƒ 0.028 8 0.200 hout moet zijn behoorlijk gewaterd en binnenslands ge-

j j  0.031'.. 9 0.230 zaagd. Buitenslands gezaagd hout wordt alleen dan toegelaten 
11., 0.038 10 0.255 als bewezen is dat het behoorlijk gewaterd is. 
2 .. 0.050 11 0.280 t mast-en paalhout moet zijn van rechte, lijvig e mast-of pijn -
21 .. 0.063 .. boomen. 

3. Voor  ongekantrechte binnenslands gezaagd zoogenaamde n moeten van den bast voorzien zijn. 
Coperwijksche delen gelden de volgende afmetingen: e d i k t e d e r palen wordt gemeten op 1 . uit het stameind, zon-

. der  de schors. 

Ongeschaafd : ^ 222.  en verrekenen van hout. 
a duim 0.011 . Wanneer  het te verwerken hout in totale lengte, oppervlakte of 

 0.017 .. inhoud is opgegeven, bepaalt de e de verschillende afme-
1 .. 0.023 .. tingen. zooveel mogelijk naar  de in den handel voorkomende 

"  k .. 0.028 .. maten. Bij  verwerkt hout wordt den aannemer de lengte der 
1 a .. 0.035 .. lasschen en andere verbindingen als vol hout vergoed. Paalhout 
*  U  0.042 .. wordt beregend volgens het product der  lengte, met de door-
2 .. 0.047 .. snede, op een derde der  lengte, van het stameinde af gemeten. 

4. Onder  de zwaarte-afinetingen van bezaagd hout worden ver-
staan die van ongeschaafd hout; indien echter  het hout geschaafd 
wordt gemeten, mogen die afmetingen 0.002 . minder  zijn voor T E E N voor 
elk van de geschaafde oppervlakken. Wanneer  het hout gereid d e "«™erin g van werken voor  den dienst der  Genie, vastge-
wordt, mag voor  elk der  gereide vlakken de zwaarte 0.004 tot ste ldöJuni 1906. 
0.006 . (afhankelijk van de lengte) minder  zijn, dan voor  het . 
ongeschaafde hout opgegeven. - E N . 

5. Onder  de breedte van ongekantrechte planken wordt ver- ^r t 1 Bouwstoffen 
staan de gemiddelde breedte gemeten op de helft der  lengte. e 
inhoud van zulke planken wordt berekend door  die breedte met *  2 7 7 '  H o l l t ' "  h e t a l Se m e e n-
de lengte en dikte te vermenigvuldigen. *' t h o u t m o e t z i J n 2 ° a d « r ™ r i g e strepen, vuur. rooden of 
6. e planken voor  werk, dat in het gezicht blijft , moeten na te w i t t e n o l m '  z w a m '  u'leveeren, l o s s e ° f rotte jaarringen, ratel-
zijn afgewerkt onderling gelijk van breedte zijn. scheuren, vriesbarsten en wormgaten, niet loshartig of kernrot 
7. e planken van de halve breedte moeten zijn of kunnen zijn e n '  i n h e t «'gemeen, zonder  bederf, schadelijke of hinderlijk e 
verkregen door  het in de lengterichting ten minste eenmaal door- gebreken, doch gezond, gaaf, vast en dicht. 
zagen van planken van de bepaalde dikte, waarbij  de zaagsnede. 2 ' e et ie beslist in elk bijzonder  geval, gelet op de bewer-
of, in elk geval, één van de zaagsneden moet zijn aangebracht in k i n g'  d i e h e t h o u t z a l ° n d e r g a a n. de stevigheid en de ooglijkheid 
het midden van de ongekantrechte plank. v a n h e t w e r k '  o f wardradigheid. noestigheid. kleine windscheu-
8. e planken, waaronder  te verstaan hout van geen grootere r e n '  ™ n w a s s e " . kwade of losse kwasten, kalkringen. roestvlek-
dikt e dan 0.06 . moeten meskant bezaagd. breed zijn als volgt:  k e n e n a n d e re plaatselijke gebreken al dan niet zijn schadelijke 
die van de halve breedte ten minste 0.10 . en ten hoogste ;  o f hinderlijk e gebreken in den zin van 1». 
de overige ten minste 0.16 . 3". t hout voor  ramen, deuren, luiken, blinden, trappen, meu-
Platen. waaronder te verstaan hout van grootere dikte dan b e l e n '  U J s t e n - Paneelwerk, plinten, schoorsteen-, kozijn- en 
0.06 . zullen voor  fundeeringvloeren ten minste 0.25 ; voor  andere biiinenbetimmeringen moet zijn door  en door  droog, be-
damwanden, schermen en dergelijke ten minste 0.23 . breed legen hout. 
moeten zijn. * 0 , Overigens moet al het hout voor  binnentimmerwerken en het 

hout. dat niet dikker  is dan 0.07 . of zwaarder  in dwarsdoor-
snede dan 0.04 . en dat bestemd is voor  buitentininierwerken , 

T E E N voor  d i e a l t i j d h o v t n w a t e r  b l i j v e l , g o e d d r o o g z i j „  e n z o o s p o e d i g 

de uitvoering en het onderhoud van werken onder  beheer  van d o e n l i j k o p h e t werkterrein worden aangevoerd. 
het t van Waterstaat, l en Nijverheid, vast- . niet nader  omschreven, moet zijn vurenhout. 
gesteld 1 Februari 1901. 6 o t h o u t m o e t i n a d e keuring, uit elkander  op den kop gezet 

Art . 58. . of tusschen latten opgestapeld worden. Acht de e hiertoe 
e  TT ,  x. A . overdekte ruimten noodig. dan moet daarin worden voorzien. S 324. Hout in het algemeen. . . 

t hout moet zijn gezond, gaaf. zonder  schadelijke of hinder- ' Z i e ^ 
lijk e gebreken, goed droog en in den winter  geveld. » 2 7 g jf ondnotlt. 

Onder schadelijke gebreken worden verstaan: vuur, uileveer, i„  T T » J U 1* N , 
3 s " " " " ' 1 l«. t rondhout moet zijn recht, lijvi g en zonder  groote uit-

beginselen van bederf, zwam, roode of witte olm, wind- of ratel- stekende knoesten 
scheuren, vriesbarsten en andere ziekteverschijnselen. u , J 4 4 j  j u *  1 J J

J 2'. t wordt gemeten onder  den bast en zijn inhoud wordt 
t bestek schrijf t voor  over  welke lengte de palen vierkant be- u 1 J J J 1 » , j . . . . . . 

J s f» n , i u « u i u i berekend door  de lengte te vermenigvuldigen met den inhoud 
werkt moeten zijn en hoe groot de toegelaten wankant is. . . , . , . , , . , 

3 6 s van de dwarsdoorsnede op een afstand van het stam- of wortel-
t bezaagd hout moet zijn zonder  wankant of spint.  j  i j i 

"  3 r einde van1  der  lengte. 
, raam-en deurhout moet buiten het hart zijn gezaagd. ,„  , „  . , . . . ^ ^ 

 s s  Wanneer  de houtsoort daarvan niet is aangegeven, moeten 
e in de bestekken opgegeven maten zijn die van blijvend hout. .  , . „ , 1 j ^ , j ^ 

r "  *  3 3 voor  heipalen (fundeeringpalen) worden geleverd grenen-, zoo-
§325.  genaamde masten palen. t moeten zijn stammen van kortt e 

t wagenschot en kloshout wordt buiten het hart gezaagd. voren gevelde pijnboomen, die.behoudens in het geval, bedoeld 
t beslagen paalhout moet over  de geheele lengte recht en in § 282, van de schors moeten zijn voorzien. 

goed gevuld zijn. 4". - en vurenheipalen moeten zijn zoogenaamde boven-
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STAAT VAN E E . 

: 

n v an den c y l i n d e r : 

e v an den s p i n t r i n g : 

n h a r t p l a a t ; 

Amer ik . 
E iken. Grenen. 

0.40 . ; 0.45 . 

0.04 „  0.05 .. 

0.10 „  0.05 .. 
i 

Greenen. 

0.27 . 

0.04 . 

0.05 , 

Vuren . 

0.30 . 

0.05 „ 

. 

0.35 . 

0.05 . 

: 

n v an den c y l i n d e r : 

e v an den s p i n t r i n g : 

n h a r t p l a a t ; 

B. . j  B. . B. j . B. . B. . 

l e Vierkant e doorsnede 

besloten hart 

hart gekloofd 

hartvri j 

met spint 
spintvri j 
met spint 
spintvri j 
met spint 

i spintvri j 

0.22"' 
0.32 0.32 0.19 0.19 0.21 0.22"' 0.22-' 0.24'' 0.24-' 0.13" 0.135 

0.21 

0.14 
0.17>r' 0.17"' 0.09 0.09r' 0.13"' 

0.14 0.14 0.15"' o.i5" 0.08"' 0.08"' 
0.13"' 

0.10 
0.15 0.15 0.07 0.07 0.11» 

0.10 0 10 0.13r' 0.13 i 0.06-' 0.06 6 

0.11» 

0.21 

0.13s 

0.11s 

0.24"' 

0.15' 

0.13"' 

0.24

0.15'"' 

0.13"' 

2° e doorsnede (Platen r a n 0.12, 0.10 en 0.08 . dikte). 

besloten hart 

hart gekloofd 

hartvri j 

met spint . 

spintvri j  . 

met spint . 

spintvri j  . 

met spint. 

spintvri j  . 

B. Vierkant bezaagd. 
l e Vierkant e doorsnede. 

besloten hart  1 zonder  wan 
| met wan . 

hart gekloofd 1 zonder  wan 
met wan . 

hartvri j  zonder  wan 
! met wan . 

0.43 0.12 0.24 0.12 
0.43 0.10 0.25 0.10 
0.44 0.08 0.25' 0 08 

1 0.29 0.12 0.32 0.12 0.15 0.12 J 
1 0.30 0.10 0.33 0.10 0.16 0.10 

0.31 0.08 0.34 0.08 0.17 0 08 
0.35 0.12 

i 0.35 0.10 

0.21 
0.35 0.08 0.19 0.08 

0.21 0.12 0.25 0.12 
0.08 

i 
1 0.25 0.10 0.28 0.10 

0.276 0 08 0.30r' 0.08 0.10 0.08 
0.34 0.12 
0.34 0.10 
0.34 0.08 
0.19 0.12 

0.10 0.10 0.24 0.10 
0.18 0.08 0.28 0.08 

0.28 0.28 
0.308 0.308 0.347 
0.16 0.16 
0.19 0.19 0.214 
0.11 0.11 
0.144 0.144 0.192 

0.27 0.12 0.32-" 0.12 
0.28 0.10 0.33 0.10 
0.28 0.08 0.33" 0.08 

0.18 0.12 0.25 0.12 
0-22 0.10 0.28 0.10 
0.25 0.08 0.31 0.08 

0.19 0.12 
0.16 0.10 0.24 0.10 
0.21 0.08 0.28 0.08 

: - ! 
0.232 0.232 0.27 0.27 

0.143 0.143 1 0.167 0.167 

0.12 
0.12 1 0.144 0.144 

e doorsnede (Platen van 0.12, 0.10 en 0.08 . dikte). 

besloten hart 

hart gekloofd 

hartvri j 

140 

zonder  wan 

met wan 

zonder  wan . 

met wan . 

zonder  wan 

met wan . 

1 0.32 0.12 
, 0.32 0.10 

0.32 008 _ ; 0.394 0.12 0.446 0.12 
 0.396 0.10 0 448 0.10 
0.398 0.08 0.449 0.08 

1 0.32 0.12 ._ 
0 32 0.10 
0.32 0.08 
0.368 0 12 0.426 0.12 
0.384 0 10 0.438 0.10 
0.393 0.08 0.445 0 08 
0.21 0.12 
0.265 0.10 . 
0.304 0.08 
0 272 0.12 0 40 0.12 
0.32 0.10 0.42 0.10 
0 352 0.08 0 434 0.08 

0.25 
0.264 
0.268 

0.12 
0.10 
0 08 

0.291 
0.295 
0.298 

0.12 
0.10 
0.08 

0 344 0.12 
0.346 010 
0.348 0.08 

0.175 0.12 0.23 
0.225 0.10 0.255 
0.250 0.08 0.285 

0.12 | 0.305 0.12 
010 j 0.326 0.10 
0 08 | 0.34 0.08 

0.146 
021 

0.10 
0.08 

0.124 0.12 
0.216 0.10 
0 255 0 08 

0.255 0.12 
0.295 0.10 
0.32 008 

landsche, die, wanneer  het tegendeel niet uitdrukkelij k is be-
paald, door  elkaar  en geschild mogen worden geleverd. 
5". e heipalen moeten in omtrek minstens dik zijn : op 1 . van 
den kop 0.72 en aan de punt 0.35 . e som van die beide 
dikten in omtrek moet ten minste zijn: bij  palen van . of 
minder  lengte 1.15 . en bij  palen van grootere lengte voor  eiken 

. lengte boven de 10 . minstens 0.02 . meer  dan 1.15 . 

§379. Gekloofd hout. 
1". Stukhout moet afkomstig zijn van over  de volle lengte en 
door  het hart gekloofde stameinden van recht gegroeide eiken. 
2".  Palisaden moeten zijn gekloofd uit rechtdradig hout van de. 
in het bestek bepaalde soort, met twee vlakke zijden en ééne 
bolle zijde of met dri e vlakke zijden. 

r  omtrek mag niet kleiner  zijn dan 0.54 . en geen van de 
zijden smaller  dan 0.14 . 

§ 280. Beslagen hout. 
1". t beslagen paalhout moet, over  de geheele lengte recht en 
goed gevuld, en. over  de in het bestek bepaalde lengte, onder  de 
lijn . vierkant bewerkt zijn. met niet meer  wankant dan daarbij 
is aangegeven. 
2". n plaats van eiken paalhout mag djattie- of teakhout worden 
geleverd. 

§281. Bezaagdhout. 
1". Behalve het rondhout, het gekloofde hout en het hout. dat 
volgens het bestek beslagen moet wezen, moet al het te leveren 
hout bezaagd en, met uitzondering van de ongekantrecht be-
schreven planken, meskant bezaagd zijn. 
2". t eikenhout mag zijn Noorsch,  of inlandsch. t 
wagenschot moet buiten het hart en geheel spintvri j  zijn gezaagd 
uit stukken volgens § 279-1", die geen van de gebreken, bedoeld 
in §277-2", vertoonen. nagenoeg zuiver  recht van draad zijn. en 
waarin geen groote en slechts weinig kleine noesten voorkomen. 
3". t dennenhout moet zijn  van de dichtste soort. 
4". t vuren- en het grenenhout moeten zijn Noorsch, afkom-
stig uit de havens aan de Oostzee of de Wittezee, of uit Zweden of 
Noorwegen. 

5°. t Amerikaansch grenenhout moet zijn pitchpine of yellow-
pine. 
6". t dennen-, vuren, grenen-, iepen-en esschenhout moeten 
zijn behoorlijk gewaterd en binnenslands gezaagd. 
7". t vuren- en grenenhout voor  de constructiedeelen, be-
doeld in §277-3"., moet zijn van de qualiteit van Sundsvallsche 
balken le soort t plankhout voor  die constructiedeelen. tot 
en met eene dikte van 0.05 , moet ongekantrecht ter  keuring 
worden aangeboden. 
8". t hout waarvan de dwarsdoorsnede kleiner  is dan 0.022 . 
moet geheel buiten het hart zijn gezaagd. 
9°. Alleen aan balken en ribben, die niet in het gezicht komen en 
welker  dwarsdoorsnede grooter  is dan 0.03 . wordt wan toe-
gelaten. e wankanten mogen echter  elk niet breeder  dan ' en 
en te zamen niet breeder  dan 1 , van den omtrek van de dwars-
snede 
10". Spint wordt alleen toegelaten in, door  de e te bepa-
len, gevallen en uitsluitend aan balken, ribhout en platen, waar-
van de kleinste afmeting grooter  is dan 0.05 . en van andere 
houtsoorten dan eiken j  mag dan echter  slechts spint aan-
wezig zijn aan de twee scherpe kanten, die hetzelfde smalle zij-
vlak begrenzen, en de ontwikkelde, op het oppervlak gemeten 
breedte van dat spint mag bij  elk van die beide scherpe kanten 
niet grooter  zijn dan 1 i l ' van den omtrek van de dwarsdoorsnede. 
11°. r  de zwaarte-afmetingen van bezaagd hout worden ver-
staan die van ongeschaafd hout n echter  het hout geschaafd 
wordt gemeten, dan mogen die afmetingen 0.0015 . minder  zijn 
voor  elk van de geschaafde oppervlakken. (Zie § 285 8". en 9°.) 
12". r  de breedte van ongekantrechte planken wordt ver-
staan de middenbreedte van de dwarsdoorsnede midden tus-
schen de einden. e inhoud van zulke planken wordt berekend 
door  den inhoud van deze dwarsdoorsnede te vermenigvuldigen 
met de lengte. 

13". e planken voor  werk, dat in het gezicht blijft , moeten, na 
te zijn afgewerkt, onderling gelijk van breedte zijn. 
14". e planken van de halve breedte moeten zijn of kunnen zijn 
verkregen door  het in de lengte-richting ten minste eenmaal 
doorzagen van planken van de bepaalde dikte en de volle stam-
breedte. waarbij  de zaagsnede, of in elk geval, één van de zaag-
sneden moet zijn aangebracht in het midden van deze breedte. 
15". e planken moeten meskant bezaagd. breed zijn als volgt. 
die van de halve breedte, minstens0.ll en hoogstens 0.16 ; 
die voor  fundeeringvloeren, dampplanken. schermplanken en 
dergelijke, zoo breed mogelijk; de overige minstens 0.18. en 
hoogstens 0.28 . of zooveel breeder  als de e toestaat of, 
in bijzondere gevallen, zal verlangen (Zie § 292-3"  en 299-5"). 

T E E N voor 
de levering en keuring van bouwstoffen en voor  de uitvoering en 
het onderhoud van werken, door  J. A. V. . e herz. druk) . 

Art . . 

§ 3. Hoid in het algemeen. 
t hout zal in het algemeen gezond, gaaf, zonder  schadelijke ge-

breken en zooveel mogelijk droog moeten zijn. e in de bestek-
ken opgegeven maten zijn die van het blijvend hout. zoodat geen 
ondermaat zal worden geduld. Tenzij  bij  het bestek wankanten 
van bepaalde afmeting worden toegelaten, moet het hout mes-
kant bewerkt zijn. n kozijn-, raam-en deurhout mag geen hart 
voorhanden zijn. 
Onder  schadelijke gebreken worden verstaan ziekteverschijnse-
len in het hout. vurige strepen, beginselen van bederf, zwamvor-
ming. worm enz. Plaatselijke gebreken, zooals losse en kwade 
noesten, roestvlekken enz., die bij  de bewerking kunnen afval-
len, behoeven geen reden tot af keuring te zijn. 
Bij  de beoordeeling der  droogte zullen de aard van het materiaal 
en van het werk, waarvoor  het is bestemd, in aanmerking wor-
den genomen. 

. dat niet dadelijk verwerkt wordt, moet op het werk onder 
dak met latten er  tusschen luchtig opgestapeld worden. 

§ 4.
t eikenhout zal in den regel afkomstig zijn van den zomer-of 

steeleik (Quercus pedunculata) of van den winter- of steeneik 
fQuercus robur  of sessif lora). doch andere eiksoorten, zooals b.v. 
het roode Amerikaansche eiken, zijn niet uitgesloten. 

t wagenschot zal uit door  het hart gekloofde stammen dwars 
op het kloofvlak gezaagd moeten zijn. 

e eiken nagels van jong. taai. rechtdradig hout. gekloofd en 
goed droog. Zij  worden volgens aanwijzing van de e vier-
kant of achtkant bewerkt. e treknagels volgens op te geven 
model. 

§ 5. Grenen-, vuren- en dennenhout. 
t grenen-, vuren-, of vuehten- en dennenhout moet behoorlijk 

gewaterd zijn. 

§ 6.
t iepenhout moet hard en taai en eveneens naar  behooren uit-

geloogd zijn. 

§ 7. Beslagen paalhout. 
Van beslagen paal- en schoeiinghout.'t zij  eiken, djati , groenhart. 
Amerikaansch grenen of van andere soorten, zal de inhoud wor-
den berekend door  de lengte te vermenigvuldigen met de door-
snede in het midden, de wankanten vol gemeten. 
Noordsche grenen dijkpalen worden geleverd in lengte van: 
7.10, 6.20, 5 30, 4.70, 4.10 en 3.50 : zij  mogen op een derde lengte 
gemeten, achtereenvolgons geen geringere middellij n hebben 
dan: 

25, 24. 23, 22 5, 22 en 22 . 
e dikte van het spint mag bij  deze palen niet meer  dan 45 . 

bedragen. Zij  moeten aan twee evenwijdige zijden beslagen zijn. 
achtereenvolgens ter  dikten van: 

20. 20, 18. 18, 17.5 en 17.5 . 
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S 8.
e fundeeringpalen, 't zij  grenen of masten,'t zij  zoogenaamde 

bovenlandsche dennen (vuren of vuchten), moeten in het alge-
meen versch. d.w.z. kort te voren geveld zijn. 

e grenen of masten palen worden in de schors geleverd. 
Ter creosoteering zullen bij  voorkeur  overjarige grenen of mas-
ten palen worden bestemd. e dikte der  palen zal worden ge-
meten in omtrek op 1 . afstand van den kop of het stameind, 
zonder  schors. Te dier  hoogte zullen zij  voor  lengten van : 

8-10, 10—12,12-14,14-16,16 . 
achtereenvolgens een omtrek moeten hebben van ten minste : 

70, 75, 80. 85, 95 en 105 . 

§ 9.
e perkoenpalen kunnen zijn eiken of masten (grenen), rond of 

gekloofd. e lengte is 1.60 . 
e ronde perkoenpalen moeten, na van de schors te zijn ont-

daan, op 10 . afstand van den kop tenminste 30 . omtrek 
hebben; de gekloofde op 10 . afstand van den kop ten minste 
75 . doorsnede. 

e perkoenpalen moeten uit gaaf en gezond hout bestaan, zon-
der rotte of doode kwasten, en over  de bovenste helft goed recht 
zijn ; zij  worden behoorlijk gekruind en mogen geen uitgesplin-
terde koppen hebben. 

L . 

 G E EN
. 

D 
n het Bouwk. "Weekblad van 15 dezer, geeft 

arch. "Weissman wellicht beter  gezegd: de 

secretaris van ) een overzicht van 

f hetgeen de Bauberatungsstelle te Stuttgart, 

de oudste in , sedert haar  oprichtin g in 

1905 heeft gedaan en bereikt, en vindt daarin aanlei-

ding weer  eens het instellen van een dergelik advies-

buro voor  ons land te bepleiten. Voor zo ver  zo'n buro, 

als dat te Stuttgart, de ambachtslui op 't platte land, 

ver  van een ambachtsschool, een betere vakopleiding 

wil geven, om tot een betere uitvoering van de bouw-

werken aldaar  te komen, kan ondergetekende zich 

daarmee zeker  verenigen. , waar  het doel vooral 

ook is om esteties advies te verstrekken, wenst hij  met 

klem daartegen op te komen. 

Aanleiding tot het instellen van een dergelik buro vindt 

men in het feit, dat vooral op 't platte land meestal 

lelik gebouwd wordt, met als oorzaak de onkunde van 

de ontwerpers. En men komt dan tot het geneesmiddel 

een buro op te richten om die ontwerpers met deskun-

dig advies te helpen, en wel gratis te helpen. t ge-

neesmiddel nu is verkeerd. Er behoeft geen buro opge-

richt te worden. Er  zijn er  genoeg. e voorstanders 

weten wel, dat er  noch vele architecten zijn, die gerust 

wat werk kunnen inschikken.  die werken niet 

gratis, evenmin als b.v. een dokter  of een predikant dat 

doet. e kwaal is dus niet, dat er  geen gelegenheid is 

om deskundig advies te verkrijgen , maar  wel, dat het 

publiek, en vooral op 't platte land, daarvan noch veel 

te weinig gebruik maakt, omdat ze noch veel te weinig 

't belang daarvan inziet. e aan te sporen, dat 

inzicht bij  te brengen, anders gezegd: het publiek meer 

bouwkundig op te voeden, dat is 't geneesmiddel. t 
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men daaraan dus die ƒ 20.000. , als men die in ons land 

ook wil uittrekken (???), besteden. 

Nu zal er  misschien beweerd worden, dat 't overbodig 

is voor  de vele kleine werkjes op 't platte land een 

architect te raadplegen, dat het zelfs te min is voor  een 

architect zich met dergelike .mesterijen"  op te houden. 

r  het verlangen naar  een Bauberatungsstelle be-

wijst immers het tegendeel. En het is immers een zeer 

gelukkig verschijnsel, dat de woningen, die bij  10-tallen 

en 100-tallen als gevolg van de woningwet gebouwd 

worden, het werk zijn van architekten en niet van 

bouwondernemers en ambachtsbazen. En buiten is 

zulks noch meer  noodig dan in de stad. r  toch geldt 

evengoed, dat de woningen moeten zijn hygiënisch en 

althans niet lelik, maar  is bovendien als regel de aan-

sluiting aan de omgeving een veel voornamer faktor 

dan in de stad. n kan er  toch de huizen dikwijl s bin-

nen een wijden krin g waarnemen, zodat ze dus van uit 

vele punten gezien aangenaam öf storend kunnen wer-

ken, terwij l die in de steden hoogstens uit enkele punten 

overzien kunnen worden. 

Een gezonde toestand, en daar  gaat het om, verkrijg t 

men slechts, als alle bouwwerken door  deskundige 

architecten worden ontworpen en onder  hun toezicht 

door  deskundige ambachtsbazen uitgevoerd. 

Alleen een sociaal-democraat kan ijveren voor  een 

Bauberatungsstelle in de hoop, dat ten slotte ook alle 

architektewerk door  ambtenaren zal worden verricht . 

Onze architekte vereenigingen hebben echter, zij  't dan 

ook uit estetiese overwegingen kort geleden een adres 

van juist geheel tegenovergestelde strekking aan enige 

s gericht. 

t het advies alleen gegeven zou worden aan de am-

bachtsbeoefenaars, niet aan particulieren, is zelfbe-

drog. n 't eerste begin niet, maar  al heel spoedig zullen 

de particulieren inzien, dat ze met zo'n adviesburo 

mooi een architekt uitwinnen. Ondergetekende heeft 

reeds iets dergeliks ondervonden. 

e architekten zullen zich moeten gaan aansluiten bij 

de verenigingen, die ijveren tegen oneerlike concurrentie. 

. , 

Arch . 

m . ® 
 VA N E 

S . 

-

Vervolg van blz. 131. Slot. 

lijken s het verslag van den penningmeester, den heer 
A. . n Jr., hebben de inkomsten en de uitga-
ven bedragen /'960. Er was op 1 Jan. 1913 geen saldo 
in kas. 

e voorgestelde Wetswijzigingen werden alle aange-
nomen. Besloten werd de e goedkeuring op de sta-
tuten aan te vragen. 
Omtrent het kunstenaarshuis deelde de voorzitter  mede, dat het 
resultaat van de verspreiding der  bekende brochure inzake het 
kunstenaarshuis is geweest, dat ongeveer  150 personen zich als 
garanten voor de leening hebben opgegeven. t is nog 100 te 
weinig. e actie voor  deze zaak werd vertraagd, doordat de ge-

meente Amsterdam, teneinde den grond te kunnen onteigenen 
en in erfpacht te kunnen uitgeven, een proces te voeren had met 
de eigenaars, nu de gemeente het onteigeningsproces in tweede 
instantie gewonnen heeft, afgewacht zal worden of de grond-
eigenaars, die onteigening wilden tegenhouden, cassatie zullen 
aanteekenen. e termij n hiervoor  verstrijk t 28 Februari . s het 
proces dan geëindigd, dan zal nogmaals eene circulair e ver-
zonden worden, teneinde de nog ontbrekende garanten bijeen 
te krijgen . e voorzitter  sprak nog eens uitdrukkelijkhe t gerucht 
tegen, als zoude het kunstenaarshuis niet meer  dan een lucht-
kasteel zijn. dat slechts bestaat in de kunstenaarsfantasie. t 
denkbeeld berust op degelijke berekeningen; een aantalzaken-
mannen zijn ervan overtuigd, dat het een normale, levensvatbare 
zaak geldt. 

n behandeling kwam vervolgens de volgende motie van het al-

gemeen bestuur: 
e algemeene vergadering van het Verbond van Ned. -

naarsvereenigingen besluit, dat voortaan, zoo dikwijl s de 
hulp of de voorlichting van het Verbond zal worden ver-
langd in artistieke aangelegenheden van beteekenis, en zoo 
dikwijl s van het verbond zelf zullen uitgaan ondernemingen, 
waarbij  artistiek oordeel vereischt is, een commissie ad 
hoe zal worden benoemd. e omvang zoowel van deze 
commissie in haar  geheel, als van de vertegenwoordiging der 
verschillende betrokken kunstgroepen in die commissie, zal 
worden vastgesteld door het algemeen bestuur, terwij l de keuze 
zal geschieden bij  referendum onder de leden der  tot het ver-
bond behoorende vereenigingen. met dien verstande dat iedere 
kunstgroep haar  eigen vertegenwoordigers zal aanwijzen. e 
regeling van deze stemming wordt aan het dagelijksch bestuur 
overgelaten." 

n zijn toelichting tot deze motie deelde de voorzitter  mede. dat 
zij  is ontworpen naar  aanleiding van het „Gids"  -artikel van 
Prof. , waarin deze aandringt op weder-instelling 
van het t voor  Fraaie . e heer d t 
heeft hierop geantwoord, dat de leden van het t dan 
zullen moeten worden aangewezen niet door de . 
maar  door  hun eigen vakbroeders, b.v. door het Verbond van 

. t lichaam zal zich niet hebben 
bezig te houden met alle gebeurtenissen op artistiek gebied, 
maar  alleen niet ingrijpende gebeurtenissen. Op het oogenblik 
is er  nog geen sprake van, dat een bepaalde dergelijke gebeur-
tenis de behoefte aan een t voor  Fraaie n onniid
dellij k doet gevoelen maar het bestaan bedoelt slechts te berei-
ken, dat men op belangrijke gebeurtenissen voorbereid zij. 

e heer l wees er  op. dat het vaak voorkomt, dat de 
regeering het advies eener  bouwkundige vereeniging vraagt. 
Vraagt de regeering nu ook het advies van het Verbond en geeft 
dit ook advies, dan ontstaat het ge vaar, dat tegenover  elkander 
adviezen worden gegeven. j  wenschte daarom dit verstrek-
kende voorstel zonder  mandaat niet aangenomen te zien.
door  zou men zich gaan Stellen boven de vereenigingen. Z.i . moet 
iedere vereeniging zelfstandig blijven. 

e voorzitter  deed uitkomen, dat het er  niet om te doen is de 
zelfstandigheid der  aangesloten vakvereenigingen in het minst 
aan te tasten, maar  dat het streven moet wezen om het Verbond 
het officieele lichaam te doen worden, dat advies geeft aan de 
regeeringen van stad en land. 
Bij  de hierop gevolgde discussie werd er  op gewezen, dat het 
Verbond nog niet krachtig genoeg is om zich te verheffen boven 
de vakvereenigingen. Alleen dan wanneer  het Verbond zoover 
is. dat aan hem uitdrukkelij k alleen advies wordt gevraagd, dan 
zou men, meende men van die zijde, tot den maatregel kunnen 
overgaan. 

w Polak wenschte eerst het advies der  betrokken ver-
eenigingen in artistieke zaken gevraagd te zien en diende daartoe 
een amendement in. dat echter  met groote meerderheid van 
stemmen verworpen werd. 

a kwam in stemming het voorstel zooals het door  het be-
stuur  werd ingediend. t werd aangenomen met 37 tegen 8 
stemmen. r  den uitslag dezer  stemming kwam een voorstel 

van den heer l om het voorstel aan te nemen behoudens 
de goedkeuring der  vereenigingen te vervallen. 

n was een schrijven van de j  tet Bevor-
dering der  Bouwkunst, met het verzoek om door een adres of 
een adhaesiebetuiging steun te verleenen aan het request van de 

j  aan den d vande gemeente Amsterdam, waarin 
aangedrongen wordt op het tot stand komen van een uitbrei -
dingsplan voor  Groot-Amsterdam, en waartoe het uitschrijven 
van een prijsvraag werd aanbevolen. e vergadering besloot 
een adres van gelijke strekking te verzenden, zonder  echter  zich 
uit te laten omtrent de al of niet wenschelijkheid van een prijs -
vraag in deze. 

n zake het voorstel van het Alg. Bestuur  : e Alg. Vergadering 
benoeme een commissie tot onderzoek naar  den tegenwoordigen 
toestand van het tentoonstellingswezen (in verband met -
ringssteun. , enz.) en tot voorlichting van het Ver-
bond daarover", werd doordevergadering.naeenigdebat.de 
wenschelijkheid van een dergelijke commissie uitgesproken en 
aan het Alg. Bestuur  de benoeming dezer  commissie overgelaten. 

. 
G " 

Tot 15 , den uitersten termijn , zijn nog de volgende vragen 
ingekomen, waarbij  hier  de antwoorden: 
Vraag 12. t de onderwijzerswoning ook aan de centrale ver-
warming worden aangesloten ? 
Antw. 12. Ja. 
Vraag 13. n de onder  d genoemde détails, alsmede de on-
der e genoemde perspectief-teekening. welke in kleuren opge-
werkt moeten worden, ook in inkt zijn ? 
Antw. 13. s vrijgelaten. 
Vraag 14. Wordt  onder  „ongeëncadreerd"  hier  verstaan of be-. 
doeld, dat men geen rand om het ontwerp op het papier  mag 
trekken ? 
Antw. 14. Natuurlij k mag dit. 
Vraag 15. Wat verstaat men onder  open bebouwing? n nu 
in den Noord- en Westgevel ramen geplaatst worden? 
Antw. 15. Ja. als er  geen andere omstandigheden zijn, die dit on-
gewenscht maken. 
Vraag 16. g tegen de scheiding der  open bebouwing worden 
aangebouwd? 
Antw. 16. Ja. 
Vraag 17. n van genoemde zijde licht verkregen worden ? 
Antw. 17. Zie antwoord 15. 
Vraag g het school- of gymnastieklokaal op de scheiding 
van den weg worden gebouwd, of is er  een rooilij n bekend ? 
Antw. 18. Er is een rooilij n gegeven. (Zie situatie). 
Vraag 19. Wordt het gymnastieklokaal alleen voor de school 
gebruikt ? 
Antw. 19. Ja. 
Vraag 20. t ondersteld worden, dat het dorp waterleiding 
heeft? 
Antw. 20. Ja. 
Vraag 21. t er  ondersteld worden, dat er  een goed gemeente-
riool is ? 
Antw. 21. Ja. 
Vraag 22. n de onderwijzerswoning los van het schoolge-
bouw is ontworpen, moet er  dan voor  de centrale verwarming 
in elk gebouw een afzonderlijke inrichtin g gemaakt worden, of 
kan men volstaan met 1 centrale? 
Antw. 22. Eén centrale is voldoende. 
Vraag 23. n de situatie onder  a en de plattegronden onder 
/) genoemd, op één blad geteekend worden ? 
Antw 23. s vrijgelaten. 
Vraag 24. Als het voor het détail  1 ,, beter  uitkomt, het blad ter 
grootte te nemen 2 60 80. is-dit dan geoorloofd ? 
Antw. 24. Neen. 
Uit tal van ingekomen vragen blijkt , dat velen niet in het bezit 
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zijn van de e Besluiten van 25 Juni 1912, Staatsbl. 192 
en 193. Wij  vestigen er  de aandacht op. dat het. zonder  die be-
sluiten te kennen, onmogelijk is, een schoolgebouw te ontwerpen, 
dat aan de eischen der  wet beantwoordt. Genoemde e 
Besluiten zijn a f0.25 verkrijgbaar  aan het Tentoonstellingsbu-
reau P. C . 103. Amsterdam, uitsluitend op schriftelijk e 
aanvraag, met bijvoeging van het bedrag in postzegels. 

Namens de Jnry 
J. G R A T A M A . 

. Z W I E R S . 

. SS 
 de

t doet mij  groot genoegen dat de heer  Vrijenhoek in zijn inge-
zonden stuk in het B. W. van 14 t aan het slot spreekt van 
een misverstand; deze opvatting opent den weg om tot elkaar  te 
komen. 
Een paar  bemerkingen mijnerzijd s kunnen er  m. i. wel niet in 

achterwege blijven, ook na de toelichting van den heer  V. 
e heer  V. heeft gelijk dat ik de uren op Zaterdag namiddag van 

2 tot 5. ook genoemd in het rapport van de Afd . Amsterdam van 
den A. N. O. en T. B. heb verwaarloosd, deze uren plm. 78, komen 
dus nog in mindering van het verschil groot 1472 uren. t ik in 
het onderhavige geval bovengenoemd rapport als uitgangspunt 
nam is overigens dunkt mij  nog al verklaarbaar. 

t misverstand bestaat nu volgens den heer  V. hierin dat door 
ZEd . werd bedoeld dat alleen aanstaande bouwkundigen de 
school te Sneek kunnen bezoeken en afdeelingen'voor  scheeps-
bouwkuude enz. ontbreken. n dit de bedoeling was. waar-
aan ik na de verklarin g van den heer  V. niet mag twijfelen, dan 
had de heer  V. kunnen zeggen: er  wordt in ons land nog geen 
middelbaar  technisch onderwijs gegeven, in U. en S. kunnen 
slechts bouwkundigen en in A. en . slechts werktuigbouwkun-
digen, machinisten en scheepsbouwkundigen plaats vinden. Zoo 
is de stand der  zaken evenwel niet. 

e heer  V. zal toch zeker  wel met mij  eens zijn dat men voor  elke 
categorie van technici een cursus kan inrichten waar . T. O. 
wordt gegeven; dit hangt niet van het aantal afdeelingen af. 
Waar overigens de heer  V. in 1913 spreekt over  het . T. O. in 
ons land. had men toch wel mogen verwachten dat hij  met de op 
1 Januari 1912 aangebrachte uitbreidin g te S. niet onbekend was 
geweest. 

t wil mij  trouwens voorkomen, dat. was de heer  V. met onzen 
tegenwoordigen toestand bekend geweest, hij  zich ten opzichte 
van S. eenigszins anders had uitgelaten. Wat verder  de woorden 
van Z.Ex. . B.Z. aanbetreft, door  den heer  V. aangehaald, 
geloof ik, dat men te kort zou schieten in respect voor  de groote 
scherpzinnigheid van minister , indien men zou dur-
ven veronderstellen, dat. wanneer  Z.Ex. twee programma's van 
onderwijs krijg t ter  beoordeeling. die voor  eene bepaalde afdee-
ling, hier  de bouwkundige, vrijwe l hetzelfde geven en aan de 
uitwerkin g vrijwe l denzelfden tij d besteden, Z.Exc. het een van 
wijder e strekking zou noemen dan het ander, voor  zoover  het 
die bepaalde afdeeling betreft. e heer r  kan hier  niet 
anders hebben bedoeld dan eene inrichting  van wijdere strek-
king, waar  ook andere technici dan bouwkundigen onderwijs 
kunnen ontvangen. 

Om een eindeloos debat te voorkomen heb ik getracht zoo kort 
mogelijk te zijn en ben niet op enkele nevenzaken ingegaan, ik 
voeg hier  alleen den wensch nog aan toe, den heer  V. eens te 
mogen ontmoeten ; ik vertrouw dat wij  het dan wel zeer  spoedig 
eens zullen zijn; een medestrijder  voor  een goede zaak is mij 
trouwens bij  voorbaat reeds sympathiek. 
Afgescheiden van het bovenstaande meen ik goed te doen in het 
algemeen nog op het volgende te wijzen. Bij  de ontwikkeling 
van ons middelbaar  technisch onderwijs, zal men m. i. goed doen 
er  ernstig voor  te waken, dat bij  eene opvoering van het theore-
tisch gedeelte de praktij k niet wordt verstikt. n is zoo licht 
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geneigd, wanneer  over  een hooger  opvoeren van het onderwijs 
wordt gesproken, alleen te denken aan de theorie en niet aan 
een hooger opvoeren van de praktische kennis; gaat men dit laatste 
verwaarloozen, wordt niet gewaakt voor  een harmonische ont-
wikkeling, dan blijf t de winst bedenkelijk. 
Wat Vredeman de Vries voor  een bouwmeester  wenschelijk 

vond is niet minder  van pas voor  de technici in het algemeen. 
e Groot-meester  geeft in een zijner  werken het volgende lesje: 

e isset dat de Over-Boumeesters die sonder gheleert-
heijt hebben ghearbeijt, datse van 't hout-werck zouden
zijn, die en hebben gheenen naem connen verwerven, ook de ghene 
die heuroj) reden ende letteren hebbengej'ondeert, het schijnt dat 
die de schaduwe. ende niet een waerachtig dingghevolgt hebben, 
maar die het same beijde gheleert hebben, als welghenopent heb-
ben costelijk met Auctoriteit (datse voorghenomen hadden) ver-
creghen". 

Sneek. 17 t 1913. Jons. V O E T B E R G . 

m . m 
s te Amsterdam in de aula der  Universi-

teit op 27, 28 en 29 , zie programma op blz. 118. 
n voor  het lidmaatschap van het congres kosten : a. voor 

kunstenaarsleden van vereenigingen behoorende tot het ver-
bond van Nederl. n ƒ 1. ;b. voor  an-
deren (alleen geldig voor  het openbare gedeelte van het congres) 
ƒ2.50. 

s van congreskaarten genieten eenige reductie tot het 
bijwonen van eenige tooneel- of muziekuitvoeringen tijdens de 
congresdagen. Aanvragen te richten tot den r  A. . . 
Jan t 86 te Amsterdam. 
Utrechtsche Tentoonstelling van Architectuur . 
Eerevoorzitter . J. P. F O C K E M A A N D R E A E , Wethouder  der 
Gem. Utrecht. 
Uit de begrooting voor  het houden van een Architectuur  Tentoon-
stelling, opgemaakt op de Commissie-vergadering d. d. 26 Febr. 
j.l . bleek, dat de uitgaven verre de inkomsten zouden overtreffen 
en werd om die reden besloten een circulair e te richten naar 
verschillende stadgenooten met het verzoek een geldelijke bij -
drage te willen storten om zoodoende deze tentoonstelling, de 
eerste op dit gebied hier  ter  stede, te doen slagen. 

t gevolg hiervan is geweest, dat van vele kanten reeds finan-
cieele bijdragen zijn toegezegd. n aanmerking genomen de zeer 
groote te verwachten inzendingen van verschillende architecten, 
bouwkundigen enz; werd in de Commissie-vergadering d.d. 14 

t 1.1. besloten de tentoonstelling in de tweede helft der 
maand Apri l in de Fruitha l aan het Vredenburg te houden. 

e juiste datum der tentoonstelling zal nader  worden bekend ge-
maakt. 

Tentoonstelling van e Fransche Ceramiek in het 
Stedelijk m te Amsterdam. 15 t 15 Apr i l . 
Eenige heeren, vormend een commissie, waarvan . . . W E S -

T E N D O R P de voorzitter  is, hebben de goede gedachte gehad 
moderne Fransche Ceramiek in het Stedelijk m te Am-
sterdam te exposeeren. t werk, dat op de bekende Parijsche 
salons steeds bijzonder  de aandacht trok , is in d nog tame-
lij k onbekend. t is „ar t du grand feu", en elk stuk is vervaar-
digd door  den kunstenaar  zelf, geen fabrieksproductie dus. Een 
6 tal van de beste moderne Fransche ceramisten zijn hier  goed 
vertegenwoordigd. Zij  werken hoofdzakelijk met glazuren, die 
door  toevoeging van metalen of zouten in den oven verschillen-
de kleuren aannemen en bij  sterke verhittin g één worden met 
de pate.Tevens wordtwerk van denovergangstijd. -
sance der  ceramiek in Frankrijk , beginnende  1860, getoond. 

e catalogus bevat een goede inleiding van d . 
Nederland heeft op het oogenblik ook ceramisten die uitstekend 
werk maken; trouwens de ceramiek is van ouds een nationale 
kunst geweest ten onzent. Wij  kunnen een bezoek aan deze ten-
toonstelling zeer  aanbevelen en hopen spoedig op deze ten-
toonstelling terug te komen. 
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t r  Technisch Onderwijs, door . de Vries . 

Gevelwedstrijd te . . Berichten. 

. 

G OP G 
1  1913 T E N 10% E V. . N T GE-
BOUW . 

Op de Agenda komt voor  o. a.: 
n van den Voorzitter ; n stukken; Alg. 

; Voordracht dubbeltal voor  de verkiezing van 
1 lid in de Commissie van Onderzoek; Voordracht dubbeltallen 
voor  de verkiezing van 3 leden in de Commissie van e ; 

. Bouwkunst Tentoonstelling te Amsterdam 1914. 

G  VA N E -
J T O T G . 

637e Algemeene Vergadering, gehouden op g 17 t 
1913 's avonds ten 8 ure in de groote zaal van American . 
Nadat de Voorzitter , de r  F. W. . Poggenbeek, met een kort 
woord van welkom aan de aanwezigen, inzonderheid aan den 

r . S. P. k als spreker  van dezen avond, de vergade-
rin g had geopend, werden door  den Secretaris de notulen van 
de vorige vergadering voorgelezen, welke onder  dankzegging 
worden goedgekeurd, 

a verkreeg . S. P. k het woord om zijn toegezegde 
voordracht e Stedenbouw"  te houden. 

s het convocatiebiljct had een verkort overzicht gegeven 
van de volgorde waarin de spreker  zijn onderwerp wenschte te 
behandelen. 
Alvorens den n Stedenbouw in het geheele -
sche rij k (waarvan Nederland toen een leenstaat was) te schet-
sen, gaf spreker  een historische beschouwing van het ontstaan 
der middelpunten van samenwoning in den tij d der , 
waardoor  steden ontstonden die later  verschillende rechten ver-
kregen, welke voor  de burgers van veel belang waren. 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

e in verband behandelde spreker  de n 
welke men in de middeleeuwen in verschillende steden aantrof, 
ze waren bedoeld als te zijn de verpersoonlijking van den Vorst 
of het zinnebeeld der  stedelijke vrijheid , en werden meestal op 
de hoofdmarkten geplaatst om het volk onder  de verkregen 
voorrechten ook aan hunne plichten te herinneren. 
n verband met de wijze van ontstaan der  steden werden ver-

schillende plattegronden o.a. van . t en Neuren-
berg getoond en noemde spreker  het stadje g a.d. 
Truber  als een. hetwelk volkomen het middeleeuwsch karakter 
heeft bewaard, met muren, poorten en torens, en daardoor  zeer 
bezienswaardig mag worden genoemd. Een en ander  werd 
met een keurige verzameling lichtbeelden nader  getoond en 
toegelicht. 

Aanvankelijk hadden ook in de steden de straten geen plaveisel, 
eerst laat is men daartoe overgegaan, b.v. Frankfor t werd pas in 
het laatst der  14e eeuw daarvan voorzien. 
Eenige der  voornaamste gebouwen werden daarna geschetst als 
het raadhuis, het feesthuis, de lakenhal, de waag en het vleesch-
huis. 
Niet altij d was het raadhuis het voornaamste gebouw, o. a. 
in r  was het voornaamste stedelijk gebouw de 
waag. die tevens voor  hoofdwacht diende en waarvoor  de 
terechtstellingen plaats hadden, en in Zutfen was het 't z.g. 
wijnhui s met zijn sierlijken slanken toren, welke als het voor-
naamste gebouw kon worden aangemerkt. 
Van de vele karakteristieke kijkjes , welke getoond werden 
gedurende de voordracht, welke zoowel uit een bouwkundig 
als uit historisch oogpunt, zeer  interessant was, vernielden 
wij  nog de groote lakenhal van Yperen, het oude koop-
huis van h en de Vleeschhal te m en verder  vele 
oude gebouwen o.a. van Goslar  i. d. , m en van 
verschillende Vlaamsche steden met hare prachtige bouwkunst 
uit de Gothische periode, te veel om te vermelden, doch allen 
getuigende van den grooten kunstzin der . 

t een woord van dank aan den geachten spreker, waarmede, 
allen door  applaus instemden, sloot de Voorzitter  de verga-
dering. 

 Secr. der afd. Amsterdam, 

J. . 

145 

http://33stejnnR6.-29MHHRT1913.-No.13


. 

EEN N VA N . 
nder  de onderwerpen, welke ook in Neder-
land meer  en meer  belangstelling genieten, 
behoort zeker de stedenbouw en in verband 
daarmede het doen opmaken van plannen 

van uitbreidin g door  besturen van gemeenten, welke 
daartoe ingevolge art. 28 der  "Woningwet verplicht zijn. 

s werden de leden onzer  in de ge-
legenheid gesteld kennis te nemen van de door  den heer 
Berlage opgemaakte plannen voor  de gemeenten den 

g en Amsterdam. 
e wijze, waarop die publicaties geschiedde, getuigt 

zeker  van de erkenning der , dat plannen van 
uitbreidin g ten zeerste de aandacht der  lezers van 
hare uitgaven mogen vragen. 

e belangstelling van zulke plannen is in 't bijzonder 
in de kringen van de architecten en van hen, die bij 
gemeentewerken in dienst zijn, in de laatste jaren sterk 
gestegen en verheugend was het dan ook te zien, hoe-
velen in September  11. waren opgegaan naar -
dorf ter  bijwoning van het congres voor  stedenbouw en 
tot bezoek aan de stedententoonstelling, waarbij  verras-
send groot was het aantal e vakgenooten. 
Zij , die dit congres hebben bijgewoond, zullen zich 
zeker  niet hebben beklaagd. 
Niet alleen dat verschillende voordrachten buitenge-
woon belangrijk waren, maar  ook het congres in zijn ge-
heel zou als cursus beschouwd kunnen worden, welke 
het inzicht der  trouwe bezoekers op hooger  peil 
heeft gebracht. t was ook in menig opzicht voor 
velen, die om welke reden ook, de litteratuu r  over 
stedenbouw niet geregeld konden volgen, eene open-
baring. d zij  daartoe slechts aan de rede van 
Prof. A. E. Brinkman n op den eersten dag. Zoo waren 
er  echter  meer. 

t congres stond, kunnen wij  zeggen, in het teeken van 
den stedenbouw, er  is t. d. o. eene groote leering van 
uitgegaan en van weinig algemeene vergaderingen der 

j  hebben de leden zooveel kunnen profi -
teeren als van deze; het was ook alleszins verklaar-
baar, dat in de vergadering tot uiting kwam de 
erkentenis, dat wij  in d ten dezen nog in lang 
niet zijn waar  wij  wezen moeten en werd de behoefte, 
ja de noodzakelijkheid gevoeld van de instelling van 
een leerstoel voor  stedenbouw aan de Technische 

l te . 
t r  congres heeft zeker  de weinigen der 

bezoekers, die daaraan nog mochten twijfelen, de over-
tuiging geschonken, dat een plan van uitbreidin g be-
hoort te beantwoorden aan verschillende eischen op het 
gebied van de techniek, de sociale hygiëne, het verkeer, 
de plaatselijke gebruiken en levenswijze en niet het 
minst van de architectuur. 
Aan de belangen van al deze moet zooveel mogelijk 
worden recht gedaan en hoe meer  een ontwerper  studie 

gemaakt heeft van stedenbouw, des te meer  zal hij 
trachten daaraan te voldoen. 
Een ontwerper  zal dan ook in zulk een plan niet slechts 
zien een lijnenspel met twee dimensies, hij  zal mede aan 
het cubisch element de aandacht schenken. j  zal zich 
telkenmale trachten voor  te stellen wat het plan na uit-
voering en beschouwing zal geven te zien. n leze 
slechts . , Curt Behrendt, e. a., die op zoo 
eigenaardige krachtige wijzen daarop de aandacht 
weten te vestigen; de bezoekers der  tentoonstelling her-
inneren zich de verschillende perspectieven der  toe-
lichtin g van de antwoorden op de r prijs -
vraag. 

t is dan ook verklaarbaar, dat wij  metgroote belang-
stelling kennis namen van de mededeeling, dat vooreen 
der grootere gemeenten in het Zuiden ons lands door 
het hoofd der  gemeentewerken een plan van uitbreidin g 
was ingediend; en bij  nader  onderzoek bleek mij  ook, 
dat afdrukken tegen billijk e vergoeding te verkrijgen 
waren. 
Van dezen afdruk , welke in kleuren is uitgevoerd, is 
eene copie geschikt voor  drukwerk gemaakt (zie nevens-
gaande plaat op blz. 150 151). 

t zij  mij  veroorloofd eenige opmerkingen omtrent dat 
plan te maken. 

s bij  eene oppervlakkige beschouwing treft het 
zeker  als een bijzonder  plan, dat omtrent den persoon 
van den ontwerper  als 't ware eenige inlichtingen ver-
schaft, in elk geval vermoedens betreffende hem 
wettigt. 

e ontwerper  zal zijn een ingenieur, die nog groote 
voorliefde heeft voor  zijn wiskunde, welke hij  in t 
heeft opgedaan. 

e lij n toch, die het meest de aandacht vraagt, is de 
lusvormige kromme. 
"Wanneer  wij  Sturm, Com d'analyse, naslaan, dan vin-
den wij  onder  het hoofd -points isolés"  een lij n van 
overeenkomstigen vorm en van de formule 

y =  (x — a) V (x  b). 

e zaak is met den lusvorm nog niet volledig; onder 
bepaalde omstandigheden krijg t men een kromme en in 
de x as een enkel punt. t punt is dan _le point isolé". 

t is voor  de betrokken gemeente te hopen, dat het 
plan wordt „een plan isolé", n.l. dat het zal worden 
opgeborgen in de archieven, om daar  te blijven en niet 
tot uitvoering te komen. 
Uit de aanname der  lij n mag worden geconstateerd, 
dat de ontwerper  is een civiel ingenieur  ; een bouw-
kundig ingenieur  zou daartoe zeker  niet komen. 
n het plan ziet men een aantal spitse naar  elkander 

loopende straten. n de spoorwegtechniek noemt men 
dat bifurcaties. 
"Wi j  zullen te doen hebben met een ingenieur, die aan 
spoorwegbouw heeft gedaan. 
Wi j  zien toch eenige wisselpunten, op een waarvan is 
geprojecteerd als wisseltong een kerkgebouw. Nu is dit 
symboliek reeds een fout; een kerk moet een hechten 
stand hebben en niet gelijk een wisseltong naar  wisse-
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lende denkbeelden heen en weer  gedraaid kunnen 
worden. 

r  ook is het een fout een kerk op de samenkomst 
van twee straten te plaatsen, in het bijzonder  hier, 
waar  de twee langszijden der  kerk door  twee verkeers-
straten zullen worden begrensd. e situatie is geheel 
verkeerd. n leze daartoe slechts een der  laatste op-
stellen van Th. Goecke, waaruit ik slechts één zinsnede 
wil aanhalen n. 1. .Eine Sondergruppe bilden aus dem-
selben Grunde n und Synagoge, die ebenfalls in 
der Nahe des Verkehrs liegen sollten, ohne jedoch vom 
Verkehrsstrome unmittelbar  berühr t zu werden". Ver-
der wijst Goecke nog op de wenschelijkheid de kerken 
te leggen in de richtin g Oost-West, n. 1. met het koor 
naar  het Oosten. 

r  wordt toch voldaan aan de symboliek, gel-
dend bij  kerkbouw, maar  ook aesthetisch is het wen-
schelijk, omdat de kerkgebouwen gewoonlijk verre bo-
ven de andere gebouwen uitsteken en daardoor  bij  lig-
ging evenwijdig aan elkaar, een rustig aspect van het 
gebouwcomplex bevorderd wordt. 

e asrichting West-Oost is van af de vroegste tijden van 
den christelijken kerkbouw aangenomen. n leze daar-
toe e dun l de Vill e et d'uneCathédrale van 
E. . Nu moge daarvan in latere tijden zijn 
afgeweken, men bedenke daarbij  echter  dat die kerk-
bouw dan veelal plaats vond in bebouwde stadsdeelen, 
waardoor  men niet meer  vri j  was in het bepalen der  as-
richting . r  echter  was men geheel vrij , de ontwerper 
had nog een groot onbebouwd terrein tot zijn beschik-
king. Gewaardeerd moet echter  worden, dat hij  t. d. o. 
reeds aan de wenschelijkheid van het aangeven van ge-
bouwen gedacht heeft. t had echter  overweging ver-
diend, zich niet te bepalen tot ';erken, maar  dat ook aan 
schoolgebouwen de aandacht was geschonken. n het 
vorenaangehaalde opstel wijst Th. Goecke op het ver-
keerde de scholen in bouwblokken weg te stoppen en 
hij  meent, dat de school daarvoor  een te belangrijk ele-
ment in onze cultuur  is. e school kan bijdragen tot ver-
fraaiin g van het stadsbeeld, zonder  gevaar  voor  het on-
derwijs, mits zij  zoo worde geplaatst, dat het verkeer 
geen hinder  veroorzaakt. 
Voorts blijk t uit het ontwerp, dat de civiel-spoorweg 
ingenieur  nog slechts kort in gemeentelijken dienst is, 
dat hij  nog niet veel ervaring inzake het bouwtoezicht 
heeft opgedaan en ook, dat waarschijnlij k dit zijn eerste 
plan van uitbreidin g is. 

t voorkomen van tallooze driehoekige bouwblokken 
wijst er  op, dat de ontwerper  aan studie van steden-
bouw en uitbreidin g nog niet veel gedaan heeft. e 
moeten zulke driehoekjes, waarvan de zijden veelal 
niet meer  dan 60 . zijn, bebouwd worden, zonder 
allerlei ontheffing omtrent de bepalingen van open 
ruimt e ? Zulk e plannen dwingen tot slechte bebouwing. 
En omtrent de gemeente, waarvoor  dit plan gemaakt is, 
is ook eene onderstelling te wagen. 
n de mededeeling in de N. . C. omtrent dit plan, werd 

gesproken van een groot oppervlak plantsoen. 
e ontwerper  heeft zeker  willen handelen naar  het 

karakter  der  stad, die een bepaalde rennommée heeft 
van koek. k en snippers zijn elkander  nauw ver-
want. l een der  eerste eischen is, zoo mogelijk 
groote oppervlakten groen te krijgen heeft, hij  zich dat 
gedacht gestrooid als snippers, gewoonlijk zondereenig 
verband, zonder eenige beteekenis en juist op die plaat-
sen, waarmede hij  in zijn project geen weg wist. 
Grappig wordt het zelfs te zien hoe midden in het fa-
brieksterrein een .driehoekig"  plantsoen van enkele 
vierkante meters ligt. 

r  werd zeker  de driehoeks- en snipperwoede ten 
top gevoerd. 

n leze omtrent plantsoenaanleg het artikel van Baron 
W. van Engelhardt" n zur  Ausgestaltung 
Stadtischer  Grünanlagen" , waarin bovengestelde eisch 
uitvoerig uiteen gezet wordt. 
n nauw verband staat ook hetgeen Ch. Buis in zijn be-

kend werkje .Esthét ique des villes" , omtrent beplan-
tingen mededeelt. 
Een der  merkwaardigste elementen is de lusvormige 
lijn . t is de bewuste lij n van hoogeren graad. Nu is het 
een eigenaardig verschijnsel bij  minder  aesthetisch 
ontwikkelden, dat zij  eene voorkeur  hebben voor  krom-
me lijnen en die ook toepassen, waar  zij  niet op hare 
plaats zijn. 

l streven van hen naar  spel van kromme lijnen is te 
beschouwen als eene reactie, volgende op de periode 
van dorr e rechtlijnigheid , welke op hare beurt geacht 
kan worden te zijn eene verwording van het rechthoek-
systeem, 't welk in de z. g. e Periode tot 
zeer  verdienstelijke oplossingen heeft aanleiding ge-
geven. 
n een parkaanleg, of, indien de situatie er  aanleiding 

toe geeft, zal elk wel tot de oplossing met kromme lijnen 
kunnen komen. Bij  stedenbouw zal men ze toch niet uit-
sluitend en alleen verdedigen en dan nog met de woor-
den, dat zij  aesthetisch en hygiënisch te verkiezen zijn. 

e ontwerper  schijnt om deze reden de kromme lij n te 
prefereeren. Gelukkig voor  den eersten prijswinner  van 
de prijsvraag van het r  uitbreidingsplan 
Bruno Schmitz, dat onze ontwerper  niet in de jur y heeft 
gezeten, maar  ook voor , dat een voortreffelij k 
plan met kaarsrechte prachtalleën naar  verschillende 
kanten, zou gemist hebben!! 
Behalve straten komen ook eenige pleinen voor. t 
z.g. sterplein schijnt het geliefdkoosde motief te zijn. Be-
schouwen wij  een plan van uitbreidin g als een cubisch 
element, dan moet een plein ook wanden hebben. t 
schijnt echter  niet noodig geacht te zijn. e verschil-
lende straten komen zóódanig op de pleinen aan, dat de 
bouwblokken vrijwe l in punten eindigen. 
Waarschijnlij k heeft de ontwerper  de tradities zijner 
gemeente getrouw willen blijven en heeft hij  die deelen 
van het terrein aangesneden, zooals zulks met eene taart 
gebruikelij k is te doen. e fout van zulke oplossingen is 
door  middel van afbeeldingen zeer  goed gekarakteri-
seerd, in de Stadtebau van 1911 blz. 91 en volgende, 
waarin een denkbeeld tot verandering van het plein om 
de Saint Gudule te Brussel behandeld wordt. t begrip 
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..geslotenheid", dat zoo noodzakelijk in een plein tot 
uitdrukkin g moet komen, wordt totaal gemist. 

n leze omtrent sterpleinen wat Camillo Sitte zegt 
in zijn „der Stadtebau nach seinen künstlerischen 
Grundsatze." 

e situatie door  hem als voorbeeld genomen is in menig 
opzicht nog gunstiger  dan de pleinen in het voorliggend 
ontwerp. t plein had daar  nog eenig wandvlak. 

e omstandigheden kunnen wel eens leiden tot een ra-
dialen pleinaanleg, waarbij  toch een bevredigend resul-
taal door  middel van afsluitingen of andersinds is ver-
kregen. n bestudeere daartoe verschillende oude 
plannen, maar  ook die van den nieuwen tijd . 

r  ook hier  vraag ik mij  weer  af, hoe moeten de per-
ceelen op de scherpe hoeken bebouwd worden zonder 
allerlei verregaande concessies betreffende de bouw-
verordening. 

Eene merkwaardigheid is, dat de straten elkander  bijna 
alle scheefhoekig snijden. 

t geeft allerlei eigenaardige plattegrondoplossingen 
der huizen, welke gewoonlijk zeer  ongerieflijk en onhy-
giënisch worden. n bedenke toch wel, dat door  een 
bekwaam architect zulk eene hoekoplossing nog wel 
eenigszins gered kan worden, nimmer zal echter  het 
geval door  hem worden geprefereerd. r  de bebou-
wing der  steden is niet aan den architect toevertrouwd. 

e speculatiebouwer, die gewend is aan zijn type rijen -
huis weet van zulke hoekoplossingen gewoonlijk niet 
veel te maken. 

r  bovendien werken zulke scheeve snijdingen in 
nieuw aangelegde stadswijken zeer  onaangenaam, om-
dat men de hoeken sterk moet afschuinen, waardoor 
allerlei gapingen in het gevelvlak ontstaan, het gevelvlak 
dat juist zoo rustig mogelijk gehouden moet worden. Ook 
hier  eene eigenaardige fout in het plan. Aan verschil-
lende hoofdstraten telkenmale die gapingen van aan-
sluitende straten, o.a. ook aan de straat tegenover  en 
evenwijdig aan het station. e gewenscht was het daar 
een rustig gevelvlak te verkrijgen . Evenals een plein, 
moet ook een straat geslotenheid vertoonen. m 
vindt men ook, in oude plattegronden en ook in vele 
nieuwere , de nevenstraten door  poorten van 
de hoofdstraten afgesloten. 

Beschouwen wij  nog nader  enkele onderdeden van het 
plan, dan treft ons het eerst het deel zuidwaarts van 
den grooten weg uit de oude stad. n dit deel treft men 
voornamelijk halfcirkelvormig e straten, welke met de 
radiaalstraten allerlei gebogen bouwblokken vormen. 
Eene der  half cirkelvormige straten maakt deel uit van 
een bekenden lusvorm. t terrein was echter  niet 
groot genoeg om dit denkbeeld in zijn geheel uit te voe-
ren. Van een bouwblok wordt wreedelijk een hoek 
afgesneden, het andere wordt gemist, een plantsoen-
snipper  treedt in de plaats. Zoo ergens, dan treedt toch 
hier  de gebrekkigheid van het plan naar  voren. Een 
vooropgezet denkbeeld kan niet worden doorgevoerd; 
de ontwerper  stopt gapingen vol met stukjes plantsoen. 

t denkbeeld zelf van dezen halfcirkelvormigen aan-
leg bij  zulk een klein oppervlak is niet aanbevelens-
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waardig, al ware het slechts, omdat eene goede hygië-
nische bebouwing zoo moeilijk te verkrijgen is. 
Aan de overzijde van den weg vindt men het andere 
deel van de lusvormige lijn . Waar deze lij n eene syme-
trische kromme is, had mogen verwacht worden eene 
gelijkwaardige behandeling aan beide zijden van de as. 

n vindt niet anders dan eene verwarrende combina-
tie van bouwblokken en plantsoentjes, waarbij  ons de 
driehoekige terreinen en spitse bouwblokken niet ge-
spaard worden. Ten Oosten van de lus een breede laan, 
eene boulevard zal zij  wel genoemd zijn van  30 . 
met smalle groenstrook in het midden, welke voert naar 
een strookje plantsoen langs het spoorweg emplace-
ment, dat door  een sterk vergrootglas bekeken de illusie 
van parkj e zou kunnen opwekken, waarin stadgenoot 
en vreemdeling zich zeker  zullen moeten verlustigen. 

t men staande op het sterplein bij  het begin van de 
lus in zuidelijke richting , dan is alles even onregelmatig 
en onrustig. Gevellijnen, die wegwijken en die geene 
aesthetische aansluiting hebben, stukjes plantsoen; een 
gewirwar  van allerlei slechte motieven; nergens rust. 

e schoon gedachte hoofdlij n is zonder  eenige betee-
kenis ; zij  schept slechts verwarring . Bedenkelijk zijn de 
straatindeelingen op een tweetal terreinen van driehoe-
kigen vorm, gemerkt op de kaart met A. en B. Vooral 
A. belooft een waar  doolhof te worden, maar  B. geeft 
niet veel toe, ja spant misschien de kroon, want, ver-
toont A. één driehoekig bouwterrein, in B. vinden wij 
er  twee. 
Trouwens zulke verwarrende straatcomplexen komen 
overal voor, zonder  eenig verband worden bouwblok-
ken ten opzichte van elkander  geplaatst, de overschie-
tende punten worden bestemd voor  plantsoen. Zulk e 
oplossingen verraden steeds armoede aan kennis van 
het zeker  niet gemakkelijke vraagstuk van stedenbouw. 
Vermakelij k is nog wel het bouwblok westwaarts of 
boven het fabrieksterrein, daar  vindt men nog een dia-
gonaalstraat, die noch bij  een verkeerspunt begint, noch 
eindigt. 

e ontwerper  heeft waarschijnlij k zijn plan niet voltooid 
geacht zonder eene diagonaalstraat en heeft hij  eene 
zonder eenige beteekenis geprojecteerd. Overigens ver-
toont het blok iets van een boogvormig stuk metselwerk, 
dat als het ware het haven- en industriegebied bekroont. 
Om het geheel te voltooien, is in groen dan nog eene 
fraaie tympanvullin g gedacht, op de conventioneele 
wijze, als de revolutiebouwer  zulk een in cementbepleis-
tering uitvoert. 
Wi j  zullen hierbij  onze beschouwing over  het plan eindi-
gen, reeds te lang is de aandacht der  lezers gevraagd, 
maar  wij  meenden onze critiek niet te mogen onthou-
den, omdat hier  gemaakt is een plan, dat hoe ook bezien, 
te veroordeelen is zoowel wat straatindeeling als vorm 
van bouwblokken en aanleg van plantsoenen betreft, 
dat aanleiding moet geven tot den bouw van slechte 
woningen en waarbij  de gemeente verplicht zal worden 
allerlei bedenkelijke ontheffingen ten opzichte van de 
bouwverordeningen te geven, en dat aesthetisch de 
zachtste critiek niet kan weerstaan. 

Wi j  meenen hiermee toch voldoende te hebben aange-
toond dat nergens die rust zal worden verkregen, die in 
een stadbeeld noodig is. 
Wi j  zijn in onze critiek in menig opzicht hard geweest, 
omdat wij  voelden dat zachtheid eene fout zou zijn. 

t maken van een plan van uitbreidin g is niet eene 
kennis, die met het ambt komt, het eischt eene lange 
studie. Niet dat men er  door  wiskundige- of andere for-
mules achter  kan komen, maar  men moet observeeren, 
er  over  lezen, andere plannen telkenmale analyseerend 
bestudeeren en op reis en ook in de plaats der  inwo-
ning de beteekenis van verschillende motieven leeren 
begrijpen, schetsen, projecteeren en aldoende zal men 
merken dat men vooruitgaat, mits men voldoende aesthe-
tische vooropleiding heeft genoten. 

t is waarlij k niet iets, dat men zich in enkele maan-
den eigen maakt. En eenige studie van deze materie is 
geen overdaad, ja, veel studie door  het hoofd van ge-
meentewerken is noodig, omdat dit zeker  het belang-
rijkst e werk is, dat hem kan worden opgedragen. r 
een plan van uitbreidin g wordt toch de vorm der  stad 
voor  eeuwen, ja, wij  kunnen zeggen, door  alle eeuwen 
heen, vastgelegd, en alle factoren, die op hare ontwik-
keling in goeden maar  ook in kwaden zin invloed zullen 
uitoefenen, kunnen erdoor  worden vastgelegd. r  is 
het plan van uitbreidin g toevertrouwd in de handen 
van iemand, die reeds blijkens dit plan bewijst niet der 
zake kundig te zijn. 

n beschouwt een plan van uitbreidin g gewoonlijk als 
iets, waarover  ieder  kan meepraten, maar  komt men op 
het gebied der  gastechniek of electriciteit, bij  een vri j 
ondergeschikt punt, dan zegt men, ja, daar  hebben wij 
geen verstand van; zouden wij  daarvoor  niet een des-
kundige vragen? 
k vraag, zou het hier  niet beter  zijn, de zaken eens an-

ders te behandelen en dat men voor  het maken van een 
plan van uitbreidin g een deskundige nam; wat men dan 
met die kleine technische vragen wil doen, laat ons 
koud. Neemt men dan een deskundige voor  dat plan, 
dan kan de bedoelde directeur  der  gemeentewerken 
zijne tij d rustig besteden voor  andere zaken als : de 
waterleiding, de reiniging, e. a. 
Volgens de Oeteldonksche Courant is hij  zeer  vlug, in 
de hier  besproken zaak was hij , op zijn zachtst gezegd, 
wel zeer  vlugtig. S. 

. g 
 W. C. . . 

s belangstellende in de Bouwkunst zij  mij 
eenige ruimt e toegestaan, in het Bouwkundig 
Weekblad. En dit wel naar  aanleiding van 
een bezoek, dat ik aan Essen r bracht 

enkele dagen geleden. k zag daar  uitingen van een 
frissche levensopvatting, van moderne kunstbegrippen, 
welke hier  in d zoo spaarzaam voorkomen. n 
bewondering voorde „Neubauten"  heeft echter  meteen 
een gevoel van spijt met zich moeten brengen, omdat 

ik te meer  de overtuiging kreeg, overwonnen te zijn. Wi j 
Nederlanders, die al zoo menig jong kunstenaar  aan het 
groote d hebben opgeofferd, moeten al maar 
meer  beseffen, dat waar  hier  alle steun onthouden 
wordt voor  den groei van een nieuwe uiting, waar  hier 
in d ieder  maar  zien moet dat hij  klaar  komt, te 
midden der  restjes van vroegeren cultuur  en den nieuw-
bouw der  speculatiebouwers, wij  moeten al maar  meer 
beseffen, dat op een goed geploegden akker, bereid met 
degelijke grondstoffen en wetenschappelijke bewerking 
en cultiveering, een flink gewas kan ontstaan. Blijven 
wij  tobben en houden wij  zonder  pardon vol, dat al die 
nieuwigheid van tegenwoordig niet op kan tegen wat 
van vader  op zoon overging, om ten slotte bedroefd uit 
te komen, dan is dit grootendeels te wijten aan de ge-
ringe belangstelling, beter  gezegd verwaarloozing, welke 
het k der  Nederlanden koestert voor  de Bouwkunst 
in het algemeen, en de kunstzinnige beschaving in het 
bijzonder. Wij  leven nu eenmaal in een anderen tij d dan 
vroeger. En toch ook toen hebben de Franschen onder 
Francois  gezien, dat er  voor  een nieuwe cultuur  over-
komst van n noodig was. Evengoed als toen, 
hebben de dragers der  nieuwe-idee verlokkende aan-
biedingen gekregen om toch over  te komen, naar  een 
nieuw vaderland, en met zich te brengen de nieuwe 
lente, het nieuwe geluid. 

Alleen in vorm valt er  verschil te constateeren. s 
zijn er  8 van onze jonge kunstcultuurdragers naar 

d getogen; zij  zullen, in een land levende 
waar  zij  gewaardeerd worden en overladen met flinke, 
groote en belangrijke opdrachten, niet spoedig terug 
keeren naar  dat land, wat eenmaal hun vaderland was, 
doch hen heeft ja het moet er  uit hen heeft laten 
zitten. n heeft laten tobben, zonder eenige steun te 
bieden tegen het toch al reeds zoo zware leven, dat 
al maar  meer  haastig langs ons glijdt , en ons geen 
tij d gunt dieper  op de essentieele waarde in te gaan. 
Zi j  zullen wel blijven voorgoed. En is het wonder? t 
jonge leven, in welvarende omstandigheden, komt daar 
aan het woord. Geeft zich volkomen zooals het zich 
in de dingen geleefd heeft, om, na voltooiing van eenigen 
opdracht, weer  een anderen en gansch verschillenden 
opdracht te aanvaarden. Grootsch, flink , manlijk . 
Wanneer  hier  in ons pietepeuterige d eens een 
werkelij k belangrijk gebouw gezet wordt, dan wordt 
van te voren eerst hemel en aarde bewogen, dermate, 
dat er  van sympathieke overgave al bijna geen sprake 
meer  kan zijn. Nijdig , jaloersch, kleingeestig geprik-
keld is men reeds, voordat er  eenige gedachte op 
papier  kwam. Bij  den bouw van dien belangrijken op-
dracht wordt er  eindelijk gelegenheid geboden, zich te 
ontplooien, en het innerlij k eens te toonen. t moet 
wel schoorvoetend gaan, want te voren, was men nog 
niet gewend aan groote gedachten. Zoo langzamerhand 
groeide men mee, in dat breedere leven dat kloe-
ker van opzet was en gevoelde een stijging in geeste-
lijke n zin. Echter, midden in dien climax was het 

gebouw voltooid, en mocht men naar  huis 
gaan, met de zekere en vaste overtuiging, nu van af dit 
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oogenblik geestelijk weer  tot rust te komen. s 
't was nu welletjes. Voor  Nederland eens in de 

zooveel jaar  een belangrijk gebouw. En alle kunstenaars 
konden zich weer  gaan verdiepen in kleinigheden en 
werden onbewust weer  terug gedreven naar  kleingees-
tigheden. t éveil le had geklonken, maar... verklonk. 

t jonge kloppende bloed, dat zich gereed gemaakt 
gevoelde tot den strij d naar  _hooger-op", mocht weer 
terug vloeien, overtuigd voorloopig zich koest te moeten 
houden. Het mangelt den Nederlandschen bouwkunste-
naars aan belangrijke opdrachten, en dit wordt bewezen 
door hun kunstuitingen. "Werkelijk , als ik zie wat daar 
in r  gebeurd is in de laatste 10 a 15 jaar, dan 
is het voor  ons Nederlanders die daar  in de buurt ons 
zaad hebben gestrooid , Elberfeld, ) 
bedroevend te bemerken, datditzaadinontvankelijken 
grond is geworteld en wel zoo, dat het flink en rij p is 
opgegroeid. Wij  Nederlanders praten overliet moderne 
leven en zijn (kunst) afspiegelingen, daar  in . doet 
men. t een kloeke overtuiging, die geen plaats meer 
kent voor  twijfel-in-de-toekomst-van-onze-moderne-
opvattingen. n heeft in realiteit neergezet, wat wij 
ons in meerdere of mindere mate hebben gedacht in 
visioen, gehoopt, in extasische oogenblikken. n heeft 
daar  in nuchtere practische levenshardheid, levens-
strijd , dingen neergezet waar  wij  Nederlanders - aan-
stichters — eenvoudig beroerd van worden door  het 
gevoel van overwonnen te zijn. 

d is ons de baas. En al moet er  grif toege-
geven worden, dat er  in die uitingen van Bouwkunst 
onderdeelen zijn, die wij  niet zoo direct zouden willen 
onderschrijven, ontkend kan het niet, dat ereenfrische 
geest uit opklinkt , die alleszins benijdenswaardig is. 
n de stad van p leeft het leven. ! ! ! 

Bij  het naderen van de stad, krijg t men onwillekeurig 
de gedachte: wat is het leven hard, zwaar, wreed. "Wat 
moet er  gewerkt worden. Geheel maatschappelijk."Wat 
leven de menschen toch ver  van het gezonde natuurlijke , 
eenvoudige leven. Wat ingewikkeld. "Wat onnatuurlij k 
is toch ons bestaan. h ook, waartoe is de mensch al 
niet gekomen! "Wat is hem al niet gelukt! Over  welke 
ontzettende capaciteiten heeft hij  niet te beschikken. 
"Wat kan hij , wat hij  wi 1! Wat regeert hij  zijn gedach-
tenwereld, door  zijn kunnen! En een eerbied voor 
men schen w i l komt over  ons. A l dadelijk, bij  het ver-
laten van het , passeeren wij  een groot 
raam, waarin de Adelaar  zich in een licht-en-toch-fel-
blaauw, glas-in-lood uitspreidt. e harde trek om den 
mond, die klare scherpe oogen, die openheid van door-
zichtige kleur. e laatste komt te sterker  uit, omdat 
de tegenstelling tegen de gele verblertdsteenboog, waar-
onder  wij  juist gingen, hiertoe meewerkt. Eenmaal het 
gebouw verlaten hebbende, loopen wij  een oogenblik 
met den spoordijk mee, welke door  groote afglooiende 
bonken basalt, begrensd, als het ware geruggesteund 
wordt door  groot en kloek-gehouden metselwerk in 
bogen. Om dan plots op te houden voor  een stads-
tunnel. Tegenover  dien tunnel. k - Bertha 

e zien wij  het eerste gebouw, dat al dade-
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lij k onze volle aandacht overwaard is. t is een kan-
toorgebouw, input z opgetrokken. Putz geschuur-
de cement. s dat ook al een uiting van beteekenis? 
En ik zou willen zeggen: Ja, volkomen. e schoon-
heid der  verhoudingen, de rust, het evenwicht, de 
rythme, dat alles heeft met de innerlijk e waarde van 
eenig materiaal niets te maken. Elk materiaal bedingt 
zijn uiting. Welnu, daar  in E. . zijn er  verschillende 
Neubauten in Putz opgetrokken, die onze volle bewon-
dering mogen verwekken. r  in d wordt als het 
ware nog gezocht naar  een uiting van het materiaal, dat 
beton heet, en dat men liefst nog verbergt door  een 
tegengeplakt steentje, (met het gevaar  van inwateren 
tusschen de voegen en afvriezen op den duur.) r  in 
E . . heeft men aan het materiaal der  toekomst een stof-
felijk e uitdrukkin g gegeven, een bezieling, welke het 
materiaal verheft. Wij  allen kennen of door  zien in na-
tura , of door  plaatjes, het Wahrenhaus van Tietz, werk 
van Prof. Ohlbrich , of Fabriksneubau Bosch te Stutt-
gart, van . 

(Wordt vervolgd). 

8 . m 
door . E S . 

p verzoek van de redactie van het Bouwkun-
dig Weekblad geef ik gaarne een resumé van 
eenige artikelen . O.,verschenen 
in het weekblad ..Architectura"  naar  aanlei-

ding van eene lezing die de heer  Van de Wijnpersse, 
n der  Genie en leeraar  aan de . T. S. 

voor  de Bouwkunde te Utrecht, half Januari j.l . heeft 
gehouden. 

g van het verslag van die lezing bracht 
mij  er  toe een tweetal van de door  den heer  V. d. W. 
ter  sprake gebrachte kwesties te behandelen in een 
artike l in .Architectura" , waarop de heer  V. d. W. een 
antwoord zond, dat weder  door  eene beschouwing van 
mij  gevolgd werd *). 

e lezing had tot onderwerp : -het r  Tech-
nisch Onderwij s en zijne beteekenis voor  Architecten" . 

e heer  V. d. W. wilde aantoonen dat juist voor  archi-
tecten het . T. O. zoo belangrijk is. j  slaagde daarin 
natuurlij k volkomen. s aan de opleiding voor 
architect ontbreekt nog wel -'t een en ander", dat is 
niet onbekend, en de . T . S., die wil bestaan voor  het 
onderwijs aan hen die tusschen den ambachtsman en 
den academisch-gevormden technicus staan, omvat 
ook werkelij k de opleiding van de meerderheid der 
architecten behalve die van de meerderheid der  op-
zichters, patroons, enz. Waar natuurlij k niet mede ge-
zegd is, dat architecten niet ook doorkunstnijverheids-
scholen (c. q. gedeeltelijk) gevormd kunnen worden. 

*) Zie ..Architectura"  no. 3, 6, 8 en 11. 

Echter  kwam de heer  V. d. W. in mijn betoog met eenige 
uitspraken voor  den dag, die geschikt houvast geven 
voor  een nadere bespreking van het . T . O. waarover 
wel veel gepraat is, maar  waarbij  m. i. nog zoovele 
open kwesties zich voordoen en waaromtrent nog zoo 
weinig ideeën, ik zou haast zeggen -bezonken"  zijn. 
En dit is ernstig nu men allerwege zich inspant . T. 
scholen te stichten. t gevaar  is niet denkbeeldig, dat 
bij  de ruimt e in de ideeën, de vaagheid der  opvattingen, 
het centraal gezag te veel moeite zal hebben de zoo 
noodige eenheid te bewaren niet alleen, maar  ook om 
het peil van het onderwijs te bepalen. 
k neem uit het verslag van de lezing van den heer 

V . d. W. enkel de gedeelten, die niet alleen direkt de 
opleiding voor  den architect betreffen, maar  die van 
belang zijn voor  het beoordeelen van de werking van 
het . T. O. in 't algemeen en verder  het peil van dat 
onderwijs bepalen, speciaal voor  de Utrechtsche . 

e heer  V . d. W. splitst de te onderwijzen kennis in 
dri e rubrieken: de onmisbare, de noodige en de ge-
wenschte, en doet dit op de volgende wijze: 
„To t de onmisbare kennis behoort de constructie in de 
gewone toepassingen: ramen, deuren, betimmeringen, 
trappen, balklagen, metselwerk, natuurlijk e steen, ijze-
ren hang- en sluitwerk, goten, dakbedekkingen enz. 

t is de kennis, die elke bouwkundige moet bezitten, 
van af den eigenbo.uwer  tot aan den hoogst ontwikkel-
den architect; het is de kennis, die zoowel te t als 
aan de ambachtsscholen, zij  het ook zeer  beperkt, 
onderwezen wordt. e lagere constructieve kennis 
is weliswaar  van eenvoudigen aard, maar  zij  is niette-
min van het hoogste belang ; wie die kennis, het a-b-c 
der techniek, niet bezit, is geen bouwkundige. r 
omvang wordt vrijwe l aangegeven door  de eischen, ge-
steld voor  de diploma's der j  t. b. d. B. 
van Bouwk.-opzichter  en Bouwk.-teekenaar. Zij  is 
het, die de beteekenis van het woord -opzichter"  in de 
gewone spreektaal typeert. Weliswaar  behoort zij  tot 
het middelbaar  technisch onderwijs, maar  voor  haar 
zijn geen kostbare technische scholen noodig. n avond-
cursussen, liefst over  vele plaatsen verspreid, kan die 
kennis zeer  goed worden bijgebracht. r  het karakter 
van verspreidheid zal ook op die wijze het doel beter 
worden bereikt, dan in een gering aantal . T . scholen, 
gesteld al, dat financieele bezwaren niet deze laatste 
regeling onmogelijk maakten. 
n de tweede plaats komt de noodige kennis. r 

bedoel ik die kennis, die men in hoofdzaak als alge-
meene ontwikkeling zou kunnen aanduiden. Zij  omvat 
de natuurkunde in hare verschillende toepassingen bij 
de techniek als: beweging van vloeistoffen in verband 
met pompen, rioleering, waterleidingen, het licht in ver-
band met het landmeten en waterpassen en optische 
toestellen, de electriciteit in verband met licht, kracht, 
electrolyse, bliksembeveiliging, de scheikunde in ver-
band met de versteening en verwering van mortels, 
keuring van verfstoffen, eischen van drinkwater , bederf -
wering van hout, glazuren van baksteen, samenstelling 

der natuurlijk e gesteenten, bereiding der  metalen. 
Voorts de statica, die geheel valt onder  het gebied der 
practische noodzakelijkheid; men bedenke, dat b.v. het 
gewapend beton bij  alle constructies hoogtij  viert en 
dat alleen een grondige kennis der  statica en der  wis-
kunde, waarop zij  steunt, in staat is een inzicht te ver-
schaffen in het gebruik van dat hoogst merkwaardige 
bouwmateriaal. Voorts komt daarbij  de hydraulica, de 
kennis der  verschillende wetten, die op het bouwbedrijf 
betrekking hebben, het boekhouden, eenige kennis van 
sociaal-economie en last not least kennis van tenminste 
één vreemde taal. 
Wat deze wetenschappen moeten bijbrengen is niet zoo-
zeer  feitenkennis als ontwikkeling van het denkvermo-
gen, verruimin g van het inzicht, zelfvertrouwen om uit 
waargenomen verschijnselen conclusies te trekken, om 
voort te gaan door  middel van zelfstudie tot verdere 
volkomenheid in denken, willen en kunnen. Zoo moet 
de wiskunde worden beoefend, maar  niet tot het oplos-
sen van vraagstukjes en het verrichten van mathemati-
sche toeren, maar  tot het scherpen van het verstand en 
tot ontwikkelen van dat logisch gevoel, dat den bezitter 
in zijn geheele verdere leven een trouwe steun is bij  al-
lerlei moeilijkheden. 

Onder  gewenschte kennis reken ik alles wat tot de aes-
thetische vorming van den architect behoort. n deze 
richtin g kan de middelbare technische school weinig 
presteeren. Niet alleen is de tij d daartoe te kort , maar 
ook vereischt dat gedeelte der  opleiding een zorg, die 
beter  ware toe te vertrouwen aan architecten, die als 
kunstenaars hun sporen hebben verdiend. Wat kunde 
is, behoort op de . T. S. wat kunst betreft, kan 
slechts behartigd worden, voor  zoover  het onderwijs in 
constructie daartoe gelegenheid biedt. Zoo zou dit on-
derwijs, althans voor  zoover  het zaken betreft, waarbij 
ook aesthetische eischen gelden, aan een architect kun-
nen worden toevertrouwd, die heeft doen blijken ook 
op kunstgebied tot de bevoegden te behooren; er  kan 
tij d worden gesteld voor  bouwkundig handteekenen en 
vlakversiering, maar  verder  kan men in deze richtin g 
niet gaan. 

n bedenke wel, dat de . T. S. kan worden dienstig 
gemaakt o. a. aan de architecten-opleiding, maar  dat 
haar  eigenlijke bestemming m. i. niet is voor  speciale be-
roepen op te leiden. Wie architect wil worden, zal na 
het verlaten der . T. S. in aesthetische richtin g verdere 
opleiding moeten zoeken; de a. s. aannemer  zal hetzelfde 
moeten doen in practisch-commercieele richting ; de 
a. s. constructeur  in gewapend beton zal statisch-wis-
kundig verder  moeten worden „ausgebildet" . e 
zou echter  met een kleine verlenging van den leertij d 
zeer  goed aan de . T. S. zijn te verkrijgen" . 
Verder zegt het verslag: 

e duur  der . T. S. kan op ten hoogste 3 jaren ge-
steld worden; daarop doen allerlei factoren hun invloed 
gelden, n de eerste plaats de financieele draagkracht 
der ouders; in de tweede plaats de eisch, dat de jongelui 
tamelijk jong in de praktij k moeten komen. e laatste 
eisch zou eigenlijk moeten primeeren, omdat de praktij k 
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van overwegenden invloed op de vorming is en deze 

slechts dan goed geleerd wordt, als men jong, met be-

scheiden eischen, daarin treedt. 

r  bij  een leertij d van slechts 3 jaren is het noodig, 

zelfs noodzakelijk, dat met den tij d gewoekerd wordt en 

dat de leerlingen, als zij  op school komen, voldoende 

voor  het onderwijs der . zijn voorbereid. En wat 

deze voorbereiding betreft, - daarover  heeft de 2 > 

jaar , dat de Utrechtsche . in werking is, eene 

overtuigende, afdoende ervaring geschonken.  am-

bachtsschool, die tot nu toe 70 °/0 der leerlingen heeft ge-

leverd, is daartoe ontoereikend en schiet in zoodanige 

mate te kort, dat op dat punt tusschen bevoegden geen 

meeningsverschil bestaat (ik cursiveer). n moet dit 

wél verstaan; niet elke leerling der  ambachtsschool 

moet ongeschikt voor  het middelbaar  technisch onder-

wij s geacht worden, maar  de durchschnitts-leerling is te 

weinig voorbereid; ook van de ambachtsschool komen 

gelukkig heldere koppen, maar  dit neemt niet weg, dat 

het voor  dezen valt te betreuren, dat bij  sommigen van 

hun beste jaren niet hebben bijgedragen tot hun eigen-

lijk e vorming en dat het niveau van het onderwijs daar-

door  wordt gedrukt. 

t bezwaar tegen deze instelling is deze, dat zij  eene 

onderbreking in de geleidelijke ontwikkeling van het 

denkvermogen vormt, — dat zij  in strij d is met den 

eisch, dat het denken eene regelmatige, voortgezette op-

leiding vordert, — dat de 3 jaren daar  doorgebracht als 

resultaat een hoeveelheid technische kennis opleveren, 

die beter  in één jaar  wordt verkregen, en dus 2 jaren 

stilstand, d.i. achteruitgang, beteekenen. Welk een 

moeite het kost om den durchschnittsleerling der  am-

bachtsschool aan het gebruik van zijn denkvermogen te 

gewennen, — hem te leeren studeeren, — hoe hij  bij 

de eenvoudigste zaken niet verder  kan, weet alleen hij , 

die gedwongen is geweest op die jongelui zijn pogingen 

aan te wenden. e jongelui werken remmend 

en deprimeeren het onderwijs. Voor  de opkomst en 

den bloei van het middelbaar  technisch onderwijs is 

het een onafwijsbare eisch, dat bij  toelating de leerling 

de ontwikkeling der  3e klasse eener . B. S. bezit; 

de leerling der  ambachtsschool, die aan dezen eisch 

weet te voldoen, levert daarmede het bewijs, dat hij  tot 

de best-begaafden behoort en uit dien hoofde op de 

. T. S. thuis behoort. e meest-gewenschte inrichtin g 

van het onderwijs zou dan zijn, dat een eerste jaar  wordt 

besteed aan het ambacht, liefstin verschillende vakken, 

het bijbehoorende teekenen en het onderhouden van het 

geleerde op de . B. S. Voor  den leerling der  ambachts-

school zou de eisch van toelating tot dit jaar  zooveel 

lager  kunnen worden gesteld, dat hij  na dat zelfde jaar, 

door  hem door  te brengen in de beoefening van talen, 

wiskunde en dergelijke vakken van algemeene ontwikke-

ling, op nagenoeg dezelfde hoogte zou zijn als de andere. 

Aangezien de noodzakelijkheid hiervan vaststaat is het 

te voorzien, dat al zeer  binnenkort de inrichtin g eener 

. T. S. aldus zal zijn. n de twee volgende jaren is de 

hierboven geschetste technische kennis zeker  te ver-

krijgen . n kan dan rekenen, dat het einddiploma 
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wordt verworven op 19—21 jarigen leeftijd. e middel-

bare technicus is dan nog jong genoeg om met beschei-

den eischen in de praktij k te gaan, en bij  de keuze van 

een betrekking meer  te letten op gelegenheid tot verdere 

vorming, dan wel op de financieele voordeden. 

Wanneer  aldus eene opleiding wordt georganiseerd, zijn 

daarvan de rijkst e vruchten te verwachten. e kli p van 

overdreven theoretische studie wordt vermeden, het 

practische leven krijg t volle gelegenheid om vormend 

in te werken en vindt dan in den voormaligen leerling 

der . T . S. een vruchtbaren bodem om het zaad van 

werkelijke, reëele kennis uit te strooien en tot krachti -

gen wasdom te brengen. e ervaring leert, dat een 

theoretisch goed voorbereid jongmensch in enkele maan-

den hooger  in kennis en inzicht opklimt , dan de niet-

onderlegde practicus ooit bereikt, terwij l ook voor  hem 

het boek der  techniek geopend ligt, dat de overdreven 

theoreticus niet lezen wil of lezen kan." 

Bij  het debat vroeg o.a. de heer  Nijhof f of spreker's oor-

deel over  de ambachtsscholen in 't algemeen bedoeld 

was, met de opmerking dat ambachtsscholen bepaal-

delijk zijn opgericht om ambachtslieden te vormen; 

verder, hoe zich de spreker  den band tusschen de tech-

nische en de aesthetische opleiding denkt. 

e heer  V . de W. antwoordde hierop: 

„da t hij  het amb. onderwijs als zoodanig heeft aangeval-

len, maar  het ging in verband met dat onderwijs als 

voorbereiding voor  het . T. O. En wat de aesthetische 

opleiding der  leerlingen aangaat, er  wordt aan de 

Utrechtsche school ook les gegeven in architectonische 

vormleer  doch voor  goede vorming is het tijdsbestek te 

kort . Juist uit groot respect voor  dit onderwijs zou spr. 

liever  zien dat het geheel van de school verdween en 

werd overgegeven aan hen die hunne sporen op dat 

gebied reeds hebben verdiend. Specialiseeren doet de 

. T . S. niet en spr. zou dit punt juist onder  de nadere 

„  Ausbildung"  willen rangschikken. 

(Wordt vervolgd). 

 T E . 
Y . 

Aan Heeren Burgemeester en Wethouders 
van

evolg gevende aan de door  Uw College tot hen ge-
richt e uitnoodiging om als jur y op te treden voorden 
„eersten gevelwedstrijd", uitgeschreven door het 
Gemeentebestuur  van , van gevels van ge-
houwen welke in het tijdvak tusschen 1 Januari 1911 

en 1 Januari 1913 binnen de Gemeente n zijn voltooid, heb-
ben de ondergeteekenden de eer  Uw College mede te deelen, 
dat zij  op g den 11 en Februari 1913 te n bijeengeko-
men zijn ter  aanvaarding hunner  taak. 
Nadat zij  door den Wethouder van Fabricage, den heer . W. 
Fischer, in het s ontvangen en geïnstalleerd waren, heb-
ben zij  aldaar  inzage genomen van de acht en tachtig teekenin-
gen van bouwwerken, welke gedurende het bovengenoemde 
tijdva k te n zijn gebouwd. 
Onder die teekeningen waren enkele uitvoerig geteekende pro-
jecten van openbare gebouwen, meestal groote uit ruime beurs 
door  het k gestichte bouwwerken. e jur y meende in de eer-
ste plaats deze projecten buiten beoordeeling te moeten laten, 

omdat de billijkhei d tegenover  de overige mededingers, die 
meestal uit minder  royale beurs moesten bouwen en over  een-
voudiger  hulpmiddelen beschikten, zulks gebood. Ook zou het 
bij  eventueele bekroning moeilijkheid kunnen opleveren vast te 
stellen, wie feitelij k als ontwerper  van gebouwen, gesticht door 
het k of andere openbare lichamen, moet worden aangemerkt. 
Na de overige mededingende gevelteekeningen aandachtig ver-
geleken én besproken te hebben, werd een tweede schifting ge-
maakt en vielen die teekeningen uit, welke wegens dadelijk in 
het oog springende gebreken of geringe bouwkundige waarde in 
geen geval voor  bekroning in aanmerking kouden komen. e 
dertig overblijvende gevelontwerpen werden aan een nadere 
onderlinge vergelijking onderworpen en werd vervolgens be-
sloten een plaatselijk onderzoek naar  de waarde dier  gevels in 
te stellen, mede met het oog op het verband met de omgeving 
waarin zij  gebouwd waren. 

e uitslag van dit onderzoek heeft als doorslag bij  de toegeken-
de bekroningen gegolden. s de teekeningen door  de jur y 
in het s bezichtigd, waren geen teekeningen die speciaal 
voor  deze gelegenheid vervaardigd waren en gaven door  opper-
vlakkige afwerking en te kleine schaal, weinig der  details te 
zien. e voorzichtigheid gebood daarom het getal van de ter 
plaatse te onderzoeken en te beoordeelen gevels niet te gering 
te nemen. 
Bij  dit onderzoek ondervond de jur y de dikwerf voorkomende 
bezwaren aan een onderlinge vergelijking van gevels verbon-
den, wier  bouwkunstige waarde weinig verschilde en die min 
of meer  ver  van elkander  verwijder d lagen of stond zij  voor  het 
feit, dat zij  gevels van gebouwen van zeer  uiteenloopende be-
stemming met elkander  in mededinging moest brengen. 
Na onderling beraad, heeft zij  ten slotte als resultaat harer  on-
derzoekingen, de volgende bekroningen volgens het programma 
van den wedstrijd, toegekend, waarbij  nog valt te vermelden, 
dat haar de namen van de ontwerpers en van hen. voor  wier  re-
kening gebouwd werd. na de vaststelling der  bekroningen, van 
gemeentewege verstrekt werden. 

A. Ee rs te p r i j zen : 
le. e ve rgu ld z i l v e r en meda i l le aan den a rch i tect 
P. J. Perqu in, thans in Nederl. , als ontwerper  van den 
gevel van het winkelhuis d 22. 
2e. e ve rgu ld z i l ve ren meda i l le aan den heer  B. van 

, voor  wiens rekening het perceel d 2 2 ge-
bouwd werd. 
B. Tweede pr i jzen : 
1. e z i l v e r en meda i l le aan den arch i tect W. Fon-
tein, als ontwerper van den gevel van het winkelhuis B r e e-
s t r a a t 88. 
2. e z i l v e r en meda i l le aan de f i rm a W. G. BoeleSr., 
voor  wier  rekening het perceel B rees t raat 88 gebouwd werd. 
C. e p r ij  z e n : 
1. e b ronzen meda i l le aan den a r c h i t e c t . J. J e s s e, 
als ontwerper  van de gevels der  woonhuizen Oegstgeester-
laan 3, 5. 7, 9. 11, 13 en 15. 
2. e b ronzen meda i l le aan de n G e b r. van -
ken, voor  wier  rekening die woonhuizen Oegstgeester-
laan. 3, 5, 7, 9, 11,13 en 15 gebouwd werden. 
Gebruik makende van het daartoe aan haar  verleende recht, 
heeft de jur y bovendien nog toegekend: 
a. Eene ee rvo l le v e r m e l d i ng aan den architect P. J. 
Pe rqu in , thans in Nederl. , als ontwerper  van den gevel 
van het kantoor  en woonhuis Brees t raat 45. 
b. Eene ee rvo l le v e r m e l d i ng aan de firm a J. Th. Per-
quin , voor  wier  rekening het kantoor  en woonhuis Bree-
straat 45 gebouwd werd. 
c. Eene e e r v o l t e v e r m e l d i ng aan w . . N i e u-
wenhuis von U e x k ü l l G ü l d e n b a n d t . n g., als 
ontwerpster  van den gevel van het s Jan v. Goyen-
kade 44. 
d. Eene eervo l le v e r m e l d i ng aan den r  P r o f. . A. 
W. Nieuwenhuis, voor  wiens rekening het genoemde -
huis JanvanGoyenkade44 gebouwd werd. 

e. Eene ee rvo l le ve rme ld ing aan den architect . J. 
Jesse, als ontwerper  van den gevel van het winkelhuis  a a r s-
manssteeg 23. 
f. Eene ee rvo l le v e r m e l d i ng aan den r  G.W. Cop-
pers, voor  wiens rekening genoemd winkelhuis  a a r s m a n s-
steeg 23 gebouwd werd. 
Aan het einde harer  taak gekomen meent de jur y Uw College te 
mogen wijzen op het groote nut. hetwelk ge vel wedstrijden, liefst 
met medewerking der  te benoemen jur y voorbereid, voor de 
beoordeeling der  bouwkunst in het algemeen en de verfraaiing 
van het uiterlij k aanzien der  stad in het bijzonder, kunnen heb-
ben en spreekt zij  den wensch uit dat deze eerste loffelijk e poging 
van het Gemeentebestuur  van , door  meerdere gevolgd 
zullen worden. Wanneer dan daarbij  mogelijk gemaakt wordt, 
de te beoordeelen gebouwen in enkele rubrieken in te deelen en 
ook eenige waarde toe te kennen aan een deugdelijke goede uit-
voering van den ge vel zelve, zou daarmede veel ge wonnen zijn. 
Ten slotte meent de jur y nog de meening te moeten uitspreken, 
dat het te bejammeren is. dat van de vele in het bedoelde tijdvak 
gebouwde arbeiderswoningen of woningen van geringe huur-
waarde niet één gevel of gevelcomplex voor  bekroning in aan-
merking kon komen. 

Een krachtiger  steun van overheidswege en flink e aanmoediging 
in welken vorm ook. om verbetering te brengen in de aesthe-
tische verzorging van de nieuw te bouwen arbeiderswijken, 
welke in iedere stad toch van den ..nieuw-bouw"  het grootste 
bestanddeel vormen, zou zeker ook te n nuttig kunnen 
werken. e door  de jur y bezochte in den laatsten tij d gebouwde 
arbeiderswijken in deze stad leveren inderdaad een allertreurig -
sten aanblik van stijlloosheid, d en eentonigheid. 
Wanneer  men wil zien wat op dat gebied voor  goeds te bereiken 
is, zou een bezoek o.a. in Arnhem aan het z.g. e dorp"  of 
aan de Binnenvisschersweide. waar  complexen van vriendelijke, 
goed gegroepeerde en uitgevoerde arbeidersbuurten zijn ge-
sticht, zeker  loonend zijn. 

Waar n bij  landgenoot en vreemdeling terecht de aandacht 
trekt door  zijn mooien breeden aanleg en het bezit van tal van 
fraaie bouwwerken uit vroegere perioden, zijn alle pogingen, 
om het fraai en goed bouwen in dezen tij d te bevorderen, zeker 
niet misplaatst. 

Februari 1913.  Jury : 
J. Z N . . 
JAN E . 's-Gravenhage. 
G. . . . 

. SS 

Geachte
Toen dezer  dagen de Novemberaflevering van ..Bouwkunst ar-
riveerde, werd ik voor de zooveelste maal in mijn verwachtin-
gen eindelijk weer  eens teekenen van de moderne beweging 
daarin te bespeuren teleurgesteld. 

e vorige jaargang bracht het interessante artikel over  het ..Wa-
renhaus Tietz"  en. naar  ik meen, nog eenige moderne bijdragen, 
terwij l deze jaargang met uitzondering van het laatste num-
mer, dat evenwel voor de moderne bouwkunst niet van direct 
belang is slechts bijdragen bracht, die hoe belangrijk ook -
beter  op hare plaats zouden geweestzijnineentijdschrift.dat 
oudheidkundige studie beoogt. 
't s gelukkig, dat de enthousiaste secretaris der " 
altij d weer  de aandacht vestigt op het moderne streven en ons 
telkens weer  voorbeelden geeft van de buitenlandsche bewe-
ging, welke ons steeds sneller  over het hoofd groeit, dank zij  de 
vaderlandsche kalmte en degelijkheid, waarmede zij  hier  wordt 
aangezien en becritiseerd. e hoop dat „Bouwkunst "indeze een 
vooruitstrevend standpunt zou innemen bij  de verschijning 
gekoesterd is langzamerhand vervlogen. 

r  inet recht waren de verwachtingen toch hooger  gesteld, 
want datgene, wat het tijdschrif t thans brengt is zelfs minder  dan 
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het titelblad belooft, n. 1.: het geven van oude en nieuwe kunst. 
s het om bepaalde redenen bezwaarlijk voortbrengselen van 

nieuwe Nederlandsche kunst te geven; welnu, het buitenland is 
daar  met voorbeelden te over  en ieder  bezoek aan onze naburen 
brengt, evenals kennisneming van den inhoud hunner  moderne 
tijdschriften , de overtuiging dat aan materiaal geen gebrek is. j 
dunkt dat daarom met eenig recht aan de redactie verzocht mag 
worden ook den modern-voelenden tegemoet te komen en geen 
standpunt in te nemen, dat al even exclusief is, als misschien 
voorloopig het modern standpunt voor  „Bouwkunst" . 

t vriendelijken dank voor  de plaatsing. 
J. J. P. O U D . 

Bovenstaande klacht is begrijpelijk . Ook de e zou gaarne 
meer nieuwe Nederlandsche kunst in „Bouwkunst "  hebben op-
genomen, maar  de volgende omstandigheden hebben haar  tot 
nog toe daarin belet. 

e medewerking om de nieuwe kunst te beschrijven en af te 
beelden is gering, vergeleken bij  vele opstellen over  oude kunst 
of over  onderwerpen van algemeenen aard. Bij  deze laatste 
waren meerdere die uitvoerig waren (o.a. het artikel van den 
heer  Peters over  Oud-Groninger  land), en die misschien niet in 
alle opzichten in de lij n van „Bouwkunst "  liggen, maar  die toch 
van een dusdanig bouwkundig belang zijn. dat het niet opnemen 
betreurd zou moeten worden. Zoodoende is er  ten slotte een te 
groote plaats afgestaan aan de historische bijdragen. 

e e heeft echter  reeds maatregelen genomen om de 
moderne kunst in haar  tijdschrif t meer  recht te laten weder-
varen, en het is haar  aangenaam te kunnen mededeelen. dat het 
eerstvolgend n".. dat binnenkort verschijnt, geheel aan moderne 
architectuur  is gewijd. t was de bedoeling, ii i de aflevering 
van November  1912 deze moderne kunst op te nemen; maar 
om redenen van actualiteit is toen geplaatst het artikel van den 
heer  Van der  Ven over  Openluchtmuseum. Ontwikkelin g van 
het Zweedschc boeren huis. E E D A C T I E . 

Q . '® 
e . Thans heeft de e 

het plan goedgekeurd voor  de bebouwing van het , 
hoek . Volgens de teekening van den architect Foeke -
pers zal ook hier  een hoog, monumentaal gebouw verrijzen, 
eenigszins in den stijl-Beiiage. t gebouw zal door  een koepel 
gekroond worden, terwij l aan den voorgevel een colonnade is 
geprojecteerd. Binnenkort zal met den bouw begonnen worden. 

(Hdbl.) 
e St. Jacobstoren te Vlissingen. r  Burgemeester  en Wet-

houders van Vlissingen is thans in verband met de in de raads-
vergadering van r  j.l . genomen beslissing om den toren 
in den ouden vorm en van hout te herbouwen, een nieuw plan 
bij  den raad ingediend voor  den herbouw van den op 5 Septem-
ber  1911 doorbrand vernielden St. Jacobskerk. 
Volgens het nieuwe ontwerp zal de eerste besloten achtkant 
worden gemetseld en van leibedekking worden voorzien, de 
kapconstructie van de helm van eikenhout worden gemaakt en 
ter  versterking van het inwendige der  toren-schacht cementbe-
ton worden aangewend. 

e kosten van dit plan worden geraamd op ƒ 31.000 zoomede 
ƒ20.000 voor  het carillon enz., totaal/51.000. N.  Cl. 

g en versiering van een schoollokaal. r  de hee-
ren . P. Berlage en C. Oorschot is een der  lokalen van de O. . 
School no. 73 aan de Etandsgracht te Amsterdam geheel nieuw 
ingericht en versierd. t aan het volk"heeft hiertoe het initi -
atief genomen. „Va n geslacht op geslacht", dus zeggen de ontwer-
pers in een toelichtend woord, „i s de opvoeding op het gebied der 
schoonheid.die in de allereerste plaats moet beginnen bij  het kind, 
op onverantwoordelijke wijze verwaarloosd". e ontwerpers 
wijten dit voor  een goed deel aan de smakelooze omgeving,waarin 
de kinderen dagelijks verkeeren en hopen dat van een goed inge-
richt schoollokaal te dien aanzien verbetering zal zijn te wachten. 

Bij  wijze van contrast was de nieuwe inrichtin g aangebracht 
naast een gewoon lokaal. t lokaal door  de heeren Berlage en 
Oorschot ingericht ziet er  pretti g uit, mooie platen langs den 
muur, kasten van keurig gesneden, houtwerk, vriendelijk e 
voorjaarsbloemen in mooie bloemenhangers. t bouwkundig 
teekenwerk en de decoratie van het nieuwe ingerichte lokaal 
was gedeeltelijk verricht door  de leerlingen der  Quellinusschool, 
terwij l de s l zorgde voor  ontwerp en uit-
voering der  bloemenhangers. 

Bij  de opening wees de heer  F. . Wibaut, voorzitter  der  ver-
eeniging t aan het Volk" , op het doel der  inrichting : de ont-
wikkelin g van schoonheidszin bij  het schoolkind. Spreker  deelde 
mede, dat de bedoeling was om met deze inrichtin g te toonen hoe 
alle schoollokalen zouden kunnen zijn, zonder  daarmede een al-
gemeen geldend voorbeeld te willen geven betreffende kleur  of 
ornamenteering. Een inrichtin g als welke hier  gemaakt is. zou 
voor  nieuwe scholen slechts ongeveer  ƒ 100 per  lokaal meer 
kosten e oefeningsarbeid van leerlingen der  ambachtsscholen 
in timmeren en schilderen kan dienstbaar  gemaakt worden om 
ook de lokalen in de oude scholen volgens het hier  gegeven model 
een nieuwere inrichtin g en versiering te geven. t zou dan moe-
ten geschieden onder  met zorg te kiezen deskundige leiding, 
waarbij  de Vereeniging gaarne hare krachten ter  beschikking 
wil stellen. 

e Sphinx. Er is in geen tijden zulk een merkwaardige ontdek-
king gedaan als die van de tempels in het hoofd en het lichaam 
van den Sphinx in Egypte. t reusachtig beeld, gehouwen uitde 
rots met de raadselachtige uitdrukkin g op het geschonden gelaat, 
maakt steeds diepen indruk . Uit het woestijnzand bij  de eerste 
Pyramide. een uur  van Cairo, rijs t het omhoog, en geslacht na 
geslacht heeft er  op getuurd, terwij l bijgeloovigen eerbied er  aan 
bewezen wordt door  inlanders en woestijnbewoners. 
Boven in den steenen kop is een kleine welving naar  omlaag. 
Professor r  heeft daaraan beteekenis gehecht en de re-
den ervan opgespoord. j  ontdekte, dat hij  met een mes in de 
handen verhard zand kon verwijderen uit die depressie, en dat 
een holte, een koker, een tunnel met zand gevuld, daarin uit-
mondde. Na geduldige, inverzettelijke pogingen bij  de Egypti-
sche . kreeg hij  ten laatste vergunning zijn onderzoek 
voort te zetten. t moeite kreeg hij  werkvolk, want de Egypte-
naren meenden zich aan heiligschennis schuldig te maken door 
te helpen booren in den kop van den Sphinx. 

r  door  aanhouden, tact en geld won hij . En dus vond hij  in 
den kop een kamer, een kleine tempel, van 60 voet lang en 14 voet 
breed en daaronder, door  een dalenden tunnel een grooteren 
tempel. En door  een tunnel, rechts omlaagloopend door  den nek, 
was deze weer  verbonden met een veel machtiger  tempel, die 
het geheele lichaam van het monster, dat de woestijn bewaakt, 
innam en doorliep onder  de uitgestrekte pooten dwars de woes-
tij n in. e tempels waren gewijd aan de Zon en de Sphinx is zoo 
geplaatst, dat zijn plaat gekeerd is naar  de rijzende zon. e tem-
pel in den kop was het e der . 

e hoofdtempel daalt tot beneden het groote lichaam en is gevuld 
met kolommen, gebeeldhouwd met afbeeldingen van goden en 
met goud versierd. e hellende vlakten der  tunnels leiden naar 
andere hellende vlakten omlaag en dus naar  een graf in pyrami-
devorm, waarschijnlij k dat van , den grooten geheimzin-
nigen grondlegger  van het oude Egypte, en naar  de graven van 
andere koningen der  dynastie. Een reusachtig veld voor  verdere 
opgravingen en onderzoek is dus geopend. Want professor -
ner  verklaart dat eenige hellende vlakten leiden naar  een groote 
onderaardsche stad, welke waarschijnlij k eens bewoond was, 
maar  onder  het woestijnzand bedolven, volkomen vergeten 
werd. j  verwacht dat de Tempel voor  de Zon blijken zal een 
gouden tempel te zijn, niet ongelijk aan Salomo's tempel, waar-
van wanden, grond en zolderingen met zuiver  goud bedekt wa-
ren. Zulke tempels werden ten slotte steeds geplunderd, maar 
de mogelijkheid bestaat, dat deze zal blijken ongeschonden te 
zijn gebleven. Alg. H.
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. 

G . 
n besturen der  Afdeelingen van de j  tot Bevor-

dering der  Bouwkunst wordt in herinnering gebracht, dat art. 
16 van de Statuten der j  bepaalt: e Afdeeling 
zendt jaarlijk s voor den lsten April  aan het r  een 
verslag van den toestand en de werkzaamheid der  Afdeeling. 
Gaarne ziet het r  genoemde verslagen alsnog ten 
spoedigste tegemoet, adres bureau der . -
straat 402, Amsterdam. 

G . 
e Algemeene g is voorloopig bepaald op -

dag 27 i en Woensdag 28 . 
t het oog op de verkiezing van 4 leden van het r 

wordt in herinnering gebracht, dat art. 4 van het Algem. . 
t bepaalt: e candidaatstelling voor  het r 

geschiedt minstens 6 weken vóór de verkiezing in het orgaan der 
j  door  minstens 10 , of door  de wet-

tige vergadering van n eener  Afdeeling, speciaal 
tot dat doel geconvoceerd. 

n aansluiting hiermede wordt medegedeeld, dat op de Alge-
meene g 4 leden voor  het r  gekozen 
moeten worden, tengevolge van het periodiek aftreden der  hee-
ren: B . J. O U Ë N D A G , A. S A L M G . B Z N . en W. F. C. SC H A A P , welke 
heeren herkiesbaar  zijn, en van den heer  J. L I M B U R G , die als lid 
van het r  bedankt heeft. 

t het oog op den termijn , vastgesteld in bovenstaand artikel , 
worden de candidaatstellingen ingewacht tot uiterlij k Woensdag 
9 April  aan het bureau der , t 402, Am-
sterdam. 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

N . . 
t het oog op de Algemeene g op g 27 
i en Woensdag 28 i wordt het volgende artikel van het 

Algemeen . t in herinnering gebracht. 
A R T . 31. Geen voorstel wordt ter  Algemeene g 
behandeld, dat niet schriftelij k behoorlijk toegelicht en door 
minstens 10 n of Gewone n of een Afdee-
lingsbestuur  onderteekend, 6 weken vóór die vergadering is in-
gekomen bij  het . Echter  kan in dringende gevallen 
over  voorstellen worden beslist, zonder  dat deze binnen den 
bepaalden termij n bekend zijn gemaakt, mits zoowel het -
bestuur  als twee derden der  aanwezige stemgerechtigde leden 
er  voor  zijn om een besluit te nemen. t r  kan een 
dusdanig voorstel van mondeling praeadvies doen vergezellen, 
terwij l in het algemeen de voorstellen, die op de vergaderingen 
zullen worden behandeld, met de toelichtingen, zoo noodig, een 
praeadvies van het , in het Orgaan der -
pij  worden bekend gemaakt. 

. 

S . g 
 W. C. . . 

(Vervolg van bh. 152, Slot). 

elnu in dien geest zijn de gebouwen welke ik 
daar  zag opgetrokken. , als 

, , l -
, Wahrenhaus van Theodor  Althof f 

op den hoek van de Grabstrasse en . 
t laatste gebouw is van Arch . Prof. s uit -

dorff . Ook in het gebouw ben ik geweest, en heb daar 
een beschaafdheid gepaard aan een practischen zin 
bemerkt, die voornaam aandeed te midden van „koop -
waar" . Prachtige marmers langs de wanden, goed ver-
zorgd houtwerk van diepen kleur  en subtiele bewer-
king in den aard van dat soort hout, geven in den totaal 
indru k een distinctie, die wij s niet in een 
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. Synagog 

warenhuis zouden vermoeden. Zonder  in eenig opzicht 
_poenig"  te zijn, schijnt het wel dat geld bijzaak is, en 
alles slechts daarheen gericht is om een weelde te doen 
ontstaan die van schoonheidszin getuigt, gepaard aan 
den meest nuchteren zin voor  practijk . Zonder  eenigen 
twijfel , recht op het doel af, eer  brutaal dan schoorvoe-
tend, en krachti g als een Germaan, dat is de indruk , die 
ons beheerscht. r  is een nieuwe uiting gekomen met 
stille kracht en rustigen drang, waartegen niet meer 
te tornen valt. en heeft zich geheel meester  gemaakt, 
van den modernen mensch. Willens of onwillens. En al 
zijn de uitingen dier s in zekere opzichten ver-
schillend, al zien wij  in het werk van Prof. , (Wah-
renhaus) weer  andere opvattingen, dan in het werk 
van Schwefer , Ecke Bertha , het is 
een onloochenbaar  feit, dat de nieuwe idee zijn vorm 
heeft aangenomen, onverzettelijk, vast. 
k noemde eenige gebouwen in Putz. Van gansch ander 

materiaal is de nieuwe Synagoge opgetrokken. U kent 
allen wel die geel okerkleurige, fletsche bergsteen, 
welke wij  in t aan de oude gedeelten der  stad 

. 
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eveneens vinden of waarvan de alleroudste kerk 
daar  ter  stede is opgetrokken. Steen die reeds van 
vóór 900 werd gebruikt. Welnu, in die superbe to-
nige stof ismen bezig de Synagoge te bouwen. Juist 
waar  het noodig is een brokj e ornament, een pre-
veling zoude ik haast zeggen. e totaal-massa van 
den bouw, welke van uit de Steelerstrasse te zien 
is, is van een samengeslotenheid en rustige verhe-
ven ernst, die zonder  somber  te zijn, zich toch direct 
laat onderscheiden van meer  profane gebouwen. 
k zou het sterker  willen zeggen. e uitdrukkin g van 

geloof is daar  tot haar  volle recht gekomen. 
n is er  wel is waar  nog mee bezig, en geeft de 

ansicht welke hierbij  gaat nog wel niet de juiste 
vorderingen van het gebouw aan, doch ik meende 
toch het plaatje ter  verduidelijkin g erbij  te moe-
ten doen. 

n wij  terug tot den profaanbouw, en bezien wij 
het gebouw van de , dat minstens 
een twee maal meer  oppervlakte beslaat dan het Paleis 
op den , dan heeft dat alweer  eenzelfde karakter 
als de vermelde Neubauten. 

e daken, wat weten zij  die er  wonderlijk-bekorend 
over  heen te leggen. t leelijke van een k 
wordt door  hun transformatie geheel ondervangen niet 
alleen, maar  wordt tot een noodzakelijk zoo-en-niet-
anders-mogelijkheid gevoeld. 

Ook met het e der  Firm a 
p is het zoo gesteld. Ook daar  steekt het dak zoo 

pretti g uit, geeft teekening, geeft aflijning . e ramen, ze 
staan niet verdwaasd te midden van een wand, als waren 
er  gaten uitgespaard in steentassenbij  een steenfabriek. 

r  ze staan als noodzakelijk daar  gedacht, terwij l de 
wand al mee aan uitdrukkin g wint. Onze wanden, ze 
zijn veelal een staand steenenveld, netjes afgevoegd, 
doch missend eenige kernachtige uitdrukking ; 't zijn 
wanden, zonder  meer. Bijna vullingen zonder betee-
kenis. 

n het- laatstgenoemde gebouw zijn de muren 
juist de schragers van het geheel. n opgaande 
rechte vlakken vormen zij  als het ware het 
skelet van den bouw. t schragende deel. 
Aan die wanden wordt karakter  verleend, 
wordt functie uitgedrukt , wat onze -
sche nette muurtjes zoo missen. e wanden, 
noem ze desnoods contreforten, worden iets 
vooruitspringende gehouden voor  het verdere 
gevelveld, n.m. de ommetseling der  ramen. 

e ommetseling ontstaat gedeeltelijk door 
de horizontale vlakken, waarin de bintlaag 
gelegen is. Zooveel er  boven als eronder, vor-
mende zoodoende het gedeelte onder  het 
raam als het gedeelte erboven. n weer 
springt het raam iets terug, zoodat er  een 
speling van licht en schaduw ontstaat, pre-
cies genoeg om de verschillende functies te 
doen spreken. e rythmische indeeling van 
het raam is nu verder  de toonaangever  voor 
de indeeling van die horizontale velden, zoo-

dat deze een caisson-indeeling verkrijgen . e cais-
sons nu zijn vaak de plaatsen, waar  wij  bouwaardewerk 
zien toegepast... (Niet alleen in . doch ook in andere 
steden, en om bij  een eenmaal genoemd voorbeeld te 
blijven, in Stuttgart bij  den Fabriksbau Bosch). Eeni-
germate in dien geest van toepassing en caisson is in 

t het gebouw van de . van Ed. Cuypers. 
En dan weer  de daken. e pretti g meegolvende kapel-
letjes. Wat maken ze ervan wat er  van te maken is! Wat 
roepen ze een belangrijkheid naar  voren, zonder  op-
dringeri g te worden, en wat verlevendigen ze de dak-
vlakken, schilderachtig ! Wij s hebben den 
naam .schilderachtig"  te zijn. Pas op. Teer  niet op Uw 
naam. r  in 't d heeft men de klar e oogen 
van den adelaar. Steeds meer  biedt Essen r ons. 
Zoo bijv . de Baugewerkschule met zijn prachtige 
raam- en dakverdeeling. Zie afb. 

Ten slotte wensen ik nog melding te maken van het 
, dat door  architect Alfons Stinnes-

beck, , werd gebouwd. Zonder  in het minst 
de kans geloopen te hebben een staalkaart te ver-
werken van bouwmaterialen, d.w.z. van gebakken 
bouwmaterialen, heeft hij  met een nauwkeurige wel-
overwogendheid gebruik gemaakt van zéér verschil-
lende en uiteenloopende soorten gebakken steen. Be-
ginnen wij  onderaan, dan zien wij  de geheele weg welke 
de klei heeft af te leggen eer  zij  boven den grond is en 
in bewerking genomen kan worden. n de bewerking 
in allerlei stadia, ten slotte de verkoop, enz. enz. en dit 
alles in een zéér goede pictural e teekening in Sectiel-
werk, waarvan de figuren ons soms aan schilderijen 
van r  doen denken. e geheele - Geschichte des 
Thones"  loopt als een sectielwandschildering rond het 
gebouw en als afdekking boven de uitstalkasten. Zie afb. 

n verder  . . . r  waartoe getracht deze gedetail-
leerde bespreking te vervolgen, waar  ze alleen bedoeld 
is om ons s op te wekken eens een dagje vri j  te 
maken en naar  Essen te gaan. Op den „Flachsmarkt " 
zult U vinden het  Zéér dicht daarbij  het 
Victoriahaus. Nu wil ik niet wijzen op dat 
gedeelte ervan, dat reeds een 20-tal jaren ge-
leden werd gezet, en dus nog midden in de 
periode van Sturm 8c g gebouwd werd, 
maar  liever  wijzen op het gedeelte, wat in 
een nauwe straat op te zoeken valt. Ook daar 
een zéér belangwekkend man aan 't woord. 
En nu kan men er  persoonlijk wat op tegen 
hebben, om een gevel in zijn geheel op te trek-
ken in émaille werk of glazuur  werk, aan den 
anderen kant staat weer  de betrekkelijk e 
noodzaak te zorgen, dat een regenbui kan 
schoonmaken wat er  gedurende het droge 
weer  voor  roet en stof tegen aan gewaaid 
werd. Evenals elk land zijn bouwaard heeft, 
als gevolg van het klimaat, zoo ook mogen wij 
maar  niet zonder  meer  veroordeelen een 
uiting, welke indruist tegen onze opvattingen 
van schilderachtigheid. 
Er is nog meer  en al maar weer  meer. k ver- ESSEN 

. Flachsmarkt met . 

nam daar  ginds van een paar  reuzenpanden die moeten 
worden opgetrokken, en waaraan het bureau van één 
architect duchtig voor  aan het werk is. e eene -
opdracht na de andere, voert den bouwkunstenaar 
naar  een culminatie punt van scheppen en doet hem 
een ernstigen steun worden voor  onze moderne kunst. 
En met een bedroefd gemoed herhaal ik weer: d 
mangelt het aan belangrijke opdrachten. Van -
wege is er  geen steun. g na dag worden de toon-
aangevers van eertijds, wordt het land dier  toon-
aangevers overwonnen. Wij  moeten, zoo sprak im-
mers de , trachten groot te zijn in datgene 
waarin een klein land groot kan zijn. Welnu, het mo-
derne leven, dat al maar  méér wordt een concentratie 
van krachten tegen andere geconcentreerde krachten 
en machten, geeft daaraan zijne krachtvormen, die zich 
als 't ware afzonderen in groote abstractie van het klein 
aardsche gedoe en gemier. e kan dan een klein land 
groot zijn, grootsch in zijn uitingen ? 

. 
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n vroegere eeuwen, toen de constructie, als gevolg van 
het te gebruiken materiaal, de vormgever was vaneenig 
bouwwerk, waren de maatschappelijke omstandighe-
den ook gansch verschillend met die van tegenwoordig. 

n had kerken, kasteelen, huizen: doch géén graan-
silo's, géén machinefabrieken, géén bankinstellingen, 
welke toch uitingen van geconcentreerde krachten zijn. 
n die vroegere eeuwen was 't het materiaal, dat den 

vorm bedong. 
Nu in onze dagen zou ik haast willen zeggen, spotten 
wij  met de uitdrukkin g van het materiaal, daar  in de 
Bouwkunst het gewapend beton zijn intree heeft gedaan. 
Nu is alles mogelijk. Siegwart-balken, ijzeren binten, 
enz. enz.: daarmede wordt geconstrueerd naar  de be-
hoeften van den mensch. 

e  e n s c h is nu aan 't woord, en n i e t het materiaal. 
 gebondenheid der mogelijkheden gaf vroeger de 

vormschoonheid.  is in onze eeuw bijna geen gebonden-
heid meer. t is de ongebonden geest van den mensch 
die nu aan 't woord is en die tevens tracht vorm en be-
zieling te geven van meer geestelijke waarde. Een gees-
telijk e waarde namelijk, die zich in een abstractie van 
vorm uitspreekt als de abstracte bouwwerken der  grijze 

. 
Evenals de bouwwerken in steen uit de k in 
groote abstractie stonden als feodale machten, waar-
binnen het veilig was; waar  deze oerkrachtige bon-
ken steen stonden als geconcentreerde machten tegen-
over  de ongerepte natuur, geïsoleerd, aangrijpend, bijna 
uitdagend tegenover  het land, dat eerst later  door 
maatschappelijke gewirwar  zou worden geëxploiteerd, 
zoo-óók (maar  door  andere tijdsomstandigheden be-
dongen) staan deze krachtige, ja aangrijpende bouw-
werken. t zijn uitingen van massale menschenkrach-
ten, scheppingen van het alléénheerschend individ u 
..den mensch". 

e langer  hoe minder  zal er  plaats zijn in de ontwik-
kelende maatschappij  voor  equivalente waarden. t 
is niet meer  man-tegen-man, doch macht-tegen-macht. 

e zwakken worden verdrongen, de sterken zullen 
overwinnen! n conbineert zich tot t om te staan 
tegen andere geconcentreerde . 

e uitingen daarvan dragen de teekenen van massali-
teit, koelheid; ze zijn uitdagend, onverzettelijk, als een 
Sphinx. Ze zijn hard . . . . als het zware . -
rieel ! t moderne leven, dat geen plaats meer 
bieden kan aan kleinigheden, hoe zullen wij het dienen ? 
Groote gebaren helpen niet, groote daden zijn er  niet, 
en kunnen er  trouwens niet zijn. r  is d 
te klein, en daartoe ontbreekt de Oudhollandsche durf . 

e durf , om met een bezem in den mast de zeeën schoon 
te vegen. e durf , welke alleen nog maar bestaat in den 
vorm van speculatiedurf in Amerikaansche papieren! 
We zouden nog meer  willen zeggen, doch meenen bui-
ten het bestek van deze beschouwing te geraken, die 
geen ander  doel heeft dan een ieder  op te wekken, op 
te gaan naar  het , in 't bijzonder  Essen, om het 
krachti g jonge leven in zich op te nemen. 
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itgenoodigd door  den redacteur  van dit blad 
om een artikel voor  het Bouwk. Weekblad 
te schrijven over  bovenstaande tentoonstel-

-^ling , welke naar  ik hoorde, -interessant moet 
zijn" , heb ik gemeend daaraan gehoor  te moeten geven. 

r  zou nog wel een en ander  te leeren zijn, daar  zou 
wellicht nog menig verschiet kunnen worden geopend, 
dat, zonder  aanleiding te geven tot -namaak"  ons toch 
zou kunnen voeren tot -andere gedachten"  dan die, 
waarin wij  ons hebben genesteld, en die ons geheel heb-
ben opgenomen. Te meer  werden wij  in deze meening 
versterkt door  een artikel in de N. . Crt . van Zondag 
16 , welke ons een relaas gaf o.a. ook over  de 
openingsplechtigheid. s na de openingsrede door 
den r  Westendorp heeft niemand minder  dan Bur-
gemeester , vergezeld van zijn echtgenoote, een 
Fransche toespraak gehouden, terwij l de Fransche ge-
zant, de r n Pellet, . l rondleidde. 
Beter  reclame is er  werkelij k moeielijk denkbaar. 

e reclame, die zijn deftigheid pardoes over  de ge-
exposeerde voorwerpen heenstort, en de geheele ten-
toonstelling reeds daardoor  adelen moet. t zoo'n steun 
in den rug kan men veel trotseeren, kan men veel ver-
wachten ! Een gevaar  blijf t er  echter  bestaan. e hooger 
de verwachting gespannen wordt, des te dieper  kan zij 
vallen. Wanneer  eenmaal de mensch-met-smaak voeling 
tracht te krijgen met de schoonheid, welke hij  vernam, 
dat van deze voorwerpen uitstraalden, wanneer  de 
nuchtere bezoeker, de deftige reclame gansch vergeten, 
rond komt dolen, ziet . . . . dan is er  veel plaats voor 
teleurstelling. Teleurstelling aan den eenen kant, niet 
gevonden te hebben wat hij  hoopte, n.m. genieting van 
hoogere orde; echter  aan den anderen kant weer  een 
gevoel van zelfvoldoening, n.m. d behoeft zich 
heusch niet ongerust te maken. Wij s zijn God-
dank nog gezonder, nog oprechter, nog waardiger  van 
aard, kunnen ons gerust meten met het werk der  hier 
vertoevende artisten en begrijpen alleen maar  niet, wat 
toch de reden mag geweest zijn, dit werk onder  de ver-
melde auspiciën als een gebeurtenis in de hoofdstad 
des rijk s te brengen. d van het . s mis-
schien deze handeling de zoo lang verwachte en nimmer 
verkregen medewerking van het k der  Neder-
landen ten opzichte van onze jonge kunstnijverheid? 

r  dat is toch niet serieus te nemen! Want wij -
landers zijn immers al zoover. 

Ja, Goddank, wij  zijn reeds zoover, en, wat meer 
zegt, verder. e zich spiegelt aan een ander, spiegelt 
zich zacht. t spiegelbeeld is echter  van ons; hoe wij 
waren, niet hoe wij  nu zijn. En met een overtuiging van 
nog niet gevonden te hebben wat ons in den geest voor-
visioende, zijn wij s weer  verder  gegaan. Wij 
hebben in doorsnee genomen, altij d nog wat te bedillen, 

wat aan te merken, raken niet zoo dom(?) enthousiast, 
waardoor  eigen fouten ons zouden ontgaan. Wi j  zijn als 
volk te nuchter, dan dat wij  met een schijnsucces reeds 
gaan victorie-schreeuwen en exposities houden. 
Sterker  gezegd, wanneer  wij s deze ten-
toontenstelling hadden gevuld, dan hadden wij  zuiver-
der geschift, dan hadden wij  menig stuk uitgescha-
keld. 

, als je praat moet je wat te zeggen hebben, 
en moet het praten spreken worden. Vooral in het open-
baar. Nog meer  vooral, wanneer  de burgemeester  en zijn 
echtgenoote alsook de Fransche gezant, een zekere wij -
ding komen geven. e wereld wil bedrogen worden . . . 
Ach waren alle menschen wijs, en deden daarbij  enz. 
enz. . . . Veel geschreeuw en weinig wol! en meer  spreek-
woorden zouden hier  een plaatsje kunnen krijgen, want 
ik ben ernstig bevreesd, of de sop wel de kool waard is. 

e reclamesop heeft stellig ook meegewerkt om de prij -
zen wat aan te dikken. Trouwens de belangrijkheid van 
eenig ding stijgt in gelijke mate als de prij s aanleiding 
geeft tot mindere bereikbaarheid. Ja die wereld, wat 
wil ze toch graag bedrogen zijn! j  komt nog, dat 
deze tentoonstellende artisten geen „fabriek "  hebben 
of leiden. Ze zijn ook daardoor  immers in het oog van 
-das Publikum"  veel puurder  artist. Wij  zijn die 
overdreven tij d goddank voorbij , om als 't u blieft 
nooit weer  te krijgen . Wij  zien de zaken kalmer  en 
nuchterder  aan. Evenals onze e buren al maar 
meer  doen. e trompetteraars futuristen hebben ons 
niet bij  den neus kunnen nemen. Wij  waren er  te 
nuchter  voor. r  evenmin kunnen de ziekelijke op-
gezweepte hevigheden ons uit onzen schuilhoek jagen, 
zoolang wij  nog hebben fabrieken als van
Brouwer,  Fabrieken waarvan de 
aesthetische leiders wat te zeggen hebben. Fabrieken 
die bedachtzaam en fatsoenlijk uit eikaars vaarwater 
blijven. Fabrieken, die door  ernstige studie trachten de 
schoonheid van hooger orde te dienen, ieder  op eigen 
wijs, met eigen middelen, met eigen karakter . Fabrieken, 
die trachten een technische volmaking, gepaard aan 
die schoonheid, nabij  te komen, en met een -
landsche doorzettendheid op hun doel afstevenen. 
Toen ik gedurende enkele uren met alle overgave ge-
tracht had het tentoongestelde in mij  op te nemen, was ik 
door  de zoete sufheid en weëe aanstellerij  zoo ontzet-
tend vermoeid, dat ik mijn plan moest opgeven, en ver-
frissching ging vinden in de keramische afdeelingen van 
het s . En ik dacht aan . Gottfrie d Sem-
per, die met den maat van keramiek de cultuurwaarde 
meet van het volk-dier-keramiek. , dan die Perzen 
met hun relieftegelversieringen van o.a. het Paleis van 

! Of a della , met zijn heerlijke ge-
zonde soepele klei- en émail kunst, zonder  weëe zoetig-
heid en aanstellerige geaffecteerdheid. , 
en dat voor  mannen met baarden. !! e kunst der 

. a van Faenza. Urbine, van . .. enz. enz.... 
Wi j  willen wat nieuws. Goed. r  geef ons geen laffe 
kost, geef ons werk, dat bewijst dat onze voorzaten toch 
heusch niet voor  niets hebben geleefd. 

Aan de hand van den catalogus zal ik trachten waar  te 
maken, wat ik hierboven als mijn totaalindruk heb 
neergelegd. 
Slaan wij  bij  het binnenkomen van de zaal meteen links 
om, dan vraagt Etienne n onze aandacht, 
die hij  werkelij k soms zéér goed verdient. t gaat niet 
aan nummer voor  nummer te bespreken, doch zal ik er 
e-ikele uitpikken . u geeft ons vormen van klei, en 
dat is al vast een zuiver  standpunt. Zij n vormen zijn ge-
voelig over  het algemeen en "van een adelijke eenvoud. 
Zij n toon is soms sonoor  en diep, als bijv . 14. Jammer 
daarentegen is het, dat hij  zich van den -inkijk "  in den 
vaas zoo weinig rekenschap heeft gegeven. t intens 
leelijke wit, dat harde nuchtere wit, dat detoneert par-
does met de stemming. Zoo ook bij  27, 29, 7. e 
is het nu mogelijk, dat hij  een No. 23 tentoonstelt! 

, blauw, wit in harde tegenstelling, en onrij p in 
zijn geheele doen. 37 en 50 en 56 en 45 zijn dan weer 
heel andere dingen. Zoodat ik geneigd was te vragen: 
Weet u wel wat schoonheid is? Beschouwt hij 
niet de eigenaardige zeldzaamheid, de mysterieuse 
raritei t . . . . als schoonheid? Vooral in kast F, n°, 3, 
rijs t deze vraag. s bizarreri e schoonheid? Wat is adel? 
Wat is grofheid? Wat is stemming? Zoo is m.i. No. 40 
bepaald hevig leelijk, terwij l 35 mij  weer  artistiek te 
pakken heeft. En dan 47 en 59, terwij l 57 maar weel-
beter  achterwege had kunnen blijven. 
Vitrin e G. i Gabriel Simmen is geïnspireerd ge-
worden naar  hij  laat afdrukken, door  het „Oiseau bleu 
van . . A l staat het „gedrukt "  dan be-
hoeft het reeds daarom nog geen „leugen"  te zijn. Toch 
vrees ik het een beetje! Want, als nu toch werkelij k 
de eerst vermelde nrs. in den catalogus een gevolg zijn 
van deze „inspiratie" , dan kan ik Simmen heusch 
niet vleien, en k allerminst. Vooral nr. 1 
en 2. t 3 zou ik geen „woorden"  krijgen. n die 
schaalvorm zit wel iets aangenaams. r  om daar 
pardoes maar  bij  te zetten:  fait son dernier  quand la 
vie est finie" , ziet dat kan er  bij  mij  niet al te best 
in. 't s weer  zoo hevig aanstellerig. 5 is weer  zoo aller-
verschrikkelijks t „geconstrueerd"  dat het beter  is hier-
over  te zwijgen. Trouwens de heer  Simmen lijk t mij  nog 
niet zeker  te zijn welken weg hij  zal uitgaan. j  schijnt 
wel eens een museum van Grieksche vazen bezocht te 
hebben, en heeft helaas, „d e fouten-van-geraffi-
neerdheid"  overgebracht in zijn werk. e „Grieken " 
die immers zoo vaak de kleivazen verlaagd hebben tot 
afgedraaide karakterlooze voorwerpen, met timmer-
mansprofileering, zij  die zoo vaak ooren hebben aange-
zet, dat geen „ooren"  waren, maar  plakken klei, en dan 
nog vaak besnoeid met een mes, (de tentoonstelling in 
de Academie verleden jaar  in m gehouden be-
wees dit tot in het oneindige) die Grieken nu hebben 
hem wel eens lastige oogenblikken bezorgd. e sierlijk -
heid van decoratie van zwart op rood heeft hij  in geen 
opzicht kunnen evenaarden. . Er  is een 
schotel, Nr. 50, waarop een juffi e in slappe lichaams-
beweging ons mannen onwillekeurig dégouteert. Wel 
foei! e charme van een vrouwenlij f dat de Grieken 
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ons zoo meesterlijk hebben gegeven, onze oogen als 
het ware daarvoor  hebben geopend hoe is zij  zoek bij 
hem. 
Neen, r  Simmen, als ik wel heb had i een 
gruwelijk e hekel, aan .aangehaalde woorden"  van 
een ander. e werd die .ander"  gecompromit-
teerd. Zoo ook is het met Uw Neo-Grieksche werk. Niet 
doen meer. h niet. Er  is veel beter  werk van U. 
Gaat daar op door. Ga ook niet naïvertj e spelen. Naïvi-
teit is kinderlijkheid . Uitingen van de kinderschoenen-
periode der  menschheid, in zeker  opzicht. n is zoo'n 
uitin g als het ware een afspiegeling. h als groote 
menschen naïf gaan doen, kunnen ze, omdat ze geen 
kind meer  zijn, onmogelijk kinderlij k zijn, en worden 
kinderac/zr(p\ Zoo'n emmertje 181 . . . moet dat van uit 

n noodzakelijk mee naar  de d des Neder-
landschen ! Ook zijn de borduurpatronen van 
bijv . Nr. 7 en nog enkele anderen nu juist geen .kerami-
sche"  uiting. t hij  slecht overweg kan met het begrip 
klei, vindt in de Nrs. 164, 126, 60, 112, 133 zijn bewijs. 

e rechthoekige ooren, waarmee wij  het doen moesten 
zoo'n 15 a 20 jaar  geleden, zijn keramisch niet te ver-
dedigen. Vind t U zelf wel ? 

e Nrs 112 en 114 geven mij  een zoet luchtje van -
garinewinkels met Cadeaux, en dit zal wel komen door 
het soort groen, dat dan ook heel ordinair  is. n 116 is 
echter  wel iets bereikt. Nuchter  zonder  kwasie naïvi-
teit. Waar de heer  G. m. i. wel iets zéér belangrijks in 
heeft bereikt, is een ongenummerde vaas in het buffet. k 
meen die vorm van koelkrui k in ivoren tint . t geome-
trische ornament vervloeit zoo beschaafd door  de 
glazuurhuid, heeft zoo'n beschaafden vorm en verzor-
ging. (Zie bijv.de opening) dat het jammer  mag genoemd 
worden, niet meer  dergelijke stalen van hem hier  geëx-
poseerd te vinden. Ook in 148 heeft hij  iets zeer  schoons 
bereikt. s te meer  verbazen wij  ons dan bij  nummer 
149. e is 't mogelijk! n 67 en 61 heeft hij  in een mollig 
craquelé weer  een heel mooi staal gegeven van een der 
richtingen waarin hij  ook zoekt. 

Van Emile e zagen wij  enkele zéér schoone din-
gen. Zoo bijvoorbeeld 49. Een kloeke majestueuse, ik 
zou willen zeggen bijna klassieke vaas. n de opper-
vlakte van de vaashuid eenig ornament weggeschaafd, 
en daarover  zijn eigenaardige emails. Of Nr 46, waarin 
de verwantschap van den Franschen aard met den 
Japanschen weer  eens, en voor  de zooveelste keer, naar 
voren komt. k echter  is Nr  40. Een gevoel van 
walging onderging ik als voor  een geil dier. Zinnelij k 
van vorm en kleur  beiden. Ellendig! 
Telkens komt dit ding mij  voor  den geest en baart mij 
afschuw. k kan niet ontleden, wat mij  deze indru k be-
zorgt. s het de te lange vorm? s het de kleur? n 
geeft mij  Nr. 3 een warmer gevoel van diepe kleur, hoe-
wel ze mij  niet beschaafd aandoet. Nr. 18 bevalt be-
ter, al is het ornament .goedkoop." k zal geen namen 
noemen van onze e lui, maar  daar  zweeft 
mij  voor  den geest een bord, in een fijn e beschaafde tint 
en een superbe ornementatie, welke mij  deden stil staan 
voor  een .winkelruit "  en waardoor  ik meer genoot dan 
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hier  in Suasso. Een pretti g pretentieloos kruikj e is bijv . 
2 alsook 23. Jammer daarentegen zijn weer  die blauwe 
vlekken op 22, waardoor  de „stemming"  pardoes 
wordt uiteengescheurd. e dan ten slotte iemand kan 
aankomen met Nr . 30, ziet dat blijf t mij  een raadsel. 
Nr . 25 had hij  liever  niet moeten vertoonen. 't g is 
niet gaar! En 't gaat toch niet om een expositie van 
dingen, die rariteite n zijn. n moet zoo'n num-
mer kunnen bestellen, 10,000 stuks, en dan moeten zij 
als totaalindruk soortgelijk zijn. Een deels verbrand, 
deels niet gaar  ding behoeft de reis van uit het zoele 
zuiden naar  de nuchtere koudere streken heusch niet te 
ondernemen. J men ons daar  aanziet voor 
Neen niet zeggen! Gedistingeerd is wel Nr . 11, alsook 
1, maar staat op het randje van papier-maché en is zoo-
doende niet keramisch. 
Bij  Auguste s vitrin e hoorde ik van een be-
zoeker  het veel beteekenende: .'t s weer  eens iets an-
ders."  En als T de maatstaf moet wezen, maak dan 
aardewerk dat het niet is. k dan een olifantspoot 
omgekeerd als aschbak, en sier  dat ding op met gouden 
en rose punten. e nu, is T een maatstaf? 
n 37 heeft hij  iets zéér kloeks weten te geven en No. 41 

is een zéér gevoelige vorm. Zij n proeven van ajour  moe-
ten wij  beschouwen als het begin van een uiting, die 
misschien wel leiden kan tot een eigenaardige schoon-
heid als van het Venetiaansche glaswerk uit vroeger 
eeuwen. Vooralsnog is dit wel niet bereikt, maar  men 
ontzegt aan deze proeven het recht niet ze met belang-
stelling te bezichtigen. Wat mij  echter  in e 
hindert , is dat slappe .gevloei''. Altij d maar  weer 
vloeien! Zoo'n collectie bij  elkaar  van witten onder-
grond, en dan die vloeierigheid erover  heen gaf mij 
zoo'n futloos gevoel van lamlendigheid, zoo energie-
loos, dat ik maar  verder  ging. e bezem in den mast en 
die ziekelijke zinnelijke dingen W E G . Beschaving van 
vorm, distinctie, alles goed en wel. r  adelijke 
schoonheid, geen adelijke verslapping! 
Over  Emile r  kunnen wij  beter  te spreken zijn, 
ook al begaat hij  wel eens iets excentrieks als bijv . 
No. 3. r  moeten wij  hem niet serieus nemen. r 
schuins onder  No. 4 staat een crème ivoorkleurige pot 
als een blank sprookje. Ook 12 is van een dergelijke 
bekoring. e geometrische ornamenten zijn uit de op-
pervlakte van den vaas uitgeschaafd, en nu is in ver-
schillende lagen een doorzichtig en daarna een on-
doorzichtig émail over  de vaas heen gelegd, welke twee 
typen glasformatie een doorzichtigheid en een diepte 
geven van wonderen klank. Schoone blanke tinten als 
een prachtig kant en een donzige vrouwenhals. No. 32 
is als tegenstelling tot deze heel-lichte kleuren weer 
weldadig door  zijn warmte van sappig geel en rood. 
Ook 46 is als een verademing wat kleurenkracht be-
treft . e geheele tentoonstelling is als het ware over-
goten met zoo iets slaps van kleur  en lafs van gevoelig-
heid, dat de markeerende, diepere kleurimpressies 
werkelij k een herademing geven, die dan ook hoog 
noodig is. Over  het algemeen heeft r  het begrip , 
klei vastgehouden en kan hij  de afwijkin g hiervan soms 

vergoeden door  een kleurenpracht als bij  de vierkant 
gehouden vaas naast No. 55. 
Over  Albert s e kunnen wij  al heel kort 
zijn. Er is een Nr. 15 waarachter  in den catalogus is ver-
meld: „Cruch e décorée au cellet et flamée". e eenige 

 opmerking welke ik zou willen maken is: had de 
Cruche maar  niet décoré, want de vorm is goed. Zij n 
versiering is hier  ontsiering geworden, en ik was geluk-
kig te vinden Nr. 22 waarin hij  een diepte en geheimzin-
nigheid heeft weten te bereiken als van een verflenste 
gobelin. e .vase fond brun foncé-Fleurs"  mag er 
zijn ! 
En dan komen wij  bij  vitrin e A. n deze afdeeling is m.i. 
het bizarr e de hoofdklank die wij  hooren. Geweldig 
bizar  zonder  schoonheid te zijn. r  en daar  zelfs 
ploertig. e treurige Assiettes Nr. 5 en 6. g dan 
het werk van enkele kunstnijverheidsscholen in ons 
landje. n die flauwe imitati e Peertjes. Een zelfs be-
morst met wat slappe bessensap! s dat ernstig werk 
vragen wij  ons af. Er  is een dikkop van een vaas in 
warm geel en donkerbruin , die op het punt van in elkaar 
te smelten al aan het deformeeren was. e pate was 
niet berekend op de toegediende hitte. Opgeblazen als 
een kinder  luchtballonnetje kreeg hij  een .por"  en lild e 
verslapt. Als dat gres is .. dan moet er  een ander  woord 
gevonden worden voor  het waarachtige gres, want gres 
zakt niet in elkaar  zonder  belastingdruk en uit pure lam-
lendigheid. Neen, in de zoogenaamde Gres en t 
is wel wat moois. r  wij  moeten geen kunsten gaan 
maken. 

e Fayence van k . . . zou beter  zijn te ignoreeren, 
ware het niet dat een man als k toch waarachtig 
bewezen heeft, een keramieker  te zijn, die eerbied ver-
dient. Zij n werk echter  hier  verdient het in schoon-
heidsopzicht stellig niet. t leentje-buur  spelen bij  de 
Japanners kan alleen dienen om ons te toonen, dat wij 

1 nooit of te nimmer in staat zullen zijn een dergelijke 
charme te bereiken, ook al bestaat er  tusschen een 
Franschman en een Japanner  wel wat overeenkomst. 

n wij  nog vertellen, dat wij  van E. s 
schotels 59 en 60, met een ietwat beleedigd gebaar  zijn 
weggeloopen. Wat bezielt de man, om ons dit voor  te 

t hij  dat wij  nog zulk .kaas en brood volk" 
zij  om daarvan te kunnen genieten? r wat heeft 
hem dan bezield? h een leerling op de burger-
avondschool zal het hem wellicht kunnen verbeteren. 

t is noch keramisch van uitbeelding, noch charmant, 
Als ik dan eens terug denk aan die Brabantsche boeren 
melkschotels, waar  met een smeer  en een lik een her-
innering aan een haan of wat ook gegeven is met geel-
bakkende tabeer  op roodbruinen schotel. . . hier  en 
daar  wat verlevendigd met wat uitgeloopen groen, dan 
zit daar  in al die boersche onhandigheid toch nog een 
voldoende charme in het hanenlijf, zoodat ik zoo'n 
schotel graag bij  mij  zou hebben, en mij  met soortgelijke 
dingen zou willen omringen. 

Neen, ik heb mij  bij  al deze laatste dingen geweldig 
geërgerd, en ben weggegaan. En .... eerlijk gezegd . . . 
met een gevoel van waardigheid Wij s zullen 

ons niet zoo gauw laten beetnemen. Wij  staan hooger. 
Wi j  denken serieuser. e slappe, weeke tijden . . . ze 
zijn voorbij. . 

B . i§ 
door . E S . 

Vervolg van bladz. 154. 

e heer  Van der  Pluym zou het betreuren als bij  de a.s. 
reorganisatie van zoovele inrichtingen het aesthetische 
gedeelte der  opleiding geheel zou worden verwaarloosd. 
Een architect kan men niet gaan plaatsen onder  den -
genieur, wat de heer  Van de Wijnpersse schijnbaar  wil , 
waar  hij  spreekt dat de architect de middenstand ver-
tegenwoordigt. Wie anders dan de r  is het dan 
die boven hem gesteld wordt? 

e heer  Van de Wijnpersse zegt, dat men in 5 semesters 
— dus 2'  a jaar  niets kan presteeren op aesth. gebied. 
n t gaat men z.i. niet goed te werk door  er  veel te 

veel theorie te geven. e menschen loopen er  zes jaar 
en zijn 25 jaar  oud eer  ze klaar  zijn en verlangen dan 
een plaats die hun als ingenieur  toekomt. Ze missen 
practische kennis en kunnen, in hun eerste jaren aan 
het hoofd van een werk geplaatst, daardoor  veel be-
zwaar  opleveren. e leerlingen der . T. S. daaren-
tegen verlaten op 20-jarigen leeftijd de inrichtin g en 
stellen zich, aldus theoretisch onderlegd, dan eerst on-
der leiding van goede practici teneinde zich in de prac-
tij k te gaan vormen. 

e heer  Weissman wijst er  op, dat in Amerik a juist het 
socialisme van zoo weinig beteekenis is en dat komt om-
dat een ieder  daar  de hoogste functies kan innemen. 

e heer  Vorkin k betwijfelt of iemand zich zoolang zal 
kunnen inhouden om, zoo hij  eerst 3 jaar  de . B. S. 
(de algemeene ontwikkeling) heeft gevolgd en daarna 
nog eens 21 , jaar  de . T. S. heeft bezocht, dan pas aan 
z'n aesthetische vorming aandacht te gaan schenken 
door  het volgen van extra cursussen. 

e heer  Walenkamp zegt dat van iemand, die ware 
roeping voor  zijn vak heeft, nooit zal kunnen worden 
verwacht, dat hij  zijn aesthetische vorming tot na z'n 
20e jaar  uitstelt. l is van hem te verwachten, 
dat hij  juist het kunstgedeelte van zijn beroep in zijn 
jeugd reeds vóór alles zal doen gelden. 

e heer e Jong acht het toch alleszins gewenscht dat, 
na wat hij  van spr. vernomen heeft omtrent de resul-
taten bij  Amb. schoolleerlingen waargenomen, er  naar 
een goede aansluiting van het ambachts- aan het . T. 
onderwijs dient gestreefd te worden. 

e heer l vindt het hedenavond behandelende 
onderwerp van zoo belangrijke en zoo verre strekking 
dat hij  gaarne zag dat het Bestuur  besluiten kon daar-
aan nog eens een speciale avond te wijden en dat spr. 
van hedenavond daartoe eveneens werd uitgenoodigd." 
Tot zoover  het verslag van de lezing. 

n het kort komt mijn artikel neer  op het volgende uit-
treksel : 
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GEVE  T E . Winkelhuis van den heer  B. van . d 22 te  ; Architect P. J. Perquin. 
bekroond met den eersten prijs , verguld zilveren medaille (zie t van den wedstrijd blz. 154). 

Over de inrichtin g van . T. O. zijn de meeningen ver-
deeld. Er  zijn verschillende stroomingen, waarvan er 
twee zijn die mij  bizonder  interesseeren. en ik neem 
met groote belangstelling kennis van wat over  deze 
beide stroomingen tot uiting komt. 

e eene kan ik 't beste aanduiden als de door  het 
r  T. O. indirect beïnvloede, de andere haar  oor-

sprong vindend in het r  T. O. 
t is niet onverklaarbaar  dat men er  niet eensgezind 

over  is, maar  't is zeer  te betreuren dat er  kans is op 
eene verwarring , die op den langen duur  wel voorbij 
zal gaan, maar  die toch al heel wat onheil kan stichten 
zoolang ze bestaat en dat kan als 't op die wijze gaat 
nog wel wat duren. 

t gedeelte van de kwestie, dat de heer  V . d. W. be-
handelde, raakt een paar  van de meest typische vraag-
punten ; nl.: de vooropleiding voor  en de artistieke kant 
van het . T. O. 
Over  het eerste punt, de vooropleiding, het volgende: 
Om dan maar  terstond met de deur  in huis te vallen: ik 
vind dat de heer  V. d. W. de zaak op haar  kop zet. k 
meen niet, dat de zaak verkeerd is voorgesteld, integen-
deel aarzel ik niet aan den heer  V. d. W., eenmaal zijn 
standpunt innemende, mijne bescheiden hulde te bren-
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gen voor  zijn kordaat en logisch betoog. Wanneer  ik, te 
meer  na de correctie van een onderdeel van het debat 
door  den heer  V. d. W. in dit blad mag aannemen dat 
het verslag in uw nummer van 18 Januari juist is, meen 
ik te mogen zeggen dat het punt van uitgang van den 
heer  V. d. W. betwistbaar  is. 

e merkwaardige, sterke uitspraak over  de 70 der 
leerlingen van de . T. S. te Utrecht, die van de Am-
bachtsschool afkomstig, voor  verdere ontwikkeling ge-
schikt zouden zijn, gevoel ik behoefte aan te tasten, 
te gebruiken als uitgangspunt voor  mijne beschouwing. 
k acht 't niet noodig om het voor  de Ambachtsschool 

op te nemen, hoewel 't mij  spijt dat de heer  V. d.W. kans 
heeft noodeloos te voortvarende ambachtsschool-vrien-
den tegen zich en de goede zaak in het harnas te jagen, 
omdat werkelij k nu eenmaal zeker  is dat de Ambachts-
school ook niet als opleiding voor  het . bedoeld is. 
k stel echter  de vraag of de heer  V. d. W. de Burger-
avondschool-leerlingen, of in 't algemeen gesproken de 
jongens uit de praktij k die 's avonds een flink e vak-
school bezochten, ook onder  de ongeschikten groepeert. 
En wel om te weten of hier  bepaald de .vakjongens" 
worden bedoeld. 

r  vooral wil ik vragen: wanneer  70 pCt. van de leer-

lingen der  Utrechtsche . T. S. van een ambachts-
school afkomstig zijn mag dan gezegd worden : deze 70 
pCt. deugen niet voor  het . T. O. ? 
k voor  mij  geef dan terstond het antwoord, dat wanneer 

de zóó groote meerderheid der  leerlingen op een ander 
plan van ontwikkeling staat dan bij  het ontwerpen der 
school gedacht werd. het hoog tij d wordt na te gaan op 
welke wijze het . T. O. ingericht moet worden om te 
voldoen aan de behoefte èn van de 30 pCt. andere leer-
lingen, maar  allereerst aan de behoefte van de 70 pCt. 

. a. w.: e school zij  er  voor  de leerlingen en de leer-
lingen niet voor  de school. 

e menschen die . T. O. noodig hebben zijn vele en 
velerlei. e door  hen te bekleeden betrekkingen zijn 
ook vele en velerlei. 
En wanneer  nu de heer  V. d. W met meeningen komt 
als de bovenaangehaalde, dan is voor  het groote publiek 
de kans op misvatting groot. e heer  V . d. W. kent 
natuurlij k de behoefte aan . T. O. en weet dan ook wel 
dat scholen van het type van de Utrechtsche school niet 
voldoende zijn voor  ieder. j  zegt zelf dat er  meerdere 
typen van . T. S. moeten bestaan. r  ik vrees, dat 
in het publiek die meeningen omtrent . T. O. nog niet 
voldoende verspreid zijn, en dat men niet inziet dat 
slechts een zeer  klein gedeelte der  leerlingen voor . 
aan onderwijs als dat te Utrecht behoefte heeft. En dat 
de leerlingen voor  de bouwvakken, die . T. O. van een 
ander  type noodig hebben, 't belangrijkste gedeelte uit-
maken en voor hen wel allereerst gezorgd moet worden. 

e uitvindin g van het mooie woord r Tech-
nisch Onderwijs"  (ik weet niet of het woord van r 

r  of van 't k t van s af-
komstig is) is heel gelukkig geweest. n heeft behoefte 
aan een naam, eene leuze voor  eene beweging, liefst 
een klinkende naam, eene leuze waarin voor  fantasie 
ruimt e wordt gelaten. En hieraan voldoet de gevon-
den term zeer  zeker; er  gaat iets vanuit, men denkt er 
zich terstond iets (al is 't iets vaags) bij . r  het is een 
hoedje waaronder  getracht wordt menig muschje te 
vangen 
Allereerst wat een verschil is er  reeds tusschen de tech-
nici van de machine-vakken en die van de bouwvakken. 
n 't buitenland is dan ook bijna steeds de middelbare 

school voor  de bouwkunde afgezonderd van die voor  de 
machine-vakken. 

r  ook onder  de bouwkundigen, waarvan hier  wordt 
gesproken, heeft men : opzichters, hoofdopzichters, tee-
kenaars, chefs de bureau, onderbazen, patroons, aanne-
mers en alle afzonderlijk voor  de burgerlijke - en voorde 
waterbouwkunde, verder  architecten in de provincie, 't 
meerendeel der  architecten in de kleinere en groote ste-
den, ambtenaren bij  rijk , provincie, gemeente, polderbe-
stuur, enz. n is er  in deze categorieën weer  splitsing 
van meer  of minder  naar  het koopmanschap neigende 
beroepen. 
Wat al verschillende beroepen, op wat verschillend 
niveau moet het onderwijs aan al deze menschen aan-
vangen, op wat verschillende hoogte van ontwikkeling 
moet het eindigen! Werkelij k laat men niet meenen, dat 

 T E . Winkelhui s van de firm a 
W. G. Boele Sr  , Breestraat 88 te . Architect W. Fontein. 
Bekroond met den tweeden prijs , zilveren medaille 

één soort school voor  het . O. in de bouwkunde vol-
doende is, dat „de" . T. S. zoo even te maken is. 
Sedert 1904 wordt hier  in Groningen in de richtin g van 
het . gewerkt, evenals het ook in andere grootere 
steden geschiedde ; sedert 1906 07 bestaat er  eene afdee-
ling aan de Academie , die zich met alle ten 
dienst staande macht poogt te vervolmaken tot een . 
T . S. voor  bouwkunde, al is 't dan een vaneen ander  type 
dan het Utrechtsche. En de heer  V . d.W. verklaart , dat 
dit type ook onder  het . T . O. thuis behoort. k wil er 
bijvoegen, dat ik meen dat het 't uitgebreidste deel van 
dat onderwijs zal blijken te zijn. e ondervinding leert, 
dat ook werkelij k de leerlingen voor  dergelijk onderwijs 
tot zeer  verschillende categoriën behooren, dat het zeer 
moeilijk is het onderwijs geheel klassikaal te houden. 
Enkele van onze oud-leerlingen kunnen zich reeds met 
recht architect noemen, andere zijn goede opzichters of 
teekenaars of aannemers geworden. Vele van hen waren 
afkomstig van ambachtsschool of burgeravondschool, 
andere van de . B. S. 

e ervaringen zijn natuurlij k ook, c. q. langer, 
aan de Academies in m en den g opgedaan 
en aan de andere scholen, die getracht hebben in dezen 
tak van onderwijs hun best te doen. 
k mag zeggen, dat de oprichting van de . T . S. te 

Utrecht iedereen voldoening heeft gegeven. r  men-
schen met een kij k op dit onderwijs hebben zich afge-
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vraagd:hoe zal het daar  gaan wanneer.van den hoogen 

boom af"  ingericht . T. O. gegeven zal worden, wan-

neer  men dit type school als .het" . T. O. wil gaan be-

schouwen? 

n de lezing van den heer  V. d. W. vindt men een ant-

woord, waarmede rekening dient te worden gehouden. 

Er volgt echter  niet uit, dat de leerlingen zich hebben te 

wijzigen naar wat sommigen  T. O. gelieven te noemen, 

maar wel dat het begrip  T. O. zich moet vormen naar 

wat ervan verlangd wordt. 

e school in Utrecht kan zeer  veel nut stichten, maar de 

behoefte aan haar  onderwijs zal, voorloopig althans, 

aanmerkelijk kleiner  zijn dan door  sommigen verwacht 

werd. e school zal voornamelijk bestemd zijn voor 

enkele bevoorrechten. 

r  daarnaast richte men op meerdere plaatsen flinke, 

maar niet te weelderig opgezette scholen in voor . 

in hoofdzaak bedoeld voor  leerlingen die het lager  T. O. 

met zeer  goed gevolg hebben doorloopen en in de prak-

tij k werkzaam zijn, liefst nog een vervolg-avondcursus 

buitendien hebben medegemaakt. e scholen zou ik 

denken dat het beste waren in te richten als dag- en 

avondscholen, in semester  cursussen verdeeld, waarbij 

ernstig beproefd wordt 4 winteravondsemesters paral-

lel te maken aan 2 dagsemesters en de beste leerlingen 

der 4 avondsemesters, na examen en aanvullende lessen 

in de Zaterdagnamiddag-uren, toe te laten tot het derde 

dagsemester. 

s behoef ik hier  niet te geven. k wilde slechts in 

enkele lijnen een plan aangeven, datm. i. uitvoerbaar  is. 

t zal stellig bij  de uitvoering moeilijkheden mede-

brengen, maar die kunnen na wat ik hierboven schreef 

onontkoombaar geacht worden. 

Op andere wijze, zooals bijv . aan de . voor  bouw-

kunde te Sneek en aan de e -

sche Academies kan 't ook wel gaan, waarschijnlijk . 

Toch zou 't mooi zijn wanneer  in dit type van scholen 

overeenstemming ware te vinden, om voor  de zeer  wis-

selende bevolking ervan aansluiting onderling te kun-

nen verkrijgen , mogelijkheid van overplaatsing. 

Aanvullende cursussen kunnen misschien een brug tus-

schen deze . T. S. en de Utrechtsche vormen. Ook 

kunnen cursussen bestaan waarin voor  hen, die de ge-

heele school doorliepen, speciale vakken verder  gedo-

ceerd worden. 

n wordt ook in grondidee de oude beproefde weg ge-

volgd om de beste, ontwikkeldste ambachtsman tot hoo-

ger te brengen, een weg trouwens, die te verlaten toch 

onmogelijk zou blijken . e praktij k zou gewoon er  toe 

komen om wanneer de ontwikkelings-mogelijkheid voor 

den ambachtsman bleef zooals ze is, liever  een minder 

wetenschappelijk opzichter  te nemen dan iemand die 

.het werk"  niet in den grond kent en zich lastig naar  het 

werkvolk voegt. 

Vooral op dit gebied zal blijken dat aan den technicus 

in de bouwvakken andere eischen worden gesteld dan 

aan dien in de machinevakken. 

(Wordt vervolgd). 
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NAA G VAN : 
. 

E -

Op den 2Ssten November  van het vorige jaar  werd het wetsont-
werp voor  den herbouw van het Binnenhof, na een tweedaagsch 
debat, door  de Tweede r aangenomen. 
25 r  d.a.v. schreef . . E. van Gelder, Secretaris van 
den Oudheikundigen Bond, in het Weekblad ..de Groene Amster-
dammer" , onder  den titel : „Een nationaal monument in gevaar", 
een artikel , waarin op dezelfde gronden als door  het d 
Jhr. . Victor  de Stuers aangevoerd, eveneens het behoud van 
het Binnenhof werd bepleit. 
Van dezelfde hand verscheen in „het Vaderland"  van 4 t 
j . l , onder  boven aangehaalden titel, een ingezonden stuk aan de 
Eerste r  gericht, waarin tot verwerping van het wetsont-
werp wordt aangedrongen.') 
Namens den Oudheidk. Bond. Cornelis Jolstraat 32, Schevenin-
gen, ontving ik hiervan een overdruk, als zijnde het stuk hoofd-
zakelijk een bestrijding van het rapport , dat ik over  deze kwestie 
schreef en waarmede de Commissie der  Grafelijk e Zalen zich in 
hoofdzaak geheel heeft vereenigd. Terloops zij  herinnerd dat 
deze Commissie bestaat uit de heeren . P. J. . Cuijpers, . E. 
C. , C. . F. J. Nieuwenhuis en C. . Peters. 

e groote grief van . van Gelder  tegen mijn rapport is, dat, 
ondanks Z.Ed's „logisch"  betoog van 25 c , dat met eigenaar-
dige zelfingenomenheid wordt aangehaald; ondanks ook de 
adressen van het Bestuur  der . van Bouwkunst en andere 
vereenigingen, ik het stoute stuk durf bestaan, mij  bij  de voor-
standers van het ontwerp van herbouw te scharen. Een euvel-
daad, die naar . v. G. zegt. heel wat menschen, o.a. ..historici" , 
tegen mij  in het harnas moet hebben gejaagd. 

 wij  die bestrijding even nader  beschouwen. 
Natuurlij k keert zich de toorn des heeren v. G. dadelijk tegen de 
voorgestelde verandering der  bekende schuine rooilij n tusschen 
Binnenpoort en"  Grenadierspoort, het groote schrikbeeld der 
tegenstanders van het ontwerp, welke verandering „hoogst be-
langrij k en van principieel bezwaar  is."  Want al vindt . v. G. 
mij n opmerking, dat de verandering dier  rooilij n de as van den 
doorgangsweg ongewijzigd laat, wel „schrander"  zij  heet toch 
„i n de verste verte niet te dekken, het bezwaar  dat men de ratio 
„va n dien schuinen doorgangsweg kwijtraakt , door  het verbre-
„ke n van het logisch verband tusschen gevel en weg."  Ook wordt 
gevreesd „dat men de reden hunner  bepaalde eigenaardige, 
„immer s scheeve constructie niet meer  logisch kunnende aflei-
„den uit de omgeving (den evenzoo loopenden gevel) de poorten 
„voor een bouwkunstige gri l zal houden, terwij l zij  in dat ver-
„ban d gelaten een voorbeeld zouden blijven van bouwkundige 
„rationaliteit. " 

Zacht genomen mag dit begrip van „bouwkundig e rationaliteit " 
wel heel zonderling heeten, als men bedenkt dat de schuine gevel 
meer  dan een eeuw na de schuine poorten is ontstaan! e talent-
volle bouwmeester  heeft dus hun karakteristieke bewerking 
naar  een andere gedachtengang moeten bepalen. En wel door 
hun scheef bewerkte buitenarchitectuur, lijsten, kapiteelen en 
basementen, rationeel, harmonisch uit den scheeven binnen-
vorm te ontwikkelen. t alleen mag en moet hun karakteris-
tieke vorm worden verklaard. 
Trouwens het geval staat niet alleen. Zoo werd o. a. in het na-
burige , ongeveer  tezelfder  tij d (1632) de scheeve -
burgsche-poort op dezelfde wijze gebouwd.Volgens Van s -): 
„het grootste k der  bouwkunde te , Scheel-
„hoeks zoo wonderlij k samengevoegt dat de e Bouw-
„meesters over  hetzelve verbaast staan." 

t kloeke poortgebouw, welks bovenruimte later  zelfs als -
mer voor de "  kon dienen, „ter  onderwijzing 
naar  een g , werd in 1867 afgebroken Een 
uitvoerige opmeting bestaat echter in de bekende uitgaaf der 

') Overgenomen in B. Weekblad 1913, no. 11, blz. 128. 
-) Beschrijving der  stad , 1762. l , pag. 22. 

. van Bouwkunst. „Afbeeldingen van oude gebouwen", jaar-
gang 1897 . . 
n n stijl gebouwd, heeft zij  een monumentaal binnen-
en buitenfront van gekoppelde zuilen en pilasters, die door 
vlakke horizontale banden van krachtig relief worden verdeeld. 

e poort is dus, evenals de Grenadierspoort, scheef bewerkt, 
volgens de as van den schuinen doorgangsweg. Een eigenaardige 
bewerking, die evenmin uit de buitenomgeving van schuin aan-
sluitende gebouwen kan worden afgeleid, omdat deze er  nooit 
zijn geweest. Eertijd s bevond zich daar  enkel de stadsgracht 
met een eenvoudige houten brug. t h Jaarboekje"  1913. 
bevat hiervan een goede afbeelding. 
Voorts zegt . v. G. „verbijsterd "  te zijn door  mijne mededee-
ling, dat met de verandering van de schuine rooilij n in een 
rechte, een goede locale traditie , waaraan het Binnenhof groo-
tendeels zijn schilderachtig aspect dankt, is geëerbiedigd. 
Toch blijk t die locale traditi e klaar  uit aanleg en groepeering der 
gebouwen aan de voornaamste zijde van het Binnenhof, met 
name den langen Zuidgevel van het t van Water-
staat, welks rooilijn , evenwijdig loopende aan den zijgevel van 
het hoofdgebouw, de Grafelijk e Zaal, schilderachtig wordt on-
derbroken door  loodrecht vooruitspringende paviljoens. 

r  nu de veelbesproken schuine rooilijn , die te kwader  ure in 
de 18e eeuw is ontstaan, recht te zetten, wordt zij  een natuurlijke , 
harmonische doorvoering van de leidende gedachte, die den 
aanleg der  hoofdgebouwen beheerscht. 

e werd ook geërbiedigd door de Commissie der  Grafelijk e 
Zalen, met de verwijderin g van den karakterloozen schuinen 
aanbouw aan den Noord-Oostkant der e Zaal en waar-
mede de eerste stap tot een bevredigende eindoplossing van dit 
gedeelte van het Binnenhof werd gedaan. 

e „verbijstering "  des heeren v. G. neemt toe door  mijne weer-
legging van het bezwaar  der  tegenstanders van het ontwerp 
tegen het afbreken van den 17den en 18den eeuwschen gevel aan 
den Vijverkant . Zij  blijk t uit een lang relaas over  de methoden 
die bij  de restauratie zijn te volgen; hooge bewondering wordt 
voorts betuigd voor  de architectuur  van denbedreigdengevel -
éénig in zijn soort „al s historisch gegroeide complex van veer-
tiende, vijftiende, zestiende, zeventiende en achttiende eeuw 
naast elkander  als één logisch geheel!" 
Nog breekt . v. G. een lans voor  de architectuur  der  17de en 
18de eeuw in 't algemeen en tracht daarna te bewijzen dat twee 
der ontworpen geveltjes heelemaal niet zijn wat zij  oorspronke-
lij k waren. 

t lust mij  waarlij k niet uitvoerig op al deze beweringen te ant-
woorden. Zoowel omdat zij  uitgaan van geheel uit hun verband 
gerukte of onbegrepen aanhalingen, als van onware voorstellin-
gen van mijn rapport . Zooals bijv . blijk t waar  mij  in den mond 
wordt gelegd, dat de rijksbouwmeester de bewuste „geveltjes 
herstelt in den ouden vorm", terwij l in het rapport letterlij k staat 
„in  den geest van den voormaligen vleugel."  Wat. dunkt mij , 
heel iets anders is. 
Overigens meen ik in bewondering en waardeering voor  de 17de 
en 18de eeuwsche architectuur  allerminst bij . v. G. achter  te 
staan. Naar  mijne overtuiging zal zelfs de moderne architectuur 
zich dan vooral krachtig ontwikkelen uit den chaos waarin zij 
thans nog ten onzent verkeert, indien de bouwmeesters in de 
nationale kunsttraditien van dien tij d de zoo onmisbare, alge-
meene geestelijke basis harer  ontwikkeling zoeken. Uit dien 
kunst vollen tij d zijn de bewuste fragmenten van den Vijvergevel 
slechts povere producten, die allerminst als het criteriu m van 
zijn hoog kunstgehalte mogen gelden. 
k ga ten slotte de grofheden, die . v. G. aan mijn adres meent 

te moeten richten, stilzwijgend voorbij . Zij  raken de kwestieniet. 
Vermoedelijk zijn zij  ook al uit „verbijstering "  ontstaan. 

h scherts ter  zijde, want de herbouw van het binnenhof is te 
belangrijk om niet ten volle de aandacht te vragen. En de voor-
gestelde verdwijnin g van het oude gedeelte is voorzeker  ernstige 
overweging waard. Wanneer  dan dit verleden, noch van histo-
risch, noch van architectonisch standpunt, sterkere aanspraken 
op behoud kan doen gelden dan hier. van nabij  bezien, het ge-

val is. dan behoeft het zeker  niet uit overdreven vereering — 
enkel om dat het oud is te blijven bestaan. t kan verdwij -
nen ten einde geen belemmering te worden voor  een bevredi-
gende eindoplossing van het Binnenhof. 

. t 1913. . 

G GENT 1913. 
E . Afd . . 

Betreffende de Nederlandsche Afdeeling Bouwkunde op de 
Tentoonstelling te Gent kan het volgende worden medegedeeld: 
Ter inleiding diene, dat in antwoord op de vraag namens de 
Bizondere Commissie der  Ned. Afdeeling voor e , 
d.d. 3 Februari jl . aan de 4 Bouwkundige Vereenigingen hoe-
veel circulaires deze wenschten te ontvangen ter  distribueering 
aan hunne , daarop 20 Februari bericht werd ontvangen 
van den Bond van Ned. Architecten en 24 Februari van de -
terdamsche Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap. 

e j  tot Bevordering der  Bouwkunst en het Genoot-
schap Architectur a et Amiciti a deelden als hun meening mede, 
dat de voorkeur  moest worden gegeven om in 1914 te exposeeren 
op de . Bouwkunst Tentoonstelling te Amsterdam en niet dit 
jaar  te Gent. Niettemin lieten de Vereenigingen de n indivi -
dueel vri j  tot al of niet deelname, zoodat ook aan deze Vereeni-
gingen circulaires afgegeven werden. 

n een partikulie r  schrijven van . P. J. . Cuypers d.d. 21 Fe-
bruar i stelde deze het d van de Bouwk. Afd. der  Bizondere 
Commissie in kennis van een aan ZEd. gericht verzoek van 2 
Belgische architecten, de . Saintenoy en Brienfaut om aan te 
dringen tot het verkrijgen van een goede Tentoonstelling van 
Ned. Architectuur . 

e verzonden circulaires kunnen als het antwoord daarop wor-
den beschouwd. 
Volgens het Programma der  Circulair e de Voorwaarden van 

g bevattende, enz. — moesten de n 
tevens Stembilletten voor  de Commissie van Toelating vóór 25 

t ingeleverd zijn aan het Genootschap „Pulchr i Studio"  te 
's Gravenhage. 
Op 25 t waren echter  slechts 3 biljetten ingekomen! 
n aanmerking genomen onderhandsche toezeggingen is met 

speciale toestemming der  Bizondere Commissie de termij n tot 
uiterlij k 29 t verlengd e aanmeldingen zouden niet 
meer  kunnen worden aangenomen in verband met de reeds 
vastgestelde bijeenkomst der  verschillende Commissies van 
Toelating op 2 April . 
Volgens de ontvangen stembiljetten werden uitgebracht op de 
Commissie van Toelating, de navolgende stemmen : 
Op de . Berlage 5, Gratama 3, op de . de Bazel. Jos. Cuy-
pers, n en v. d Steur  elk 1 stem en 2 blanco stemmen. 

e Commissie constitueerde zich daarop als volgt: 
Salm. Voorz. (ingevolge art. 9 van het Programma). Berlage en 
Gratama. 
Volgens opgemaakt proces verbaal en aan de hand van de -
zendingsbiljetten zou de g bestaan uit onderstaande 
werken: 
. Berlage . P ). Ontwerp Vredespaleis met 6 st. teekeningen 

Ontwerp Beethovenhuis met 7 st. teekeningen. 
. Brouwer  (Willem C.) g van een gebouw (Aap). 

Balustrade flankeerstuk Panter). 
 Epen (J. C van) s te Baarn 1 teekening. s 

te g Soeren 1 teekening. 
. Estourgie (Charles) s e Nijmegen met 2 

teekeningen. 
V. Frowein (J. F. ) Ontwerp Vredespaleis 1 teekening. Ontwerp 
tot Ver- en Aanbouw s te 's Gravenhage. 1 teekening. 

. Gils (Jac. vau)Fotolitografienaar  een teekening van de restau-
rati e van de l n volgens het ontwerp van den Bouw-
meester t s d.d. 1527, zoomede een opmeting 
van 3 Ned. torens uit de XV eeuw, op een teekening. 

. Jansz. (Anton W.) Voorgevel Tentoonstellingsgebouw van 
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d en Sport te Nijmegen van Ao. Po. 1 teekening. 
Viergez woning. 1 teekening. 

. . (A. J.). Perspectief van , pastorie, school 
en 16 huizen aan het Gevers n te Scheveningen (in 
aanbouw) 2 teekeningen. Ter nadere toelichting een brochure en 
een houten model. 

. Otten. (Albert) , i enhuis aan den Westersingel te -
dam. 1 teekening. Filiaal "  Bierbrouweri j  te , 
1 teekening. 
X. Stuyt. (Jan), Ontwerp voor het r t Sion"  bij  Nij -
megen. Gevel en . 2 teekeningen. 

. Oort . . van), Evang. h , 9 teeke-
ningen. w . Armen. 3 teekeningen. 

e inzending was niet officieel genoteerd aange-
zien het inzendingsbiljet ontbrak. 

e Commissie van Toelating meende eerst principieel te moeten 
beslissen of reeds te Brussel geëxposeerd werk, of werk dat 
vroeger  voor  die Tentoonstelling geweigerd was, nu te Gent kan 
worden geëxposeerd. t te meer  omdat het bekend is dat er 
architecten zijn, die werkelij k niet onbelangrijk werk hadden 
kunnen exposeeren, doch dit niet deden omdat het reeds te 
Brussel geëxposeerd was geweest, in de meening dat dit nu zou 
worden geweigerd. 
Begrijpelijkerwijz e was dat ook de bedoeling, doch omdatinhet 
Programma daaromtrent geen enkele uitzonderingsbepaling is 
opgenomen meende de Commissie v. T. deze onderwerpen niet 
te kunnen uitsluiten. 
Zonder eenige discutie werden aangenomen de inzendingen 
vermeld onder , , , V, , , X en X. 
Wat de inzending onder sub  betreft, de beide diermotieven 
uitgevoerd in crème terra cotta, zoo heeft het eenpunt van over-
weging uitgemaakt of de bizondere Commissie dit werk onder 
beeldhouwwerk diende op te nemen. 
Aangezien dit beeldhouwwerk bedoeld was als fragment van een 
bouwwerk, is dit bij  de bouwkundige afdeeling gebleven. 
Sub . Geweigerd werd de opmeting van de l te n 
als niet behoorende op een moderne kunsttentoonstelling, ter-
wij l de inzender  aan de restauratie geen deel heeft genomen. 
Om dezelfde reden moesten ook de opmetingen van de XV ' 
eeuwsche torens geweigerd worden, doch daar de inzender  vol-
gens het opschrift op de teekeningen een ontwerp voor de res-
taurati e opmaakte of hielp opmaken, heeft de Commissie v. T. 
hen aangenomen, hoewel als boven gezegd, de moderne kunst 
daardoor  niet vertegenwoordigd is ! 

t betreft het ontwerp voor den St. Catharintoren te Brielle, 
architecten Jos. Cuypers en Jac. v. Gils. 

e ontwerp van den St. n te Zalt-Bommel 
(1907) en idem die van de St. Pieterskerk te Oirschot, welke laatste 
ontwerpen de haudteekening van den inzender  dragen. 
Omtrent de inzending sub X  werd besloten aan te nemen een 
foto van het kantoor  der . Armen, terwij l de plattegrond 
daarvan en achtergevel en doorsnede als weinig belangrijk ter 
zijde werden gelegd. Van de overige inzending destijds voor 
Brussel ook al beperkt tot het hoogstnoodzakelijke, zal, altij d als 
het inzendingsbillet nog tijdi g ontvangen wordt en de plaats-
ruimt e het toelaat, 3 cadres geëxposeerd worden die volgens het 
oordeel der  Commissie een voldoend beeld van het geheel geven. 

e bijgevoegde mededeeling : „buite n mededinging, reeds te 
Brussel geëxposeerd"  had achterwege kunnen blijven, omdat 
er  geen „mededinging"  is, en er  geen medailles worden toe-
gekend. 

e inzendingen kunnen nu verzonden worden en heeft de bizon-
dere Commissie zich verder te verstaan omtrent de regeling met 
den „Commissaire du Groupe des Beaux Arts, de . Paul -
botte, r  au e des Sciences et Arts" . 
Volledigheidshalve zij  nog vermeld, dat medegedeeld werd dat 

. P. s reeds een eigen inzending naar 
Gent afzonden en geen gebruik maakten van de tusschenkomst 
der  daartoe aangestelde bizondere Commissie voor de Ned. Af-
deeling. Omtrent deze inzending kan dus niets worden bericht, 
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alleen, zooals aan die . door den Voorzitter  der  bizondere 
Commissie geschreven is, dat de genoemde Commissie voor 
deze inzending geen verantwoordelijkheid aanvaarden kan. 

A. S A L M G . BZ N . ,

m . JB 
n Plan 1913. r  het bestuur  van de Neder-

landsche Vereeniging voor Ambachts- en Ni/verheidskunst (V. A. 
N. ) werd aan de Centrale Commissie van Plan 1913 het vol-
gende schrijven gericht naar  aanleiding van de reclameplaten 
1913: 

e Centrale Commissie van Plan 1913 heeft onlangs een verslag 
gepubliceerd, waarin antwoord wordt gegeven op de harde cri-
tiek welke over  haar  propagandamateriaal geveld wordt. 

e Commissie schrijf t o.a. 
„Zi j  meent hierbij  in herrinnerin g te moeten brengen, dat toen de 
vraag zich voordeed aan wie het ontwerpen van een reclame-
plaat ware op te dragen, de Commissie de in ons land zoo buiten-
gewoon moeilijke keuze tusschen kunstenaars van verschillende 
richtin g heeft vermeden door eene opelijke uitnoodiging in de 
voornaamste dagbladen te plaatsen, om haar te helpen aan een 
schets van, of een denkbeeld voor  een reclameplaat. t deed zij 
om zoo onpartijdi g mogelijk te werk te gaan. Verder  neemt zij 
dit standpunt in, dat men van hare reclame in de eerste plaats 
mag verwachten, dat deze doeltreffend zij. Zij  is ervan overtuigd, 
dat zij  op het gebied der  buitenlandsche reclame dan ook niet 
beter  kan worden voorgelicht, dan door  de vertegenwoordigers 
der  groote spoorweg- en stoomvaartmaatschappijen, die lid zijn 
van hare Commissie en die door  langdurige ervaring weten welk 
soort van reclame het geld waard is". 

Uit deze mededeeling is dit duidelijk , dat uwe Commissie blijk -
baar  niet wist op welke wijze een behoorlijk reclamebiljet te 
verkrijge n en in deze verlegenheid naar het ongewone middel 
greep, om per  oproep in de bladen om een denkbeeld of een 
schets te vragen. e methode wijk t zoozeer  af van alle ge-
woonte, dat een ongunstige uitslag niet te verwonderen is; zoodat 
dan ook uwe commissie per  slot uit pure voorzichtigheid en on-
partijdighei d tegenover  de sierkunstenaars de platen (althans 2 
ervan) bij  . . . . eene firm a bestelde. 

t resultaat hiervan was te voorzien en het is, er  valt niet over 
te twisten, zeer  teleurstellend. 
Uw Commissie beroept zich wel is waar  op het oordeel van de 
leden, vertegen woordigers der  groote Spoorweg- en Stoomvaart-
maatschappijen, maar  wij  kunnen nauwelijks gelooven, dat deze 
heeren de bewuste reclamebiljetten inderdaad in bescherming 
willen nemen. 
Wi j  willen werkelij k de Commissie, die op hare wijze geprobeerd 
heeft deze zaak op te lossen, niet onnoodig hard vallen, maar 
hier  is het plicht te protesteeren, omdat door  deze biljetten aan 
den naam van kunstzinnig , vooral in den vreemde, on-
berekenbare schade is berokkend. En dit was niet noodig ge-
weest. d uwe Commissie een aesthetisch deskundige op dit 
gebied onder  hare leden geteld of zich om advies tot het bestuur 
onzer  vereeniging gewend, dan had dit treuri g echec voorkomen 
kunnen worden. s er  nu nog iets te herstellen of te voorkomen, 
laat uwe Commissie dan toch niet nalaten deskundige voorlich-
ting in te winnen ; er  staat hier  te veel op het spel om niet door-
tastend en met ernst den gemaakten misslag goed te maken". 
Gebrandschilderd raam. n de groote . Eusebius kerk) 
te Arnhem is thans onthuld een nieuw gebrandschilderd raam in 
het Noorder  transept, ontworpen door . Veldhuis te t en 
uitgevoerd in de ateliers van Jan Schouten t raam bevat 
vier  medaillons, voorstellende: „d e aankondiging van Gabriël 
aan de : „d e aanbidding der  herders": „d e herder  in het 
veld"  en „d e aanbidding der  wijzen" . t raam werddoor  wijlen 
bsse. s van Westkerke aan de Ned. . gemeente 
geschonken. 
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ONTVANGE N . e j  heeft 
ontvangen van haren Correspondent , . Poupinel 
Alg. Secretaris van het Comité Permanent des Architectes 

. het volgende belangrijke boekwerk:
d'Architecture et la  dArchitecte, par Albert
Tome  de l'Architecte. Tome  de 
la

t r  heeft deze schenking in grooten dank ont-
vangen. Wij  hopen spoedig op den belangrijken inhoud dezer 
werken terug te komen. 

G . 
n aansluiting aan het bepaalde in art. 4 van het Algemeen -

houdelijk t wordt medegedeeld, dat de volgende lijs-
ten van Candidaatgestelden voor  de verkiezing van het -
bestuur  binnen den gestelden termij n zijn ingekomen: 
Candidaat gesteld de heeren : 

A. S A L M G . BZ N . , architect te Amsterdam ; 
B . J. O U Ë N D A G , architect te Amsterdam ; 

. P. B E R L A G E NZ N . . architect te Amsterdam ; 
W. R O M H O U T C Z N . , architect te . 
Gesteld door  de volgende n : 
W. F- C. S C H A A P . W. G. W E L S I N G . 

G. V E R S T E E G . P. . A. U U R M A N . 

G. C. B R E M E R . . V A N U S S E N . 

A. . F R E E M . J. - D E R U I J F F . 

. S C H Ü N G E L . W. A. L E N S I N K . 

Candidaat gesteld de heeren: 
A. S A L M G . B Z N . , architect te Amsterdam. 
B . J. O U Ë N D A G , Architect te Amsterdam. 
W. F C. S C H A A P . C. B . , . Gem.-werken te Arnhem. 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

A. W. C. W A R S , C. B. , . . T. S. te Utrecht. 
Gesteld door  de n der  afdeeling m en Om-

. 

Candidaat gesteld de heeren : 
A. S A L M G . B Z N . architect te Amsterdam. 
B. J. O U Ë N D A G , architect te Amsteddam. 
B.van , architect te . 
J. B. van , Bouwk. . te . 
Gesteld door de volgende n : 

. . G. M E P P E L I N K . 

J O H . . O O Y E N . P. J. W. J. V A N D E R B U R G H . 

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

J. . G A N T V O O R T . A. W. C. W A R S . 

G. S T A P E N S E A . . B. N. B O L D E R M A N . 

J. J. . . . K O O L . 

. B L E T Z . W. D E J O N G . 

W. D E V R I N D . 

n herinnering wordt gebracht, dat art. 4 van het Alg. . 
t bepaalt ten opzichte van de candidaat-gestelden: 

e namen der  candidaat-gestelden worden opgenomen in het, 
na het eindigen van den termij n voor de candidaatstelling be-
paald, eerst verschijnend nummer van het orgaan der -
schappij. e candidaat-gestelden. die binnen een week na deze 
publicatie niet schriftelij k aan den Alg. Secretaris der -
pij  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 , 
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 
voor  de verkiezing in aanmerking. 

 aansluiting hiermede wordt medegedeeld, dat bovengenoemde 
candidaatgestelde heeren. zoo zij eventueel geen candidaat wen-
sehen te zijn. uiterlijk  Woensdag 23 April  a.s. hiervan schriftelijk 
kennis moeten geven aan den Alg. Secretaris der

 402. Amsterdam. 

G VA N E -

G OP 1  1913. 
Aanwezig de heeren A. Salm G.Bzn.. Voorzitter , S. de Clercq. 
Alb . Otten. B. J. Ouëndag en Jan Stuyt, benevens de Alg. Secre-
tari s J. Gratama. 
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e heeren J. W. , W. F. C. Schaap en J. A. G. van der 
Steur  hadden bericht verhinderd te zijn. 

A L G . M E I V E R G A D E R I N G . e Agenda der  Alg. , 
welke is vastgesteld op g 27 en Woensdag 28 , werd 
nader  besproken en opgemaakt; zij  zal spoedig gepubliceerd 
worden. 
n herinnering wordt gebracht, dat de indeeling als volgt is : 
e eerste dag : 's ochtends de Alg. g zooals die in 

het k t nader  is omschreven, waarbij 
tevens in behandeling genomen zullen worden de onderwerpen: 
in te stellen examen , en: reorganisatie van het 
tweemaandelijksch tijdschrif t „Bouwkunst" , s voor-
dracht met lichtbeelden van den heer  Bienfait over: „Amerikaan -
sche Proefstations", 's Avonds vergadering van de Architect -
den ter  bespreking van de fusie . e Fusie 
Commissie heeft haar  concept statuten voor  de gefuseerde ver-
eeniging gereed; een exemplaar  zal aan ieder  Architect d wor-
den toegezonden. 
n verband met de wenschelijkheid, vóór de Alg. g 

een vergadering te houden van Architect , waarop deze 
concept Statuten besproken kunnen worden, zoodat op de Alg. 

g eene definitieve beslissing omtrent de fusie kan 
plaats hebben, werd besloten deze vergadering van Architect 

n te houden g 28 Apri l a.s. ten 10' jur e v.m. in het ge-
bouw der . 

e tweede dag zal besteed worden aan de bespreking der  onder-
werpen: Schoonheidscommissie en Openbaar  Bouwkundig Ad-
vies-bureau (Bauberatungsstelle). Tevens zal getracht worden 
hierbi j  te organiseeren een tentoonstelling betrekking hebbend 
op dit onderwerp. Ten einde een groote bijeenkomst van archi-
tecten in deze te verkrijgen , heeft het r  zich gewend 
tot A. et A.. B. en Vr . en B. N. A., met verzoek ieder  2 leden af te 
vaardigen, die met de 2 afgevaardigden van de j  zou-
den vormen een commissie van voorbereiding en leiding dezer 
bijeenkomst en dezer  tentoonstelling. A. et A. en B. en Vr heb-
ben reeds aan dit verzoek voldaan; van B. N. A. wordt nog een 
beslissing tegemoet gezien. 

V E R K I E Z I N G L E D E N C O M M I S S I E V A N O N D E R Z O E K E N I D E M C O M -

M I S S I E V A N R E D A C T I E . n verband met het bepaalde in art. 12a 
en c van het k t werden door  het -
bestuur  de volgende dubbeltallen opgemaakt: 
Wegens aftreden van een der  leden in de Commissie van Onder-
zoek, die niet herkiesbaar  is, de heeren: C. n W. C. -
selaar. 
Wegens aftreden van de leden der  Commissie van , die 
herkiesbaar  zijn, de heeren: . B. N. Bolderman G. Versteeg, 
W. J. de Groot-J. B. van , A. Salm G.Bzn. C. W. Nijhoff . 

V E R H O U D I N G P. P. C. C O N S T I T U E E R E N D E V E R E E N I G I N G E N . e 

Voorzitter  brengt in herinnering, dat de P.P.C in haar  schrijven 
van 1 November  1912, gericht aa.i de besturen der  Constitueeren-
de Vereenigingen het volgende heeft voorgesteld: 

e leiding van de met de P. P. C. te voeren correspondentie, 
over  aangelegenheden de toepassing der  Algemeene n 
betreffende, worde opgedragen aan de oudste der  Const. Ver-
eenigingen en daarvoor  worde een speciale regeling gemaakt." 

t dit voorstel had het r  zich vereenigd. t Be-
stuur  van denBondvanNed Architecten had echter  de volgende 
conclusies vastgesteld, welke het de C. V. in overweging aanbe-
val bij  schrijven van 2 . 1912: 
„le . dat het meest weuschelijke is, ter  zake de prijsvraagregelen 
de bevoegdheid tot handelen voor  de P. P. C. zoo uitgebreid 
mogelijk te maken. 
2e. dat om tegemoet te komen aan mogelijke bezwaren en om 
bijzondere inzichten van de vereenigingen in bijzondere geval-
len tot hun recht te doen komen, een aanvullings-commissie zou 
kunnen worden benoemd, bestaande uit een lid mandataris van 
elke vereeniging, met welke commissie de P. P. C. raadpleegt en 
in bijzondere gevallen de houding bepaalt en vocrstellen for-
muleert. 
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3e. dat het inschakelen van een correspondentie adres voor  de 
vier  vereenigingen geen vereenvoudiging is maar  integendeel 
meerdere ingewikkeldheid bij  de behandeling van zaken tenge-
volge heeft, tevens meerdere arbeid vordert, aangezien het 
correspondeerend lichaam toch niet als gemachtigde handelen 
kan alleen met de P. P. C, maar alles weer  ter  kennis moet 
brengen van de overige lichamen, terwij l bij  instelling van de 
voorgestelde aanvullings-commissie het directe verband met de 
vereenigingen verkregen kan worden. 

t dit voorstel vereenigde zich het Bestuur  van het Genoot-
schap Architectur a et Amiciti a bij  schrijven van 10 . 1912 en 
idem het Bestuur  van de Ver. Bouwk. en Vriendschap bij  schrij-
ven van 14 Jan. 1913. 
Waar over  het onderwerp de besturen der  4 vereenigingen zich 
zoo duidelij k hadden uitgesproken, meende het r 
dat het niet meer  noodig was alsnog een vergadering van de be-
sturen gezamenlijk te houden en achtte het voorstel van den 
Bond aangenomen, weshalve het tot de dri e overige C. V. het 
verzoek richtte, een lid mandataris te willen benoemen. 

t bestuur  van het Gen. Arch, et Amic. achtte het echter  zeer 
gewenscht èn het voorstel van de P. P. C„  èn het voorstel van 
het Bestuur  van den B. N. A nader  te behandelen in eene bijeen-
komst van bestuurderen der  C. V. met de P.P. C.; terwij l het 
Bestuur  van den B. N. A. berichtte, dat zijn voorstel in zake de 
regeling der  correspondentie met de P.P. C. bedoeld was be-
handeld te worden in de vergadering van Voorzitters en Secre-
tarissen der  C. V. 

n verband met het misverstand (?), dat blijkbaar heeft voorge-
zeten, besloot het r  een vergadering als door  A. et 
A. bedoeld, uit te schrijven en werd deze bijeenkomt bepaald op 

g 3 April . (*) 

B E E L D J A C O B V A N . n verband met het voornemen door 
de Ned. Architecten een beeld van Jacob van Campen te doen 
aanbieden aan het Stedelijk m te Amsterdam, om in een 
van zijn nissen geplaatst te worden, achtte het r  het 
wenschelijk met de besturen van A. et A., Bouwk. en Vriendsch. 
en B. N. A. te overleggen, op welke wijze deze gelden bijeen te 
brengen zouden zijn en besloot het hiertoe een bijeenkomst uit 
te schrijven op g 3 April') . 

R A P P O R T K E U R I N G O U T . e wenschelijkheid werd gevoeld om 
overhet t derCommissie g t een rapport uitt e 
brengen, dat niet alleen zou uitgaan van de n der 

, maar tevens van de architecten der  3 andere 
bouwkundige vereenigingen. n verband hiermede we'd be-
sloten een bijeenkomst te houden van Voorzitters en Secretaris-
sen der  4 bouwkundige lichamen, ter  bespreking van de wijze, 
waarop dit het best zou kunnen geschieden, en werd deze bij -
eenkomst vastgesteld op g 3 April , J). 

(*) e vergadering heeft plaats gehad. Zie kort verslag op 
blz. 173. 
') Op deze bijeenkomst is besloten, dat door  de bouwkundige 
vereenigingen een circulair e met verzoek om steun zal worden 
opgemaakt, die den architecten zal worden toegezonden, ten 
einde te trachten op deze wijze het benoodigde bedrag bijeen 
te brengen. 
-) n verband met de besprekingen op deze bijeenkomst is onder-
staand schrijven verzonden: 

4 Apri l 1913 
Aan het Bestuur  van het Gen. Architectur a et 
Amicitia , de Ver. Bouwkunst en Vriendschap, 

den Bond van Nederl. Architecten. 

WelEdel Geb. . 

Bij  dezen heb ik de eer  U mede te deelen, dat in de vergadering 
van Voorzitters en Secretarissen der4 Bouwk. Vereenigingen. 
gehouden 3 Apri l j l , in zake het t g t de 
wenschelijkheid werd gevoeld, dat over  het t door  de 
Nederlandsche Architecten zoo veel mogelijk gezamenlijk een 

N T E R N A T I O N A L E B O U W K U N S T T E N T O O N S T E L L I N G 1914TE A M S T E R -

D A M . Van de Commissie van Voorbereiding dezer  tentoonstel-
ling was het volgende schrijven ontvangen : 

Aan de  tot Bevord. der Bouwkunst. 
Aan het Genootschap Architectura et Amicitia. 
Aan de Ver. Bouwkunst en Vriendschap. 
Aan den Bond van Ned. Architecten. 
Aan deVer. v. Ambachts- en Nijverheidskunst. 

WelEd. Geb. , 

e commissie van afgevaardigden der j  tot Bevor-
deringder  Bouwkunst, van het Genootschap Architectur a et Ami -
citia, van de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap, van den 
Bond van Nederl. Architecten en van de Vereeniging voor  Am-
bachts- en Nijverheidskunst ter  voorbereiding van een -
tionale Stedelijke Tentoonstelling van Bouwkunst met aanver-
wantekunstnijverheiden decoratieve schilderkunst.tehouden te 
Amsterdam 1914, heeft de eer  U het volgende mede te deelen. 
Overeenkomstig hare samenstelling, (die, zooals hierachter  zal 
blijken , niet geheel in overeenstemming is met den aard der  be-
sprekingen van de afgetreden commisie met den Burgemeester 
in 1912 gehouden) heeft de commissie van voorbereiding der  ten-
toonstelling 1914 en naar  gestreefd een plan met begrooting 
samen te stellen, waarbij  gerekend werd op een tentoonstelling 
van Bouwkunst met aanverwante kunstnijverheid en decoratieve 
schilderkunst. e aangewezen plaats hiertoe, zoowel om practi-
sche als financieele redenen, is het Stedelijk m (*) 

r  echter  dit museum doordekunstnijverengeheelongeschikt 
wordt geoordeeld voor  hunne expositie, bleek het noodig tevens 
in den tuin van het museum tijdelijk e gebouwen te projecteeren 
in directe verbinding met den hoofdingang van het museum. 

e begrooting voor  een dergelijke tentoonstelling bedraagt 
totaal pl.m. f40.000. 

e heer  Burgemeester  van Amsterdam door  de commissie om-
trent dit plan gepolst over  de vraag of de Gemeente Amster-
dam bereid zoude zijn op een dergelijke basis de Stedelijke 

e Tentoonstelling te houden, deelde mede, dat 
dit plan niet was overeenkomstig de destijds door  hem ge-
opperde mogelijkheid om, als compensatie voor  het gebeurde 
tijdens de j.l . Vierjaarlijksche , de bouwkunst in 1913 een 
eigen expositie te geven in het Stedelijk . t leek 
ZEd . Achtb. zeer  onwaarschijnlijk , dat de Gemeente dit ge-
heel nieuwe plan zou willen overnemen. t kon de 
Burgemeester  geen enkele toezegging doen, en achtte hij  ook 
geen aanleiding aanwezig, een dergelijk nieuw plan in den d 
te brengen. s had de d wel laten merken dat een ver-

oordeel werd uitgesproken. Om hiertoe te geraken werd de vol-
gende weg aangewezen. n den boezem der  Architecten van elk 
der  4 vereenigingen wordt het t ter  sprake gebracht. 

e Vereeniging benoemt daarna 2 afgevaardigden in een 
commissie, welke commissie van 8 personen de door  de Ver-
eenigingen gemaakte opmerkingen bespreekt en ten slotte een 
rapport over  het t uitbrengt, mede in verband met de 
vraag van de , luidende : haar  machti-
ging te verleenen de g te verzoeken de bepalingen in de 
bestaande A. V. betreffende hout te wijzigen overeenkomstig de 
bepalingen van het . 

U hierbij  een 2tal exemplaren van het t aanbiedend, ver-
zoek ik U beleefd te willen berichten of Uw Bestuur  zich met het 
bovenstaande vereenigt. 
Zoo ja, dan zien wij  gaarne namen en adressen der  2 door  Uwe 
Vereeniging benoemde afgevaardigden te zijner  tij d te gemoet 

met de meeste hoogacht ing 
Voor het Hoofdbestuur der

tot Bevordering der Bouwkunst 
de Secre ta r is 

(w.g.) J. . 
(*) Van dit museum zou in 1914 beschikbaar  gesteld kunnen wor-
den de rechtervleugel op de verdieping met de eerezaal. 

zoek voor  het houden van een aparte Stedelijke e 
Bouwkunst Tentoonstelling billij k was; en de Burgemeester 
meende ook dat de Gemeente genegen zou zijn tot een maximum 
bedrag van flO.000, zonder  zich nog reeds aan ditcijfert e binden, 
een dergelijke tentoonstelling te houden in het Stedelijk . 
Werd door  onze commissie de voorkeur  gegeven aan het nieuwe 
en grooter  plan van f 40.000. waarbij  ook een e ten-
toonstelling van kunstnijverheid betrokken zou worden, dan 
zou het niet onmogelijk zijn, dat de Gemeente een subsidie zou 
willen geven van ten hoogste f 10 000, doch in dit geval, zei de 
Burgemeester, zou de Gemeente alleen helpend, in het geval 
echter  van de Bouwkunsttentoonstelling zou zij  organiseerend 
optreden. Samenvattend krijgen wij  dus de volgende mogelijk-
heden. 

1. Een groote e Tentoonstelling van bouwkunst, 
kunstnijverheid en decoratieve schilderkunst, in het Stedelijk 

m met aanbouwen. n  f 40.000. Vermoedelijk Stads-
subsidie hoogstens f 10.000. e tentoonstelling gaat niet van de 
Gemeente uit, maar  bijv . van de bouwkunst vereenigingen; de 
risico zou dan ook berusten bij  deze laatsten. 
2. Een . Tentoonstelling uitsluitend van bouwkunst in het 
Stedelijk , geheel uitgaande van de Gemeente, die dan 
ook de risico draagt n door  de Gemeente te dragen, tot een 
maximum van f 10.000. t plan is overeenkomstig de voorstel-
ling van den Burgemeester  en meende hij  wel te kunnen garan-
deeren. 
3) Een . Tentoonstelling van bouwkunst met bescheiden 
deelname van kunstnijverheid en decoratieve schilderkunst in 
het Stedelijk m (geen gebouwen in den tuin). n plm. 
f 10 000 en misschien ook van de Gemeente uitgaande. -
trent is echter  nog geen zekerheid; tevens moet hierbij  in aanmer-
king worden genomen, dat de kunstnij  veren,volgens hunne eigen 
mededeelingen, het Stedelijk m zeer  ongeschikt vinden 
voor  expositie van hun kunst. Ten slotte zij  nog medegedeeld, 
dat het exposeeren van d in het algemeen zeker 
tweemaal zoo duur  is als het exposeeren van Bouwkunst. 

t zal u duidelij k zijn, dat onze Commissie geen mandaat bezit 
om een keuze vast te stellen voor  de gevallen 1, 2 en 3. t zal 
haar  aangenaam zijn het oordeel van uwe vereeniging in deze te 
mogen vernemen, opdat zij  een mandaat ontvange en de Ten-
toonstelling verder  kan voorbereiden. e tij d dringt zeer  en met 
het oog hierop verzoekt zij  vóór Zaterdag 5 April  uw antwoord 
te mogen vernemen. 

t de meeste hoogachting voor  de Commissie van Voorberei-
ding der  Tentoonstelling bovengenoemd. 

(w. g.) W. T Czn., Voorzitter. 

J. , Secretaris. 

Tevens was van deze Commissie een schrijven ontvangen 
waarin de Voorzitters en Secretarissen der  4 bouwk. vereenigin-
gen benevens van de V. A. N. . uitgenoodigd werden met de 
Commissie te vergaderen g 3 April , ten einde gemeen-
schappelijk bevenstaand schrijven te bespreken. 

t r  besloot aan deze uitnoodiging gevolg te geven. 
e Voorzitter  gaf een overzicht van de wijze, waarop de voor-

loopige voorbereiding dezer  tentoonstelling tot stand is gekomen 
en las daarna een gedeelte van het verslag van de vergadering 
van A. et A. voor, gehouden 26 t j.l. , in welke de Voorzitter 
der  Commissie van Voorbereiding der  Tentoonstelling heeft me-
degedeeld, „dat er  een „fundamenteele vergissing"  in schuilt 
door  de kunstnijverheid in de commissie op te nemen, waaraan 
bij  den opzet geen integreerend deel was toebedacht". 
Uit de brieven gewisseld tusschen den heer  Salm. oud-lid van 
de bouwkundige commissie voor  de 4-jaarlijksche met den Bur-
gemeester  blijk t wel degelijk, dat, zoo spoedig sprake was van 
een aparte bouwkunst-tentoonstelling als compensatie voorliet 
gebeurde met de 4-jaarlijksche, er  naar  gestreefd is deze ten-
toonstelling meer  tot zijn recht te doen komen door  aanverwante 
kunsten als kunstnijverheid, decoratieve wandschilderkunst, 
enz. mede te exposeeren. m achtte spreker  de woorden 
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van den Voorzitter  der  Comm. van voorbereiding der  Tentoon-
stelling minder  juist. 

t r  achtte het voor  alles noodzakelijk, dat de ten-
toonstelling stedelijk zou zijn; en achtte het verder  wenschelijk 
dat met alle middelen getracht zou worden de tentoonstelling 
in 1914 te doen zijn een van bouwkunst met kunstnijverheid. 

t echter  èn de beschikbare ruimt e èn het beschikbare be-
drag hiertoe niet voldoende zijn. dan zou het de voorkeur  geven 
aan een tentoonstelling uitsluitend van bouwkunst, zonder  kunst-
nijverheid. 

. n zake een geschil gerezen tusschen een 
bouwheer  en een architect betreffende een constructieve af-
werking van enkele deelen van een door  den laatsten gebouwd 
huis. was de Voorzitter  der j  door  partijen verzocht 
een scheidsgerecht van 3 leden te willen benoemen; de Voor-
zitter  bracht het verzoek over  aan het , dat tot 
arbiter s benoemde de heeren P. J. . J. . W. n 
en W. Uytenhoudt, die de benoeming hebben aangenomen. 

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

E L F T . Zooals reeds op blz. 87 is medegedeeld, heeft de Ver. 
van e s eene Commissie benoemd, die aan de 
hand van de e zal onderzoeken hoe 
de voor-opleiding voor  de T. . thans behoort geregeld te 
worden en vervolgens zal overwegen of en zoo ja welke wijzi -
gingen in het onderwijs aan en in het leerprogramma van de 
T. . noodig of gewenscht zijn. 

r  het bouwkundig element weinig in deze Commissie ver-
tegenwoordigd was. had het r  de Commissie in 
overweging gegeven, zich met nog een of twee Bouwk. -
nieurs of architecten, die volop in de praktij k staan, aan te vullen. 

p heeft het Bestuur  van de Ver. van e s 
geantwoord: ..dat bij  de samenstelling van de bedoelde Com-
missie het denkbeeld, om daarin alle faculteiten der  Technische 

l een vertegenwoordiger  te geven, in overweging 
is genomen. 

t Bestuur  heeft daarvan echter  afgezien, eensdeels omdat het 
van oordeel is dat bij  eene vertegenwoordiging van alle facul-
teiten in de Commissie deze te talrij k zou worden, en ander-
deels omdat indien over  speciale vakbelangen afzonderlijke 
voorlichtin g noodig mocht blijken , de Commissie de vrijhei d 
heeft deze in te winnen waar  en op de wijze waarop zij  zelve 
dit gewenscht zal achten. 
Bij  de samenstelling der  Commissie is nu de keuze gevallen op 
personen, die geacht kunnen worden door  hun ervaring of hun 
werkkrin g in het bijzonder  bevoegd te zijn tot een juiste beoor-
deeling van de eischen. die in algemeenen zin aan de voorop-
leiding tot de Technische l gesteld en van de wijzi -
gingen, die eventueel in het onderwijs aan de Technische -
school gegeven, aangebracht moeten worden. 

e faculteit waartoe deze personen behooren heeft bij  die keuze 
geen rol gespeeld." 

t overig behandelde is niet voor  publicatie geschikt. 

 Algem. Secretaris 
J. . 

G 'S E VA N E -

J TOT G . 

G van de lezing over  „Bouwbeeldwerk in het alge-
meen en Bouwaardewerk in het bijzonder" , door  den heer 
Willem C. Brouwer gehouden voor  de Afdeeling 'sGraven-
hage van de j  tot Bevordering der  Bouwkunst 
op 10 t j.l . *). 

Spreker  begint zijn inleiding met een aanhaling uit r  Stil"  van 
. Semper. Semper  zei, dat wanneer  men een stuk aardewerk 

beschouwt, door  een volk voortgebracht, men in 't algemeen kan 

*) r  bijzondere omstandigheden had ondi-rgeteekende tot zijn spijt nn eerst 
gelegenheid dit verslag te schrijven. 
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zeggen op welken trap van beschaving dat volk stond. Zoo zal. 
zegt spreker, ook onze tijd , waarin wij  zonder  gemeenschappelijk 
ideaal werken en ieder  zijn eigen gang gaat, onze tij d van ge-
jaagdheid en weinige verdieptheid, zeer  vermoedelijk in zijn 
voortbrengselen de stempel van die kenmerken dragen. En het 
is zeer  de vraag of wij  het na ons komende geslacht wel iets na 
zullen kunnen laten, belangrijk genoeg om erop voort te bouwen. 
Bestaat hier  een gegronde vrees voor, gelukkig zijn er  hier  en 
daar  weer  teekenen te bemerken van een gezonde opvatting, 
van eerlijkheid-in-uiting , van bezonnenheid. 
Bezien wij  de bouw- en aanverwante kunsten van enkele eeuwen 
terug, dan merken wij  op dat de vormschoonheid verkregen 
werd door  een weldoordachte constructie, zich aanpassend aan 
de eigenschappen van het gekozen materiaal, en waarbij  die 
eigenschappen naar  voren traden. Nu in onze dagen, wordt 
er  gespot met mogelijkheden in de constructie waar  b. v. 
in de bouwkunst het gewapend beton zijn intrede heeft ge-
daan. Vroeger  beheerschte het gekozen materiaal de vormen, 
tegenwoordig voelt men zich ongebonden door  het materiaal en 
zoekt in een geheel andere richtin g naar  een redelijke en daarom 
schoone conceptie. n zoekt in de plaatsing en groepeering van 
de ramen in den gevel uit te drukken wat voor  ruimten achter 
die ramen gelegen zijn, men tracht een bezieling aan den gevel 
te geven door  het karakter  van het gebouw daarin tot uitdruk -
king te brengen. 

Spreker  weidt hierover  uit om de overtuiging te vestigen, dat 
wil men een onderzoek doen naar  de ontwikkeling en bescha-
ving van een volk, men slechts de uitingen heeft na te gaan van 
zijn technische- en kunst-vaardigheid. t vaak invloeden van 
buitenaf inwerken op die uitingen betoogt spreker  aan de hand 
van eenige lichtbeelden, waaruit de invloed van de Chineesche 
kunstvoortbrengselen op die der  Phoeniciërs en Egyptenaren, 
speciaal op hun rijkgekleurd e porceleinen amuletten, blijkt , 
zoomede de Oostersche invloed op de Tanagrabeeldjes der 
Grieken. Ook in de geglazuurde terracotta van het Etrustische 
en Chineesche tempeldak ontdekt hij  verwantschap, ze op het 
doek brengende. 

Eveneens is hij  gefrappeerd door  de overeenkomst in grootschen 
opzet tusschen sommige Chineesche en e ge-
bouwen en het oude Etrustische aardewerk en dat van Peru 
noemt hij  als 't ware zusje en broertje. j  acht met een en ander 
bewezen dat de kunstuitingen van den mensch, waar  ook ter 
wereld, mits zich in de zelfde stadia van ontwikkeling en bescha-
ving voordoend, dezelfde geweest zijn. 
..Welnu, als het dan waar  is dat het na ons komende geslacht ons 
zal richten naar  onze hedendaagsche uitingen, - zoo spreker  — 
laat ons dan trachten geen gewilde buite .ïsporigheden te geven, 
doch zuivere uitingen, welke het resultaat zijn van onze alge-
heele overgave en verdieptheid in ons werk" . Werken wij  in het 
hout, laat ons hout geven; werken wij  in de klei, laat ons klei 
geven in zijn gezonde en natuurlijk e geaardheid. i moet klei 
blijven: alle vorm schoonheid in klei moet alleen ontstaan door 
de kleibehandeling zelve. Wordt  echter  het een of'tander  in klei 
geboetseerd om later  in natuursteen uitgevoerd te worden, dan 
speelt de klei een ondergeschikte rol en moet voortdurend ge-
dacht worden aan de uiitdrukbaarhei d in den gekozen natuur-
steen. s is echter  onze klei te zeldzaam gebruikt om zich-
zelve, en heeft men haar  niet de gelegenheid gegeven haar  eigen 
karakter  te toonen, zooals in . En dat niettegen-
staande wij  op de klei wonen en leven ! t de klei waarlij k 
recht heeft op speciale toepassing, kan boven ë ons leeren; 
daar  heeft de terra-cotta een historie, die waardis om bestudeerd 
te worden. Spreker  toont dit met verschillende lantaarnplaatjes 
aan. 

e fabricatie van bouwaardewerk heeft het karakter  van over-
druktechniek, immers uit de mallen moet het werk teruggevormd 
worden. e eigenaardigheid behoort speciaal bij  bouwaarde-
werk, geeft er  karakter  aan. Werkt men met een grove kleisoort, 
dan draagt het aardewerk hiervan de duidelijk e kenteekenen. n 

d werden een 40-tal jaren geleden de ontwerpen in 
was gemodelleerd, om toch maar  glad en ..tajiellos"t e zijn ; dit 

is niet het ware, geeft geen klei te zien. l mooier  de oude 
voorbeelden, b.v. die van a della . e soepele klei 
gaf hij  nog meer  charme door  ze te engobeeren met een email, 
zooals bijv . bij  de tympanvulling van de deuromlijsting van den 
San o te Urbino. r  komen de in wit email behandelde 
figuren uit tegen een blauw fond, waaromheen dan weer  de rij k 

, gemodelleerde roodbakkende bouwaardewerkversiering ge-
metseld zijn, die den overgang naar  den omringenden baksteen 
vormen. r  is goed begrepen dat, om grootschheid van con-
ceptie te geven, de versierde gedeelten van den gevel in een-
zelfde materiaal moeten worden vervaardigd als waarvan de 
gevel werd opgetrokken. s dit ook niet het geval met de -
sche gebouwen: in één materiaal werd daar  alles gegeven, en 
geven ze daardoor  niet den indru k „aus einem Gusz"  te zijn ? 
n de d heeft men in ons land met geïmporteerden 

zandsteen den lust tot sieren botgevierd, voorzeker  tot buiten-
gewone hoogte en op een wijze, die liefde voor  het werk ver-
raadt. Echter  heeft de monumentaliteit van de gevels hieronder 
moeten lijden; men was inde decoratieve details te realistisch, 
men maakte bouwbeeldwerk, dat geen verband hield met de 
plaats waar  het aangebracht werd. t bouwbeeldwerk was 
atelierbeeldwerk, dat aan of in of tegen den gevel van een ge-
bouw werd gezet. Tegenwoordig denken wij  hier  anders over  : 
als wij  leeuwtjes boetseeren, geven we niet meer  een fotografie 
in steen, maar  houden rekening met de plaats in den gevel, waar 
het beeldwerk aangebracht moet worden, en met den rol, dien 
het daar  te vervullen heeft. s stellen we ons tevreden 
met het maken van een decoratief stuk steen, dat alleen de 
herinnering aan een leeuw brengt. t bouwbeeldwerk moet 
medewerken om het karakter  van het gebouw nog meer  te doen 
spreken, het moet op zijn plaats zijn en op die plaats niet gemist 
kunnen worden zonder  afbreuk te doen aan het geheel. t der-
gelijke opvattingen zijn dan ook door  spreker  de decoratieve 
onderdeelen van de cour  van het Vredespaleis ontworpen; de 
behoefte aan intimitei t van die cour. waarvan lichtbeelden 
op het doek verschenen, was daar  toonaangevend. Uiterst 
overwogen, breed van opzet, goed verdeeld, kortom architec-
turaal behoort het aangebrachte bouwbeeldwerk te zijn. Een 
paneelversiering moet als 't ware geheel opgelost geraken in den 
wand, waar  zij  niet verder  moet gaan dan eenige belangstelling 
vragen voor  een ondergeschikte partij . Andere, actieve partijen , 
bijvoorbeeld onderstaande deelen, moeten in een duidelij k spre-
kende lij n hun fuctie aanduiden, de sier  mag in geen enkel op-

» zicht deze lij n vertroebelen. 
Aan de hand van verscheidene lichtbeelden van door  hem uit-
gevoerd werk en van een kleine collectie bouwaardewerk, op 
een tafel uitgestald, verduidelijk t spreker  zijn. door  de aanwezi-
gen met belangstelling aangehoord betoog. 

e waarnemend-voorzitter, de heer  de Clercq, brengt den heer 
Brouwer in hartelijk e bewoordingen den dank over  van de ver-
gadering. ..Wij  apprecierden het zeer, zegt hij , weer eens een 
enthousiast kunstenaar  te hooren spreken over  zijn werk en zijn 
inzichten, en wenschen hem gaarne een groot succes toe." 

 Secretaris der Afdeeling, 
. G. . 

P. P. C. EN . . 
é van de besprekingen, gehouden op de vergadering van 

Voorzitter s en Secretarissen der  4 constitueerende vereeni-
gingen met de P. P. C , op g 3 Apri l ten 4 ure n.m. in het 
American , betreffende het onderwerp : regeling van de 
correspondentie der  P. P. C. met de 4 C. V. 
Voorstel van de  C. vervat in haar  schrijven van 1 Novem-
ber 1912, gericht aan de Besturen der  Constitueerende Vereeni-

' gingen: ..de leiding van de met de P. P. C. te voeren correspon-
dentie, over  aangelegenheden de toepassing der  Algemeene -
gelen betreffende, worde opgedragen aan de oudste der  Const. 
Vereenigingen en daarvoor  worde een speciale regeling ge-
maakt." 
Voorstel van het Bestuur van den Bond v. Ned. Architecten, ver-
vat in zijn schrijven van 2 c 1912 aan de Besturen der  Consti-

tueerende Vereenigingen: ..Om tegemoet te komen aan moge-
lijk e bezwaren en om bijzondere inzichten aan de vereenigingen 
in bijzondere gevallen tot hun recht te doen komen, zou een 
aanvullingscommissie kunnen worden benoemd, bestaande uit 
een lid mandataris van elke vereeniging. met welke commissie 
de P. P. C. raadpleegt en in bijzondere gevallen de houding be-
paalt en voorstellen formuleert" . 

Verdediging van het voorstel der  C. 
t voorstel der  P. P. C. beoogt alleen een vaststaande en snelle 

regeling te verkrijgen tusschen P. P. C. en Const. Vereen, over 
aangelegenheden de A. . betreffende. Totnogtoe bestond die 
regeling niet en berustte de leiding nu eens bij  de eene,dan weder 
bij  de andere C. V. hetgeen verwarrin g en oponthoud veroor-
zaakte. t instellen van een commissie van mandatarissen zal 
geen verbetering geven, daar  deze mandatarissen toch geen 
groote bevoegdheid kunnen verkrijgen , zoodat bij  gevallen van 
eenige beteekenis de mandatarissen het onderwerp toch weer 
aanhangig moeten maken bij  de besturen der  C. V , waardoor 
inplaats van vereenvoudiging meerdere ingewikkeldheid in de 
verhouding P. P. C. C. V. ontstaat, en het beter  is direct de lei-
ding te geven aan de oudste der  C. V. 

e P. P. C. wenscht geen uitbreidin g van haar  macht. r  taak 
is volkomen omschreven, en haar  positie tegenover  de C. V. 
goed vastgesteld. t er  macht worden uitgeoefend tegenover 
een lid der  C. V. dan kan zij  dat nooit doen, maar  ligt dit op den 
wegder  besturen van de CV . die gezamenlijk moeten overwegen, 
welke weg in zoo'n geval bewandeld moet worden. Bestond er 
een commissie van mandatarissen, dan zou in een dergelijk ge-
val ook deze commissie niets kunnen doen, maar  zou zij  het ge-
val weer  moeten brengen bij  de besturen der  C. V. 
Een commissie van mandatarissen naast, ja feitelij k boven de 
P. P. C. geeft moeilijke verhoudingen en zal zeker  den gang van 
zaken vertragen. 

Verdediging van het Voorstel van het Bestuur van den Bond van 
Nederl. Architecten. 

t is wenschelijk de macht van de P. P. C. uit te breiden, in dien 
zin, dat de leden van de C. V., ziende dat de wenschen en inzich-
ten der  C. V. direct kenbaar  gemaakt worden aan de P. P. C. het 
meest volle vertrouwen hebben in het instituut van de P. P. C. 
Op het oogenblik staat de P. P. C. wat los van de vereenigingen 
individueel, en is het wenschelijk een practische weg te ver-
krijge n waardoor  de P. P. C. voortdurend voeling kan houden 
met de wenschen en inzichten van de C. V. Waar van de beslui-
ten der  P. P. C. soms zeer  veel kan afhangen, is het noodig. dat 
de P. P. C. zich geruggesteund weet door  de C. V. en voeling met 
haar  houdt. e kan dienen het instellen van een commissie 
van mandatarissen, beter  gezegd een delegatie uit de besturen 
der  C. V. bijv . bestaande uit de 2de Secretarissen der  C. V. e 
commissie zou alleen adviseerend optreden en de vergade-
ringen der  P. P. C. bijwonen. t voorstel gaat verder  dan het 
voorstel der  P. P. C. maar  komt er  uit voort; de wensch naar  een 
goed contact tusschen P. P. C. en C. V. doet zich gevoelen en de 
voorstanders zijn overtuigd, dat, mocht dit voorstel niet worden 
aangenomen, toch spoedig iets dergelijks als het voorstel bedoelt, 
zal moeten worden ingevoerd. 

Een snelle wijze van handelen bij  onderwerpen van ingrijpen-
den aard is verzekerd, omdat dan de 2e secretarissen het onder-
werp direct kunnen brengen in de vergaderingen der  besturen 
van de C. V 

Besloten werd de constit. Vereenigingen in kennis te stellen van 
de hoofdzaak der  besprekingen over  het voorstel van de P.P.C. 
en over  het voorstel van het bestuur  van de B.N. A. te dezer  zake 
door  de vergadering gevoerd, daar  het bleek, dat de strekking 
van beide voorstellen niet algemeen goed waren begrepen en op 
deze vergadering geen evereensteniining omtrent het onder-
werp kon worden verkregen. Besloten werd verder, dat elk der 
4 vereenigingen ten spoedigste haar  oordeel zal uitspreken 
over  de beide genoemde voorstellen, en van het resultaat kennis 
zal geven aan het bestuur  der j  tot Bev. d. Bouwk. de oudste 
der const vereenigingen die in deze de leiding heeft. 
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S T E . Plan Beganegrond en Verdieping. 
Schaal 1 op 200. Arch. J. B. V A N O G H E M , B. . 

. 

S T E . 
Architect J. B. VAN , . 

ooals bijgaande plattegronden aangeven, was 
het gegeven terrein vri j  onregelmatig van vorm; 
hierdoor  werd de planindeeling en als gevolg 
daarvan de architectuur  bepaald. 
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e begrenzende perceelen zijn van zeer  uiteenloopend 
karakter ; het eene dateert van het begin van deze eeuw, 
de baksteen is roode verblendsteen, gelukkig iets getem-
perd door  begroeiing. t andere is ongeveer  100 jaar 
oud, het vertoont een nuchtere architectuur, doch de 
diepe baksteentoon verinnigt de nuchterheid. 
k heb niet geaarzeld, het nieuwe perceel in kleur  te doen 

aansluiten bij  de oudste buurman, temeer  daar  door 
terugbouwing de mogelijkheid ontstond een deel te laten 
begroeien, zoodat de natuur  kon herstellen, wat aan 
kleurovereenstemming ontbrak. 

e gebruikte zandsteen is Oberkirchner , terwij l verder 
tot verlevendiging van den ingang terracotta van Brou-
wer  werd toegepast. 

e kleuren van het buitenverfwerk zijn getemperd wit 
en Amsterdamsch groen, de deur  is blank teakhout. 

t inwendige is voor  het grootste deel met blanke hout-
soorten betimmerd. 

0 . 
door . E S . 

Vervolg van bladz. 166. Slot. 

En nu het tweede punt. 
e heer  V . d. "W. heeft ook de vraag aangeroerd in hoe-

verre aesthetische vorming op de . thuis behoort. 
k geloof, dat de opinie van den heer  V . d. W. en van 

hen wier  meening hij  voor  mij  vertegenwoordigt, niet 
zooveel van de mijne verschilt. k meen ook, dat aesthe-
tische vakken op de . T . S. niet thuis behooren. "Wi j 
zouden alleen er  nog eens over  moeten praten wat men 
onder  aesthetische vakken dient te verstaan. t lijk t 
mij  hier  de plaats niet om daarover  van gedachten te 
wisselen, althans nu niet. 
Slechts zou ik er  op willen wijzen, dat de ware opvatting 
bij  onderwijs waarbij  ontwerpen een leervak is nooit 
kan gedoogen dat er  leelijke dingen ontworpen worden. 
"Wanneer  men eenmaal zoover  is dat men zich in staat 
voelt te verhinderen dat er  smakelooze (dat wil zeggen: 
foutieve) ontwerpen worden gemaakt, meen ik dat al 
heel veel bereikt is. 
Om dit te doen behoeft men werkelij k geene aesthethiek 
te doceeren, maar  hangt veel af van de ontwikkeling en 
het peil van den leeraar. 
Of nu verdere aanvullingscursussen het schoonheids-
begrip in bouwkunst verder  zullen kunnen ontwikkelen 
is een vraag waarop eerst antwoord behoeft te worden 
gegeven, wanneer, ik hoop binnen niet te langen tijd , 
het . T . O. geregeld is. 

p kwam van den heer  V . d. W. een antwoord, 
waarin hij  te kennen geeft het met mij  eens te zijn, dat 
het . onder  meerdere vormen moet voorkomen, 
met het oog op de vele verschillende categorieën onder 
de middelbare technici, ook over  de aesthetische oplei-
ding als onderdeel van het geheel. 
Ook ziet de heer  V . d. W. in mijne splitsing van voor-
standers in hen die onder  invloed staan van het hooger, 

en hen, die met het lager  technisch onderwijs in 
verband staan, eene verklarin g van de zoo sterk 
uiteenloopende meeningen. 
Verder zegt de heer  V . d. W. nog eens duidelijk , 
dat z.i. de „durchschnittsleerling "  der  ambachts-
school niet ongeschikt voor  elke . T. S., maar  wel 
voor  de 't meest opgevoerde soort van het . T. O. 
En nu komt de schrijver  nog eens met de belang-
rijk e uitspraak dat er . T- scholen van verschil-
lend karakter  moeten wezen; behalve scholen van 
het Utrechtsche type moeten er  avondcursussen 
zijn met veel eenvoudiger  program, verspreid 
over  het geheele land en bestemd hoofdzakelijk 
voor  de ambachtsschool-leerlingen. 
Overigens betoogt de heer  V. d.W., dat 't verkeerd 
zou zijn wanneer  de Utrechtsche school zich naar 
de 70"o der  leerlingen richtte, omdat men bij  het 
stichten van een school zich als hoofdpunt moet 
afvragen: wat men wil bereiken. s er  waren 
reeds vele stukken gepubliceerd, die de koers 
reeds bepaald hadden vóór de stichting, terwij l 
het Utrechtsche programma, op grond van de 
ervaring voor hen die later zelfstandig zullen op-
treden niet te hoog is. 

t peil moet dus worden bepaald niet door  de 
ambachtsschool, maar  door  wat de heer  V. d. "W". , 
aan de Utrechtsche school, meent dat men moet 
kunnen eischen van flink onderlegde middelbare 
technici. ' 

e heer  V . d. W. gaat verder: 
..En bovendien, op welken grond kan het worden ver-
dedigd, dat het juist ambachtsschoolleerlingen moeten 
zijn, die een . moeten bezoeken?Zeker,— ik weet, 
dat er  sommigen zijn, die dat als van zelf sprekend ach-
ten. r  dan kan men evengoed vergen, dat de leer-
lingen der e Technische School moeten kun-
nen overgaan op de Technische  en dat zal 
toch geen werkelij k bevoegde in ernst verlangen. 

e opinie over  de ambachtsschooljongens zal menig-
een niet aangenaam in de ooren geklonken hebben, 
maar  ik kan die personen verzekeren, dat hetgeen wij 
met hen doormaken nog veel erger  is. Als wij  dan gedu-
rende het eerste semester  ongelooflijke moeite hebben 
gedaan, beginnen de beste te ontdooien en geleidelijk 
begint men eenig resultaat te zien. r  wat het gemis 
aan . B. S. of . U. . O.-jaren aan leegte heeft teweeg-
gebracht, kan ook door  ons niet worden aangevuld en 
blijf t een leegte het geheele verdere leven. Bovendien : 
zooveel inspanning kan niet op den duur  gegeven 
worden. 

Voor  dat gebrek is maar  één geneesmiddel, betere 
vooropleiding. 
Vraagt men mij  dus: zijn de jongens der  ambachtsschool 
ongeschikt om voor  architect, aannemer of hoogeren 
bouwkundig-ambtenaar  te worden opgeleid, dan is 
mijne meening: neen, de praktij k levert daartoe voor-
beelden te over. : waar  we hier  bij  een nieuwen 
tak van onderwijs staan, acht ik het ten zeerste in het 
belang daarvan, dat de jongens niet van de lagere 

S T E . Arch . J. B. V A N O G H E M , B. . 

school naar  een ambachtsschool, maar  naar  een . 
of . U. . O. school overgaan en het jaar  ambachts-
onderwijs aan de . T . S. zelf doorloopen. 
Overigens kan ik slechts naar  mijne voordracht verwij -
zen, mogen belangstellenden zich de moeite getroosten 
die a tête reposée door  te lezen; het heeft bij  mij  jaren 
geduurd vóór ik de daarin neergelegde overtuiging 
bezat. 

t middelbaar-technisch-onderwijs-vraagstuk bevat 
nog verschillende andere en zeer  gewichtige zijden, die 
ik niet heb aangestipt. n we eerst zorgen, dat de 
opleiding der  architecten daarvan voordeel trekke" . 

n het artikel in no. 11 van Architectur a laat ik uitko-
men dat ik mij  niet verklaard heb tegen het peil dat de 
Utrechtsche school aangenomen heeft, maar  wel tegen 
de inrichtin g op denzelfden voet van al het verdere . 
T . O. voor  de bouwkunde. 
Voor  zoover  ik kan zien lijk t het mij  niet goed aparte 
scholen te maken voor  de verschillende beroepen, als 
opzichters, patroons, aannemers, architecten, enz. maar 
moeten de scholen zich richten naar  de vooropleiding, 
zooals die nu eenmaal is. Scholen dus hoofdzakelijk 
voor  de 30 0 en andere hoofdzakelijk voor  de 70 °/0. 
Over  de vooropleiding richt ik tot den heer  V. d. W. : 

e vraag is dunkt mij  niet of het juist ambachtsschool-
leerlingen moeten wezen, die de . T. S. bezoeken. e 
kwestie moet ruimer  gesteld'worden, ik doelde daarop 
ook toen ik in mijn vorig artikel een antwoord poogde 
uit te lokken op de vraag of de heer  V. d. W. onder  de 
niet geschikte leerlingen voor  de Utrechtsche school 
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tevens begreep de vakjongens, die een avondvakschool 
(Burgeravondschool, enz.) hebben doorloopen. e kern 
der kwestie zit hier  m. i. in de vraag: moeten de leerlin-
gen voor  T. O. voor een belangrijkgedeelte voortkomen 
uit „het vak" of niet? 

r  nu in ons land met de vele bloeiende ambachts-
scholen en avondvakscholen gezegd mag worden, dat 
de ontwikkelde ambachtsman in eene van deze beide 
scholen hoofdzakelijk zijne technische kennis heeft op-
gedaan, moet weliswaar  met het leerplan dier  scholen 
rekening gehouden worden, maar  mag nog niet de ge-
volgtrekkin g gemaakt worden, dat de ambachtsschool 
nu juist voor  het . T. O. opleidt. 

r  mag gezegd worden, dat er  kans is de eventueel 
bestaande gebreken in het r  T. O. te verkleinen, 
wanneer  later  de leerkrachten ervoor  wat meer  uit de 

. T, O.-leerlingen gerecruteerd kunnen worden. 
Op de vraag evenwel zoo in 't algemeen gesteld, of de 
leerlingen voor . T . O. wel of niet uit het vak moeten 
voortkomen, antwoord ik met overtuiging: Ze moeten 
gedeeltelijk uit het vak voortkomen, (vooral voor  de 
bouwvakken, voor  de machinevakken staat de zaak in 
vele opzichten anders) of wel het vak ook in de praktij k 
grondig hebben medegemaakt, dus „van onder op" 
komen, maar  daar  naast moeten er  in elke categorie ook 
bouwtechnici te vinden zijn die het gegeven was ruimer 
kennis op te doen om zoo „van boven in"  het vak te 
komen. 
Van welke soort de beste zijn is zoo maar  niet te zeggen, 
maar  wel is te zeggen dat geen der  beide soorten de 
andere kan missen en . .. dat ze 't zelfde werk evengoed 
kunnen doen". 
Over  de aesthetische zijde schrijf ik : 

n wil ik nog even releveeren, dat er  gediscus-
sieerd zal moeten worden over  de vraag wat men bij  het 

, T. O. te verstaan heeft onder  aesthetische vakken. 
Van niemand is te verwachten, dat hij  opzettelijkzou be-
proeven het zoeken naar  de schoonheid uit het . T. O. 
te verbannen. r  over  het begrip .schoonheid bren-
gen in onderwijs" , nog wel in onderwijs in ontwerpen, 
scheppen, is het hoog noodig 't eens te worden, want ik 
mag veronderstellen, dat iedereen zich dit niet op de-
zelfde wijze voorstelt. 
Een bekend man op het gebied van bouwkundig- en 
kunstnijverheid-onderwij s schreef mij  onlangs: e 
men de aesthetische opleiding van den a.s. bouwkunst-
beoefenaar  op redelijke wijze met de r  Tech-
nische opleiding in verband denkt te brengen, boezemt 
mij  natuurlij k veel belang in. t lijk t mij  zeer  moeilijk , 
want de aesthetische opleiding is niet maar iets wat men 
er  bij  kan doen door  lessen in stijl - en ornamentleer  en 
dergelijke te geven. t zit veel dieper. Wie aanleg heeft 
voor  bouwkunst moet zoo gauw mogelijk de volle gele-
genheid vinden die aanleg te ontwikkelen; wachten of 
uitstellen is hier  m. i. een kwaad ding." 
k ga in ongeveer  alle opzichten met deze opinie mede. 

r  ik wil er  bijvoegen, dat er  voor  ongerustheid, wan-
neer  die aanwezig mocht zijn, niet zooveel reden is als 
op 't eerste gezicht schijnt. Bij . T. O. al is het nog 
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zoo .technisch", behoeft aesthetische ontwikkeling niet 
te worden achtergesteld bij  technische ontwikkeling. 

s om nu de vraag welke vakken onder  de aesthe-
tische behooren, even te laten rusten, (deze vraag heeft 
in het bovenaangehaalde schrijven reeds voor  der  zake 
kundigen, die tusschen de regels kunnen lezen, eene aan-
wijzin g gekregen, waaruit men 't antwoord kan vinden) 
wil ik opmerken, dat er  tusschen bouwkunde en bouw-
kunst, wanneer  het gaat over  ontwerpen, eigenlijk geen 
verschil behoorde te wezen. 
Wanneer  men bij  bouwen kunst beschouwt als een toe-
voegsel, als iets waardoor  men leelijke zaken door  het 
bijbedenken van versierselen mooi leert maken, dan zal 
er  moeilijk overeenstemming te krijgen zijn. r  we 
mogen toch wel veronderstellen, dat men het er  over 
eens is „dat kunst dieper zit".  Ook mag ik hopen, dat de 
eenvoudige waarheid begrepen zal worden, die zit in de 
zinnen van mijn vorig artikel : 
„Wanneer men zich in staat voelt te verhinderen dat er 
smakelooze (d. w. z. foutieve) ontwerpen worden ge-
maakt, meen ik dat al heel veel bereikt is,"  en 
., de ware opvatting bij  onderwijs waarbij  ontwerpen een 
leervak is, kan nooit gedoogen dat er  leelijke dingen 
ontworpen worden". 
n het doceeren van bouwkunde-geschiedenis, 't aanlee-

ren van historische bouwvormen zit niet vooral het 
kunst-element bij  het onderwijs. t kan er  in zitten, 
maar  zeker  niet zooveel meer  dan in het onderwijs in ge-
wapend beton- of ijzerconstructies. En wanneer  het 
kunst-element in de lessen voor  deze vakken tot zijn 
recht komt zal het begrepen worden door  hen voor  wie 
het begrijpen ervan iets waard is. 

t en techniek behooren niet gesignaleerd te worden 
als vijandinnen, maar  als vriendinnen, als elkaar  steu-
nende en samen opgegroeide zusters. 

t dit hier  voorloopig voldoende zijn omtrent het 
kunst-element in bouwkunde-onderwijs. 
Tot zooverre het antwoord aan den heer  V. d. W. 
Overigens wil ik van de gelegenheid gebruik maken het 
volgende onder  de aandacht van belanghebbenden in 

. T. O. te brengen. 
t komt mij  voor  dat voor  de bouwvakken, buiten de-

genen die van het s afkomstig 
zijn, de opzichters, teekenaars, patroons, architecten, 
enz. langs 3 wegen kunnen worden opgeleid. 

e eene weg moet gaan over  het r  T. O. en het aan 
dit onderwijs verbonden Voortgezet r  T.O,, dat 
aan avondscholen gegeven wordt. t onderwijs is ge-
heel in handen van de leerkrachten van het r  T. O. 
Eisch van toelating: einddiploma van een e T. S. 

e Voorgezette . T. S. staat tot het . T. O. ongeveer 
zooals de school voor  Voortzettingsonderwijs of . U. 

. (een type dat op meerdere plaatsen is opgericht, niet 
steeds onder  denzelfden naam) staat tot het gewone . 
Een tweede weg gaat naar  verkiezing over  het . T. O., 
gevolgd door  een Aanvullingscursus vanl winteravond-
halfjaar  (Wis- en natuurkunde, Talen) öf over  het ge-
wone algemeen vormend onderwijs aan Voortzettings-
school of 3 jar . , vervolgd door  een praktijk-werk -

T T T E OVE T G 

T J E G  VA N . 

. . J.  &  ZN., . 

 T E . Prachtige architectuur 
(begin 17de eeuwl groote rijkdo m bij  rust en kloekheid 
in de hoofdzaken (muren, topgevels en dak) de kleine 
ramen met forsche ontlastings bogen in stevige muur-
dammen. 

. e en sierlijk e 18»** eeuwsche dorps-
architectuur. 

CAFÉ E N T E . (Einde 19^ eeuw).Gele-
gen tegenover  de Vleeschhal en daarom getracht deze na te 
maken. Echter  is hier  de eisch geheel anders: openge-
werkte gevel, veel glas. spiegelruiten, uitgegeven niet aan-
vaard en tot eigen kunst verwerkt. Van daar  aesthetische 
conflicten, o.a. zware bovenbouw op lichten onderbouw, te 
forsche bogen boven de ramen der  verdiepingen, die niet 
opgesloten zijn in muurdammen. Voorbeeld van slechte 
stijlnamaak. 

. e dorpsarchitectuur  van be-
droevend gehalte. Verwildering : product van totaal on-
bevoegden, die ..modern''  bouwen. 
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T J E G  V A N . 

. . J .  &  Z N . , . 

ST. ANNA E T E . Eenvoudige, aaneengesloten bebouwing, die goed in een 
landelijk e omgeving past. 

G T E . Vrijstaande gelijkvormige huizen, op kleinen 
afstand geplaatst, hebben een saai en eentonig aanzien. t effect van de goede en rus-
tige architectuur  wcrdt hier  door  de kleine tusschenruimte geschaad. 

Él L 
. Ü Y i i V G n 3 ff 

A T 

 T E . Goed in het Stadsbeeld. N T E . Niet goed in het stads-
beeld. 

zaamheid van te bepalen duur, naar  de . T. S. van 
bijv . dri e dagsemesters (fac. avondsemesters), (type A). 
Eisch van toelating: einddiploma metgoed predikaat, 
van een . en de Aanvullingscursus, öf einddiploma 
van de algem. vormende school met getuigschrift omtrent 
praktijkwerkzaamheid , öf toelatingsexamen. 

e derde weg gaat over  eene opleiding volgens verkie-
zing naar  de . met 5 semesters (type B), zooals de 
school in Utrecht,en eischt voor  toelating geen diploma's, 
geen getuigschriften (of het moest dan dat van de 3 jar . 

. B. S. zijn), maar  alleen een goed afgelegd toelatings-
examen. 
Aan geen der  beide typen van de . T. S. wordt in 't al-
gemeen les gegeven door  leeraren van Ambachtsscholen, 
maar  hoofdzakelijk voor  de technische vakken, door  hen 
die uit het . T. O. voortkomen. 

e verhouding tusschen type A en type B wordt zoo 
ongeveer  uitgedrukt door  het verschil tusschen de 3-jar. 
en de 5-jar. . B. S. e leerlingen, die de 5-jar. . B. S. 
bezoeken met het plan die tot het eind te volgen zijn van 
een ander  soort dan die der  3-jar. 
n studie genomen moet dan worden de vraag of de leer-

lingen van de . type A in het 4e semester  van type 
B kunnen worden toegelaten. 

e complete l is alleen bestaan-
baar  in zeer  groote steden. n kan ze daar  zelf-
standig bestaan. 
Partiëele n in andere centra, 
naar  plaatselijke behoefte, kunnen een hoogst noodigen 
ruggesteun ontvangen door  combinatie met een . 
type A, eene combinatie die voor  beide zeer  gelukkige 
resultaten kan hebben. 

Ten slotte een voorstel. 
Er moet overeenstemming komen, zoowel om de onder-
linge aaneensluiting mogelijk te maken, maar  ook om 
zekerheid te geven aan de waarde der  einddiploma's. 
Volstrekte uniformitei t behoeft niet nagejaagd te wor-
den, wel éénheid van bedoeling. 

r  menschen midden in het betrokken onderwijs 
staande moeten rustig overleggen en, gesteund door  de 
actie der  daartoe aangewezen vakvereenigingen als 
Architectur a et Amicitia , de j  voor  Bouw-
kunst, de Opzichters- en Teekenaarsbond, Vakoplei-
ding, e.a., te samen beproeven invloed uit te oefenen bij 
het e van Binnenlandsche Zaken. 
Want er  moet worden uitgemaakt, niet alleen hoe de 
scholen behooren te zijn, maar  ook of er  meerdere van 
het Utrechtsche type moeten wezen, en hoe groot de 
behoefte is aan scholen van het type A. 
Zou Architectur a niet met de j  in overleg 
kunnen treden ten bate van deze belangrijke zaak om te 
komen tot een flink e actie? 
Wi e neemt daartoe het initiatief? " 

Groningen, 17 t 1913. . E S . 

. 

e heer  de Vries m had de vriendelijkhei d mij  vooraf 

inzage te verleenen van de drukproeven voor  boven-
staand artikel . 
Zij n streven om ook de j  voor  het middel-
baar  technisch onderwijs te interesseeren kan ik niet 
anders dan van harte toejuichen. 

W. J. . VA N E . 

- EN . 
T E OVE T BOUW-

G T J E G
 VA N . 

Uitg.: . J.  &  Z N . . Amsterdam 1912. 

: 
1) Programma van de conferentie. 
2) Openingsrede door  J. . W. , B. . 
3) Overzicht en overzicht van de g in het 
buitenland, en hetgeen reeds tot stand is gebracht, door  A. W. 
Weissman. 
4) Bescherming van stads en landelijk schoon in verband met 
de ontwikkeling der  moderne bouwkunst, door  J. Gratama, B. . 
5) e architectuur, door . P. C. de Bazel. 
6) e eischen aan landelijke uitbreidingsplannen te stellen, door 
J. G. . 
7) e aesthetische eischen aan utiliteitswerken te stellen, door 
Prof. J. F. , B. . 
8) l zur  Beförderung des Bauelements beim Schutz der 
Schönheit von Stadt und , Vortra g von Frit z . Schrift-
steller  des Bundes z in . 
9) , voor  Nederland dienstig, ter  bevordering van het 
bouwkundig element bij  de bescherming van stads- en landelijk 
schoon, door . v. d. t . 

, na het toezenden van dit smaakvol gedrukt rapport aan de 
deelnemers en belangstellenden van bovengenoemde conferen-
tie, en het verkrijgbaar  stellen ervan in den handel (2 gld.) een 
aankondiging in dit blad nog noodzakelijk ? 

t antwoord luidt : neen en ja ! 
Neen. voorzoover  het ingewijden betreft. e weten dat doel 
en middelen van de , te weten : sentiment, 
respecteering. raadgeving, voortvarendheid, met hun onaf-
scheidelijke spookschaduwen van: sentimentaliteit, behouds-
manie, bemoeizucht en overhaasting. altij d hebben bestaan ; 
en dat het alleen de hooger  stijgende zon van de algemeene 
aesthetische belangstelling is. die de lichtzijden heeft verhelderd 
en de schaduwen heeft verkleind. Zij  zijn het bovendien voor 
wie de denkbeelden en feiten in dit rapport neergelegd weinig 
nieuws meer  geven, omdat ze zich. hetzij  practisch of theoretisch 
daarmede sinds geruimen tij d hebben bezig gehouden en het 

l niet uit sympathieke congresbeschou-
wingen, doch uit eigen, nuchtere ervaring hebbenleeren kennen 
en meestal, trots alles, hebben liefgekregen. Voor  hen zou meer 
passen een bespreking met debat, een vergadering waarin bin-
dende conclusies werden genomen, of een excursie naar  de plaat-
sen der  bereikte of niet-bereikte resultaten der , 
— maar  zoover  zijn we met deze beweging in d nog niet. 
al is naar  ik hoop die tij d niet meer  verre. 

Ja. voorzoover  het oningewijden betreft. , al is ook de 
practische-aesthetiek van het daaglijksche leven, in stad en land. 
bij  de autoriteiten zoowel als bij  den particulier  meer  en meer 
een aanhoudende zorg van veler  bemoeiingen, een groot deel 
van hen die ook zouden kunnen medewerken, van hen die hun 
steentje zouden kunnen bijdragen, van hen die in hun krin g 
propaganda zouden kunnen voeren, is nog niet voldoende in-
gelicht waar  het precies om gaat, en welke middelen daartoe 
moeten worden gebezigd. Voor dezulken is een rapport als dit 
van groot gewicht. 

e inhoud toch is overzichtelijk omdat het hier  slechts een onder-
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T T E . h gesloten straatge-
zicht; de buiging in de straat brengt het onduidelijke, te ver 
afgelegene buiten het gezicht; rustige en genoegelijke indruk . 
(Uit het t der  Conferentie over  het bouwk. element bij 
de bescherming der  schoonheid van Nederland). 

deel: ..het bouwkunstig-eleinent"  van t betreft, een 
onderdeel echter  van groot belang, met een verstrekkendgebied. 
Op dit terrein nu is de stof aangenaam verdeeld, klaar  behan-
deld, goed toegelicht in woord en beeld. t laat de détails en 
strijdvragen terzijde, en opbouwende toont het alleen de in 
't oog springende plicht die op een volk rust om oud- en nieuw-
schoon te handhaven, — om. indien het schoone-oude vallen 
moet er  het nicuw-schoone voor  in de plaats te stellen; en ook 
zonder  dat, te zorgen dat het nieuwe de hooge kwaliteiten van 
het oude evenare. niet in copie doch in wezen. 
Wanneer  het inderdaad gelukt langs dezen weg velen te berei-
ken en de beweging veler  sympathie verkrijgt , dan zal de -
schutactie een goede kant uitgaan, en zal er  waarborg blijven 
dat alle eenzijdigheid blijv e geweerd. 

n dit algemeen congres en veelzijdig rapport , (mijlpalen op 
't gebied van , en van populaire bouwpropaganda) — 
bovendien een symptoom er  van zijn dat. als bij  iedere sterke 
cultuurbeweging van voorheen, ook nu de bouwkunde weer 
haar  hooge plaats herneemt. 
3,13. D . C L . 

B. . g 
G S EN . 

Prijsvraag . 

n verband met enkele gevraagde inlichtingen is art. 4 van het 
programma gewijzigd. 
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JACOB VA N T T E . Gemis 
aan geslotenheid, de huizenrij  verdwijn t vervagend in het 
verre verschiet. r  ontstaat een vervelende indruk . 
(Uit het t der  Conferentie over  het bouwk. element bij 
de bescherming der  schoonheid van Nederland. 

t artikel luidde: 

Elke inzending moet vergezeldgaan 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 
stukken, bij  de inzending behoorende. 

t artikel te lezen als volgt: 

 inzending moet vergezeld gaan van twee, behoorlijk gesloten 
enveloppen: de eene met het opschrift „correspondentie-adres", 
bevattend dit adres, en de andere met het opschrift „ontwerper" 
bevattend naam en adres van den ontwerper. 
Op beide enveloppen moet een motto vermeld staan, dat ook voor-
komt op elk der stukken, bij de inzending behoorende. 

Tevens wordt medegedeeld, dat elk ingekomen ontwerp tegen 
brandschade verzekerd zal worden tot een bedrag van f 109. 

Namens de Jury 

J. G R A T A M A , 

. Z W I E R S . 

^ . 2$ 
E E N T N . 

n het Bouwk. Weekbl No. 33,1912, schreef de heer  J. Gratama 
een belangrijk artikel .Oud- en Nieuw "  waarin deze 
over  de architectuur  der  winkelstraten o.a. zegt: -
straten zooals de Groote t hebben haar  goede architec-
tuur  verloren en toonen nu het rammelend aspect van onbedui-
dende of reclamezuchtige gevels, waarin het tegendeel van har-
monie of overeenstemming heerscht zooals in vrijwe l alle win-
kelstraten van onze steden." 

r  niet alleen dus dat het aestetisch aanzien der  winkelstraten 
op een laag peil staat, men gaat nu ook de rooilijnen bederven, 

Gevelwedstrijd te . s aan de Jan van Goijenkade 44 van den r 
Prof. . A. W. Nieuwenhuis. Ontwerpster w . . Nieuwenhuis - van 
Uexküll Güldenbandt, . , waaraan een Eervolle vermelding is toegekend. 

uitgebracht naar  aanleiding van het voor-
stel der  raadsleden P. G. Buskens, . A. . 

. J. van y en G. van Bleek, om maatre-
gelen te treffen tegen het ontsieren van het 
stadsbeeld door  wanstaltige of opdringend 
leelijke reclame's, veroorlooft zich bij  deze 
de vrijhei d om onder  verwijzing naar  de 
hierbijgaande toelichting,Uw College drin -
gend te verzoeken om niet mede te gaan 
met genoemd advies, waardoor  elke po-
ging om het euvel der  stadsontsiering door 
reclames tegen te gaan wordtafgesneden. 
doch integendeel te dezen opzichte die 
stappen te doen, die Uwe College noodig zal 
achten om te komen tot eene regeling van 
dit vraagstuk overeenkomstig den geest die 
uit het voorstel van genoemde raadsleden 
spreekt. 

't Welk doende. 
Het Bestuur van den Bond van Neder-
landsche Architecten, 

. P. C. E , Voorzitter. 
C. N. VA N . le Secretaris. 

Amsterdam. 7 t 1913. 

waarvan men in den laatsten tij d in de Barteljorisstraat een 
tweetal voorbeelden kan zien. 

t eerst kon men dit waarnemen bij  een winkelhuis waar  men 
gewoon een goede halve meter  terugbouwde. de in 't gezicht 
komende gedeelten van de zijgevels der  naastliggende perceelen 
werden met wit verglaasde, blikkerende „bloktegels"  beplakt en 
klaar  was het. 

e zien we nu gebeuren aan de overzijde, alleen is hier 
bij  een geerend terrein de rooilij n niet evenwijdig teruggebracht, 
zoodat de nieuwe gevel aan eene zijde aan de bestaande huizen 
aansluit, aan de andere zijde een goede halve meter  terugstaat. 
Buiten beschouwing latende of dit terugbouwen geschiedt op 
specialen wensch der  eigenaars, of dat gemeentelijke voorschrif-
ten of wenschen dit noodig maken, moet men zich toch afvragen 
wat er  van de Barteljorisstraat moet worden als men op deze 
wijze zou voortgaan. e voor- en terugsprongen, de met blikke-
rende materialen „versierde"  gedeelten der  zijgevels zullen on-
getwijfeld een allerongunstigt en zeer  onrustig aspect geven. 
Te hopen is het daarom dat m spoedig een schoonheids-
commissie moge bezitten, welke dergelijke ontsieringen zal kun-
nen tegengaan en waarop ook door  den heer  Gratama in zijn 
bovenaangehaald artikel werd aangedrongen. 
Bloemendaal. i t.'13. A. J. C. 

Q . M 
t Congres van de Association e et Artistiqn e 

zal 17, 18 en 19 Juli 1913 te Scheveningeu gehouden worden. t 
congres gaat vooraf en sluit aan bij  het 3de Congres Artistiqu e 

, dat van 19 23 Juli te Gent plaats heeft. 
Wij  hopen spoedig op deze congressen terug te komen. 
Ontsierende s te . r  den Bond van 
Nederlandsche Architecten is het volgende adres ingediend. *) 

Aan den Gemeenteraad van

 Heeren, 
t Bestuur  van den Bond van Nederlandsche Architecten, ge-

vestigd te Amsterdam, 
Gezien het advies der  Commissie voor  de strafverordeningen, 

) r  het  der j  tot Bevordering der  Bouwkunst 
een adres van adhaesie van den Gemeenteraad van m gezonden. 

G bij  het adres aan den Gemeenteraad van -
dam in zake het voorstel der n P. G. Buskens. . A. 

. . J. van j  en G. van Bleek, betreffende ontsiering door 
reclames. 
Tot toelichting van bijgaand adres zij  het ondergeteekenden ver-
oorloofd het navolgende op te merken. 

t is niet te ontkennen, dat hoe langer  hoe meer  de drang om 
de bijzondere aandacht van het publiek, hetzij  op een persoon, 
hetzij  op een zaak, te vestigen, het maken van reclame tot zoo-
danige afmetingen heeft doen groeien, dat daardoor  op ernstige 
wijze de schoonheid van stad en land. voor  zoover  deze nog be-
staat, bedreigd wordt. 
Al s een uiting van den strij d om het bestaan, den strij d om de 
voldoening aan stoffelijke behoeften, zooals de huidige maat-
schappelijke verhoudingen die mede brengt, zal het maken van 
reclame met zijn ongezonden ondergrond van humbug en mis-
leiding voorloopig nog wel getolereerd moeten worden. e 
vraag rijs t echter, of daaraan niet zekere grenzen behooren ge-
steld te worden, wanneer  de wijze, waarop dit geschiedt, de be-
vrediging van hoogere dan stoffelijke behoeften: den zin voor 
harmonie en het gevoel voor  schoonheid dreigt te benadeelen. 
zelfs onmogelijk te maken ; of het niet noodzakelijk is te achten, 
dat door  bepaalde, door  de overheid te geven voorschriften, het 
vrij e gebruik van den eigendom, beperkt worde ook in gevallen, 
waar  het niet enkel de veiligheid en de gezondheid, maar  de 
hoogere ideëele behoeften van den mensch geldt. 

t antwoord op deze vraag kan in beginsel niet anders dan be-
vestigend luiden en dat deze opvatting meer  en meer  veld wint. 
bewijzen de verordeningen door  verschillende bestuurscolleges 
in den laatsten tij d uitgevaardigd, die van datzelfde beginsel 
uitgingen. 

Wij  behoeven slechts te wijzen op de verordeningen, door  de 
Provinciale Staten van d en van Zeeland [uitge-
vaardigd, om ontsiering van het landelijk schoon te voorkomen, en 
te herinneren aan de invelestedeninhetlevengeroepen schoon-
heidscommissies, wier  taak in dezelfde richtin g ten opzichte van 
het stadsschoon heen wijst, aan de bouwverordening van de 
gemeente , die het verleenen van een bouwvergunning 
zelfs afhankelijk stelt van schoonheidseischen, terwij l de ge-
meente Nijmegen reeds een reclame-verordening bezit. 

t is dan ook niet in te zien, waarom voor m hetzelfde 
beginsel niet geldig zou zijn. en de verhoudingen in deze stad de 
toepassing er  van zouden verbieden of onmogelijk maken. 
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Toegegeven kan dadelijk worden, dat het niet gemakkelijk zal 
zijn, eene verordening te maken, die in alle gevallen bevredi-
gende resultaten oplevert, doch daarmede zal slechts de ver-
wantschap met andere verordeningen bewezen zijn en daaraan 
kan moeilijk een grond ontleend worden niet te trachten haar te 
maken wanneer  hare noodzakelijkheid blijkt . 

t komt adressant ook voor, dat in het advies der  Commissie 
voor  de strafverordeningen, bij  hetaangeven der  moeilijkheden, 
die het maken van eene verordening in den weg staan, te weinig 
aandacht is geschonken aan het eigenlijk beginsel, dat aan het 
voorstel der  drie raadsleden ten grondslag ligt en te veel het 
oog werd gericht op de moeielijkheid aan het beoordeelen der 
schoonheid van de reclame's op zichzelve, verbonden. h 
hoewel dit laatste punt zeker  niet geheel buiten het geding zal 
kunnen blijven, is toch het eerste de hoofdzaak, en is het noodig 
deze twee elementen streng uit elkander te houden. t is te 
denken, dat eene reclame, die op zichzelve een kunstwerk van 
hooge waarde is. toch wordt aangebracht op eene wijze, die het 
stadsbeeld in hooge mate kan schaden; dat daarentegen eene 
reclame, zonder  bepaalde aesthetische waarde en doeltreffend 
aangebracht, zonder  schade voor het stadsbeeld zou kunnen 
worden toegelaten, 

Beaamd kan worden, dat in een groote nijvere stad de reclame-
middelen tot het normaal aspect van de stad behooren; doch 
daarmede kan niet bedoeld zijn. dat elke reclame en op welke 
wijze en waar  ook aangebracht, toegelaten zou moeten worden. 

j  rijs t de vraag, of er  al of niet schade aan de schoonheid 
van het stadsbeeld wordt toegebracht. , hoe meer de 
reclame de bestaande harmonie verbreekt, hoe beter  zij  aan het 
doel van den reclamemaker  beantwoordt, en het is juist deze 
verstoring der  harmonie, die herhaald, en door  d.e concurrentie 
telkens meer  geprononceerd herhaald, ten slotte het stadsbeeld 
zijn bekoring doet verliezen. 

e overweging, dat het op dit oogenblik in m nog zoo 
erg niet is, kan niet ernstig gemeend zijn ; immers, er  is alle aan-
leiding om aan te nemen. dat. evenals elders, ook hier  het maken 
van reclame wel zal vermeerderen, doch niet verminderen. t 
zal dus niet verstandig zijn, te wachten tot dat het euvel zoo ver 
voortgewoekerd is. dat herstel niet meer  mogelijk is, doch aan-
beveling verdienen, door  tijdi g in te grijpen het onherstelbare 
te voorkomen. 

Geen beroep op de noodzakelijkheid van reclame voorliet zaken-
leven, mag de oogen doen sluiten voor dit werkelijk e gevaar; 
geen sophisme, dat het een natuurlijk e factor  ten goede noemt: 
..dat een zinrijke, smaakvolle voorstelling groote kans heeft de 
aandacht te boeien en in het geheugen van den voorbijganger te 
blijven",  mag hier  terug houden van eene poging om dat gevaar 
af te wenden, doch hierbij  dient de hoofdaandacht geschonken 
te worden aan het beginsel, waaruit ook het voorstel der  drie 
raadsleden ontsproot: beperking der  vrijhei d om op welke wijze 
ook het stadsschoon. dat gemeen eigendom is, tot schade van dat 
algemeen te verstoren en daardoor het schoonheidsgevoel van 
den stadsburger te kwetsen, of te verhinderen, dat het zich ont-
wikkelen kan. 

t staat niet aan adressant te beoordeelen of dit langs den weg, 
door de dri e raadsleden aangegeven, te bereiken zou zijn ge-
weest, doch zij  meenden Uw College te moeten verzoeken, afge-
scheiden hiervan, haar  aandacht aan het vraagstuk te willen 
schenken, en in de lij n der  moderne opvattingen ook tegen de 
excessen der  moderne cultuur  te willen optreden, 

Het Bestuur van den 
Bond van Nederlandsche Architecten, 

. P. C. E . Voorzitter. 
C. N. VA N , Je Secretaris. 

Amsterdam, 7 t 1913. 
Teekenschool voor . a Costaatraat (4, 
Amsterdam. Zomerochtendcnrsns. 
Aan bovengenoemde school worden de volgende vakken onder-
wezen : 

t teekenen van vlakke figuren naar  plaat en van eenvoudige 
voorwerpen naar de natuur. 
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t rechtlijni g teekenen. 
t teekenen en styleeren van planten, bloemen, vlinders en 

vogels naar  de natuur. 
t ontwerpen van ornamenten, met het oog op het vak van den 

leerling. 
t teekenen op steen en het afdrukken. . 
t teekenen naar  de natuur  van stillevens, van reliefornamen-

ten en van fragmenten van het menschelijk lichaam. 
t boetseeren, houtsnijden en steenbeeldhouwen. 
e lessen worden gegeven gedurende de maanden , Juni en 

Juli 's morgens van half zeven tot half negen. 
t schoolgeld bedraagt voor  den geheelen cursus f 2.50. 

e aanvang van den cursus is bepaald op 5 . 
g dagelijkschbij  den concierge aan het schoolgebouw. 

Belangstellenden worden uitgenoodigd, de tentoonstelling van 
werkstukken, vervaardigd in den afgeloopen winter-cursus, die 
gehouden zal worden Zondag 13 Apri l van 2 4 en g 
14 Apri l van 10 12, 2 4 en 7- 9. te komen bezichtigen. 

. 
N VOO , -

 EN S 1913, ingesteld door 
de j  tot Bevordering der  Bouwkunst. 
n verband met het behaalde rangnummer hebben de volgende 

n het diploma behaald voor: 

Bouwkundig Opzichter. No. 1. A. A. v. d. . m ; 2. . 
O verkamp, Uithoorn; 3. . . ; 4. P. C. , 
Venlo; 5. Tj . Sijbrandij , Sneek; 6. G. . Bloembergen, -
den ; 7. Th. . v. . e en Spaarnewoude : 8. W. 
Bakker, den ; 9. A. F. de Vos, Amsterdam ; 10. J. . J. Weeda. 
Oud-Beyerland; 11. G. . , Amsterdam; 12 Theo Tromp, -
versum ; 13. B. G. , Groningen ; 14. E. J. Stevens, Wolvega; 
15. W. Alberda Gzn.. Goénga bij  Sneek; 16. A. . -
pen ; 17. . Eebes, Amsterdam ; 18. W. . Afferden ; 19. 

. B. van Broe' huizen, ; 20. J. F. G. W. Ebrin k Jr , 
Amsterdam; 21. . Sollaart, ; 22. J. J. , k 
v. ; 23. T. Tonkens, Groningen; 24. N. . Gorin-
chem; 25. . Schilstra, Ytens (Fr.); 26. Gerard Visser  Jr., Amster-
dam; 27. F. v. d. Schaaf, Glanerbrug; 28. . J. Caro J.Nzu. den 

; 29. A. P. v. Assendelft. ; 30. O , -
warden; 31. J. . de , Zwolle; 32. W. v. d. f f, Amster-
dam; 33. B. O v. d. , Amsterdam; 34. . de Vries Jzn., 
Amsterdam ; 35. . de Bos, Bussum ; 36 . de Vries, Amsterdam; 
37. A. , den ; 38. Jac. v.d. Plas. Broek op ; 
39. . Alssema, Valthermont; 40. . v. d. Waay, den ; 41. 

5. B. , Oudebiltzijl ; 42. W. . Utrecht; 43. . J. . 
Verwey, ; 44. G. A. Bestebreurtje Jzn., d ; 45. J. 

. de , m ; 46. P. , Vlaardingen ; 47. J. J. 
. Petersen, Amsterdam; 48. W. Pronk, ; 49. . Scho-

tanus. Amsterdam; 50. W. F. v. d. Veen, ; 51. J. A. Ver-
doorn, den ; 52. C. A. Canter  Visscher, Scheveningen ; 53. 

. r  Jr., k ; 51. . v. d. Zijden. Uithoorn; 55. . 
W. Tinkelenberg. Broek in Waterland; 56. J. . . den Breeje. 
Oldenzaal; 57. N. v. , ; 58. Chr. . 

; 59. . v. ; 60. C. v. d. Wijngaart , 
Amsterdam; 61. J. , Nieuwendam; 62. P. Zaanen. -
dam; 63. . , Ede; 64. P. A. J. de Vroom. ; 
65. . W. v. d. y , Utrecht; 66. P. C. , Arnhem ; 
67. J. J. Touw, Bergen op Zoom. 

Bouwkundig Teekenaar. 1. . , ; 2. A. Goo-
dijk . Sneek; 3. J. J. v.d Burgt, Amsterdam ; 4. . de Vries, Am-
sterdam. 

Uitvoerder van Burgerlijke Bouwwerken. 1. Jac. v. d. Plas. Broek 
op ; 2. G. Vermeer, den ; 3. . J. Overtoom. 
Schagen; 4. . Schotanus. Amsterdam; 5. W. Pronk, ; 
6. J. Neuteboom. ; 7. E. , den ; 8. S. Zwanen-
burg. Sneek. 
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 : O F F I C I E E L G K D E E L T E . Jaarverslag Afdeeling. -
Verkiezing . E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . -
niek. Een schoonheidswedstrijd op Vredehof te , 
door J. Gratama. e Vrijhei d in het Bouwbedrijf , door 
G Versteeg. - San Francisco 1915, door  J. de Bie g 
Tjeenk. B I. t een en ander  over  de verhouding tusschen 
Architect en Tuinarchitect, door . F. h s van 
Zouteveen. Bouwmeester  Berlage te Brussel. Utrechtsche 
Architectuur-Tentoonstelling. Vergaderingen. Prijsvra -
gen. Berichten. 

. 

G . 
n besturen der  Afdeelingen van de j  tot Bevor-

dering der  Bouwkunst wordt in herinnering gebracht, dat art. 
16 van de Statuten der j  bepaalt: e Afdeeling 
zendt jaarlijk s voor den  April  aan het r  een 
verslag van den toestand en de werkzaamheid der  Afdeeling. 
Gaarne ziet het r  genoemde verslagen alsnog ten 
spoedigste tegemoet, adres bureau der , -
straat 402. Amsterdam. 

G . 
n aansluiting aan het bepaalde in art. 4 van het Algemeen -

houdelijk t wordt medegedeeld, dat de volgende lijs-
ten van Candidaatgestelden voor de verkiezing van het -
bestuur  binnen den gestelden termij n zijn ingekomen: 
Candidaat gesteld de heeren: 

A. S A L M G . BZ N . , architect te Amsterdam; 
B . J. O U Ë N D A G , architect te Amsterdam; 

. P. B E R L A G E NZ N . , architect te Amsterdam ; 
W . R O M H O U T C Z N . , architect te . 
Gesteld door de volgende : 
W . F . C. S C H A A P . W . G. W E L S I N G . 

G. V E R S T E E G . P. . A. U U R M A N . 

G. C. B R E M E R . . V A N U S S E N . 

R E E M . J. . D E R U I J F F . 

. SC H Ü N G E L . W . E N S I N K . 

Candidaat gesteld de heeren: 
A. S A L M G . BZ N . , architect te Amsterdam. 
B . J. , Architect te Amsterdam. 

W. F C. SC H A A P . C. B. . . Gem.-werken te Arnhem. 
A. W. C. W A R S . C. B. . . . T. S. te Utrecht. 
Gesteld door de n der  afdeeling m en Om-
streken. 

Candidaat gesteld de heeren: 
A. S A L M G . B Z N , architect te Amsterdam. 
B. J. O U Ë N D A G , architect te Amsteddam. 
B. van . architect te . 
J. B. van O G H E M . Bouwk. . te . 
Gesteld door de volgende n : 

. B O N D A . 

J O H . . O O Y E N . 

. J. P. K O O K E N . 

J. . G A N T V O O R T . 

G. S T A P E N S E A . 

J. J. . M O O L E N S C H O T . 

. B L E T Z . 

W. D E V R I N D . 

G . E P P E L I N K . 

P. J. W. J. V A N D E R B U R G H . 

J. A . V A N D E S L U Y S V E E R . 

A . W. C. W A R S . 

. B . N. B O L D E R M A N . 

A L B . O O L . 

W. D E J O N G . 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

n herinnering wordt gebracht, dat art. 4 van het Alg. . 
t bepaalt ten opzichte van de candidaat-gestelden: 

e namen der  candidaat-gestelden worden opgenomen in het, 
na het eindigen van den termij n voor de candidaatstelling be-
paald, eerst verschijnend nummer van het orgaan der -
schappij. e candidaat-gestelden. die binnen een week na deze 
publicatie niet schriftelij k aan den Alg. Secretaris der -
pij  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 , 
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 
voor  de verkiezing in aanmerking. 

 aansluiting hiermede wordt medegedeeld, dat bovengenoemde 
candidaatgestelde heeren. zoo zij eventueel geen candidaat wen-
sehen te zijn. uiterlijk  Woensdag 23 April  a.s. hiervan schriftelijk 
kennis moeten geven aan den Alg. Secretaris der

 402. Amsterdam. 
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. m 
door  J. . 

E N S  OP F 

T E . n het laatst van Februari 
heeft de gemeenteraad van m een 
voorstel van het college van burgemeester  en 

wethouders aangenomen, om een subsidie van f 600 toe 
te kennen aan de vereeniging t Oosten voor  een 
door  deze uit te schrijven wedstrijd in de sierlijkste be-
bouwing op het aan den n plas gelegen 
Vredehof. Plaatsgebrek heeft ons verhinderd in het B. 
"Weekblad op dit loffelij k streven eerder  de aandacht te 
vestigen. e N. . Ct. bericht over  het onderwerp o. a. 
het volgende: 
„O p Vredehof ziet men op het oogenblik over  het nog 
slechts voor  een klein gedeelte bebouwde terrein inge-
volge het indertij d goedgekeurde plan eenige nog 
„oeverlooze"  straten getrokken, welke zich later  zullen 
aansluiten bij  den voorgenomen parkaanleg van -
burg, dat met een krans van vrijstaande villa' s omringd 
zou worden. t geheel, g en Vredehof, be-
looft dus eens een schoon stadskwartier  te zijn, waarvan 
alleen reeds de ligging aan den Plas met het open blij -
vende uitzicht daarop voor  velen een begeerlijk iets 
moet wezen. Nu is Vredehof nog maar  een zandzee, 
waarop een enkel huizenblok is verrezen, terwij l het 
opgaande hout van g er  nog van afgescheiden 
ligt . n is er  echter  vooraf reeds op bedacht geweest, 
de ontwikkeling van deze wijk langs zulke banen te lei-
den, dat de architectuur  der  huizen aan de in verband 
met de omgeving te stellen eischen beantwoordt. 
Vooreerst onderzoekt de gemeente de ontwerpen uit 
een oogpunt van welstand, waardoor  al een zekere 
waarborg wordt verkregen, dat het gewenschte karak-
ter  van de buurt gehandhaafd blijft . r  de vereeni-
ging t Oosten wil méér. Zij  beoogt ook de aesthetische 
eischen, welke men aan de huizen, die op Vredehof ge-
bouwd zullen worden, mag stellen, in het oog te doen 
houden, en zoo is zij  er  toe gekomen prijzen uit te loven 
voor  de beste gevels en voortuinen. 
Voor  de twee fraaiste gevels van huis, vill a of villa -
complex worden namelijk uitgeloofd een prij s van 750 
gulden en een prij s van 250 gulden aan de eigenaars. 

e jur y zal hier  bestaan uit de heeren J. n de 
, architect, bestuurslid van de vereeniging t 

Oosten; W. Coepijn, arch., en "W. , arch.; — 
beide laatsten aangewezen door  de vereeniging t 
Oosten; — voorts uit twee architecten, leden van de 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst of van 
den Bond van Nederlandsche Architecten, aan te wij -
zen door  de eigenaars der  panden op nader  door  het 
bestuur  te regelen wijze; en ten slotte, indien het ge-
meentebestuur  van m dit verlangt, uit 2 ge-
meente-architecten. 

Verder  looft de vereeniging uit : een prij s van 75 gulden 
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en een prij s van 25 gulden aan de bewoners der  huizen 
met de fraaiste voortuinen. e jury , die hierover  uit-
spraak zal doen, zal bestaan uit de heeren F. , Wach-
ter, bestuurslid van t Oosten; J. C. de e Jr., tuin-
architect, aangewezen door t Oosten; en uit een tuin-
architect, aan te wijzen door  de bewoners der  perceelen 
op nader  door  het bestuur  der  vereeniging te regelen 
wijze. 

Ten slotte denkt de vereeniging nog aan te bieden een 
gouden medaille aan den architect van het met den 
eersten prij s bekroonde huis en een zilveren medaille 
aan den tuinarchitect van den met den eersten prij s be-
kroonden tuin. 

e Jury zal haar  arbeid aanvangen, zoodra, ter  beoor-
deeling van het bestuur, een minimum-aantal van 50 
gebouwen op bedoeld terrein gereed zullen zijn. Zij  zal 
haar  rapport moeten uitbrengen binnen 30 dagen, na-
dat zij  daartoe door  het bestuur  zal zijn uitgenoodigd, 
terwij l de jur y het recht zal hebben de bovengenoemde 
bedragen op andere wijze te verdeelen en het bestuur 
van t Oosten gehouden zal zijn aan haar  uitspraak 
gevolg te geven. 

Gemeentegebouwen zullen van mededinging zijn uitge-
sloten". 

Tot zoover  de . "Wi j  noemden dit streven loffelijk , 
omdat er  duidelij k uit blijkt , dat de Vereeniging t 
Oosten"  en met haar  de Gemeente m ernstig 
trachten de bebouwing van Vredehof zoo goed mogelijk 
te doen zijn. 

Niet onbelangrijke prijzen worden uitgeloofd voor  de 
fraaiste gevels van huis, vill a of villa-complex. Zeer 
zeker  kan dit een krachtige aansporing zijn voor  bouw-
heer  en architect om goed voor  den dag te komen; want 
naast de financieele belooning, is in niet mindere mate 
van gewicht: de onderscheiding. 

Gevelwedstrijden in dezen zin werden meer  gehouden; 
o.a. verleden jaar  in n ; verder  in Zutphen, n 

, enz. , hoe goed ook bedoeld, is het resultaat 
niet steeds goed geweest. t valt niet te ontkennen.dat 
in zoo'n wedstrijd ook een gevaar  en zelfs een groot 
kan schuilen, het gevaar  namelijk, dat de bebouwing 
wordt een rammelend geheel van huizen, die ieder 
op zich zelf beschouwd wel verdienste hebben, maar 
die onderling geheel in karakter  verschillen, juist 
omdat ieder  ontwerper  er  naar  gestreefd heeft iets 
bijzonders te maken. t individualistisch standpunt, 
dat voor  een 10-tal jaren de architectuur  beheerschte, 
ja voor  een belangrijk deel de huidige bouwkunst nog 
beheerscht en bij  welk standpunt een gevelwedstrijd als 
boven genoemd, volkomen past, wordt tegenwoordig 
meer  en meer  verlaten. n gaat inzien, dat een gebouw 
in het algemeen een onderdeel van een straat, een plein, 
een omgeving, een onderdeel dus van een complex is, en 
dat bij  de schoonheid van een stad deze complexen, de 
totaal aanzichten van de deelen der  stad, van over-
wegend belang zijn. 

n gaat dus inzien, dat de gebouwen, elk naar  zijn be-
teekenis, een juiste en harmonische plaats moeten inne-

men in het geheel. e artikelen van den laatsten 
tij d in de vakbladen o. a. van Versteeg, stellen zich op 
dit , m. i. geheel juiste standpunt. e kennis der  aesthe-
tiek van den stedenbouw ontwikkelt zich snel, en het is 
begrijpelijk , dat hierbij  de fout van de individualistische 
bouwkunst, die onze straten maakt tot een verwarrende 
en hoogst vermoeiende tentoonstelling van architectuur-
scheppingen, duidelij k naar  voren komt. 
All e fraaie stadsgezichten kenmerken zich door  hun 
specifieke eenheid. Ja, zelfs de schilderachtige en tame-
lij k toevallig samengestelde e steden be-
zitten in hare aspecten zekere samenhoorigheid, zekere 
gebondenheid, zekere overeenkomst in hoofdvormen en 
details. 
Welnu, de uitgeschreven schoonheid wedstrijd op Vre-
dehof zal vermoedelijk niet een rustige en weldoende 
eenheid, maar  eerder  een onrustige afwisseling bevor-
deren. En in verband hiermede zou het beter  zijner  naar 
te streven, dat bepaalde gedeelten zooveel mogelijk een 
zelfde en goed karakter  verkregen, hetgeen (indien de 
omstandigheden dit ten minste toelaten) bereikt kan 
worden door  den bouw van elk gedeelte op te dragen 
aan een bekwaam architect. e arbeiders dorpen 
in den laatsten tij d gebouwd, o. a. het bekende e 

p te Arnhem, en het arbeidersdorp te o be: 
wijzen het goede, dat in deze richtin g te bereiken is. 

E N T
. Q 

 G. . 

G bij  de behandeling van ditonderwerp 
op het Congres van het Verbond van Ned. -
stenaars Vereenigingen, gehouden te Amsterdam 
op Zaterdag 29 t j.l . 

oen door  mij  de uitnoodiging werd ontvangen 
op dit congres in te leiden het onderwerp
Vrijheid in het Bouwbedrijf" ', heb ik niet geaar-
zeld deze, door  mij  zeer  gewaardeerde, uit-

noodiging te aanvaarden, omdat de bespreking van dit 
onderwerp aanleiding kan geven tot het uitspreken van 
gedachten omtrent de ontwikkelingsphase, waarin de 
moderne bouwkunst zich op dit oogenblik bevindt. 

e bouwkunst, dit zal wel weinig tegenspraak uitlokken, 
is te allen tijd e geweest de minst vrij e kunst, de kunst 
die het meest gebonden is aan allerlei sociale, materieele 
en locale invloeden; dit nader  te betoogen zal in dit 
milieu vrijwe l overbodig geacht mogen worden. Zij  die 
de geschiedenis der  bouwkunst eenigszins bestudeerden, 
hebben kunnen nagaan, dat de wisselende cultuurvor -
men steeds wisselende architectuurstelsels in het leven 
hebben geroepen. 
Evenmin is het noodig ver  in te gaan op de oorzaken 
van het verschijnsel, dat na de Empire-stij l feitelijk van 
geen algemeenen bouwstijl meer  gesproken kan worden. 
Tot 1800 vindt men in de verschillende cultuurlanden 
een analogie in de bouwkunstige vormenspraak, bij  af-
wisseling, met Frankrij k enltalië als brandpunt en en zich 

van daaruit verspreidend over  de beschaafde wereld. 
Na de Empire-stij l valt een zoodanige alles beheer-
schende en richtin g gevende invloed niet meer  in zoo 
sterke mate op te merken; alhoewel de traditi e niet 
plotseling haar  kracht verliest, treedt langzamerhand 
een vervlakking in tot dat tegen het midden van de vori-
ge eeuw de bouwkunst vrijwe l tot impotentie is vervallen, 
geheel missend de frischheid, welke noodig is om nieuwe 
banen in te kunnen slaan. 
Ook de zusterkunsten vertoonen het zelfde verschijnsel. 
Architecten: e - . Schilders: Tetar van 

 Beets, van
Beeldhouwers:
Toch bezat dit zoozeer  gesmaalde tijdper k eigenschap-
pen, waarop wij  architecten nog wel jaloersch mogen 
zijn. k bedoel hiermede (wat de bouwkunde betreft) dat 
de traditi e haar  invloed nog niet geheel had verloren; er 
viel nog te constateeren een eenheid van opvatting, een 
gemeenschappelijkheid van denkbeelden, die tot resul-
taat had, dat de stadsgedeelten uit dien tij d zij  mogen 
dan ietwat dor aandoen en niet meer  beantwoorden 
aan onzen modernen smaak toch meer  dan de heden-
daagsche beantwoorden aan allerlei denkbeelden, die 
in den laatsten tij d omtrent de bebouwing der  nieuwe 
stadsgedeelten gepropageerd worden. 

t het tijdper k dat volgde op dat hetwelk wij  zooeven 
geschetst hebben, n.l. het tijdper k der  70 jaren ook wel 
het cementtijdperk genaamd, deed de revolutiebouw 
haar  intrede in het bouwbedrijf . 

e revolutie- en specidatiebouwhcelt al spoedig 
na haar  optreden zich het leeuwendeel toe-
geëigend van het bouwbedrijf en waar  wij 
ons thans bezig te houden hebben met het 

onderwerp  Vrijheid in het Bouwbedrijf",  bevinden 
wij  ons hiermede midden in een belangrijk gedeelte van 
dit vraagstuk. 

e revolutiebouw — de nachtmerrie van allen die het 
wel meenen met de bouwkunst heerscht nog, hoe-
wel meer  en meer  gebreideld en aan banden gelegd. t 
zijn de gemeentelijke bouwverordeningen, die beoogen 
paal en perk te stellen aan de constructieve afdwalingen, 
die bij  den revolutiebouw te veelvuldig worden aange-
troffen; bovendien geven deze verordeningen voor-
schriften, die beoogen de bewoonbaarheid der  woningen 
op een hooger  peil te brengen en meer  te doen beant-
woorden aan de eischen, welke de moderne tij d in hygië-
nisch opzicht meent te mogen stellen. 
Uitgenomen de huisjesmelkers en allen die recht-
streeksch of zijdelings profij t trekken uit den revolutie-
bouw (en dat aantal Ned. burgers is vri j  groot) zullen 
weinigen ontroerd worden door  de jeremiades, die de 
vertegenwoordigers dezer  heeren in de bestuurslicha-
men periodisch aanheffen over  de beperking, die de vrij-
heid in het honwbedrijf door de bouwverordeningen wordt 
opgelegd. Zelfs niet door  het epos van den schutspa-
troon der  huisjesmelkers, den senator  van der  Biezen. 
n onzen krin g zal deze vrijheidsbeperking zeer  zeker 
algemeen bijval vinden. 
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Een andere vraag is het, in hoeverre de architecten door 
bepalingen in tegenwoordige bouwverordeningen gehin-
derd worden, niet zoozeer  in hun bedrij f als bouwkundi-
gen, maar  — en dat is niet het minst van belang voor  dit 
congres — wel in hun professie van bouwkunstenaar. 

n hoort in de kringen der  vakgenooten wel eens mop-
peren over  de vrijheidsbeperking, die in dit opzicht door 
de bouwverordeningen wordt opgelegd, maar  tot krach-
tige openbare uiting is dit verzet nog niet gekomen. 
Wel heeft men in . . . . i 1911 een commissie benoemd 
teneinde te onderzoeken in hoeverre het gewenscht is, 
en mogelijk, meer  eenheid te brengen in de verschillen-
de gemeentelijke bouwverordeningen van ons land; maar 
tot heden heeft deze commissie in het openbaar  nog niets 
van zich doen hooren. l groot schijnt de behoefte 
aan herziening der  bouwverordeningen dus niet te zijn, 
tenminste tot nu toe heeft geen architect in zijn vak-
organisatie geklaagd over  het uitblijve n van zichtbare 
resultaten van den arbeid dezer  commissie. t kan 
ook zijn dat de behoefte aan meer  uniformitei t en andere 
wijzigingen der  verordeningen wel door  de architecten 
gevoeld worden, maar  dat het hun aan tij d ontbreekt om 
zich voor  het concipiëeren van een model-verordening 
veel moeite te kunnen getroosten. Als dit zoo is, dan valt 
hier  te constateeren een gebrek in de organisatie der 
architecten; in dit geval zal door  de ambtenaren hunner 
vakorganisatie meer  aandacht aan deze eh dergelijke 
onderwerpen dienen te kunnen en worden gegeven, op-
dat deze bestudeerd en behoorlijk voorbereid, in behan-
deling kunnen worden gebracht in de architectenverga-
deringen. 

Uit dit voorbeeld kan blijken , dat de versplintering, die 
thans de architectenbeweging in ons land kenmerkt, hoe 
eer  hoe beter  dient vervangen te worden door  reorgani-
satie, waardoor  een vereenigd optreden mogelijk wordt 
en meer  middelen beschikbaar  gesteld kunnen worden. 

n wij  thans niet dieper  ingaan op het vraagstuk in 
hoeverre de vrijhei d in het bouwbedrijf wordt belem-
merd door  de bouwverordeningen. t is een vrijheids-
belemmering waarvan voor  de architecten de schaduw-
zijde in het niet verdwijn t in vergelijking met de uit-
stekende resultaten die er  reeds door  zijn bereikt. 
Want behalve dat de volkshuisvesting door  de bouw-
verordening is verbeterd, wordt ook door  de strengere 
eischen aan den revolutie- of speculatiebouwer veel van 
den voorsprong ontnomen, die hij  had op den architect; 
nu de eerste gedwongen wordt voldoende constructieve 
samenstellingen toe te passen wordt het arbeidsveld 
van den architect vergroot en dit moet per  saldo aan de 
bouwkunst ten goede komen. Straks zal ik U trachten 
aan te toonen, dat men binnen een niet al te kort tijds-
verloop nog geen afdoende aesthetische verbetering zal 
kunnen verwachten, zelfs ook al wordt meerendeels door 
architecten gebouwd. 

eze vrijheidsbeperking door  de overheid door 
middel der  bouwverordening aan het Bouw-
bedrij f opgelegd, kan dus vergeleken worden 
bij  de straffe hand, die dwingt tot het goede. 

Er is echter  nog een andere vrijheidsbeperking, waar-
van niet gezegd kan worden dat er  ook een goede kant 
aan is, n.l. door de maatschappelijke invloeden, die de 
ontwikkeling van de moderne bouwkunst tegenwerken. 
Zooals de heer  J. Gratama g 1.1. heeft aange-
toond, is er  stilstand te constateeren in die ontwikkeling; 
inderdaad is dit het geval en op een congres als dit mag 
zeker  wel eens nader  worden ingegaan op de oorzaken 
van deze belemmering in den vrijen groei van onze he-
dendaagsche bouwkunst. 

t eerste gedeelte van mijne inleiding reikte tot aan de 
70er  jaren, in het navolgende wil ik trachten een kort 
overzicht te geven van den tij d daaropvolgend. 
Al s wij  nagaan de geschiedenis van de bouwkunst na de 
80er  jaren, dan staan wij  versteld van de snelheid waar-
mede de verschillende manieren, waarin gebouwd werd, 
elkaar  opvolgen. k spreek van manieren, men zou ook 
van modes, die in het bouwbedrijf geheerscht hebben en 
die elkaar  spoedig afwisselden, hebben kunnen spreken, 
want in wisselvalligheid en kortheid van duur  komt de 
bouwtrant van na 1880 daarmede vrijwe l overeen. 

n had om te beginnen twee manieren, die gelijktijdi g in 
de mode waren: de Neo e of e 
en de Neo Gothische of Cuyperiaansche richting . 

t kamp der  bouwkunstbeoefenaars was in twee groe-
pen verdeeld, die elkaar  nu niet bepaald overdreven 
vriendelij k bejegenden. 
Beide richtingen kunnen, de een in mindere de andere 
in meerdere mate, beschouwd worden als eerlijk be-
doelde pogingen om na den suffen tij d van vóór 80 te 
komen tot een bouwkunst, die beoogde deconstructieve 
samenstellingen der  bouwwerken niet weg te moffelen 
achter  een pleisterlaag. 
Verdienstelijke werken zijn uit dien tij d aan te wijzen, 
zoowel in de Neo e als in de Neo-
Gotische richting . 
k noemde beide pogingen eerlijk bedoeld, waaruit valt 

af te leiden dat ondanks die bedoeling toch bij  nadere 
beschouwing iets in elk dezer  beide richtingen niet in 
den haak was. 
Beiden gingen mank aan het euvel, dat zij  niet in alle 
opzichten konden vervullen de eischen, die speciaal van 
hun tij d waren; dit nader  uiteen te zetten kan in dezen 
krin g overbodig geacht worden, 
Waren de bouwkunstbeoefenaren na de 80er  jaren in 
twee groepen verdeeld, na de 90er  jaren ging dit split-
singsproces verder, het individualisme in de bouwkunst 
ontwikkelde zich tot een bedenkelijke hoogte. 
Behalve dat de e en de Neo-Gothiek aan-
hangers bleven behouden, zag men een nieuwe richtin g 
in de bouwkunst ontstaan. e modernisten waren in 
twee groepen verdeeld, de thans vrijwe l te niet gegane 
richtin g der  ultr a modernen die van de zweepslag of 
vermicellilij n en de groep die de rationeele opvatting 
in de bouwkunst meende te moeten huldigen nl. de bouw-
kunst zooals Berlage die ons gebracht heeft. 

t spreekt van zelf, dat deze laatste richtin g de sym-
pathie heeft van allen, die het juiste verband tusschen 
kunst en maatschappij  willen trachten te begrijpen, en het 
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is deze kunst welke thans belemmerd wordt door  de 
maatschappelijke invloeden. 

t is duidelij k dat juist voorstanders van deze richtin g 
in de bouwkunst den moeilijksten strij d te voeren heb-
ben ; immers de maatschappelijke verhoudingen verzet-
ten zich tegen de consequente aanvaarding van de prin -
cipes, die den voedingsbodem van deze moderne bouw-
wijze uitmaken. 
Zij , die de opdrachten der  belangrijke bouwwerken 
hebben te vergeven, toonen nog te weinig liefhebberij  in 
het leelijke jonge eendje dat zij  en naar  het mij  wil 
voorkomen naar  hun standpunt uit beschouwd niet ge-
heel en al onjuist gezien - nog in deze uiting der  mo-
derne bouwkunst zien. 

 moderne bouwkunst, zooals Berlage en zijne aanhan-
gers die beoefenen, kan per  slot van rekening de sym-
pathie van de burgerij  niet verwerven; daarvoor  wor-
telen de tendenzen van deze kunst te veel in de begrip-
pen en denkbeelden, die de radicale oplossing beoogen 
van wat men noemt de sociale kwestie. Begrijpelijker 
wij s verzet de burgerij  zich met hand en tand tegen de 
socialiseering van de maatschappij  en hiervan onder-
vindt de moderne architectuur  de terugslag. 

l vri j  algemeen wordt toegegeven, dat de komst 
van de Socialistische maatschappij  onafwijsbaar  is en 
men evenzeer  de juistheid van de beginselen, die door 
Berlage e.a. als grondslag voor  de ontwikkeling der 
moderne bouwkunst worden aangegeven, erkent, toch 
wil men de eerste naar  een zoo ver  mogelijke toe-
komst verschuiven, terwij l men zich niet al te zeer  haast 
de beginselen der  moderne bouwkunst in toepassing te 
brengen. 

Zoodoende zien wij , dat overeenkomstig de sympathieën 
van de burgerlijk e opdrachtgevers de bouwkunste-
naars zich afwenden van de moderne rationeele bouw-
kunst ; zij  worden gedwongen den weg te verlaten, welke 
alleen in de juiste richtin g voert, en slaan allerlei zij-
wegen in, die noodzakelijker  wijs moeten doodloopen. 

e zijwegen zijn vele. e meeste hedendaagsche bouw-
werken vertoonen een min of meer  18 eeuwsch karak-
ter  al naar  het persoonlijk karakter  van den artiest in 
meerdere of mindere mate met een modern accent. 

t moet natuurlij k erkend worden, dat deze bouw-
trant meer  zich aanpast aan de behoeften van dezen 
tijd , dan de zooeven in herinnering gebrachte -
naissance en Neo-Gothiek van de 80"  en 90er jaren. 

e bouwwerken van deze vermoderniseerde 18 eeuw-
sche richtin g kunnen de idealen van de groot winkel-
houder  der  weeldezaken en zijn publiek beter  bevre-
digen dan het leelijke jonge eendje, door  mij  zooeven 
geschetst. 

r  de modernen ophetgebouw " 
uitgeoefend mogen den eigenaar  wellicht wat ontstemd 
hebben, toch ben ik er  van overtuigd dat, als het ge-
bouw afbrandde, het weer  in soortgelijken stijl zou 
worden opgetrokken, omdat de luxueuse étalage van 
dames costumes uit den directoir e tij d b.v. zich in deze 
omlijstin g niet slecht voordoen. 

e moderne Nederlandsche Bouwkunst is rationeel en 

sober  van opvatting, huldigt waarheid als hoogste richt -
snoer, en zal, als zij  haar  roeping wil vervullen, gemeen-
schapskunst moeten zijn: tegenovergestelde tendenzen 
liggen ten grondslag aan de bedoelingen van de verkoo-
pers en de koopers van deze luxueuse damescostumes. 

t spreekt verder  ook van zelf, dat evenmin de 
aanzienlijke landhuisbewoner, die de groote stad met 
haar  proletariaat liefst zoo spoedig als mogelijk den rug 
toekeert, zijn idealen niet .verwezenlijkt kan zien in de 
producten der  door  mij  als min of meer  proletarisch 
geschetste moderne bouwkunst. 

e uitweiding was noodig om aan te toonen, dat de 
moderne bouwkunstenaars door  den aard van het 
milieu waarin wij  leven een groot gedeelte van hun vrij-
heid moeten missen en hun talenten niet vrijelijk  kunnen 
ontplooien indien hun idealen liggen in de moderne 
richting , de eenige juiste weg, die ons op den duur  kan 
brengen tot een werkelij k levende bouwkunst van 
onzen tijd . 

t is duidelij k dat deze artistieke vrijheidsbeperking 
bepaalde nadeelen te weeg moet brengen, al ware het 
slechts het moreel conflict door  de onvrijwillig e tempe-
rin g zijner  levende idealen bij  den bouwmeester  ver-
oorzaakt, indien hij  nog voor  méér oog heeft dan in 
den kortsten tij d zich zooveel mogelijk opdrachten te 
verzekeren. 

Onze tij d zal uit dien hoofde nog zeer  lang moeten 
missen de eenheid van bouwstijl van vroegere cultuur -
perioden. 

e in meerdere of mindere mate bewust of onbe-
wust in elk onzer  aanwezige drang naar  harmonie, 
dringt ons evenwel naar  het zoeken van oplossingen 
om te trachten de aesthetische conflicten, die het ge-
volg zijn van het gemis aan eenheid, tot een minimum 
te beperken, opdat de thans noodzakelijker  wijze be-
staande contrasten, zooveel als mogelijk is, verzacht 
kunnen worden. 

e drang naar  verzachting der  contrasten en disso-
nanten uit zich het krachtigst waar  de contrasten het 
hevigst zijn n.l. in de bebouwing onzer  nieuwe stads-
wijken, of bij  stichting van een leelijk nieuw gebouw in 
een harmonisch stadsbeeld. 
En nu wil het noodlot dat deze contrasten in hevigheid 
toenemen naarmate hedendaagsche bouwmeesters van 
grooter  talent hun werken op één punt te zamen zien 
komen. 
Een voorbeeld, U allen waarschijnlij k bekend, is het 
thans in aanbouw zijnde stratencomplex onmiddellij k 
achter  het ; hier  wordt men wel getroffen 
door  het comble van tegenstellingen. n heeft daar 
bouwwerken van de meest op den voorgrond tredende 
en toonaangevende bouwmeesters, die te samenge-
bracht een allerzotst totaal effect te weeg brengen. 

j  heeft dit ensemble pijnlijke r  getroffen dan elk inco-
herent ensemble van revolutiebouw zou vermogen te 
doen. 

e Schoonheidscommissie heeft zeker  elk der  projecten 
concientieus nagegaan en misschien het meerendeel 
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cum laude doorgelaten en toch welk een bedroe-
vend resultaat heeft al die arbeid van talentvolle man-
nen, als stadsbeeld beschouwd! 
Elk dezer  architecten is in staat een landhuis te bouwen 
dat recht heeft op Uwe appreciatie; als huizenbouwers 

in de stad - mislukt hun arbeid door  gemis aan sa-
menspel. 

t is duidelij k dat de Schoonheidscommissie, zooals 
die nu werkt, niet kan geven wat redelijkerwij s geeischt 
kan worden; deze vrijheidsbeperking is nog niet afdoende, 
op andere wijze zal de overheid dienen in te grijpen. 
Niet slechts zal zij  hebben te zorgen, dat wat gebouwd 
wordt beantwoorden zal aan aesthetische eischen, maar 
verder  zal — tot zoolang wij  weder  in het bezit zijn van 
een algemeen uit den tijdgeest en de cultuur  voortge-
komen kunstuiting — gezorgd moeten worden, dat het 
totaal beeld van straat en plein een aesthetische een-
heid of een harmonisch samenspel vertoont van vorm 
en kleur. 
Zooals in , langs den weg der  ruilverkave-
ling, wordt gezorgd voor  de totstandkoming van een 
goed stadsplan zonder  nog tot algemeene onteigening 
over  te gaan evenzoo kan de overheid regelend op-
treden en er  voor  zorgen, dat de verschillende bouw-
blokken als architectonische eenheid behandeld ruiten 
worden. 

e eisch is onafwijsbaar, omdat conflicten op bouw-
kunstig gebied ons willens of onwillens altij d moeten 
hinderen. 
Slechte muziek, slechte litteratuur , tooneelspeelkunst, 
mislukte uitingen op het gebied der  andere vrij e kunsten 
kan men ontloopen; slechte architectuur  moet men zien 
en zal onze samenleving meer  gaan hinderen, naarmate 
de moderne opvoeding de menschen in artistiek opzicht 
meer  ontvankelijk maakt. t is m.i. de rechtsgrond 
waarop een ingrijpen der  overheid in zake de aesthe-
tische zijde van het bouwbedrijf gerechtvaardigd is. 
Voor  de nadere uitwerkin g van het denkbeeld der  archi-
tectonische eenheid van het bouwblok, ontbreekt thans 
den tijd ; ook zou dit te veel een uitstapje zijn op een zij-
pad van den weg, die thans is afgebakend. Voor  be-
langstellenden kan ik verwijzen naar  de studie van 
den n architect t Behrend s einheitliche 
Baublockfront" . n het verslag van mijne lezing over 

e woonhuisarchitectuur, overgenomen in het 
Bouwkundig "Weekblad 1912, is een resumé van deze 
zeer  lezingswaardige verhandeling te vinden. 

(Wordt vervolgd). 

SAN O 1915. 
door  J. E B l E G TJEEN  B. . 

m 
loor  de teekeningen, eenige weken geleden in 

t B. W. gepubliceerd met eene zakelijke be-
schrijvin g uit de San Francisco Examiner 

'overgenomen, is reeds iets vernomen omtrent 
de a. s. Groote "Wereldtentoonstelling in Californië . 

k is de groote reclame, die er  nu reeds onder 
bovenstaanden titel voor  gemaakt wordt, in d 
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doorgedrongen. k kan na een persoonlijk bezoek er  iets 
uitvoeriger  op terug komen. 
Na de reis van den r  Berlage is de belangstelling in 
de architectuur  der  Nieuwe Wereld zeker  grooter  ge-
worden; zijn verwachtingen gekoesterd, dat een moderne 
kunstuitin g vandaar  zal uitgaan, die ook voor  Europa 
van belang zal worden. e schets van het hoofdplein 
der tentoonstelling zal echter  velen teleurgesteld heb-
ben. r  zijn ligging alleen reeds doet Californi ë ver-
wachten, dat het niet zoo onder  Europeeschen invloed 
staat als New-York en Boston bv., en s Sullivan ver-
telde mij , dat hij  meer  van het "Westen dan van het Oosten 
verwachtte. r  noch hij , noch zijn volgelingen 
als Wright , Griffi n de eerste prijswinner  voor  een 
plan voor  de nieuwe Australische hoofdstad, — of Per-
kins — wiens school o.a. in het B. W". gepubliceerd is -
worden in hun eigen land gewaardeerd, hebben iets in 
de tentoonstelling te zeggen; in de commissie van archi-
tecten uit alle streken der  Vereenigde Staten is de 

e en Ecole des Beaux Art s richtin g uitsluitend 
vertegenwoordigd. e New-Yorksche firm a c m 

d &  Whit e wordt schijnbaar  ook in het Westen nog 
als de eerste beschouwd; haar  werd het hoofdplein op-
gedragen en zij  kwam tot de volgens de commissie 
geniale — gedachte zich op het St. Pietersplein te in-
spireeren, beter  gezegd te imiteeren. 
Zoo zullen in 1915 scharen naar  Amerika' s Westkust 
optrekken, om een e copie te zien, geheel uit 
zijn verband gerukt en tevens nog ergerlij k geschonden 
door  een toren, die uit geheel anderen tij d stamt, een 
combinatie, die men alleen eenigszins begrijpt , wanneer 
men weet dat deze reeds ontworpen was, voor  dat het 
St. Pieter's idee gevonden werd. t men een hooge 
toren bouwt als een der  voornaamste toegangen, is ar-
chitectonisch ook volkomen onlogisch. Ook de andere 
hoven doen weinig interessants verwachten. 
"Wat was hier  niet een zeldzaam gegeven voorhanden! 

t Panamakanaal is zeker  een van de grootste werken 
der moderne techniek; deze zal door  het tentoonge-
stelde duidelij k tot haar  recht komen. e architectuur 
blijf t jammerlij k ten achter: de machinehal wordt -
aansch-Spaansche ! Als geheele conceptie 
is het plan fraai opgelost, de enorme uitbreidin g der 
Amerikaansche steden heeft de architecten veel gele-
genheid tot bestudeering van dit vraagstuk gegeven. 
Ten onrechte wordt wel gemeend, dat alleen het schaak-
bordsysteem droog wordt toegepast. e ongekend 
mooie ligging aan de Golden Gate met bergruggen op 
den achtergrond was zeker  een betere architectuur 
waardig. 

r  waar  dus de hoofdgebouwen den tij d niet juist zul-
len uitdrukken , daar  bestaat toch nog de hoop, dat de 
gebouwen van eenige staten architectonisch belangrij-
ker zullen worden, en Europa kan nu nog aan Amerik a 
leeren, dat de n en de e niet geco-
piëerd moeten worden. 

d heeft ook groote belangen bij  deze wereld-
show ; scheepvaartverbindingen door  het kanaal zullen 
veel van den rijke n bodem van Californi ë naar  ons land 

brengen. r  ook daar  moet men zich van ónze wel-
vaart bewust worden; Nederland moét een eigen ge-
bouw krijgen, en moge dan daarbij  afgeweken worden 
van het traditioneele om in de oude stijlvormen te ver-
vallen. t oude karakteristieke van ons land is in de 
Nieuwe "Wereld eenigszins bekend, bijna te veel, zou ik 
haast zeggen, nu ik eenige malen in vollen ernst hoor-
de vragen, of het waar  was, dat in d ieder  op 
klompen liep en in alle ca fés de lange Goudsche pijp 
gerookt werd. Van t heeft men gehoord; te 
veel ook slechte e kunst is door 
den dollar  ingepikt. Als moderne staat is ons land daar 
veel minder  bekend, de n houdt men voor  een 

; de superintendent van het Buildingdepart-
ment in New-York begreep niet dat Amsterdam niet in 

d ligt! 
m moet Nederland, trots op zijn voorvaderen, 

toch toonen dat het zich den tij d bewust is, dat de aan-
vang van een nieuwe cultuur  daar  reeds meer  gevoeld 
wordt dan in de Vereenigde Staten; een klein deel kan 
op de schoone e e wijzen, maar 
het gebouw kan en moet een uitdrukkin g zijn van onze 
hedendaagschs moderne bouwkunst. 

Colombo, t 1913. 

T EEN EN  OVE E G 
N T EN T 

EN OVE T N -
, T EN E AN-

E E . 

. F. S V A N Z O U T E V E E N . 

m 
. . 

e hiervolgende artikel s zijn door  mij  samen-
! gesteld vooral naar  aanleiding van de op 28 

r  1911 gehouden „conferenti e over 
het bouwkundig element bij  de bescherming 

der schoonheid van Nederland"; welke conferentie ik 
bijwoonde als medeafgevaardigde van de s e 

- Tuin - en B.oschbouwschool te Wageningen. 
j  is toen namelijk duidelij k gebleken, dat er  bij  de 

architecten een drang bestaat, die hen drijf t in de rich-
ting van de tuinarchitectuur . Bescherming van het lan-
delijk schoon! Aanpassing van het uiterlijk  der gebouwen, 
bruggen, molens enz. aan het omringende landschap ! t 
zijn leuzen, die goed klinken in het oor  van den tuin-
architect ! En . .. als wij  nu vaststellen, dat de bouwkun-
dige architect het bouwkundig element wil aanpassen 
aan het landschap en dat de tuinarchitect zich tot taak 
stelt, het landschap aan te passen aan de gebouwen,. . . 
ja, dan zouden wij  toch tot het besluit moeten komen, 
dat de tij d aanstaande is, dat architect en tuinarchitect 
niet meer  vreemd tegenover  elkaar  staan, maar  dat 
zij  elkaar  in onderlinge samenwerking waardeeren en 
hoogachten. 

Van die waardeering en hoogachting is mij  echter  tij -
dens de conferentie weinig of niets gebleken. Tuinkunst, 

tuinarchitect ik heb die woorden niet vernomen! 
Zoo werd ik er  dus nogmaals aan herinnerd, dat in Ne-
derland de architect evengoed als de bloemist-kweeker 
de tuinkunst over  het algemeen beschouwt als een bij -
vakje, dat men wel beoefenen kan, zonder  nu bepaald 
studie ervan gemaakt te hebben. En jammer genoeg 
worden zij  hierin gesteund door  de publieke opinie. 
Er bestaan dus misstanden, die dringend verbetering 
behoeven. Bloemist. |kweeker, tuinbaas, plantsoen-
opzichter  |, tuinarchitect en bouwkundige, | ook en voor-
al de gemeente-architect |, zouden samen moeten wer-
ken tot het bereiken van één doel! Tot dusver  staan zij 
echter  nog maar  al te dikwijl s tegenover  elkaar  als 
vreemden of als concurrenten. 

e verbetering van deze misstanden is m. i. slechts te 
bereiken:. 
1°. r  verbreiding van algemeene kennis van het vak. 
2°. r  het vormen van een kern van jonge krachten. 

n nu tracht ik te voorzien door  mijn onderwijs in 
Wageningen. t mijn boek ..Boomen en s in 
Parken en Tuinen"  heb ik de meer algemeene verbrei-
ding van vakkennis beoogt. En dank zij  het onderwijs 
aan tuinbouwwinterscholen en speciale cursussen be-
gint de vakkennis door  te dringen tot hen, wier  taak het 
is, tuinen en parken te onderhouden en kleinere tuinen 
aan te leggen. Als algemeen resultaat is in Nederland 
reeds eene zekere kentering waar  te nemen ten gunste 
van de ontwikkeling van mijn vak. e werkt trou-
wens ook de toepassing van onregelmatig gegroepeerde 
bloemplanten mede, waardoor  aan het onderhoud zoo-
wel als aan den aanleg hoogere eischen gesteld moeten 
worden. Bij  de eigenaars van villa' s en buitenplaatsen 
breekt dan ook meer  en meer  de overtuiging baan, dat 
ook voor  den aanleg van kleinere terreinen de hulp van 
den specialist vereischt is. 

Tot de architecten is de studie in mijn vak echter  nog 
niet doorgedrongen, hoewel hiertoe in Wageningen, [in 
het vierde studiejaar], ruimschoots gelegenheid zou zijn. 
"Want noch aan de kweekers, noch aan de bouwkundi-
gen wensch ik het recht te ontzeggen, orii tevens tuin-
architect te zijn, mits zij  slechts grondige kennis van 
mij n vak bezitten en het vak als zoodanig ook hoog 
houden. 

e bouwkundige, ook als hij  niet bepaald specialist 
in de tuinkunst wil worden, zal echter  toch althans 
eenige kennis van dit vak moeten bezitten. Want hij  zal 
er  slechts dan eerbied voor  verkrijgen , als hij  er  een 
dieperen kij k op heeft. n pas zal hij  leeren inzien.dat 
hij  zich werkelij k niet vernedert, als hij  den tuinarchi -
tect als zijn bondgenoot beschouwt. t zelfde geldt 
echter  voor  den tuinarchitect ten opzichte van de bouw-
kunst. e gebouwen en het landschap waarin zij  ge-
plaatst zijn moeten immers een aesthetisch geheel vor-
men. En daar  waar  het landschap geheel of gedeeltelijk 
gevormd moet worden zal de tuinarchitect voor  omlijs-
ting en voorgrond van het gebouw moeten zorgen. e 
invloedsfeeren van architect en tuinarchitect liggen dus 
niet naast elkaar, maar  grijpen in elkander. t gemeen-
schappelijke arbeidsveld, waar  bouwkundige en tuin-
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architect elkaar  de hand reiken, zou ik gaarne willen 
betreden in de volgende artikels. Zooveel mogelijk zal 
ik daarbij  eene vermoeiende opeenstapeling van feiten 
vermijden, daar  het mij  minder  om die feiten zelf te 
doen is dan om hun oorzakelijk verband. Alleen door 
kort e samenvattingen van groepen van feiten te geven 
zal het mij  mogelijk zijn, de algemeene draad, die door 
al mijne artikel s zal loopen, vast te houden. Voor  die 
feiten zelf en vooral ook voor  de meer  speciale litera-
tuuropgaven zal ik den lezer  verwijzen naar  enkele 
standaardwerken. 

Zoowel de bouwkunst als de tuinkunst verkeeren tegen-
woordig in een stadium van hernieuwde ontwikkeling 
onder  invloed van den ontzaglijken vooruitgang van 
wetenschap en beschaving, sinds het midden der  19de 
eeuw. Terwij l de tuinkunst zich echter  meer  zelfbewust 
krachti g ontwikkelt , daarbij  gelijken tred houdend met 
de ontwikkeling der  natuurwetenschap, lijd t de bouw-
kunst nog onder  de barensweeën van de geboorte van 
een nieuwen stijl . r  nu m. i. beide zustervakken zich 
in de toekomst zullen bewegen in banen, die wel is waar 
geheel verschillend en zelfstandig zijn, maar  toch nauw 
aan elkaar  verbonden zullen blijven, geloof ik wel, dat 
het tij d wordt, eens die banen aftebakenen. Wi j  moeten 
dus zoowel de toekomst als het heden onder  de oogen 
zien. r  vóór alles zullen wij  een blik moeten slaan 
in het verleden. Wij  zullen eerst de groote ontwikke-
lingslijnen moeten volgen van beide kunstvakken in het 
geheele tijdsverloop van af de volksverhuizing tot aan 
het midden van de 19de eeuw. Als wij  nu de bescha-
vingsgeschiedenis van ons volk nagaan van + 500 tot 

 1850, dan zien wij  al spoedig, dat twee tijdruimte n 
van gelijken duur, ieder  van zes eeuwen, van elkaar  ge-
scheiden worden door  het voornaamste tijdper k der 
kruistochten: +1000—  1250. e twee tijdruimte n ver-
vallen weer  ieder  in twee tijdvakken van dri e eeuwen. 
Wi j  verkrijgen dus de volgende indeeling: 
.  500—+ 800: | Volksverhuizing tot aan de verbrei-

ding van het Christendom in ons land. | 
:  800—  1100: | i de Groote tot de kruis-

tochten. | 

: + 1100-  1250: | . | 
:  1250-  1550: | Tot het . 

V : + 1550—  1850 : | Tot aan den modernen tij d |. 
e bouwkunst onderscheidt zich hierin van de tuin-

kunst, dat wij  haren ontwikkelingsgang in al die tijd -
perken zonder  onderbreking kunnen volgen. e ont-
wikkelin g der  tuinkunst daarentegen valt bijna uitslui-
tend in het vijfd e tijdperk . n het verloop van die dri e 
eeuwen zien wij  den regelmatigen tuinstij l stijgen tot 
haar  hoogtepunt, om dan, zonder  nochtans geheel te 
verdwijnen, vrijwe l plotseling te worden vervangen door 
den onregelmatigen- of landschapstijl. n den laatsten 
tij d heeft men ook de voorgeschiedenis van de tuinkunst 
nagegaan, waarvoor  het vierde tijdvak voornamelijk in 
aanmerking komt. 
Niet alleen was in die voorgeschiedenis nog voor  mij 
veel duisters, maar  ook met dat vrijwe l plotselinge 
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ontstaan van den landschapstijl kon ik geen vrede heb-
ben. Eerbied en liefde voor  de natuur  legde hiervoor 
den grondslag. t was echter  voor  mij  nog een open 
vraag, of men hier  denken moest aan eene spontane ont-
wikkelin g of aan eene wederopleving van het natuur-
gevoel, ofwel aan een langzamen overgang van onbewust 
in bewust natuurgevoel. Voor  de beantwoording van 
die vraag was ik wel gedwongen, mij  te begeven op het 
gebied van schilderkunst, bouwkunst en versierings-
kunst. En reeds spoedig trof het mij , dat ik altij d weer 
eindelijk op één en dezelfde zaak terechtkwam, name-
lij k op den geleidelijken overgang van natuur- in cultuur-
landschap. Geleidelijken overgang, want het cultuur -
landschap heeft zich in den loop der  eeuwen langzamer-
hand ontwikkeld en heeft zich in onzen modernen tij d 
weer  in alle opzichten gewijzigd. e ontwikkelingsge-
schiedenis van het landschap is echter  ook ten nauwste 
verbonden met de ontwikkelingsgeschiedenis van ons 
volk. e studie is dus van het uiterste belang zoo-
wel voor  den geschiedkundige als voor  den bouw-
kundige, den tuinarchitect, den schilder  enz., maar  voor-
al ook voor  ons Nederlanders, want juist in Nederland 
hebben alle factoren zich vereenigd, die op de ontwik-
keling van het landschap invloed hebben gehad. 
Wi j  zullen nu dus de ontwikkeling van het Nederland-
sche landschap volgen in het verloop der  hierboven 
aangegeven tijdperken . 

n het eerste tijdvak zullen wij  kennis maken met het 
Nederlandsche natuurlandschap en met de eerste be-
volkingscentra, welke daarin verspreid waren. Bij  de 
beschrijving der  marken zullen wij  de eenheid opmerken 
van woning en omgeving. Enkele opmerkingen ten op-
zichte van het m zullen hier  niet mo-
gen ontbreken. 
n het tweede tijdvak zullen wij  naast een ander  land-

bouwstelsel ook de tuinbouw zich zien ontwikkelen. 
Bij  de bespreking der  kasteelen zullen wij  alweer  een 
nauwen samenhang tusschen gebouw en omringend 
landschap kunnen opmerken. 
n het derde tijdvak zullen wij  behalve aan de opkomst 

der eerste steden en de daarmede gepaard gaande ont-
wouding, vooral aan de kloosters onze aandacht moeten 
wijden. 
n het vierde en vijfde tijdvak zullen wij  de eb- en vloed-

beweging der  beschaving gemakkelijker  kunnen volgen. 
r  zal eene onderverdeeling in tijdvakken van 100 

jaar  noodig zijn. — e steden ontwikkelen zich en brei-
den zich uit. Ook onder  invloed der  bedijkingen en 
der inpolderingen moet het natuurlandschap meer  en 
meer  wijken voor  het cultuurlandschap, welk laatste 
zijn invloed doet gelden op bouwkunst en tuinkunst 
beide. Gelijken tred hiermede echter  houdt de ontwik-
keling van het bewust natuurgevoel. Vooral ook ont-
staan onder  invloed van Franciscus van Assisi zullen 
wij  het achtereenvolgens zien optreden in de versie-
ringskunst en bouwkunst, in de schilderkunst, (waar 
het hoogtepunt bereikt wordt bij  onze e 
landschapschilders), in de literatuu r  en ten laatste 
in de tuinkunst. e ontwikkelin g van den landschapstijl 

zullen wij  dan van meer  nabij  volgen. Bij  de behande-
ling van den „romantischen"  stij l zullen wij  weer  terug 
moeten denken aan het eerste tijdvak . Ook voor  den 
bouwkundige is deze periode van veel belang; terwij l 
ook enkele opmerkingen naar  aanleiding van het Open-
lucht m hier  niet gemist zullen mogen worden. 
Na deze korte uiteenzetting van de ontwikkelingsge-
schiedenis van de tuinkunst, waarbij  ik uit den aard der 
zaak alleen de groote lijnen zal volgen, zal ik het stand-
punt uit een zetten, dat de tuinkunst in den modernen 
tij d inneemt. Wi j  zullen dan trachten, voor  het heden 
en de toekomst, de wegen af te bakenen voor  de beide 
zustervakken op het gebied van villabouw — parkaan-
leg -stedelijke plantsoenen — stadspleinen steden-
uitbreidin g enz. 

( Wordt vervolgd.) 

E T E . 
e groote Nederlandsche bouwmeester  Berlage heeft te Brussel, 

in de Université Nouvelle,.een drietal lezingen gehouden over 
t en Gemeenschap"  (l'Ar t et la Société.) 

k had het genoegen deze voordrachten bij  te wonen, en ik wil 
die dan ook, voor  de lezers van den Bouwgids, hier  bondig sa-
menvatten. 
Ter zijde latende de diep wijsgeerige beschouwingen van den 
geleerden spreker, beschouwingen gestaafd door  tal van aan-
halingen uit de werken van groote denkers, zal ik trachten alleen 
de hoofdgedachten van den meester  aaneen te schakelen, zooals 
mij  die tot heden zijn bijgebleven. k wil hierbij  hopen dat mijn 
geheugen mij  niet al te veel zal te kort schieten. , om met 
vrucht eene voordracht bij  te wonen, heeft men keuze tusschen 
twee handelwijzen: of wel nota's nemen, in angstige spanning 
om niets te laten ontglippen, en zoo doende 't beste van het genot 
te verbeuren, 't is te zeggen de begeestering die van den spreker 
op zijn toehoorders uitstraalt ; ofwel geene nota's nemen, het ge-
noegen smaken van gansch in den redenaar  op te gaan, en er 
niets anders van mede te dragen dan eene steeds flauwer  wor-
dende herinnering. k voor  mij  toch verkies altij d dit laatste 
alternatief. 

Ziehier  dus de groote lijnen van hetgeen mij . na deze zoo be-
langrijk e lessen is bijgebleven. 
Eene groote kunst kan alleen ontstaan bij  een volk van groote 
geestesontwikkeling, d. w. z. van groote cultuur . 

n mag hierbij  nochtans het begrip van cultuur  niet verwarren 
met beschaving. Cultuur  en beschaving zijn twee gansch ver-
schillende dingen. Zonder  daarom elkander  uit te sluiten, kan 
het eene wel bestaan zonder  het andere. Zoo b.v. bereikten de 
grieksche samenleving, de romeinsche, en daarna de feodale in 
onze westersche landen, eene hooge cultuur , echter  zonder  ware 
beschaving zooals wij  die verstaan, terwij l de hedendaagsche 
tijden eene beschaving daarstellen zonder kuituur. 
Godsdienst is steeds de grondslag geweest van alle groote cul-
tuur . t diepe godsdienstig gevoel, waarvan de glansperioden 
der geschiedenis als het ware zijn doordrongen, heeft als eerste 
gevolg gehad het ontstaan van eene kunst die in al hare uitdruk -
kingen eene overeenstemmende richtin g volgt. e eenheid van 
richtin g en uitdrukking , die wij  stijl noemen, teekent zich af, niet 
alleen in de architectuur, de schilder- en beeldhouwkunsten, de 
letterkunde en zelfs de muziek, elk op zichzelven aanzien, maar 
er  is ook tusschen allen een duidelij k verband waar  te nemen. 

e verwantschap doet Berlage op treffende wijze uitschijnen. 
t is er  dan ook bij  hem niet om te doen ons bloot de gedaante-

veranderingen der  achtereenvolgende kunstopvattingen uit te 
leggen. j  leert ons letterlij k die uiterlijk e vormen naar  de ziel 
tasten. 

t Parthenon der  Grieken, de groote kathedralen van den 

bloeitij d der  gothiek in Frankrijk , zijn gewrochten van sublieme 
schoonheid. t e tijdvak is van mindere beteekenis, 
terwij l de latere gothiek, alsook de e nog wel het 
schoone, maar  niet meer  het sublieme hebben bereikt. r  laat 
Berlage ons met zeer  duidelijk e voorbeelden het verschil gewaar 
worden tusschen het schoone, dat alleen de zinnen streelt, en 
daardoor  ook veel meer  in den smaak valt van het gewoon pu-
bliek, — en het sublieme, dat wars van alle verleidelijk tooisel, 
in zuiveren, strengen, sereenen eenvoud, alleen zich richten wil 
tot onzen geest en onze ziel. 

Aldus kan tot heden de gansche kunstgeschiedenis verdeeld 
worden in drie voorname tijdperken , gesteund op de groote 
geestesstroomingen van dewelke zij  de uitdrukkin g zijn geweest, 
te weten : het klassieke tijdperk , eindigende met den val van het 

e keizerrijk : t feodale tijdperk , dat ten onderging 
met de opperheerschappij  der e . en de nieuwe 
tijden die men de e heeft genoemd, en die wij  met 
den naam van Burgerlij k tijdvak mogen bestempelen. t eindigt 
met het uitsterven van de laatste kunstopvatting die nog eenigs-
zins den naam van stijl verdient, namelijk de Style
Sindsdien is het een duister  chaos, een hopeloos niet. Waarom? 
Omdat er  geen algemeene geestesbeweging meer bestaat. t 
is voorzeker  niet aan te nemen dat er  gedurende de gansche 
XlX e eeuw geen kunstenaars zouden zijn geboren even geniaal 
als hunne voorzaten. e kunstenaars bestonden wel, maar  het 
midden waarin ze verkeerden was hun niet gunstig. n plaats 
van eenheid in denken, pogen, streven en werken, was er  ver-
brokkeling, uiteenloopendheid en versnippering. e eigenlijke 
kuituu r  verdween om plaats te maken voor  droge geleerdheid. 
Sinsdien bleek het groote richtsnoer  des levens, niets ander 
meer  te zijn dan eigenbaat en arrivism . Geen diepte, geen over-
tuiging, en ook geen godsdienst meer. 

e eenige god die nog met ware hartstocht gediend wordt is 
geld. n wil rij k zijn. n moet schitteren, al was 't dan ook in 
klatergoud en valsch praalvertoon. Van echt kunstgevoel bliji t 
niets meer  over. e kunstenaarszielen die geboren worden, gaan 
te niet. Ze worden opgeslorpt in de alomheerschende ongevoe-
ligheid. Vooral de bouwkunst heeft het te verduren. Zij  die eens 
aan de spits stond der  kunstenrei, ziet zich nu vernederd, ge-
doemd tot schamelijke machteloosheid en slaafsche naaperij. Zij 
kent niets anders meer  dan afkijken , nabootsen, levenloos copi-
eeren der  aloude kunstvormen, van dewelke zij  echter  noch den 
zin noch den geest begrijpt . n organiseert, als 't ware, de 
methodische uitplunderin g der  oudheid; men stapelt bouwkun-
dige leugens op elkander, en tot overmaat van ontaarding worden 
die dan nog ten aanschijn gebracht in een arlekijn s pak van ver-
guld plaaster, simili-steen en valsch marmer. e bouwstijlen 
van vroeger  eeuwen worden ontgiud zooals men eene steengroef 
zou uitbaten, en als we ten huidigen dage, eene heropkomst van 
den s XV  stijl bijwonen, dan is het niet hoegenaamd, omdat 
dezer  vormen zich beter  aanpassen op de vereischten der 
hedendaagsche toestanden, maar  enkel en alleen omdat men ge-
vonden heeft dat die stijl nog tot iets dienen kan. t komt zoo 
verre dat zelfs de meest ernstige en geleerde lui zich geen bouw-
kunst meer  kunnen inbeelden, die niet een namaaksel zou zijn 
van de modellen ons door  de oudheid nagelaten. Vooral in 't oog 
springend is hierbij  het uiterste verval van de kerkelijk e bouw-
kunde. 

s er  dan geen redding meer  mogelijk? Bouwmeester  Berlage 
denkt ja. j  wijst op den onweerstaanbaren drang der  moderne 
democratie, op de machtige strooming die zoovele geesten reeds 
medesleept, op de diepe overtuiging, de innige geestdrift die in de 
massa is ontwaakt, en die weldra gansch onze westersche bescha-
vingzal bezielen, en haar  de zoolang verloren eenheid van den-
ken en handelen zal terug schenken. e beweging vereenigt in 
zich al de kenteekenen van een godsdienst, een godsdienst echter 
die niet meer  het bovenaardsche goed, maar  het welzijn der 
menschen op deze wereld beoogt Want zegt de heer  Berlage. men 
moge nu denken wat men wil, aangaande den oorsprong en het 
einde van ons bestaan, het blijf t een ontegensprekelijk feit dat 
de mensch geschapen is om in deze wereld tv leven. e leer. 
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dus. zal, zooals men het vroeger  zag gebeuren met den alles be-
heerschenden godsdienst, het uitgangspunt zijn voor  de schitte-
rende tijden die eene nakende toekomst ons voorbereidt, de 
echte grondslag waarop eene nieuwe kuituur  zal ontstaan, eene 
kuituu r  zooveel te grootscher  en verhevener  daar  zij  nu zal 
samenvallen met beschaving: iets wat tot nu toe nog niet het ge-
val is geweest. Als noodzakelijk gevolg hiervan mogen wij  dan 
ook weldra de geboorte te gemoet zien van eene groote , 
een van een stijl die werkelij k en grootsch de synthesisch zal 
daarstellen van het vierde tijdvak , dat men het democratische 
tijdva k noemen mag. Wij  verkeeren aldus voor  dezen oogenblik 
in eene overgangsperiode. t er  eene nieuwe kunstbeweging is 
ontstaan, kan door  niemand meer  geloochend worden. h 
over  't algemeen is er  nog geen éénheid n ziet, weliswaar, 
enkele kunstenaars hier  of daar  op den voorgrond treden, maar 
hunne voortbrengselen zijn van al te individueelen aard om als 
gewrochten van algemeene beteekenis eene blijvende waarde te 
bezitten. 

Om met eenige kans van nauwkeurigheid ons de gedaante voor 
te stellen, onder  dewelke de nieuwe kunstrichtin g zich aan ons 
oog zal vertoonen. dienen wij  dus eerst en vooral te trachten op 
te sporen op welke grondslagen de nieuwe beweging zal te steu-
nen hebben. 
Als men de hedendaagsche samenleving ontdoet van het narren-
kleed, de carnavalplunje waarin ze verkoos zich te steken; als 
men de dikke laag snobisme eraf krabt , en onder  de tallooze uit-
eenloopende proefnemingen die tot heden het licht zagen, naar 
iets blijvends, iets ernstigs gaat zoeken, kortom, als men gansch 
objectievelijk en zonder  vooroordeel, het zwaartepunt der  mo-
derne gemeenschap opspoort, dan vindt men dit ontegenspreke-
lij k in het antagonisme der  reusachtige ekonomische belangen, 
in de kolossale uitbreidin g der  grootindustrie', en den hiermede 
gepaard gaanden strij d tusschen kapitaal en arbeid. 
Wanneer  later, over  vele eeuwen, de geschiedschrijvers het over 
de twintigste eeuw zullen hebben, dan zullen voorzeker  onze 
kunstwerken van weinig tel zijn tegenover  de wonderen onzer 
wetenschap en den reusachtigen vooruitgang onzer  techniek. 

r  is eenheid, bezieling, volharding. r  is organisatie, 
methode en kracht. Ook kunnen wij  van nu af aan reeds bespeu-
ren hoe de beste voortbrengselen der hedendaagsche bouwkunst 
niet meer  de kerken zijn maar  wel de groote magazijnen, de 
bankhuizen en de groote administratiegebouwen. 

e geest van strenge berekening en vaste methode, de weten-
schappelijke opvatting naar  dewelke de menschelijke bedrijvig -
heid op alle gebied zich nu schikt, zal zich afteekenen, langs om 
duidelijker , in de kunstwerken van den nieuwen tijd . Elke per-
soonlijke afwijking , elke bijzondere conceptie, hoe belangrijk 
ook. zal enkel als een incident aangezien worden en alleen eene 
episodische waarde bezitten. n zal ophouden de kunst der 
oudheid te verkrachten, om terug te keeren totfrissche, gezonde 
schoone natuur. n de natuur, immers is geen plaats voor  fanta-
sie, maar  wel voor  strenge berekening en onverbiddelijke logiek. 
n de natuur  is altij d te vinden het innig verband tusschen oor-
zaak en gevolg, tusschen vorm en bestemming. Ze leert ons ver-
zinnen en beredeneeren. Ze leert ons orde. Ze leert ons ook 
soberheid en eenvoud, want zij  zelve is uiterst kari g in tooisel en 
ornament. e gansche schepping heeft als grondslag geometrie. 
Zoo zal ook de nieuwe bouwkunst weer. zooals voorheen, op 
geometrische grondvesten steunen, zooals dit het geval was met 
al de groote monumentale scheppingen der  oudheid en der 
middeleeuwen. 

Grilli g tooisel en overtollig ornament zijn weinigpassendbij  den 
ernstigen geest die het moderne leven kenmerkt. e geest zal 
zich uiten voornamelijk in strenge grootschheid van lijnen, 
machtige groepeering der  monumentale massa, soberheid van 
kleuren, doelmatigheid en rechtzinnigheid in het aanwenden 
der materialen. En niet alleen in de bouwkunst zal die geest 
doordringen, maar  ook al de andere kunstvakken zullen er  het 
merk van dragen. Zien we niet alreeds, voor  wat de beeldhouw-
kunst betreft, hoeverre de synthetische scheppingen van een 
Constautin r  schitteren boven die van zijne tijdgenooten? 
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Zien we niet in de schilderkunst een merkbaren ommekeer, eene 
beweging die zich van het kleine doek afkeert om zich terug 
naar  monumentale kunst te richten? 
Een nieuwe cultuurtij d is in wording, aldus besluit de geleerde 
spreker. Een nieuwe kunststijl zal er  het logisch uitwerksel van 
wezen. Alles laat voorzien dat deze stijl , eens tot vollen bloei 
ontwikkeld, niet alleen de voorgaanden zal evenaren, maar  ze 
zelfs overtreffen in algemeene waarde en beteekenis. 

V. . — . 
 Bouwgids, Antwerpen.) 

E -
. 

Zooals wij  reeds hebben medegedeeld, is deze tentoonstelling, 
welke werk laat zien van architecten uit de stad en de provincie 
Utrecht, georganiseerd door  de Afd. Utrecht van de . t. Bev. d. 
Bouwk.; door  de Utrechtsche Club van Arch, et Amicic. en door 
het Utrechtsche  Zij  vindt plaats in de Fruitha l op 
het Vredenburg te Utrecht en werd Woensdag 16 Apri l j.l . ge-
opend. Na een kort woord van welkom aan de vele aanwezige 
autoriteiten en belangstellenden door  den Voorzitter  der  Ten-
toonstellingscommissie, den heer  A. W. C. , hield mr. J. P. 
Fockema Andreae. wethouder  van Utrecht, een toespraak, 
waarin hij  de wederopleving der  architectuur  constateerde als 
een reactie tegen de smakeloosheid en wanstaltigheid, waardoor 
de huizenbouw der  laatste tientallen jaren zich heeft gekenmerkt 
en die het uiterlij k onzer  steden zeer  ontsierden. Gelukkig heb-
ben nu de bouwmeesters de handen ineengeslagen om te pogen 
in breede kringen het belang eener  schoone architectuur  duide-
lij k te maken. Van die gemeenschappelijke actie zijn o. a. ten-
toonstellingen het gevolg. Spr. zette uiteen dat de bouwmeesters 
helpen moeten te zorgen dat de gebouwen welke zij  zetten 
uiterlij k mooi, althans goed zijn, niet alleen op zich zelf doch ook 
in het kader  der  omgeving. 

Er moet gelet worden op de harmonie der  huizenblokken en 
zulks niet alleen bij  het bouwen van nieuwe kwartieren, maar 
ook bij  het wijzigen en ombouwen van oudere. Wanneer  steden-
bouwer en huizenbouwer elkander  steunen dan is nog de onmis-
bare hulp van het publiek noodig en die wordt verkregen door 
belangstelling te wekken voor  deze zaak, door  het houden van 
tentoonstellingen. m juichte spr. deze tentoonstelling zoo 
toe. Wanneer  immers bouwmeesters gereed staan om te bouwen 
wat de goede smaak van het publiek verlangt en ook de gemeen-
tebesturen bijdragen door  weloverwogen stadsplannen, dan 
breekt de gulden tij d voor  de schoonheid der  steden aan. 
Spreker  opende hierna de tentoonstelling, de hoop uitsprekende 
dat ze krachtig moge meewerken ter  bereiking van het ideaal. 

a werd een rondgang'gemaakt door  de tentoonstelling. n 
het benedengedeelte van de Fruitha l zijn verschillende inzen-
dingen van steen, tegels, aardewerk, glas in lood, meubelen, sier-
smeedwerk, betonwerk, enz geëxposeerd. Op de gaanderijen is 
een belangrijke en uitgebreide collectie teekeningen, photo's, 
etc. van verschillende bouwwerken bijeengebracht. 

n kan hier  een goed beeld krijgen van de bouwkunst ontwik-
keling in de provincie Utrecht. e aquarellen van oude 
bouwwerken en stadsgezichten, o.a. van den schilder  J. P. C. 
Grolman, luisterende tentoonstelling op. 

Wij  hopen spoedig nader  op deze verdienstelijke expositie terug 
te komen. 

.
E N VA N N EN 
E . 

13 t j . 1. hield voor  een vereeniging van huiseigenaren (de 
volledige naam is ..vereeniging tot onderlinge waarborging van 
rechtskosten, veroorzaakt door  wanbetalers") te Zwolle, mr. . 
J. van Nieukerken uit Amsterdam een voordracht over  de aan-

hangige herziening der  Woningwet. t 
late uur  waarop de lezing eindigde (101-i) 
maakte, dat van een vruchtbaar  debat niet 
veel meer  kon komen, anders ware het slot 
van den avond zeker  dubbel interessant 
geweest. 

e daar  verkondigde en, bij  inonde van 
den voorzitter, toegejuichte stellingen heb-
ben meer  dan plaatselijk belang, waarom 
ik het waag voor  de lezers van dit blad op 
enkele punten terug te komen. 

t behoeft geen betoog, dat de spreker 
zoowel in het werk van mr. J. A. Smit als 
in de redevoeringen van het le d 
mr. v. d. Biesen, over  en tegen de toepas-
sing dier  wet, een machtigen ruggesteun 
vond. 

Over  de gezondheids-commissies was de 
inleider  over  het algemeen slecht te spre-
ken. e technische leden waren meest ar-
chitecten, die een zoo geheel van deprac-
tij k der  kleine woningen afwijkend inzicht 
hadden, dat de door  hen voorgestelde of 
goedgekeurde maatregelen in het belang 
der volkshuisvesting, vaak kant noch wal 
raakten. 
Wie het meest voor  de volkshuisvesting 
deden en gedaan hadden, waren de bouw-
ondernemers en huiseigenaren, die allen 
over  een kam geschoren, vaak nog erger 
werden behandeld dan de slavenhandela-
ren, in het middender  vorige eeuw in Ame-
rika . Ook de samenwerking van de gezond-
heidscommissies en de gemeentelijke amb-
tenaren, die de verordeningen moeten uit-
voeren, was hoogst af te keuren. Zij  namen 
steeds over  en weer  eikaars voorstellen 
over  of gingen daarmede accoord. 
Om bij  nieuwbouw te beginnen, vond spre-
ker, dat de bouwpolitie te groote macht had. 
Zi j  kwam soms alle dagen op een bouwwerk 
kijken , bemoeide zich overal mede en gaf 
maar  voorschriften, hoe dit moest en dat 
moest, zonder  dat van die detailpunten in 
de verordeningen iets beschreven was. Zij 
bouwt dus mede, meende men. 
Nu. het is verklaarbaar, dat d.g. ambtena-
ren, wien hun werk ter  harte gaat. niet in 
den smaak vallen van sommige eigenbou-
wers. Spreker  wenschte bv. de bouwver-
ordeningen vóór  zij  werden vastgesteld, in 
handen te zien van de ver. van huiseigena-
ren of van een uit en door  die vereeniging 
benoemde Commissie van advies en wel, 
omdat de voorschriften soms zoo weinig re-
kening houden met bestaande verhoudin-
gen en toestanden en de huiseigenaren de 
aangewezen personen zijn om over  de doel-
matigheid enz. dier  bepalingen te oordeelen. 

t bij  het tot stand komen van nieuwe bebouwingen de bouw-
grondxploitanten niets ontvangen voor  de door  hen af te sta e 
voorstraat bestemde terreinstroken,is ongehoord. Over  de groote 
voordeden, die gelegen zijn in de promotie van bouw- of wei-
land tot bouwgrondstukken, gleed men dus maar stilletjes heen. 
Zooals bekend is, wordt op het punt der  proceskosten bij  ontei-
geningen in het belang der  volkshuisvesting een andere regeling 
dan de thans gebruikelijk e in het wijzigingsontwerp voorgesteld. 
Thans komen deze kosten, als de rechtbank een schadevergoe-
ding toekent, maar  even hooger  dan het aangeboden bedrag, ge-
heel ten laste der  gemeente als onteigenende partij . e wijziging 

E G s en Tuin" . Ontwerper:  W A L T E R V A N 

I E D E N H O V E N te Blaricum 

bestaat hierin, dat deze kosten voortaan pond-pondsgewijze door 
beide partijen gedragen zullen worden, indien het toegekende 
bedrag ligt tusschen dat van vraag en aanbod. 

(Wordt vervolgd). 

. 
G S EN " 

Een medewerker  te Utrecht vraagt, waar  het Noorden ligt op de 
situatie der . Zooals uit de teekening in het oorspron-
kelij k programma duidelij k blijkt , ligt de rechtsche korte zijde 
van het terrein op het Noorden. 
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T E E S S . Arch. A. G. P E R K E T , O G E R B O U V A R D , . V A N D E V E L D E . g is 
de e invloed in den gevel van dit Fransche Theater. 

M . ® 
Affich e der  Tentoonstelling s en Tuin" . j  geven 
wij  een afbeelding van het fraaie affiche der  Tentoonstelling 

s en tuin" , ontworpen en gelithografeerd door  Walter  van 
. e hoofdkleur, het fond, is zachtbruin; hit me-

daillon heefteen sterk blauwe lucht, paarsig bruine en donker-
paarse boomen. licht bruin huis, witte bloemen. e kleu-
ren in de medaillons. e letters zijn donker  paars. r  de kleur-
waarden in de photographic niet zuiver  overkomen, is de repro-
ductie minder  rustig dan het origineel. t is een charmant af fiche, 
rustig van verdeeling en toch levendig, toch vol fantazie. Gebon-
den en decoratief van opvatting, mist het het dor-systemerige. dat 
veel modern, talentloos decoratief werk kenmerkt. t is gevoel-
vol en van een fijne.bekoorende intimitei t n 
in het medaillon hebben én in hun vormen, èn in hun diepe kleu-
ren statigheid en pracht en roepen de gedachten aan zomerweel-
de in een park wakker. n dienzelfden toon. ja als een hoogte-punt 
ervan is de bloemencompositie vóór het huis. onder  aan het mid-
denveld. Om dit veld heen een fijn e maar  rijk e aanduiding van 
plantengroei, waarin de vier  cirkelvormige emblemen. 

e kleuren en de totaaltoon zijn bijzonder  goed, geheel overeen-
komstig den aard van de voorstelling en van de ornamentale be-
handeling en doen denken aan fraaie batikkleuren, met hoofd-
kleuren bruin , blauw en paars. t geheel is een zeer  te waar-
deereu stuk werk. waarmee Walter  van n geluk is te 
wenschen. e volgende kritische opmerkingen zijn temaken: 
Als wandplaat is het affiche uitstekend ; voor  straatplaat is het 
wat te fijn . en zijn de letters, hoe sierlij k ook op zich zelf, niet 
duidelij k genoeg. Verder doet de plaat vermoeden, dat de ten-
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toonstelling s en Tuin"  meer de tuin dan het huis zal behan-
delen, wat echter  inderdaad niet het geval is. J. G. 

r  te n 
beslist, dat de r  toebehoort aan den Staat en niet aan de 
gemeente 's-Gravenhage. n hoofdzaak berust die beslissing hier-
op, dat in de dagen van de k de Vijver  behoorde tot de 
landsdomeinen afkomstig van de Graaffelijkheid ; daarna kwa-
men deze aan den Staat. e vijver  is dus eigendom van den Staat, 
tenzij  de gemeente bewijst, dat de Staat den eigendom heeft ver-
loren en deze aan de gemeente is gekomen. t beroep van de 
gemeente op een besluit van den Couseiller  d'Etat . t 
General en du Téror l en e van 10 Juli 1812 kon 
daartoe niet strekken, omdat niet blijkt , dat de Vijver  behoort 
tot de daarin bedoelde „tr a vaux public" , integendeel bestaat het 
vermoeden, dat de t den r als annex van de 

n aan het beheer van het k wilde laten. Ook in 
het . besluit van 1820 wordt de r  niet genoemd; wel 
worden de recognitiën op den Vijver  betrekking hebbende aan 
de gemeente afgestaan. h daaruit volgt niet, dat de eigendom 
nu ook aan de gemeente kwam. En al staat de Vijver  op het ka-
daster  ten name van de gemeente, dit bewijst niet anders dan de 
persoonlijke opvatting van de ambtenaren bij  het opmaken van 
het kadaster. t het onderhoud van den Vijver  door de ge-
meente geschiedt, bewijst ook niet van eigendom der  gemeente. 
Aldus werd de eisch van den Staat toegewezen en der  gemeente 
verboden, om over  den Vijver  als eigenares te beschikken en er 
werken in aan te brengen. N.  Ct. 
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:  O F F I C I E E L G K D E E L T E . Vergadering van Architect 
n der j  in zake de fusie . Jaar-

verslag Commission. Verkiezing . Verkiezing 
Commissiën. R E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . Bauberatung. door 
J. . é C.Fzn. e Vrijhei d in het Bouwbedrijf , door 
G . Versteeg. Vervolg en slot. t een en ander  over  de ver-
houding tusschen Architect en Tuinarchitect, door . F. -
togh s van Zouteveen. vervolg. t Jaarboekje voor 
Beeldende . e Bouwkunst in Skandinavië en 
Finland, door  .-lib. Otten Vergaderingen. Prijsvragen. 

. — Berichten. t een plaat. 

. 

G VA N N
. N E E E J . 

n 14 Apri l j.l . is den n toegezonden het Con-
cept-Statuten en Alg. k t met Toelichtin-
gen en Eere-code voor de saam te smelten vereenigingen : -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst en Bond van Neder-
landsche Architecten. Bij  dit concept was gevoegd een schrijven 
van het r  der , waarin werd medege-
deeld, dat de vergadering der n ter  bespreking 
van dit onderwerp is bepaald op  28 April  ten 70' i ure 
v.m. in het Gebouw der

t een groote opkomst der n op deze belang-
rijk e vergadering dringend gewenscht is. spreekt wel van zelf. 

G . n herinnering wordt ge-
bracht, dat de n voor de Commissie van Financiën, 
voor  de Commissie van , voor de Bibliotheek-Commis-
sie, voor de Commissie van Onderwijs en voor de Commissie 
van Arbitrag e inzake de , bepalen, dat deze 
Commissiën minstens twee weken vóór de Alg. g 
(die 27 i a.s. gehouden wordt) een verslag opmaken, dat aan 
het r  wordt opgezonden en tegelijk met het Jaarver-
slag der j  in het B. Weekblad wordt gepubliceerd. 

G . n aansluiting aan het 
bepaalde in Art . 4 van het Alg. . t wordt mede-
gedeeld, dat de heeren . P. Berlage Nzn. en W. F. C. Schaap 
te kennen hebben gegeven geen candidatuur  te willen aanvaar-

den ; zoodat de lijst der  candidaten in alphabetische volgorde 
bestaat uit de heeren : 
B. van Bilderbeek. architect te . 
A. W. C . C B. . . . T. S. te Utrecht. 
W. t Czn., architect te . 
J. B. van , Bouwk. . te , 
B. J. Ouëndag. 
A. Salm G.Bzn., architect te Amsterdam. 
Voor de namen der  voorstellers wordt verwezen naar  Bouwk. 
Weekblad 1913 no. 16. 
n verband hiermede wordt medegedeeld, dat per  abuis de 

naam G. k voorkomt onder de candidaatstelling van de 
heeren Salm. Ouëndag. Van Bilderbeek en Van . zoodat 
deze heeren niet door 15 maar  door  14 n candi-
daat gesteld zijn. 

e heer  G. k had reeds zijn stem uitgebracht in de ver-
gadering van de Arch. n der  Afd . m en Omstreken. 

e verkiezingen zullen plaats hebben op de a.s Alg. -
dering op 27 ; de stembiljetten zullen uiterlij k 14 dagen voor 
dien datum den n worden toegezonden. 

G . Volgens Art . 12a van het 
Alg. . t treedt op de a.s. Alg. g op 
27 i in de Commissie van Onderzoek af volgens rooster, de 
heer  J. A. G. van der  Steur, die niet direct herkiesbaar is. 

t r  heeft in verband hiermede het volgende dub-
beltal opgemaakt: C. n W. C. . 

Volgens Art . 12c van het Alg. . t treedt de Com-
missie van  ieder  jaar  op de Alg. g in haar 
geheel af; de leden zijn herkiesbaar. 
n verband hiermede heeft het r  de volgende dub-
beltallen opgemaakt: 

. B. N. Bolderman G. Versteeg. 
W. J. de Groot J. B. van . 
A. Salm G.Bzn. C. W. Nijhoff . 

e verkiezingen zullen plaats hebben op de a.s. Alg. -
dering. 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst. Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 
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SB m . 
 J. . É C . F . Z N. 

n 't .Bouwk. Weekbl."  van 22. 3. '13 komt een 

alleszins lezenswaardig stukje voor  van den 

Iheer  J. m met de strekking: „Geen 
Bauberatungsstellen." 

Wat daarin gezegd wordt, is naar  mijne opvatting in de 
hoofdzaak zeer  juist, voor  zooverre 't betreft 't streven 
den velen architecten, die hoewel goed werk leverend, 
maar  niet genoegzaam werkzaamheid vindend, de ge-
legenheid te verschaffen hunne diensten tegen billijke , 
d. w. z. gerechtvaardigde schadeloosstelling en beloo-
ning, dus „honorarium" , aan het bouwend publiek te 
doen toekomen. 
n 't bijzonder  ben ik 't eens met den zin: „het publiek 

moet bouwkundig opgevoed worden, dat is 't middel." 
n geloof ik met betrekking tot de middelen 

dier  opvoeding met den schrijver  eenigszins van mee-
ning te moeten verschillen. Zeer  juist wel is waar  is 
mijns inziens de eisch des schrijvers, dat verlangd worde 
dat alle bouwwerken ook de geringste, want ze maken 
deel uit van 't geheel, waarop 't streven gericht moet 
zijn door  deskundigen worden uitgevoerd. 
Niet alleen de billij k te vorderen schoonheid, maar  ook 
de bruikbaarheid , de zekerheid, met één woord de 
deugdelijkheid (dus ook de rentabiliteit ) kunnen enkel 
en alleen door  deze wijze van bouwen verzekerd worden. 

e eisch, zich aan te sluiten tot vereenigingen ter  be-
strijdin g van oneerlijke mededinging heeft ook haar 
goed recht en dus reden van bestaan. 

r  'k geloof, dat men in 't algemeen den ambtenaren 
van hoog in cultuur  staande landen (zooals bijv . -
land, d en dier  op gelijken trap staande na-
buren) onrecht aandoet, wanneer  men aanneemt, dat 
ze hunnen vakgenooten, die evenals zij  van de vruch-
ten van hun werk moeten leven, afbreuk doen. n 
ieder  geval ligt dit niet in hun streven, wanneer 
ambtenaren zich bijv . bezighouden met de mededin-
ging bij  vakwedstrijden, of wanneer  ze er  toe bij -
dragen, het nog zeer  onkundig publiek voortelich-
ten op de wijze zooals dit de „Bauberatungsstellen" 
doen. Beide bezigheden hebben 't goede, dat ze den 
ambtenaren,(daaronderden leeraren op bouwkundig ge-
bied evenzoo als den uitvoerenden ambtenaren) de gele-
genheid geven, hunne kundigheden te verbreiden niet 
alleen, maar  ook te meten en te vergrooten. t komt 
tenslotte weer  aan het opkomend technisch geslacht ten 
goede: dat is van heel veel belang. r  ook strekken 
ze 't tegenwoordig bouwend geslacht daardoor  tot voor-
deel, dat 't reeds nu opgevoed wordt. n de toekomst 
moet dit natuurlij k langs dezen weg niet meer  noodig 
zijn, doch kan zulks vooropgesteld, dat we werkelijk 
vooruit gaan als reeds bestaande basis beschouwd 
worden, waarop verder  gebouwd wordt. t geldt hier 
dus den grondslag hiertoe le leggen t publiek went 
zich slechts langzaam aan nieuwe wegen, op welk ge-
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bied ook; hulp, voorlichting, ja zelfs voorschriften blij -
ken hierbij  noodig te zijn. n dien zin werkzaam te zijn, 
dat beschouw ik als de strekking van de ..Bauberatung'' 
van de „Bouwkundig e Opvoeding", zooals men zege-
rust kan noemen. 

t juist wil men ook, en wel ten goede van 't algemeen ; 
juist dat opvoeden dat evenals alle opvoeden in ze-
keren zin pro , (dus zonder  daarvoor  gehonoreerd 
te worden) moet geschieden, dus uitliefde en toewijding 
met 't uitzicht op „  Gegenliebe und Verstandniss" 
moet tenslotte voeren tot den toestand, die de schrijver 
met recht wenscht te verkrijgen, de „Selbstverstand-
lichkeit" , het natuurlij k gevoel voor  't goede, ware en 
schoone. 

r  daar  zijn we nog lang niét, en zoover  kunnen we 
ook nog niet zijn. t behoeft ons geenszins te ontmoe-
digen, want juist in 't streven daarnaar  ligt de hoofdzake-
lijk e aansporing tot het strijden er  voor. 
Voor  't tegenwoordige ben ik stellig overtuigd van de 
noodzakelijkheid der bestaande of op te richten „Bouw -
raadgeving"  (Bauberatung), in , d en 
elders. 

'k Zie er  geen gevaar  in voor  de niet-ambtenaren, de 
architekten, wier  bestaan er  levens in hooge mate mee 
gemoeid is, maar  integendeel ben ik bepaald van oordeel, 
dat met bereiking van 't groote doel (dat ik tevoren meer 
breedvoerig uiteenzette) ook degenen tot hun recht zul-
len komen, die in de eerste plaats beroepen zijn, dit doel 
te helpen bevorderen, de mannen van 't vak, de bouw-
kundigen. t is zoo te verstaan, dat een ieder, die bouwt, 
zijn eigen raadgever  dus den Architect, die dan eo 
ipso voor  zijn taak berekend moet zijn fan niet alleen, 
maar  (ook zonder  dwang) zal vinden, evenals nu reeds 
zijnen arts of rechtsgeleerden. 

r  zooals reeds thans de arts meer  dan voorheen het 
tot zijn hooger  beroep rekent, ziekte te voorkomen dan 
te genezen, zoo moet ook opbouwkundiggebiedditdoel 
bereikt worden. e heeft vooral de „Bouwraad -
geving"  bij  te dragen; daarin ligt haar  recht van bestaan. 
Tenslotte zij  't mij  nu vergund tot staving van mijne be-
wering, enkele indrukken kort — weertegeven, die ik 
bij  een bezoek aan de .. G -

E FÜ N " 

verkregen heb. r  hoop ik uitvoeriger  over  deze ten-
toonstelling, welke ook voor  Nederlanders zeer  interes-
sant is, en tot 20 i a. s. geopend blijft , te berichten. 
— Zulk eene tentoonstelling blijk t een uitstekend mid-
del te zijn ter  medewerking tot 't zoowel door  den r 

m als door  mij  met dit stuk beoogd doel. 
Ze is gelukkig! niet groot, maar  overtuigend. 

n hebben: 

1. e Bauberatungsstelle des n Vereins für 
, " 

2. „Bauberatung der  Gewerkschaft, Baesweiler". 
3. „Bauberatungsstelle für  den k 
Aachen." 
4. „Bauberatungstelle der  Stadt " 
5. e Erkelenz." 
6. „Eschweiler ' , „Stolberg" , ..Eifel"  enz. 

'k n hier  niet alles optellen, heb alleen willen aan-
toonen, dat groote, middelgroote, kleine steden, dorpen 
en platteland vertegenwoordigd zijn; dat is hoofdzaak. 
Verder  hebben zeer  veel bijgedragen: 

e Technische e Aachen", e . 
Baugewerkschule Aachen"  en een aantal meer  en min-
der bekende architecten uit de stad en omgeving. 
Juist dezen laatsten is hier  de gelegenheid geboden, zich 
aan 't publiek bekend te maken; er  is uitstekend werk 
van hen te zien. 
Zeer  belangrijk zijn dri e verschillende „Gartenstadt -
projekte"  voor  Akens omgeving. Een voor  .rijk e lui" , 
een voor  den .middenstand", een voor  den .burger-
man" . e ontwerpen zijn uit den boezem dier  kringen 
ontstaan, en dragen daardoor  van zelf 't kenmerk der 
noodzakelijkheid niet alleen aan zich, maar  ook der uit-
voerbaarheid. Ze zijn reeds ten deele uitgevoerd en 
door  .Aaneensluiting, coöperatie"  mogelijk geworden. 

t spreekt van zelf, dat op deze tentoonstelling ook veel 
te zien is, wat men reeds in f op de Stadteaus-
stellung"  heeft kunnen zien. 

n vergete echter  niet, dat juist door  de kleinheid van 
de Akener  Tentoonstelling veel in 't oog springt, wat te 
midden van het omvangrijke materiaal, dat daar  te zien 
en te bewonderen was, niet in die mate als thans op den 
voorgrond trad. j  wil ik er  nog van afzien, dat de 
tijd , die ter  beschikking staat, bij  zulke groote tentoon-
stellingen als de r  was, gewoonlijk niet toe-
reikend is, om alles nauwkeurig te beschouwen. 

e gezonde beginsel, nl. kleine, lokale, slechts één 
enkel gebied' of enkele verwante sferen behandelende 
tentoonstellingen in te richten heeft er  blijkbaa r  met 
recht ook toe geleid, in d 30 tentoonstellingen 
tegelijkertij d in dit jaar  in 't leven te roepen. e decen-
tralisati e heeft zich in de laatste jaren, als natuurlij k 
gevolg — in zeker  opzicht ook reactie in den goeden zin 

van de voorafgegane centraliseering bijna op elk ge-
bied bemerkbaar  gemaakt. Vooral ook treedt dit ver-
schijnsel duidelij k bij  „stadsuitbreidin g en stedenbouw" 
op den voorgrond. r  ook bij . Verwaltung"  (Bestuur, 
Beheer  en wat dies meer  zij), kortom bij  veelomvattende 
scheppingen breekt zich de uit den aard der zaak noodig 
wordende decentralisatie meer  en meer  baan. m 
is 't zeer  natuurlijk , dat men van wereldtentoonstellingen 
tot nationale, van deze tot locale en in deze grenzen 
weer  tot vaktentoonstellingen is overgegaan. r  zijn 
de eigenlijke plaatsen van studie, van ernstig en rustig 
beschouwen en leeren. 'k Geloof, dat d in dien 
zin een zeer  navolgenswaardig, veelbelovend en vrucht-
baar  voorbeeld heeft gegeven. e besproken Akener 
Tentoonstelling is reeds eene uiting van dezelfde ge-
dachte ; ze is echter  niet ontstaan door  't streven naar 
eene feestelijke herdenking, maar  uit de sterk gevoelde 
behoefte, die gedurende langen tij d zich meer  en meer 
deed voelen. t afgeloopen jaar  vooral, gedurende 
welke de „Bouwraadgeving"  hier  gewerkt heeft, heeft 
't mogelijk gemaakt eene menigte van ondervindingen 
op te doen, die dienen konden als uitgangspunt en als 
basis voor  't optreden in 't openbaar. 

Afgezien van eene menigte ontwerpen voor  huisbouw, 
tuinaanleg en terreinindeeling vinden we er  een groot 
aantal teekeningen en photographien van uitgevoerde 
werken. j  is vooral belangrijk eene verzameling 
van opmetingen van oude Akener  huizen, door  de 

. Baugewerkschule"  ingezonden; het karakter 
der oude stad komt hierin duidelij k en overtuigend te 
voorschijn. Scherp onderscheiden laat zich het tijdper k 
van de e (dat yeel gemeenschap met -
lands gelijktijdig e bouwwerken vertoont) van het zoo-
genaamde .Aachener  Barock ", dat den stempel van 
de beiden Couven, vader  en zoon, draagt 
Bijzonder  aantrekkelij k zijn de afbeeldingen van de 
eenvoudige, natuurlijke , bijna door  alle tijdperken in 
hoofdzaak onveranderd gebleven huizen uit de „Eifel" . 

t men dat hooge veenland met zijne van het door-
gaand verkeer  bijna afgesloten eigenaardig, eenigszins 
stuursch en toch zoo sterk romantisch karakter , de 
eenvoudige door  de natuur  niet verwende bewoners 
er  van, dan begrijpt men, waarom het Eifelhuis zijn 
eigen taal spreekt en die behouden heeft. n begroet 
't dan ook, dat nieuwe daar  ontstane huizen en 
hoeven, hoewel volstrekt niet de technische en hygië-
nische vorderingen van den nieuwen tij d uit 't oog 
verliezend, aan de oude overleveringen trouw blijven. 

t door  „Bruchstein , Fachwerk, Strohdach"  in 't kort 
gekarakteriseerde type is in d uit den aard der 
zaak betrekkelij k weinig bekend. 

Een waar  genoegen is 't ook, de verzameling van huis-
deuren met .Oberlicht (boven de deur) te zien ; welk 
een schat van vriendelijk e motieven, meestal in groen 
en wit gehouden, spreken uit die vormen, die dikwerf 
eigenlijk de eenige versiering aan de uiterst sobere 
huizen zijn en juist daardoor  in de overtuigendste wijze 
schijnen te zeggen: .Trit t ein, brin g Glück herein!" 
Ook is 't een goed denkbeeld geweest, eene kleine 

"  (deel) met deuren en trap in natuurlijk e grootte 
tentoontestellen, die hoewel nieuw — met de kleu-
rige bloemen op rustigen grond eveneens een goed 
beeld van „Bauernmalerei"  geeft zooals die door  de 
overlevering bewaard gebleven is. 

e inzendingen, die ik tevoren opstelde geven ons een 
groot aantal uitgevoerde en ontworpen huizen te zien 
in prij s van rond 7 tot 70 duizend , meest zooge-
naamde „Einfamilienhauser" . Overal is getracht het 
karakter  der  omgeving, waar  't noodig was te verbete-
ren en waar  dit nog tamelijk ongschonden bewaard 
was, te behouden. Vandaar dat bij  enkele inzendingen 
vakwerk, bij  andere baksteen, bij  weer  andere „Putz " 
(pleister) en bij  nog andere "  (natuurlijk e 
steen) overwegen. Steile daken zijn sterk vertegenwoor-
digd, wat stellig met 't klimaat tezamenhangt en in 't 
algemeen ook aan 't uiterlijk e tot voordeel strekt met 
't oog op de overige verhoudingen. Ze zijn met riet, dak-
pannen, "  (daksteenen) of met lei gedekt. 

t laatste materiaal wordt ook met evenzoo gunstig 
technisch als aesthetisch gevolg veel als wandbeklee-
ding en beschutting (vooral aan de zoogenaamde „Wet -
terseite") aangebracht. Wie Barmen-Elberfeld "  en het 
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..Bergische "  kent, weet welk eigenaardig-cachet" 
daardoor  aan stad en land gegeven wordt. 
Opzettelijk zie ik voor  heden van eene nadere be-
schrijvin g af. n wil ik nog even gewag ma-
ken van de verzameling ..voorbeelden en tegenbeelden; 
deze is vooral voor  't publiek zeker  wel het leer-
rijkst . "Wat daar  getoond wordt, is echter  den vakman 
in den regel öf wel bekend, öf ook zoo vanzelfsprekend, 
dat hij  zich nauwlijk s kan voorstellen, dat 't anders 
ware. En toch het is maar  al te dikwijls , (zelf -
seldorf, Berlijn , , Aken en andere steden in 

d ; Amsterdam in d en stellig nog an-
dere plaatsen elders, die reeds dergelijks tentoonge-
steld hebben), nog zoo geheel anders als 't eigenlijk 
moest zijn. Juist dat toont, hoe noodig nog de „Baubera-
tungsstellen"  zijn. 

Als men ziet, hoe iemand met veel opschik en geheel on-
gemotiveerd sieraad (?) eene facade beplakt en bepleis-
tert, en daarvoor  nog veel geld uitgeeft in de voor  hem 
blijkbaa r  troostrijk e gedachte, ..nu eens iets heel moois 
gemaakt te hebben", dan vraagt men zich toch af : e 
is 't mogelijk?" r  tegelijk gevoelt men in zich de ver-
plichting, zoo iemand te laten zien, hoe hij  voor  veel 
minder  geld, wel is waar  ook veel minder  uiterlij k ver-
toon, maar  daardoor  veel meer  innerlijke , en in waar-
heid ook uiterlijk e waarde verkrijgt . Om een voorbeeld 
te noemen: e mooi, waar, natuurlijke n „wohnlich " 
zijn de Zuidduitsche ..Putzfassaden", die Seidel, -
eder, Fischer  en andere in 't karakter  van 't land 
bouwen? Zij  zijn echt; ze trachten geene onwaarheden 
te bedekken ; ze liegen niet. En toch ziet men nog voort-
durend ..geputzte"  facaden, die natuurlijke n steen moe-
ten voorstellen; daarbij  dikwijl s met een zooverkeer-
den .,Steinschnitt", dat zelfs bijna de leek er  niet mêe 
bedrogen kan worden. t is weer  de geschiedenis van 
de ziekte, die veel moeilijker  uitgeroeid wordt, dan dat 
ze wellicht voorkomen had kunnen worden. Waarom 
wordt in , dat zoo prachtige oude en nieuwe 
baksteenfacades heeft, (hier  de namen der  scheppers 
te noemen, is voor  vakgenooten overbodig, 
hoewel 't voor  't bouwend publiek wellicht nu en dan 
leerrij k ware), nog zoo veel bepleisterd in den zin, dien 
ik te voren trachtte te laken ? Veelal ligt dat daaraan, 
dat het nog niet begrijpend publiek het wenscht, en de 
technische raadsman zwak genoeg is, daaraan toe te 
geven. Of ook wel de raadsman is geen architekt, is dus 
niet vakkundig, het teêre punt, waarop met recht de heer 

m wijst. Een aantal van modellen, waaron-
der vooral die van de . Baugewerkschule"  uit-
munten, geven op de Akener  Tentoonstelling een goed 
denkbeeld van echte bouwstofbehandeling; dat, wat de 

r  noemt ..materialgerecht"  bouwen. 
Eindelij k zij  nog vermeld, dat ook de statistiek tot haar 
recht komt, en bijv . graphisch aangetoond wordt, welke 
grootte de woningen in Aken percentsgewijze hebben. 

j  viel 't me op, dat bijna een derde van alle wo-
ningen (nl. rond 12000) twee ruimten hebben, terwij l on-
geveer  een achtstel vier, een twintigstel zes, een vijftig -
stel acht en een honderdstel tien ruimten hebben (nl. 
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ca. 360) 1—4 ruimten hebben ongeveer  70 % van alle 
woningen. 

e getallen toonen duidelij k aan, hoe zeer  behoefte 
aan kleine woningen bestaat; de tentoonstelling draagt 
ook den naam: ..Ausstellung für " 
en het gebodene beantwoordt aan dien naam. e het 
goede vruchten dragen! 

Aan het slot van mijn bericht zij  't me nog vergund, er 
op te wijzen dat de bedoelde tentoonstelling naar  't mij 
toeschijnt, ook voor  Nederland zeer  veel belangrijks 
biedt. Natuurlij k is den vakman veel van 't gebodene 
bekend, maar  toch ligt voor  menigeen daarin „heilsame 
Anregung" . 

l 't geheel betrekkelij k klein en in 't minst niet 
pretentieus is, geloof ik, dat het een uitstapje naar  Aken 
ten volle waard is voor  bezoekers, die niet al te ver  af 
wonen. 

e leider  der  tentoonstelling Geheimer t 
Prof. . Schmid van de Techn. e Aachen 
zeide mij , dat 't hem een bijzonder  genoegen zou zijn 
met mij  te zamen e belangstellenden rond te 
leiden en in te lichten. 
Juist in zijne uiting: ..Natuurlij k moeten de bezoekers 
de verwachtingen niet te hoog spannen"  ligt mijns in-
ziens eene aanmoediging te meer. 
Verleden Zondag telde men ca. 250 bezoekers, onder 
wie vele dames. t 't oog er  op, dat de tentoonstelling 
voor  't publiek slechts twee uren per  dag geopend is, is 
dat aantal zeer  hoog. Vele leeken (vooral ook dames) 
worden door  de leerrijk e voordrachten met lichtbeel-
den aangetrokken, die zich Zondags aansluiten. 
Op deze ook voor  vaklieden belangrijke voordrachten 
hoop ik nader  terug te komen. 

E N T Q 
.

 G. . 

G bij  de behandeling van ditonderwerp 
op het Congres van het Verbond van Ned. -
stenaars Vereenigingen, gehouden te Amsterdam 
op Zaterdag 29 t j.l . 

Vervolg van bladz. 186. Slot. 

angenomen dat in afzienbaren tij d de over-
heid er  voor  te vinden zal zijn op de hierboven 
geschetste wijze regelend op te treden, dan is 
hiermede het gebied van de vrijheidsbeper-

king nog niet uitgeput. e eer  hoe beter  dient geregeld 
te worden de opleiding van den architect en de bevoegd-
heid. n kan hieraan niet langer  ontkomen, eene ver-
wijzin g naar  de T. . S. waar  gelegenheid tot opleiding 
voor  B. . bestaat is niet afdoende. e opleiding is 
misschien uitstekend maar  in elk geval is zij  te kostbaar 
om in de algemeene behoefte te kunnen voorzien, het 

. T. O. zal aanvullend moeten optreden. 

n den tij d die nog verloopt veel zin in een afdoende 
voorziening in . T. O. valt bij  de regeering van stad en 
land nog niet te constateeren zal men niet stil behoe-
ven te zitten. Evenals nu Opzichters, Teekenaars e. d. 
geëxamineerd worden zonder  dat nog in de opleiding is 
voorzien, zal ook door  zelfstudie zoo goed en zoo 
kwaad als dit gaat de jonge architect zich moeten 
vormen. 
Waarvoor  B. O, Teekenaars, Uitvoerders en eerstdaags 
ook voor  hoofdopzichters een examen wordt afgenomen, 
valt de ongerijmdheid op, dat een architectendiploma 
gemist wordt. 
Nu kan men wel zeggen dat de architect tot de kunste-
naars hoort, maar  in elk geval kan hij  zonder  een zekere 
hoeveelheid praktijk , wetenschap en kennis van zaken, 
die met kunst slechts in een verwijderd verband staan, 
zijn vak niet behoorlijk uitoefenen. 
Zoolang de publieke belangstelling voor  architectuur 
niet hooger  stijgt dan het tegenwoordig peil, zal elk die 
het architectenberoep kiest en daarin zijn brood wil 
verdienen, goed doen, niet te uitsluitend de artistieke 
kant van het vak in het oog te houden. 
Aan den practischen en den wetenschappelij  ken kant van 
het architectenvak kan men dus steeds een heel uitge-
breid examenprogramma ontleenen, terwij l ook naar  de 
aesthetische bekwaamheden wel een onderzoek is in te 
stellen. 
A l bestaat dus voor  de andere kunstenaars nog niet zoo-
zeer  de behoefte aan een examen en de opleiding daar-
toe, voor  den architect wordt dit vraagstuk vooral 
onder  de huidige omstandigheden urgent, en maat-
schappelijk van groot belang, omdat, zooals reeds ge-
zegd, de architect bij  zijn beroepsuitoefening meer 
dan in elk ander  kunstvak gemoeid wordt in de op-
lossing van vraagstukken waarbij  de geheele gemeen-
schap belang heeft. 
Wi l men de overheidsbemoeiing uitbreiden en geraken 
tot vrijheidsbeperking van het ultra-individueele bou-
wen van thans dan zal de overheid de uitoefening van 
het architectenvak niet langer  vri j  kunnen laten en 
zullen staatsdiploma's daartoe de eenige afdoende op-
lossing geven. 

r  dan een architectenvakbelang zie ik hierin een 
krachti g middel tot verheffing van de bouwkunst en 
van de hedendaagsche cultuur . 
n elk geval zal de architectenorganisatie hiertoe de 
stoot moeten geven, bij  wijze van overgang heeft de N. 
A. B. en op zijn voorbeeld ook de j tot Bev. der  Bouw-
kunst zijn rijen gesloten voor  hen die niet aan bepaalde 
normen voldoen, zoodat daardoor  in het lidmaatschap 
van die vakvereenigingen een zekere waarborg gelegen 
is. t publiek zal daar, bij  ontbreking van archi-
tecten diploma, rekening mede kunnen houden, terwij l 
de Schoonheidscommissies aan de bouwpatroons kun-
nen adviseeren zich uitsluitend tot de leden der  vakver-
eenigingen te wenden. 
n zooverre de vrijheidsbeperking in het bouwbe-

drij f met betrekking tot de aesthetische zijde van het 
vak, nadat reeds beschouwd is de beperking van de 

constructieve zijde van de uitoefening van het bouw-
bedrijf . 

nan oewel in dezen krin g wellicht minder  op zijn 
plaats, maar  toch voor  een volledige behande-

j J ling van het onderwerp van vri j  groot belang, 
i s e r  n o g e e n vierde vrijheidsbeperking waar-

van men hier  te lande nog niet hoort, ik bedoel de in 
d reeds gedeeltelijk bij  de wet geregelde ver-

plichtin g van hem die het bouwbedrijf uitoefent om zijn 
zaken op een reëele en eerlijke wijze te drijven en daar-
van door  een behoorlijke en van overheidswege contro-
leerbare boekhouding te doen blijken . 
Waarom of deze vrijheidsbeperking noodzakelijk geacht 
wordt kan blijken , wanneer  wordt overdacht hoe groot 
of het leger  der  speculatie- of eigenbouwers is in verge-
lijkin g met de weinige architecten. 

e overgroot de huizenzee is die van uit den buitenkant 
der steden de groene weiden bedekt en hoe klein in 
vergelijkin g daarmede het aantal huizen dat door 
architecten wordt gebouwd. 

e eigenbouwers zijn in den regel weinig financieel 
draagkrachtig en percentsgewijs groot is het aantal der 
faillissementen dat in deze kringen voorkomt. 

e financieele bestaansonzekerheid der eigenbouwers, 
is zeer  ten nadeele van het bouwbedrijf , dit kan zoolang 
Jan en alleman bouwt niet komen op een gezonden basis. 

e e economist Friedric h Naumann zegt hier-
omtrent het volgende: 
..Wie de uitbreidin g van Berlij n of andere groote steden 
volgt, daarbij  sociaal en economisch ontwikkeld is ver-
wondert zich steeds opnieuw over  de, naar  ouder  ge-
woonte, handwerkachtige manier  waarop de woonhui-
zen gebouwd worden. Bijna nooit wordt een geheel blok 
tusschen vier  straten door  een firm a gebouwd, naar 
een algemeen plan, tien, twaalf of 15 bouwondernemers 
deelen den vetten kluif . 

r  bouwt voor  zich, hoewel deze huizen absoluut 
onpersoonlijk zijn en zich slechts in ondergeschikte 
dingen onderscheiden. 

t heeft voor  den geheelen aanleg nadeelige gevolgen, 
alle voordeden van een gemakkelijk verkeer  in het huis-
blok, de centrale verwarming en het verlichten, de ge-
meenschappelijke dienst en de bediening, gemeen-
schappelijk voor  den avond te huren gezelschapruimten 
en andere voordeden gaan op die wijze verloren. 

t is ultr a „Spitshurgerachtii>" de voortzetting van het 
oude begrip „Huis''  in een tij d waarin het huis, zooals 
dit in alle huurhuiswijken der  groote steden het geval 
is, geen eenheid meer  is. 
Wat heden afgesloten leeft is de woningeenheid, het huis 
is dit niet meer. 
Welke schade voor  de artistieke opvatting der  straat-
gezichten het tegenwoordige systeem met zich mede 
brengt is een zaak voor  zich. Nu overwegen wij  de eco-
nomische verschijningsvorm, en verwonderen ons dat 
de groote organisatoren, die wij  thans in alle groote 
industrieën, in het bankwezen en in den handel zien 
optreden op dit gebied zijn uitgebleven. e bouwonder-
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neming voor  spoorwegen, kanalen, straten, bruggen, 
fabrieken, tentoonstellingen is grootscheeps ingericht, 
maar  de woningbouw blijf t uitgeoefend zonder  onge-
organiseerd talent. 
Al s bedrij f wordt het nog op de oude overgeleverde 
manier  beoefend en is nog geen onderdeel van den 
modernen tij d geworden. n denke zich koppen als 
Siemens, , Ballin of Wetheim in het woningwezen. 

t zij  ontbreken moet zijn oorzaak hebben in een 
ander  feit. 

t het daaraan dat het bouwvak seisoenarbeid is ? 
All e seisoenbedrijven hebben neiging tot kleine be-
drijfsvormen . Of ligt het daaraan dat weinig constant 
kapitaal in het bouwbedrijf noodig is? Zoodat elke 
knappe metselaar  zelfstandig een bedrij f kan beginnen? 
s het bouwbedrijf op zich zelf minder  winstgevend dan 

andere bedrijven? t alles kan samenwerken. e 
hoofdzaak is dat het bouwbedrijf door  de stoommachine 
weinig beinvloed wordt. Voortbrengingsprocessen, 
waarbij  geen centrale kracht gebruikt wordt ziet men 
als bedrij f gedecentraliseerd worden". 
Tot zoover  Friedric h Naumann. 
Uit de door  hem ontwikkelde denkbeelden blijk t logisch 
en helder  het onverbrekelijke verband tusschen een ra-
tioneele uitoefening van het bouwbedrijf en de econo-
mische ontwikkeling van de maatschappij. 

e achterlijkheid in de uitoefening van het bouwbedrijf 
wordt m.i, veroorzaakt door  de gemakkelijkheid waar-
mede men dit bedrij f kan beginnen. 

t zou ons te lang ophouden om na te gaan welke fac-
toren, openlijke zoowel als verborgene, medewerken om 
aan weinig draagkrachtige menschen het bouwen ge-
makkelij k te maken. 
n den regel hooren zij  die niet in het speculatiebouw-

bedrij f betrokken zijn weinig van de financieele prak-
tijke n welke onmisbaar  blijken tot de instandhouding 
van dit economisch achterlij k bedrijf . 
n den aanhef van mijne lezing wees ik op het groot 

aantal Ned. burgers dat belang had bij  het instandblijven 
van den revolutiebouw; hieronder  behooren ook tal van 
financieele instellingen die onder  de revolutiebouwers 
hun gemakkelijken prooi vinden. n elke stad kan men 
ze U aanwijzen, de financieele specialiteiten voor  de 
bouwondernemers, in den regel hoort men weinig van 
dit duister  bedrij f maar  af en toe wil een of ander  slacht-
offer  nog wel eens een tipj e van den sluier  oplichten; de 
heer t behandelt af en toe op zeer  leerzame 
wijze wel eens zoo'n geval in de kolommen van het 
Bouwkundig Weekblad. 

n staat verbaasd van de hooge percentage die deze 
menschen voor  hun werkkapitalen moeten bétalen, 
en onbegrijpelijk groot is het aantal trucs waarmede zij 
van hun geld worden afgeholpen. 
Worden nu alle beoefenaren van het bouwbedrijf— zoo-
als dit in d reeds gedeeltelijk het geval is, — 
gedwongen tot het uitoefenen van een gecontroleerde 
richtig e boekhouding, dan kan het niet anders of vele 
misbruiken zullen verdwijnen en het bouwbedrijf komt 
op een meer gezonde basis, meer  geëigend tot een mo-
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derne ontwikkeling dan bij  de huidige wijze van uit-
oefening van dat bedrij f het geval is. t gevolg hiervan 
is ook dat de woninghuren verlaagd kunnen worden of 
wel dat de woningen voor  den zelfden prij s beter  ge-
maakt, gemakkelijker  ingericht en uiterlij k beter  ver-
zorgd worden. 

esumeerende heb ik Uwe aandacht gevraagd 
voor  de vrijheidsbeperking die door  mij  nood-
zakelijk geacht wordt om te komen tot een 
goede uitoefening van het bouwbedrijf dat in 

zijn nagenoeg vrij e uitoefening van thans een hinderpaal 
vormt tegen de normale ontwikkeling van de moderne 
bouwkunst die zeer  zeker  door  U allen, leden van dit 
algemeen Verbond, van overwegend cultureel belang 
geacht wordt. 

e vrijheidsbelemmering is noodzakelijk wil de ver-
wezenlijking van de moderne bouwkunst mogelijk kun-
nen worden; alleen door  vrijheidsbeperking zal de 
moderne bouwkunst zich vri j  uit kunnen ontwikkelen. 
Tot vergemakkelijking van de bespreking kan ik nog 
kortelij k samenvatten de door  mij  uitgewerkte punten. 

. e beperking die de vrijhei d in het bouwbedrijf 
door  de bouwverordeningen wordt opgelegd, en de in-
vloed die daarvan indirect ten goede komt aan de bouw-
kunst en hare beoefenaren. 

. Eene bespreking van de maatschappelijke invloeden 
die de ontwikkeling van de moderne bouwkunst tegen-
werken, de wijze waarop de resultaten hiervan zich 
vertoonen. 

. Eene verhandeling over  de middelen tegen de 
aesthetische conflicten, waarvan in  geschetst, zijn de 
oorzaken, n.l. eene uitbreidin g van de taak der  Schoon-
heidscommissie waardoor  het totaal beeld van straat-
of pleinwand meer  eenheid zal gaan vertoonen. 

. e noodzakelijkheid van te geraken tot opleiding 
van den architect het instellen van architecten diploma's 
en het sluiten der  architecten vereenigingen voor  onbe-
voegden. 
Ve. e vrijheidsbeperking, wat de commercieele uit-
oefening van het bedrij f van den bouwondernemer be-
treft . 

, t 1913. 
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. R . . B L I N K . Nederland en zijn bewoners 1892. 

. F. .  Zur friesischen Agrargeschichte 1910. 
. A N S A U S R A T H . Pflanzengeographische Wandlungen 

der  deutschen t 1911. 

. D R . G E O R G H A N S S E N . Agrarhistorische Abhandlungen 
1884. 

V. SE I B O H M .  The English Village community. 
. J. H . G A L L É E . t boerenhuis in Nederland en zijn be-

woners 1908. 

e invloed der n op het uiterlij k van ons land 
is betrekkelij k gering geweest. Alleen in g 
hebben zij  waarschijnlij k evenals in geheel h 

d de daar  bestaande wouden vernietigd en 
talrijk e landhoeven gesticht, bestaande uit velden, wei-
den en boomgaarden. Overigens hebben zij  op enkele 
strategische punten langs s en n en misschien 
ook in het Noorden , burchten en ver-
sterkte legerkampen gebouwd, welke door  de groote 
heerbanen met elkaar  waren verbonden. Noch ontwou-
dingen op groote schaal, noch bedijkingen der  groote 
rivieren zijn wij  dus aan hen verschuldigd. n wij 
nu verder  bedenken, dat volgens de laatste onderzoe-
kingen d niet, (zooals Julius Cesar  het voor-
stelde), uit een aaneengesloten woudcomplex bestond, 
maar  dat er  uitgestrekte gebieden voorkwamen, waar 
de woudontwikkeling door  toedoen van de menschelijke 
bevolking gestuit was en dat de Germanen zich voor-
namelijk vestigden aan de grens der  wouden, zonder 
deze te vernietigen, dan kunnen wij  ons vri j  wel een alge-
meen beeld vormen van ons land na de groote volksver-
huizing. 
Vooreerst was de verdeeling van land en water  geheel 
anders dan nu. Wij  hoeven slechts te denken aan 
Zeeuwsch Vlaanderen en Zeeland, die uit talrijk e eilan-
den bestonden, aan den d bij , aan 
de e in Friesland enz. e Zuiderzee en de 
groote meren in d bestonden nog niet. e 
tegenwoordige beekjes in e werden voornamelijk 
gevoed door  de nu grootendeels afgegraven hoogveen-
moerassen en waren dus waterrijker , zoodat hier  de 
voorposten van het e woud doordrongen, waar-
van de overblijfselen nog aangegeven zijn op een kaartj e 
van 1634. |Zie e Volksalmanak 1913. | l 
de groote rivieren niet door  dijken waren omzoomd, was 
toch het verschil tusschen hooge en lage waterstanden 
niet zoo groot als nu. t is m.i. niet alleen, zooals . 

.  het aangeeft, hieraan te wijten, dat het water 
tegenwoordig door  de dijken opgestuwd wordt; maar 
ook en vooral aan de uitgestrekte wouden, die de bron-
gebieden der  zijvieren in d bedekten en die 
tijdens de volksverhuizing ook de vroegere e 
nederzettingen weer  grootendeels heroverd hadden. Wij 
zullen dan ook zien, dat de bedijking van onze rivieren 
vrijwe l gelijken tred houdt met de ontwouding in 

, |  700 tot  1350. | 
n wij  de Zuiderzee wegdenken, kunnen wij  volgens 

eene schematische verdeeling, van N.W. naar  Z.O. de 
volgende gebieden in ons land vaststellen, (die zich ook 
verder  langs de e kust voortzetten). 
. e duinstreek. e is aan de e kust Oost-

waarts verplaatst]. 
. Eene strook zeeklei. | e waddenzee had zich reeds 

gevormd vöör den n tij d ; vergrootte zich 

echter  nog door  de stormvloeden van 576, 584, 755 

en 795]. 
. Eene breede strook vruchtbaar laagveen. \ Nu gedeel-

telij k door  de Zuiderzee ingenomen en in d zich 
vrijwe l aansluitend aan de duinenreeks |. 

. e overstroomingsgebieden van , . 
[Naar  het Noorden en het Westen strook  doorbre-
kend]. 
V . e hooger  liggende geestgronden. e worden 
door  de in V genoemde stroomgebieden en door  de 

e en Vecht in vier  stukken verdeeld, n.l. 
1".  | Omgeven door  hoogveenmoerassen]. 
2". Oostelijk Overijssel en Gelderland. [Gedeeltelijk met 
hoogveen bedekte zand- en leemgronden, doorsneden 
door  kleinere riviertje s met beekbezinking. 
3". Veluwe. [Zandverstuivingen en Z.O. rand vruchtbare 

] 
4". Noord-Brabant. | Zandgronden, door  beken door-
sneden met beekbezinkingen. Aan de Oostelijke grens 
onvruchtbare hoogveenmoerassen. ] 
Gezien nu die groote verscheidenheid van bodemge-
steldheid, moeten wij  de vraag, of Nederland vroeger 
door  een aangesloten woud bedekt was, beslist ontken-
nend beantwoorden. n het toen nog onbeschermde ge-
bied der  zeeklei was geen woud denkbaar. n de laag-
veengebieden kon het woud zich op de min of meer  droog 
liggende gedeelten uitbreiden, bijv . langs de e 
kust. r  is ook veel kienhout gevonden |. n het lagere 
Zuidzeegebied en in Friesland en Groningen was de 
strij d tusschen moeras en bosch waarschijnlij k nog in 
vollen gang. e overstroomingsgebieden der  groote ri -
vieren waren het natuurlijk e terrein voor  de weideplan-
ten, die hier  dus den strij d met het woud dikwijl s met 
goeden uitslag konden voeren. n 860 wordt reeds 
vermeld, dat men aan de oevers van den n 

l bosschen, weiden en visscherijen aantrof. | Wat de 
hoogere geestgronden betreft, kan men zich, (den men-
schelijken invloed buiten rekening latende), in N-Bra-
bant, in de achterhoek van Gelderland en Overijsel en 
op de Z.O. zoom van de Veluwe, een min of meer  aan-
eengesloten woudcomplex denken. e uitloopers van 
het .Niederreichswald"  eindigden bij  Nijmegen |. 
n het kort gezegd hadden dus in Nederland de voor-

posten van het e woud te kampen met heide , 
hoogveen , laagveen - en weidegewassen, met den 
zeewind en met overstroomingen. n wissel-
den zij  van samenstelling al naar  de grondgesteldheid. 

n moet zich dus m.i. het vroegere Nederland voor-
stellen als een ideaal parklandschap met eene rijk e 
flor a en fauna. 
Wat nu de menschelijke nederzettingen betreft, die in dit 
natuurlandschap na de volksverhuizing verspreid lagen, 
kunnen wij  het volgende vaststellen: 
lo. e kleigronden in , Friesland en Gronin-
gen werden bewoond door  de oorspronkelijke bevolking, 
de Friezen, die zich ook verder  langs de -
sche kust hadden kunnen handhaven dank zij  de toen 
nog onbewoonbare lageveenstreken, waartegen de 
stroom der  volksverhuizing gestuit was. | Volgens 
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F. Swart hadden de Friezen reeds vóór eeuwen, uit het 
Noorden overzee komende, deze streken bezet; en 
vond men bij  hen reeds bloeiende handel en veeteelt |. 

e boerderijen waren altij d bij  meerdere te zamen 
op den top van kunstmatig opgeworpen hoogten, | wier-
den of terpen |, dicht op elkaar  kringvormi g geplaatst 
rondom een plein met den regenput als middelpunt. t 
benoodigde hout werd geleverd door  de bosschen van 
de geestgronden. Op de oude terpen zijn geen sporen 
van boomgroei gevonden. 
Van dergelijke terpdorpen heeft men in de Waddenzee 
nog overblijfselen gevonden. n Friesland, (langs de kust, 
rondom de vroegere ) en eveneens in Zeeland 
vindt men nog in talrijk e dorpen het type van het terp-
dorp terug. n de overstroomingsgebieden der groote ri -
vieren, vooral in de Betuwe, werd ieder  boerenhuis op 
eene afzonderlijke hoogte geplaatst. 
2". Op of nabij  de plaats der  vroegere
grensvestingen vormden zich weer  nieuwe nederzet-
tingen, waarvan  (later  Wij k bij , 
Utrecht en , en Nijmegen respectievelijkreeds 
spoedig centra werden van handel en van geestelijk en 
wereldlij k gezag. n g werden de boerderijen 
weer  opgebouwd op de grondvesten der  verwoeste -
meinsche villa's. 
3°. Op de geestgronden vormden zich de markgenoot-
schappen der  Saksers en Franken. n de Veluwe, in 
Overijsel en e herinneren de woorden eng, esch of 
enk er  nog aan. n 1886 waren in Nederland nog
36000 . onverdeelde markgronden|. n Noord-Bra-
bant werden de marken reeds spoedig eigendom der 
kloosters. Toch hebben zij  op het landschap een blijvend 
stempel gedrukt. 

n tij d heeft men op gezag van e schrij-
vers de Germanen beschouwd als nomaden. n den 
laatsten tij d is men echter  meer  en meer  tot de over-
tuiging gekomen, dat de Germanen behalve visschers 
en jagers ook landbouwers waren. Gradmann o.a. stelde 
vast, dat bij  de Germanen een, (voor  die tijden), tech-
nisch hoogstaanden akkerbouw gevonden werd naast 
eene volkomen onbekendheid met tuinbouw. 
Wat nu de nederzettingen zelf betreft, zijn de latere 
schrijvers tot de overtuiging gekomen, dat zij  altij d uit 
meerdere woningen bestonden, zoodat de alleenstaande 
hoeven van lateren oorsprong zijn. e e _Ein-
zelhufen", door  August  in ..Siedlung und Agra-
wesen"  beschreven, worden niet meer  aanvaard. 

e dorpen werden meestal gesticht in de nabijheid van 
woud, grasland (of heide) en water. Voor  het bouwland 
werd een gedeelte van het bosch gekapt en dit terrein 
werd door  heggen of wallen omgeven en vervolgens ver-
deeld in lange, smalle akkers, zoodat iedere bewoner 
een gelijk deel ter  bebouwing ontving. n nu na 
eenige jaren de grond was uitgeput, werd een tweede 
stuk woud ontgonnen. n het eerste stuk liet men gras 
(of heide) en woud weer  groeien, terwij l men het nog 
benutte als weide voor  de gemeenschappelijke kudde. 
Na het tweede werd weer  een derde stuk in cultuur 
gebracht, enz., totdat het eerste stuk weer  tot ontgin-
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ning geschikt was, waarbij  ieder  gezin het vroeger  reeds 
door  hem bebouwde stuk weer  in gebruik nam. -
door  ontstond als het ware eene samenweving van 
bosch, weiland en bouwland. e eigendommen van 
ieder  gezin lagen dus verbrokkeld en verstrooid in de 
omgeving van het dorp). t geestdorp onderscheidde 
zich vooral van het terpdorp, doordat het niet op den 
top van een heuvel geplaatst was en de onderlinge af-
stand tusschen de woningen veel grooter  was. Vooral 
in de Saksische streken echter  vond men ook hier  eene 
open ruimt e in het midden. Zoo ontstonden de nu nog 
bestaande brinkdorpen in e en Overijsel. 
n de volgende hoofdstukken zullen wij  de verdere ont-

wikkelin g van deze markgenootschappen nagaan. r 
moeten wij  alleen nog wijzen op het innig verband tus-
schen woning en omgeving. e Germanen vestigden 
zich namelijk liefst op plaatsen, die overeenkwamen 
met de streken, waar  zij  vroeger  gewoond hadden. 

e (toen nog zeer  eenvoudige) woningen harmoni-
eerden dan ook met het nieuwe landschap, waarin zij 
geplaatst werden. A l naar  mate nu die omgeving zich 
wijzigde in den loop der  eeuwen, heeft ook het boeren-
huis veranderingen ondergaan. Ook nu nog heeft de 
boerenbevolking een aangeboren smaak, om harmonie 
te brengen tusschen woning en omgeving. Niet alleen de 
uiterlijk e vorm van de woning, (bodem- en luchtlijn) , 
maar  ook de materialen, die voor  den opbouw gebezigd 
worden, hebben hierbij  invloed. Nog altij d worden zoo-
wel de dorpen als de alleenstaande boerderijen door 
geboomte omgeven. n de verschillende streken van ons 
land en bij  de woningtypen die daar  voorkomen vindt 
men echter  ook meestal de daarbij  passende soorten: 
Berk en grove den, jeneverbes, vlier, eik, linde, iep, enz. 
n den laatsten tij d verdwijnen de oorspronkelijke wo-

ningtypen meer  en meer, hetgeen aanleiding gegeven 
heeft tot het oprichten van een openluchtmuseum. Ook 
de verschillende landschapstypen verdwijnen echter 
langzamerhand. n zoover  ligt het gekozen terrein bij 
Arnhem m. i. gunstig, daar  men het in de hand heeft, om 
in de onmiddellijk e omgeving verschillende reeds be-
staande landschapstypen te behouden: | - zandver-
stuivingen- Veluwerand|. n men nu het bestaande 
bosch in stand houdt als kern en dan rondom kleinere 
bosschen met weide en bouwland laat afwisselen, zou 
men meerdere centra kunnen stichten van woningen, 
welke centra dan door  enkele landwegen met elkaar  ver-
bonden zouden kunnen worden. s deze wegen zou 
plaats zijn voor  alleen staande woningen, bruggen, mo-
lens enz. k bedoel dus eene samenweving van natuur- en 
cultuurlandschap en geen modern landschapspark met 
bochtig verloopende wegen enz. Niet alleen de woning 
zelf, maar  ook de onmiddellijk e omgeving en de onder-
linge rangschikking hebben geschiedkundige beteeke-
nis! ') n de volgende artikel s hoop ik dit denkbeeld ver-
der te ontwikkelen. Alleen zou ik er  op willen wijzen, dat 
m.i. de Friesche boerderij  en het terpdorp op dit terrein 

') Voor  de landschapstypen, dorpen, steden enz. vergelijke men 
de Gemeente-Atlas van Nederland door  J. U Y P E R . 

niet thuis hooren. Zij  zouden er  een even droevig effect 
maken als . . . . bijv . een hunnebed. Evenals dit laatste 
zijn zij  m.i. streng gebonden aan de streek, waar  zij  thuis 
hooren. Juist de terpen zijn in den laatsten tij d weten-
schappelijk . is dan ook het stichten van 
eene afdeeling van een openluchtmuseum in Friesland 
(of Groningen) niet alleen gewenscht, maar  noodzakelijk. 

(Wordt vervolgd.) 

T E VOO
E . 

Uitgave van den n l te Amster-
dam. Samengesteld door  N. V A N , met mede-
werking van J. , S , T . E 

, . W. P. E . 

n het voorwoord wordt als doel van deze uit-
gave genoemd den belangstellende in kunsten 
en den kunstenaar  tot vraagbaak te dienen 
tevens de geschiedenis der  beeldende kunsten 

zooveel mogelijk te boekstaven. 
t kan van de lezers van het Weekblad, nu de -

schappij  deel uitmaakt van het Ned. Verbond van -
stenaarsverenigingen, verwacht worden dat zij  belang-
stellend zijn een en ander  te vernemen omtrent de ont-
wikkelin g der  Zusterkunsten. e standpunt 
dat tot voor  korten tij d de beoefenaars der  bouwkunst 
innamen is nu verlaten, wij  stellen nu belang in hetgeen 
bij  de andere groepen van kunstenaars valt te consta-
teeren. t kunstenaarscongres heeft ons geleerd, hoe 
groote opvoedende kracht van een nauwer contact met 
de andere groepen van kunstenaars kan uitgaan. t 
heeft ons doen zien, dat bij  deze s een 
groote belangstelling leeft voor  ons vak, op sommige 
oogenblikken voelde men, dat op dit congres een levend 
gemeenschappelijk ideaal tot uiting kwam, nooit heb ik 
intenser  gevoeld de verheffende werking vanéénwil len-
de en op vermooiing van onze samenleving zich rich-
tende vergadering. e het volgende congres van dit 
verbond wat beter  bezocht worden door  de architec-
ten, zij  zullen zich het tijdverlie s niet beklagen. 

rer a et overzicht van de T wordt gege-
ven door  J. Gratama, onzen algemeen Secre-
taris, hij  tracht hierin door  te dringen tot den 
ondergrond of de kern der  verschijnselen, 

waarom het tenslotte bij  kunstbegrijpen en kunstwaar-
deeren te doen is. 

t gemis aan belangstelling hij  het publiek voor  de 
bouwkunst wordt geweten, voor  een belangrijk deel, 
aan de bouwkunst zelve, omdat deze niet zich zelve was 
maar  voornamelijk historische stijlvoorbeelden navolg-
de. n een breed gemotiveerd betoog wordt uiteengezet 
waardoor  de bouwkunst in den laatsten tij d met succes 
den strij d tegen de onverschilligheid heeft aan kunnen 
binden. Vervolgens wordt geconstateerd dat meer  alge-
meen de erkenning baanbreekt, dat bouwkunst en cul-

tuur  op zeer  innige wijze verband met elkaar  houden, 
waaruit weer  wordt afgeleid, dat in een cultuurlooze 
tij d van een werkelij k levende en groeiende bouwkunst 
geen sprake kan zijn. Voor  wie dit nog mocht noodig 
zijn wordt een heldere definiti e gegeven van wat wij 
onder  het begrip cultuur  hebben te verstaan, dit is 
niet een geheel nuttelooze arbeid, daar  er  nog maar 
al te veel onder  onze vakgenooten gevonden worden 
die een loopje nemen met ..al dat gezwam over  cultuur " 
zonder  blijkbaa r  de moeite te nemen eens na te den-
ken over  alle factoren die samen moeten werken alvo-
rens cultuur  ontstaan kan. Gratama releveert nader 
het groote belang, dat de andere kunsten hebben bij  een 
oplevende architectuur, zonder  deze missen zij  de mo-
gelijkheid van een harmonische verdere ontwikkeling; 
gewezen wordt dat architectonisch beeldhouw- en 
schilderwerk reeds nu een stukje terrein veroverd heb-
ben op het impressionisme. 

e Bond t en het Ned. Openluchtmuseum 
worden aangehaald als bewijzen voor  de herleefde 
openbare belangstelling voor  architectuur, zij  het ook 
dat de ietwat eenzijdige bewondering voor  oude styl-
architectuur, naar  veler  wenschen, ook spoedig moge 
verkeeren in een tweede phase, namelijk meer  alge-
meene bevordering van nieuwe moderne schoonheid. 
Gememoreerd wordt de uitsluitin g der  bouwkunst 
van de vierjaarlijksch e tentoonstelling te Amsterdam 
en de daaraan verbonden lichtzijd e n.l. de te verwach-
ten architectuurtentoonstelling 1914. 

e verlenging van den w wordt als 
tweede geval genoemd waaruit bleek, dat bij  het gros 
der schilders voor  meerdere waardeering van archi-
tectuur  voorloopig nog wel ruimt e bestaat. 

p volgt een behandeling van de belangrijke bouw-
kunstige vraagstukken die in de dri e groote steden des 

s aan de orde zijn en waarin de overzichtschrijver 
in laatste instantie ziet een belangrijke strij d tusschen 
stijlnamaak en moderne bouwkunst, welke laatste 
vooral door  het passeeren van Berlage in de -
damsche g een leelijke knauw kreeg. 
Een overzicht van de e Schouwburgmisère 
ontbreekt natuurlij k niet terwij l een bespreking van het 
Vredespaleis voor  een volgend jaar  bewaard wordt. 
n herinnering wordt gebracht dat twee jonge B. . niet 

tot den eindkamp bij  de Bouwkunst Prix de e wer-
den toegelaten, ietwat vreemd volgt dit na de vooraf-
gaande vermelding dat tegenwoordig in t de artis-
tieke richtin g meer  wordt bevorderd dan vroeger! 

n het jaar  1913 aan prijsvragen heeft opgeleverd 
passeert de revue terwij l een resumé gegeven wordt, 
niet zoozeer  van hetgeen op vakvereenigingsgebied 
voorviel, maar  meer  van de tendenzen welke zijn op te 
merken. 

Vervolgens wordt uiteengezet wat het Verbond van 
Ned. n beoogt n.l. het opheffen 
van de animositeit tusschen de kunstenaarsgroepen en 
het geven van leiding bij  de aanwijzing van de plaats, 
die elk der  kunsten in de samenleving moet innemen en 

wat niet het minste is de macht in de uitspraak 
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W V O O . Plan begane grond. 
(Zie losse plaat). Arch. . 

2". e richtin g van het zuiver  rationeelisme (Berlage 
c.s.). 
3". e moderne strooming, die uitgaat van het be-
ginsel der  harmonie (de Bazel). 
Vooral de lezing van het laatste gedeelte van dit 
opstel is zeer  aan te bevelen voor  allen die een 
helder  inzicht in de hedendaagsche ontwikkeling 
van de architectuur  wenschen te krijgen. 

t opstel van Gratama is vooraan in het Jaar-
boekje geplaatst; hierin ligt reeds de erkenning, 
dat de architectuur  de eerste plaats in de ri j  der 
kunsten behoort in te nemen; uit de uitgebreidheid 
van het opstel, dat nagenoeg de helft van den heelen 
text beslaat, blijk t dat de architect van onzen tij d 
veel heeft te overdenken en dat geen der  kunsten 
zoozeer  wortelt in het maatschappelijk leven als de 
architectuur . t inzicht te verhelderen is de ver-
dienste van Gratama's opstel. G. V . 

(Wordt vervolgd). 

E . 

van de vakbeoefenaren te doen inwerken op overheid 
en publiek, opdat die in twistzaken door  de kunste-
naars worden voorgelicht. 

e samensteller  van het overzicht heeft het doel dat hij 
zich gesteld heeft n.l. het verschaffen van een vraagbaak 
voor  den belangstellende in kunstzaken die met bouw-
kunst samenhangen, zeker  ten volle bereikt, daarna 
geeft Gratama eene beschouwing over  de bouwkunst 
als zoodanig. j  achtte het echter  van overwegend be-
lang eerst een zakelijk historisch overzicht te geven van 
hare sociale positie en die harer  beoefenaren. 
n de laatste 6 bladzijden tracht hij , zij  het zeer  be-

knopt, een overzicht te geven van de op het oogen-
blik heerschende architectonische uitingen; tot goed 
begrip daarvan gaat vooraf een tocht met zevenmijls 
laarzen door  de historie van de 19e eeuw, waarmede 
wordt aangetoond dat de wijzigingen in debouwkunstige 
opvattingen samenvallen met de politieke wijzigingen 
waarin de economische stroomingen zich manifesteeren, 
terwij l de nieuwe constructiewijze hun invloed op het 
uiterlij k der  bouwwerken doen gelden. 
Gratama heeft zich doen kennen als een krachti g strij -
der  voor  de belangen van de moderne bouwkunst; 
het is dus niet te verwonderen dat hij  ook in dit op-
zicht den strij d aanbindt tegen den stijlnamaak, vol-
gens hem een vergeeflijke houvast voor  talentlooze ar-
chitecten. t bloot rationeele, dat sommigen als een 
uitin g van moderne bouwkunst beschouwen is echter 
nog geen kunst, de geest van den kunstenaar  moet de 
rationeele opvatting bezielen en tot harmonie brengen, 
welke echter  niet verkregen kan worden voordat in de 
maatschappelijke ontwikkeling meer  harmonie is geko-
men. Geconstateerd wordt dat op het oogenblik dri e 
hoofdstroomingen in de architectuur  heerschen: 
1°. t vervolg op de renaissance-stijlnamaak, die nu 
een  Barok-namaak is (halfzuilen, pilaster-
stellingen, frontons enz.) 
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E T N E 
EN . 

e laatste namiddag-voordracht voor  de leden der  Academie 
te m in dit seizoen is gehouden door  den heer . 
O T T E N , architect alhier, over  het onderwerp : E B O U W -

T N Ë E N . 

e N. . Ct. bericht hierover  : 
e spreker  merl't e ter  inleiding op, dat hij  bij  het toonen der 

voortbrengselen van moderne Skandinavische architectuur  op 
den n invloed zou kunnen wijzen. s blijk t die 
uit hun architectuur  in de 17de eeuw. Spreker  noemde slechts de 
Beurs te , het slot g te s en het 
Biddarhuset te Stockholm, alle indertij d door s ge-
bouwd. 
Na die bloeiperiode der  17de eeuw is Skandinavië en ook zelfs 
Finland niet ontkomen aan den invloed der  Fransche stijlen en 
vindt men in de hoofdsteden vele voorbeelden daarvan. 
Ook hun architectuur  was in haar  wezen uitheemsch, voor  het 
huidige geslacht echter  is de heerlijke taak weggelegd, haar  te 
vervangen door  een kunst, die levendig, persoonlijk en natio-
naal is. 

e architectuur  van Skandinavië en Finland en vooral die van 
Zweden en Finland, heeft van eeuwen her  groote verwantschap. 

e overoude boeren-kultuur, die zich in Zweden lang voor  de 
invoering van het Christendom ontwikkelde, week slechts lang-
zaam voor  de beschaving van het e ras, daar  gedu-
rende de oprichting der  Christenkerken in Westgotland nog 
ijveri g aan de oude goden in het oude kerkj e bij  Upsala werd 
geofferd. 

t kerkj e was uit natuursteen samengesteld, een bouwmate-
riaal , hetwelk in verhouding weinig toepassing vond, daar  de 
uitgestrekte wouden van het Noorden er  toe brachten, dat de 
groote bouwwerken in hout werden uitgevoerd. Ook voor  de 
kerken werd hout toegepast en de veel voorkomende steen-
soorten als graniet, kalk- en zandsteen werden slechts zelden 
verwerkt . Vele oude houten kerkjes en gebouwtjes bestaan nog, 
doch voornamelijk in de openluchtmusea te Christiania, Skan-
sen te Stockholm en dat te s zijn vele fraaie en rij k 
versierde specimina van Noorschen houtbouw bewaard. 

e moderne houtbouw voor  de landhuizen volgt dezelfde con-
structiewijze en sluit zich geheel bij  de oude voorbeelden aan. 
Van het primitiefst e boerenhuis heeft zich deze typische bouw-
wijze in Noorwegen, Zweden en Finland tot een eerbiedwek-

T W T E . Arch . . 
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kende kunststuiting ontwikkeld, elk wederom met een eigen 
nationaal karakter . 
n navolging van de houten graanschuren, rustende op rolsteen-

blokken van graniet, worden de moderne landhuizen opgericht 
op een sokkel van ruwbehakte stukken steen. 
Naast den houtbouw van het landhuis heeft zich de steenarchi-
tectuur  ontwikkeld met de slechts voor  het grijpen liggende ma-
terialen: „granie t en kalksteen", doch tevens vindt ook de ver-
beterde baksteen, thans zonder  bepleistering, toepassing. 
Spreker  behandelde nu aan de hand van een aantal lichtbeelden 
uitvoerig het kleine zeer  verdienstelijke Paviljoen van Finland 
op de tentoonstelling van 1900 te Parijs, hetwelk een typische 
uitin g van gecombineerden steen- en houtbouw met een geheel 
eigen nationaal karakter t is geïnspireerd op de oude kerkjes 
van Finland, gedekt met houten leien en gekroond met een sier-
lij k klokketorentje. 

Spreker  behandelde dit kleine gebouwtje daarom zoo breed-
voerig, omdat het op hem een onuitwisbaren indruk gemaakt 
heeft en mede aanleiding geweest is tot verdere studie van de 
Skandinavische en Finsche architectuur  en ten slotte tot zijn be-
zoek aan . 
Op zijn reis daarheen heeft hij  ook in n en Stockholm 
architectuur  gezien, die niet minder  onze aandacht verdient en 
veel gemeenschap niet de Finsche architectuur  vertoont. 
Tusschen de architecten der  dri e Skandinavische rijke n en Fin-
land bestaat namelijk een bond. die beurtelings jaarlijk s in elk 
der  vier  landen een samenkomst houdt, waardoor  een ideeën
gemeenschap op architectonisch gebied ontstaan is. die door  de 
taalgemeenschap nog bevorderd wordt. 
Spreker  gaf hierna, ook weer  met lichtbeelden, een kort over-
zicht van de fraaie Skandinavische en Finsche architectuur. 
Gelijk in zooveel andere Europeesche landen, heeft ook in Skan-
dinavië en Finland de overvloed van ingevoerd studiemateriaal 
de ontwikkeling der  architectuur  in nationale richtin g verhin-
derd. Ook deze architectuur  gedurende de 19de eeuw was 
schoolsch en stijl-nabootsend, doch voor  het huidige geslacht 
was de heerlijke taak weggelegd, daarin verandering te brengen. 

e door  spreker  behandelde moderne architectuur-richtingen 
kenmerken zich alle door  een wonderbaarlijk e vereeniging van 
ruwheid en fijngevoeligheid, die iets primitief s bewaard hebben, 
dank zij  de nationale bouwmaterialen en de strengheid van het 
klimaat. 

Aan de grondige studie van hun oude nationale architectuur  is 
de herleving in modernen geest te danken. t voormannen als 
prof. n en n Nyrop voor . Boberg. Ost-
berg. Wahlman en t voor  Zweden, gaat Skandinavië 
op architectonisch gebied een groote toekomst tegemoet, doch 
vooral dwingt Finland bewondering af. 
Saarinen. de ontwerper  van het uitbreidingsplan van -
fors. leidt de architectuur  daar  in nieuwe banen, gebaseerd op 
de weinige overblijfselen hunner  oude nationale architectuur. 

j  is het. die zijn teekenstift gemaakt heeft tot een tweede 
„Sampo" . 

. 
E N VA N N EN 
E . 

Vervolg van blz. 191. 

e wijziging nu noemt men een schreeuwende onrechtvaardig-
heid, welke aldus de hoorders werd voorgesteld: „al s de ge-
vraagde som dus maar even hooger  is. dan hetgeen de rechtbank 
U toekent, moet gij  in de proceskosten meebetalen." 
Nog erger  komt de paragraaf over  verbetering van woningen en 
die over  onbewoonbaarverklaring er  af. 
Alvorens een aanschrijving tot verbetering uit te vaardigen. 

 T E . Arch. . J. N 

te Stockholm. 

wenscht spr. daarmede den eigenaar  in kennis te stellen zoodat 
deze daartoe uit zich zelf alsnog kan overgaan. t lijk t wel heel 
fraai, doch de meeste ambtenaren met de uitvoering der  wet be-
last weten wel hoe weinig succes onderhandelingen omtrent het 
aanbrengen van verbeteringen hebben en dit zal nog minder 
worden, als zij  door  Burgemeester  en Wethouders gevoerd moe-
ten worden. 

r  dan is er  nog meer. e vroeger  genoemde Commissie van 
advies uit de ver. van huiseigenaren zal over  de aanschrijving 
gehoord moeten worden. j  dunkt dit zou worden een onder-
linge bescherming tegen aanschrijvingen tot verbetering. Van 
hoe bitter  weinig beteekenis zal in dit verband worden de onder-
handeling over  de verbetering met dengene. die tot het aan-
brengen er  van bevoegd is. 

t is een rechtsvraag of een gemeentebestuur  bevoegd is aan-
sluiting van een woning aan de gemeentelijke waterleiding te 
gelasten. Voorzichtig lijk t het mij  dit nooit imperatief voor  te 
schrijven, doch de keuze aan den eigenaar  te laten, of hij  moge-
lij k een ander  middel wil te baat nemen, dat in voldoende mate 
aan de behoefte van deugdelijk drinkwater  voorziet. e inleider 
wil deze rechtsvraag ook uitstrekken tot een lastgeving om de 
afvoerleiding van huishoudwater  enz. uit een woning aan te 
sluiten op een gemeentelijke rioleering. 
Wordt  hiervoor  b.v. een jaarlijksch e retributi e betaald, dan 
rekent hij  deze rioleering te zijn een gemeentebedrijf en de 
retributi e een ongeoorloofde belasting. 

t ons nog met een enkel woord de onbewoonbaarverklarin-
gen aan te voeren. e voorgestelde clausule, waarbij  de eigenaar 
recht op onteigening zal krijgen, acht men in beginsel een groote 

203 



verbetering, doch de waardebepaling deugt nieten is schreeu-
wend onrechtvaardig. t volgens de wet toe te kennen bedrag 
zal vee', te gering zijn en niet in het minst evenredig met de voor-
deden aan het bezit verbonden. Z. i. moet dit zijn de gekapitali-
seerde huurprij s of althans de e huurwaarde. Alsof dit 
niet een stormloop in den aankoop van minderwaardige huisjes 
ten gevolge zou hebben. 

n vergelijke maar eens. de geringe verkoopswaarde in verge-
lijkin g met de huuropbrengst van de minst waardige woningen 
(25 n'> ?) om te begrijpen, welke enorme voordeden in zoo n ge-
val een onbewoonbaarverklaring zou mede brengen. 
Waar de aanwezigen tot gemeenschappelijke actie op deze pun-
ten werden opgewekt, zij  hiermede de eerste stap daartegen ge-
daan. 

Z l , . . . 

. 
G . 

t h Bestuur  der e Nederlandsche -
bouwvereenigingen maakt bekend, dat alsnog de gelegenheid 
wordt opengesteld tot inzending van ontwerpen voor  boerde-
rije n voor  ontginningen op zand- er  dalgronden volgens e A 
van den Prijsvraag voor  Ontwerpen van boerderijen op -
ontginningen. uitgeschreven door  de e Nederlandsche 

g in verband met de Nationale en -
nationale g te 'sGravenhage in 1913. t 
is voldoende een exemplaar  der  bouwteekening in te zenden 
met opgave der  bouwkosten en met een korte beschrijving van 
het landbouwbedrijf , waarvoor  de boerderij  is uitgevoerd. -
gewenscht kan daarbij  een fotografie van het gebouw worden 
gevoegd en een opgave der  wenschelijk gebleken veranderingen. 

e keurmeesters voor  dezen prijsvraag stellen zich voor. doel-
matig gebleken ontwerpen te bekronen met prijsvragen van 
twinti g tot honderd gulden, waartoe een totaal bedrag van vijf -
honderd gulden beschikbaar  is. n het bijzonder  zal gelet worden 
op practische indeeling en goedkoope uitvoering der  boerderij. 

e inzending kan uitsluitend geschieden door  den ontwerper 
der  teekening al of niet in samenwerking met den gebruiker  der 
boerderij  en moet vóór  1 Juni a.s. met duidelijk e vermelding van 
naam en adres van den afzender  franco gezonden worden aan 
de e Nederlandsche . Buiten-
hof 42. den . 

. 
 de

Voor een opmerking in zake de artikelen van den heer  de Vries 
m over r  technisch onderwijs verzoek ik u plaats. 

e bedoeling der  artikelen, aaneensluiting van het vakonderwijs 
als zoodanig en bij  het bestaande niet technisch onderwijs, zocht 
de schrijver  ook in den naam. 

j  prijs t in dit verband de uitdrukkin g r  technisch 
onderwijs'  als gelukkig gevonden. Ze wordt door  hem toege-
schreven aan . . 

t zij  me vergund juist tegen dien naam eenig bezwaar  in te 
brengen. 

Uitgaande van de benaming Technische l als pen-
dant van de niet-technische ) moet logisch volgen 
de technische middelbare school en de technische lagere school. 

n behoudt dan de bestaande onderwij's-indeeling in lager, 
middelbaar  en hooger. en doet daarbij  aansluiten doorde enkele 
toevoeging van het woord technisch (de twee soorten onderwijs 
aldus juist scheidend) het technisch onderwijs met dezelfde 
indeeling. 

e omzetting van technisch-middelbaarin middelbaar-technisch 
schaadt de duidelijkheid der  bedoeling en is minder  juist. t 
technisch-onderwijs is toch niet in dien zin middelbaar, derhalve 
zoo het middelbaar  onderwijs maar  technisch is. 
Voor  het lager  onderwijs geldt hetzelfde. 

t dank voor  de opname. 

. . 

. 
t stadhuis te . 

s van oude gebouwen in Nederland zullen zeker  met 
groote belangstelling vernemen, dat de restauratie van het Oude 
Stadhuis alhier  nu spoedig zal worden voltooid. Werden destijds 
reeds het inwendige van het gebouw, alsmede de fraai met beel-
den versierde voorgevel en de linkerzijgevel onder  hoogst des-
kundige leiding in den laat-Gothischen stijl van het gebouw ge-
restaureerd, thans is men bezig een steiger  „achter  de kaak" 
tegen den oostergevel te plaatsen, ten einde tot de restauratie 
van dien gevel en den vermaarden ..Schepentoren"  over  te gaan. 

t l . Naar  wij  vernemen, is in de bestuurs-
vergadering van het l t op 1.1. Zaterdag besloten, 
aan geen der  dri e architecten, die tothet opmaken van een bouw-
plan zijn uitgenoodigd. vooralsnog den bouw op te dragen. 

Alg. H.

Sfinx. t verhaal over  tempels en het graf van s in het 
lichaam van de Sfinx blijk t verzonnen te zijn door  Amerikaan-
sche journalisten. Prof. r  van de t 
heeft zelfs nooit getracht in de Sfinx door  te dringen en is ook 
niet van plan het te doen, zoo heeft hij  uit a in Soedan aan 
de West. Gaz. bericht. 

t Sfinxverhaal, het eerst in den Carnavalstijd opgedischt, 
won in geloofswaardigheid toen serieuze mededeelingen uit de 
Egyptische bladen Europa bereikten. e vlieger  ging op ! 

Alg.H.Bl. 

Een Schoonheids-Commissie voor . e Vereen, tot 
Bevordering der  Bouwkunst te , heeft een adres gericht 
tot den Gemeenteraad waarin zij  dit College verzoekt aan de 
goedkeuring van alle toekomstige stratenplannen de voorwaarde 
te verbinden, dat de gevels der  op te richten gebouwen moeten 
worden goedgekeurd door  B. &  W. en dat daartoe volgens het 
voorbeeld van andere gemeenten, die plannen om advies in 
handen worden gesteld van de zoogenaamde Schoonheids-Com-
missie. Zoodoende zal volgens adressanten bereikt kunnen wor-
den, dat in de toekomst zoowel heerenhuizen als arbeiders-
woningen en fabrieksgebouwen zullen strekken tot verfraaiing 
der  stad. volgens het goede voorbeeld der  bouwmeesters der 
17e en 18e eeuw. Alg. Hbl. 
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Op de Agenda komt voor, o.a. 

n van den Voorzitter ; n stukken; Agenda 
Alg. ; Balans 1912; g en Verantwoording 
1912; Begrooting 1913; Jaarverslag der j  over  1912; 
Jaarverslagen der  Afdeelingen ; Jaarverslagen der  Commissiën; 
Praeadvies van het r  over  de Concept-Statuten en 
Alg. . t opgesteld door  de Fusie-Commissie. 

E G V A N T
T N N is vastgesteld 

op g 6 i ten 3 ure n.m. in het gebouw der , 
ter  behandeling van de Agenda der  Alg. . 

G V A N E G -
N J T O T BEV . 

, OP G 28  1913 
N T GEBOUW . 

Nadat de Voorzitter , de r  Salm, de vergadering geopend 
had en de aanwezigen het ,.welkom' had toegeroepen, deelde 
hij  mede, dat de . Prof. , zoo ook een lid 
van de Fusie-Commissie bericht hadden, dat zij  tot hun groot 
leedwezen de vergadering niet konden bijwonen, daar  zij  juist 
dien zelfden dag door  den Burgemeester  van 's Gravenhage 
geïnstalleerd zouden worden als lid van de Commissie tot 
onderzoek van het e Schouw burg vraagstuk. 
Ook waren nog enkele brieven ingekomen met opmerkingen 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

betreffende het Concept Statuten enA. . , die bij 
de betreffende artikelen behandeld zouden kunnen worden. 
Alvorens de besprekingen te openen, bracht de Voorzitter  een 
woord van hulde aan den arbeid van de Fusie-Commissie en 
herinnerde er  aan op welke wijze de Commissie had voorge-
steld, dat de behandeling van het Concept door  de Vereenigin-
gen kan geschieden. 
lo. het concept wordt door  de leden in de beide Vereenigingen 
behandeld. 
2o. de Commissie ontvangt dan een „nauwkeuri g resumé"  van 
de gewenschte veranderingen en kan 
3o. daarover  rapporteeren aan de Vereenigingen en trachten 
gewijzigde voorstellen te doen. n zal 
4o. een gecombineerde vergadering van de Besturen der  Ver-
eenigingen met de Fusie-Commissie plaats hebben en zal 
5o. het eindrapport opnieuw door  de Vereenigingen worden be-
handeld, die dat dan hebben te aanvaarden of.... te verwerpen. 
Naar  aanleiding van dit practisch voorstel, dat geen tegenspraak 
ontmoette, werd. gelet op sub 2, overgegaan tot het benoe 
men van een Commissie om het „resumé"  der  besprekingen van 
het concept te redigeeren. 

e daartoe uitgenoodigde n : Poggenbeek. Van' m en 
Gratama. verklaarden zich daartoe bereid. 
Een voorstel van den voorzitter  om door  een „referendum" in 
laatste instantie alle  in de gelegenheid te stellen om te 
beslissen over  het te nemen eindbesluit, werd na eenige toe-
lichtin g en bespreking ook goedgekeurd. 

e Voorzitter  deelde daarna de vergadering mede. dat het 
Bestuur  gemeend heeft de besprekingen niet door  een prae-ad-
vies te moeten doen voorafgaan, doch de leden de gelegenheid 
te geven vri j  uit te spreken : daarom was het concept ook 
nog niet in een bestuursvergadering behandeld. 
Voor  de goede orde werd nog herinnerd aan het besluit van de 
Algemeene g in 1912. e komt dit 
wel daarop neer: dat één gezonde Vakvereeniging noodzakelijk 
werd geacht, doch dat bij  het concipieeren van , 
enz., het niet wenschelijk is het beginsel „op de spits te drijven" . 
Wordt  het criterium te streng gesteld, dan krijgen wij  een zeer 
kleine vereeniging die weinig kracht en invloed kan hebben en 
het is daarom zaak niet in de uiterste consequentie te vervallen. 
Tevens was toen aan het r  opgedragen het Fusie-vraag-
stuk nader  voor  te bereiden (zie Bouwk. Weekblad No. 23 dato 
8 Juni 1912). 
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G T E . Arch . . J. . 

Wordt het in 1912 uitgebracht rapport der  Fusie-Commissie door 
de eene Vereeniging te bezwarend beschouwd en door  de andere 
Vereeniging te slap. en blijf t elke Vereeniging op haar  ingeno-
men standpunt staan, dan kan van fusie natuurlij k geen 
sprake zijn. 
Uit de toelichting van het concept is sprake hier  en daar  van 
meerderheid en minderheid en het blijk t dat de Commissie 
steeds getracht heeft een „middenweg" te vinden. 
Voor  de verdere bespreking van de Statuten en Algemeen -
houdelijk t dient a prior i dus wel te worden uitge-
maakt, of gewenscht wordt uitsluitend een vakvereeniging. waar-
onder  verstaan wordt een vereeniging die hoofdzakelijk de 
oeconomische belangen harer  leden behartigt, zooals b.v. alle 
werklieden-organisaties ten doel hebben, de Aannemersbond, 
Opzichter- en Teekenaarsbond. en dergelijke, of wel: 
een Vereeniging die behalve dat. ook de Bouwkunst bevordert 
en de verheffing van het vak zelf zich ten doel stelt. 
Wanneer  het le gekozen wordt, dan zouden in het algemeen wel 
al de Bondsbepalingen kunnen worden overgenomen. 
Wanneer  het 2c gekozen wordt, dan zullen verschillende SS nog 
omgewerkt moeten worden. 

e Voorzitter  lichtte dat door  een voorbeeld toe : 
het Orgaan van de nieuwe Vereeniging b.v.: zal dit uitsluitend 
een Vakorgaan zijn. dan kan men zich daarop niet abonneeren 
zonder  toestemming van het Bestuur  (Concept S 12) en niet zon-
der  bij  aanmelding alle formaliteiten te vervullen als voor  een 
niet lid is voorgeschreven (Concept S 17) en kan een abonné zelfs 
geroyeerd worden! (Concept S 14). 
n 't andere geval zou men het orgaan kunnen beschouwen als 

het tegenwoordig Bouwkundig Weekblad en kan zich daarop 
ieder  abonneeren die dat wil. hoe meer  hoe liever! e -
schappij  heeft op het oogenblik een 70-tal van dergelijke abonnés.) 
Waar hier  eenige artikelen uit het Concept aangehaald werden, 
stelde de Voorzitter  voor  het Concept niet artikelsgewijze te be-
handelen, doch zich te bepalen bij  algemeene beschouwingen 
der  hoofdmotieven als o.a.: het doel, de ledengroepeering en 
qualificati e daarvan, de uitgaven, de Eerecode, de extra contri-
butie-toeslag, e. d. (Ondergeschikte zaken en redactiewijzigin-
gen, enz. eventueel dan nog te bespreken als er  tij d over  is), en 
wel aan de hand van de Toelichting der  Commissie, welke een 
juist beeld geeft op welke wijze het Concept tot stand kwam. 
Zoover  is het evenwel niet mogen komen ! 

t lid dat. op verzoek, het eerst het woord gegeven werd. be-

gon met een blik in het verleden te werpen, memoreerde de 
Wetsherziening in 1907, de oprichting van den Bond en. alvorens 
mede te werken tot een eventueele Fusie, achtte hij  het noodig te 
weten of deze wel gewenscht was en wat de gevolgen daar  wel 
van zouden zijn, vooral de ..finantieele", als het legaat Godefroy. 
de belangen der  hypotheekhouders, andere aangegane leenin-
gen, verbintenissen, enz.; spreker  wenschte eerst een balans 
te zien opgemaakt van ..winst en verlies". 

e woorden vonden direct instemming bij  een ander  lid, 
welke eveneens bleek gekant te zijn tegen het idee ..fusie"  en 
een ander  middel aan de hand deed. 

e j  organiseere zich op zoon wijze, dat de leden 
der j  niet alleen, doch ook Bondsleden daarmede genoegen 
kunnen nemen. 

e zouden dan lid van de j  kunnen worden, en al 
de bezwaren, door  den eersten spreker  ter  sprake gebracht, 
zouden ondervangen worden. 
Opgemerkt werd door  den Voorzitter , dat dit alle bespiegelingen 
zijn die niet aan de orde zijn en ter  sprake hadden behooren te 
worden gebracht op de g in 1912. r  op die 
vergadering in beginsel de wenschelijkheid vaneen fusie erkend 
was geworden, diende men zich nu te bepalen tot kennisname 
van den arbeid van de Commissie, die een fusie tracht voor  te 
bereiden. 

e eerste sprekers ontkenden dit. terwij l anderen dit trachten 
te weerleggen. 

j  kwam, dat een der  leden, die destijds uitvoerder  van den 
laatsten wil van wijlen den r  Godefroy was geweest, met 
klem waarschuwde tegen de gevolgen van het samensmeltender 
2 vereenigingen. wat niet anders kan.geschieden dan dat op een 
gegeven oogenblik de 70-jarige j  en de 5-jarige Bond 
een al is het ook ondeelbaar  oogenblik ophouden te bestaan 
en daarna een nieuwe Vereeniging vormen. n dat ondeelbaar 
oogenblik toch, moeten de Vereenigingen zich ontbinden volgens 
de Statuten der  Vereenigingen en geeft de j  daarbij 
alle hare voordeden prijs . Spreker wees nog op de groote ver-
antwoordelijkheid van het Bestuur  door  mede te werken tot 
handelingen, zonder  zich te voren verzekerd te hebben van 
juridisc h advies in deze en wenschte dat geen besluiten zouden 
worden genomen alvorens het Bestuur  praeadvies had gegeven 
bij  alle artikelen. 
Spreker  werd nog gesterkt in zijn opvatting, nadat een oud-Be-
stuurslid, die mededeelde wél juridisc h advies te hebben inge-
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wonnen en de meest geruststellende 
verklaringen aflegde o. a. dat noch 
van ..ontbinding"  noch van finan-
tieele gevaren sprake kan zijn, 
werd tegengesproken door  een aan-
wezig Architect . tevens advocaat-
procureur, die een tegenoverge-
steld advies uitbracht ! 

e voorzitter  bracht nogmaals in 
herinnering, dat door  hem op de 
meergenoemde g dui-
delijk gewezen is geworden op de 
3 mogelijkheden in zake fusie. n.l. de 
Bond komt bij  de j  (dat 
deze zeker  niet doen zal), óf de -
schappij  komt in den Bond (dat even-
min zal geschieden), óf er  wordt een 
nieuwe Vereeniging gesticht; dit 
laatste is de eenige mogelijkheid, 
waarop numocilij k kan worden terug 
gekomen. 

Nadat meer  vooruitstrevende leden 
deden uitkomen, dat meer  waarde 
behoort te worden gehecht aan het 
ideaal van een zuivere Vakvereeni-
ging dan aan materieele voordeelen 
verbonden aan het doen voortbe-
staan van een niet zuivere Vakver-
eeniging,  bleek dat velen aan de 
voordeelen van de bestaande Ver-
eeniging groot gewicht hechtten en 
die niet prij s wenschten te geven. 

e discussies waren daarop zeer  ver-
ward en moest o.a. nog eens er  aan 
herinnerd worden, dat de -
schappij  tot den Bond het voorstel 
van eventueel samengaan deed in 
den persoon van den r  Otten, die daartoe het initiatie f nam, 
en dat niet het omgekeerde had plaats gevonden. 
Wel kon worden vastgesteld, dat toen in 1912 er  steeds op gewe-
zen werd zich vooral niet in details te verdiepen, doch zich 
alleen te bepalen tot het beginsel van eventueel wél of niet 
samengaan, het blijkt , dat nu in 1913 de details onder  de oogen 
kunnen worden gezien, de uitvoering om tot dat beginsel te ge-
raken groote moeilijkheden oplevert. 

e nieuwe ledengroepeering, de Eerecode en de extra contri-
butie toeslag, o.a. in de discussies genoemd, bleken allerminst 
algemeen bij  val te vinden. e meening over  al of niet ontbinding 
bleek ook zeer  verdeeld. 
Een inmiddels ter  vergadering gekomen lid van de Fusie-Com-
missie trachtte nog een duidelijk e voorstelling van het f useeren 
te geven, n.l.: e j  reorganiseert zich volgens de 
voorgelegde (of gewijzigde) Statuten en Algemeen k 

. e Bond doet hetzelfde. Nu zijn er  2 Vereenigingen 
met precies dezelfde Statuten en precies hetzelfde Algemeen 

k , en die vormen samen cfe nieuwe Ver-
eeniging. 

Geen der  Vereenigingen ontbindt zich, beiden blijven gereorga-
niseerd voortbestaan in één Vereeniging. 
Wederom werd er  op aangedrongen dat het Bestuur  zich doet 
inlichten door  een bekwaam jurist . 

e Voorzitter  verklaarde daartoe zich bereid, doch nam de ver-
antwoordelijkheid daarvan niet op zich. Nog zoo even bleek hoe 
verschillend juristen over  één zelfde zaak denken.! (Een rech-
terlijk e uitspraak zou alleen van kracht zijn en dan is er  nog 
hooger  beroep!) 

e Voorzitter  wees er  nogmaals op. dat het r  had 
gemeend geen praeadvies te moeten uitbrengen, om niet op de 
meening der  leden te influenceeren, en om van de eventueele 
opmerkingen gebruik te maken. Naar  de meening van het -
bestuur  moest eerst op de volgende vergadering der  Architect' 

G T E . Arch . . J. . 

, waarop de definitieve Statuten en Alg. . t 
zullen worden beoordeeld en gestemd moet worden over  fusie 
ja of neen. een praeadvies van het r  over  alle con-
sequenties der  fusie voor  de . worden uitgebracht. 

a bracht de Voorzitter  in stemming: 
a. t concept te behandelen als door  den Voorzitter  was voor-
gesteld of zoonoodig artikelsgewijze. of 
6. e vergadering te sluiten en het . Bestuur  uit te noodigen 
eerst juridisc h advies te vragen, om daarna de leden van prae-
advies te kunnen dienen. 

t een meerderheid van 6 stemmen werd tot het laatste be-
sloten. 
Bij  het sluiten der  vergadering mocht het Bestuur  constateeren, 
dat groote belangstelling getoond werd door  de oudere leden 
van de , hetgeen niet anders dan zeer  op prij s ge-
steld moet worden, doch anderzijds kon het niet nalaten zijn 
leedwezen uit te spreken, dat niet hetzelfde kan gezegd worden 
van de jongere leden, de hoop van de toekomst!. die in verhou-
ding in geringe mate waren opgekomen, wat zeer  zeker  voor  de 
Fusie-Commissie een groote teleurstelling moet zijn geweest.! 

n zelfden middag vergaderden daarop de aanwezige . 
Bestuursleden ; het lid der  Fusie-Commissie, de r  Van Goor, 
was bereid de vergadering bij  te wonen en hier  en daar  het Con-
cept met den r e Clercq medelid dezer  Commissie 
nader  toe te lichten en de eventueele vóór- en nadeelen van 
enkele artikelen mede nader  te bespreken. 
Zoo spoedig het r  zijn praeadvies gereed heeft, zal 
een nieuwe vergadering van n worden uitge-
schreven, waarop de Concept-Statuten en Alg. . t 
opnieuw behandeld zullen worden. 
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Afb. 1. Aansluiting en aesthetisch verband tusschen gebouw en omgeving (Uit: Verheerlijk t Vlaanderen. l 1. door 
, 1735). 

. 
G TE Q 

. M 
ijgaande vill a werd door  mij  gebouwd in 1911 
aan de Sixlaan te m voor  rekening van 

. . . . 
Op den beganen grond bevinden zich de woon-

vertrekken, benevens keuken, terwij l voor  het publiek 
een zij-ingang is, welke toegang geeft tot de Apotheek en 
de Consultatiekamer. ' 

e le verdieping is ingericht als slaapverdieping met 
logeerkamers en*badkamer, terwij l op den zolder  de 
dienstbodenkamers zijn ondergebracht, 

e gevels zijn opgemetseld van grijze klinker s en de dak-
vlakken gedekt met blauwe pannen. 
A l het buiten houtwerk is in crème kleur  geschilderd; 
terwij l de randwerken en luiken in donker  groene kleur 
zijn geschilderd. . J. , Architect. 

T E E N E N  O V E E G 

N T E N T 

E N O V E T N -

, T E N E A A N -

E . 

. F. S V A N Z O U T E V E E N . 

(Vervolg van bh. 201). 

. t t i jdva k van  800 - + 1100. 
: 

. .  Pi.ATii . t Valkhof te Nijmegen. 1898. 
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È V A N . Oud-Nederlandsche steden.1864. 
. V A N P en W . J. . - e kasteelen 
in Nederland. 1884. 

X. . The Castles and walled towns in Eng-
land. 1911. 

. . r  Gartenbauim . 
1892. 

. A . w\ . Geschiedenis der  Nederlandsche 
Bouwkunst. 1912. 

|Zieook n . | 

t tijdvak van 800 1100 kenmerkt zich voor  ons land 
door  strijd . n de 9de e n 10<le eeuw de rooftochten der 
Noormannen, oorlog, pest en hongersnood. n de 12de 
eeuw watervloeden in Friesland en vorming der  Zuider-
zee. En desondanks eene langzame maar  zekere voor-
uitgang; -verbreidingvan denChristelijkenGodsdienst, 
betere cultuurmethoden en daarnevens, vooral in de 
11de eeuw de opkomst van enkele steden door  handel 
en nijverheid! 

e eerste handelsteden brachten land en volk in con-
tact met andere volkeren. Tiel o. a. dreef in de 7de eeuw 
reeds een levendigen handel met d en Galli ë 
en had reeds in 893 stadsrecht verkregen. n 1080 ver-
plaatste de handel zich naar , tot dusver  een 
dorp, bevolkt door  visschers en veehoeders. Ook het 
Saksische brinkdor p r  kreeg in 956 stadsrecht 
en dreef in 1104 levendigen handel met de e 

. 
e laatste helft van het voorgaande tijdvak had zich 

reeds gekenmerkt door  de verbreiding van het Chris-
tendom in ons land. n de 7de eeuw predikten Engelsche 
geestelijken hier  het Christendom. Aartshertog Wille -
brord , (692 739) stichtte in Utrecht de domkerk en 

Urm 

Afb . 2. . Voorbeeld van een open stad. g van bosch. boomgaard, moestuin, siertuin en gebouwen, 
(uit : Cronij k van Zeeland, door . , 1696). 

daarenboven + 55 andere kerken; en ontving van i 
l vele goederen. Zij n opvolger, abt Gregorius, 

(739 776) stichtte in Utrecht eene dochterafdeeling van 
de kostschool te York , trad echter  niet als missionaris 
op. En van 777 +800 (de stichting van het Christelij k 
Germaansche , volgde de gewelddadige bekeering 
der  Friezen en Saksers door i de Groote en wer-
den door  Alberick de heidensche tempels der  Friezen 
verwoest. 
n 777 werd door i de Groote als krijgskundi g en 

kerkelij k steunpunt het Valkhof te Nijmegen gesticht 
tegen de Friezen en eveneens een kasteel te Paderborn 
tegen de Saksers. e kasteelen vormden een deel van 
het net der  keizerlijk e Pfalzen, waarvan nu nog 150 be-
kend zijn, waaronder  4 in Nederland, n.l. Nijmegen, 
Elsloo, n en . |Ook in Utrecht zijn 
overblijfselen gevonden, opgemeten en besproken door 
den architect  en den directeur  der  Gemeente-
werken F. J. . | Volgens .

 ZOU het plan van het Valkhof in bovengenoemde 
kloosterschool ontworpen zijn en zou dus zoowel de 
bouw der  toenmalige kloosters als die der e 
Pfalzen in Nederland en d onder  in-
vloed gestaan hebben van Engeland, waar  in voortzet-
ting der e beschaving een rij k en zelfstandig 
kunstleven bloeide. e kloosters behoorden dus even-
als het Valkhof tot het  stelsel, (één over-
welfde ruimte), in tegenstelling met het  stel-
sel, |met open binnenhof |, dat zich in ons land vooral 
in de 13de eeuw verbreidde onder  invloed der  Cister-
ciencers. Juist bij  het  stelsel zullen wij  de 
eerste ontwikkeling van de tuinkunst kunnen volgen. Op 

afbeeldingen van het Valkhof, |zie o. a. No. 991, door 
Jan van Goyen 1641 in het m te Amsterdam |, 
treft vooral de schilderachtige groepeering der  gebou-
wen en de fraaie luchtlij n van het geheel, dat zich 
aesthetisch aanpast aan de omgeving. Tevens treft het 
ons, dat de vleugel der  keizerlijk e vertrekken tot op den 
grensmuur  is doorgetrokken, zoodat men van daaruit 
over  de boschrijke hoogte heen een onbelemmerd uit-
zicht had op het prachtige panorama met de Waal in 
den voorgrond en den Veluwerand aan de horizont. Wij 
denken hier  onwillekeurig aan de uitspraak van J A C O B 

V O N : _ ES sind immer imNaturgenuss des -
alters vereinigt das physische Gefühl der  Warme des 
Wohlbehagens in freier t met der  Freude an den 

n der  Natur, den Blumen, , Busch und 
Baum" . Tusschen den muur  en de vleugels der  gebou-
wen waren 4 pleinen: t grootste was het ingangsplein 
met de waarschijnlij k door  boomen overschaduwde wel-
put in het midden. Twee kleinere werden omsloten door 
de keukens en stallen. t vierde werd begrensd door 
de vrouwelijk e vertrekken en de kapel met den vleugel 
voor  de geestelijkheid. r  was dus waarschijnlij k het 
terrein, waar  de monniken als leermeesters optraden 
voor  het kweeken van moes- en vooral arzeneigewassen, 
waartoe ook de roos, lelie, enz. behoorden. 
Eenheid van gebouw en omgeving treft ons ook in 
de afbeeldingen van de abdij  van Egmond. | Zie o. a. 
1118 en 1117 het kasteel, in het s m te Amster-
dam en afbeelding No. 260 in „d e Nederlandsche Steden-
bouw"  door  C. . . | 

Overigens waren de kloosters nog tot de 11de eeuw 
gering in aantal. Vooral echter  de kapittels der  kanun-
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Afb. 3. : p en l door  boomgroepen omgeven; : Versterkt dorp; zeer  ruime bebouwing; 
de kerk door  boomen omgeven; : e vroegere kern met aaneengesloten bebouwing. e nieuwe uitleg nog voor-
namelijk bestaande uit moestuinen en boomgaarden; ; Nieuwe vestingwerken; aaneengesloten bebouwing. 
(All e 4 de afbeeldingen uit: Geldersche Geschiedenis, door  VA N , 1554). 

niken, in 816 door  de synode van Aken ingesteld, en die 
zich allereerst in Utrecht vestigden, waren van groote 
beteekenis. t werk van i de Groote leefde hier 
voort! r  kapittel was door  muren en grachten om-
geven en bestond uit tuinen en boomgaarden, waarin 
de kerk en de verschillende woningen verspreid lagen 
en waar  de gewassen geteeld werden, die i de 
Groote in zijne beroemde ..Capitulare de Villis "  had 
aanbevolen. e kapittels vormden de centra, van 
waaruit de verbeterde cultuurmethoden zich over  ons 
land zouden verbreiden. t betrof niet alleen den tuin-
bouw ; ook den landbouwer brachten zij  de kennis van 
betere bemesting en betere grondbewerking; (en tevens 
eene vaste maat, ..de koningsroede"). e exploitatie 
der markgronden onderging eene groote verandering, 
aangezien nu het land niet meer  dan één jaar  braak be-
hoefde te liggen. t bouwland veranderde niet meer 
van plaats. — Het zuivere cultuurlandschap begon zich 
te ontwikkelen. 
Grooten invloed had ook het feodalisme, dat zich vol-
gens de nieuwere zienswijze uit de oorspronkelijke Ger-
maansche toestanden ontwikkeld had en waarvan het 
door  de e vorsten volmaakte leenstelsel 
den grondslag vormde. | Voor  de beteekenis der  plaats-
namen eindigende op hain, (in Engeland), heim, (in 

, vill e (in Frankrijk) , weiier, (in Zwitser-
land) zie boekwerk V. — Volgens den schrijver  zijn de 
marken landgoederen geweest, in het bezit van de hoof-
den en hadden de Germanen dus geen communaal bezit. | 

n tegenstelling met de e Pfalzen ontwikkelde 
zich in ons land het feodale kasteel uit den meest primi -
tieven vorm, die ons nu nog bewaard is gebleven in den 
burcht te : Eene op eene hoogte gelegen ver-
dedigbare wijkplaats, door  ringmuur met weergang om-
geven. Toen echter  het Saksische versterkte huis van 
hout voor  steenen gebouwen moest plaats maken, ver-
kreeg men het tweede type, waarbij  één torenvormig 
kasteel in het midden stond van een door  muur  of gracht 
omsloten plein. | Zie voor  de ontwikkeling der  Engelsche 
kasteelen werkX. | n de 11de eeuw verrezen in d 
langs de duinen talrijk e kasteelen, die het middelpunt 
werden van dorpen, waarvan eenige zich tot belangrijke 
steden zouden ontwikkelen. Elders werden de kasteelen 
gebouwd bij  bestaande dorpen. | Voor  de ontwikkeling 
van dorp tot stad zie hoofdstuk V |. 
Zooveel mogelijk werden voor  kloosters en kasteelen 
plaatsen uitgekozen, rij k aan natuurschoon. Nabij  het 
kasteel werd in de vrij e natuur  eene ruimt e afgepaald 
voor  tournooien. r  bevond zich ook de boomgaard. 

r  is in zijne -Geschichte der  altdeutschen 
Poëzie"  nadrukkelij k gewezen op den „duftige n Gras-
garten" . n het middeleeuwsch gedicht van de _Sul-
tanstochter  in Blumengarten"  is de tuin tegelijk boom-, 
bloem- en grastuin. 
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Afb . 4. 1°. Binnenhof met bloemengrasstuk, door  een hek omgeven en met een fontein in het midden. 
2". n en boomgaard en primitiev e siertuin (1521). f en imitati e van het antieke doolgebouw.) 
3°. Vermenging van moestuin, boomgaard en siertuin. 
4°. Siertuin uit de 17de eeuw met broderieperken. r  staat, in tegenstelling met de drie voorgaande typen, de tuinaanleg 
in absolute wanverhouding tot het gebouw.) 
(All e 4 de afb. uit: s uit het Groot k Toneel van Brabant, 1727.) 

T E VOO
E . 

Uitgave van den n l te Amster-
dam. Samengesteld door  N. V A N , met mede-
werking van J . , S , T. E 

, . "W. P. E . 

Vervolg van blz. 202. 

. 

T EN E . 

S . 

m 
gen 

|e overzichtschrijver  constateert dat de schil-
derkunst van deze periode er  niet een is die 
door  haar  praestaties recht geeft op onze be-
wondering. Nabloei stilstand, proefnemin-

deze woorden vloeien den heer  Veth uit de pen 
als hij  nagaat in welke phase de schilderkunst thans ver-
keert, tout-comme chez nous, de architecten kunnen 
zich troosten dat het in het kamp der  hedendaagsche 
schilders al niet veel gunstiger  uitziet als in het hunne. 

e heer  Veth vergelijkt onzen tij d met dien van de bloei-
periode der e en Amsterdamsche school toen 
leverden zelfs de middelmatigen werk dat boeit, thans 
valt afwezigheid van opgewekt leven (Artitentoonstel-
ling) te constateeren of wilde probeersels (St. -
toonstelling). Er  heerscht bij  de kunstuitoefening con-

ventie en sleur  en het komt den overzichtschrijver  voor, 
alsof reeds lang een groot aantal kunstenaars, werke-
lijk e kunstenaars n.l. een spoor  volgen dat dood loopt, 
voor  hen althans. 

e meerderheid van het menschdom, ook van de kun-
stenaars, zijn kuddedieren, maar  de sleur  en vooral de 
verkoopsvoorwaarden klemmen velen in het gareel van 
de zuiver  persoonlijke kunst, dringt ook de mindere go-
den te blijven in de individualistische richtin g waarin zij 
weinig genietbaars voortbrengen, daartegenover  zouden 
zij  als medewerkers van een groot kunstenaar  aan een 
groot geheel voortreffelij k werk kunnen praesteeren, dit 
is volgens den heer  Veth de stilstand. Nu de proefne-
mingen ! 

l nog vooreerst de schoone kunstwerken voortko-
mend uit het individualistische gevoelen talrijke r  zullen 
blijken , dan die welke een nieuwe aera vooruitzendt, 
toch ziet men de nieuwe tij d zich aankondigen ; er 
zijn verschijnselen die wijzen op een kunst die van een 
algemeene levensopvatting de uiting is en dus een stijl 
schept. 

t zeer  algemeene overschreeuwen van het kunstige 
boven de kunst doet zich echter  veel gelden, evenzeer 
als de virtuoos den kunstenaar  overstemt zoodat het 
vaak moeilijk is in de moderne kunstuitingen het zuivere 
van het onzuivere te onderscheiden. 

e heer  Veth beziet van dat standpunt de dri e groote 
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tentoonstellingen van het afgeloopen jaar: de Vierjaar -
lijksche, die van de ..futuristen"  en die van de „cubis-
ten", welke allen het uitgesproken doel hadden leering 
en bezieling te geven aan het in den wilde zoekend, jon-
ger  geslacht, doch als zoodanig hadden zij  luttel waarde, 
omdat hèt instructieve karakter  benadeeld werd door-
dat de rangschikking niet volgens een volgehouden plan 
plaats vond, terwij l verder  in den grond der  zaak be-
schouwd er  weinig bijzondere schilderwerken waren. 

k was de zelfgenoegzame, correcte middelma-
tigheid die tracht te voldoen aan het schoonheidsver-
langen van het groote publiek en daar  dan ook aan vol-
doet. 
Ook hier  worden op een hoogst belangrijk punt een toe-
stand volkomen analoog met die waarin de architec-
tuur  verkeert, ook de architecten maken geen moderne 
bouwkunst, maken er  tenminste niet van wat er  van te 
maken is, omdat het opdrachtgevend publiek er  niet 
van gediend is! 

e briefschrijver  in de N. . C. geeft in zijn laatsten brief 
eene beschrijving van het nieuwe Café Centraal in den 

, hij  vergoelijkt daarin het gemis aan eenheid in de 
architectuur  door  er  op te wijzen, dat de ontwerper(s) 
rekening heeft (hebben) moeten houden met de smaak 
van het publiek en met de eischen die door  de reclame 
gesteld worden! 
Was dus de ..Vierjaarlijksche"  in het licht van kunst-
kuituu r  gezien weinig sensationeel, de futuristen en ku-
bisten sloegen naar  de andere zijde over, en boden een 
hyper-impressionisme, een impressionisme per  aëro-
plaan of auto, een fanatiek uit eiken band springen. 

t beste en meest cultuurbevorderende werk was dat 
van Cezanne en Gauguin. 

e heer  Veth zou daarom wenschen een keurcollectie 
van schilderstukken der  leiders van de modernen in 
verschillende landen, opdat aan de jongere schilders 
wat leiding gegeven zoude worden, thans verkeert men 
nog in volstrekte onzekerheid omtrent den aard en den 
vorm van wat de toekomst ons zal brengen. 

s een der  heuglijkste verschijnselen in 1912 
wordt gememoreerd de oprichting en de 
merkwaardige, vrijzinnig e samenstelling van 
eene commissie die van e toezicht 

op het teekenonderwijs zal houden. 
Omtrent de resultaten aan de oprichting van de Ver-
eeniging der  onafhankelijken valt volgens den heer  Veth 
nog weinig te voorspellen. Verblijden d noemt hij  het dat 
te m een schilder  is benoemd tot museumdirec-
teur, kunsthistorici, die voor  deze betrekkingen nogal 
gezocht zijn, kijken meer  naar  het verleden dan naar  het 
heden en dat leidt tot schade van de hedendaagsche 
schilderkunst waarvan voor  de musea niet voldoende 
wordt aangekocht in de tijden dat de prijzen ervan nog 
niet in de hoogte geloopen zijn. 
Vervolgens wordt gememoreerd de strijdvraa g van den 

w van het m en herinnerd 
dat in dien strij d zeer  sterk is naar  voren gekomen het 
denkbeeld der  schifting van de schilderijen in kunsthis-

torische documenten en die welke om zuiver  aesthetische 
redenen verzameld worden, de uitvoering van dit denk-
beeld zal zich op den duur  onafwijsbaar  toonen. 

e heer  Veth betreurt het dat antagonisme kan bestaan 
tusschen groepen menschen die verschillende kunstvak-
ken beoefenen. Groote invloed ten goede en krachtige 
bestrijdin g van dit euvel wordt verwacht van het onder-
wij s aan de voornaamste kunstschool, de Academie van 
Beeldende . 

r  wordt men gewaarschuwd dat men niet 
zal vervallen in het tegenovergestelde euvel, een literair e 
schilderkunst, een schilderende beeldhouwkunst e.d.; 
de oprichting en de praestatiën van de nieuwe vereeni-
ging van n der '  geniet dan ook geens-
zins 's heeren Veth's bewondering. 
Ten slotte wordt gememoreerd het afsterven van 
Gustaaf van de Wall Perné, niettegenstaande zijn oor-
deel over  zooeven genoemde nieuwe vereeniging waar-
van Perné een der  leiders was, geeft de heer  Veth toe dat 
deze was een die veel heeft nagedacht over  de vernieu-
wing die de t moest ondergaan. 
Ten slotte wordt gewezen op de studies van W. S. Steen-
hoff, onderdirecteur  van het , over  de pri -
mitieven, een kunstenaarsgroep waarvan al wie op ver-
eenvoudiging, onbevangenheid en stijl uit is, zeker  meer 
zal kunnen leeren dan van experimenteerende Parijsche 
of e sterren. Ook dit opstel, op zeer  overtui-
genden toon geschreven is om het bekende meesterschap 
aan den schilder  Veth in het voeren van de pen, alleen 
reeds de moeite waard te worden gelezen. 

. 

. 
r E . 

joor  den heer  Visser  worden eenige algemeene 
beschouwingen gegeven en gewezen op som-
mige stroomingen die er  op 't gebied der 
sculptuur  in 't algemeen en ook in d zijn 

waar  te nemen. Aan de hand van verschillende voor-
beelden wordt gewezen op het kenmerkende nationale 
karakter  van de beeldhouwkunst in de verschillende 
Westersche cultuurlanden. e raseigenschappen komen 
in die kunst, evenals in alle kunsten, tot uiting. t sterk 
internationaal verkeer  van den modernen tij d werkt wel 
nivelleerend, maar  toch blijven de verschillende volken 
in hun kunst een eigen karakter  behouden. 
Nagegaan wordt de rol, die de beeldhouwkunst vervuld 
heeft in de beschavingsgeschiedenis bij  de bouwwerken 
der verschillende volkeren en speciaal in de Nederlan-
den. Nieuwe gezichtspunten levert dit overzicht niet. 
Bij  eene bespreking van het beeldhouwwerk der  19e 
eeuw passeeren verschillende standbeelden de revue, 
en wordt er  op gewezen hoe het conventioneele in de 
opvatting daarvan de e beeldhouwkunst 
parten speelt. Belgen en s treden beurtelings 
als auteurs van deze werken op, doch zijn niet in hun 
werk te onderscheiden. Omtrent de hedendaagsche 
beeldhouwkunst wordt ook niet zeer  vleiend geoordeeld, 
ter  illustrati e diene de volgende passage: 

ffi 

A . AST OP E E E T E WEENEN. T . JOSEP
N T E WEENEN, (Uit: e Bauformen, Januar  1913. Verlag S -

. Stuttgart). 
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A . AST OP E E E T E WEENEN. T . JOSEP
N T E WEENEN. (Uit: e Bauformen, Januar  1913. Verlag Julius , 

Stuttgart). 

„Zo o vindt men in , ergens bij  'n gracht, tegen 'n 
plantsoentje, 'n plaats waar  men eerder  een urinoi r  zou 
zoeken . Niemand minder  dan -
brandt, ter  hoogte van de navel in +weeën gezaagd, bee-
nen, buik enz. verdonkeremaan en dit meer  dierlij k 
deel des menschelijken lichaams vervangen door  'n net 
voetstukje van gepolijst graniet,"  enz. 
Een monument te Breda „voor een of ander  Nassau" 
wordt al even dwaas van opvatting geoordeeld, terwij l 
t onlangs opgerichte Toussaint-monument te Alkmaar 
„prullig "  gevonden wordt, 
Zoo ziet men uit voorbeelden dat deze kunstenaar  geen 
blad voor  den mond neemt als hij  het werk zijner  col-
lega-beeldhouwers bespreekt. Architecten slaan ook in 
den regel niet over  van bewondering voor  elkanders 
werk, maar  zoo ongezouten zeggen zij  het elkaar  toch 
nog niet op papier. 

e moderne architectuur  is den heer  Visser  zeer  sym-
pathiek, en hij  begroet haar  als een bron van nieuw 
leven voor  de beeldhouwkunst. t bouwbeeldhouw-
werk op het , van de Beurs en van e Utrecht" 
mag aanspraak maken op onze bewondering, het is vol-
gens den heer  Visser  meerendeels van groote schoon-
heid. 

e versieringen aan de bouwwerken van de Bazel ma-
ken op hem den indruk te zijn gemaakt naar  ontwerpen 
in lijnteekening en wordt dan ook sculpturaal van wei-
nig beteekenis geacht. Ook deze overzichtgever  bewaart, 
evenals Gratama, z'n oordeel over  het Vredespaleis tot 
een volgende gelegenheid. 
Als voorbeeld van slechte bouw-beeldhouwkunst wordt 
nog genoemd dat van het gebouw van de Nationale 
op 't n te Amsterdam waar  architect en 
beeldhouwers, volgens den overzichtschrijver, getoond 
hebben geen begrip te hebben van moderne sculptuur 
anders zouden zij  „d e Nederlandsche maagd niet in de 
goot hebben geplaatst." 

Beter  geschikt voor  den beeldhouwer om zich in uit 
te spreken dan het bouwbeeldhouwwerk wordt nog de 
„  Statuette"  beschouwd waarin, volgens den heer  Visser, 
thans ook s zijn aan te wijzen die vri j  van Bui-
tenlandsche invloeden, zelfstandig scheppen. Nu de 
nieuwe auteurswet den ontwerper  beschermt in zijn 
rechten, zal dit werk meer  loonend kunnen worden dan 
voorheen, in enkele staaltjes wordt verhaald hoe de 
mouleurs vroeger  op brutale wijze misbruik van ver-
trouwen maakten. 

e heer  Visser  wijst er  op hoe groote omvang het af-
gieten van Oostersche kunst gekregen heeft. Zelfs in 
China is in de winkels der  Antiquair s alles moderne 
namaak, de werkelij k origineele dingen, de goede stuk-
ken worden thans in het Oosten ook op prij s gesteld en 
blijven voor  't land zelf behouden. 

Op grond van hetgeen op de in het afgeloopen jaar  ge-
houden tentoonstellingen te zien was, meent de heer 
Visser  dat d over  niet al te langen tij d weer  in het 
bezit zal zijn van een eigen sculptuur. 

Een bezwaar  van de vierjaarlijksch e tentoonstelling 
wordt geacht dat in de commissies meestal alleen „offi -
cieele hoogwaardigheidsbekleeders in de kunst"  zitting 
nemen, hetgeen tengevolge heeft dat alleen bekende 
„hotemetoten"  uit 't buitenland geïnviteerd worden en 
men dus geen compleet overzicht krijgt , vooral de jon-
geren krijg t men niet te zien. 

t een paar  niet vleiende opmerkingen aan het adres 
van een „cubistisch"  beeldhouwer besluit de heer  Visser 
zijn overzicht van de beeldhouwkunst met te wijzen op 
den opstopper  in de goede ? richtin g die Theo -
boer, de schilder, de beeldhouwkunst heeft gegeven. 
n dit opstel worden wat veel opstoppers uitgedeeld, 

behalve het beeldhouwwerk op het k wordt wei-
nig geprezen; gemist wordt ook het in de beide vooraf-
gaande opstellen gemotiveerde en weldadig aandoende 
vertrouwen in de veralgemeening van de kunst, het 
dienstbaar  maken ook van de beeldhouwkunst aan de 
groote moderne bouwwerken waarin toch m. i. meer  de 
oplossing gevonden zal moeten worden dan in de „Sta-
tuettes". 

e zullen toch aan het algemeen kunstgenieten minder 
ten goede komen en dank zij  vooral de Berner-Conventie 
voorloopig in hoofdzaak alleen voor  de „upper ten" 
bestemd blijken . 

(Wordt vervolgd). 

Ë OP E -
G T E SAN . 

j 1 jfrooals wij  reeds hebben medegedeeld, (zie blz. 17 e. v.) 
l bij  gelegenheid van de opening van het Panama 

l een groote Wereld-tentoonstelling te San 
jf  Francisco gehouden worden. e zal de grootste 

zijn. die ooit ter  wereld plaats vond. e voornaamste 
landen van de verschillende werelddeelen zullen hier  samen 
komen, om te toonen wat zij  beteekenen als cultuurstaat. en ook 
Nederland zal hierbij  flink vertegenwoordigd zijn. e s 
van , Nijverheid en l en van n hebben 
voorgesteld, dat het k een subsidie van ƒ 750.000 aan deze ten-
toonstelling zou geven, met de bedoeling dat ë over  de helft 
of ƒ 375.000 zou moeten beschikken. e Tweede r heeft 
reeds besloten tot deelname van Nederland aan deze tentoon-
stelling, maar heeft over  het voorstel der s nog niet be-
slist. t is te hopen, dat èn de Tweede èn de Eerste r  het 
voorstel zullen aannemen. 

n Nederland is belangstelling voor  deze expositie en ook in 
ë ë blijk t meer  en meer  vooruit te gaan, en mee te willen 

doen in de moderne ontwikkeling. n de Javabode van 13 t 
j.l . komt een goed artikel over  bovengenoemd onderwerp voor. 
van de hand van den heer . J van der  Waals. t blijkt , dat 

ë veel voelt voor  deze tentoonstelling, en tevens, dat er  in 
ë menschen zijn, die een frisschen kij k op de dingen hebben, 

ook op de bekende kwestie van den Oud-hollandschen stijlna-
maak. in welke stijl tot heden de Nederlandsche Paviljoens op 

e tentoonstellingen worden opgetrokken. Wij  ont-
leenen aan het artikel het volgende : 

n afwachting van het toestaan van het benoodigde crediet door 
de Wetgevende t (de Eerste r  moet nog over  de deel-
neming beslissen) is het zaak alvast de noodige maatregelen te 
nemen voor  de voorbereiding van de deelneming aan de ten-
toonstelling, waartoe trouwens de Nederlandsche g het 
opwekkende voorbeeld reeds gegeven heeft, want in enkele ge-
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illustreerde bladen kon men de foto's zien van het plechtig in 
bezit nemen door  onzen gezant te Washington van de voor  Ne-
derland en zijn koloniën uitgekozen gronden op het tentoonstel-
lingsterrein. t doet goed te zien hoe Nederland hierin weer 
eens getoond heeft niet dat laksche landje, van ..kijk-kat-uit-de n 
boom", te willen voorstellen, waarover  zoovele verhalen de 
ronde doen. lapan had wel al schriftelij k zijn terrein besproken, 
maar  Nederland toch was het eerste land. dat officieel van zijn 
terrein, dat op de beste plaats van de tentoonstelling ligt, bezit 
nam. Op de nog geheel onbebouwde tentoonstellingsgronden 
wappert nu reeds de Nederlandsche driekleur  als treffend sym-
bool van s energie. Zooals van zelf spreekt is dit feit in 
de Amerikaansche bladen besproken en zal het. hoewel schijn-
baar  onbelangrijk, voor  Nederland en de koloniën ongetwijfeld 
een waardevolle introducti e blijken te zijn. 

. die vlag daar  op het terrein is niet voldoende. Wij 
moeten nu vóóruit zien om onzen voorsprong op de andere 
landen te kunnen behouden. g de e r  ing wellicht 
op formeele gronden nog niet den tij d gekomen achten om een 

e Commissie voor  de tentoonstelling in het leven te 
roepen, de pers hier  te lande zal alvast de opvattingen, welke 
over  de wijze van deelneming bestaan en waarvan de publicatie 
aan de aanstaande commissie van nut zou kunnen zijn moeten 
weergeven. 

e heer  Jasper  reeds leverde eenige beschouwingen over  de 
eigenlijke inrichtingen van de e expositie, welkebeschou-
wingen te meer  waarde bezitten nu genoemde heer  eerst kort 
geleden in ë terugkwam na een belangrijke studiereis in Eu-
ropa gemaakt te hebben en daarbij  alle voornaamste musea en 
verscheidene tentoonstellingen te hebben t is thans 
niet de bedoeling de zaakkundige opmerkingen van den heer 
Jasper  over  de eigenlijke inrichtin g der  expositie aan te vullen 
door  meer  in finesses te treden - dit zal overgelaten moeten 
worden aan degenen, die ter  zake van de speciale onderdeden 
deskundig zijn . doch het kan zijn belang hebben nog eenige 
aandacht te wijden aan het uiterlij k der  expositie. 
Want ook het uiterlij k der  expositie legt gewicht in de schaal. 

, het is niet alleen de uitstalling der  voorwerpen zelf. die. 
zooals de heer  Jasper  het uitdrukte , in overeenstemming moet 
zijn met den aard van het volk, ook het gebouw behoort aandien 
eisch te voldoen, en het zijn in het bijzonder  de berichten uithef 

d over  het optrekken van een tentoonstellingsgebouw 
in den geest van dat, hetwelk Nederland in 1910 op de expositie 
te Brussel bezat, die aanleiding voldoende zijn om daarover  van 
gedachten te wisselen. 

e te vormen e tentoonstellingscommissie zal in de eerste 
plaats hebben te beslissen of ë al dan niet met Nederland in 
een gezamenlijk gebouw zal moeten uitkomen. n toch zal 
worden afhankelijk gesteld in hoeverre ë ook te zorgen heeft 
voor  den bouw van een eigen paviljoen. 
Op het eerste gezicht lijk t het inderdaad zeer  aantrekkelij k en 
logisch, dat deze gewesten, die bij  een expositie in West-Amerika 
waarschijnlij k zelfs hoogere belangen hebben dan Nederland 
zelf, een eigen gebouw optrekken en dat naar  eigen goeddunken 
inrichten. t gebouw zou dan echter  een "  gebouw 
moeten zijn ter  typische onderscheiding van het gebouw van 
het . h reeds wanneer  men zich een voorstelling 
van zulk een gebouw tracht te maken, voelt men dat de eisch 

"  gemakkelijker  gesteld dan ingewilligd is. wanneer 
men ten minste tevens praktisch wil blijven. Welk gebouw in 

ë toch zou men als model kunnen nemen of welke e 
stij l zou men kunnen aanwenden voor  een fantasie-gebouw ge-
schikt voor  het uitstellen der  in te zenden voorwerpen ? 

e volkeren van den n Archipel hebben wel veelal hun 
eigen bouwstijl, maar  die stijlen zijn allerminst geschikt vooreen 
groot tentoonstellingsgebouw van misschien 1000 . opper-
vlakte. Zelfs waar  men hier  ter  copiëering de beschikking heeft 
over  groote moskee gebouwen, als bijv . te Bandoeng (waarvan 
men ook de electrische galerijen-verlichting zou kunnen over-
nemen) is de bouwtrant met de boven elkaar  geplaatste daken 
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en de vele overdekte galerijen, welke juist ten doel hebben het 
zonlicht buiten het interieur  te houden, niet van dien aard, dat 
zij  zou kunnen dienen voor  een expositie, afgescheiden nog van 
het bezwaar  dat wellicht zou kunnen rijzen om een religieus 
gebouw in dit geval als model te bezigen. Voor  het overige zou 
misschien alleen het fraaie paleis van den Sultan van i als 
model kunnen dienen ; de galerijen zouden althans hoog genoeg 
zijn om voldoende licht binnen te laten. h het bouwwerk 
geeft weer  niet een typisch "  bouwtrant, waar  het door 
zijn e hoogpoorten en zijn Arabische puntbogen weinig 
heeft uit te staan met den aard van ë zelf en hier  te lande dan 
ook vrijwe l uniek is en blijkbaa r  ontworpen werd onder  den in-
vloed van de in ë overheerschende -
sche bouwkunst. 

t bouwen van een eigen h paviljoen op de tentoonstel-
ling in inheemschen bouwtrant is dan ook, zonder  fiasco-gevaar 
niet door  te voeren. Een gebouw in Europeesch n trant 
is voorts evenmin aan te bevelen ; karakteristiek is die trant in 
in het geheel niet. noch de oude. noch de moderne trant . e 
oude trant is ongetwijfeld praktisch, maar  voor  een groot ten-
toonstellingsgebouw ietwat naargeestig en in een weelderige 
expositie-omgeving te onaanzienlijk; de moderne trant zou te 
weinig opmerkelijk zijn en zich wellicht gering onderscheiden 
van de gebouwen in de meer  zuidelijk gelegen kleinere Ameri-
kaansche steden. 

t is derhalve niette verwachten,dat lndiëmeteen afzonderlijk 
paviljoen eer  zou inleggen en is het te veel gewaagd om zonder 
kans van slagen met zulk een paviljoen een proef te nemen in 
een land, waar ë voor  het eerst voor  den dag komt. En dit 
klemt te meer. waar  aan den anderen kant aan het exposeeren 
in een gezamenlijk gebouw met Nederland belangrijke voordee-
len verbonden zijn. 

n de eerste plaats zal bij  een gecombineerde tentoonstelling de 
expositie gelegenheid zoowel voor  Nederland als voor ë 
grooter  kunnen worden, omdatin een gebouw op dezelfde opper-
vlakte natuurlij k meer  ruimt e ter  beschikking komt dan in twee 
afzonderlijk e gebouwen. Verder  zal bij  gezamenlijk optreden 
met dezelfde uitgaven een fraaier  gebouw kunnen worden op-
getrokken, dat door  zijn veel grooteren omvang ongetwijfeld een 
waardiger  indruk zal maken. En ten slotte zal het gezamenlijk 
exposeeren van d en n minder  aanleiding 
geven tot het doen ontstaan van dwaalbegrippen aangaande de 
verhouding van ë tot Nederland en meer  in overeenstem-
ming zijn met het feit. dat deze beide landen volstrekt één zijn. 

e beteekenis vooral van het laatstgenoemde voordeel van een 
gecombineerde tentoonstelling mag in geen geval onderschat 
worden. n mag niet uit het oog verliezen, dat het ë zoo-
wel als Nederland te doen zal zijn om in San Francisco een totaal-
indru k te geven en dat wij  slechts moeten beoogen vertrouwen 
te wekken. t vertrouwen nu zullen wij  op een expositie alleen 
kunnen verwerven door  het opwekken van een bewondering 
voor  hetgeen door  Nederland en ë werd tot stand gebracht 
en daarbij  zal men juist het meeste succes hebben door  in het 
licht te stellen wat Nederland in ë deed en wat ë voor 
Nederland is. 

t moet den Amerikaan duidelij k gemaakt worden, dat die 
landen onafscheidelijk aan elkaar  verbonden zijn en dat ze voor 
een belangrijk deel hun beteekenis aan elkaar  te danken hebben. 

e Amerikaan moet in Nederland het pittige landje zien met 
zijn bewonderenswaardigen kolonisatie arbeid in een reusach-
tig eilandenrijk en Nederlandsch ë moet hij  beschouwen als 
het rijk e productie land. waar  door  den Nederlander  geregelde 
toestanden werden in het leven geroepen. 

e wil natuurlij k niet gezegd zijn. dat de exposities van 
Nederland en ë als een geheel moeten worden opgevat. 
Zelfs verdient het geen aanbeveling om, zooals in Brussel ge-
schiedde, in een ruimt e te exposeeren, omdat dan de Nederland-
sche en de e Commissie te veel van elkaar  afhankelijk 
zijn en niet kannen exposeeren. zooals zij  dat voor  hun landen 

speciaal noodig achten. h wel meen ik, dat het opgemerkte 
in bijzondere mate pleit voor  het exposeeren in een gezamenlijk, 
flink , imposant gebouw, dat uitdrukkin g geeft aan de herleefde 
Nederlandsche energie. 

Aldus komen wij  thans van zelf voor  een nieuwe kwestie te 
staan. Want doordat het wenschelijk blijkt , dat ë met Neder-
land samen uitkomt en dus ook in de kosten van het gebouw 
voor  de helft deelt, is het billij k dat ook ë een stem heeft in 
de wijze van optrekken van dat gebouw. n het algemeen zal 
men in ë moeten toegeven, dat aan de bouwmeesters en aan 
de industrie in Nederland het ontwerpen en het bouwen van 
een tentoonstellingspaviljoen gerust kan worden toevertrouwd, 
wanneer  althans de betrokkenen de opdracht krijgen zulk een 
paviljoen op te trekken in den modern-Nederlandschen bouw-
trant . h op een dergelijke onbevangen wijze gaat het in den 
regel niet en ook nu zijn er  berichten ontvangen, dat men in 
Nederland aan de architecten een bepaalden stijl wil opdringen 
en wel denzelfden stijl , die werd toegepast op het paviljoen te 
Brussel, namelijk de . 

Tegen dit streven nu behoort de aanstaande e Commissie 
zich n.m.m. te verzetten. t is niet de oud e stijl als 
zoodanig, die te verwerpen is: ieder, die het gebouw op de Brus-
selsche tentoonstelling gezien heeft, zal erkennen, dat het van 
buiten een zeer  aangenamen indruk maakte. r  dat gebouw 
was een fantasie op oud e motieven, zoodat ten 
minste kon worden zorg gedragen, dat de expositie ruimt e vol-
doende vri j  was. al verloor  het gebouw door  dat gesol met oud 

e schoonheid in het inwendige zijn karakter  geheel. 
Thans echter  wil men in San Francisco een copie plaatsen van 
een bestaand oud-Nederlandsch gebouw en wordt in verband 
daarmed het stadhuis te Gouda genoemd. Wat dit gebouw aan 
consequente doorvoering van den stijl zal winnen, zal het stellig 
met zijn kleine ramen en vele hoeken (de kleine kamers zullen 
wel tot zalen vereenigd worden) aan praktische bruikbaarheid 
als tentoonstellingspaviljoen verliezen. 

r  er  is meer. Wij  komen in San Francisco om te toonen hoe 
wij  zijn en niet hoe wij  waren. Wat is het toch, dat de Nederlan-
ders zich zoo angstvallig doet vastklemmen aan wat ééns was? 
Op de schoolbanken al werd het ons duidelij k gemaakt: ééns 
waren we een krachtig volk. ééns was er  een gouden eeuw, ééns 
toen de Nederlanders nog echte kooplieden waren, echte zee-
vaarders, echte kunstenaars lang geleden, toen de Nederlanders 
nog korte broeken droegen, kanten kragen en kanten lubben en 
zij  nog „allen "  woonden in huizen met trapgevels, met marmeren 
vloeren en met vensters van ruitjes-in-lood. 

Als schoolkinderen al leerden we het zielige geuren met onze 
gouden eeuw. En het groote Engelsche wapen van het admiraals-
schip, dat de r  op de Theems veroverde, wordt zorgvuldig 
in het m te Amsterdam bewaard om door  de Engel-
sche toeristen met een fij n lachje bewonderd te worden als . . . 
een keurig staaltje van Engelsche houtbewerking uit de 17e eeuw. 
Waarom toch vergeten de Nederlanders zoo gaarne het jammer-
lijk e verval van hun land na die gouden eeuw ? Waarom missen 
wij  den moed om dien vervaltij d als de belangrijkste episode 
uit onze geschiedenis naar  voren te schuiven, als een episode, 
waarvan ons land verreweg de meeste leering trekken kan? 
Waarom wordt den schoolkinderen niet gewezen op den lang-
zamen, maar  zekeren vooruitgang, op die opkomst na dat ver-
val, ten einde hun te leeren kennen onze energie van den nieuwe-
ren tij d en hun op die wijze het voor  een natie zoo noodige zelf-
vertrouwen bij  te brengen? 

t is opmerkelijk hoe weinig Nederlanders zich bewustzijn, 
dat we alweer  een nieuwe gouden eeuw zijn ingetreden: dat 
landbouw, nijverheid en handel van ons land met reuzenschre-
den vooruitgaat: dat de Nederlandsche beoefenaren van Weten-
schap, wijsbegeerte en kunst een plaats innemen onder  de aller-
eersten van de wereld ; dat onze huidige kolonisatie arbeid door 
alle Europeesche volkeren bewonderd wordt: dat ernstige, kun-

dige mannen hun beste kracht geven aan het leiden van den 
socialen evolutiegang van ons volk langs den weg, die zich buigt 
om de verderfelijk e halteplaats heen van uiterste toespitsing van 
het . 

j  dunkt uit het voorafgaande blijk t het voldende : er  kan geen 
enkele reden zijn om op de tentoonstelling te San Francisco een 
gebouw te zetten, dateerende uit een vorigen gouden eeuw. 

r  komt dan nog dit bij . 
n het buitenland wordt al veel te veel aan Nederland gedacht 

als het land van de oude gebouwen, van de r visschers en 
van de Zeeuwsche meiden. t weet de Amerikaan nu ook al 
wel voldoende om op zijn zomerreizen in Europa niet ons land 
voorbij  te gaan.  wij  dus de tentoonstelling nu ten nutte 
maken om te toonen wat ons land nog meer  is en laten we daar-
om zorgen, dat het uiterlij k van ons tentoonstellingsgebouw in 
volkomen harmonie is met zijn modernen inhoud. n wij  niet 
vergeten, dat zoowel Amerik a als Nederland een plaats bekleedt 
in die hoofdstrooming van de moderne bouwkunst, die voor 
alles doeltreffendheid betracht en dat juist de Californische 

d Stanford Universiteit een ..memorial arch"  bezit, waar-
van Prof. o de Vries getuigde: „All e andere overeenkomstige 
gedenkteekenen overtreft dit trotsche gebouw. t was een 
groot genot dit product van zuivere Amerikaansche kunst te 
aanschouwen". 

t is derhalve van groot belang te achten, dat op de tentoon-
stelling te San Francisco aan een Nederlandschen bouwmeester 
de gelegenheid gegeven wordt bij  den Amerikaan bewondering 
op te wekken voor  de moderne Nederlandsche bouwkunst, repre-
senteerende den modern Nederlandschen geest. n het algemeen 
is het ongetwijfeld af te keuren een sterken nationalen trots te 
kweeken. wij l deze leidt tot onderlinge verwijderin g der  volken 
en tot zelfverblinding, doch waar  het hier  geldt een vredige 
krachtsmetiug. daar  moet Nederland alle dienstbare middelen 
aanwenden om van zich zelf een zoo gaaf mogelijk beeld te 
toonen. 

En daar  dit evenzeer  een h belang is, en, zooals gezegd, 
ë voor  de helft van de kosten van het tentoonstellingsge-

bouw aansprakelijk zal worden gesteld, zal de e Com-
missie voor  de deelneming aan de tentoonstelling goed doen de 
beslissing omtrent het uiterlij k van het gebouw niet zonder  meer 
in handen te leggen van de Commissie in Nederland, vooral nu 
men daar  te lande blijken geeft de eischen. die aan zulk een ge-
bouw gesteld moeten worden, niet op hun juiste waarde te 
schatten. 

- EN . 
t bekende e maandblad: ^lorfer/ieBnii/'or ;;ieH -

hefte für  Architektu r  und . herausgegeben von . 
C. . Baer  (voor  het buitenland 30 ) gaat voort met het 
geven van vele en zeer  goede afbeeldingen van de beste moder-
ne architectuur, hoofdzakelijk . Zoo nu en dan worden 
ook buitenlanders aan het woord gelaten, en zoo vinden wij  in 
het Januari nummer 1913 o.a. een beschrijving met talrijk e af-
beeldingen van de vill a . Ast. op de e Warte te Weenen. 
gebouwd door  den bekenden Weenschen Prof. Joseph -
mann, leider  der  Wiener  Werkstatte. Wij  geven hierbij  een paar 
afbeeldingen van dit artikel (zie losse plaat) waaruit kan blijken , 
hoe voortreffelij k e Bantonnen"  geïllustreerd is, en 
welk een interessante architectuur n geschapen heeft. 
Zoowel de gevel als de aansluitende pergola doen denken aan 
beton constructies, en het is dan ook geen verrassing te lezen, 
dat de vill a is gebouwd van baksteen en beton, waarbij  alle 
architectuur-deden, venster- en deuromlijstingen, kroonlijs t en 
vullingen zoo ook de monumentale bloemen vazen in den tuin. 
naar  ontwerpen van den meester  door  den beeldhouwer in 
beton zijn gevormd. 

e beschrijving zegt ..het huis wordt van de naburige villa' s ge-
scheiden door  een voortreffelij k aangelegden tuin, waarin alles, 
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. . AST OP E E E T E WEENEN. 
. JOSEP N T E WEENEN. (Uit: e 

1913. Verlag Julius . Stuttgart). 

ook het kleinste plekje, volledig en in schoonheid is benut. 
e voor  een deel zeer  zeldzame planten worden in verband met 

het seizoen verwisseld; de waterparti j  en de pergola hebben 
dezelfde architectonische schoonheid van vorm en constructie, 
dezelfde fijnheid in de verhoudingen als de hoofdbouw". 
Ook het interieur  heeft de moderne Weensche verfijnin g en 
strakheid, die wij  van n gewend zijn. 
Behalve deze zeer  interessante bijdrage bevat de aflevering nog 
afbeeldingen van werk van Schutze, Bruno . enz. 

e Bauformen"  behoort ongetwijfeld tot de beste moder-
ne bouwkundige publicaties. 
Architektn r  und e in . Eingeleitet 
von . Andr é Jolles. Verlag Georg r  und Eugen . 

. 
t werk in groot quarto uitgegeven, bevat ongeveer  240 flink e 

platen van Oud e Architectuur , binnenhuizen en 
kunstnijverheid. e welbekende prachtige gevels, binnenbetim-
meringen, schoorsteenen, kasten, banken enz. vinden wij  hier, 
goed gereproduceerd, terug. 

t is een aardig werk. dat duidelij k toont, dat Jolles, wel be-
kend van vroeger  door  zijn artikels in e , toch de 

e schoonheid blijf t waardeeren. al is hij  nu r 
geworden. 
Zou deze uitgave, die de s zeker  zal opwekken het ka-
rakteristiek e Nederland te bezoeken, zijn ontstaan danken aan 
het jubeljaar  1913 ? Zoo ja, dan is dit een artistieke reclame van 
zeer  goed gehalte. 

e heer  S. zegt „dat hij  in menig opzicht 
hard is geweest"  menig lezer  zal zijn critiek 
met een minder  gunstige uitlatin g qualifi -
ceeren. 
't Wi l mij  voorkomen dat de schrijver  van 
het artikel zich van een royale onderteeke-
ning van zijn stuk onthouden heeft, omdat 
hij  zelf voelde, dat een dergelijke critiek 
meer  den schrijver  dan den aangevallene 
blameert, en zoo gezien is eigenlijk alleen 
de onderteekening het eenige wat in schrij-
vers artikel te waardeeren is. . 

M .
e e Schouwburg. e Commis-

sie, die krachtens t van 8 Apri l 
onderzoek heeft in te stellen en te advi-
seeren nopens de bruikbaarheid van den 
bestaanden schouwburg, is als volgt samen-
gesteld: . A. van . directeur-
generaal van den Arbeid, oud-onderdirec-
teur  van Gemeentewerken te , 
voorzitter ; prof. J. F. , hooglee-
raar  te ; J. , commandant van 
de brandweer  te Amsterdam ; J. A. G. van 
der Steur, bouwkundig ingenieur, architect 
van het Vredespaleis ; J. Verheul , ar-
chitect te . 
Wille m C. Brouwer. Onder  de nationale-
feestvieringsplannen is dat van Utrecht om 

een gedenkteeken te stichten. Er  is daarvoor  een groote com-
missie gesticht, meteen uitvoerend comité. 

n wil het monument plaatsen op een eilandje in de vijver  van 
het Wilhelminapark en het op g (28 November) 
onthullen. 

t zou een stuk zijn in stoffen van eigen bodem. Brouwer  uit 
p zou het maken. 

..Wij  waren zoo leest men in de circulair e zoo gelukkig voor 
ontwerp en uitvoering den kunstenaar  Willem Brouwer  te -
derdorp, onzen eersten keramist, bereid te vinden, 't s zeker 
overbodig hier  in den breede na te gaan , welke plaats Brouwer, 
de- schepper  van het bouwbeeldhouwwerk in onze hedendaag 
sche bouwkunst inneemt. Aan hem danken wij  het grooten-
deels. dat de sculpturale versiering (die een reeks van jaren 
zoo goed als vermeden werd en waardoor  aan onze moderne 
bouwwerken eene zekere nuchterheid niet kon worden ontzegd) 

onze huidige architecteur  op uiterst gepaste wijze een verfijn d 
karakter  gaat geven. 
Ongetwijfeld is Brouwer, naar  een bereids ingediend ontwerp 
te oordeelen, erin geslaagd aan het monument, hetwelk zal voor-
stellen een op een hoog voetstuk zich oprichtende w als 
symbool van het herlevend nationaal bewustzijn een soberen en 
toch waardigen vorm te geven, volkomen in harmonie met de 
plek, waar  het monument gedacht is en stellig door  zijn stoer-
heid uitdrukkend , wat er  van ons volk, honderd jaren na 1813 is 
geworden". i\r . Jf. Ct. 

Schaal 1 op 500, 
Bauformen, Januar 

. 
N 's . 

u no. 13 van dit orgaan komt eene beoordeeling voor  van boven-
genoemd plan. onderteekend door  den r  S.. waarop ik meen. 
een korte bemerking te mogen maken. -
Elk aandachtig lezer  zal het direct opvallen, dat de geheele op-
zet is. in den r  der  gemeentewerken den persoon te 
treffen. 
Tegen een dergelijk opzet wensch ik met alle klem te protes-
teeren. 
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. M 
e Belgische e Academie van Oudheidkunde heeft in 

haar  laatste zitting benoemd tot buitenlandsch correspondee-
rend lid, de heer . Jan f te 's Gravenhage. 
Gabriel von Seidl. e architect Gabriel von Seidl, bouwmees-
ter  van het s , is in Bad Tölz op 65-jarigen leef-
tij d overleden. 
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 :  G — t een en ander  over 
de verhouding tusschen Architect en Tuinarchitect, enz. door 

. F. h s van Zouteveen. Slot. — t Jaarboekje 
voor  Beeldende , door  G . Versteeg. Slot. - Onze eigen 
bouwstijl , door  J. J. P. Oud. — Ned. ë op de Tentoon-
stelling te San Francisco. . Berichten. 

. 

T EEN EN  OVE E G 
N T 

EN OVE T N -
, T EN E AAN-

E . 
. F. S V A N Z O U T E V E E N . 

(Vervolg van blz. 210). 

. t t i jdva k  1100  1250. 

. 

. . A . E . G . V A N Y V A N . Bijdrage 
tot de geschiedenis van het natuurgevoel in de . 
|Zie ook  en . 

n de 12de en 13de eeuw werd bij  den bouw der kastee-

len meer  en meer gelet op bewoonbaarheid. e ringmuur 

der  burchten wordt gedeeltelijk door  het kasteel ver-

vangen. Oostersche weelde en beschaving drongen in 

Europa door. Ook de handel ontwikkelde zich dan ook 

meer  en meer. En als gevolg van den strij d der standen 

verkregen in de 13de eeuw de meeste steden stadsrecht. 

Zoowel bij  den adel als bij  het volk werd echter  het 

leven beheerscht door  het Christelij k Geloof. Evengoed 

als ieder  kasteel zijn kapel bezat, verrezen van nu af in 

ieder  dorp en in iedere stad grootere en kleinere kerken, 

wier  torens aan dorps- en stadsbeeld relief verleenden. 

e geheele cultuurbeweging was echter  vooral voorbe-

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

reidjen bevorderd door  de kloosters. n Z. Frankrij k en 

N. , waar  de bedevaarten en vooral ook later  de 

kruistochten handel en welvaart brachten, verrezen 

reeds in de 10de en 11de eeuw talrijk e kloosters der  Be-

nedictijnen. e kloosters, door  sterke muren omgeven, 

vertoonden overigens het type van de e 

villa . n de plaats echter  van de zuilengalerij  kwam nu de 

kloostergang. t daardoor  omsloten binnenplein werd 

siertuin. Uit dezen siertuin nu, zou zich in N. en n 

ë de patriciertui n ontwikkelen, (waarvan wij  later 

in ons land den weerklank terug zullen vinden in de tui-

nen van Jan Vredeman de Vries); en in overig Europa 

de kasteeltuin. Een tweede centrum had zich echter  ge-

vormd in e de France." e abdij  vanCluny zou lang-

zamerhand haar  invloeddoen gevoelen in geheel Europa, 

eerst door  de Cistercienser  kloosters, die zich van daar 

uit in Engeland en ook in ons land verbreidden; en ver-

volgens door  den nieuwen bouwstijl, de meest grootsche 

uitin g van het Christelij k geloof. e Cistercienser  kloos-

ters nu vestigden zich vooral in onbewoonde streken en 

vandaar, dat zij  de middelpunten werden van ontginning 

der woeste gronden. Als gevolg hiervan werden de bos-

sclien gerooid en werden de tot dusver  onbewoonde 

lage veenstreken van , Friesland en Groningen 

ontgonnen. Ook de strij d met de zee werd nu aangevan-

gen door  bedijkingen enz. Terwij l de Cisterciensers 

vooral den landbouw bevorderden, wijdden de Prae-

monstratensers zich vooral aan de veeteelt. Beider  aan-

tal nam zoo toe, dat tijdens de e 1

 r van den 

bebouwden bodem in de Ommelanden eigendom der 

kloosters was. t natuurlandschap verdween meer  en 

meer. "Want naast de oude dorpen verrezen er nieuwe. 

Vooral langs de dijken ontstonden de rijdorpen , die nu 

nog in ons land zeer  talrij k zijn. e eigenaar  of huur-

der  van eene boerderij  verkreeg ook het recht, om het 

laagveen achter  zijne woning uit te graven, tot dat hij 
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Afb . 5. ST. . Versterkt dorp. (Cronij k van Zeeland, 
door . N 1696). 

en zijn overbuur  elkaar  ontmoetten: | „Aufstreckungs-
recht"  |. r  onstonden die smalle en soms over-
matig lange perceelen, die nu nog op onze kadastrale 
kaarten te herkennen zijn. n e echter  bleven de 
onvruchtbare hoogveenmoerassen bestaan en door  de 
schapenteelt de heide meer  en meer  uitbreiding . Toch 
bleef in de dorpen en bij  de boerderijen het woud in 
herinnering. t niet alleen ; maar  ook in de nu door 
dijken beschermde kleilanden van Frieslanden Gronin-
gen omringende boerenwoningen en de dorpen zich met 
geboomte. t m.i. wel degelijk om aesthetische rede-
nen! Want met toename van het landbouwbedrijf wij -
zigde zich het woningtype. Ook nu nog treft men bij 
talrijk e boerderijen aan den Oostelijken Veluwerand 
eeuwenoude lindeboomen. Toch overwogen ook prak-
tische redenen. t woud was verdwenen en het 

was dus eene wijze voorzorg om, | bij  wijze van brand-
verzekering!, n e t hout voor  eene nieuwe boerderij  in de 
onmiddellijk e nabijheid in voorraad te hebben.Werd dit 
niet noodig geacht, dan viel de keuze op soorten, die 
niet alleen schaduw geven, maar  ook vruchten. En zoo 
ontwikkelde zich vooral in de vroeger  vrijwe l boomlooze 
gebieden van ons land, |ook in , in voortzetting 
der e beschaving |, de vruchtboomcultuur . 
Ook moes- en bloemgewassen en arzeneikruiden kregen 
hunne plaats inde onmiddellijk e omgeving derwoningen. 
Op de Veluwe en langs de e duinen bleef het 
woud nog het langst bestaan, als jachtterrein voor  de 
ridders. | n 1340 werd , zoon van Everhard 
van n beleend met het erfelijk jachtrecht 
over  de geheele Veluwe. | 

e mensch voerde dus strij d tegen de natuurkrachten; 
het echte natuurlandschap verdween meer  en meer, 
en daarmede kwam langzamerhand tot bewustzijn het 
gemis van datgene, waarmede het menschelijk bestaan 
tot dusver  was samengegroeid. Aan dit gemis nu werd 
uitin g gegeven door  den bevoorrechte boven allen, door 
den kunstenaar. e kunst zetelde echter  nog evenals 
de wetenschap in de kloosters en zoo was het dan 
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een e bedelmonnik, die in het begin der 
13de eeuw in de wereldbeschouwing eene algeheele 
omkeer  zou brengen. t was S VA N AS-

! e door  hem gestichte Orde der -
ders werd in 1210 bekrachtigd en het eerste kloos-
ter  van deze orde werd opgericht in Utrecht in 1247, 
waarop weldra in het bisdom Utrecht nog vele volg-
den. Juist het land, waar de strijd tegen de natuur-
krachten tot het uiterste werd gevoerd, — was dus de 
eerste zetel van dengene, die den mensch weer tot de 
natuur terugbracht! terwij l tot dusver  de machten der 
natuur  als lokmiddel van den duivel werden be-
schouwd, begon men nu in te zien, dat de mensch een 
deel is van Gods schepping. En hieruit sproot voort: 
Vereering voor  al het geschapene, — liefde voor  de 
natuur ! 
Tegelijk met de denkbeelden van Franciscus van 
Assisi verspreidde de Gothische stijl zich in Neder-
land. 

V. t t i jdva k van  1250 -  1350. 

. 

. J. : e Plant in de historische stijlen en decora-
tieve kunst. 
XV . S : e architectuur  in hare hoofdtijdperken. 

. A. W. : Geschiedenis der  beeldende kunst. 
|Naar . Wilhelm . 
Zie ook vooral No. . 

k zij S VA N  werd dus de Christe-
lijk e kerk het centrum, van waaruit liefde voor  de natuur 
zich over  de wereld zou verbreiden. n het Gothische 
kerkgebouw, dat als een tot vergeestelijkte materie ge-
worden beeldhouwwerk het godsdienstig gevoel ver-
tolkt e van een geheel volk, (lijfeigenen vrij e burgers 
edellieden en vorsten), zouden ook de nieuwe denkbeel-
den uiting vinden. 

e eerste Gothische kerken van e de France, vormden 
zoowel wat bodem — als luchtlij n betreft, een sterk con-
trast maar  tegelijk ook een innig verband met de huizen, 
uit wier  midden zij  oprezen. Toen men echter  in Enge-
land niet, (zooals bij  de eerste kathedralen van Frank-
rij k en Normandië) de dubbeltorens van de Syrische 
basiliek als grondvorm aannam, maar  men de torens, 
zich steeds naar  boven toe verjongende, spits deed op-
gaan, gaf men daar  aan de kerken zooveel mogelijk eene 
omlijstin g van statig, hoog geboomte, waarvan het koe-
peldak scherp contrast vormde met de verticale lijnen 
van het gebouw maar  toch ook het koepelgewelf van 
het inwendige der  kerk naar  buiten toe voortzette. 
Tevens plaatste men, ter  verkrijgin g van een natuurlij k 
spiegeloppervlak, het gebouw bij  voorkeur  aan den 
oever  van een meer  of van eene rivier  dus in de vrije 
natuur!  Talrijk e dorpskerken in Europa, |ook in ons 
land, bijv . het kerkj e te | zijn in eene natuurlijk e 
omgeving geplaatst. e kerkpleinen van onze dorpen 
en steden waren met vri j  groeiende boomen beplant. 

t geheele stads- (of dorps)-beeld was doorweven met 
hoog geboomte. 

| Afgezien van de vraag, of men den 
n dom geheel vri j  had mo-

gen maken van de omringende wo-
ningen, moet ik ronduit verklaren, 
dat ik niet begrijp, hoe men er  toe 
gekomen is, aan dit gebouw een voor-
grond te geven van pronkerige, regel-
matige siervakken! Enkele rondom 
verspreide, losse boomgroepen, 
|breedkronig, niet pyramidaal), zou-
den m.i. de verschillende onderdee-
len van het gebouw beter  tot hun 
recht laten komen. Op het hieronder 
vermelde Gentsche altaarstuk door 
de Gebr. van Eyck wordt de achter-
rond van het landschap ingenomen 
door  talrijk e Gothische torens en 
kerkgebouwen. | 

e nieuwe richtin g vond echter 
vooral uiting in het ornement en in 
de schilderstukken, die in de kerk 
aangebracht werden. t Gothische 
plantenornement vertoont niet alleen 
geheel nieuwe vormen, maar heeft 
juist als voornaamste kenmerk ge-
trouwe natuurnabootsing. 
Niet alleen werden bloemen en planten van vreemde 
landen nagebootst, maar  de inlandsche flora werd met 
voorliefde gekozen, 
Wat de schilderstukken betreft, hier  moest de Byzan-
tijnsche gouden achtergrond wijken voor  het landschap 
of het .interieur" . e grootste schilder  van het 14de 
eeuwsche ë was O l E te Florence, 
de voorlooper  van onze 16de eeuwsche landschapschil-
ders, (P. E E . Toch ging de grootste 
invloed uit van Siena. e fresco's in de Sala della Pace 
door O  ( + 1324 1345), stelden 
deze stad en hare omgeving voor. Treffend is hiér  het 
rijk e landschap weer  gegeven. |Zie literatuuropgave 
No. , plaat . | Toch zou de wedergave van de 
natuur  pas tot hare hoogste ontwikkeling komen na de 
wetenschappelijke vestiging der  lijnperspectief door 

, 11377 14461 en O E , 

|1452 1519.| 
Behalve in de kerkgebouwen kunnen wij  de ontwikke-
ling der  schilderkunst eveneens volgen in de boekver-
luchtingen van dien tijd . n d ontwikkelt het 
realisme zich vooral van 1350 tot 1450. n Frankrij k 
hebben de boekverluchtingen van 1250-1320 nog geringe 
kunstwaarde, hoewel hier  reeds voorliefde voor  archi-
tectuur  en landschapsmotieven valt op te merken. n 
hetzelfde tijdsverloop vindt men echter  in België twee 
centra, n.l. Vlaanderen, (Gent en Brugge) en Oost-België, 

. Terwij l de Vlaamsche kunst zich aansluit 
aan de Oost-Engelsche kloosterkunst en overrij k is aan 
versieringsinotieven, kenmerken de e mi-
niaturen zich door  voorliefde voor  architectuur  en land-
schap. 
Na 1350 kwam de Belgische schilderkunst onder  Fran-

Afb. 6. : drievoudige uitleg. A. de oude stad met nog oudere kern. ge-
heel volgebouwd en met verbrokkeld wegennet. B. tweede kern met reeds voort-
geschreden bebouwing. C. nieuwe uitleg, nog schaars bebouwd niet ruim ver-
keersnet en nog voorrnamelij k uit moestuin en boomgaarden bestaand. (Gelder-
sche Geschiedenis, door  YA N , 1654). 

schen invloed, totdat door  toedoen van gebroeders 
VA N , (de uitvinders van de olieverf), de schilder-
kunst geheel nieuwe banen zou betreden. t meest be-
roemde werk van Jan van Eyck, (geb. te t + 
1366 en gestorven in 1420), is het Gentsche altaarstuk. 
Voor  ons is dit werk van belang, door  de wijze, waarop 
hier  het natuurlandschap is weergegeven. Vooral de 
bebloemde weide is één der  talrijk e nieuwe motieven. 
Niet alleen enkele vreemde gewassen als roos en lelie 
zijn hierop weergegeven, maar  vooral de wilde, inheem-
sche flora in overtalrijk e soorten : | Paardebloem, klaver, 
speenkruid, stinkende gouwe enz|. 
n Nederland werd in dit tijdper k de strij d met het 
water  met succes gevoerd, behalve bij  de , die 
zich na de eerste stormvloeden in 1277 tot in 1525 ge-
stadig uitbreidde, zoodat eene welvarende streek geheel 
verloren ging en pas later  weer  geleidelijk teruggewon-
nen kon worden. Ook ontstonden in N. d ten 
gevolge van de uitbreidin g der  venen uitgestrekte meren, 
|de latere polders |. n 1331 was echter  het Tjer k werder 
meer  in Friesland dichtgeslibd en van toen af werd ook 
de e langzamerhand tot vruchtbaar  land. 
Voornamelijk wordt dit tijdper k echter  gekenmerkt 
door  de bedijkingen van onze groote rivieren. Voorbe-
reid door  de kaden en lage dijken, die eerst de afzon-
derlijk e woerden en terpen, daarna ook meerdere te-
gelijk beschermden, ontstonden, nadat de territorial e 
macht der  Geldersche hertogen gevestigd was, door 
toedoen der  dijkvereenigingen de bandijken. e rech-
terzijd e van den Usel was voltooid in 1308; de linker -
zijde in + 1370.| 
n 1327 was de bedijking van s en Waal beëindigd. 
e oudste, | tevens de hoogste en breedste |, dijk van ons 
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Afb . 7. : Oude kern met latere uitbreiding , waardoor  kasteel en 
dorp één geheel uitmaken. e bebouwing. , siertuinen en boomgaar-
den. (Geldersche Geschiedenis door  V A N T 1654.) 

land is de k 11284 85]. Ook de moerassige, lage 
landen werden bedijkt , de binnenwateren afgesloten, 
11357 14001 en de meren door  dijken omringd. Als 
onmiddellijk e oorzaak der  bedijkingen, kreeg niet alleen 
het cultuurlandschap, maar  ook het net der  verkeers-
wegen meerdere uitgebreidheid. Tevens onstonden er 
weer  nieuwe woningcentra. 

Tot dusver  volgden de verkeerswegen vooral de kleinere 
rivieren en de kust langs . Zoo onderhielden 
bijv . de ..hessenwagens"  het handelsverkeer  van Zwolle 
en de kasteelen, kleinere steden en dorpen langs de ri -
viertjes van de Graafschap met het t 
Noord- en . Bij  de samenkomst van 
die riviertje s ontwikkelden de dorpen zich tot kleinere 
of grootere steden | bijv . Amersfoort. | Bij  de monding in 
de hoofdrivieren ontstonden | meestal uit visschersdor-
pen | groote handelscentra. Terwij l in het Oosten van 
ons land meestal het dorp er  eerder  was dan het kasteel, 
| dat dan naast het dorp lag, | waren in het Westen van 

d meestal de kasteelen aanleiding tot het vormen 
van steden, welke laatste dan volgens een vast plan, 
|het bloksysteeml, waren ingedeeld, [bijv . 's Graven-
hage, , t enz. | Toch is hier  nog eene onregel-
matige kern te onderscheiden. Een zeer  zuiver  type van 
dit systeem vindt men in Elburg, |zie de plannen van 
Elbur g in het museum aldaar  |, dat evenals de andere 
steden rondom de Zuiderzee later  ontstaan is. Voegen 
wij  hierbij , dat de steden van ons land een harden strij d 
moesten voeren, dan blijk t dus, dat iedere stad of dorp 
van ons klein landje als het ware eene eigene ontwikke-
lingsgeschiedenis heeft. Wij  zullen ons echter  nu alleen 
bepalen tot enkele algemeene opmerkingen en verwij -
zen den lezer  voor  eene meer  diepgaande studie naar 
het standaardwerk van C. . S en . . -

. 
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1". e steden en dorpen waren al of 
niet versterkt. e versterkte dorpen 
lagen meestal op strategische pun-
ten. l zij  stadsrecht verkregen, 
hebben zij  zich meestal niet tot stad 
kunnen ontwikkelen. Zij  ontstonden 
meestal in de 14de eeuw. e niet-
versterkte steden waren in ons land 
daarentegen uitzonderingen, 's Gra-
venhage is hiervan het meest spre-
kende voorbeeld. e hierbijgaande 
afbeelding van m geeft echter 
ook een fraai beeld van eene open 
stad, waar  het natuurlandschap als 
het ware in doordringt . 

e versterkte stad vormde een meer 
afgesloten geheel. 

e vroegere ommuringen met de 
muurtorens en toeganspoorten slo-
ten zich echter  aesthetisch aan bij 
het geheele stadsbeeld. Terwij l nu 
de Engelsche steden van dien tij d 
voor  het meerendeel nog den recht-
hoekigen vorm van de e 

legerplaats behouden hadden |dien wij  merkwaardig 
genoeg terug vinden bij  het veel later  ontstane stadje 
Elbur g |, was de omtrek der  Noord-Europeesche ste-
den meestal onregelmatig. Toch was de door  de 
muren gevormde lij n nooit grillig ! Ook hier  zien wij 
eene uiting van het onbewust aesthetisch gevoel, dat 
ieder  mensch is aangeboren. n voegde zich geheel 
naar  het bodemrelief en naar  de verdeeling van land en 
water  en van bosch en veld. Zeer  leerzaam is in dit op-
zicht eene vergelijking van de steden in bergachtige 
streken met die van het vlakke land. n dit laatste na-
dert de omtrek van de stad de geheele of halve cirkel. 
Ook het cultuurlandschap heeft invloed. e invloed 
is o.a. merkbaar  in het gebroken rechtlijni g verloop van 
de ommuringen echter  ook in het meer  rechtlijni g 
verloop der  straten. 
2". e eerste steden zijn voor  het meerendeel ruim en 
breed aangelegd. e breedte der  straten was berekend 
naar  het toenmalige verkeer  en naar  de hoogte der  wo-
ningen. l was echter  het kerkplein, [ook dikwijl s 
de markt |, slechts door  nauwe stegen toegankelijk. 
| Brussel, Amersfoort Wageningen enz. — e toegan-
gen zijn op de oude plattegronden meestal te breed aan-
gegeven |. Bij  vooruitgang van het handelsverkeer  werd 
echter  dikwijl s de markt verlegd en dan in open verbin-
ding gebracht met de verkeerswegen. Ook de eerste be-
bouwing was meestal ruim . r  huis had een tamelijk 
groot terrein ter  beschikking, dat dan diende als boom-
gaard en moestuin. |Bij  de uit visschersdorpen ontstane 
steden is de kern echter  meestal dichter  bebouwd |. 
Grootsch opgevat was de ommuring van Utrecht. | Zie 
boekwerk  bladz. 17 |. Werd de ommuring echter 
niet tijdi g door  eene andere vervangen, dan was eene 
opeenhooping van woningen onvermijdelijk . n ver-
kreeg eerst aaneengesloten huizenrijen. a werden 

de bouwblokken ook inwendig bebouwd en door  smalle 
stegen doorsneden. Goede voorbeelden hiervan vinden 
wij  in Oud-Berlij n en vooral ook in Brugge. Ook m 
geeft nu nog een goed beeld van eene volgebouwde stad. 
Van zulk eene opeenhooping van houten huizen was 
brand een onvermijdelij k gevolg. t einde van ieder 
bloeitijdper k van onze oude steden, 113de e n 15de eeuw |, 
wordt dan ook door  branden gekenmerkt.
verdween meer en meer het schilderachtige houten 
huis. Bij  vele steden werd echter  tijdi g voor  uitbreidin g 
gezorgd, hetzij  éénzijdig, hetzij  concentrisch. n dezen 
tweeden ring vonden dan dikwijl s de kapittels en kloos-
ters plaats, die zich vooral in het laatst van de XlVde 
eeuw in de steden ophoopten. Ook hier  deed eene meer 
weelderige opvatting van het leven hare intrede 
zoodat hier  de siertuin meer  en meer  de plaats innam 
van moestuin en boomgaard. 

. t t i jdva k van  1350 

. 

1450. 

. S  : The Gardens of . 
. E T  : On the making of Gardens. 

|Zieook No. | 

t tijdvak 1350- 1450 werd vooral beïnvloed door  de 
uitvindin g van het buskruit in 1354. Eerst werden de 
kasteelen zwaarder  en sterker  gebouwd. e meeste 
burchten, niet alleen in ons land maar  in geheel Europa, 
verloren langzamerhand hunne vroegere beteekenis als 
vesting, zoodat zij  vooral vanaf 1420 uitsluitend werden 
ingericht als woonhuis, als paleis. En zoodoende ont-
stond in de 16de eeuw de kasteeltuin. e patriciërtui n 
ontstond veel vroeger. Terwij l namelijk in geheel Noor-
delijk Europa kloosters, burchten en steden nog zooveel 
mogelijk beschermd waren door  muren en grachten, 
overwoog in de door  handel en nijverheid rij k geworden 
steden van ë het vrij e buitenleven. En het 
spreekt vanzelf, dat dit bloeitijdperk gekenmerkt werd 
door  den opbloei van de fraaie kunsten, bouwkunst, 
schilderkunst en ook tuinkunst. n het laatst der  14de 
eeuw waren volgens T o. a. de omstreken 
van Florence overdekt met villa's. n telde er  20.000 
eigendommen, waaronder  800 paleizen. n eene be-
schrijvin g van de vill a Palmieri te Florence maakt 

O melding van breede, rechte wegen, van wijn -
gaarden, witte en roode rozen en jasmijn; echter  ook 
van een stuk gras met duizende bloemen, omgeven door 
oranjeboomen en ceders en in het midden versierd door 
een waterbekken van wit marmer, van waaruit het 
water  verder  door  den tuin geleid werd.  zegt: 
„l m Garten giebt es gemauerte und gezimmerte -
hauser  und natürlich e n von Wein, n oder 
Schlinggewachsen, die über ein eckiges oder  gewölbtes 

t gezogen wurden." t bloemengras met 
fontein en de loofgangen doen ons terecht denken aan 
den n kloostertuin, die zelf eene voort-
zetting was van het e peristylium, dat nu 
tegenwoordig nog den grondvorm is van de e 
stadstuintjes. Ook hier  zijn de achterwanden van de 

Afb. 8. N (1500). Voorbeeld van een volge-
bouwdestad (Cronij k van Zeeland. . . 1696) 

zuilengangen, die deze tuintjes omlijsten, met land-
schappen beschilderd. 
n ons land daarentegen kenmerkte zich vooral het einde 

van de 14de eeuw door  verval en door  rampen. Neder-
land werd toen niet alleen geteisterd door  binnenland-
sche oorlogen, o. a. de e en e 
twisten ; maar  ook door  pest en hongersnood. r  kon 
dus van kunstleven geen sprake zijn. 

T E VOO
E . 

Uitgave van den n l te Amster-
dam. Samengesteld door  N. VA N , met mede-
werking van J. , S , T. E 

, . W. P. E . 

Vervolg van blz. 213. 

. 

E . 

r . W. P. E S . 

le meubelkunst, zooals die het publiek wordt 
aangeboden in meubilair-inrichtingen , de ta-
fel met vierkante, harde, hoekige pooten, de 
rechte plankenkasten, al die dingen die voor 

den leek ..de nieuwe richting "  vertegenwoordigen op het 
gebied der  kunstnijverheid, hebben met hedendaagsche 
kunstnijverheid maar  zeer  weinig gemeen. 
Wi e zal den heer  de Vries deze bewering bestrijden? 

t gaat er  mede als in de Bouwkunst; ook de eigen-
bouwers komen in den regel een tiental of meerjaren 
achteraan; op een afstand volgen zij  de beweging, zoo-
als zij  die van de architecten afzien. 

e meubilair-inrichtinge n zijn nu aangeland op het 
standpunt, waar  een vijftienta l jaren geleden Berlage 
e.a. stonden. A l wordt hiermede allerminst bedoeld, dat 
die massafabrikanten kunstwerken maken; hun werk 
blijft , artistiek gesproken, surrogaat. 
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Afb. 9. G (1750). Zijdi g uitgebreide stad ruime bebouwing. Boerde-
rije n met hooibergen. . (Ter  vergelijking met het plan van  1650 in 
de ..Nederlandsche stedenbouw door  C. W. , Afb. No. 47 l . Ge-
schiedenis van Culemborg door  J. . J. N 1889). 

e quasi meubelkunst heeft verdrongen de gekrulde 
mahoniehout-periode van een twinti g jaren terug; ..mo-
dern"  is nu bij  een groot deel van het minder  koop-
krachti g publiek in de mode. t betere publiek geeft 
meer  de voorkeur  aan „stijlmeubelen" , welke trouwens 
beter  passen in de imitati e 18e eeuwsche woonhuizen, 
die de architecten thans bouwen in opdracht van dat-
zelfde publiek. 

Slechts een select kringetj e waardeert de moderne 
bouw- en meubelkunst het groote publiek blijf t er 
buiten. 
Zeer  lezenswaard is wat de heer  de Vries zegt over  het 
gemis aan eenheid in kunstbegrippen. 

r  kunstenaar  heeft te veel zijn eigen schoonheids-
inzichten niet alleen, maar  ook zijn eigen overdenkingen 
ten opzichte onzer  samenleving, in welker  verband hij 
zijn taak zal opvatten. e een zal uitgaan van het be-
ginsel om iets zoo goed mogelijk te maken, maar  toch zóó 
dat het binnen het bereik van velen valt" . t is de op-
vatting van den werkelij k modernen kunstenaar; alleen 
in de veralgemeening van de toegepaste kunst zit haar 
toekomst. n ligt het principieele dat haar  onder-
scheidt van de laat-renaissance stijlperioden, die in 
hoofdzaak gericht waren op de behoeften der  aan-
zienlijken. 

e aandacht wordt er  op gevestigd, dat het werk van de 
voorgangers op het gebied der  moderne meubelkunst 
meer  geacheveerd, rijke r  wordt, dat naast de logica ook 
de behagelijkheid meer  betracht wordt. t kan zeer 
geschikt geschieden zonder  daardoor  in overlading te 
ontaarden, kortom er  zit groei en ontwikkelingsgang 
in hun werk. 

Bij  de goede meubelontwerpers kan men een zoeken be-
speuren naar  kleurencombinaties, die harmonie en rust 
geven (daarvoor  zijn het zeker  alle menschen in he d 
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der stemmingsschilders), het werk 
wordt daardoor  voornamer. 

e trek naar  aangenamen toon 
en fijn e beschaving kenmerkt ook het 
werk der  affiche-kunstenaars zooals 

d . Terecht wordt daarbij 
opgemerkt, dat dit echter  niet straffe-
loos geschiedt en het sprekende, het 
opvallende, dat een affiche moet heb-
ben, verloren gaat als het buiten te-
gen een reclameschild of muur  tus-
schen en naast andere affiches ge-
plakt is. 

e tapijt - en aardewerkkunst toon-
den dezelfde verschijnselen, de wand-
bekleedingsstoffen gaan hierin mede. 

t moet mij  echter  van 't hart op te 
merken, dat al die verfijnin g en dis-
tincti e toch per  slot van rekening, hoe 
schoon de voorwerpen uit deze pe-
riode ook mogen zijn, leidt tot een ver-
mindering van frischheid; het gedurf-
de, het echte jonge van het moderne 
gaat er  af, het is m.i. een verburgerlij -

king, een zich fatsoenlijk en tam aanstellen om in de 
aristocratische interieurs, of wat er  den schijn van wil 
hebben, geduld, m.a.w. om salonfahig te worden. 

e heer  de Vries constateert dat deze tevoorschijn-
komende trek in het werk der s afwijk t van 
de Franschen, Engelschen en s en dat de -
landers in dit opzicht iets gemeen hebben met hunne 
zeventiend' eeuwsche voorouders. 

r  zit hem de kneep, de moderne e kunst-
nijverheid is nog te veel een modern maniertje; in den 
grond der  zaak is de invloed van de 17e eeuw nog te 
sterk, hieraan is men nog niet ontworsteld. 
Evenzeer  is de moderne bouwkunst ten onzent, ik bedoel 
hiermede niet die van de pilaster  en frontonbouwers 
maar  het werk van het meerendeel der  bona fide voor-
standers der  moderne Bouwkunst, nog te veel een -
landsche renaissance met moderne motieven de 
groote greep van het moderne ontbreekt nog te veel; 
daartoe missen wij  nog de kracht, zijn wij  nog te -bur-
gerlij k ". 

t overzicht van het afgeloopen jaar  is zeer  kort , het-
geen de overzichtschrijver  terecht toeschrijft aan het ont-
breken van een krachtige beweging ; vooral de overheid 
gedraagt zich zeer  „sec"  tegenover  de moderne kunstnij -
verheidsbeoefenaren. Wat is dit in d anders ! 

e nijverheidskunstenaars mogen wel eens de behulp-
zame hand bieden aan meubelfirma's, huis- en decoratie-
schilders, steendrukkerijen, kortom aan alle indus-
trieelen; maar slechts hoogst zelden geschiedt dit in het 
publiek. t publiek merkt evenmin iets van de enkele 
kostbare betimmeringen, die Penaat, de Bazel, Cachet, 
e.a. maken. 

e kunstnijverheid heeft nog geen deel aan den alge-
meenen gang van zaken, en is nog niet populair  in den 
goeden zin van het woord. 

e heer  de Vries wil dit bevorderen door  het houden 
van tentoonstellingen en heeft zijn hoop gevestigd op het 
tentoonstellingsjaar  1913 moge hem het resultaat 
hiervan medevallen! 

n acht hij  ook de vraag, hoe het komt dat de 
moderne kunstnijverheid geen vat op het publiek heeft, 
belangrijk genoeg om die te bewaren voor  een volgende 
bespreking. 

e de heer  de Vries deze bespreking niet al te lang in 

de pen houden. 

n belangstellende in kunst en den kunstenaar  tot 
vraagbaak te dienen was een van de vooropgezette be-
doelingen bij  de uitgave van dit jaarboekje. 

n ten zeerste beantwoordend is een zeer  prac-
tisch ingedeelde en volledige lijst aangebracht, waarin 
vermeld worden, volgens den inhoud: 
Een adreslijst van Nederlandsche antiquair s en kunst-
handelaren, een vermelding van bouwkundige tijdschrif -
ten en vereenigingen, benevens van de inrichtingen van 
kunstonderwijs, eene opsomming van de kunstenaars-
verenigingen, de diverse musea enz. Omtrent al deze 
onderwerpen kan men het jaarboekje met succes raad-
plegen en reeds alleen hierdoor  zal het een voor  velen 
gewenscht bezit geacht kunnen worden. 
Wi j  spreken de hoop uit, dat de uitgave van dit jaar-
boekje door  meerdere gevolgd moge worden. 

e vraag mag gesteld worden of het niet op den weg van 
het Verbond van n ligt dit jaar-
boekje te verspreiden onder  de leden van de bij  het Ver-
bond aangesloten vereenigingen. 

Arnhem, Apri l 1913. G. . 

f|g ONZE N . 
joen ik, gedurende een onvermijdelij k opont-
houd aan een spoorwegstation, bladerde in 
het daar  liggend nummer van: d Ex-

' press"  van 5 t j.l . werd ik getroffen door 
een stukje, getiteld: „Onze eigen bouwstijl" . 
Getroffen omdat die titel deed vermoeden, dat de tij d 
van zoeken en dwalen reeds nu plaats gemaakt had 
voor  een „stijl" . 

e ondcrteekening G. van , welke in een 
enkel opzicht eenig gezag beteekent, deed iets belang-
rijk s verwachten. Want dat deze schrijver  de min of 
meer  ziekelijke (physiek of moreel) personen, welke hij 
pleegt te beschrijven, zou hebben verlaten om zich te 
gaan wijden aan iets zoo gezonds als een opbloeiende 
kunst, wel dat kon iets worden. 

, de lezing van het stukje toonde aan, dat de heer 
van . ook hier  weer  een ziekelijken kant zag en wel 
een der  betreurenswaardigste n.l.: t coquetteeren 
met en profiteeren van wat onze voorouders gedaan 
hebben. Want onder  „Onze eigen bouwstijl"  blijk t de 

r  van . te verstaan dien stijl , welke meer  algemeen 
als h wordt aangeduid! 

t is wel eigenaardig. e r  van . stelle zich eens 

een dergelijke opmerking voor  over  de voortbrengselen 
der moderne schrijvers, zoodat men b.v. onder  onze 
„eigen stijl "  in de literatuu r  zou verstaan, dat mooie, 
maar  dikwijl s zwaarwichtige n van eenige 
eeuwen her  (en dan misschien nog met -
schen letter  gedrukt?) 

Wat hij  zou zeggen, als die opmerking van een architekt 

kwam ? 
Och waarschijnlij k zou hij  z'n schouders ophalen en zoo 
iets brommen van: „Schoenmaker, enz." 
Tot op zekere hoogte zou hij  gelijk hebben en aangezien 
de heer  van . de noodige algemeene kunstontwikkeling 
niet blijk t te bezitten om zich een dergelijke opmerking 
op bouwkunstig gebied te mogen veroorloven, zou 
schijnbaar  ook dit antwoord aan zijn adres het meest 
gepaste zijn. 
Schijnbaar. Want, de allures die hij  aanneemt, maken 
zijn opmerkingen voor  een gedeelte van zijn argelooze 
lezers gevaarlijk, in 't bizonder  daar  zijn tijdschrif t ter 
meerdere verduidelijkin g nog bij  den titel de toevoeging: 
„voor  kunst, kuituur  en verkeer" draagt. 
n 't kort komt zijn stuk hierop neer: de -

sche-bouwstijl is mooi, de nieuwe nog niet rijp : Welnu, 
bouw „Oud "  dan weet je, watje krijgt . Zelfs noemt hij 

11 van het nieuwe „aart s leelijk en volkomen mislukt" . 
Wijselij k geeft hij  geen percentage aan voor  het geïmi-
teerde „Oude" , waaraan behalve de reeds genoemde, 
ook nog het praedicaat geesteloos is toe te voegen. 
Blijkbaa r  ontgingen hem geheel de kritieken , die van 
bevoegde zijde op het tentoonstellingsgebouw in Gent 
(hetwelk aanleiding was tot zijn stuk) geleverd werden, 
hetgeen zeer  te betreuren is, daar  deze hem misschien 
de overtuiging gebracht zouden hebben, dat de moderne 
architekten geen geringschatting voor  den . 
stij l hebben (zooals hij  beweert) en 't was dan voor  hem 
overbodig geweest te betoogendat „onze eigen nationale 
bouwstijl is geenszins een verschrompelde, armoedige 
vondeling, niet waard om te worden aangekeken"  even-
als de opsomming van alle charmes van dien stijl door 
hem achterwege had kunnen blijven. 
Een enkele opmerking in 't begin zou doen verwachten, 
dat hij  toch wel een schemerig idee heeft van wat de 
moderne architecten nu eigenlijk willen. j  zegt daar 
n.l. dat het „eenige grond"  (sic.) heeft, bezwaar  te 
maken tegen „stij l bouwen", waardoor  „den grootsten 
aandrang, het zuiverst voelen en denken geweld aan-
gedaan wordt" . e overtreft hij  evenwel zich 
zelf en vervolgens gaat hij  door  te betoogen, dat het 
buitenland moet weten, dat „w e rij k zijn aan eigen bouw-
motieven, dat we een volk zijn van kuituu r  en traditie" . 
Och, ik geloof, dat we daarmede nu wel eens op kunnen 
houden. e „traditioneele " r  pofbroek (ze zal 
langzamerhand een nachtmerrie worden); de eeuwig in 
zee turende of wuivende Volendammer dames en zooal 
meer(!) hebben nu het buitenland wel overtuigd dat wij 
niet veel anders zijn dan „traditie" , al is ze dan ook van 
het gehalte van die der  nakomelingen der  ganzen van 
het . 
Neen, dat ook niet-architecten over  bouwkunst schrij-
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ven en daarvoor  belangstelling vragen van het publiek, 
zal zeker  de verbreiding der  moderne begrippen bevor-
deren. r  als personen met een engen blik als de 
heer  van . (N.B. Aan 't slot van zijn stuk verkon-
digt hij  de geniale opmerking: „Ook de kunstenaars 
moeten zich zelf willen zijn" . "Wi e al niet tegenwoordig ?) 
hun op ander  terrein verkregen gezag uitbuiten tot het 
propageeren van lamlendigheid en conservatisme, op 
een terrein, dat hun volmaakt onbekend is, dan mag 
zooiets niet onweersproken blijven, om zoo mogelijk 

de uitwerkin g van dergelijk geschrijf op te heffen. 

J. J. P. . 

Ë OP E TENTOON -
G T E SAN . 

n aansluiting aan het artikel van den heer . J. van der  Waals 
in de Javabode van 13 t j.l . en grootendeels overgenomen 
in het vorig Bouwk. Weekblad heeft de heer  P. A. J. , de 
bekende architect te Batavia in de Javabode van 19 t zijn 
meening gepubliceerd betreffende een Ned. h paviljoen 
te San Francisco; met instemming laten wij  hieronder  dat artikel 
volgen: 

t artikel van de hand van den heer . J. van der  Waals in de 
Java Bode van 13 t jl „  geeft mij  aanleiding nader  in te gaan 
op de daarin gegeven architectonische beschouwingen. Vóórop 
zij  gesteld, dat ik met zeer  veel genoegen en met tiijna  algeheele 
instemming bedoeld artikel heb gelezen. 
k zeg bijna algeheele instemming, want ik ben het niet eens met 

den schrijver, hoewel ik de moeilijkheid van het vraagstuk zeer 
zeker  niet onderschat, dat niet een karakteristiek modern ge-
bouw voor  Nederlandsch ë op de tentoonstelling zou zijn 
te ontwerpen. 

t er  tot heden niet een gebouw is opgericht, dat aan de te 
stellen eischen in alle opzichten voldoet, wordt door  mijzelf in 
de eerste plaats erkend. e is echter  niet bewezen, dat 
het niet te maken is. 

e architectuur  is wel van de beeldende kunsten de kunst, die — 
hoezeer  zij  dikwijl s haar  karakter , eigenaardigheid en schoon-
heid er  aan ontleent gehouden is niet alleen aan de eischen, 
die door  het dagelijksch gebruik worden gesteld, doch ten zeer-
ste belemmerd wordt ii i haar  vrijen opbloei door  kluisters van 
financieelen aard. 

e beoefenaars zijn meestal en vooral in ë zoo aan 
handen en voeten gebonden door  te overwinnen bezwaren, als 
die van niet aanwezige materialen, gebrekkige of in 't geheel 
geen werkkrachten, geringe beschikbare bouwsom, dat van een 
vrij e kunstschepping, die tevens zal voldoen aan de eischen, 
door  het klimaat en de behoeften van de bewoners van het land 
gesteld, geen sprake kan zijn. 

e vele en verschillende moeilijkheden, waarmede een ernstig 
bouwkunstenaar  hier  dagelijks te kampen heeft, allen op te som-
men zou mij  nu te ver  voeren, aantoonen wil ik toch slechts, dat 
waar  bij  het oplossen van bouwkunstige vraagstukken vele be-
zwaren moeten worden overwonnen, en deze bezwaren dikwijl s 
het slagen in den weg staan, men bij  het ontwerpen van een ten-
toonstellingsgebouw dat uitsluitend tot de representieve bouw-
kunst behoort de meeste hier  genoemde moeilijkheden niet 
aanwezig zijn. 
Er behoeft in dat geval toch niet in de eerste plaats gelet te wor-
den op de financieele konsekwenties. verbonden aan de fantasie 
van den ontwerper, bezwaren bij  de uitvoering als gebrek aan 
materiaal en werkkrachten kunnen buiten beschouwing blijven 
en binnen een zekere grens kan den ontwerper  onbeperkte vrij -
heid worden gelaten zijn scheppende kracht bot te vieren. 
Een karakteristieke uiting van Nederlandsch e bouw-
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kunst, onder  zulke bizonder  gunstige voorwaarden, behoeft dan 
ook zeer  zeker  niet uitgesloten te zijn. 
k schrijf met voordracht  bouwkunst, om-
dat naar  mijne meening kunst, indien zij  werkelij k kunst zal zijn, 
den stempel van haar  maker  moet dragen. t zal dan zijn een 
Nederlandsch stempel, omdat wij , scheppers van zulk een kunst. 
Nederlanders zijn.  omdat de bouwkunst wil zij  waar-
achtig kunst zijn, moet voldoen aan de eischen haar  gesteld door 
gebruik, klimaat en land, waarin zij  ontstaat. Een rationeele 
deugdelijke bouwkunst zal m. i. ten allen tijd e aan deze eischen 
moeten voldoen. 
Afgezien van de door  den heer  Van der  Waals mogelijk geachte 
religieuse bezwaren, zou volgens deze zienswijze een moskee 
niet geschikt zijn om als proeve van e 
bouwkunst in San Francisco te kunnen dienen. Ook een andere 
typische uiting van e bouwkunst of meer  speciaal 
Javaansche kunst — als toch, als oervorm, te vinden is in de 
pendoppo, zou m.i. niet karakteristiek uiting gegeven aan de 
idee  d w. z. „het pittige landje verbonden 
door  zijn bewonderenswaardigen kolonisatie-arbeid aan het 
reusachtige eilandenrijk . 

Beter  dan door  een samengaan van Nederland en ë in één 
gebouw, waarvan de architectuur  in Nederland zal worden 
vastgesteld, (vrijwel ) onafhankelijk van , lijk t mij  het be-
grip ë gesymboliseerd in een bouwkunstige 
schepping, die ontstond op den bodem van, en in aansluiting is 
met het land, dat zijn producten van arbeid, intellect en van zijn 
kunst ter  beoordeeling aan en ter  kennisse zond van het vreem-
de land. 

t is dus zijn meening. dat een karakteristiek gebouw in „Eu -
ropeesch "  of beter  Nederlandsch n trant 
wel degelijk een ontwerper  zou kunnen vinden; dat het zelfs 
uit etische en esthetische overwegingen meer  aanbevelenswaar-
dig zou zijn te trachten zulk een gebouw als symbool van de 
volstrekte eenheid van Nederland en ë te scheppen. 
k b?n zelfs de meening toegedaan, dat ë voor  zich zelf moet 

zorgen en vooral een officieele vertegenwoordiging van dit land 
in andere landen met eigen krachten moet worden bewerk-
stelligd, wil men een juist beeld van zijn huidigen kuituurtoe-
stand geven. 

En toch opportuniteits redenen, overwegingen van practi-
schen aard, leiden mij  er  toe mee te gaan met des heeren Van 
der Waals betoog een gemeenschappelijk gebouw in Nederland, 
door  een Nederlandsch architect, te doen ontwerpen. e wel-
sprekende, van innerlijk e kracht en zelfbewustheid getuigende 
wijze, waarop door  hem een lans wordt gebroken voor  het goede 
recht der  moderne Nederlandsche bouwkunst, is mij  zelfs zoo 
sympathiek, dat ik van harte genegen ben zijn denkbeeld te 
steunen. 

e door  den heer  Van der  Waals aangevoerde overwegingen 
zijn : „bi j  een gecombineerde tentoonstelling zal de expositie 
gelegenheid, zoowel voor  Nederland als voor ë grooter 
kunnen worden ; met dezelfde uitgaven zal een fraaier  gebouw 
kunnen worden opgetrokken, dat door  zijn veel grooteren om-
vang ongetwijfeld een waardigen indruk zal maken". 

t zal daarbij  zeker  beter  zijn de voorwerpen niet uit te stallen 
in een ruimte, daar  anders noodzakelijk de eene inzending door 
zijn geheel verschillenden aard lijden moet door  de nabijheid 
van de andere. e juiste denkbeelden van den heer  Jasper  ten 
deze, kunnen dan zoo ruim mogelijk worden in toepassing ge-
bracht. 

t dit goede recht der  moderne architectuur  nog moet worden 
aangetoond en bevochten, waar  het geldt hare toepassing bij  een 
zoo bij  uitstek moderne uiting als het tentoonsteUingswezen, is 
innig treurig , doch niettemin noodzakelijk ! 
Juist in de laatste jaren  het Nederlandsche gebouw op de 
Brusselsche tentoonstelling en nu weer  het door  een Vlaming 
ontworpen paviljoen voor  de wereldtentoonstelling te Gent in 
dit jaar, zijn er  het doorslaande bewijs van - schermt men in 

d en ook ë volgt helaas ! weer  op treurige wijze 

met de elektrische richtin g en weten de opdrachtgevers niet 
beter  te doen dan de bouwmeesters te dwingen hunne gebouwen 
in maskeradepakken te steken van kermismuseumachtigen aard. 

n wij  dan door  dat dwingen van mannen, die in hun eigen 
werken toonen energie, wilskracht en frisschen durf te bezitten, 
voor  altij d de twijfelachtige reputatie blijven bezitten van 
Volendammerklompen. n en e kaas? 
Waarom toch is het noodig tot vervelens toe onze schilderach-
tige trapgevels te onttrekken aan hun omgeving, te verkrachten 
op een wijze, als geschiedt, door  hen steeds te pas of te onpas den 
vreemdeling voor  te zetten ? 

Weet men dan niet, dat zelfs de schoonste muziek wordt ver-
moord door  haar  op een draaiorgel te zetten en haar. zooveel 
dagen als er  in een jaar  zijn, te laten afdraaien ? 
Getuigt dit van liefde, van piëteit voor  de waarlij k schoone 
scheppingen onzer  voorouders ? 
Waarom toch willens en wetens den vreemdeling gesuggereerd, 
dat d een natie is, die slechts leeft in zalige herinnering 
van wat eens was. als een afgeleefde van dagen ? 
Waarom ons niet fier  en trotsch opgericht, tooneud onze ver-
jongde en vernieuwde geestkracht, onzen wil , onze energie ? 
Waarom niet getoond, dat wij  een bouwkunst bezitten, die streeft 
te zijn een getrouwe afspiegeling van het kuituurbeeld onzer 
dagen? Een bouwkunst, die een waardig kleed voor- en een 
symbolieke vertolking wil zijn van den frisschen. nieuwen op-
bloei van Nederlands en s kracht, macht en aanzien, fac-
toren waaraan ons volksbestaan zoo innig verbonden is ? 
Een volk, dat geen eigen nationale bouwkunst bezit is als volk 
minderwaardig! Zelfs in dezen tij d van vervagende n; tionali-
teitsgrenzen op wetenschappelijk en kunstgebied zal, zoo zij 
waar  is. de kunst in het algemeen en de bouwkunst in het bizon-
der, het beeld moeten zijn en blijven van het volk waardoor  en 
van het land. waarin zij  ontstond ! 

Van zwakke naturen, naturen zonder  innerlijk e gedachten, zon-
der bewust streven, van menschen, die den tij d niet kennen, 
waarin zij  leven, niet staan in het midden van den krachtigen 
stroom van handel en nijverheid, van wetenschap en kunst, die 
door  de landen voert, valt niets te verwachten, zij  zullen steeds 
blijven peuteren in zielloos namaken van grootheid van weleer. 

slechts de sterken kunnen ons helpen ! 
Van hen mag men eischen in de eerste plaats, dat zij  zullen vra-
gen een bouwkunst, die een passend kleed zal zijn voor  eigen 
energie en voortvarendheid! 

t is vreemd en een eigenaardig maatschappelijk verschijnsel, 
tegenover  die kracht, waar  zij  zich uit in nijverheid en handel, 
die slapheid, die weekheid, die men ontmoet in de kunst, welke 
inderdaad de eerste en meest juiste afspiegeling van deze kracht 
moest zijn. 
Aan de eene zijde stoere werkers kracht-figuren , en aan de an-
dere zijde zwakkelingen makend verdunsels, aftreksels van 
stijlen den n ontleend. e pasklaar  gemaakt, 
zoo goed en zoo kwaad het gaat! 
Wat een tegenstelling: onze demokratische tij d en een bouw-
kunst aristokratisch van oorsprong en daarbij  ontbloot bij 
alles wat men haar  voor  goede eigenschappen ook moge toedich-
ten van dat rationeele. doeltreffende, dat voor  de maatschap-
pelijk e verhoudingen van onzen tij d juist zoo kenteekenend is! 

t is een eigenaardig maatschappelijk verschijnsel, niet te be-
grijpen, niet te verklaren! 
Wel wordt dit onbestemd verlangen van lastgevers naar  paleis-
achtige architectuur  tegemoet getreden en daardoor  wellicht 
ook eenigszins verklaard door  zwakkelingen op bouwkunstig 
gebied, zwakkelingen, die wellicht, doordat door  een oppervlak-
kig opvoedingssysteem hun onrijp e gedachten verkeerd zijn ge-
leid en die zich door  hun halve of onbegrepen studie der  klas-
sieken „klassissisten"  wanen och arme. ware hun werk klas-
siek d i. van alle tijden ; wel wordt dit verlangen in de hand ge-
werkt, zelfs door  hen. die geen zwakkelingen, hun weten en hun 
overtuiging verkochten voor  een Judasloon en wordt het daar-

door  begrijpelijk , dat lastgevers aan hun verlangen naar  groot-
heidsschijn gereeder  toegeven, doch ook dan nog staan wij  voor 
het raadsel: waarom gaat niet als in vroegere eeuwen een krach-
tige nationale opbloei van nijverheid en handel, van wetenschap 
en kunst gepaard aan een even krachtigen opbloei van een nati-
onale bouwkunst? 
Want wij  ontveizen het ons niet. al weten wij , dat Nederland 
naast Amerik a „een voorname plaats bekleedt in die hoofdstroo-
ming van de moderne bouwkunst, die voor  alles doeltreffend-
heid betracht" , dat de kracht waarmede de nieuwe bouwkunst 
werd ingeleid aan het tanen is, dat het nieuwe geluid verzwakt 
en dat het in de laatste jaren in Nederland zoetjes aan weer  ge-
woonte wordt, de paleisbonwkunst der e te ver-
krachten voor  uitingen van hedendaagsche industrie en winkel-
nering. 

t is reeds beschamend en ergerlij k genoeg te moeten erken-
nen, waartoe in ons land de slapheid en weekheid ons brengen 
kan, doch misdadig wordt het lijdelij k toe te zien. dat opnieuw 
in den vreemde en juist in het land waar  durf , wilskracht en 
voortvarendheid begrippen zijn van allen dag een indruk zal 
worden gevestigd van een impotentie tot scheppen.die zeer  zeker 
het allerminst op bouwkunstig gebied in Nederland bestaat. 

, ik ben er  van overtuigd, zal een krachtig protest opgaan 
uit bouwkundige kringen tegen het hier  door  den heer  Van dei-
Waals gesignaleerde plan om een getrouwelijk afbeeldsel op het 
tentoonstellingsterrein te plaatsen van het stadhuis van Gouda, 
of om 't even van welk gebouw uit onzen onvolprezen, maar  toch 
reeds zooveel geprezen gouden eeuw. dat mag ondersteld wor-
den, dat een ieder  op de hoogte is van dit historische feit. 

t gebouw zal moeten zijn een krachtig pleidooi voor- en een 
symbolische uiting van een Nederlandsch volksbestaan. Voeg bij 
dit schoon attribuu t van e voortvarendheid, het 
beeld van een opbloeiend, zich naar  alle zijden ontplooiend -
dië, parel aan den gordel van smaragd, machtig rij k van -
linde. ondergebracht in het huis der  vroede vaderen van het 
goudsche pijpenstadje ! 
't s verheven! 

't s wél d op zijn smalst! 

h wij , die veel minder  lijden, tenminste behooren te lijden 
aan de e traditioneele goudeneeuw-verheerlijking, 
wij  hebben immers wat meer  van de wereld gezien dan -
sche slooten en weiden, dan e straten en trapjesge-
vels, wat alles niettemin in de schatkamer onzer  herinnering een 
eereplaats inneemt! wij  hebben immers de zelfbewustheid, den 
moed onzer  overtuiging en de kracht om daarvoor  uit te komen?... 
Wat doen wij  ? 
Welnu hier  zijn geen bouwkundige kringen, die protesten zullen 
zenden, geen menschen die eensgezind de belangen van een 
nationale bouwkunst zullen voorstaan, hier  zijn wellicht slechts 
enkele, die zich willen scharen aan de zijde van mannen, als de 
heer  Van der  Waals, die op zulk een waardige wijze zijn waar-
schuwende stem liet hooren; laten die enkelen zich aaneensluiten 
en vragen een waardig kleed, een kleeed dat past. een kleed van 
dezen tij d voor  voortbrengselen van nijverheid en landbouw, 
van wetenschap en kunst, die ook van heden zijn ! 

P. A. J. . B. N. A. 

. jgg 

 aterdag 3 i heeft de Bond t te Amster-
dam zijn algemeene vergadering gehouden, onder 
leiding van Prof. Brugmans. e j  tot Be-
 vordering der  Bouwkunst was hierop vertegenwoor-

digd door  haren Alg. Secretaris J. Gratama. t jaarverslag, uit-
gebracht door  den secretaris, den heer  A. W. Weissman, wordt 
hieronder  afgedrukt. 

t ledental van den bond bedroeg 34. t leden worden be-
doeld aangesloten vereenigingen. 

e rekening en verantwoording over  1912 bleek te sluiten met 
een batig saldo, groot ruim f 100. 
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Op de begrooting voor  1914 is f 200 meer  uitgetrokken dan dit 
jaar  kon worden uitgegeven voor  een rechtstreeks naar  buiten 
optreden, buiten datgene wat voor  administratieve doeleinden 
en propagandistische zaken noodzakelijk is. 

t voorstel tot statutenwijziging werd goedgekeurd. e sta-
tutenwijzigin g had teil doelde mogelijkheid te scheppen, dat per-
sonen, die den Bond wenschen te steunen, als buitengewone 
leden kunnen toetreden 

e heer  J. . de Groot vestigde daarna de aandacht op het ge-
vaar, dat, bij  vergrooting van het stoomgemaal te , de 
vij f watermolens daar  ter  plaatse zullen verdwijnen. 

e voorzitter  zegde toe, dat het bestuur  zal overwegen, wat er  in 
deze moet worden gedaan. 

e heer  Gratama deed hierop het voorstel, om, zoo het mocht 
blijke n dat de watermolens niet meer  zijn te gebruiken en voor-
taan slecht een decoratief doel kunnen hebben, niet op het be-
houd aan te dringen. Beter  is er  dan op aan te dringen, dat het 
nieuwe stoomgemaal aan schoonheidseischen zal voldoen. Er 
ligt iets geforceerds in, te trachten dingen te behouden, die door 
den ontwikkelingsgang der  tijden gedoemd zijn te verdwijnen. 

t moet liever  trachten nieuwe schoonheid te bevorde-
ren, dan antiquarisch op te treden. 

e voorzitter  merkte in verband hiermede op. dat het streven 
van t steeds is geweest te redden wat redelijkerwijz e 
gered kan worden. j  zou het ook n Quichoterie achten, 
wanneer  men ging vechten . . .. voor  windmolens die niet meer 
gebruikt worden. 

e heer  Gratama hernam, dat men bij  het lezen van het jaarver-
slag den indruk krijgt , dat de Bond zeer  actiefis voorliet behoud 
van oude schoonheid, maar  weinig doet voor  het bevorderen 
van nieuwe. j  wees hierbij  op de groote ontsiering, welke dage-
lijk s door  den ..nieuwbouw"  wordt veroorzaakt. t t 
trachten den nieuwbouw allerwege meer  in aesthetische banen 
te leiden. 

e heer  Weissman verzekerde, dat t nooit getracht 
heeft een molen te behouden die niet meer  gebruikt wordt. 
Slechts is er  voor  geijverd, om. indien de molen blijf t staan, het 
geheel intact te houden. Wat aangaat den ..nieuwbouw", herin-
nerde spr. er  aan dat de onlangs benoemde commissie zich met 
dit onderwerp bezig houdt. 

. . f a schaarde zich aan de zijde van den 
heer  Gratama. maar wenschte in het geval van een bijzonder 
mooien molen een uitzondering te maken. 

e heer  Paul de Jong vroeg, of dan elk bouwwerk dat niet meer 
dienst doet. verdwijnen moet. 

e heer  Gratama antwoordde dat voor  een oud gebouw altij d 
wel een andere bestemming is te vinden. e schoonheid van den 
molen ligt in zijn functie, terwij l de schoonheid van het monu-
ment meer  een passieve functie is. 

r  de Groot wees er  op. dat schoonheid van een der  molens, 
door  hem bedoeld, buiten de functie van den molen ligt. maar  in 
zijn onmiskenbaren s-vorm. 

e Voorzitter  meende dat de heer  Gratama van een onjuisten 
grondslag uitging, toen hij  meende dat "  niet werkt 
voor  de nieuwe schoonheid. Niet alleen in het oude is het mooie 
gelegen, maar  bovenal moet bevorderd worden, dat nieuwe ge-
bouwen het stadsaspect niet schaden, maar  de schoonheid er  van 
verhoogen. n heeft hier  echter  met groote moeilijkheden te 
kampen. 

j  gaf in overweging om geen principieele gedragslijn aan het 
bestuur  voor  te schrijven, maar  goed te keuren dat het in het spe-
ciale geval dezer  molens een onderzoek instelt. j  voor  zich 
wenschte niet op te treden voor  het behoud van molens, die door 
de eischen van den nieuwen tij d niet meer  noodig zijn. 

e heer  Gratama legde zich hierbij  neer, maar  vroeg toezegging 
van het bestuur  om zijn aandacht te wijden aan het kwaad dat 
het a'mbachtsonderwijs. vooral in de dorpen, sticht en aan de 

e nieuwbouwen in de steden, ook in Amsterdam. 
Besloten werd deze punten in een speciaal te beleggen vergade-
rin g nader  te behandelen. 

Nog vestigde de heer  Gratama de aandacht op de radicale restati-

226 

ratie, die het kerkj e te Egmond aan den f ondergaat. Spreker 
had inzage gehad van het bestek en teekening van deze restau-
ratie, waaruit bleek, dat het de bedoeling is den gevel overal een 
halve steen af te kappen en een nieuwe halve steen er  voor  te 
plaatsen e contraforten worden geheel vernieuwd. Spreker 
vreesde dat de grenzen van restauratie hier  overschreden 
werden. 

e heer  Weissman bevestigde deze mededeeling. 
e Voorzitter  zeide overweging van het bestuur  toe, zoodat nage-

gaan zal worden wat in deze nog gedaan kan worden. 

T T G VA N . 

Buitenland. 

e Bond t bleef in geregeld verkeer  met den -
schen Bund . Ook werden betrekkingen aange-
knoopt met de ..American Scenic and e Preservation 
Society"  te New York . 
Bij k besluit van 29 i 1912. No. 31, werd de le Secre-
tari s van , de heer  A. W. Weissman. benoemd tot 
gedelegeerde der  Nederlandsche regeering bij  het van 12 Juni 
tot 16 Juni 1912 te Stuttgart gehouden 2de l Congres 
voor . r  de welwillendheid van Z.E. den r 
van Binnenlandsche Zaken kan een afdruk van het verslag, door 
den gedelegeerde uitgebracht, en opgenomen in de Nederland-
sche Staatscourant van 24 Augustus 1912 No. 198. aan dit verslag 
worden toegevoegd. 

Bemoeiing. 

Alvorens tot het doen van mededeelingen omtrent de bemoei-
ingen van t wordt overgegaan moet worden herinnerd 
aan het groote verlies, hetwelk den Bond trof door  het over-
lijden van den heer  E. W. , die sedert de oprichting zijn 
Onder-Voorzitter  was. n de Algemeene Vergadering van 16 
Navember 1912 heeft de waarnemende Voorzitter  de heer  G. A. 
Pos, een woord van weemoedige hulde aan de nagedachtenis 
van den heer , die het voornemen had.de vergadering 
te leiden en zoo plotseling uit zijn werkkrin g werd weggerukt, — 
gewijd. Namens t is zijn baar  met bloemen gesierd, en 
het h Bestuur  hee.'t de begrafenis bijgewoond, waarbij 
de heer  Pos de groote verdiensten van den overledene voor  den 
Bond herdacht. 

Als waarnemend Voorzitter  is de heer  G. A. Pos met den l e n 

Secretaris den 7 i 1912 door . . de n in audiëntie 
ontvangen. Zij  mochten van . . vernemen, dat zij  voor  het 
streven van den Bond groote belangstelling heeft. 

e Algemeene Vergadering van 8 i 1912 besloot totliet instel-
len eener  Commissie, welke door  het Bestuur  in zaken van 
bouwkunst kan worden geraadpleegd. n deze Commissie is de 

j  tot bevordering der  Bouwkunst vertegenwoordigd 
door  den heer  Jan Stuyt, architect te Amsterdam; de Bond van 
Nederlandsche Architecten door  den heer . van der t 

, architect te Voorburg ; het Genootschap Architectur a 
et Amiciti a door  den heer s Plate, architect te Amsterdam 
en de Vereeniging Bouwknnst en Vriendschap door  den heer 
Alber t Otten. architect te ; terwij l ook de bestuurs-
leden . P. C. de Bazel, architect te Bussum ; J. . W. , 
architect te Amsterdam en A. W. Weissman, architect te Amster-
dam in de Commissie zitting hebben. s werd, zoo door  open-
bare lichamen als door  bijzondere personen, over  ontwerpen het 
oordeel der  Commissie gevraagd. e Commissie overweegt te-
vens het uitgeven van goede voorbeelden voor  gebouwen ten 
plattelande. 

t tegengaan van ontsiering, in de Statuten als de eerste taak 
van t genoemd, was in het afgeloopen jaar  een dei-
voornaamste bemoeiingen van den Bond. t voldoening kan 
worden gewag gemaakt van het tot stand komen eener  verorde-
ning tot het weren van inbreuken op natuurschoon in Noord-

. t voorstel daartoe werd in de Provinciale Staten 
gedaan door  het medelid . . f . -
schut heeft, door  het uitlokken van een adresbeweging ten 
gunste van het voorstel, de aanneming trachten te bevorderen. 

e verordening werd vastgesteld bij  besluit der  Staten van 
d van 16 Juli 1912, goedgekeurd bij k 

besluit van 20 September  1912 No. 40 en is in werking getreden 
op 10 October  1912. 

r  de reclameborden, die op het tijdsti p van het in werking 
treden der  verordening aanwezig waren, tot 1 Januari 1914 
mogen blijven staan, zal men ze pas het volgend jaar  zien ver-
dwijnen. t plaatsen van nieuwe wordt echter  door  de veror-
dening belet; reeds werd in verscheidene gevallen een strafver-
volging ingesteld, die met veroordeeling van den overtreder 
eindigde. 
n de Provincie Zeeland werd eene verordening als de Noord-

e den 22 November  1912 vastgesteld. Ook hier  heelt 
t door  adressen tot het aannemen pogen mede te 

werken. 
e Provinciale Staten van , Utrecht en Gelderland 

overwegen verordeningen in denzelfden geest. n andere pro-
vinciën acht men een wet, die voor  het geheele k geldt, ver-
kieslijk . n de zitting van de Tweede r der  Staten-Generaal 
van 31 Januari 1913 vroeg de heer  Jhr. . . W. van Asch van 
Wijc k om wettelijke maatregelen tegen de ontsiering van stad en 
land. e r  van Binnenlandsche Zaken erkende, dat het 
vraagstuk der  ontsiering door  reclames de aandacht der  regee-
rin g verdient, omdat die ontsiering vaak ergelijk is. Alvorens 
een wetsontwerp in te dienen, wilde hij  echter  de Gedeputeerde 
Staten der  verschillende provinciën hooren. t ons hopen, dat 
hun advies gunstig zal zijn. 

e gemeente Nijmegen heeft in haar  politieverordening bepa-
lingen tot het tegengaan van ontsierende reclames opgenomen. 

n gemeenteraad van m bereikte een voorstel van zijn 
leden P. G. Buskens. . A. . . J. van y en G. van Bleek, 
om maatregelen te treffen tegen „ontsierin g der  stad door  wan-
staltige of opdringend leelijke reclames". t voorstel werd om 
advies in handen gesteld van de „Commissie voor  de Strafveror-
deningen", die de aanneming van het voorstel ontraadt, zonder 
echter  overtuigende redenen voor  haar  meening aan te voeren. 

t advies heeft aan t en een vijfentwintigta l andere 
lichamen aanleiding gegeven, om in adressen aan den Gemeen-
teraad van m daartegen op te komen en om aanneming 
van het voorstel te verzoeken. 

t bestrijden van ontsiering door  reclames is niet voldoende, 
om de schoonheid van Nederland te behouden. Getracht moet 
worden, om te voorkomen, dat, wat nieuw gebouwd wordt, de 
omgeving ontsiert. Een krachtig middel om dit doel te bereiken 
zou zijn, als de gemeentebesturen de vergunning tot bouwen af-
hankelijk stelden van het voldoen aan zekere eischen van 
schoonheid, ter  beoordeeling eener  commissie van daartoe be-
voegden. n sommige gemeenten geschiedde dit reeds, doch al-
leen voor  zoover  betreft het bouwen op gronden, die van de ge-
meente in eigendom of erfpacht verkregen waren. 

h dit jaar  heeft de gemeente n (N. ) aan haar  bouwver-
ordening een bepaling toegevoegd, die in alle gevallen het vol-
doen aan eischen van schoonheid als voorwaarde voor  het ver-
leenen van een vergunning tot bouwen stelt. e verordening 
heeft de goedkeuring van het hooger  gezag verkregen, en is on-
langs in werking getreden. All e gemeentebesturen van Neder-
land kunnen dit voortreffelij k voorbeeld volgen, en zoo mede-
werken oin ontsiering tegen te gaan. 

(Wordt vervolgd). 

.
Schoonheidscommissie te n . e gemeente n 
N.  is de eerste gemeente in ons land. die in hare Bouw- en 
Woningverordening eene bepaling heeft opgenomen van den 
volgenden aard. t uiterlij k der  gebouwen, al of niet met de 
terreinafscheidingen door  muren, hekken of dergelijken, moet 
zoodanig zijn dat zij  noch op zich zelf. noch in verband met de 
omgeving uit een oogpunt van welstand aanstoot geven of kun-
nen geven. B. en W. zijn bevoegd te dien aanzien nadere eischen 

te stellen met betrekking tot den vorm en de samenstelling van 
de uitwendige deelen der  gebouwen." 
Aan n komt de eer  toe de eerste gemeente te zijn. die volle-
digen invloed van de overheid op de openbare schoonheid kan 
doen gelden. 

t is te hopen, dat spoedig meerdere gemeenten dit loffelij k 
streven zullen volgen. 
B. en W. hebben een stap verder  gedaan, en aan het -
stuur  der . t. bev. d. Bouwkunst het verzoek gericht een voor-
dracht van 3 leden voor  een e Schoonheidscommissie 
te willen opmaken. t r  heeft aan dit verzoek ge-
volg gegeven, met het gevolg dat dezer  dagen door  B. en W. be-
noemd zijn in deze commissie de heeren: J.W. , architect 
te ; J. B. van , Bouwk. r  te m 
en B. J. Ouëndag, architect te Amsterdam. 
Tentoonstelling s en Tuin"* . e e ontving het 
volgende communiqué: 

t h Bestuur  van de Tentoonstelling van s en 
Tuin in Bouw, g en Aanleg heeft de eer  mede te deelen. 
dat na ernstig overwegen, de Tentoonstellingscommissie tot de 
overtuiging is gekomen, dat de deelname van exposanten tot 
dusverre fé eenzijdig moet worden geacht. 

t door  de Commissie nagestreefde doel. n.l. om eene Tentoon-
stelling in te richten, die s en Tuin in Bouw, g en 
Aanleg zoo volledig mogelijk laat zien. zou de Commissie moet 
dit tot haar  leedwezen constateeren met de tot nog toe ont-
vangen inschrijvingen niet ten volle worden bereikt. 
Wél zouden de afdeeling der  kunstnijverheid, die thans reeds 
geheel is besproken en die zeer  volledig belooft te worden, als-
mede de baksteenen modelwoning, waarvan het compleet inge-
richt tot stand komen eveneens verzekerd is, zeer  zeker  een 
groote attractie vormen, doch naast „inrichting. "  dienen mate-
rialen voor  den Bouw in de ruimste verscheidenheid vertegen-
woordigd te zijn. 

e Commissie moet den toch reeds betrekkelij k korten tij d van 
voorbereiding van de tentoonstelling echter  na rij p beraad te 
kort achten om nog in het jaar  1913 met een ook op het punt van 
de materialen complete Tentoonstelling van s en Tuin in 
Bouw, g en Aanleg stellig gereed te komen. 

e Commissie is tevens van oordeel, dat niet mag worden afge-
weken van den oorspronkelijken opzet van de Tentoonstelling, 
dat alle materialen, die bij  het bouwen te pas komen en dat ook 
afdeelingen als die der  hygiene en der  bedrijven-in-werkin g 
volledig moeten worden getoond. 

t bovenomschreven doel is blijkens de opgedane ervarin-
gen bij  bereids gevoerde onderhandelingen evenwel onge-
twijfel d te bereiken indien niet in 1913 doch in den voorzomer 
van 1914 de Tentoonstelling zou worden gehouden. n zou ge-
zorgd kunnen worden, dat naast de diverse bouwstoffen voor 
het tentoonstellen, waarvan reeds aanmeldingen werden ont-
vangen, ook andere bouwstoffen, waarvoor  om verschillende 
redenen geen plaatsruimte werd afgesloten of gevraagd, vol-
ledig worden geëxposeerd. 

Op grond van het hiervoor  ontwikkelde is de Commissie hoe-
wel zeer  tot haar  leedwezen moeten komen tot het inzicht, dat 
het onder  de gegeven omstandigheden slechts aanbeveling kan 
verdienen over  te gaan tot het uitstellen van de Tentoonstelling 
tot den voorzomer van 1914 en nam zij  een desbetreffend besluit. 

e tentoonstellings-cominissie twijfel t niet of de opvatting dat 
het beter  is de tentoonstelling compleet in 1914. dan onvolledig 
in 1913 te houden, zal instemming vinden en zij  vleit zich der-
halve met de hoop. dat men allerwege bereid zal zijn tot het wel-
slagen van de Tentoonstelling in 1914 mede te werken. 

t bovenbedoelde besluit brengt geener lei verandering in 
de uitgeschreven prijsvraag voor  het ontwerpen van een dorps-
school met onderwijzerswoning. 

Sedert 2 i is het Bureau der  Tentoonstelling verplaatst naar 
Jan t 52 te Amsterdam. Tel. Z 392. 

e kerk te Egmond aan den . t welbekende aardige 

Wegens plaatsgebrek niet eerder  opgenomen 
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kerkje, dat zoo schilderachtig gelegen is, zal gerestaureerd wor-
den, en hierdoor  wordt weer  eens de aandacht op dit interes-
sante gebouw gevestigd. e eerste steen van het kerkj e werd 
in 1490 door  Jan van Egmond gelegd ; in den loop der  tijden is 
het herhaaldelijk gewijzigd; o.a. in de 17de eeuw. van welken 
tij d het daktorentje dagteekent. Ondanks het verschil in stijlop-
vatting, dat verschillende onderdeden vertoonen, is het kerkj e 
terecht algemeen bekend om zijn pittoreske schoonheid, waar-
toe vooral ook het karakter  van den ouden baksteen, hier  en 
daar  bemost en begroeid met klimop, medewerkt. 

t kerkj e heeft elf interessante gebrande glazen, die alle ven-
sters, op twee na, vullen; zij  zijn door  den prins van Oranje, 
enkele adellijke heeren, en enkele provincies en steden geschon-
ken e glazen van Edam en n zijn verdwenen. Ook bezit 
de kerk verschillende grafwerken en monumenten, o.a. dat van 
den bekenden Amsterdamschen burgemeester  Nicolaas Witsen 
(1718). 

Van gewaardeerde zijde werden wij  op de restauratie attent 
gemaakt door  een schrijven, waaruit, terecht, warme genegen-
heid voor  het kerkj e blijkt . O.a. wordt daarin gezegd: „Zooveel 
mooie kerkjes heeft men al .gerestaureerd", zooveel van die 
schoone brokstukken zijn voor  ons verloren gegaan, 't s best 
mogelijk dat ik mij  op 't oogenblik te bang maak k weet zelfs 
niet eens, hoever  deze restauratie zich uitstrekt , want alles is, 
voor  zoover  mij  bekend, nog al „onder-onsjes-achtig"  behandeld. 

r  als ik van den zomer weer  zou willen genieten van die 
stompmuurtjes met klimopdotten er  tegen, van dat moppige to-
rentje, dat zoo neuswijs torentje, van dat geheel zoo intiem, vre-
dig, schilderachtig hoekje, en ik zou vinden wat ik ook op andere 
plaatsen al eens vond na een jaar  van wegblijven, dan zou ik 
mijzelf nooit kunnen vergeven, dat, terwij l ik wist dat er  wat ge-
beuren ging, ik geen „geluid "  had gegeven." 

l aanvankelijk het zich liet aanzien, dat het kerkj e te radi-
caal opgeknapt zou worden, vernemen wij  nu betere berichten. 
Blijke n deze berichten juist, dan zal niet het o.i. verkeerde stand-
punt „vernieuwen" , maar  wel het standpunt ..behouden"  worden 
ingenomen, welk standpunt te meer  mogelijk is, daar  de fundee-
ringen nog goed zijn en het muurwerk blijkbaar  nog solide is 
en goed te lood staande, al leen aan den buitenkant verweerd. Een 
fraaie afbeelding van het kerkj e komt voor  op blz. 23 van dit 
Weekblad, naar  een penteekening van den heer . v. d. 
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t . terwij l wij 
hierbi j  een photografische op-
name weergeven. 
Bond van Nederlandsche 
Architecten. t bestuur  van 
den B. v. N. A. is krachtens de 
verkiezingen op 12 Apri l en 2 

i j.l . samengesteld als volgt: 
Jos. Th. J. Cuypers, Amster-
dam, voorzitter; J. E. v. d. Pek, 
Amsterdam, onder-voorzitter; 
Js. , Frans v. -
straat 41, le secretaris; . 
v. d. t , Voorburg 
2e secretaris; A. C Smits, 

, penningmeester; 
P. G. Buskens, J. P. Stok Wzn., 

, leden. 
V . A . N. . t bestuur  der 
Ned. Vereeniging voor  Am-
bachts- en Nijverheidskunst is 
na de jongste verkiezingen als 
volgt samengesteld: W. Pe-
naat, voorzitter, . J. , 
vice-voorzitter, Corn, van der 
Sluys, secretaris-penningmees-
ter, . Fels, 2e secretaris, . W. 
P. de Vries. 

Tentoonstelling m v. 
e m 

in het m van d is tentoonstelling van mo-
derne kunst, van 16 Apri l tot 16 Juni, en wel van: . J. n , 
beeldhouwwerken, van J. Thorn Prikker , glasversieringen (uit-
voering G. ) en van . C. Pol-Vliet van -
ten, de tapijten. 
Thor n Prikke r n het s stelt 
de Berlijnsche fabriek voor  geschilderd glas van Gottfried -
nersdorff eenige vensters tentoon, die daar  naar  ontwerpen van 
onzen landgenoot Thorn Prikker  voor  een katholieke kerk in de 

e zijn vervaardigd. Naar  de k meldt 
heeft de kunstenaar  groot succes met dit werk. s in 1909 op 
de e tentoonstelling voor  kerkelijk e kunst trok 
Thorn Prikker  de aandacht. f engageerde hem toen 
voor  zijn fabriek. Nadien is zijn kunst nog zeer  vooruitgegaan. 

e tafreelen van de e Familie, de aanbidding der -
gen en den Crucifi x zijn van een innige vroomheid, als geen an-
der  geschilderd glas uit de laatste tientallen van jaren heeft we-
ten weer  te geven. e uitvoering van de ontwerpen is uitnemend, 
vooral de bont-schitterende omlijstingen zijn prachtig geslaagd. 

e glazen zijn niet, zooals men zoo vaak ziet, beschilderd, zij 
zijn samengesteld uit verschillende stukken gekleurd glas die 
door  randen van lood bijeen gehouden worden.

. Te Parij s wordt in deze maand de dag herdacht, waar-
op voor  300 jaar  de bekende tuinarchitect e geboren is. 
n den, door  hem aangelegden tuin der  Tuilerieën zal een borst-

beeld te zijner  eere worden opgericht. t beeld is geen modern 
werk, het werd door  den 17de eeuwschen beeldhouwer Coyse-
vox voor  het graf van e in de k vervaardigd. 

t graf is al meer  dan honderd jaar  leeg. Tijdens de revolutie 
werd de , die niet ver  van de Tuilerieën ligt, geplun-
derd en daarbij  verdwenen ook de beenderen van den stichter 
van de „Jardin s a la Francaise."  N. . Ct. 
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: . 110e Alg. g 
op 27 en 28 i a. s. Verslag van de Vergadering van het 

r  op 6 i j.l . - Verslag van de Vergadering 
van het r  met den d der  Afdeelingen op 6 

i j.l . Jaarverslag der j  1 i 1912 1913. 
Begrooting der j  1913. Toelichting tot de Begroo-
ting der j  1913. Financieel verslag over  1912, 
uitgebracht door  de Commissie van Financiën. Jaarverslag 
der  Perm. Commissie van Arbitrag e in zake de -

n der j  t. bev. d. Bouwkunst.  G E -
— . Slot. Vergaderingen. Berichten. 

. 

. . G G OP 27 EN 28
A. S. N T GEBOUW . 

Agenda. 

g 27 . 

Tentoonstelling betreffende de „Bauberatung"  in d 
in het Gebouw der . 

Ï  nnr  v. m. Algemeene Vergadering. 
1. Verslag van het r  over  al hetgeen in het afgeloo-
pen jaar  in en met de j  is voorgevallen; desge-
wenscht bespreking van dit Verslag. 
2. Verslag over  het verhandelde ter  verplichte vergadering van 
den d der  Afdeelingen met het . 
3. g van den uitslag der  verkiezing van -
stuursleden. 
4. Benoeming door  den Voorzitter  eener  Commissie van Stem-
opneming - Stembureau — van dri e leden ter  vergadering 
aanwezig. 
5. Verkiezing van den Voorzitter  van het . 
6. t van de Commissie tot het nazien der  rekening en ver-
antwoording over  het afgeloopen jaar. 
7. Verslag van de Commissie van Financiën over  den financi-
eelen toestand der . 
8. Uitlotin g van aandeden in de geldleeningen der . 
9. Behandeling en vaststelling van de begrooting voor  het loo-
pende jaar. 
10. Verkiezing van 1 lid in de Commissie van Onderzoeken van 
3 leden in de Commissie van . 
11. t examen voor , in te stellen door  de 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst. t concept Pro-
gramma van Eischen voor  dit examen is gepubliceerd in Bouwk. 
Weekblad 1911, no. 50. 
12. e van het 2 maandelijksch Tijdschrif t „Bouw -
kunst" . 
13. n van wege het r  omtrent het 
standpunt dat de j  inneemt ten opzichte van actueele 
vraagstukken, betrekking hebbende op het beroep van den 
architect en de Bouwkunst. 
Overzicht van de vraagstukken, welke in het loopendc jaar  be-
handeld zullen worden en het eventueel benoemen van Com-
missiën tot het geven van praeadvies. 

1' o nur  n.m. Voordracht met lichtbeelden van den heer . Bien-
faitover  „Amerikaansche Proefstations". 
Na afloop : 
Bezoek aan de Tentoonstelling: e Vrouw 1813 1913". Am-
steldijk. 

6'  'j  nnr  n.m. Gemeenschappelijke maaltijd in e , -
brandplein, a f 2.50 per  couvert zonder  de wijn . 

Woensdag 28 . 

10' unr  v.m. Vergadering van n der -
schappij  ter  bespreking van de onderwerpen: 

Schoonheidscommissie en Openbaar bouwkundig Advies-Bureau 
(Bauberautungsstelle). 

e navolgende onderwerpen zullen door  de respectieve heeren 
worden ingeleid: 
1) s het instellen van schoonheidscommissiën wenschelijk? 
Vruchtbar e en nadeelige werking dezer  Commissiën. Overzicht 
van hetgeen reeds door  de Schoonheidscommissiën bereikt is. 
door  Jos. . architect. 
2) e taak. samenstelling, positie en bevoegdheid der  Schoon-
heidscommissiën. door  J. E. van der  Pek. architect. 
3. Wat is het doel van de Bouwkundige Adviesbureaus ? (Baube-
ratungsstellen). Overzicht van hetgeen in d door  deze 
bureaux bereikt is. door  J. . é C. Fzn., Prof. an der . 
Baugewerkschule in Aken. 
4) s het instellen van Bouwkundige Adviesbureau! in Nederland 
wenschelijk? Vruchtbar e en nadeelige werking dezer  bureaux, 
door  S. de Clercq. architect. 
5) e bevordering van de bouwkundige schoonheid in kleine 
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steden en op het platteland, in verband met Woningwet en 
Bouwverordening, door  Schüngel. B. . r  der  Volks-
gezondheid. 
6) t en Bouwk Adviesbureau, door  A. W. Weissman. 
architect. 
7) e taak. samenstelling, positie en bevoegdheid der  Bouwkun-
dige Adviesbureaux. Verhouding tusschen Schoonheidscom-
missie en Bouwk. Adviesbureau, en tusschen Bouwtoezicht en 
Bouwk. Adviesbureau. r  is wel reeds een spreker  ge-
vraagd, maar  er  is nog geen antwoord ontvangen, of hij  het aan-
neemt. 

r  spreker  heeft 15 minuten voor  zijn inleiding (alleen voor 
onderwerp 3 is hiervoor  45 minuten toegestaan) waarna er  ruim-
schoots gelegenheid gegeven wordt voor  debat. t ligt niet in 
de bedoeling conclusiën te nemen maar  wel om de beide actueele 
vraagstukken veelzijdig aan de orde te stellen en onder  de Ar -
chitect-leden der . te bespreken. 

t het oog op het tijdi g nemen van maatregelen, wordenzij, die 
wenschen deel te nemen aan den gemeenschappelijken maal-
tijd , verzocht zich vóór g 26 i op te geven bij  het 
bureau der . t 402 Amsterdam. 

G VA N E -
G OP G 6 . 

anwezig waren de heeren: A. Salm G.Bzn., Voor-
zitter ; J. A. G. van der  Steur. Vice-Voorzitter  ; S. de 
Clercq, J. W. , Jan Stuyt, benevens de Al -
gem. Secretaris J. Gratama. 

e heeren Alb . Otten, B. J. Ouëndag en W. F. C. 
Schaap hadden bericht verhinderd te zijn. 

E . Op voorstel van de Comm. v. Onderzoek wor-
den aangenomen als , de heeren: W. P. C. . 
Bouwkundig r  te ; A. J. . Architect 
te Amsterdam; n Tol, Architect te e ; . J. Wigman, Archi -
tect te Amsterdam. 

A . e agenda der  Alg. g 
te houden 27 en 28 i a.s. werd nader  besproken en vastge-
steld. Zie verder  het verslag der  vergadering vau het . Bestuur 
met den d der  Afdeelingen, op blz. 231. e Agenda is gepu-
bliceerd op blz. 229. 

G E N G 1912 EN G 1913. e 
stukken, ingediend door  de Commissie van Financiën, gaven geen 
aanleiding tot opmerkingen en werden, onder  dankbetuiging 
aan de Commissie, goedgekeurd. Evenzoo het Jaarverslag dezer 
Co nmissie. Een en ander  is gepubliceerd op blz. 237 e.v 

S V A N T  O V E E C O N C E P T - S T A T U -

T E N E N . . , E -

. e het besluit van de vergadering van Archi -
n op 28 Apri l j  1. had het r  de Concept-

Statuten en Alg. . t voor  de te fuseeren vereeni-
gingen . en Bond. opgesteld door  de Fusie-Commissie, nader 
in studie genomen, mede in verband met het vraagstuk der  even-
tueele ontbinding der . en hare gevolgen. n aansluiting hierbij 
was een schema opgesteld, dat tot basis zou kunnen dienen over 
het praeadvies. welk schema nader  werd besproken en in hoofd-
trekken vastgesteld. 
Besloten werd dat het r  den 20sten i opnieuw zou 
vergaderen ter  verdere behandeling van dit onderwerp. 

E G . r  het 
Bondsbestuur  van den Algemeen Nederlandschen Opzichters 
en Teekenaarsbond is een brochure uitgegeven, getiteld: t 
Ontslag van een Opzichter  bij  den bouw van het Vredespaleis te 
's Gravenhage en wat daarmede verband houdt" , waarin o.a. 
beschuldigingen tegen den architect van het Vredespaleis wor-
den vermeld. t r  was algemeen van gevoelen, 
dat het wenschelijk was dit onderwerp in zijn midden ter  sprake 
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te brengen en het besloot zich officieel te wenden tot het Bonds-
bestuur  bovengenoemd, dat aansprakelijk is voor  den inhoud 
van dit geschrift. 

E G T E -

 1914. Van de Commissie van Voorbereiding dezer  Ten-
toonstelling was het volgende schrijven ontvangen : 

4 Apri l 1913. 

Aan het Bestuur der  tot Bevordering 
der Bouwkunst. 

WelEd.Geb. . 

Bij  deze hebben wij  de eer  U mede te deelen. dat in de vergade-
rin g van Voorzitters en Secretarissen van de 4 bouwk. vereeni-
gingen en de V.A.N. . met de Comm. v. Voorb. der . Bouwk.-
Tent. 1914 gehouden 3 Apri l j.l. , het volgende is besloten in 
zake de Tent. 1914. 
Ten eerste werd het absoluut noodzakelijk geoordeeld, dat de 
Tentoonstelling 1914 een Stedelijke zal zijn. 
Ten tweede werd sterk de wenschelijkheid gevoeld, dat de 
bouwkunst in ruime beteekenis tentoongesteld zal worden en 
dat dus. waar  de bouwkunst zoowel het uitwendige als het in-
wendige der  gebouwen omvat, ook de decoratieve beeldhouw-
kunst, decoratieve schilderkunst en kunstnijverheid (geen klein-
kunst, geen vitrines dus) op de Tentoonstelling vertegenwoor-
digd moeten zijn. 
Ten einde echter  het plan niet te groot op te zetten, vereenigde 
de vergadering zich met de gedachte van een e 
Bouwkunst-Tentoonstelling, waarbij  de bovengenoemde aan-
verwante kunsten alleen Nationaal zouden zijn. 
Ten derde : eveneens met het oog op de groote kosten, werd voor-
loopig afgezien van de gedachte, in den tuin van het Stedelijk 

m bijbouwen op te richten en werd goedgekeurd, in alge-
meenen zin, de Tentoonstelling te doen plaats hebben in het be-
schikbaar  te stellen gedeelte van het Stedelijk m r 
echter  de kosten der  Tentoonstelling, zooals boven omschreven, 
het waarschijnlij k door  de Gemeente beschikbaar  te stellen be-
drag van ƒ 10.000 aanmerkelijk zullen overschrijden, besloot de 
vergadering te trachten van andere zijde financieel steun te ver-
krijgen , waartoe in de eerste plaats de bouwkundige lichamen en 
de V. A. N. . zijn aangewezen. 

e Vergadering droeg dan ook de Comm. v. Voorb op, zich tot 
bovengenoemde Vereenigingen te wenden met het verzoek vóór 

 29 April  a.s. te willen berichten, of zij  genegen zijn de 
Tent. financieel te steunen, en zoo ja, hoe groot het bedrag van 
dezen steun zal zijn. t ligt in de bedoeling te trachten ook van 
het , de Provincie, andere vereenigingen en particulieren 
financieelen steun te verkrijgen ; echter  leek het de vergadering 
beter  hiermede te wachten tot de organiseerende lichamen 
hunne donaties hebben vastgesteld, omdat de steun van , 
Provinciën, enz. veelal afhangt van wat de organiseerende licha-
men zelf voor  het doel beschikbaar  stellen. 

e in verband hiermede het verzoek om financieelen steun 
ten zeerste bij  U aanbevelend, 

d 
voor de Commissie v. Voorbereiding der

Bouwk. Tent. 1914 

w.g. W. T Czn., Voorzitter. 
.. J. . Secretaris. 

t r  wenschte, dat de Vereenigingen tegenover 
het Gemeentebestuur  met een behoorlijken financieelen steun 
voor  den dag zouden komen. 
Na overleg met de Commissie van Financiën bleek, dat de finan-
ciën der . in 1913 moeilijk een extra uitgave toelaten, daar  de 
Examens voor  B. Opzichter, B. Teekenaar  en Onderbaas in 1913 
wegens hunne uitgebreidheid aan de . aanmerkelijk meer 
kosten dan in 1912. n verband hiermede kon de bovenbedoelde 
donatie niet hooger  gesteld worden dan f 750; maar  het -
bestuur  vertrouwt dat deze bijdrage door  particulier e donaties 
van n der . aanmerkelijk verhoogd zal worden. 

N E N E . Van den -
ster  van Waterstaat was het volgende schrijven ontvangen, ge-
richt tot de j  tot Bevordering der  Bouwkunst, het 
Genootschap Architectur a et Amicitia , de vereeniging Bouw-
kunst en Vriendschap, en den Bond van Ned. Architecten. 

's Gravenhage 21 Apri l 1913. 

. . 

Bericht op schrijven betreffende: Uitvoering Bouwwerken. 

Naar aanleiding van Uw adres van Juni 1912 heb ik de eer  U te 
berichten, afgezien van de vraag of in bijzondere gevallen ge-
brui k zal kunnen worden gemaakt van de medewerking van 
particulier e Architecten, het in mijne bedoeling ligt om ten aan-
zien van groote bouwwerken, ressorteerend onder  mijn -
tement, waar  noodig. advies van deskundigen niet -
tenaren - in te winnen. n verband daarmede ware het mij  aan-
genaam indien mij  door  U, bij  gemeenschappelijk voorstel, een 
drietal , naar  Uw oordeel, bekwame architecten zou kunnen 
worden genoemd, waaruit ik eventueel eene keuze zal kunnen 
doen, om in vereeniging met andere deskundigen, desgewenscht 
de g van voorlichting te dienen. t zal mij  aangenaam 
zijn ten deze op Uwe medewerking te mogen rekenen. 

e r  van Waterstaat 

w.g. . . 

t r  besloot te dezer  zake de 3 andere bouwk. Ver-
eenigingen voor  te stellen een bijeenkomst te houden van Voor-
zitters en Secretarissen der  4 Bouwk. Vereenigingen ten einde 
dit onderwerp te bespreken. 

E T E N . Burgemeester  en Wet-
houders van n ) hebben aan het r  hun 
dank betuigd voor  de medewerking van het r  in 
zake de samenstelling van de e Schoonheidscommissie. 

t r  heeft namelijk een voordracht voor  3 leden 
dezer  commissie opgemaakt, welke door  B. en W. is overge-
nomen, zoodat benoemd zijn de heeren: J. W. , architect 
te , J. B. van , Bouwk. r  te m 
en B. J. Ouëndag, architect te Amsterdam. 

. G V O O . Tot nog 

toe werd het belang, dat de Nederlandsche nijverheid heeft bij 
een behoorlijke vertegenwoordiging op buitenlandsche tentoon-
stellingen hoofdzakelijk behartigd door  twee Vereenigingen: 
..Ver. voor  Tentoonstellingsbelangen"  en de „Ned. Ver. van 
Exposanten". e twee zijn gefuseerd. e g heeft deze 
samensmelting met sympathie begroet, hetgeen kan blijken uit 
de subsidie van ƒ 7000, op de staatsbegrooting 1913 voor  de 
nieuwe Vereeniging uitgetrokken. 

t is de bedoeling, dat de Vereeniging een permanent bureau 
zal hebben, waar  voor  alle aangeslotenen, waartoe ook vereeni-
gingen behooren, de noodige hulp en voorlichting verkrijgbaar 
zullen zijn. e toegetreden vereenigingen worden gerangschikt 
onder  verschillende groepen, b.v.: Opvoeding en Onderwijs. 

, enz. 
t , overtuigd van de belangrijkheid van een 

dergelijke vereeniging, besloot aan het ontvangen verzoek, 
luidende: of het, althans in beginsel, bereid is, te bevorderen 
dat de j  als lid tot de Ver. v. Tentoonstellingsbelan-
gen toetreedt, te voldoen ; en het heeft zich nader  in contact met 
deze vereeniging gesteld. 

E T O T G  A. V. e Commissie heeft 
medegedeeld, dat zij  haar  taak heeft beëindigd en in hare laatst 
gehouden vergadering de door  haar  ontworpen A. V. in eind-
redactie heeft vastgesteld. e A. V. zullen binnenkort worden 
gedrukt en gevraagd werd of het r  exemplaren 
wenschte te bestellen en zoo ja, hoeveel, om aan de leden der 

. toe te zenden. 
t r  achtte het wel wenschelijk, dat aan alle leden 

der , een exemplaar  der  A. V. wordt toegezonden en besloot 

het benoodigde aantal op te geven bij  den Ned. Aannemersbond, 
die voor  het drukken zorgt en die zijn leden ook een exemplaar 
toezendt. 

E E T E  A . . . Naar  aanleiding 
van ontvangen mededeelingen. waaruit de conclusie getrokken 
zou kunnen worden, dat de voorgenomen restauratie van het 
bekende schilderachtige kerkj e te Egmond a d. f wat te ver 
werd doorgevoerd en er  kans zou kunnen zijn, dat het authen-
tiek oude te veel zou worden geschaad, werd aan de Commissie 
voor  de oude , ingesteld door  de , op-
gedragen dit geval nader  te onderzoeken. 

t overig behandelde is niet voor  publicatie geschikt. 

 Alg. Secretaris 

J. . 

G VA N E G VA N T 
T N -

, OP 6  1913. 

(ft ^ge e Voorzitter  van het , de heer  A. Salm 
|j  G.Bzn. opende de vergadering, heette alle aanwe-
B zigen welkom en deelde mede, dat geen der  Af iee-
[<i lingen nieuwe punten aan de Agenda wenschte toe 
r te voegen, zoodat alleen in behandeling genomen zal 

worden de Agenda der  Alg. . 
Spreker zette hierop nader  uiteen, op welke wijze het -
stuur  gemeend had dit jaar  deze Alg. vergadering te houden, 
zooals in hoofdtrekken reeds medegedeeld is in B. Weekblad 
1913 blz. 170. 

Aangezien op de vergadering der n op 28 Apri l 
j.l . van het r  een praeadvies over  de Concept Sta-
tuten en Alg. , opgesteld door  de Fusie 
Commissie, is gevraagd, en het r  bezig is dit prae-
advies samen te stellen, waarbij  rechtskundig en ander  advies 
gevraagd moet worden, zal het niet mogelijk zijn. de Statuten en 
Alg. t op de Alg. g reeds weder 
te doen behandelen. 

Getracht zal worden op een der  avonden de leden aangenaam 
bezig te houden, maar  nadere bijzonderheden kunnen hierom-
trent nog niet worden gegeven. 
Opgemerkt werd, dat het wel wenschelijk zou zijn, een excursie 
aan deze vergadering te verbinden, waartoe een tochtje over 
het water  zich bijzonder  goed leent. 
Verder  kon de vergadering zich vereenigen met de agenda, en 
werd de nadere uitwerkin g overgelaten aan het . 
Bij  de rondvraag wees de voorzitter  der  Afd. Amsterdam, de 
heer  F. W. . Poggenbeek, op het gebrek aan goede sprekers, 
die genegen zijn een voordracht te houden voor  de Afdeeling. 
Toch gelooft spreker  dat hierin wel eenige verbetering kan wor-
den gebracht, wanneer  de Afdeelingen onderling elkaar  regel-
matig op de hoogte stellen van sprekers, die voor  de respec-
tieve Afdeeling heeft gesproken, zoodat de Afdeelingen weten 
wie zich als spreker  beschikbaar  stelt en welke condities door 
dezen gemaakt worden. 

e overige aanwezige vertegenwoordigers van Afdeelingen slo-
ten zich hierbij  aan, zoodat een contact als boven bedoeld, tot 
stand gebracht zal worden. 
n verband met de vraag, of het niet mogelijk zou zijn te bevor-

deren, dat er  meerder  samenwerking zou komen tusschen de 
Afd . Amsterdam en het genootschap Architectur a et Amicitia . 
ontspon zich een levendig debat. n het algemeen zou men veel 
voelen voor  meerder  samengaan, ten einde versnippering van 
krachten in een zelfde plaats tegen te gaan. e wijze, waarop dit 
echter  zou kunnen geschieden, was moeilijk te bepalen. n ver-
band hiermede wees de Secretaris der  Afd. Utrecht, de heer 

. , op het "  te Utrecht, dat bestaat uit 
een vereeniging van de Afd . Utrecht der , de Utrechtsche 
Club van leden van A. et A. en . All e deze 3 ver-
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eenigingen behouden hare zelfstandigheid, maar  zijn verder 
vereenigd om de gezamenlijke belangen der  kunst te bevorde-
ren in Utrecht. 

t "  werkt zeer  goed, en kan als voorbeeldge-
steld worden voor  andere plaatsen. e Voorzitter  der  Afd . Am-
sterdam zei toe, dat het Bestuur  der  Afd. ernstig zou overwegen 
op welke wijze nader  contact met A.etA. te verkrijgen zoude zijn, 
waarbij  zeker  het voorbeeld van het "  van nut 
kan zijn. 
Ten slotte werd op de vraag, hoe het stond met de voorbereiding 
der . Bouwkunst-Tentoonstelling 1914, door  den Voorzitter 
een overzicht van deze voorbereiding gegeven, waarbij  werd 
medegedeeld, dat door  de j  f 750 voor  de Tentoon-
stelling beschikbaar  was gesteld. n verband hiermede vroeg 
spreker, of het misschien op den weg der  Afd . Amsterdam ligt, 
ook een subsidie te verleenen, mede in verband met het plaatse-
lijk e der  Tentoonstelling. 

e Voorzitter  der  Afd . Amsterdam meende van wel, en zal het 
punt ter  sprake brengen in de eerstvolgende vergadering van 
het Afd . Bestuur. 
Niets meer  aan de orde zijnde, werd de vergadering gesloten. 

 Alg. Secretaris: 
J. . 

G VA N E J T O T BE-
G . 

1 i 1912 1 i 1913. 

et r  biedt hierbij  den leden een over-
i zicht aan van de werkzaamheden der j 
en van den toestand, waarin zij  verkeert. n in het 
 voorafgaande verslag geconstateerd worden, dat de 

j  in bloei toenam, en dat het vereenigings-
leven opgewekt was, ook van het afgeloopen jaar  kan dit gezegd 
worden. 

t het oog op een eventueele fusie met den Bond van Neder-
landsche Architecten, die in het afgeloopen jaar  nader  werd 
voorbereid, moest de behandeling van meerdere belangrijke 
vraagstukken voorloopig worden uitgesteld. 

. 
t aantal leden bedroeg op 1 i 1913. 881. Van deze zijn 23 

Eerelid. 306 , 315 Buitengewoon d en 237 -
teurs. Verleden jaar  was de samenstelling als volgt: 25 Eere-
leden, 325 , 303 Buitengewone n en 253 

. 
Bij  de vergelijking der  cijfers moetten opzichte van de Architect-

n in aanmerking genomen worden, dat in verband met de 
verhooging der  contributi e voor d van/15op/20 
ingegaan 1 Januari 1912, enkele leden hebben bedankt, terwij l 
een paar  leden overgeplaatst zijn naar  den groep der  Buiten-
gewone leden. Tengevolge van de reorganisatie j 
in 1911 bedankten in 1912 bovendien enkele . 

e j  betreurt het verlies ten gevolge van overlijden 
van haar d Chr. . , en van hare s 

. de Vogel en Bj . Wessel. 

. e nieuwe ledenlijst is reeds sedert eenigen tij d 
opgemaakt, overeenkomstig de nieuwe groepeering der n 
en . n leden is echter  nog geen exemplaar  toege-
zonden met het oog op wijzigingen bij  een eventueele fusie tus-
schen j  en Bond v. Nederl. Architecten. 

r  en Commiss iën. 
21 i 1912 werd het geheele , dat sedert 1 Januari 
1912 .demissionair  was. herkozen. Aangezien de heeren t 

. n hadden bedankt als lid , 
had 24 September eene nieuwe verkiezing plaats voor  deze twee 
vacatures en werden gekozen de heeren J. W. h en J. A. G. 
van der  Steur. e heer  Salm, op 21 i reeds gekozen als tijdelij k 
Voorzitter , werd nu definitief benoemd; als vice-voorzitter  werd 
de heer  v. d. Steur  aangewezen. 
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t r  bestaat nu uit de heeren: A. Salm G.Bzn., 
voorzitter ; J. A. G. van der  Steur, vice-voorzitter  ; S. de Clercq, 
J. W. , Alb . Otten, B. J. Ouëndag, W. F . C. Schaap en 
Jan Stuyt. 
Op de a.s. Alg. , te houden 27 . treden volgens 
rooster  af de heeren B. J. Ouëndag. A. Salm G.Bzn. en W. F , C. 
Schaap; de laatste stelde zich niet herkiesbaar, terwij l de heer 
J. g inmiddels voor  het lidmaatschap van het -
stuur  bedankt had. 

e verkiezing voor  4 n van het r  is uitge-
schreven; candidaten zijn de heeren: B. van Bilderbeek, A.W. C. 

, W. t Czn., J. B. van , B. J. Ouëndag en 
A. Salm G.Bzn. e stembiljetten voor  de verkiezing zijn den 

n toegezonden ; de uitslag van de verkiezing zal 
bekend gemaakt worden op de a.s. Alg. . 

E V A N G -

. Wegens bedanken van den heer  J. . W. N als 
li d van het , werd in diens plaats tot lid dezer 
Commissie benoemd de heer  Jan Stuyt. e Commissie bestaat 
nu uit de heeren A. Salm G.Bzn., B. J. Ouëndag en Jan Stuyt, 
waaraan toegevoegd is als Secretaris de heer  J. Gratama; zij 
heeft in het afgeloopen jaar  wekelijks vergaderd. 

E V A N . n aansluiting aan art. 12a van het 
Alg. . t treedt op 27 i a.s. in de Commissie van 
Onderzoek volgens rooster  af de heer  J. A. G. van der  Steur, die 
niet direct herkiesbaar  is ; de voordracht tot voorziening in deze 
vacature, opgemaakt door  het , bestaat uit de 
heeren C. N ; debeide overige leden dei-
Commissie zijn de heeren J. W. h en F . W. . Poggenbeek. 

E V A N . n t 1912 heeft de heer . C. 
. voorzitter  dezer  Commissie, bedankt voor  het lidmaat-

schap, in diens plaats werd benoemd de heer  Jan Stuyt; tot 
tijdelij k voorzitter  dezer  Commissie is benoemd de heer  W. A. E. 
van Geuns, terwij l de beide overige leden der  Commissie zijn de 
heeren B. J. Ouëndag en . Zwiers. e heer  Van Geuns heeft 
inmiddels als lid dezer  Commissie bedankt. 

E V A N . Op de a.s. Alg. g treedt 
de geheele Commissie af,die zich herkiesbaar e voordracht 
tot voorziening in deze Commissie,opgemaakt door  het -
stuur, bestaat uit de heeren : . B. N. Bolderman G. Versteeg, 
W. J. de Groot J. , A. Salm G.Bzn. C. W. Nijhoff . 

. n deze commissie is voor  de vacature, 
ontstaan door  het bedanken van den heer  J. . W. , be-
noemd de heer  A. Salm G.Bzn. Verder  bestaat de Commissie uit 
de heeren A. W. Weissman en de Alg. Secretaris J. Gratama, 
welke laatste ambtshalve lid dezer  Commissie is. 

E E V A N E E E N 

trad op de Alg. g 1912 in haar  geheel af. e uitge-
schreven verkiezing had het gevolg, dat de aftredende Commis-
sie herkozen werd. Zij  bestaat uit de heeren: C. B. Posthumus 

, voorzitter; S. de Clercq, Joh. s Jr., B, J. Ouëndag. 
J. A. G. van der  Steur  en J. Verheul . 

Secretariaat, e en Administratie . 
e bestaan uit den Alg. Secretaris r  J. Gratama en den 

klerk W. Penaat, terwij l in de plaats van G. F . , portier -
kantoorknecht, aangesteld werd G. Galama. Als accountant is 
werkzaam de heer . G. Verbur g . 

Uitgaven. 

E N zijn in het afgeloopen jaar  regelmatig en com-
pleet verschenen; dank zij  den flinken steun der  medewerkers, 
was steeds copy voorradig; aan allen, die hiertoe medegewerkt 
hebben, onzen hartelijken dank, in het bijzonder  aan de Secre-
tarissen der  Afdeelingen voor  hunne verslagen; verder  aan de 
Correspondenten van het Bouwkundig Weekblad ende verzor-
gers van de verschillende rubrieken, als Sociale e en 
Techniek, k enz. 

t h tijdschrif t ..Bouwkunst"  mag zich in een 

ruime toevoer  van copy verheugen. Echter  is deze copy veelal 
van historischen aard; bijdragen over  moderne architectuur 
worden zelden aangeboden. Waar het zeer  zeker  ook op den 
weg der j  ligt, deze historische bouwkunstige ar-
tikelen in wetenschappelijk populairen vorm te publiceeren, 
aangezien zij  de bouwkunst bevorderen en geen ander  tijdschrif t 
in Nederland hiervoor  is aangewezen, worden zij  in „Bouw-
kunst"  opgenomen. t gevolg is, dat hierdoor  in het tijdschrif t 
te weinig de moderne architectuur  vertegenwoordigd is. 
n verband met het voornemen van de firm a Ahrend om een 

nieuw bouwkundig tijdschrif t te stichten, speciaal aan de mo-
derne bouwkunst en aanverwante kunsten gewijd, werden po-
gingen in het werk gesteld om te geraken tot één tijdschrift , 
waarin „Bouwkunst" , e Architect"  en het nieuwe tijdschrif t 
van de firm a Ahrend zouden zijn vereenigd. r  de firm a 
Ahrend echter  ten slotte van haar  voornemen afzag, viel dit 
plan in duigen. 

Van meer  dan eene zijde wordt het echter  wenschelijk geacht, 
dat over  de moderne architectuur  meer  gepubliceerd zal wor-
den. Op de a.s. Alg. i vergadering zal reorganisatie van „Bouw-
kunst"  besproken worden, waarbij  tevens de wenschelijkheid 
en mogelijkheid van een eventueel samengaan van „Bouwkunst " 
met e Architect"  onder  oogen zal worden gezien. Ten slotte 
een woord van lof aan de uitgeefster  der  periodieken, de firm a 

n &  Co. te 's Gravenhage, die voort blijf t gaan op goede en 
aangename wijze de periodieken der j  te verzorgen. 

E E E . t plaatwerk, waar-
van nog exemplaren voorradig zijn, werd in het afgeloopen jaar 
herhaaldelijk verkocht; in herinnering wordt gebracht, dat de 
prij s voor  een ingenaaid exemplaar  bedraagt voor  de leden en 
de donateurs der j  f 1,35, en gebonden f4,35; in den 
boekhandel resp. f 15 en f 18. 

N E N . e beide belang-
wekkende bijdragen van den heer  C. . Peters, respectievelijk 
opgenomen in het Bouwk. Tijdschrif t 1907 en in Bouwkunst 1911 
en 1912, zijn als boekdeelen verkrijgbaar  bij  de f rma Erven van 
der e Groningen voor  den prij s van f7.50 en f5. 

. e boekjes, bevattende de vraagstukken van 
het examen ter  verkrijgin g van het a van Bouwkundig 
Opzichter, Bouwkundig Teekenaar  en Onderbaas, afgenomen in 
1912 en voor  den prij s van f0,85, f0,50 en f 0,50 verkrijgbaar 
gesteld, werden in groot aantal verkocht. 

N EN N -

. n werden de n voor  de berekening en 
uitbetaling van het m voor  Architecten (prij s f 0,15 per 
stuk en f 1,25 de 10 stuks) verkocht; evenzoo de n voor  de 
berekening en uitbetaling van het honorarium van Architecten 
voor  werkzaamheden, zich uitsluitend bepalende tot het ont-
werpen en uitwerken van de gevels en het uitwendige van die 
gebouwen, waarvan de verantwoordelijkheid voor  de uitvoe-
rin g berust bij  den Uitvoerder-Bouwer, (prij s ƒ0.10). n herinne-
rin g worde gebracht, dat deze regelen voor  Amsterdamsche 
toestanden werden opgesteld. 

. Eveneens werden veelvuldig verkocht de 
Algemeene n voor  arbeidscontract tusschen Architect en 

r  eenerzijds en Bouwk.-Opzichter, Teekenaar  of Op-
zichter-Teekenaar  anderzijds; prij s ƒ 0,10. 

Bijeenkomsten. E . G werd gehouden 21 
en 22 i 1912. e eerste dag werd 's avonds de huishoudelijke 
Alg. Vergadering gehouden. n herinnering zij  gebracht, dat het 
geheele r  herkozen werd; in de vacature . C. 

t werd later  voorzien. Uit het onvoltallige hoofdbestuur 
werd de heer  A. Salm als tijdelij k voorzitter  herkozen. 
n de Commissie van Onderzoek werd door  de vergadering be-

noemd de heer  J. W. h en in de Commissie van e 
de heeren . B. N. Bolderman, W. J. de Groot en A. Salm GB.zn. 
Op voorstel van den Voorzitter  werden tot Eerelid benoemd de 
Voorzitter  van het e Congres l des Architectes. 

te e in 1912 gehouden, de heer  Giovinale, benevens de 
Voorzitter  van het Uitvoerend comité van het Congres, de heer 

. E. Cannizarro. terwij l tot Eerecorrespondent benoemd werd 
de Alg. Secretaris van het Uitvoerend comité, de heer i Bisi. 
Een geanimeerde bespreking had plaats over  de prijsvraag 
voor  een Stadion, uitgeschreven door  de j  het Ned. Sport-
park. Voor  een uitvoerig verslag verwijzen wij  naar  Bouwk. 
Weekblad 1912, no 22. 

n volgenden dag had 's ochtends een belangrijke bespreking 
plaats over  het , opgemaakt door  de Commissie ter  voor-
bereiding van een eventueele fusie . t 
resultaat was, dat het niet wenschelijk werd geacht de toestan-
den op de spits te drijven . Wordt het criteriu m voor  Architect-
li d te streng gesteld, dan ontstaat een kleine vereeniging, die-
weinig kracht en invloed kan hebben. m is het noodzake-
lij k niet in de uiterste consequenties te vervallen. Aan den 
anderen kant is één gezonde vakvereeniging wenschelijk. 

t een krachtig applaus stemde de vergadering in met de 
woorden van den voorzitter, die in beginsel de wenschelijkheid 
uitsprak om tot eenheid te geraken. 

Aan het r  werd opgedragen het fusie-vraagstuk 
nader  voor  te bereiden. 
Tevens werd besproken de toetreding der j  tot het Verbond 
van Ned. , waartegen in beginsel 
geen bezwaar  werd gevoeld, maar  waarvoor  eerst verlangd 
werd een rapport van het r  over  de financieele 
verplichtingen, die het gevolg van de aansluiting zouden kun-
nen zijn. 
's s had de feestelijke herdenking van het 70 jari g bestaan 
der j  plaats, ingeleid door  een rede van den Voor-
zitter, die een overzicht gaf van wat de j  in de 
laatste 10 jaar  had gedaan. a kreeg Prof. i Evers het 
woord voor  het houden van zijn belangwekkende voordracht 
over  : „Eenheid" , namelijk de eenheid tusschen de vakbroeders 
en in de bouwkunst, en waarbij  spreker  uitvoerig het werk van 

l en n behandelde. 
t Genootschap Architectur a et Amiciti a huldigde de -

schappij  met een hartelij k woord van waardeering bij  monde 
van zijn Voorzitter , benevens met een krans, en op gelijke 
wijze deed de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap. 
Ten slotte besloot een aangename feestmaaltijd in het Paviljoen 
in het Vondelpark deze Alg. . Zie het verslag in 
B. Weekblad 1912, no. 23. 

E E E had 24 en 25 

September  te f plaats. e plaats was gekozen in 
verband met een hoogst interessante Steden-tentoonstelling en 
een s für Stadtewesen aldaar. e excursionisten 
woonden reeds 23 September  de opening van het Congres, 
enkele voordrachten en de feestavond, door  de Stad f 
aangeboden, bij . 

d 24 Sept.. werd door  sommigen het Congres be-
zocht, door  anderen de tentoonstelling, waarna om 1 uur het ge-
meenschappelijk diner  in het restaurant van de tentoonstelling 
plaats vond. 

a werd 's middags de Alg. September  vergadering gehou-
den. n verband met de vacatures . C. t en J. . W. -
man in het r  werden gekozen de heeren J. W. -
rath en J. A. G. van der  Steur. 
Besloten werd tot het verbond van Ned. s toe te 
treden met voorbehoud van eene toevoeging aan de Statuten 
van het Verbond betreffende financieele verplichtingen. 
n verband met de Stadion-prijsvraag en de l t 

prijsvraag, werd de wenschelijkheid uitgesproken bij  de a.s. her-
ziening in de n de bepaling op te nemen, dat 
de leden der  constitueerende vereenigingen verplicht zullen zijn 
bij  het voorbereiden eener  prijsvraag steeds te handelen in over-
leg met de P. P. C, en verder  dat de leden der  const, vereeni-
gingen verplicht zullen zijn aan de P, P. C. inlichtingen te ver-
schaffen, wanneer  die leden uitgenoodigd zijn voor  een prijs -
vraag, en de P. P. C. om inlichtingen vraagt. 
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t bezoek aan de Stadte-Ausstellung was mede oorzaak, dat 
diep beseft werd hoezeer  Nederland nog achterlij k is op het ge-
bied van den Stedenbouw; besloten werd bij  de g er 
op aan te dringen, dat de Technische l te t een 
leerstoel in den Stedenbouw zou krijgen ; terwij l bij  de groote 
Gemeenten zou worden aangedrongen dat zij  prijsvragen zullen 
uitschrijven voor  hare uitbreidingsplannen. 

a had een interessante excursie door f plaats, ter 
bezichtiging van de voornaamste gebouwen, 's Avonds werd een 
feestvoorstelling gegeven in het Stadttheateren had een gemüt-
lich Beisammensein plaats in . 

n volgenden dag werd het congres bijgewoond of de tentoon-
stelling bezocht; 's middags werd wederom gemeenschappelijk 
gedineerd in het t van de Tentoonstelling; ten slotte 
werd in het Schauspielhaus als feestvoorstelling het uitstekend 
gespeelde stuk: a Gabler  van n gegeven. 
En zoo eindigde deze 2 daagsche excursie, die èn leerrij k èn aan-
genaam was geweest. 
Voor  een uitvoerig verslag, zie B. Weekblad 1912, No. 40. 

G V A N . n Apri l 1913 had 
een vergadering van n plaats ter  bespreking van 
de wel doorwrochte Concept Statuten en Alg. k 

, opgemaakt door  de Fusie Commissie voor  de even-
tueel nieuwe vereeniging. geboren uit de fusie van j 
en Bond van Ned. Architecten. r  de vergadering, vóór nader 
op dit concept in te willen gaan. door  stemming uitmaakte, dat zij 
van het r  een prae-advies over  het concept wenschte 
met vermelding der  gevolgen, die zouden voortvloeien uit een 
eventueele ontbinding der , moest helaas de behan-
deling van het onderwerp uitgesteld worden tot het praeadvies 
zou zijn vastgesteld. Een verslag dezer  vergadering is opge-
nomen in B. Weekblad 1913, No. 18. 

Alles was voorbereid om op de a.s. Alg. g omtrent 
het fusie-vraagstuk eene beslissing te nemen, dit kan nu echter 
niet geschieden. 

G V A N T T N  A F -

. e vergadering had 6 i 1913 plaats ; hierop werd 
de Agenda der  Alg. g op 27 en 28 i besproken. 
Tevens werd van gedachten gewisseld over  een hervorming der 
Afdeelingen. als gevolg van dereorganisatie der . 
Afgewacht zal echter  worden, wat het resultaat van de fusie-
plannen . Bond zal zijn. 

, Tijdelijk e Commiss i ën en Vertegenwoordi-
ging der . 

. Tot de handelingen die verstrekkende gevol-
gen kunnen hebben en van veel invloed kunnen zijn op de be-
hartigin g van de vakbelangen van den architect en op de -
schappij, behoort de instelling der  z.g. Fusie-Commissie, waartoe 
het r  op voorstel van den heer  Alb . Otten en over-
eenkomstig den algemeen gevoelden wensch in 1911 het initiatie f 
had genomen. e Commissie heeft tot taak te onderzoeken welke 
de meest gewenschte verhouding tusschen j  en 
Bond van Ned. Architecten zal zijn en na te gaan op welke wijze 
deze eventueel nader  zouden kunnen samengaan of meer  in het 
algemeen eenheid te bereiken zou zijn in het vakverenigings-
leven der  Architecten. 

e Bond verklaarde zich genegen tot medewerking. Voor  de 
j  hebben in deze Commissie zitting de heeren : 

J. A. G. van der  Steur. G. Versteeg en S. de Clercq, welke laatste 
den heer  J. . W. n verving, die in het afgeloopen jaar  uit 
de Commissie trad; voor  den Bond hebben zitting de heeren: 
C. N. van Goor, A. J. Joling en J. P. Stok Wzn. 
Nadat de Commissie haar t had uitgebracht, werd dit 
nader  toegelicht op een vergadering der  Fusie-Commissie met 
de beide besturen op 25 Apri l 1912. t t is behandeld op 
de Alg. g in 1912 waarop in beginsel tot samen-
smelting op den basis van het t werd besloten. a 
heeft de Commissie, gevolg gevende aan hare welwillende toe-
zegging, Concept Statuten en Alg. . t opgemaakt 
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voor  de gefuseerde Vereenigingen, welke behandeld zij» in de 
vergadering van n op 28 Apri l j.l . en nader  in be-
handeling zullen genomen worden (zie hierboven). 

N V O O ,  EN 

 V A N . e zeer  gewaardeerde -
subsidie gaf, evenals verleden jaar, de examens een belangrijken 
financieelen steun, waardoor  gedeeltelijk in de behoeften van 
deze zich steeds meer  uitbreidende examens kon worden voor-
zien. Uit den toevoer  van Candidaten, die dit jaar  groot was. en de 
vraag naar  gediplomeerden blijk t ten duidelijkste, hoe zeer  deze 
diploma's naar  waarde worden geschat. e r  van Binnen-
landsche Zaken, gevolg gevende aan het verzoek van het -
bestuur  te willen bevorderen dat de band tusschen de g 
en de Examens sterker  werd en ook meer  naar  buiten zou blijken , 
hetgeen o.a. kan geschieden door  het aanwijzen van een tweetal 
personen, speciaal door  den , om deel uit te maken van de 
Examencommissie, wees hiertoe aan de heeren . E. C. , 
Bouwk. , , en J. e Groot, Opzich-
ter  1ste klasse bij  de n voor  Onderwijs enz. 

e voorbereiding en leiding der  examens was dit jaar  voor  het 
eerst gelegd in handen van de Onderwijs-Commissie. r 
wordt hier  de medewerking van allen herdacht, die ook dit jaar 
de examens met goed resultaat hebben voorbereid en afge-
nomen; in het bijzonder  geldt dit voor  den Voorzitter  der 
Examen-Commissie, den heer  B. J. Ouëndag. e Examen-Com-
missie bestond uit de heeren: B. J. Ouëndag, voorzitter;  Bletz, 
Vice-Voorzitter ; . B. N. Bolderman; . Bonda ; . van ; 
J. J. . ; . E . . P. ; J. A. v. d. Sluijs 
Veer; P. A. Timmers en . , allen te Amsterdam; 

G. Versteeg te Arnhem ; J. . Gantvoort te ; . v. d. 
t g te Voorbur g ; A. Brouse van Groenou; . J. -

merman Jr.; Joh. . n ; . Vrijenhoek en W. de Vrin d Jr. te 
's-Gravenhage; J. B. van ; G. k en J. J. van 
Noppen te ; . J. n en W. F. Overeijnder  te 

; F. de r  te Zwolle; G. Stapenséa te Sneek; 
. van n en W. de Jong te Utrecht; B. van Bilderbeek te 

; A. l te Ede; . J. P. n te Eindhoven en 
P. J. W. J. van der  Burgh te m ; terwij l Secretaris was de 
heer  J. Gratama. n herinnering wordt gebracht, dat 201 Candi-
daten deelnamen aan het examen Bouwk, Opzichter, 12 aan het 
examen Bouwk. Teekenaar  en 11 aan dat van Onderbaas ; res-
pectievelijk slaagden 67, 4 en 8. 

N . r  van verschillende zijden de 
wensch te kennen was gegeven, dat ook een examen B Bouwk. 

, nader  omschreven in het t der  Be-
kwaamheidsacten Commissie, op initiatie f van den Alg. Ned. 
Opz. en Teek. Bond ontstaan, zou worden ingesteld en afge-
nomen door  de , was het r  in beginsel 
hiertoe besloten en had het eene Commissie van Voorbereiding 
benoemd, bestaande uit de heeren : A. W. C. , B. J. Ouën-
dag. A. Salm G. Bzn., W. F. C. Schaap en B. W. Wierin k e 
Commissie kwam na onderzoek tot de conclusie, dat het wensche-
lij k is een Examen voor r  in te stellen en stelde 
een programma van Eischen hiervoor  op. n verband met het stre-
ven van het , om het r  Technisch Onderwijs te rege-
len, is het concept-Programma van Eischen, gepubliceerd in B. 
Weekblad 1911, n". 50, niet nader  behandeld. t zal nu echter 
in behandeling genomen worden op de a.s. Alg. . 

E T O T G V A N E . n deze 
Commissie hebben zitting, voor  de j  de heeren J. 

, C. B. Posthumus , en A. Salm G.Bzn.; voor  den 
Bond van Ned. Architecten de heeren . G. Jansen, Alb . Otten 
en J. P. Stok Wzn., als secretaris is hieraan toegevoegd de heer 
J. Gratama. e Commissie tracht o.a. een aannemelijke regeling 
te ontwerpen voor  de bepaling van het honorarium van bouw-
blokken; zoo ook om in de bestaande tabel de sprongen tusschen 
de bouwsommen voorde kleinere bedragen minder  groot te doen 
zijn en daarvoor  tusschenposten te berekenen. Zij  hoopt spoedig 
haar t uit te brengen. 

E E V A N N . n deze Com-
missie, die tot taak heeft vast te stellengoede modellen en regelen 
voor  de verschillende gevallen, waarin de architect betreffende 
zijn rechtspositie of zijn verantwoordelijkheid betrokken is, 
hebben zitting de heeren: W. J. de Groot, B. J. Ouëndag en . E. 

. P. . welke laatste benoemd werd als plaatsver-
vanger  van den heer  J. . W. , die in het afgeloopen jaar 
als lid dezer  Commissie bedankte. 

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

G V A N E N OP B O U W E N EN W O N E N . 

e Commissie, eenvoudigheidshalve bekend als ..Bouwver-
ordeningen Commissie"'  waarvan het lid van het , 
de heer  Schaap, voorzitter  is. en geïnstalleerd 5 September  1911. 
is met haar  omvangrijken arbeid nog niet geheel gereed kunnen 
komen. 

d kan worden, dat ter  verdeeling der  werkzaam-
heden de Commissie zich gesplitst heeft in sub-Commissies : een 
Juridische, een Constructieve en een . 

E G . e belangrijke prijsvraag 
voor  een Stadion, uitgeschreven door  de : „het Ned. Sport-
park"  leidde tot eenige wrijvin g tusschen de architect-leden 
der  Jury van deze prijsvraag en de P. P. C, aangezien in het 
programma meerdere bepalingen van de Alg. n buiten 
werking waren gesteld en de Jury in hare houding is blijven 
volharden zonder  overleg te willen plegen met de P. P. C, 
ook nadat deze in haar  advies op de tekortkomingen in het Pro-
gramma gewezen had. Om echter  de mededingers geen dupe te 
doen zijn van de lange onderhandelingen ter  dezer  zake. werd 
door  de vier  constitueerende vereenigingen de deelname aan 
deze prijsvraag ten slotte niet als ongeoorloofd beschouwd. 

r  deze kwestie werd sterk de wenschelijkheid gevoeld, dat 
in de n duidelij k omschreven zal worden, dat 
de leden der  constitueerende vereenigingen. die op eenigerlei 
wijze betrokken worden in de voorbereiding eener  prijsvraag, 
zich in elk geval vóór de publicatie van het programma in ver-
binding zullen stellen met de P.P.C. 

n zake de besloten prijsvraag voor  het l , had-
den de uitgenoodigde architecten aan de P.P.C. geen nadere in-
lichtingen omtrent deze prijsvraag willen geven. t -
stuur  betreurde dit. daar  hierdoor  de P.P.C. niet kon voldoen 
aan haar  opdracht, vastgelegd in art. 2 van het . t 
dezer  Commissie, namelijk te bepalen wat een prijsvraag is, en 
wat niet. Ook de besturen der  constitueerende vereenigingen 
konden in deze geen nadere inlichtingen krijgen , en zoo werd 
zoowel door  deze prijsvraag als door  die van het Stadion, teil 
zeerste de noodzakelijkheid gevoeld, bindende bepalingen op te 
nemen in de Nat. Prijsvraag , waardoor  het gebeurde met 
de beide prijsvragen in het vervolg niet meer  zou kunnen voor-
komen Op de Alg. Septembervergadering der . werd dit 
onderwerp ter  sprake gebracht. Aan de P.P.C. werden bij  meer-
dere punten ook deze punten medegedeeld, om in de aanvulling 
van de N. Pr. . te worden opgenomen. 

Tevens, was bij  de bovengenoemde kwesties duidelij k gebleken, 
dat de samenwerking tusschen de constitueerende vereenigingen 
en de P.P.C. te omslachtig, te tijdroovend en ook niet praktisch 
plaats vond. 
n verband hiermede stelde de P.P.C. voor. de leiding van de met 

haar  te voeren correspondentie op te dragen aan de oudste der 
Const. ver. en daarvoor  een speciale regeling te maken. 

t Bestuur  van den B. v. N. Arch, meende, dat een betere weg 
gevolgd werd, wanneer  aan de P.P.C. een commissie van leden-
mandatarissen der  const, vereenigingen werd toegevoegd. e 
beslissing over  dit onderwerp is inmiddels gevallen; het voor-
stel van de P.P.C. is overgenomen. 
n de P.P.C. trad periodiek af de heer  Paul J. de Jongh, in wiens 

plaats door  de const, vereenigingen gekozen werd de heer . G. 
Jansen. 

T . Evenals in 1911 is dit jaar  aan den 

r  van . Nijverheid en l op diens verzoek 
door  het r  een t uitgebracht betreffende de 
bouwbedrijvigheid in Nederland over  1912. e vragenlijst, over-
gelegd door  Afd , werd aan de Afd. der j  ter 
beantwoording opgezonden. Een Afdeeling antwoordde te laat, 
terwij l een andere Afdeeling niet wenschte mede te werken, 
daar  zij  de kosten aan de samenstelling van het t verbon-
den, niet in verhouding achtte met het zeer  verkort résumé, dat 
officieel gepubliceerd wordt. e jaarlijksc h terugkeerende 
klacht is aan Afdeeling l medegedeeld. e Afdeelingen 
Amsterdam, 's Gravenhage. Groningen en m beantwoor-
den de gestelde vragen vlug. Aan deze Afdeelingen wordt har-
telij k dank betuigd voor  haar  medewerking. 

F N EN N . e proef werd 
nader  voorbereid door  een door  het r  benoemde 
Arnhemsche Commissie, bestaande uit de heeren : G. Andr é de 
la Porte. J. P. van . A. Salm GBzn., W. F . C Schaap 
en . W. P. Wisboom. 
Op een terrein van de Gemeente Arnhem heeft de Commissie 
een loods gebouwd van 6 x 10 . gedeeltelijk gedekt met pannen, 
gedeeltelijk met riet. t gebouwtje zal eeingen tij d aan weer  en 
wind worden blootgesteld, waarna de proefin tegenwoordigheid 
van autoriteiten en belangstellenden op verschillend gebied zal 
plaats hebben. 

 V A N E V O O E N N . 

n het Bestuur  van dezen , bestaande uit 5 leden, is de 
j  vertegenwoordigd door  den heer  C. B. Posthumus 

, terwij l Buitengewone n van het Bestuur  zijn de 
heeren Alb. Otten en B. J. Ouëndag. 
Verder bestaat deze d uit 45 leden, namelijk 15 leden, aan te 
wijzen door  de Vereeniging van e . 15 leden 
aan te wijzen door  de j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst, en 15 leden aan te wijzen door  den Ned. Aannemersbond. 

e leden door  de j  tot Bevordering der  Bouwkunst 
aangewezen zijn: 
A. . N. van Gendt ; . A. C. , P. J. s ; . 
E . C. ; J. ; W. C. ; J. A. k -
wer  ; C. : Alb . Otten; B. J. Ouëndag; C. B. Posthumus 

s ; A. Salm GBzn.; Jan Stuyt; J. Verheul . en G. Ver-
steeg. 

N V A N S J E G V A N B O U W O N T -

N . n de Amsterdamsche Com-
missie is de j  vertegenwoordigd door  den heer  B. J. 
Ouëndag, terwij l de Voorzitter  der j  door  de Gemeente tot 
haren vertegenwoordiger  in deze commissie is benoemd. n de 

e Commissie is de j  door  den heer  S. de Clercq ver-
tegenwoordigd. 

Aangezien vernomen werd. dat wijzigingen in de instructie door 
de Amsterdamsche Schoonheidscommissie aan den wethouder 
van P. W. waren voorgedragen, achtten de j  t. Bev. 
der Bouwkunst, de Afd. Amsterdam der , het Gen. Architec-
tur a et Amiciti a en de Bond van Ned. Architecten, welke in deze 
Commissie vertegenwoordigd zijn, het wenschelijk, dat deze 
instructies niet zullen worden vastgesteld, alvorens deze ver-
eenigingen haar  oordeel er  over  hebben uitgesproken. e Ver-
eenigingen mochten van de Schoonheids Commissie vernemen, 
dat omtrent de reorganisatie der  commissie onjuiste voorstellin-
gen de rondte deden, en dat, hoewel de commissie geen verant-
woordelijkheid aan de vereenigingen schuldig is, het toch de be-
doeling is om. wanneer  de concept instructies van B. en W. om 
advies zullen zijn ontvangen, deze om vertrouwelij k advies aan 
de Vereenigingen zullen worden voorgelegd. 

Aan het verzoek van de Commissie voor  het Stadsschoon te Am-
sterdam, gericht tot het , om een afgevaardigde te 
benoemen, welke zitting zal hebben in genoemde Commissie, 
heeft het r  gevolg gegeven en benoemd den heer  B. 
J. Ouëndag. Waar echter  deze Commissie tevens stappen doet om 
te geraken tot een Openbaar  Bouwkundig Adviesbureau en dit 
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onderwerp voorloopig nog een punt van geschil uitmaakt onder 
de architecten, moest de toetreding van den heer  Ouëndag als 
voorwaardelijk worden beschouwd. 
Teneinde tot klaarheid te komen over het onderwerp ..Open-
baar  Bouwkundig Adviesbureau"  zal dit behandeld worden op 
de a. s. Alg. . 

e heeren J. W. . J . B. van m en B. J. Ouëndag zijn, 
op voordracht van het , door  B. en W. van n 
(N. ) in de e Schoonheidscommissie benoemd. 

E T O T T N V A N E -

E N V O O T N EN N 

V A N N T E N E V A N N EN . n 

deze zoogenaamde ..A. V. Commissie"  (ingesteld door  de Ver-
eeniging van e . j  tot Bevordering 
derBouwkunst en Nederlandsche Aannemersbond) is de j ver-
tegenwoordigd door  de heerenVan m en A. Salm G.Bzn. 

e besluit van de Septembervergadering in 1912 zijn de 
concept Voorschriften nader  bestudeerd door een gecombi-

. neerde Commissie van j  en B. N. A. en is daarvan een opge-
maakt rapport in druk verschenen. 
Bij  het vaststellen der  Voorschriften is door  de A. V. Commissie 
rekening gehouden met dit , zoo ook met opmerkingen 
gemaakt door den Aannemersbond en Bond van -
laren. 

e Voorschriften worden nu gedrukt en den Arch, leden van de 
j  zal een exemplaar  worden toegezonden. 

T G . e Bond van n in Neder-
land had het initiatie f genomen tot het vormen eener  Commissie 
tot vaststelling van normale eischen, waaraan hout in het alge-
meen moet voldoen. 

e j  is in deze commissie vertegenwoordigd door  de 
heeren . A. N. t en J . Verheul . terwij l in deze 
commissie mede vertegenwoordigd zijn: de Ned. Aannemers-
bond, de Bond van , de Vereeniging van -
sche s en het . lust. v. . e commissie 
heeft in Februari 1913 haar t uitgebracht; het is opgeno-
men in Bouwkundig Weekblad 1913. no. 11 en 12. 

t voorstel van het r  aan de Bouwk. Vereenigingen, 
om gezamenlijk een besluit te nemen omtrent de vraag van de 
Commissie: haar  machtiging te verleenen de g te ver-
zoeken, de bepalingen in de bestaande A. V. betreffende hout te 
wijzigen overeenkomstig de bepalingen van het , is niet 
aangenomen. t t zal nu behandeld worden in eene 
nader  uit te schrijven vergadering van n der . 

. n zake deze wet werd in het B. Weekblad eene 
beschrijving gegeven van de wenschelijkheid, dat ook de bouw-
kunst beschermd zou worden, waarbij  voorbeelden van plagiaat 
waren afgebeeld. t artikel werd aan de leden der  Staten-Gene-
raal en aan autoriteiten toegezonden. 
Zooals bekend verondersteld mag worden, is inde Auteurswet, 
die in het afgeloopen jaar  tot stand kwam. de bouwkunst ook op-
genomen. 

 J A C O B V A N . Gehoor gevende aan het voorstel van 
den heer  A. W. Weissman. om te trachten onder  de architecten 
geld bijeen te krijgen ten einde een beeld van Jacob van Campen 
te doen vervaardigen door den beeldhouwer  Ed. Jacobs en dit 
beeld aan de Gemeente ten geschenke te geven ten einde het te 
doen plaatsen in een der  nissen van het Stedelijk , heeft 
het , in overleg met de besturen der  overige bouw-
kundige vereenigingen, besloten een circulair e onder  de archi-
tecten te doen verspreiden ten einde op deze wijze het benoo-
digde geld bijeen te krijgen . 

. n zake een geschil gerezen tusschen een 
bouwheer en een architect wegens schade aan een door den 
laatsten gebouwde villa, en welke schade de eerste toeschreef 
aan constructieve afwerking der  onderdeden, was de Voorzitter 
der . door  partijen verzocht een scheidsgerecht van 3 leden te 
willen benoemen: deze bracht dit verzoek over  aan het -
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stuur, dat tot arbiters benoemde de heeren: P. J. , 
J. . W. n en W. Uytenhoudt, welke de vraag hadden te 
beantwoorden, op welke wijze afdoende herstelling zal moeten 
geschieden oin in de toekomst dergelijke schade te voorkomen. 

r  het scheidsgerecht werd 29 Apri l j.l . uitspraak gedaan. 

G T. . . n verband met de benoeming eener 
Commissie door  de Ver. van e , welke aan de 
hand van het rapport der  ineenschakelingscommissie zal onder-
zoeken hoe de voor-opleiding aan de T. . School thans behoort 
geregeld te worden, en vervolgens zal overwegen of en zoo ja 
welke wijzigingen in het onderwijs aan en in het leerprogramma 
van de T. . School noodig of gewenscht zijn, heeft het -
stuur  de Ver. van e s er  op gewezen dat z. i. het 
bouwkundig clement te weinig in deze Commissie vertegen-
woordigd was, en bood het, indien gewenscht zijne hulp in deze 
aan. e Commissie antwoordde, dat indien over  speciale vakbe-
langen afzonderlijke voorlichting noodig mocht blijken te zijn, 
de Commissie gaarne van het aanbod gebruik zoude maken. 

 V A N . . e . is 1 Ja-

nuari 1913 tot het Verbond toegetreden; als afgevaardigden der 
. in het Alg. Bestuur  van het Verbond werden aangewezen de 

heeren S. de Clercq en J. Gratama, terwij l als afgevaardigden op 
de Alg. Vergadering van het Verbond werden benoemd, behalve 
de beide genoemde heeren, de heeren B van Bilderbeek. A. . 
Freem, Jac. van Gils, J. W. . Joh. G. . Jan Stuyt 
en G. Versteeg. 

. Op de jaarvergadering van t was de 
j  vertegenwoordigd door den heer  J. Gratama. Op 

deze vergadering werd, op initiatie f van de , de wenschelijk-
heid uitgesproken, dat in beginsel t niet zelfstandig 
zal optreden, maar  vooral zal streven naar een goede samen-
werking der  deelnemende vereenigingen Voorloopig werd dit 
beginsel alleen doorgevoerd bij  de bouwkunstige onderwerpen; 
een bouwkundige commissie werd ingesteld, bestaande uit afge-
vaardigden der  4 bouwkundige vereenigingen en uit de bouw-
kundige leden van het Bestuur  van , welke commissie 
genoemd bestuur  van praeadvies dient. n deze commissie heeft 
voor  de j  zitting de heer  Jan Stuyt. 

E . S T E G E N T . Naar  aanleiding van 
dit congres, dat eind Juli 1913 gehouden zal worden, ontving het 

r  een schrijven van den r  van Binnenland-
sche Zaken, waarin gevraagd werd, of naar  het oordeel van het 

r  het aanbevelenswaardig is, dat de g aan 
het congres deelneemt. Zoo ja, dan zou Z.Exc. gaarne vernemen 
of aan het r  Nederlanders bekend zijn, en zoo ja 
welke, die naar het oordeel van het , geschikt en 
genegen zouden zijn oin, buiten bezwaar  van 's lands schatkist, 
naar  genoemd congres door de g te worden afgevaar-
digd. t , overtuigd van genoemde belangrijk -
heid, heeft aan die opdracht voldaan. 

. . Tot vertegenwoordiger  der . op het 
Xe . Woningcongres te houden September 1913 in den 

. was benoemd de heer  J. . W. . r  deze in-
middels bedankt heeft, werd benoemd de heer  W. F. C. Schaap. 

Op het S E , te Parij s van 13 16 
Juni 1912 gehouden, was de . vertegenwoordigd door  den heer 
J. Gratama. 
Naar het S V O O  O P E N B A A G 

21 22 Juni 1912 gehouden, heeft de . de heer  A. r  af-
gevaardigd. 

Op de E O V E - EN , gehouden 
27 30 Augustus te Scheveningen, hebben de heeren A. Salm 
Voorzitter  en J. Gratama, Alg. Secretaris der j  , de . ver-
tegenwoordigd. 

Bij  gelegenheid van den 8Ssten verjaardag van het Eerelid der 
. . P. J. . . werd den jubilari s een brief van hulde 

gezonden. 

n verband met de verschijning van het werk: „Geschiedenis 
der Nederlandsche Bouwkunst", werd de auteur, de heer A. 
W. , die reeds zoo menig geschrift over  de Ned. 
bouwkunst publiceerde, door het r  gehuldigd en 
werd hem de Eere-medaille. geslagen op het stempel der . met 
oorkonde overhandigd. 

Aan den heer . N werd bij  diens zilveren jubileum de 
zilveren medaille der j  uitgereikt, als erkenning van 
diens vele verdiensten voor de verzorging der  publicaties der 

. 

Adressen. 
Over het onderwerp ..Stedenbouw"  heeft in het afgeloopen jaar 
het r  zich herhaaldelijk uitgesproken. 
Aan den d der  Gemeente Amsterdam werd de wenschelijk-
heid betoogd, dat een Uitbreidingsplan voor Groot-Amsterdam 
tot stand zou komen; in verband met dit adres richtten de Bond 
v. Ned. Architecten, het Gen. A. et A. en het Verbond van Ned. 

. Ver. een dergelijk verzoek tot de Gemeente. 

e de  te Amsterdam werd door  het -
bestuur in een adres aan den d nader  uiteengezet, dat de 
beste oplossing zoude zijn. indien de Gemeente de terreinen, 
zelf exploiteert en voor  de bebouwing prijsvragen uitschrijft . 

e r  van Binnenlandsche Zaken werd gewezen op de 
groote behoefte, die er  bestaat naar  een goede opleiding in den 
Stedenbouw, waardoor het stichten van een leerstoel in den 
Stedenbouw aan de T. . School te t noodzakelijk is gewor-
den. e Afd. Architectuur  der  T. . School werd in kennis gesteld 
van dit adres met toelichting, en haar  gevraagd deze actie te 
willen steunen; waarop geantwoord werd, dat zij  hiertoe gaarne 
bereid was en dat zij  reeds sedert eenigen tij d op een dergelijke 
instelling had aangedrongen. 

Aan de desbetreffende s werd door  de 4 bouwkundige 
vereenigingen een adres gericht, waarin de wenschelijkheid 
werd betoogd, dat bij  de stichting van de monumentale
werken ook de hulp van den particulieren architect zal worden 
ingeroepen. 

Bij  den d van de Gemeente Amsterdam werd geprotesteerd 
tegen de voorgenomen vergrooting van den
aan het , daar  hierdoor de fraaie achtergevel van 
dit museum nog meer  zou worden verborgen en ontsierd. Zooals 
bekend is, heeft de d besloten de uitbouw r wel te 
verlengen. 

Ten zeerste werd de onverwachte afbraak van het 17de eeuw-
sche buitenhuis Torenzicht te  betreurd en den r 
van Binnenlandsche Zaken verzocht, maatregelen te willen 
nemen tegen dergelijk verdwijnen van oude monumenten. 

Aan den d der  Gemeente Enkhuizen werd een adres gericht, 
waarin werd aangedrongen op behoud van het fraaie stadsge-
zicht bij den  en verzocht het nieuwe gebouw voor 
vischafslag elders te doen oprichten. 

n verband met plannen voor  een nieuwe brug over de Waal bij 
Nijmegen, werden Prov. Staten van Gelderland verzocht te wil -
len bevorderen, dat die brug dusdanig zou worden gelegd, dat 
het welbekende mooie gezicht op de Waal uit het Valkhof en van 
het Belvedère ongestoord zou blijven. Een beslissing over  dit 
onderwerp is nog niet genomen. 

Adhaesie werd betuigd over het adres van den Bond van Ned. 
Architecten, dat tot strekking had de ontsierende reclame te
terdam tegen te gaan. 

Bij  het Bestuur  van de Ver. het Nederlandsche Openluchtmuse-
um-werd aangedrongen op het uitschrijven van een prijsvraag 
voor  den bouw en aanlegvanditmuseum. Geantwoord werd, dat 
voor de hoofdgebouwen een prijsvraag zou worden overwogen, 
maar dat de geheele aanleg zich niet leent voor  het uitschrijven 
van een prijsvraag. 

Prijsvragen. 
Ter gelegenheid van het 70 jari g bestaan der , werd een 
Eere prijsvraag „Godefroy "  uitgeschreven met het onderwerp. 
Architectenhuis. e Jury vond geen termen de medailles der 

. uit te reiken, doch een bedrag van ƒ 400 werd toegekend 
aan het ontwerp motto: , ontwerper  de heer . Streef-
kerk, en ƒ 200 aan het ontwerp motto: Sic". r  het echter 
bleek, dat de beide ontwerpers van dit project buitenlanders 
waren en dus niet tot deze prijsvraag konden worden toegelaten, 
verviel deze belooning. e projecten werden geëxposeerd in de 
tentoonstellingszaal van het gebouw der , terwij l de uitrei -
king der  belooning plaats had op de Alg. i vergadering 1912. 

Tentoonstellingen. 
Behalve bovengenoemde tentoonstelling had nog plaats een 
tentoonstelling van ..Baksteen"  en van de ontwerpen, ingekomen 
op de prijsvraag e Woning" , beide uitgaande van de 
Ned. Ver. van Baksteenfabrikanten. 

Gebouw. 
e bovenwoning in het gebouw, welke bewoond wordt door  den 

klerk der , werd opgeknapt; tevens werd hierbij  het 
raam van de woonkamer, dat zeer  hoog geplaatst was en in ver-
band met een bordesje in de kamer ernstig bezwaar  opleverde, 
verlaagd. e verandering is geschied, zonder de architecten 
van het Gebouw daarin te kennen. Getracht is den gevel zoo 
goed mogelijk in verband met de raamverlaging bij  te werken. 

w werd, gelijk in voorgaande jaren, in gebruik genomen 
voor de examens van B. Opzichter. B. Teekenaar  en Onderbaas. 
Verder  werd de vergaderzaal voor  vergaderingen van verschil-
lende Commissiën gebruikt, en geëxploiteerd door  haar te ver-
huren aan de Afd. Amsterdam der , den d van Arbitrag e 
in de Bouwbedrijven, de Afd. Amsterdam van de Christ. Science 
Soc.en andere corporaties Verscheidene architecten houden hun 
aanbestedingen in het gebouw, dat zich hiertoe zeer  goed leent. 
Bibliotheek. 

e catalogus, opgemaakt door een deskundige werd gedrukt: 
de Bibliotheek Commissie zal dezer  dagen een aanvang maken 
met het ordenen der  boeken en platen. Van het J. . -
fonds werd aangeschaft het fraaie en belangrijke boekwerk: 

. : s Englische , terwij l het resteerende 
bedrag benut zal worden voor het aanschaffen van meerdere 
boekwerken, wanneer de bibliotheek geordend zal zijn. 

 Alg. Secretaris. 
J. . 

G VOO T
1913, S E E E VA N 

N S T EN J 
T . 

ie Commissie van Financiën heeft de eer  U hierbij  ter 
overweging aan te bieden een ontwerp-begrooting 
voor het jaar  1913. waarop wel dezelfde posten als 
van de begrooting 1912 voorkomen, maar  nu gegroe-
peerd, waardoor  duidelijker  de voornaamste be 

j  spreken.Tot toelichting van deze be-
grooting in het algemeen merkt zij  op. dat waar  het jaar  1912 een 
voordeelig saldo van ƒ 216.95 ' heeft opgeleverd, terwij l daaren-
boven het nadeelige saldo over 1911. groot ƒ 1.375.08 gedekt is 
geworden, het jaar  1913 vermoedelijk niet een dergelijk gunstig 
resultaat zal opleveren, aangezien aan de examens dit jaar  de 

j  waarschijnlij k zal bijdragen voor  een bedrag van 
 /1800, en voor de . Bouwk. Tent. 1914 uitgetrokken is 

een bedrag van ƒ375. Verder  valt op te merken, dat meerdere 
uitgaven geleidelijk aan toenemen in verband met de door de 

j  te behartigen belangen. Een en ander was oor-
zaak, dat het niet gemakkelijk was de begrooting sluitend te-
maken. 

l de financieele toestand geen reden geeft tot bezorgd-
heid, zal toch voorzichtigheid in acht genomen moeten worden 
bij  het geldelijk beheer  over  1913. 

m 
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G voor  jhet jaar  1913, opgemaakt door  de Commissie van Financiën en goedgekeurd 
door  het . 

< 
n 
a 

Vermoedelijke Ontvangsten : 
Begr. Ontv. Begr. 

voor  1912. over  1912. voorl913. 

< o 

a 
Vermoedelijke Uitgaven: 

Begr. Uitgaven Begr. 

voorl912. voorl912. voor  1913. 

1 . 

2 G E B O U W . 

a. , Tentoon-
tellingen. Vergaderingen 
enz 

/12650 

6. t Godefroy . . . . 

. 

Fonds n 

. 

. a. Opbrengst uit het contract 
met den Uitgever  der  wer-
ken van de j  . 

6. Steun Periodieken. . . . 

. 

Verkoop Uitgaven, brochures, 
enz 

.. 4450 

.. 500 

.. 250 

.. 7700 

. 

Bijdrag e Eereprijsvraag ..Gode-
froy"  . 

. 

Examen Bouwk. Opzichter, 
Bouwk. Teekenaar  en Onder-
baas 

220 

G 

. 

G 

N 

. 

Art . 1. e j  bezat 
op 1 Januari 1913. behalve 23 
Eereleden, 307 -
den. 293 Buitengewone -
den en 234 . 

Art . 7. t cijfer  is als volgt 
verkregen: 

a. Bijdragen der -
schappij  ƒ 900. 

b. Subsidie van het 
k 5000. 

c. Examengelden der 
Examinandi 3450. 

Totaal . . ƒ9350. 
Af vergoeding onkos-
ten uit de examens 
voortvloeiend . . . ƒ2435. 

,. 600 

6185 -

„  240 

.. 310 -

Blijf t ƒ6915. 

Voordeelig saldo 1912 

ƒ12526 09 

.. 5119 79 

.. 500 

250 

8228 695 

548 15'' 

296 82'' 

451 

,. 6158 

240 

,. 254 

31 

50 

59 

1/12500 

.. 4880 

.. 500 

.. 250 

8200 
.. 200 

270 

.. 6915 

50 

„  100 

216 95; 

Totalen ƒ33105 ƒ34573 93' ƒ34081 95'' 

nadeelig Saldo over 
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e. 
ƒ 

c. 
d. 

ƒ 

g 
1911 , 

E . 

a. - en Verblijfk . -
bestuur, Commissieden, Se-
cretaris 

b. Bureaubehoeften, bureau-
drukwerken Telefoon-
abonnement 

c. n verkiezingen en 
vergaderingen 

d. n der  contri-
buties, vrachten, porto's 
telegrammen, . telefoon-
gesprekken 
Onvoorzien 

g 70 jari g be-
bestaan der . 

. 

a. Tractementen 
6. Pensioenverz. personeel . 

G E B O U W . 

a. Onderh., meubeleering enz. 
b. belastingen (person, grond-

en straat precario) . . . 
Verzekering (Brand en Glas) 
Vuur , licht en water  . . . 

e. Schoonhouden, puibewas-
sching 
Verbeteren Tentoonstel-
lingsruimten 

. 

a. Aanschaffen boekwerken 
fonds n 

b. Aanschaffen boekwerken, 
periodieken en drukken 
Catalogus 

. 

Uitgaven van de Periodieken, 
m der  medewerkers 

en teekenwerk inbegrepen 
. 

n drukken tabellen, bro-
chures, enz 

. 

a. Eereprijsvraag „Godefroy" 
b. Fonds Eereprijsvraag Go-

defroy 
c. j 

. 

Examen Bouwk. Opzichter, 
Bouwk. Teekenaar  en Onderb. 

E . 

a. Bijdrage in de kosten van 
den d van Arbitrage , on-
kosten ingestelde en in te 
stellen tijdelijk e Commis 
siën 

6. i 
gingen, Congressen, bene 
vens Vertegenwoordiging 

c. Bevordering Bouwkundig 
Onderwij s 

d. Bijdrage t Confe 
rentie t 

e. Bijdr . . B. Tent. 1914, 
. 

Uitkeeringen a. d. afdeelingen 
. 

a. e der  4",„ . g 
6. e d. 3«oGeldleeningen 

. 

a. Aflos. d. 4"/n . g 
6. Aflos. d. 3u/„  Geldleeningen 

Voordeelig Saldo 1912 . . . . 

ƒ 1375 08 ƒ 1375 08 

.. 500 

.. 450 

.. 300 

565 15 

.. 688 42 

.. 420 87 

560 

„  770 

.. 400 

600 „  552 921' 1.. 550 — 
106 92 „  168 82 .. 107 45" 

300 

4700 

91 65 

„  4871 69"  ,. 4800 -
515 „  515 31"  .. 515 . 

800 .. 883 68 800 

325 „  323 69 .. 325 
40 .. 55 85 .. 55 

375 „  492 97 .. 400 

70 Ï7 72' 

100 

.. 250 

. 400 

.10800 

. 600 

25 

.. 250 

., 236 

„11399 

.. 554 

.. 451 

.. 25 

6595 

100 

150 

240 

150 

75 

.. 2260 

.. 153 

,. 500 
.. 250 

.. 6512 

„  167 

.. 240 

.. 150 

.. 64 

.. 2260 

.. 153 

92 

51" 

13" 

31 

20 

.. 130 

.. 100 

., 250 — 

11 

., 400 

„10500 

.. 400 

„  25 
.. 200 

.. 8714 

„  125 

., 280 

.. 100 

.. 375 

„  65 

.. 2240 

.. 145 50 

Totalen ƒ33105 

„  500— * 500, 
,. 250 .. 250 
„  216 951 

ƒ34573 93"  j 34081 95; 

r  volgt nadere toelichting op enkele posten : 
Ontvangsten. 
Volgnummer 1. e opbrengst der  contributies is iets afnemend, 
vergeleken bij  1912. j  moet in aanmerking genomen wor-
den, dat in 1912 de contributi e der n gebracht is 
op ƒ20; tengevolge hiervan hebben eenige leden bedankt, ter-
wij l enkele leden tijdelij k geen contributies betaalden, aange-
zien zij  zich met hun overplaatsing van den groep der  Arch. 

a naar  de n niet vereenigden en een defini-
tieve beslissing in deze is opgeschorst tot eene beslissing in zake 
fusie d is genomen. n verband met de jaar-
lijksche aanwinst van leden meende de Commissie de contribu-
tieopbrengst wel te kunnen schatten op/12,500. 
Volgnummer 4. t verheugt de Commissie te kunnen mededee-
len, dat de opbrengst der  advertenties Weekblad in 1912 rj  ƒ500 
boven de begrooting is gegaan; en daar  het zich laat aanzien, dat 
ook in 1913 dit verhoogde bedrag bereikt zal worden, is die post 
begroot op ƒ 8200. 

Volgnummer 8 en 9. e twee nummers vervangen het vroe-
gere nummer  : Toevallige baten. Waar  bij  de Uitgaven een post 
Bevordering van Bouwkundig Onderwij s voorkomt, is het ge-
wenscht deze post ook bij  de Ontvangsten eventueel te doen 
uitkomen. 
Uitgaven. 
Volgnummer lb. e post is verhoogd met het oog op het aan-
brengen van een telefoon in de woning van den Alg. Secretaris. 
Volgnummer 3a. n verband met de verbouwing van het raam 
der  bovenwoning van de . is deze post wederom begroot op 
ƒ800. e begrooting laat niet toe een hooger  bedrag uit te trek-
ken, hoewel het nu zeker  wel wenschelijk zou zijn. dat verschil-
lende zalen en ruimten van het gebouw eens flink onderhanden 
werden genomen. 
Volgnummer 5. e uitgaven 1912 hebben  ƒ600 meer  bedragen 
dan begroot was. t heeft tot oorzaak, dat in 1912 ontvangen is 
aan steun periodieken ƒ 548.15 . Waar niet vast op deze steun is 
te rekenen, en waar  op de periodieken iets bezuinigd kan 
worden, acht de Commissie een bedrag van ƒ 10.500 voldoende 
voor  1913. 
Volgnummer 6 e post. die vroeger  gebracht werd onder  on-
voorzien, is nu zelfstandig geworden. 
Volgnummer 7. e Commissie acht het wenschelijk een bedrag 
voor  een prijsvraag der . uit te trekken. 
Volgnummer 8. e meerdere uitgaven van het examen zijn het 
gevolg van de vermeerdering van het aantal examinatoren van 
22 op 32 en van de 6 groepen candidaten B. Opzichters tegen 4 
in 1912. 
Volgnummer 9b. e post is verhoogd met het oog op de toetre-
ding der . tot het Verbond van Ned. -
gen, waarvoor  de contributi e  ƒ75 bedraagt, terwij l de Com-
missie verder  van ineening is, dat deze post niet laag begroot 
moet worden, in verband met vertegen woordiging op congressen. 
Volgnummer 9e. l de Commissie gaarne een grooter  be-
drag had uitgetrokken vindt zij  toch geen termen in verband 
met de beschikbare middelen meer dan/750 voorde . Bouwk. 
Tent. 1914 af te staan. Waar deze Tent. in 1914 plaats vindt, acht 
de Commissie het rationeel, dat de helft der  750 komt ten laste 
van 1913 en de andere helft ten laste van 1914. 

Aldus vastgesteld in de Vergadering van de 
Commissie van Financiën op 26 Apri l 1913. 

Voor de Commissie 
de Secretaris 

wg. J. . 

G OVE T
1912 VA N E J T O T -

G T T AA N T 
. 

Ter voldoening aan het bepaalde in Art . 10 van haar  reglement 
heeft de Commissie van Financiën de eer  U hierbij  haar  jaarver-
slag over  1912 aan te bieden. Evenals vorige jaren zijn dcor  den 

deskundige van de j  de navolgende stukken opge-
maakt en aan onze Commissie ter  hand gesteld: 
le. g en Verantwoording overeenkomstig de begroo-
tingsposten. 
2e. e balans op 31 r  1912. 
3e. g en Verantwoording van het Fonds Godefroy. 
4e. e balans van dit Fonds op 31 . 1912. 

e Commissie, die met deze stukken accoord gaat, merkt naar 
aanleiding van deze het volgende op : 

t verheugt de Commissie er  op te kunnen wijzen, dat de ont-
vangsten ongeveer  ƒ1450 meer  hebben bedragen dan geraamd 
was. e vermeerdering is hoofdzakelijk het gevolg van dri e 
posten : a. de huuropbrengst van het gebouw, die ongeveer/660 
hooger  is dan begroot was, waartoe heeft medegewerkt de Bak-
steen Tentoonstelling in 1912 met een bedrag van ƒ350; b. op-
brengst uit het contract met den Uitgever  der  werken van de 

, welke post. dank zij  vooral de meerdere opbrengst van de 
advertenties in het B. Weekblad.  ƒ 520 boven de begrooting is 
gegaan; c. Steun Periodieken, waarvoor  niets begroot was en die 
ƒ 548,15' heeft opgebracht. e post wordt hoofdzakelijk samen-
gesteld uit particulier e schenkingen en uit bedragen voor  het 
verhuren der  clichés van de . 

s deze vermeerdering van inkomsten verblijdend, aan den 
anderen kant zijn de Uitgaven in 1912 ongeveer  ƒ 1250 hooger 
geworden dan geraamd was. Verschillende posten, vermeld op 
de begrooting onder  No. 1 Algemeene Uitgaven, hebben hiertoe 
medegewerkt; zoo zijn de - en Verblijfkosten , 
Commissieleden en Secretaris. Bureaubehoeften, n ver-
kiezingen en vergaderingen, Porto's enz. en verder  post 3a: 
Vuur , licht en water, hooger  dan begroot was. t blijkt , dat 
de bemoeiingen der . in het algemeen toenemen. e is 
te zeggen van de post tractementen. waaronder  ook loon voor 
extra werk der  beambten is begrepen. Post 5 Periodieken is plm. 
f600 boven de begrooting gegaan, hetgeen verband houdt met 
den steun periodieken ad f 548.15 '. 

Ten slotte wijst de Commissie er  op. dat het nadeelig saldo over 
1911 groot f 1375.08 inderdaad in 1912 is gedekt. 

t eindresultaat is. dat 1912 sluit met een voordeelig saldo groot 
f 216.95'. welk bedrag geplaatst is als ontvangstpost op de be-
grooting 1913. Verder  verwijst de Commissie naar  haar  Concept 
Begrooting 1913 met toelichting. 
n verband met de verkregen uitkomsten over  het boekjaar  1912 

is de Commissie van meening. dat de financiën der . in 1912 in 
gunstigen toestand hebben verkeerd, aangezien tegenover  de 
verhoogde uitgaven in nog sterkere mate verhoogde inkomsten 
hebben gestaan. En al is het totaal bedrag der  inkomsten over 
1913 plm. f500 lager  geraamd dan ontvangen is over  1912, toch 
acht de Commissie hierin geen reden aanwezig om te meenen. 
dat in 1913 de ontvangsten beduidend minder  zouden zijn dan 
in 1912. 
Wat de uitgaven over  1913 betreft, verwijst de Commissie op de 
begrooting naar  de belangrijke vermeerdering der  onkosten van 
het examen en naar  den steun voor  de . Bouwk. Tent. 1914. 

e financieele toestand der . is. gezien het bovenstaande be-
vredigend te noemen. 

Ten aanzien van het fonds Godefroy wordt opgemerkt, dat in dat 
fonds aanwezig is een bedrag van f 154.88. 

Aldus vastgesteld door  de Comm. v. Financiën 
voor  de Commissie 

de Secretaris 
w.g. J. . 

G E E 
VA N E N E E

N J T. BEV . . . 

e Permanente Commissie van Arbitrag e in zake de -
riu m n der j  ter  bev. der  Bouwkunst, ontving in 1912 
acht verschillende zaken om advies. Enkele dezer  adviezen be-
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troffen vragen over  de toepassing van de , 
omtrent de klasse waarin een speciaal bouwwerk zoude moeten 
gerekend, omtrent het maken van avant-projets en het daarvoor 
verschuldigde m enz. Van een opzichter  werd de 
vraag ontvangen of hij  gerechtigd was de tabel toe te passen, 
indien de fabrikant , in wiens dienst hij  was. hem kleine ont-
werpjes liet maken voor  een verbouwing van een villa, bouw 
van woningen bij  de fabriek, enz. e Commissie sprak als haar 
meening uit. dat de fabrikant alleszins gerechtigd is den opzich-
ter  in zijn dienst dergelijke werkzaamheden op te dragen, zonder 
dat de opzichter  het recht had architecten-honorarium daarvoor 
te eischen. doch dat overuren aan dergelijke werkzaamheden 
besteed natuurlij k door  den fabrikant extra moesten worden 
betaald. e Commissie achtte de Tabel echter  voor  deze zaak 
niet van toepassing. n drie geschillen omtrent de betaling van 
door  den architect gedeclareerde bedragen deed de Commissie 
uitspraak, waarna de bouwheeren, hoewel somtijds door  den 
advocaat daartoe aangemaand, het verschuldigde voldeden. 
n één geval werd de uitspraak der  Commissie ter  griffi e der 

k gedeponeerd op verzoek van den advocaat van den 
architect, wiens vordering hem werd toegewezen. 

e Commissie ondervindt de nadeelen van verschillende min-
der duidelijk e beschrijvingen van enkele artikelen in de -
rarium-tabel , welke zaken onder  de aandacht zijn gebracht van 
de Commissie voor  de herziening dezer  Tabel. 
Amsterdam, 13 i 1913. . 

. 

$f . jgg 
Vervolg van blz. 227. Slot. 

e noodzakelijk dergelijke bepalingen zijn, is in het afgeloopen 
jaar  gebleken. n Juni 1912 werd aan t bericht, dat een 
tegen de St. k te Zwolle aangebouwd huis, dat door 
zijn eenvoudig laat achttiende eeuwsch karakter  goed bij  dat 
gedenkteeken paste, tot winkel zou worden verbouwd, en dat 
die verbouwing, zoo door  de daarvoor  gekozen vormen als door 
de materialen, dreigde het geheele stadsgezicht te bederven. 

t heeft toen getracht, met alle middelen, die het ten 
dienste stonden, deze ontsiering te voorkomen. t bouwtoe-
zicht erkende, dat het stadsgezicht, werd het ontwerp uitgevoerd, 
bedorven zou worden. r  echter  de Zwolsche verordening 
van het voldoen aan eischen van schoonheid niet gewaagt, kon 
de bouwvergunning niet geweigerd worden. 
Ongeveer  terzelfder  tij d kreeg t bericht, dat het,ge-
meentebestuur  van Gaasterland aan het schilderachtig raadhuis 
te Balk. van 1615 dagteekenend. een stuk wilde laten aanbouwen, 
dat, blijkens het ontwerp, een ontsiering van het geheel zou zijn. 
Twee bestuursleden hadden een onderhoud met den burge-
meester. Zij  toonden aan. hoe de nieuwe vergrooting gemaakt 
zou kunnen worden, zonder  aan de schoonheid te schaden. e 
burgemeester  bleek zeer  welwillend, doch de raad besloot, het 
ontwerp onveranderd te doen uitvoeren. 

Toen een mededeeling werd ontvangen, dat de schilderachtige 
kerk te Poortugaal dreigde gesloopt te worden, heeft t . 
zich tot den burgemeester  dier  gemeente gewend; dit fraai ge-
denkteeken van middeneeuwsche kunst zal behouden blijven. 

e aandacht van t werd gevestigd op de voorgenomen 
afbraak van Osinga State te e weer. Bij  onderzoek bleek, dat 
van deze Friesche Stins slechts een onbelangrijk overblijfsel nog 
in wezen was, zoodat t geen stappen tot het behoud 
daarvan deed. 

e vernieuwing van het dak der  oude kerk te k aan Zee 
deed bij  een inwoner  dier  gemeente de vrees ontstaan, dat de 
schilderachtigheid daardoor  schade zou lijden. j  wendde zich 
tot ; een onderzoek ter  plaatse toonde echter  aan, dat 
zijn vrees ongegrond was. 
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Zooals reeds in het vorig verslag werd medegedeeld, gaf het 
doortrekken der  tramlij n m Zierikzee naar  den Burgh 
aan t aanleiding, den r  vanWaterstaat te ver-
zoeken , aan de j  de verplichting op te leg-
gen, bij  het maken der  lij n zooveel mogelijk het natuurschoon te 
sparen. Op dit verzoek werd oncler  dagteekeniug van 8 Augustus 
1912 een gunstige beschikking ontvangen. 
Toen door t bericht werd ontvangen, dat f en 

n van den Bijlmermeerpolder  bij m het 
voornemen hadden, den watermolen van zijn wieken en kap te 
ontdoen, en daarin een motor  als drijfkrach t te plas tsen. is aan 
dit college een brief gezovden, waarbij  verzocht werd, den 
molen in het belang der  schoonheid niet op deze wijze te ver-
minken, doch hem liever  af te breken en door  een eenvoudig 
gebouwtje te vervangen. e brief werd in de dagbladen 
openbaar  gemaakt en gaf aanleiding tot een pennestrijd, die 
wellicht achterwege zou zijn gebleven, als bedacht was, dat 
niet alleen kap en wieken van den molen zouden worden ge-
nomen, doch dat hij  ook het bovendeel van zijn romp moest ver-
liezen, zoodat er  slechts een onooglijke stomp bleef staan. , 
die van Broek in Waterland naar m gaat, kan zich 
daarvan overtuigen, want het bestuur  van den Bijlmermeerpol-
der heeft aan het verzoek van t geen gevolg gegeven. 
Ook de watermolen van den r  bij g aan de Zaan 
is, ondanks het optreden van , op dezelfde wijze 
verminkt . 

Uit Utrecht werd bericht ontvangen, dat twee steenen koren-
molens aan het Paardenveld door  het gemeentebestuur  waren 
aangekocht en zouden worden gesloopt. r  bij  onderzoek 
bleek, dat deze molens aan het stadsgezicht groote schilderach-
tigheid verleenden, heeft t bij  den Wethouder  voor 
de Openbare werken gehoor  gevraagd, om te beproeven, de 
molens te redden. t bleek echter  niet mogelijk, ze te behouden. 
Ook een poging, om den laatsten watermolen aan den Jaagweg 
nabij  Edam voor  sloopen te behoeden, mislukte. 

e aandacht van t werd gevestigd op een ontsierende 
consistoriekamer aan de met steun van het rij k herstelde -
landsche kerk te n gebouwd. r  dit bouwsel bij  onder-
zoek ter  plaatse reeds voltooid bleek te zijn. was het onmogelijk, 
op te treden. Een poging, door t gedaan, om het bou-
wen van een ontsierende consistoriekamer aan de kerk te Bigge-
kerke te voorkomen, had niet de gewenschte uitkomst. 
Beter  slaagden de pogingen, om het oude raadhuis te Bergen 

) voor  afbraak te bewaren. t gebouw is door  een inge-
zetene dier  gemeente gekocht en wordt voor  zijne rekening in 
goeden staat gebracht. 

Toen bericht werd, dat het f van Bouman"  te Groningen ver-
kocht was en gesloopt zou worden, heeft t ertoe mede-
gewerkt, dat het fraaie middendeel van den gevel, uit 1779, be-
waard zou blijven, om later  weder  op zijn oorspronkelijke plaats 
te kunnen worden opgesteld. 
n zake de ontworpen nieuwe brug over  de Waal te Nijmegen 

heeft t er  bij  de autoriteiten op aangedrongen, haar 
een zoodanige plaats te geven, dat het schoone gezicht op de 
rivie r  stroomopwaarts niet zou worden geschaad. 

e pogingen door  den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond 
gedaan, om de kerken te Spijk en te Baardwij k voor  afbraak te 
bewaren, werden door t gesteund. Ook met de adres-
sen, door  dien Bond gezonden, om op behoud van den gevel van 
den schouwburg te 's Gravenhage en op het wijzigen van het plan 
tot verbouwing van het Binnenhof aldaar  aan te dringen, betuig-
de t adhesie. 

Bericht werd ontvangen, dat de oude kerk te Schore op Zuid -
Beveland met afbraak bedreigd werd, omdat men haar  niet groot 
genoeg achtte en derhalve een nieuwe wilde bouwen. Bij  onder-
zoek ter  plaatse bleek, dat het voornemen bestond, ook den 
ouden toren te sloopen. r  dit onderzoek echter  tevens leerde, 
dat in het gebrek aan ruimt e op minkostbare wijze zou kunnen 
worden voorzien, door  den noorderkruisbeuk, die nu van de 
kerk is afgescheiden om als consistoriekamer te kunnen dienen, 

— weder  bij  de kerk aan te trekken en een nieuwe consistorie-
kamer te bouwen, mag worden verwacht, dat men niet geheel 
zonder  noodzaak een gedenkteeken zal laten verdwijnen. 
Uit Egmond-Binnen kwam bericht, dat de overblijfselen van het 
kasteel van Egmond, die in particulier  bezit zijn, werden ver-
waarloosd. e aandacht van den r  van Binnenlandsche 
Zaken werd op dit geval gevestigd. 

e pogingen, die gedaan werden, om de schilderachtige oude 
kerk te k te behouden, waaromtrent in het vorig jaarverslag 
werd bericht, hadden niet de gewenschte uitkomst. t oud ge-
denkteeken werd gesloopt. 
Toen bleek, dat een fraaie oude gevel aan de t te 
Zwolle zou worden afgebroken, heeft t er  toe mede-
gewerkt om dien gevel, althans in hoofdzaak, behouden te doen 
blijven. 
Uit Enkhuizen kwam bericht, dat een fraai poortje aan de Pak-
tuinen, van 1625, door  den eigenaar  C. Stapel, lid van den ge-
meenteraad, voor  afbraak verkocht zou worden, en dat dezelfde 
persoon tevens aanbiedingen vroeg voor  het koopen van den 
hem toebehoorenden gevel van 1617 in de Nieuwe Westerstraat 
aldaar. e gevel is misschien de schoonste, welke teEnkhuizen 
bewaard bleef. t h Bestuur  zond aan den heer  Stapel 
een brief, om hem te verzoeken, deze gedenkteekenen niette 
gelde te maken, doch ontving daarop geen antwoord. Sedert 
is het poortje afgebroken. t onverhoopt dit voorbeeld 
navolging vinden, dan zouden onze oude steden weldra alles, 
wat haar  voor  vreemdelingen aantrekkelij k maakt, verliezen. 

e noodzakelijkheid van een , zooals die door 
den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond wordt gewenscht, 
wordt door  wat te Enkhuizen geschied is. duidelij k bewezen. 

t is teleurstellend, dat, toen in de vergadering van de Tweede 
r  der  Staten-Generaal op 31 Januari 1913 gehouden. Jhr. 

. Victor  de Stuers met warmte voor  zulk een wet pleitte, hij 
moest vernemen, dat de g vreesde, op te groote kosten 
gejaagd te zullen worden, als de bescherming der  monumenten 
bij  de wet werd geregeld, en daarom te haren opzichte niet gun-
stig gestemd was. 
Aan de Vereeniging tot instandhouding van oude gebouwen te 

, werd een subsidie gegeven voor  het behouden van 
den gevel Groenmarkt 31 aldaar. 

t belangstelling werd door t kennis genomen van 
de oprichting der  Vereeniging, die een „Openluchtmuseum" 
nabij  Arnhem wil tot stand brengen. Om van die belangstelling 
een tastbaar  blij k te geven werd de gesloopte inrijpoor t van een 
oude boerderij  te Neede aangekocht en aan die Vereeniging ten 
geschenke gegeven. 
n het vorig jaarverslag werd melding gemaakt van een verzoek, 

door  de. e Nederlandsche g aan 
t gedaan, om modellen van gebouwen in te zenden op 

de Nationale en e , welke 
dit jaar  te 's-Gravenhage zal worden gehouden. Ofschoon -
schut er  van overtuigd was, dat een dergelijke inzending, waar-
bij  goede en slechte voorbeelden tegenover  elkander  zouden 
moeten worden gesteld, van zeer  groot nut zou kunnen zijn, 
bleek het bedrag, voor  het vervaardigen der  modellen noodig, 
zóó aanzienlijk, dat de middelen daartoe niet reikten, Zelfs een 
plan, om in plaats van modellen groote fotografiën, op behoor-
lijk e wijze omlijst, in te zenden, bleek te kostbaar. Pogingen, om 
een subsidie te verkrijgen hadden niet de gehoopte uitkomst. 
Versterking der  middelen van den Bond is dus dringend noodig. 

t Bestuur  hoopt, dat de voorgestelde wijziging der  Statuten, 
als zij  wordt aangenomen, tot versterking der  geldmiddelen zal 
kunnen bijdragen. 

Toen bericht werd ontvangen, dat het hoekhuis Prinsengracht 2 
te Amsterdam, hetwelk voor  het stadsgezicht aan de Brouwer-
gracht van zoo groote beteekenis is, van eigenaar  was veranderd, 
heeft t weten te verkrijgen , dat dit huis in zijn ouden 
toestand zal blijven. 

t heeft de pogingen gesteund, die gedaan werden, om 
de oude kerk te n voor  aibraak te behoeden. 
n zake het voorgenomen rooien van opgaand geboomte aan den 

Zijlweg. de Oude Gracht en de t te m is voor 
t door  een deskundige een onderzoek ingesteld. e 

achtte dit rooien onvermijdelij k wegens het aanleggendernieuwe 
tramlijne n en den staat van verwaarloozing. waarin de boomen 
verkeeren. j  gaf echter  eenige wenken omtrent de nieuwe be-
planting, die bij  adres ter  kennis van den d werdengebracht. 
Ook een plan tot demping van grachten te Sneek gaf t 
aanleiding tot het zenden van een adres aan den d dier  ge-
meente, waarin, ter  will e van het stadsschoon. verzocht werd. 
niet tot demping over  te gaan. 

Besloten werd tot het uitgeven van reeksen Heemschut-prent-
briefkaarten, om daardoor  de aandacht van het publiek op de 
schoonheid van Nederland te vestigen, en het op te wekken, de 
pogingen die de Bond tot behoud daarvan doet, te steunen. e 
eerste reeks zal binnenkort verschijnen. 
Bij  gebrek aan middelen kon het uitgeven van een tijdschrif t 
niet plaats vinden. t voldoening mag echter  worden gewezen 
op de verschijning van het t der  Conferentie over  het 
Bouwkunstig Element bij  de Bescherming der  Schoonheid van 
Nederland", waartoe ook t heeft medegewerkt. 
Van het door  den len Secretaris geschreven artikel in „d e Gids" 
van Apri l 1913 t op Schoonheid"  werden door  den Bond 

t als brochure in ruimen krin g exemplaren verspreid. 
Ook worde met dankbaarheid melding gemaakt van de mede-
werking der  Nederlandsche dagbladpers, die de mededeelin-
gen van t opnam en daardoor  den Bond krachti g 
steunde. 

Eindelij k mag nog herinnerd worden aan wat de vereeniging 
Nehalennia te g ten bate van het behoud der  schoon-
heid deed. door  in ruimen krin g twee sierlij k verluchte boekjes 
te verspreiden, die goede voorbeelden geven voor  woningen 
ten plattelande, en de schilderachtigheid der  Zeeuwsche klee-
derdrachten doen uitkomen. n ij  verigen secretaris dier  ver-
eening, den heer  B vonBrüc en Fock te g komt daar-
voor  de hulde van t toe. 

B . Q 
. . - EN . 

Aan het jaarverslag van den secretaris, den heer  J. B. . , 
is het volgende ontleend : 

t afgeloopen jaar  is in menig opzicht voor  onze organisatie ge-
weest een hoogst belangrijke periode. Niet alleen, dat onze strij d 
naar  buiten een omvang en beteekenis heeft gekregen, die ons 
meer  en meer  't aspect geven van een organisatie, wier  leden 
erkennen ..de tegenstrijdigheid van belangen tusschen werk-
gevers en werknemers", ook inwendig is naar  onze meening de 
organisatie niet weinig in kracht toegenomen en beschikt zij  thans 
over  een keur  van mannen, die. waar  noodig. altij d bereid zullen 
zijn den Bond te verdedigen. 

d wordt voorts aan verschillende, vanwege den Bond 
gezonden adressen. 
Geen jaar  te voren is er  geweest, waarin door  bondsleden zoo 
dikwijl s de hulp van het bondsbestuur  werd ingeroepen bij  ge-
schillen ontstaan met patroons. 

t ledental op 1 Januari 1912 bedroeg 341. 
Op 31 r  1912 bedroeg het ledental 487. 
Op 1 Januari 1913 bedroeg het ledental 419. 

e rekening en verantwoording sluit met een bedrag van ƒ 5134. 
n de Zondag gehouden vergadering werden benoemd: tot bonds-
secretaris de heer  J. B. . s van n , en de heeren 
J. . B. , van Arnhem. . Tweehuijzen uit o en 
W. F. , uit Amsterdam, als bondsbestuurders Als 
redacteur  werd met algem. stemmen benoemd de heer  J. B. . 

. 
Aangenomen werd het voorstel, dit jaar  een actie te voeren 
ter  verkrijgin g van extra-bezoldiging voor  gediplomeerde op-
zichters en teekenaars in dienst van het , en een onderzoek 
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in te stellen door  welke werkgevers de vrij e Zaterdagmiddag is 
ingevoerd, tevens om te ijveren voor  het medebeheer, door  de 
technici in de gemeentediensten en -bedrijven. 
Vervolgens werden de voorstellen aangenomen om er  bij  de 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst op aan te dringen 
tot wijziging van Programma van Eischen voor  het examen tot 
het verkrijgen van het diploma van bouwkundig opzichter, in 
dien zin nl. dat de eisch worde gesteld, dat de candidaat-bouw-
kundig opzichter  minstens twee jaren als adjunct-opzichter  op 
een of meer  bouwwerken moet werkzaam geweest zijn.

. Q 
Groote doorbraak te . e N. . Crt . van 10 i j.l . 
Avondblad geeft een plattegrond met beschrijving van de door 
B. en W. van m voorgestelde groote doorbraak Jonker 
Fransstraat Goudsche Singel Coolvest. B. en W. hebben, na 
de beslissing omtrent de onteigening tusschen Blaak en van -
geudorpplein. nu hun aandacht gericht op hetgeen te dien aanzien 
zal moeten geschieden in het stadsgedeelte nabij  de vroegere 
Zandstraat buurt , dat tusschen de Coolvest en den Goudschen 
Singel ligt ingesloten en door  den bouw van het Stadhuis en het 
centrale Post- en Telegraafkantoor  spoedig van aanzien zal ver-
anderen. r  iedere doorgaande weg van Oost naar  West in 
deze buurt ontbrak, zijn in deze richtin g breede verkeerswegen 
getraceerd. Ook in de overgebleven Zandstraat buurt is ingegre-
pen. e voorgestelde onteigening omvat 552 perceelen. waarvan 
de kosten zullen zijn  ƒ 7.500000 ; de verkoop van overblij  ven-
den grond wordt geschat op  ƒ4.360030. de kosten.straataanleg 
enz., op ƒ490.000, zoodat het plan zal kosten  ƒ 3.750000. Voor-
gesteld wordt op het bouwblok aan de Coolvest naast het Post-
kantoor  en zich uitstrekkende tot aan de verbreede St. -
rensstraat. een nieuw Beursgebouw te plaatsen. 
Op dit grootsche plan komen wij  spoedig terug. 
Ned. ë op de Tentoonstelling te San Francisco. Van ge-
waardeerde zijde wordt ons afschrift gezonden van het volgende 
adres. 

Aan Zijne  den Gouverneur-Generaal van 

Geven met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteeken-
den, vormende het bestuur  van den Nederlandsch n 

g te Batavia ; 
dat zij  met belangstelling kennis namen van wat er  dezer  dagen 
in de dagbladen werd geschreven in de artikelen over  ..Neder-
landsch ë op de tentoonstelling te San Francisco", vooral 
voor  zoover  daarin sprake was van het karakter  dat het Neder-
landsche c. q. ook het e gebouw daar  zal 
hebben; 
dat zij, allen doordrongen van bewondering voor  de monumen-
ten uit het bloeitijdperk der e e en van 
eerbied voor  de scheppingskracht en energie onzer  vaderen.het 
nochthans zouden betreuren als ons land daarginds vertegen-
woordigd zou worden door  de klakkelooze navolging vaneen 
gebouw uit vroegere eeuwen, daar  zulk een gebouw toch niet 
zal kunnen weergeven wat er  mi in ons volk leeft en werkt.noch 
wat Nederland betreft, noch. en in nog mindere mate. wat be-
treft het rij k in Azië ; 
dat er  op het oogenblik wel niet gesproken kan worden van een 
sprekend nationale stijl , doch dat er  toch met voldoening te wij -
zen valt op Nederlandsche. bouwmeesters, wier  werkeen ernstig 
pogen is om, op grond van wat vroegere stijlen leeren, te komen 
tot een moderne bouwkunst, die de doeltreffendheid voorop-
stellend, voor  vorm en versiering nieuwe uitingen zoekt, passend 
voor  dezen tij d : 
dat adressanten het betreuren dat zij. die in deze richtin g iets 
goeds tot stand zouden kunnen brengen, door  hunne lastgevers 
worden genoodzaakt tot navolging, zooals b. v. de architect van 
het Nederlandsche gebouw op de tentoonstelling te Brussel in 
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1910. die niet dan gedwongen zijn oorspronkelijk modern ont-
werp heeft prij s gegeven om er  wederom een e navol-
ging van te maken; 
dat juist deze uitgeoefende dwang zoo te betreuren valt. omdat, 
zoo er  vooralsnog van geen sprekend moderne Nederlandsche 
stij l kan worden gesproken, de elementen daarvoor  toch aanwe-
zig zijn en geen ontwikkeling kan worden verwacht, als het stre-
ven in die richtin g niet wordt gesteund. e toch hadden de vroeg-
renaissance bouwmeesters ooit de scheppingen kunnen tot stand 
brengen, die wij  nu bewonderen, als hunne lastgevers niet had-
den willen afwijken van de na volging van Gothieke voorbeelden? 

n die adressanten de vrijmoedigheid geven zich tot Uwe 
Excellentie te wenden met het eerbiedig verzoek: bij  de samen-
stelling der e Tentoonstellingscommissie 
met deze overwegingen wel rekening te willen houden en om bij 
het Opperbestuur  in Nederland haren invloed wel te willen aan-
wenden om in den hierboven genoemden zin werkzaam te zijn 
door  b.v. in overleg te treden met bouwkundige vereenigingen 
als: e Bond van Nederlandsche Architecten, de j 
tot Bevordering der  bouwkunst, het Genootschap Architectur a 
et Amiciti a e.a over  de beste wijze waarop een modern gebouw, 
Nederland en ë waardig, op de tentoonstel-
ling te San Francisco zal kunnen verrijzen. 

N 4 Apri l 1913. 

't Welk doende enz. 
Het bestuur van den N.

(w.g.) , Voorzitter. J. W. , Secretaris. . 

. B.  V A N N . -

, X .

. Naar  aanleiding van het rapport der  Staats-
commissie tot onderzoek van kalkzandsteen, nam de Vereeni-
ging van Nederlandsche n het besluit, 
de normen voor  kalkzandsteen, zooals deze door  de Staatscom-
missie zijn vastgesteld, te aanvaai den; en bovendien om zoo-
als dit ook bij  het portland-cement, en andere artikelen ook in 
andere landen werd ingevoerd controle in te stellen door 
derden van het fabrikaat der  leden van genoemde vereeniging. 

e controle werd opgedragen aan de afdeeling s en 
Onderzoek van Bouwstoffen''  van de Technische l te 

, alwaar  eerder  ook alle proeven op kalkzandsteen door  de 
Staatscommissie zijn verricht . 

Op. voor  de leden der  vereeniging onbekende tijdstippen, wor-
den vanwege bedoelde afdeeling der . monsters genomen 
aan hunne fabrieken, die afdoende gemerkt opgezonden worden 
naar t waar  zij  beproefd worden, 
Voldoen de steenen van een lid der  vereeniging niet aan de ge-
stelde eischen. dan wordt dit lid geroyeerd, ingevolge het regle-
ment der  vereeniging. 
Ter onderscheiding van fabrieken welke geen lid der  vereeni-
ging zijn, voeren de leden der  vereeniging een merk op de be-
scheiden van hunne kantoren uitgaande 
Oud-Vossemeer. r  het kerkbestuur  der  Ned. e 
Gemeente te Oud-Vossemeer  is thans besloten zoo spoedig 
mogelijk over  te gaan tot restauratie van het middeleeuwsche 
kerkgebouw, waarvan bij  den storm van 30 Sept. 1911 o. m. een 
groot gedeelte van het dak van den Noordelijken vleugel is afge-
slagen. s meer  dan tien jaren bestaan daartoe plannen, er 
is reeds overal in den lande voor  gecollecteerd en nu het k 
een subsidie van f 11000 heeft toegestaan en ook de Synode zich 
niet onbetuigd liet tot medewerking, heeft men eindelijk kunnen 
overgaan tot uitvoering van de plannen door  den architect 
Frowein te 's-Gravenhage daarvoor  opgemaakt. e kosten zul-
len waarschijnlij k f 25000 beloopen. e oude toren, gemeente-
eigendom, zou feitelijk ook de noodige restauratie moeten onder-
gaan, wil het geheele gebouw tot zijn recht komen en naar  wordt 
medegedeeld zouden ook daarvoor  plannen aanhangig zijn. 
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 : . Programma der  Alg. -
vergadering op 27 en 28 . - Brochure Ontslag van een Op-
zichter  bij  den bouw van het Vredespaleis. Jaarverslag der 
Commissie van Onderwijs. — Jaarverslagen der  Afdeelingen. — 

. e , door  F. J. . B. . 
Gebouw van de firm a n te Amsterdam, Architect 

y Elte . . Berichten. t een plaat. 

. 

. . G G OP 27 EN 28

A. S. N T GEBOUW . 

f Programma. 

g 27 . 

Tentoonstelling betreffende de ..Bauberatung"  in d 
in het Gebouw der . 
101/-.'  nnrv . m. Algemeene Vergadering. 

Agenda. 

1. Verslag van het r  over  al hetgeen in het afgeloo-
pen jaar  in en met de j  is voorgevallen; desge-
wenscht bespreking van dit Verslag. 
2. Verslag over  het verhandelde ter  verplichte vergadering van 
den d der  Afdeelingen met het . 
3. g van den uitslag der  verkiezing van -
stuursleden. 
4. Benoeming door  den Voorzitter  eener  Commissie van Stem-
opneming — Stembureau — van dri e leden ter  vergadering 
aanwezig. 
5. Verkiezing van den Voorzitter  van het . 
6. t van de Commissie tot het nazien der  rekening en ver-
antwoording over  het afgeloopen jaar. 
7. Verslag van de Commissie van Financiën over  den financi-
eelen toestand der . 
8. Uitlotin g van aandeelen in degeldleeningen der . 
9. Behandeling en vaststelling van de begrooting voor  het -
pende jaar. 
10. Verkiezing van 1 lid in de Commissie van Onderzoek en van 
3 leden in de Commissie van . 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

11. t examen voor , in te stellen door  de 
j  tot Bevordering der  Bouwkunst. t concept Pro-

gramma van Eischen voor  dit examen is gepubliceerd in Bouwk. 
Weekblad 1911.no. 50. 
12. e van het 2 maandelijksch Tijdschrif t ..Bouw-
kunst" . 
13. n van wege het r  omtrent het 
standpunt dat de j  inneemt ten opzichte van actueele 
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 en het eventueel benoemen van Cora-
missiën tot het geven van praeadvies. 

1' nur  n.m. Voordracht met lichtbeelden van den heer . Bien-
fait over  „Amerikaansche Proefstations ". 

3 nnr . n.m. Bezoek aan de Tentoonstelling: e Vrouw 1813 
1913". Amsteldijk . e entree tot de Tentoonstelling is f 1.— de 
persoon. r  het r  zijn echter  maatregelen ge-
nomen, dat de leden der j  op dezen dag vrij e toe-
gang hebben ; mits zij. die hiervan wenschen gebruik te maken, 
zich opgeven v ó ór g 26 i 12 nur  v.m. aan het 
Bureau der . t 402, Amsterdam. 
Zie verder  plattegrond der  Tentoonstellingen op blz. 254. 

6' j  nnr  n.m. Gemeenschappelijke maaltij d in het t 
e " . a f 2.50 per  couvert zonder 

de wijn . 
t het oog op het tijdi g nemen van maatregelen, worden zij, 

die wenschen deel te nemen aan den gemeenschappelijken maal-
tijd , verzocht zich v ó ór g 26 i op te geven bij  het 
bureau der . t 402 Amsterdam. 

Woensdag 28 . 

10' nnr  v.m. Vergadering van n der -
schappij  ter  bespreking van de onderwerpen: 

Schoonheidscommissie en Openbaar bouwkundig Advies-Bureau 
(Bauberatungsstelle). 

e navolgende onderwerpen zullen door  de respectieve heeren 
worden ingeleid: 
1) s het instellen van schoonheidscommissiën wenschelijk? 
Vruchtbar e en nadeelige werking dezer  Commissiën. Overzicht 
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van hetgeen reeds door  de Schoonheidscominissiën bereikt is, 
door  Jon. . architect. 
2) e taak. samenstelling, positie en bevoegdheid der  Schoon-
heidscommissies door  J. E. van der  Pek, architect. 
3. Wat is het doel van de Bouwkundige Adviesbureaux ? (Baube-
ratungsstellen). Overzicht van hetgeen in d door  deze 
bureaux bereikt is. door  J. . é C. Fzn.. Prof. an der . 
Baugewerkschule in Aken. 
4) e taak. samenstelling, positie en bevoegdheid der  Bouwkun-
dige Adviesbureaux. Verhouding tusschen Schoonheidscom-
missie en Bouwk. Adviesbureau, en tusschen Bouwtoezicht en 
Bouwk. Adviesbureau, door  P. G. Buskens, architect. 
5) s het instellen van Bouwkundige Adviesbureaux in Nederland 
wenschelijk? Vruchtbar e en nadeelige werking dezer  bureaux, 
door  S. de Cletcq, architect. 
6) e bevordering van de bouwkundige schoonheid in kleine 
steden en op het platteland, in verband met Woningwet en 
Bouwverordening, door  Schüngel. B. . r  der  Volks-
gezondheid. 
7) t en Bouwk. Adviesbureau, door  A. W. Weissman, 
architect. 

r  spreker  heeft 15 minuten voor  zijn inleiding (alleen voor 
onderwerp 3 is hiervoor  1 uur  toegestaan) waarna er  ruim-
schoots gelegenheid gegeven wordt voor  debat. t ligt niet in 
de bedoeling conclusion te nemen maar  wel om de beide actueele 
vraagstukken veelzijdig aan de orde te stellen en onder  de Ar -
chitect-leden der . te bespreken, 

: G VA N EEN J 
N BOUW VA N T . 

r  het r  is het volgende schrijven verzonden : 

22 i 1913. 

Aan het Bestuur  van den Algemeenen Nederlandschen 
Opzichters- en Teekenaars-Bond. 112 e Car-
pentierstraat, 's-Gravenhage. 

t r  van de j  tot Bevordering der 
Bouwkunst, kennis genomen hebbend van de brochure: t 
ontslag van een Opzichter  bij  den Bouw van het Vredespaleis 
te 's-Gravenhage en wat daarmede verband houdt" , neemt de 
vrijhei d U het volgende mede te deelen : 
dat het ten hoogste verwonderd is. dat deze brochure door  U is 
uitgegeven en U zich dus geheel verantwoordelijk stelt voor  de 
actie, door  de publicatie der  brochure beoogd, 
dat deze actie in alle opzichten afkeurenswaardig is. omdat de op-
zichter  de Vries, gegriefd door  zijn ontslag, zich niet bepaalt tot 
dit ontslag, maar. om een schijn van meerdere algemeene betee-
kenis aan dit ontslag te geven, kritie k uitoefent over  de plaats 
gehad hebbende aanbesteding en andere onderwerpen, die niets 
met het ontslag te maken hebben, en dit doet met onbewezen, 
beleedigende beschuldigingen en op een ongepaste en insinuee-
rende wijze. 
dat de opzichter  deVries in de brochure zelf voortdurend blijken 
geeft zich te bemoeien met zaken, die hem niet aangaan en geen 
besef toont te hebben van de positie, die een opzichter  als onder-
geschikte medewerker  en vertrouwde van den architect behoort 
in te nemen tegenover  zijnen chef, 
dat aan het , na vergelijking van de cijfers in de 
brochure voorkomende met die in de bestekken, de administra-
tie en in de verrekeningstaten vermeld, gebleken is. dat hetgeen 
de opzichter  de Vries naar  aanleiding dier  cijfers heeft medege-
deeld, geheel onjuist of onvolledig is, 
dat toch meermalen cijfers worden vermeld, die foutief zijn. ter-
wij l de juiste cijfers hem bekend moesten zijn, 
dat dientengevolge de conclusion van zijn betoog waardeloos 
zijn en hij  opzettelijk onjuiste cijfers heeft gegeven, 
dat het publiceeren daarvan het r  aanleidinggeeft 

244 

om voornoemde brochure te kwalificeeren als een onwaardig 
geschrift, hetwelk het aanzien van Uwen Bond ernstig zal 
schaden. 
dat het r  vertrouwt , dat ook door  U zal worden in-
gezien, dat een dergelijke wijze van handelen een goede ver-
standhouding tusschen Uwen Bond en de Architecten niet be-
vordert . 

Voor het Hoofdbestuur voornoemd 
w.g. J. . Secretaris. 

aar aanleiding van het verschijnen van de brochure 
t ontslag van een opzichter  bij  den bouw van 

het vredespaleis te 's-Gravenhage en wat daarmede 
verband houdt ', wenschen de ondergeteekenden 
het volgende mede te deelen : 

r  het Bestuur  der  Carnegie-Stichting werd, met het oog op 
den bouw van het Vredespaleis, eene bouwcommissie ingesteld, 
bestaande uit drie leden van dat Bestuur  met de beide onderge-
teekenden als deskundigen. 
All e handelingen den bouw betreffende, die door  den architect 
van der  Steur  zijn gepleegd, zijn geschied in overleg met en met 
voorkennis van die bouwcommissie, terwij l de ondergeteeken-
den als deskundigen de verrekenstaten van de aannemers 
hebben nagezien en accoord bevonden. 
Baarn. 
. u „ i 1913. den , > C. . 

. E. C. . 

G E VA N 
. 

§ n p 3 b i è' 

~x2t feS : 

het 

n aansluiting aan het bepaalde in haar t 
biedt de Commissie hierbij  aan het r 

aatschappij  tot Bevordering der  Bouwkunst aan 
het verslag van haar  voornaamste werkzaamheden 
van af haar  installatie op 25 October  1911 tot i 1913. 

Een der  belangrijkste punten van het werkprogramma der 
Commissie vormt het instandhouden, verbeteren en uitbreiden 
van de Examens voor  B. Opzichter. B. Teekenaar  en Onderbaas, 
ingesteld door  de j  tot Bevordering der  Bouwkunst. 

e Commissie heeft deze Examens aan een nauwkeurig onder-
zoek onderworpen en meerdere kleine wijzigingen aangebracht. 
Overtuigd van het bezwaarlijke, dat gelegen is aanhet tegelijker-
tij d doen plaats grijpen van het schriftelij k en het mondeling 
examen, wenscht de Commissie uw Bestuur  in overweging te 
geven om het schriftelij k en het mondeling gedeelte te doen 
splitsen en zal zij  een desbetreffende reorganisatie bij  U nader 
indienen. 
Aan de Commissie werd in 1913 voor  het eerst de voorbereiding 
en leiding der  examens door  uw Bestuur  opgedragen. Op haar 
initiatie f heeft uw Bestuur  aan Z. E. den r  van Binnen-
landsche Zaken verzocht een tweetal personen speciaal te willen 
aanwijzen om in de Examencommissie zitting te willen nemen ; 
waardoor  deze examens, als zijnde genoemde personen door  de 

g aangewezen, naar  buiten meerdere officieele sanctie 
verkrijge n en een daadwerkelijk verband tusschen de -
rin g en de Examens duidelij k blijkt . 
Aan dit verzoek heeft de r  gevolg gegeven en werden be-
noemd de n . E. C. l C. B. . , en 
J. . de Groot, Opzichter  1ste klas bij  de n van 
Onderwijs, enz. 
Ook de Programma's van Eischen werden nader  in studie ge-
nomen en aan de praktij k der  examens getoetst, zoodat ook hierin 
wijzigingen wenschelijk bleken; nadere voorstellen hieromtrent 
zullen aan de goedkeuring van uwBestuur  worden onderworpen. 
Over  het t der  Commissie, benoemd door  uw Bestuur  ter 
voorbereiding van een examen , heeft zij  een 

advies aan uw Bestuur  uitgebracht, waarin zij  zich behoudens 
kleine wijzigingen en aanvullingen, met het t kan ver-
eenigen. 
Aanvankelijk werd gemeend, dat, waar  de g een organi-
satie van het r  Technisch Onderwijs in Nederland 
voorbereidt, het wenschelijk zou zijn. met het instellen van dit 
examen voor r  te wachten, tot de g met 
haar  arbeid gereed zou zijn Na inlichtingen, ter  bevoegder 
plaatse verkregen, bleek, dat het aanbeveling verdient reeds nu 
tot het instellen van dit examen over  te gaan. 

e Studiecollectie bouwmaterialen, kosteloos en permanent 
door  de j  in haar  gebouw voor  belangstellenden ter 
bestudeering beschikbaar  gesteld, is door  de n . Bletz en 

. B N. Bolderman onder  handen genomen, aangevuld en goed 
geordend, terwij l het lokaal, waarin de collectie geherbergd is. 
werd opgeknapt. e collectie is nu goed voorzien en leerzaam 
en wordt herhaaldelijk geraadpleegd en bestudeerd. 
Verder heeft de Commissie nagegaan op welke wijze de litera-
tuur  in de bibliotheek de , te gebruiken voor  hen 
die zich bekwamen willen voorde Examens der , 
uit te breiden zoude zijn. r  de welwillende medewerking van 
den r  A. W. C. , r  der d Techn. School te 
Utrecht werden eenige stellen van de studieboekjes met bijbe-
hoorende platen, in gebruik aan de r  Technische 
School te Utrecht, verkregen, terwij l ook eenige stellen autoty-
piën, gebruikelij k bij  de Afd. Burgerlijk e Bouwkunde aan de 
Technische l te , mede door  bemiddeling van 
den r  G. N. . r  aan de T. . School te , kon-
den worden aangeschaft. 

t vraagstuk : de bouwkunde aan de s Academie van Beel-
dende , heeft de Commissie in studie genomen. 
n verband met gevraagde inlichtingen van de zijde der  Burg. 

Openbare Werken in , heeft de Commissie getracht betere 
voorwaarden en betere salarieering te verkrijgen voor  Bouwk. 
Opzichters en Bouwk. Teekenaars in dienst bij  B. O. W. 
Ten einde in het B. Weekblad ook de rubriek : Techniek meer 
vertegenwoordigd te krijgen, heeft de Commissie getracht hier-
aan tegemoet te komen en mocht zij  van enkele personen zeer 
gewaardeerden steun ondervinden. 
n de Commissie hebben zitting, de heeren: 

B. J. Ouëndag, Voorzitter , . Bletz, . B. N. Bolderman. A. W. C. 
, J. Gratama. secretaris, en G. N. . 

n Juni 1913 treden volgens rooster  af de heeren : . B N. Bol-
derman en B. J. Ouëndag. 

 Secretaris 
J. . 

G J 
TO T G , OPGE-

T 15 OCTOBE  1852. 
G 1912. 

eden. n den loop van 1912 verloor  de Afdeeling 1 lid 
door  overlijden en 4 leden bedankten, terwij l 1 nieuw 
li d is toegetreden, zoodat het totaal aantal n op 
1 Januari 1913 bedroeg 111, in welk getal begrepen 
zijn 4 honoraire . 

Bestunr. t Bestuur  was in het jaar  1912 samengesteld als volgt: 
F. W. . . Voorzitter , 

. B. N. , Vice-Voorzitter, 
J. , Secretaris. 

E. . , Penningmeester. 
A. . N. V A N . Commissaris. 

t bestuur  vergaderde in den loop van 1912 zes maal ter  voor-
bereiding van de vergaderingen der  Afdeeling en ter  bespreking 
harer  belangen in het algemeen of hij  zonder. 

Vergaderingen. t aantal bijeenkomsten bedroeg 4, waarvan 
de verslagen steeds in het Bouwkundig Weekblad werden gepu-
bliceerd. 

Op deze bijeenkomsten kwamen verschillende belangrijke 
onderwerpen ter  sprake doch tot zijn leedwezen moest het 
Bestuur  steeds weinig belangstelling van de zijde der n 
ondervinden. Zulks werkt ook ontmoedigend op de sprekers bij 
latere tot hun gerichte uitnoodigingen om zich weder  beschik-
baar  te stellen, want er  werd door  het Bestuur  reeds vroeger 
op gewezen, dat voor  het grootste deel door  de sprekers hunne 
voldoening in de belangstelling der n wordt gevonden. t 
is waar  dat in een groote en drukk e handelstad veel te doen valt. 
en op allerlei gebied steeds veler  krachten en toewijding wordt 
gevraagd, doch gaarne wil het Bestuur  ook bij  die n op 
wier  zaakkennis en maatschappelijke positie het prijsstelt be-
langstelling voor  de Afdeeling aanbevelen, vooral waar  het aan-
komt om juist in de hoofdstad krachtig naar  buiten tredend. de-
Bevordering der  Bouwkunst te kunnen voorstaan. 
632ste Algemeene Vergadering gehouden op 29 Januari 1912. e 
voorzitter  de r  F. W. . Poggenbeek. leidde de vergadering 
en sprak een woord van welkom in het nieuw begonnen jaar. 

e r  G. Versteeg, architect, adjunct-directeur  der  Gemeente-
werken te Arnhem verkreeg hierna het woord voor  zijn voor-
dracht over  „slachthuisbouw"  toegelicht met lichtbeelden. Spre-
ker behandelde eerst het geschiedkundig overzicht van den 
slachthuisbouw, benevens de verschillende systemen bij  dien 
bouw toegepast, en liet op het doek verschillende plattegronden 
en afbeeldingen van slachthuizen in binnen-en buitenland pro-
jecteeren, waarna nader  de bouw van het slachthuis te Arnhem 
werd behandeld. 

Na de pauze werd door  de finantieele commissie.bestaande uit de 
n B. J. Ouëndag. . E. . P. m en P. A Timmers 

een gunstig rapport uitgebracht over  het nazien der  rekening en 
en verantwoording over  het jaar  1911. Vervolgens werden de 

n F. W. . Poggenbeek en E. . d als bestuursleden 
bij  acclamatie herkozen, terwij l de heer  F. W. . Poggenbeek 
opnieuw de benoeming als Voorzitter  aanvaardde. ') 

633ste Algem. Vergadering gehouden op g 28 . 
p hield de r  W. r  uit t zijn aangekondigde 

voordracht over  de vervaardiging en toepassing van kjramiek . 
waarna de r  J. Gratama het woord verkreeg ter  inleiding 
van : t vraagsluk voor  de "  hoofdzakelijk wij 
zende op de wenschelijkheid bij  de uitgift e of verkoop van 
Gemeenteterrein onder  bepaalde vorm, zoo mogelijk uitschrij -
ven van een prijsvraag voor  de gevels te verplichten. 
Een adres door  het Bestuur  opgesteld, werd voorgelezen en 
goedgekeurd, en besloten aan den Gemeenteraad te zenden. 

634ste Algem. Vergadering, gehouden op Vrijda g 26 April . e 
voorzitter  opende de Vergadering met een woord van welkom 
tot de aanwezigen, inzonderheid tot den spreker  van dien avond, 
den r A. W. Bos. die bereid was bevonden een zoo belangrijk 
onderwerp als e g en Waterverversching van Am-
sterdam'' te behandelen. n den breede werd deze zaak dooi-
den spreker  op duidelijk e wijze met een uitgebreide collectie 
teekeningen toegelicht, waarna na afloop door  de vri j  talrijk e 
vergadering nog eenige vragen werden gesteld en op duidelijk e 
wijze uiting van waardeering werd gegeven voor  deze belang-
rijk e en uitgebreide voordracht. 

635ste Algem. Vergadering gehouden op Woensdag 20 Nov. 
e voorzitter  spoorde bij  de opening der  wintercampagne de 

n tot trouwe opkomst aan: als spreker  van dezen avond 
trad op de r  F. A. . archivari s der  Gemeente . 
voorzitter  der  vereeniging t Nederlandsen Openluchtmuseum 
met het doel het streven der  vereeniging en het belang van een 
zoodanig m ook voor  ons land nader  uiteen te zetten. 
Als overtuigd voorstander  daarvan, schetste spreker  de inrich -
ting der  openluchtmuseums, welke hij  zag in , 

') t Bestuur  bestaat nu uit de heereu : . W. . Poggenbeek, VOOrz.; . U. N. Bol-

derman, vice-voorz.; J. , secr.; . . , n ; r .11 1'. -

boom. Commissaris. 
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Zweden en Noorwegen, en deelde nader  de plannen mede voor 
het op den Waterberg bij  Arnhem te stichten Nederl. Openlucht-
museum, met behulp van een fraaie „en relief"  bewerkte kaart 
van het terrein, alsook met een serie lichtbeelden van binnen-
en buitenland, waarna aan spreker  de dank der  vergadering 
door  den voorzitter  werd overgebracht. 

Prijsvragen. Op Woensdag 1 i had een gecombineerde ver-
gadering plaats met het genootschap Architectur a et Amicitia , 
in het genootschapslokaal „Parkzicht" , met de n en Bestuur-
deren der  beide corporaties, benevens de n der  Jury en 
genoodigden ter  bijwoning tot uitreikin g der  toegekende onder-
scheidingen in de z. g. J. . n A en B, van 
welke inzendingen een tentoonstelling werd gehouden in Park-
zicht en later  in het gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst. 

t Bestuur  verwijst hiervoor  verder  naar  de Juryrapporten en 
het meer  uitvoerig verslag van bovengemelde vergadering, uitge-
bracht in het Bouwk. Weekblad n°. 19 van 11 i 1912 en deelt 
nog mede. dat als winners van de prijsvraag A -
heidsmuseum) zich hadden kenbaar  gemaakt de n z 
en s le Prijs, en de n J. , . E. van de Wall . 
J. C. e en Schmidt met verschillende premie's, terwij l 
voor  Prijsvraag B (Afsluitin g van het n langs de We-
teringschans), de le Prij s niet werd toegekend en de 2e Prij s aan 
den r  J. . Crouwel Jr. werd toegewezen, met aan de n 
C. J. , J. P. . Petri, Joh. . n en P. r  ver-
schillende premies. 

Na wederzijdsche betuigingen van instemming, werd dank ge-
zegd aan de Jury' s ; ook aan haar  niet aanwezige , zoo ook 
aan de talrij k opgekomen belangstellenden voor  hunne tegen-
woordigheid. 

Commiss iën en vertegenwoordiging der  Afd . e heeren B. 
J. Ouëndag, . E. . P. m en P. A. Timmers, fungeer-
den in de vergadering van 29 Januari als Commissie voor  het 
nazien van de rekening en verantwoording van den Penning-
meester. 
n de Gemeentelijke Commissie van advies ter  beoordeeling van 

bouwplannen bij  aanvrage voor  Gemeenteterrein in koop of 
erfpacht, was de Afdeeling vertegenwoordigd door  den heer  A. 
W. Weissman 
n den d der  Afdeelingen, waarvan in i een bijeenkomst 

plaats vond. werd de Afdeeling vertegenwoordigd door  de -
ren F. W. . Poggenbeek en J. Bakker. 
n Januari werd een door  de vergadering goedgekeurd adres 

verzonden aan Zijn e Excellentie den r  van Waterstaat 
beoogende. dat bij  eventueel latere oproepingen van sollicitan-
ten voor  de betrekking van . de beperkende 
bepaling zal achterwege worden gelaten, waarbij  hun de ver-
plichtin g wordt opgelegd, dat door  hun een diploma als bouw-
kundig ingenieur, verkregen aan de Technische l te 

, moet worden overgelegd. 
Verder  werd een adres aan den Gemeenteraad van Amsterdam 
verzonden in zake , en een in zake de z.g. -
keruitbouw aan het , met verzoek deze vergroo-
ting zoo mogelijk te willen vóórkomen. 
Op Woensdag 10 Juli had een excursie plaats naar , 
tevens met een bezoek aan t met de Groote kerk en de 
Tentoonstelling van t en omstreken. 

l de opkomst tot deelneming gering was, mag deze excur-
sie niet alléén met het oog op het genoten natuurschoon, maar 
ook door  het vele belangrijke van hetgeen zij  te aanschouwen 
gaf, als wel geslaagd worden genoemd. 

e . n den leeskring der  Afdeeling circuleerden de 
navolgende 33 tijdschriften : 
Bouwkundig Weekblad ; Bouwkunst (twee-maandelijksch); e 
Opmerker; Architectura ; e Bouwwereld; e ; t 

. Oud en Nieuw ; Bulletin van den Ned. Oudheidkundigen 
Bond ; e Aannemer; Technisch Weekblad; e e ; Gas ; 
Gas- en Water; Tijdschrif t der j  van Nijverheid; 

246 

Tijdschrif t voor  Sociale e ; St. s ; e Nederlandsche 
e ; ; d voor  Vakopleiding; d 

voor  het Teekenonderwijs; a Construction ; Archi -
tektonische ; e Bauzeitung; e Bau-
hütte; Zentralblat t der  Bauverwaltung; ; 

r  Stadtebau; Wiener  Bauindustrie Zeitung; t der 
Wiener  Bau . Zeitung; Schweizerische Bauzeitung; The 
Builder ; The Studio. 

e administratie van den leeskring werd weder  welwillend door 
den r  J. . W. n 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 n aan te sporen, deel te 
nemen aan den , opdat dezen zich verder  zal kunnen 
ontwikkelen ; de jaarlijksch e contributi e bedraagt slechts ƒ 5. , 
terwij l de tijdschrifte n wekelijks zoodanig worden verdeeld, 
dat de deelnemer eenige bladen van den nieuwsten datum 
ontvangt, terwij l ook met verdere wenschen van deelnemers 
zooveel mogelijk rekening zal worden gehouden. 

e finantieele toestand. Aangezien door  overlijden en bedan-
ken het aantal n verminderde, is ook met het oog op de geld-
middelen het aanbrengen van nieuwe n zeer  gewenscht. 

n de firm a Ed. . Sikken, uitgever  van den leeskring op-
nieuw hare medewerking gratis verleende en ook velen welwil-
lend tijdschrifte n ter  circidatie afstonden, vorderde de porte-
feuille geen offers uit de kas. 
Goedgekeurd in de Algem. Vergadering van 6 Februari 1913. 

 Secretaris 
J. . 

G  VA N E J 
T O T G . 

G 1912. 
estnnr. t Bestuur  der  afdeeling was gedurende 
1912 samengesteld als volgt: W. F. C. Schaap. Voor-
zitter ; . Persijn, Onder-Voorzitter ; W. A. , 
Penningmeester; . F. , Commissaris en 
Alber t , Secretaris. 

. e afdeeling bestond uit 61 leden waarvan 18 leden der 
. 

Vergaderingen. Er  werden gehouden 7 vergaderingen en wel 
op 16 Januari, 28 Februari , 22 , 9 April , 30 October. 13 No-
vember  en 3 . e vergadering op 22 , was uit-
sluitend voor  dearchitect-leden, terwij l die op 23 November  en 3 

r  in combinatie met het Genootschap „Artibu s Sacrum" 
werden gehouden. 

. e rekening van den Penningmeester, welke door  de ver-
gadering werd goedgekeurd, sloot met een klein batig saldo. 

Excursies. Excursies werden dit jaar  niet door  de afdeeling 
gehouden. 

Voordrachten. n de vergadering van 17 Januari voordracht 
van den heer . S. P. k te Arnhem over e 
Stedenbouw". n de vergadering van 28 Februari voordracht 
van den heer . Portheine Jr., architect te Arnhem over  de -
numenten in de St. Eusebius of Groote k te Arnhem" . n de 
vergadering van 9 Apri l voordracht van den heer  J. C. Stoffels 
te Arnhem over s van de le tot de 20e eeuw". n 
de gecombineerde vergaderingen op 13 Nov. en 3 . resp. 
voordrachten van de heeren F. A. r  te m over t 
Nederlandsche Openluchtmuseum"  en . P. Berlage Nzn., archi-
tect te Amsterdam over  „Amerikaansche Architectuur" . e le-
zingen werden steeds verduidelijk t door  lichtbeelden 
Bij  de lezingen was over  het algemeen veel belangstelling, doch 
bij  het behandelen van huishoudelijke zaken was de opkomst 
gering. 

Tentoonstellingen. n de vergadering van 10 Apri l waren be-
halve een fraaie collectie teekeningen en foto's van lichtdragers. 

welwillend door  de firm a W. J.Stokvis daartoe afgestaan, tevens 
de prijsvraag-ontwerpen van „Bouwkunst en Vriendschap"  te 

, tentoongesteld. n de vergadering van 30 October 
was het in de g bekroonde ontwerp voor  een 

j  verheid-museum tentoongesteld en werd dit toegelicht 
dooreen derontwerpers.de heer . F. , . te Oosterbeek. 

. n de vergadering van 10 Apri l werd reeds de 
wenschelijkheid besproken om de afdeeling te reorganiseeren, 
met 't oog op de verandering welke de j  van Bouw-
kunst zelve onderging. e reorganisatie kwam in 1912 echter  niet 
geheel tot stand. Aan het einde van het verslag kunnen wij  ech-
ter  vermelden, dat uit de afdeeling Arnhem, voor  een groot deel 
bestaande uit leden welke geen lid der j  tot Bevor-
dering der  Bouwkunst zijn, een nieuwe organisatie is geboren 
met de naam „Vereeniging Bouwkunst"  terwij l de „afdeeling" 
voortaan alleen zal bestaan uit architect-leden der j 
in Arnhem en Omgeving woonachtig. 
Een nieuw reglement hoopt de afdeeling spoedig in te zenden 
bij  het , terwij l op de eerst volgende vergadering 
een nieuw bestuur  zal worden gekozen. 

Ede, Apri l 1913.  Secretaris : 
T . 

G 'S E -
J TO T G . 

G 1912. 
estun r Volgens rooster  traden aan het eind van het 
jaar  af en waren niet dadelijk herkiesbaar  de heeren 
J. A. G. van der  Steur. . en J. J. . Bourdrez, , 
de eerste als onder-voorzitter, de tweede als pen-
ningmeester. t de nieuwbenoemde leden.de heeren 

A. Broese van Groenou. B. . en E. F. Ehnle. stelde het bestuur 
zich als volgt samen: 

. E. C. , C. B. „  voorzitter. 
S. de Clercq. onder-voorzitter. 
Joh. G. . B. , 1ste secretaris. 
A. Broese van Groenou. , 2e Secretaris. 
Joh. J. Gort Jr., penningmeester-bibliothecaris. 
E. F. Ehnle ) 

. Fels commissarissen. 

. Slechts enkele leden bedankten in dit jaar  voor  het lid-
maatschap, terwij l er  eenige nieuwe leden bijkwamen. Op 31 

r  bedroeg het ledental 111. 

. Volgens het verslag van den penningmeester  was het batig 
saldo aan het eind van dit jaar  niet groot. e oorzaak hiervan 
ligt in het feit, dat de uitgaven aan voordrachtshonoraria niet be-
perkt werden door  het houden van lezingen door  enkele leden 
zelf der  afdeeling. t ware te wenschen dat in het jaar  1913 ver-
schillende leden zich aan willen melden om een spreekbeurt te 
vervullen. 

Bijeenkomsten. n de bijeenkomsten werden de volgende 
lezingen gehouden: 
n de vergadering op 2 Februari hield de heer b , hoofd-

leeraar  aan de Academie van Beeldende n en Technische 
Wetenschappen te , een voordracht over: „Constantin 

r  en de Belgische beeldhouwers van de 19de eeuw". 
n de vergadering, met dames, op 1 t de heer . W. , 

r  der  Plateelbakkerij e Porceleijne Fles"  te t 
over  de vervaardiging en de toepassingen van keramiek. 
n een bijeenkomst met 3 andere e vereenigingen op 29 

Apri l en in een volgende op 6 , las de r i . Aldridge. 
Secr. of the National g and town-planning Council at -
cester, over  „Th e housing problem in Europe and its solution" 
waarna enkele aanwezigen gebruik maakten van de opengestel-
de gelegenheid tot debat. 

n een bijeenkomst op 2 i met de e g gaf de 
r . P. Berlage Nzn zijne indrukke n van de bouwkunst in 

Amerika. 

e bijeenkomsten werden ook door  vele belangstellende 
dames bijgewoond. 
n de vergadering op 11 November  besprak en critiseerde de 

r  G. Versteeg. r  der  Gemeentewerken van 
Arnhem, de e woonhuisarchitectuur. 
n een bijeenkomst op 9 r  met eenige andere e 

vereenigingen zette de heer  A. F. r  de bedoeling uiteen der 
openluchtmusea en pleitte voor  een Nederlandsch Openlucht-
museum te Arnhem. 
Ten slotte bracht, in een gecombineerde vergadering met de 
Vereeniging voor . Nijverheid en Gemeentebelangen op 
19 , de heer  Joh. . , Architect te's Graven-
hage, ons het resultaat van zijn studie over  „Theaterbouw in den 
loop der  tijden" . 

Tentoonstellingen. n de pauze en na afloop van de vergade-
rin g op 11 November, en op den daaropvolgenden dag bestond 
gelegenheid de expositie te bezichtigen van de ingekomen ont-
werpen op de Eereprijsvraag Godefroy voor  een Architecten-
huis, uitgeschreven door  de j  tot Bevordering der 
Bouwkunst te gelegenheid van haar  70 jari g bestaan 

Adressen. n 2 voor  de gemeente 's-Gravenhage zeer  belang-
rijk e vraagstukken meende het bestuur  van de Afdeeling zijn 
meening moeten uitspreken, in dat aangaande den Schouwburg-
bouw en in dat de verbouwing van het t van Bin-
nenlandsche Zaken betreffende. e werd inde maand Sep-
tember  een adres gericht aan B. en W. inhoudende het verzoek 
om het plan van de Schouwburg-Commissie niet aan den d 
ter  uitvoering voor  te dragen, en werd in de maand r 
aan den Gemeenteraad een adres gericht met het verzoek om de 
Schouwburg-Commissie uit te noodigen naar  de geschiktheid 
van het Zorgvliet-terrei n voor  den Schouwburgbouw een onder-
zoek in te stellen. e de verbouwing van het e van 
Binnenlandsche Zaken werd een adres aan de Eerste r  ge-
richt met het verzoek het daarheen te leiden, dat onderzocht 
wordt of het niet mogelijk ware de gebouwen, in gebruik bij  het 

t van Waterstaat, wederom bij  het t van 
Binnenlandsche Zaken te trekken en voor  een nieuw gebouw, 
van modern karakter  voor  het eerstgenoemd t 
elders plaats te vinden. 

e de aansluiting van de j  tot Bevordering der 
Bouwkunst bij  het Verbond van Nederlandsche -
vereenigingen, richtt e het bestuur  van de Afdeeling zich in de 
maand t met een adres tot het , om die aan-
sluiting dringend aan te bevelen. (Zij  werd besproken in de 
Algemeene - en Septembervergadering en kwam op het laatst 
van het jaar  tot stand). 

 Secretaris. 

. G. . 

G N J 
T O T G . 

G 1912. 

' "t^rff"" '  et afgeloopen jaar  bracht slechts zeer  weinig vermel-
denswaards; belangrijke voordrachten hadden niet 

i j | plaats en geen gebeurtenissen, het bouwkundig leven 
VyQ—  betreffende, vroegen den aandacht. 

Een zeer  gevoeld verlies leed de afdeeling door  het overlijden 
van den r  de Vogel, die vele jaren haar  penningmeester  was. 

t Bestuur  bestaat uit de heeren : 
J. A. k , Voorzitter . Civ. Bouwk. , . der 
Gein. Werken. 
G. l Jr., Secretaris, Bouwk. . 

t ledental nam niet toe, moge een volgend jaar  grooter  bloei 
brengen. 

 Secretaris. 

G. . 
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E  T E 'S . 

e r  in haar  tegenwoordigen toestand. 

G  EN N VA N E 
J T O T G  BOUW-

. 

G 1912, 

et afgeloopen jaar  heeft voor  de afdeeling m 
en Omstreken geen buitengewone gebeurtenissen op-
geleverd; toch waren de vergaderingen zeer  gezel-
lig en menig onderwerp kwam aan de orde. Officieel 
trad de afdeeling tweemaal naar  buiten op. Eenmaal 

in zake de Amsterdamsche poort, eenmaal met een request aan 
den d om een officieel compleet uitbreidingsplan van -
lem te verkrijgen , hetzij  door  uitschrijvin g van een prijsvraag, 
hetzij  door  iemand daarvoor  uit te noodigen. t antwoord op 
dit laatste request gaf een zeer  vreemden kij k op het begrip, dat 
bij  openbare colleges omtrent dit vraagstuk bestaat. Betoogt 
werd n.l., dat verscheiden plannen voor  uitbreidin g van ver-
schillende deelen bestonden en . . . overigens was men bevreesd 
voor  een zeker  soort makelaars, die munt zouden slaan uit een 
flink . goed. naar  de eischen van den toekomst opgezet, plan van 
uitbreiding . t laatste mag teekenend voor  den breeden kij k 
van s bestuurderen geacht worden. 

Verder  is nog vermeldingswaard. dat het plan heeft bestaan in 
het afgeloopen jaar  de Septembervergadering in m te 
doen plaats vinden. Aan de voorbereiding was reeds begonnen, 
toen het flink e plan aangenomen werd om , waar  de 
Stadtebautentoonstelling plaats vond, aan te wijzen voor  deze 
vergadering. 
Slechts een buitengewone vergadering werd in het afgeloopen 
jaar  gehouden n.l. de avond, toen de heer  Joh. . n uit den 

g sprak over  „Schouwburgen in den loop der  tijden."  Bij 
deze vergadering waren genoodigd verschillende e 
vereenigingen. die geacht kunnen worden belang in het onder-
werp te stellen 

e voorbereidende maatregelen worden thans getroffen voor  de 
in i te houden gevelwedstrijd, waarbij  niet alleen , 
maar  ook de omliggende gemeenten worden betrokken. 

t bestuur  werd gehandhaafd, met uitzondering van den 
tweede secretaris; voor  den heer a van Schouwen-
burg, die de gemeente verliet, kwam in plaats de heer  G. -
link , zoodat het bestuur  als volgt is geconstitueerd: 
Jb. van den Ban.vaorzitter, J. B. , vice-voorzitter, J.B.van 

, secretaris, G. , 2e secretaris. J. G. . 
penningmeester. 

t is wellicht de laatste maal. dat een jaarverslag verschijnt 
van de afdeelingen. t geconcentreerde beheer  der . schijnt 
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de monumentale zuil als symbool van zijn concentratie te gaan 
voeren, terwij l de eik met zijn forsche vertakkingen moet vallen. 

t stemt weemoedig. n legge zich er  bij  neer. e tij d is zake-
lijk , niet poëtisch of pittoresk. 

 Secretaris. 
J. B. V A N . 

G T J TO T 
G . 

G 1912. 

NTjp^Xl n het afgeloopen jaar  bleef het Bestuur  ongewijzigd; 
aj j £ het bestaat uit de heeren: A. W. C. , Voorzitter . 
gSj  Civiel Bouwk. , . . Techn. School. 

 ! , Secretaris, Architect. 
J. , Penningmeester, Aannemer. 

. . Commissaris, r  Bouw- en Woning-
Toezicht. 
Corn, de Graaf, Commissaris, Bouwk. Opzichter  bij  de . tot 
Expl v. S.S. 
J P. C. Groeman, Commissaris, . 

. J. . Commissaris, Architect, r  a d. . Techn. 
School. 

t ledental steeg van 103 tot 116. Er werden zeven vergaderin-
gen gehouden en dri e lezingen gegeven, n.l. door  de n 
Zoetmulder, over e Woningbouw; Jan de Quack, over 
Amsterdam. n uit de tachtiger  jaren der  vorige 
eeuw ; en Berlage, over  Amerikaansche Architectuur . 
Een excursiereis naar m met havenwerken en den Briel 
werd gemaakt, waaraan een groot aantal leden deelnamen. 
n vereeniging met de Afd. Utrecht van Architectur a et Amiciti a 

is eene tentoonstelling in voorbereiding van teekeningen en 
foto's van werken van architecten uit de provincie Utrecht. 
Een vraag in de „vragenbus"  had het resultaat, dat aan de 
Cathrijnebrug . waar  een druk verkeer  is, een z.g. vluchtheuvel 
door  de Gemeente werd geplaatst. n eene der  jongste vergade-
ringen kwam onderstaande vraag in de „bus" . 
„Zoud e het niet wenschelijk zijn dat vanwege de Afd . Utrecht 
„der . tot bev. der  Bouwkunst B. en W. werden uitgenoodigd, 
„vóór de behandeling in de Gemeenteraad van de nieuwe Bouw-
verordening, waarbij  alle leden der  Gemeente direct of indi-
rect belang hebben, vooral zij, die dagelijks tot het bouwvak 
„i n betrekking staan, het ontwerp ter  inzage te geven aan onze 
„afdeeling opdat zij  in de gelegenheid worde gesteld. B. en W. 
„waar noodig te adviseeren. Algemeen is bekend dat in onzen 
„Gemeenteraad helaas weinig architecten, aannemers of bouw-

I 
N VOO G VA N E ;  F. J. Z B.

Behoort hij  het Bouwkundig Weekblad van 24 i 191.1, No. 21. 



..ondernemers zitting hebben, zoo-
„da t de kans bestaat, dat de nieuwe 
..verordening te ambtelijk en te ju-
..ridisch wordt samengesteld". 

e afdeeling telt onder  hare leden 
..een groot aantal architecten, aan-
nemers en bouwondernemers, zoo-
,.dat met vol vertrouwen mag wor-
g d e n verondersteld, dat in den boe-
„zem wel krachten zullen te vinden 
..zijn. die zich gaarne beschikbaar 
..stellen voor  het beoogde doel". 

e vraag van zeer  belangrijke 
strekking werd door  het Bestuur 
overgenomen, met het gevolg, dat 
cene commissie is benoemd, be-
staande uit 10 leden. nl. dri e archi-
tecten, di ie aannenemers. drie 
bouwondernemers en een meester 
in de rechten, ten einde de zaak 
nader  te onderzoeken. 

e Afdeeling gaat steeds vooruit 
en de belangstelling is bevredigend 
te noemen. 

 Secretaris, 

. E . . 

Situatie van den , met de ̂ voorgestelde afsluitingen. 

. 

B E . §§ 
 F. J. Z B. . 

Je nieuwe wijken in den g missen het be-
schaafde karakter , dat het historiese deel 
kenmerkt, een verschijnsel, dat zich in de 
meeste moderne steden heeft voorgedaan. 

e te betreuren het ontstaan van deze vreugdelose 
buitenbuurten op zich zelf ook mag zijn, het is goed dit 
euvel niet te overschatten, wanneer  het zich beperkt tot 
de nieuw aangebouwde wijken en er  geen ergere oor-
zaken zijn,dan de bekende wantoestanden van de eigen-
bouwerij . 
Bedenkeliker  echter  is het geval, wanneer  deze nieuwe 
architektuur  het oude omringt en insnoert, wanneer  men 
in een algehele kuituurloosheid de oorzaak vindt van 
de verworden bouwkunst; wat voor  den g dan meer 
speciaal zeggen wil , dat men in het luie geldverteren 
de gedeeltelike verklarin g kan zien van de weinig tuttige 
stad. 

s op verschillende plaatsen van het oude den g 
ziet men het moderne in schrijnende disharmonie met 
het bestaande, waardoor  voor  altij d de stadsgezichten 
bedorven schijnen. t s staat vereenzaamd in 
zijn omgeving, zodat het al moeite kost er  enige aan-
dacht aan te wijden, het s is in het gedrang 
gekomen, het Binnenhof voor  het auto en tramverkeer 
geopend en zo verder: het typiese e dreigt ver-
loren te gaan en dan zou inderdaad het grotere, niet 
licht meer  te herstellen kwaad geschied zijn. r  zover 
zijn we nog niet en zover  zullen we gelukkig wel nooit 
komen, want nieuwe inzichten zijn gegroeid, die tegen 
de nog aanwezige onverschilligheid opwegen; er  wordt 
heftig gestreden om het behoud van onze monumenten 

zoals de jongste gevallen: de restauratie van den 
St. Jacobstoren te Vlissingen en de uitbreidin g van 
Binnenlandsche Zaken in den , bewezen hebben. 

e g neemt in omvang toe. e dag-
bladen plaatsen uitvoerige artikel s over  bouwkunst. 

e ontwikkeling van de stedenbouwkunde blijk t een 
goede waarborg voor  het behoud van het stadsschoon. 

e Vijver  in den g verkeert in het gunstige geval, 
dat de omgeving nog vrijwe l onaangeroerd is, in het 
ongunstige geval, dat het grote stadsverkeer  er  zeer 
door  gehinderd wordt. n heeft pogingen gedaan tot 
gedeeltelike demping, waarover  indertij d in het Bouw-
kundig Weekblad uitvoerig geschreven is. (B. W. Jaar-
gang 1909bladz.86, 105, 119, 120, 132, 206, 220, 307,363, 
400, 508, 531.) 
Verschillende plannen zijn toen besproken o. a. om een 
verkeersweg te maken tussen het Buitenhof en de -
terdij k langs de bestaande huizen door  demping van een 
strook van 18 , 2e om die zelfde huizen af te bre-
ken en de straat te verbreden, waardoor  de Gevangen-
poort aan ene zijde vri j  zou komen. n verband met 
deze plannen zijn allerlei oplossingen aan de hand ge-
daan om de Gevangenpoort een redelike betekenis te 
geven. 
Zolang deze verkeerskwestie echter  niet afdoende gere-
geld is blijf t er  gevaar  voor  den Vijver  bestaan geheel of 
gedeeltelik opgeofferd te worden, ja, iedere dag wordt 
de kwestie eigenlik dringender, de toestand ondrageli-
ker. n worden er  in stilte al monsterplannen 
beraamd voor  een totale demping of een doorbraak door 
het'  Binnenhof in aansluiting met een brug dwars over 
den Vijver . 
't s daarom van belang het vraagstuk eens in zijn ge-
heel na te gaan, dat wil zeggen de waarde van den Vij -
ver  te bepalen, vast te stellen wat er  hinderli k aan ont-
breekt en de methoden te bespreken om, tevens voldoende 
aan de normale verkeerseisen, de schoonheid onaange-
tast te laten, eventueel aan te vullen of te versterken. 
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e waarde van den Vijver  hangt geheel af van de wijze 
waarop hij  met de omgeving in harmonie is en van de 
vraag in hoeverre hij  daarmee in redelik verband staat. 
Bijvoorbeeld een water, dat aansluit bij  een monumen-
taal gebouw en den indruk maakt daarom alleen te be-
staan of liever  voor  dat doel expres ontworpen te zijn 
bevredigt aestheties direkt en is om die réden mooi te 
noemen. 

e Vijver  is maar  half geslaagd, goed is het verband met 
de bebouwing aan de lange zijde met het s en 
de regeringsgebouwen, gelukkig ook de overkant met de 
prachtige bomen, waardoor  de architektuur  op den ach-
tergrond blijft ; de grote breedte van den Vijverber g is 
eveneens om dezelfde reden te waardeeren; maar  de 
beide korte zijden doen zeer  vreemd bij  het water, links 
staan wat armoedige huizen tegen elkaar  schurkend als 
landlopers, bij  vergissing ter  plechtige audiëntie uitge-
nodigd, rechts is er  een pover  weggetje, waarover  een 
tram balanceert. 

t in hoofdzaak, in detail is de plaatsing van het -
ritshui s niet zeer  bewust, in een hoek gedrongen durf t het 
zich nauweliks te vertonen, terwij l het Buitenhofplein 
een te groot stuk wegneemt van den gesloten gevelwand. 

t motief van dit Plein met de bomen en het stand-
beeld zou men willen behouden al is er  geen bezwaar  op 
de een of andere wijze een kleiner  doorkijkj e te geven. 
Wat de stemming aangaat, die deze Vijver  teweegbrengt, 
een water  kan ook vroli k of somber, pralend, overbluf-
fend of bescheiden zijn, het komt mij  voor, dat hier  eer 
ene middeleeuwse stemming dan een moderne heerst, 
dat de Vijver  in zijne grafelike waardigheid het moderne 
node verdraagt en dat het grote stadslawaai er  vals 
klinkt . Ook maakt de Vijver  den indruk van een te grote 
belangrijkheid te bezitten, dus vri j  doelloos te zijn,door-
dat de omgeving zich weinig van den Vijver  schijnt aan 
te trekken, terwij l het toch wel degelik de moeite waard 
is er  notitie van te nemen, de Vijver  is te weinig ver-
zorgd, lijk t verwaarloosd en voldoet daarom niet geheel. 
Nu zijn er  twee sterk gescheiden principieel verschil-
lende methoden,die men ter  verbetering van den vijver 
kan volgen, het moderne weren en het moderne bij  het 
oude aanpassen; dezelfde, die zich bij  de restauratie 
van monumenten hebben voorgedaan. 
Beide methoden kunnen in wezen kunstzinnig zijn en in 
theorie gelijkwaardig; alleen in de praktij k zal nood-
zakelik de eerste als de minst praktiese het op den duur 
moeten verliezen tegen de twede. 

Want het moderne leven, dat bonte, schreeuwerige, 
trillend e leven laat zich niet bedwingen; de autos, de 
kunstmatige straatverlichting, het grote stadsverkeer 
zijn elementen waarmee rekening valt te houden. n 

g zal, om vooraan te blijven in de ri j  der  steden, 
naast oude idealen nieuwe moeten stellen. Wi l 't een 
jonge, frisse, elegante stad.de meest beschaafde,weelde-
rigste stad van d zijn, dan moet het ook de 
uitingen van den modernen tij d in techniek en in kunst 
met vreugd aanvaarden. 

e wijze, waarop in bijgaande afbeeldingen eene oplos-
sing is voorgesteld, kan nog als volgt toegelicht worden. 

Een brede verkeersweg is ontworpen tusschen het Bin-
nenhof en den , echter  niet direkt aan den 
vijver  grenzend. Aan het water  is een groot restaurant 
met feestzalen gedacht, dat zijn hoofdgevel naar  den 
vijver  keert. Om den vijver  meer betekenis te doen krij -
gen, een moderner  vroliker  karakter  te geven, is met 
terrassen in het water  uitgebouwd. r  een pergola 
ter  breedte van een travee van het s is ge-
tracht de aandacht af te leiden van den n Vijver -
berg, 't Gevolg is, dat de weg belangrijk verbreed is, 
terwij l het s een vastere ligging gekregen 
heeft. Een nadeel zou kunnen zijn, dat deze pergola als 
een dekoratiestuk aandeed. k meen echter, dat in -
land een overdekte wandelgang daarom zo vreemd 
aandoet, omdat we er  niet aan gewend zijn, dat bij  veel-
vuldiger  toepassing de bevreemding spoedig zal wijken, 
maar  dat er  in dit motief zelf abnormaals gelegen is. 

n zou om hetzelfde doel te bereiken, om de hinder-
lik e e Vijverber g te maskeren, bomen kunnen voor-
stellen, waartegen dit principiël e bezwaar  is aan te 
voeren, dat zodoende een aansluiting met de e 
Vijverber g verkregen wordt, wat zeker  niet gewenst is. 

t Buitenhofplein neemt in dit plan een kleiner  deel 
in. Tusschen het s en het Torentj e zouden een 
paar  grote populieren te plaatsen zijn om de gesloten-
heid te bevorderen. 

k zal het na deze transformatie zijn,dat de Vijver 
met de dri e architektuurwanden het eigenlike objekt van 
beschouwing zal vormen evenals de Vijverber g de wan-
delfoyer  bij  uitnemendheid zal zijn, van waar  we het 
beeld bekijken, waar  we wandelend ons bewust worden 
van de royale afmetingen. e vijver  wordt verder  van 
een borstwering voorzien om tot rustig beschouwen te 
noden, ook met het doel schaal en verhouding aan het 
geheel te geven en den indruk van verzorgdheid te wek-
ken. t boschpruikje in het midden van den vijver  zal 
vervangen moeten worden door  een fontein of stenen 
monument, de eendjes zou men aan den n kun-
nen vermaken, omdat ze wat erg klein zijn, daarvoor  in 
de plaats zou men flink e zwanen wensen. 
Wat de architektuur  van het t betreft kan op-
gemerkt worden, dat de Vijver  wel een iets bewegeliker 
vroliker  alhoewel niet te uitbundige architektuur  ver-
draagt dan het s en de regeringsgebouwen. 

t t heeft een ronden uitbouw aan den Bui-
tenhofpleinkant om het kijkj e van het Buitenhof naar 
het water  te vergemakkeliken, en omdat dan tevens 
een gunstige vorm voor  de verkeersstromen verkregen 
wordt . Ook wordt door  dezen uitbouw de biezondere 
ligging aan het Buitenhof geaccentueerd. e andere 
zijde is rechthoekig om den vijver  daar  flink af te slui-
ten en den blik niet naar  de Plaats te trekken ; een idee, 
dat nog versterkt wordt door  den ingangsboog toegang 
gevend tot het terras en het ruiterstandbeeld, dat in 
het water  staat. t twede doel, dat met deze situatie 
(ingangsboog en ruiterstandbeeld) beoogd werd is om 
van de Plaats komend de belangstelling te prikkelen en 
van te voren het belangrijke stadsdeel aan te kondigen 
en dichter  bij  het beeld coulissevormig te openen. 

251 
250 

http://stad.de


Ook is het juist om de rechte vorm te kiezen in verband 
met het rijverkeer,d e voorzijde van den Vijverber g moet 
voor  de wandelaars blijven, de achterzijde voor  het rij -
verkeer, zodat afschuiving of afronding geen zin heeft. 

e Gevangenpoort is niet behouden gebleven wat in 
aestheties opzicht weinig betekent in histories opzicht 
wellicht jammer is; wil men echter  voor  alles deze Ge-
vangenpoort behouden dan komt men tot lelike ge-
wrongenheden niet alleen in dit geval maar eveneens in 
ieder  ander  geval. t zou niet lastig te bewijzen zijn met 
andere voorbeelden, waar  men getracht heeft een niet 
meer  voldoende poort te behouden, 't Enige wat mende 
historie ter  will e misschien zonder  bezwaar  doen kan 
is het inmetselen van het oude wapen in het nieuw te 
stichten gebouw om een herinnering aan de vroegere 
poort te bewaren. Ook kan ik me voorstellen dat zelfs 
historici het verdwijnen van deze Gevangenpoort aan-
genaam is, want dat deel van onze historie dat zich hier 
afspeelde is allerminst roemruchtig en wie verdiept 
zich graag in zijn eigen zondenregister. 

t ten slotte nog de vraag of het plan prakties uitvoer-
baar  is. Naar e toestanden te oordelen lijk t een 
restaurant met feestzalen daar  ter  plaatse zeer  gerecht-
vaardigd. t k of de Gemeente heeft het in handen 
het bedrij f niet ongemotiveerd hoog te belasten, door 
grond onder  voordelige voorwaarden af te staan, waar-
tegenover  de ondernemer de billik e eisen omtrent de 
bebouwing zal inwilligen, hetzij  door  het prijsvraag 
procédé te kiezen, hetzij  door  met een schoonheids-
kommissie te werken. 

e optimist zal dan niet menen, dat het hoogstaande 
kunstwerk nu absoluut gewaarborgd is, maar  wel dat 
de gelegenheid gunstig is, dat er  een vruchtbare bodem 
is voor  een schoon gewas. 

{nadruk verboden.) 

GEBOUW . A . 
,  NES, T E . 

Architect Y E . 

t gebouw is opgetrokken van kleurige gevelsteen, met 

Beiersch graniet en gedekt met . 

e indeeling is als volgt: 
. winkel; 2. kantoor; 3. portaal toegang kantoren; 4. priv é 

kantoor; 5. engros kantoor; 6. detail kantoor; 7. typiste: 
8. monsterkamer. 
9. winkel; 10. lunchroom. 

. winkel; 12. vestibule toegang kantoor; 13. directeurs-
kamer; 14. kantoren; 15. wachtkamer. 

t gebouw bestaat uit 3 afzonderlijke winkelhuizen 
met kantoorlokalen. 

g§ . 1 
N VAN 'S -

. 
n no. 18 van dit orgaan komt voor  een kort artikel van iemand, 

die zich teekent met . dat minder  vriendelij k is aan mijn adres 
omdat ik in no. 13 van dit orgaan heb besproken een plan van 
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uitbreidin g van 's , daarbij  den maker  niet heb 
gespaard en dat artikel heb onderteekent met S. 

t artikel van den heer . is kort , men zou zeggen wel wat 
kort voor  ruim 4 weken bedenkens over  een toch zoo belang-
rijk e zaak 
En dan nog is slechts een deel behandeld nl.: de bespreking van 
den vermoedelijken maker  van het plan, de critiek over  het 
plan blijf t onbesproken. 

t plan is zoo in-slecht. dat het onvermijdelij k is een en ander 
omtrent den maker  te zeggen. 

n lezer  moest het verklaarbaar  worden, waarom het plan 
slecht was en niet anders kon zijn. omdat de persoon van den 
maker  noch door  zijne opleiding, noch door  zijne vroegere 
werkzaamheden waarborgen kon geven, dat hij  tot het ont-
werpen van een plan van uitbreidin g in staat was en ook door 
dit plan heeft aangetoond het niet te kunnen. 

t was dan ook een groote verontwaardiging, die bij  het be-
schouwen van dat plan over  mij  kwam en mij  de vraag op de 
lippen drong „moet zulk een groot gemeentebelang op deze 
wijze gediend worden". Ware het plan diffuus geweest d.w.z. 
had het zich in geen enkele richtin g onderscheiden, ik had 
waarschijnlij k gezwegen, maar  thans achtte ik mij  verplicht 
in dit vakblad én plan én maker  hard aan te moeten pakken. 

t ik in mijn minder  gunstige beoordeeling niet alleen sta kan 
wel blijken uit het opstel in het avondblad B van de N. . Ct. 
van naar  ik meen 6 i . ..Brieven over  Bouwkunst", 't welk 
ik U, mijnheer  de , verzoek wel in zijn geheel in het 
Weekblad te willen overnemen, waarin vri j  duidelij k het plan 
wordt veroordeeld en ook dat deel ervan, waarop haven- en 
industrieterreinen waren gedacht. 

k had gemeend dit deel onbesproken te moeten laten omdat 
het buiten het bestek van dit Weekblad valt. 

S. 

. 

t nu ingezonden plan tot uitbreidin g van n Bosch ten Wes-
ten van de spoorbaan met industrieterreinenen woonstad, is het 
gevolg van de volgende overwegingen. 

t gemeentebestuur  bekeek niet alleen den algemeenen toe-
stand der  stad. doch bracht dezen in vergelijking met andere 
steden van Brabant, waarbij  bleek. dat. niettegenstaande de 
gunstige ligging van n Bosch aan water- en spoorwegverbin-
ding, de handelen industrie niet zoodanig toenemen als bij  andere 
steden in het Zuiden valt waar  te nemen. Om nu de toeneming 
der nijverheid te bevorderen en meer  industrie tot zich te trek-
ken, wilde het hiertoe ook de gelegenheid geven, door  het aan-
leggen van havens en terreinen. t was dus niet een drang van 
de industrieclen zelf, die hier  voorzat, doch het medewerking 
geven van de gemeente, om de nijverheid tot zich te trekken in 
het belang van n Bosch. t streven alreeds, geeft een bewijs 
van doorzicht en wilskracht en verdient dan ook allen lof. 

n nieuwen directeur  van gemeentewerken werd opgedragen 
hiervoor  in den kortst mogelijken tij d een plan te maken ; met 
een buitengewonen ijver  bracht hij  in eenige maanden tijd s een 
plan tot stand, niet alleen van een industriewij k doch ook van een 
aansluitende woonstad. e geweldige spoed, waarmede deze 
projecten ineen zijn moeten gezet worden, doet zich door  het 
geheele plan gevoelen en heeft een nadeeligen invloed er  op ge-
oefend. Zonder iets te kort te doen aan de werkkracht van den 
hoofdambtenaar  willen we allereerst het plan der  industriewij k 
met havens nader  beschouwen. 

Op ongeveer  440 . ten Westen (stroomafwaarts) van de -
sluizen heeft de ontwerper  den ingang der  havens gedacht. n 
zuidelijk e richtin g is de grootste haven van ongeveer  elfhonderd 
meter  lengte geprojecteerd en op ongeveer  honderdvijfti g meter 
lengte van dezen ingang is een tweede haven in Z. O. richtin g 
ontworpen, die in de eerste samenvalt. Voor  de scheepvaart zal 
deze samenloop der  havens niet wenschelijk zijn ; en bij  den in-
gang, die een soort trechter  vormt, zal meermalen een verstop-
ping van schepen plaats hebben. Ook ten opzichte van de ter-
reinen mag de ligging dezer  havens niet gunstig genoemd wor-

den, daar  zij  wigvormen krijgen , waarvan de punten, die de 
voordeeligste terreinen zouden kunnen zijn, nu de meest on-
voordeelige emplacementen vormen. Ten overvloede ligt een 
groot stuc terrein langs het sluis-emplacement, wat daardoor 
van deze zijde onbereikbaar  is. 

r  beide havens ieder  afzonderlijk op de e te doen uit-
monden, zou aan vele bezwaren kunnen te gemoet gekomen 
worden. t terrein langs de bovengenoemde sluizen zou dan 
danig verkleind worden en beter  te bereiken zijn van de nieuw 
te graven haven, die op een afstand van ongeveer  200 meter  ten 
Westen van de sluizen in de e kan vallen. e afstand mag 
voldoende gerekend worden, omdat schutruimte tusschen de 
sluizen ongeveer  90 . bedraagt. Ook het terrein tusschen de 
beide havens krijg t hierdoor  een voordeeliger  verkavelings-
vorm, daar  de in een punt uitloopende wigvorm in zooverre ver-
dwijnt , dat aan de e nog een kadelengte v a i i ongeveer . 
kan worden verkregen. 

e indeeling brengt nog een overwegend voordeel mee. 
Waarschijnlij k zal het plan bij  gedeelten worden uitgevoerd, en 
nu krijg t men het eigenaardig geval, dat het grootste havenge-
deelte en het meest kostbare, volgens het ingezonden ontwerp, 
het eerst zal worden uitgevoerd. n echter  de havens afzon-
derlijk e toegangen krijgen , worden de minst omvangrijke en 
minst kostbare werken het eerst uitgevoerd en daar  dit eerst te 
stichten gedeelte een ..proefkonijn"  is. in den geest als hierboven 
besproken, kan een logische opvolging der  werkzaamheden 
verkregen worden door  met het minst kostbare te beginnen. -
dien dan de zaak levensvatbaarheid blijk t te hebben kan men 
aan volgende havens van grootere afmeting beginnen. 
Wat verder  nog een nader  te overwegen vraagstuk is, zijnde 
richtingen der  spoorbanen langs alle zijden der  havens. t deze 
situatie voor  een klein gedeelte wenschelijk is, zal niemand ont-
kennen, doch de aansluiting van spoor  en vaart overal door  te 
voeren, zal tegenkantingen ondervinden. Verschillende indus-
trieelen en fabrikanten zullen er  de voorkeur  aan geven, dat 
hunne gebouwen direct aan een afsluitbare losplaats aan de ha-
vens komen te liggen, terwij l de spoorbanen achter  de opslag-
plaatsen en fabrieken gelegen zijn. r  deze sporen kunnen, 
op eenvoudige en practische wijze, ook die terreinen bediend 
worden, die niet aan het water  komen te liggen. Van transito-
handel, direct van spoor  of boot of omgekeerd, zal hier  weinig 
sprake kunnen zijn. doch als hoofdzaak zal in het oog moeten 
gehouden worden de gemakkelijke aanvoer  van grondstoffen en 
de even gemakkelijke aanvoer  der  gefabriceerde artikelen. 
Wat den toegang van de stad naar  deze terreinen betreft, zal 
voorloopig de eenige weg gelegen zijn ten noorden van het 
spoorwegemplacement langs de e met een overbrugging 
van de Spoorhaven. l deze aansluiting niet buitengewoon 
fraai is. zal men er  tevreden mede moeten zijn. daar  het spoor-
wegemplacement geen andere verbinding toelaat. , als 
deze terreinen in een behoefte blijken te voorzien, zullen 
ook door  tunnels onder  den spoorweg verbindingen verkregen 
worden. 

Wat nu het woningkwartier  aangaat, kan niet gezegd worden 
dat het plan een ..gelukkige greep"  is. 

t men dit nieuwe project naast dat van het bestaande stads-
plan, dan blijk t er  hoegenaamd geen harmonie tusschen de 
beide plattegronden waar  te nemen. Vindt men in het bestaande 
stadsplan, zooals reeds is uiteengezet, een kern, waar  sterk 
sprekende hoofdlijnen samenkomen, in het nieuwe plan mist 
men een dusdanig centrum met vaste lijnen, zoodat de hoofd-
indru k rammelend en onrustig is. r  de kruising van ver-
schillende gebogen hoofdstraten wordt de eenheid verbroken 
en zijn verschillende bouwblokken als het ware aaneengelapt. 
Een aaneengesloten park wordt gemist en de zestien hektaren 
plantsoenen zijn over  het geheele terrein verbrokkeld, meest 
gebruikt om moeilijk op te lossen gedeelten te vullen. -
door  wordt het onrustige nog verhoogd, maar  vooral werkt 
hier  aan mee, dat de grens van de gemeente n Bosch nauw-
gezet door  den ontwerper  is gevolgd. t nu was niet noodzake-
lijk , te minder  daar  geen natuurlijk e grenzen (de Jagtsloot en de 

Pomphoeksche polderswetering mogen als zoodanig niet worden 
gerekend) dit gebieden. n werkelij k dit plan binnen afzien-
baren tij d uitgevoerd zal worden, zal ook de noodzakelijkheid 
zich doen gevoelen stukken grond van de omliggende gemeenten 
Vught en Cromvoist bij n Bosch te trekken, zoodat dan toch 
de grens verandert en dus nu reeds, op papier  althans, een 
ander, meer  volmaakt plan zou kunnen worden opgezet. n ieder 
geval kan deze hoogst onregelmatige grens, bijna langs hare ge-
heele lengte door  een straat te markeeren, niet anders dan tot 
zeer  verwerpelijke oplossingen leiden. 
Voorts verdient het zeker  geen aanbeveling, dat het grootste ge-
deelte der  ondergeschikte straten onder  een hoek van 45° of nog 
kleiner  op de hoofdwegen uitloopen. r  wordt een aller-
schadelijkste verkaveling verkregen niet alleen, doch uit esthe-
tisch oogpunt krijg t men den zoo rammelenden aanbouw van 
terugspringende gevels of de nog minder  verkieselijk oplossing, 
waarbij  de gevels scheef voor  de huizen komen. e verkaveling 
aan het noodelooze halfcirkelvormig e stratenplan ten Zuiden 
van den weg naar  Vlijmen , zal nog wel tot grooter  moeilijkheden 
aanleiding geven ; en zoo kan in het Westen op het plein, waar  de 
tunnel naar  het n begint, noch van een open plein 
noch van een gesloten plein sprake zijn. Op dit plein, dat ter 
eene zijde door  plantsoen begrensd wordt, komen verschillende 
hoofdstraten aan de overzijde straalsgewijze uit. zoodat een aan-
tal kopge veis, ieder  van onvoldoende afmetingen, dit plein zullen 
begrenzen. e cirkelvorm zal dus uitsluitend in het plaveisel 
merkbaar  zijn, de opstanden worden te veel onderbroken door 
de straatopeningen, zoodat ook in dezen het plan geen houvast 
geeft. 

Ten slotte nog zouden wij  de wenschelijkheid kunnen opwerpen 
dat in het plan meer  dan nu de plaats van openbare gebouwen 
zou worden vastgelegd. Behalve de twee geprojecteerde kerken, 
kunnen verschillende openbare gebouwen worden ingedeeld en 
al naar  hun belangrijkheid of soort ondergeschikte centra mar-
keeren. n de nieuwe stad n Bosch van ongeveer  65 . op-
pervlakte zouden veilig eenige plaatsen voor  stichtingen, scholen, 
een ziekenhuis, hulppostkantoor  kunnen worden opgenomen. 
Voor  een dergelijke wijk zou een muziekzaal of zaal voor  bijeen-
komsten niet overbodig zijn. misschien is het zelfs wenschelijk 
te denken aan gebouwen van coöperatieven aard. All e deze en 
nog vele andere gebouwen kunnen een project belangrijk maken, 
niet alleen van plan. doch ook van opstand. r  kan met 
zekerheid iets goeds verkregen worden, dat te prefereeren is 
boven toevalligheden, die door  particulier  initiatie f verkregen of 
als speculatieve ondernemingen gemaakt worden. 
Wi l n Bosch aan deze zijde zich uitbreiden, dan zal het aanbe-
veling verdienen het nu ingediende plan terdege te herzien en 
om te werken. 

m .
Brochur e ontslag Opzichter  Vredespaleis. U it he t ve rslag van 
de , voorkomende in het Bouwkun-
dig Weekblad van 17 i 1913 No. 20, is reeds gebleken, dat het 

r  zich zou wenden tot den Algemeenen Nederland-
schen Opzichters- en Teekenaarsbond om te protesteeren tegen 
de door  den Bond uitgegeven brochure in zake het ontslag van 
den opzichter  de Vries aan het Vredespaleis. t protest is in dit 
nummer van het Bouwkundig Weekblad afgedrukt, blz. 244. 

t r  heeft gemeend niet te moeten treden in weer-
legging van de persoonlijke grieven die genoemd zijn : daarvoor 
zou een volledig onderzoek van de geheele zaak noodig zijn, het-
geen niet ligt op den weg van het , afgescheiden 
van de moeielijkheid. zoo niet onmogelijkheid, om uit de opge-
somde grieven tot de waarheid te komen. r  wel kan uit de 
gegeven punten van beschuldiging, die met cijfers worden toe-
gelicht, geconstateerd worden hoe lichtzinnig onware beschul-
digingen worden geuit. Tot illustrati e daarvan mogen eenige 
cijfer s naast elkander  worden gezet. 

Op bladz. 28. punt . van de brochure wordt gezegd dat plm. 
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Alg . g der j  27 i a.s. 3 uur  n.m. Bezoek aan de Tentoonstelling: e Vrou w 1813—1913 A m stel dijk . 
e entree tot de tentoonstelling is f 1. de persoon. r  het r  zijn echter  maatregelen genomen, dat de leden der 

j  op dezen dag vrij e toegang hebben, mits zij, die hiervan -wenschen gebruik te maken, zich opgeven v ó ór g 26 
i 12 uur  v.m. aan het Bureau der , t 402, Amsterdam. Zie verder  het f Programma op blz. 243. 

33.000 . stalen balken, eigendom van de Carnegie-Stichting. 
aan den aannemer waren cadeau gegeven, waarmede aan de 
Stichting een schade berokkend was van plm. f 1500. Afgeschei-
den van de omstandigheid, dat dit cijfer  voor  oud ijzer  te hoog 
is (de balken zijn nl. in publieke veiling voor  plm. 1 cent per 

. verkocht), zegt het bestek, dat al het aan den steiger  ge-
bruikt e materieel na afbraak eigendom is van den aannemer. 

e bewering, dat het opleggen van de balken met f 1 per . 
rui m betaald wordt, is zonder eenige waarde. Wie bewijst dit 
cijfer , wat is daarvoor  gedaan ? e omstandigheden in aanmer-
king genomen, is misschien f 3 per  100 . nog te weinig. Ware 
van bevoorrechting sprake geweest, dan had de architect vol-
gens artikel 5 alinea 9 van het bestek, aan den aannemer voor 
de leveringen van al het steigermaterieel. rails, kranen enz. 10°, o 
uitgekeerd. j  kende echter  slechts 5"/o toe. Bladzijde 29, punt 

. geeft een meer  betaald bedrag aan van f 1808 -f f 4000 of 
f 5808. er  is echter  betaald f 2446.50. 

Bladzijde 30. punt , geeft als schade plm. f 480. Wat is echter 
geschied ? n het bestek staat, dat is te verwerken 5 : t . teakhout 
(de brochure zegt 8  ). e door  de Vries opgemeten hoeveel-
heden hout wijzen aan als verwerkt 2.200 ; ! . beukenhout en 
1.015  ;. teakhout. e aannemer betaalde op dezen post terug 
f 178.50. 
Bladzijde 30. punt . e afstand der  daksporen in het bestek 
genoemd, is 0.90 . hart op hart en niet 0.80 . zooals de brochure 
zegt. e daksporen zijn gelegd op 0 69  en 0.70 . waardoor 
meer  is verwerkt 44.135 3 . volgens de opmeting van de Vries 
zelf, waarvoor  is bijbetaald ad f65 per : t . f 2868.80. Waarom 
spreekt de brochure van 140 : ! . meer  of f 9100 ? 
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Ook het verhaal omtrent te veel uitgetrokken steen is merkwaar-
dig. n het bestek was zeer  uitdrukkelij k bepaald, dat de opge-
geven hoeveelheden metselwerk niet zouden worden verrekend, 
doch den aannemer dienden als aanwijzing. Ware dus foutief 
uitgetrokken, dan zou de risico in de een of andere richtin g voor 
den aannemer zijn gebleven. r  er  was niet foutief uitgetrok-
ken. Wel bleef steen over  op het terrein, omdat op meer  breuk 
was gerekend dan gebleken is te bestaan t dus de aannemer, 
toen hij  die overblijvende steen, eigendom van de Stichting die 
de steen leverde, verwerkte, daarvoor  betaald kreeg wegens 
levering van specie en arbeidsloon, was zijn recht. 
Bladzijde 31, Punt V. e besteksbepaling omtrent het hout was 
zeer  moeielijk en talrijk e besprekingen hebben geleid tot wijzi -
ging in de voorwaarden van levering, waardoor  in plaats van de 
voorgeschreven levering, onder  strenge leveringsvoorwaarden 
drooge Archangeldelen werden toegelaten. Op dezen post is bo-
vendien door  den aannemer terugbetaald f 3166.60. 
Op deze wijze zou zijn door  te gaan, maar  het bovenstaande moge 
voldoende zijn om de waarde der  gegeven cijfers te beoordeelen. 
Ten slotte nog een opmerking: t had op den weg van het 
Bestuur  van den Alg. Ned. Opzichters- en Teekenaarsbond, 
die de brochure uitgaf, gelegen, om, alvorens tot de publicatie 
van de brochure over  te gaan, zich te wenden tot het -
stuur  van de j  tot Bev. der  Bouwkunst, de Architecten-
vakvereeniging, waarvan de heer  J. A. G. van der  Steur  lid is. 

t nieuwe s te . Plaatsgebrek belet ons 
het een en ander  mede te deelen omtrent het voorstel van B. en W. 
om van de 7 ingekomen projecten te kiezen het motto S. P. Q. . 
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 : . e Prijsvraag voor  het 
nieuwe s te . t een en ander  over  de 
verhouding tusschen Architect en Tuinarchitect, enz. door . F. 

h s van Zouteveen, vervolg. k Jonker 
Fransstraat Goudsche Singel Coolvest te . -
zonden. Berichten. . Verslag Alg. 

. Tentoonstelling van Bauberatung in het 
Gebouw der . 

. 

E G VOO T 
E S V A N 

. Q 
an de hand van het rapport van de jur y voor 

den bouw van het nieuwe stadhuis - waarin 

behalve de burgemeester, de directeur  van 

gemeentewerken en de directeur  der bouw-

politie, zitting gehad hebben de heeren: Jos. Th. J. Cuy-

pers, Amsterdam; A Salm G.Bzn., Amsterdam; . E. C. 

, n ; J. P. Stok "Wzn., ; J. . 

W. , Amsterdam en C. , Baarn, — en 

aan de hand van het naar  aanleiding daarvan door  de 

raadhuiscommissie uitgebrachte advies, hebben B. en 

W . nu een voorstel bij  den gemeenteraad ingediend. 

e N. . Ct. bericht hierover: Voldoende aan de door 

hen aanvaarde opdracht, schrijf t het college daarin, 

hebben de uitgenoodigde architecten of combinaties 

van architecten hun ontwerpen den len Februari 1.1. 

ingeleverd. r  een van de combinaties is gebruik ge-

maakt van de bevoegdheid tot inzending van twee af-

zonderlijk e ontwerpen, zoodat in het geheel zeven ont-

werpen zijn ingezonden; die met de gekozen motto's in 

de stukken naar  volgorde worden aangeduid als : . S. 

. (Senatus Populusque , . Groen 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

en wit, . , . Pro domo Sua, V. Aqua-

rius, . J. J. en . i Prosperitas. 

r  de zorgen van de afdeeling plaatselijke werken 

was het vroegere schoolgebouw aan de t in 

gereedheid gebracht tot het in ontvangst nemen van 

de door  de ontwerpers in te leveren teekeningen en 

van de afbeelding van het uitwendige de gekleur-

de moquette - - die door  ons op advies der  jur y op 

een schaal van 1 a 50 was verlangd. t zijn ver-

schillende lokalen, waardoor  ieder  van de ontwerpers 

over  een afzonderlijke ruimt e kon beschikken, bleek 

dit schoolgebouw zich uitnemend voor  het doel te 

leenen, waardoor  zoowel de jury , als daarna de raad-

huiscommissie, aldaar  zeer  naar  wensch hebben ge-

vonden de gelegenheid tot rustige bestudeering van 

de ontwerpen en tot het verrichten van haar  arbeid, 

welke vooral voor  de jury , die elk der  verschillende 

ontwerpen uit het oogpunt van de aesthetische en con-

stuctieve eischen, de indeeling en inrichtin g en het 

verband tusschen het in- en uitwendige had na te 

gaan en die bovendien op de zorgvuldigste wijze de 

voor  elk ontwerp benoodigde bouwsom heeft becijferd, 

een arbeid van beteekenis is geweest. 

Wi j  maken daarom gaarne van de gelegenheid gebruik 

om voor  de voorlichting, die de jur y zoowel voor  het 

opmaken van het programma van eischen, als voor  de 

beoordeeling van de ontwerpen heeft verstrekt, hier 

openlijk onze waardeering uit te spreken. 

t haar  arbeid ons iets duidelij k gemaakt, dan is het 

wel dit, dat voor  het tot stand brengen van een bouw-

werk van zoo groote beteekenis, herhaald overleg tus-

schen ontwerper  en bouwheer  dringend noodig is en 

dat alleen langs dien weg en door  niet opzien, ook van 

de zijde van den ontwerper, om zich de moeite van om-

werken en veelvuldige verbetering van onderdeden te 

getroosten, het gewenschte resultaat zal worden bereikt. 
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Bij  een bouwwerk van de veelzijdige eischen als het 
stadhuis eener  groote stad — een bouw bovendien, die 
in eeuwen in ons land niet is voorgekomen moet dit 
nog zooveel meer  spreken. t kan onzes inziens uit 
dien hoofde geen verwondering wekken, dat ook nu de 
einduitkomst nog niet is verkregen en dat de jury , met 
alle waardeering voor  den verrichten arbeid, waarvan 
de ontwerpen blij k geven, geen enkel daarvan voor 
dadelijke en ongewijzigde uitvoering rij p heeft geoor-
deeld. 

r  critische beoordeeling van elk ontwerp neder-
leggende in de afzonderlijke bijlagen, die wij  onder 
voorbehoud van nadere publicatie voorshands vertrou-
welijk ter  visie leggen, en er  daarbij  o. a. op wijzende, 
dat de ontwerpen , , V, V  en  het beschikbaar 
gestelde bouwbedrag aanmerkelijk overschrijden, vat 
zij  haar  beoordeeling als volgt samen: 
..Zij  meent echter  dat een drietal der  ontwerpen en wel: 

, „Groen en Wit "  en .Aquarius"  zich door 
zeer  bijzondere kwaliteiten onderscheiden. -
over  staan evenwel, gelijk uit de hierbij  gevoegde ge-
detailleerde beschouwingen der  ontwerpen kan blijken , 
bezwaren van uiteenloopenden endeels ernstigen aard, 
in het bijzonder  de aanmerkelijke overschrijding van 
de bouwsom met circa een millioen voor  het ontwerp 
Aquarius. 

e genoemde dri e ontwerpen zijn echter  door  het sa-
menstel hunner goede eigenschappen en den aard hunner 
tekortkomingen de relatief meest geslaagde der  inge-
komen inzendingen en naderen het kortst tot de in het 
programma neergelegde bedoelingen. Zij  bieden ook de 
in architectonischen zin meest geslaagde oplossingen. 

t spreekt vanzelf, dat voorde Jury het plan Aquarius, 
uit hoofde der  overschrijding van de beschikbare bouw-
som, niet in aanmerking kan komen. e Jury stelt, met 
het oog op bovenstaande overwegingen, Uw College voor 
om, óf tusschen de inzenders der  ontwerpen " 
en „Groen en Wit "  voor  de definitieve opdracht de 
keuze te doen, óf hen in de gelegenheid te stellen tot het 
indienen van een tweede verbeterd schetsplan, waarbij 
met aanhouding, zooveel mogelijk, van de groote trekken 
van hun ontwerp, rekening is gehouden met de te hunner 
kennis gebrachte opmerkingen. Een en ander  op dezelfde 
administratieve voorwaarden als in het programma 
zijn vastgelegd en zonder  bijzondere geldelijke ver-
goeding". 
Ten slotte vestigt de jury , met het oog op de aestheti-
sche qualiteiten, de aandacht op het ontwerp Aquarius. 
Wi j  hebben, vervolgen B. enW., het rapport der  jur y 
in handen gesteld van de raadhuiscommissie, welke ons 
het volgende schrijft : 

t groote belangstelling heeft onze commissie ken-
nis genomen van het om advies in hare handen gestelde 
rapport van de jur y voor  den raadhuisbouw en gebruik 
gemaakt van de geboden gelegenheid om zich op de 
hoogte te stellen van de zeven ingezonden ontwerpen." 
„Zi j  wenscht, voldoende aan uwe opdracht, vóór alles 
uit te spreken, dat de wijze, waarop die ontwerpen zijn 
tentoongesteld, nauwelijks gunstiger  kan worden ge-
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dacht en in hooge mate medewerkt om van elk daarvan 
een juisten indruk te geven en de bestudeering er  van te 
vergemakkelijken." 
„Zi j  meent verder  te mogen verklaren, dat over  het ge-
heel ernstig, goed werk is geleverd en dat de ingeleverde 
arbeid voor  de bouwkunde van zoodanige beteekenis 
is, dat zij  u aanraadt te bevorderen dat de verschillende 
ontwerpen evenals indertij d is geschied met die voor 
het Vredespaleis in een uit te geven boekwerk wor-
den vereenigd." 
„Nauwkeurig e beschouwing der  ontwerpen heeft haar 
aanleiding gegeven zich te vereenigen met de conclusie 
van de jury , dat geen daarvan, zooals zij  zijn ingezon-
den, voor  onmiddellijk e en onveranderde uitvoering in 
aanmerking kan komen, doch daarnaast heeft zij  de 
overtuiging verkregen, dat zij  ruimschoots gelegenheid 
bieden om te geraken tot de aanwijzing van den archi-
tect, wien opgedragen zal kunnen worden, zij  het dan 
ook na meer  of minder  ingaande omwerking van zijn 
plan, het raadhuis te bouwen." 
„Waa r de jur y raadt om óf reeds nu tusschen de 2 door 
haar  op den voorgrond gebrachte architecten de defi-
nitieve keuze te doen, óf wel eerst nog aan deze beide 
bouwmeesters wijziging hunner  projecten te verzoeken, 
daar  is onze commissie van oordeel dat de eerste van de 
twee door  de jur y aanbevolen wegen gevolgd moet wor-
den, en dat thans alle gegevens voorhanden zijn voor  de 
definitieve aanwijzing van den architect, die na kennis-
neming van de uitvoerige uiteenzettingen der  jury , en in 
nader  en voortdurend overleg met hen, die daartoe van 
gemeentewege zullen worden aangewezen, het ontwerp 
kan maken, dat ten slotte voor  uitvoering vatbaar  is. 
„Zi j  acht het dan ook ongewenscht en overbodig, als-
nog nadere schetsontwerpen te vragen. Ongewenscht, 
omdat h. i. een nieuwe opdracht aan meerderen hunner 
niet tot een gunstig resultaat kan voeren. 
„Naar hare meening toch kan een dergelijke nieuwe op-
dracht, zonder  de zekerheid, dat de bewerker  dan ook 
met den bouw zal worden belast en waarbij  ook dan 
nog het zoo noodzakelijk contact met den bouwheer 
niet kan worden verkregen, slechts tot verzwakte uitin -
gen van het talent leiden. Alleen dan zal, naar  zij  meent, 
een der  uitgenoodigden zich opnieuw tot uiterste 
krachtsinspanning bij  den arbeid tot verbetering en 
vervolmaking van zijn ontwerp voelen aangedreven, 
wanneer  hij  zich bewust is, dat de hoogste belooning, 
de definitieve opdracht tot den bouw, hem is verzekerd 
en dat zijn naam voor  altoos aan den bouw verbonden 
zal zijn. 

„Bovendien veroorzaakt de vraag om nadere inzendin-
gen niet onbelangrijk tijdverlie s en zullen, na omme-
komst van den in dat geval opnieuw te stellen termijn , 
de tot beoordeeling geroepenen vermoedelijk in volko-
men denzelfden toestand verkeeren als waarin zij  zich 
tegenover  de thans ingezonden ontwerpen bevinden. 

t zal verder  niet mogelijk zijn meer  dan wijzigings-
schetsen te vragen, zoodat de thans verkregen maquet-
ten en zeer  geacheveerde teekeningen niet zullen nalaten 
ook dan haren invloed te doen gelden en dus een zuivere 

beoordeeling der  nadere ontwerpen in den weg zullen 

staan. 
„Overbodi g acht de commissie een uitnoodiging tot het 
inzenden van zoodanige nadere ontwerpen, omdat, zoo-
als reeds boven werd opgemerkt, zij  van oordeel is, dat 
uit de bouwmeesters reeds nu een keuze kan worden 
gedaan. 
„Waa r de Jury in hare tweeledige conclusie eenerzijds 
in overweging geeft, dat tusschen de ontwerpers van de 
plannen onder  de motto's "  en „Groenen Wit " 
de keuze voor  de definitive opdracht worde gedaan, is 
onze Commissie van oordeel dat die keuze op den ont-
werper  van "  moet vallen, omdat zij  diens ont-
werp stelt boven dat onder  het motto „Groen en Wit" , 
en daarin meer  het karakter  van een s voor 

m vindt uitgedrukt dan in het project „Groen 
en Wit" , waarvan de Jury schrijf t dat de architectuur 
waardigheid mist en te speelsch is, dan dat zij  het juiste 
karakter  zou vertoonen van het eerste bestuursgebouw 
eener  arbeidsstad als . 

e Commissie heeft derhalve, hoewel evenals de Jury, 
niet één ontwerp, zooals het daar  ligt, voor  onmiddel-
lijk e uitvoering geschikt achtende, na overweging van 
het bovenstaande, besloten U te adviseeren het voorstel 
te doen om den ontwerper  van het plan " 
thans aan te wijzen als den bouwmeester  van het nieu-
we Stadhuis en hem derhalve de opdracht tot het ver-
vaardigen van een definitief ontwerp te geven, waarbij 
rekening is gehouden met de opmerkingen der  Jury. 
Voorts constateert zij, dat voor  het geval Uw College 
nochtans tot het doen van verdere uitnoodigingen mocht 
besluiten en daartoe, nevens de ontwerpers van „S.P. 

"  en „Groen en Wit" , trots de aanmerkelijke over-
schrijdin g van de beschikbare bouwsom, ook dien van 
-Aquarius"  mocht aanwijzen, alsdan in haar  midden 
ook de aandacht is gevestigd op de ontwerpen -
odami Prosperitas"  en „J . J." . 

t dit advies, aldus B. en W. ten slotte, vereenigen wij 
ons ten volle. Ook wij  achten voor  heropening van den 
kampstrij d geen reden aanwezig, en allerminst om daarin 
op te nemen andere plannen, dan de beide welke door 
de Jury het meest op den voorgrond worden gebracht. 
Zooals reeds in het advies van de e 
is aangevoerd, zouden in dat geval ook andere ontwer-
pers evenzeer  voor  een nieuwe uitnoodiging in aanmer-
king kunnen komen. 
Ook voor  een nieuwe concurrentie enkel tusschen de 
beide bovenaan staande ontwerpers zien wij  geen reden. 
Afgaande op het nauwgezette onderzoek van de Jury 
mag men met vertrouwen aannemen, dat ieder  hunner, 
al zullen zij  zich bij  hernieuwing aan hunne schepping 
moeten geven, door  zijn ontwerp getoond heeft de eigen-
schappen te bezitten om hem als den uitverkoren bouw-
meester  aan te wijzen. Van nieuwen wedijver  tusschen 
hen beiden zou het ongewenschte gevolg worden ver-
dere vertraging terwij l wij , lettende op de dringende 
behoefte aan betere huisvesting van den dienst en van 
het Stadsbestuur, ons niet verantwoord achten daartoe 
buiten noodzaak de hand te leenen. n dien vergelijken-

den nieuwen wedijver  zien wij  bovendien geen voordeel, 
maar  wel alle bezwaren door  de e 
genoemd. Wordt daarentegen de definitieve opdracht 
versteekt, dan zal het plan in voortdurend overleg met 
de betrokken organen van het Gemeentebestuur  met vol-
komen kennis van zaken kunnen worden omgewerkt en 
voor  uitvoering gereed gemaakt en zal men er  zeker  op 
mogen gaan ook de e brengt dit 
bovenal naar  voren dat de uitverkoren ontwerper, 
die de groote taak op zijn schouders ziet gelegd, zich 
daardoor  in zijn streven gesterkt zal zien en dat zoo-
doende deze alles zal geven wat in hem is om niet bene-
den de verwachting te blijven. 
Een en ander  overwegende, meenen wij  u derhalve met 
vol vertrouwen te mogen raden om te volgen den door 
de Jury in de eerste plaats aangegeven weg en alzoo voor 
de definitieve opdracht de keuze te doen tusschen de 
ontwerpen „S. P. Q. "  en „Groe n en Wit" . Ons scha-
rende aan de zijde van de e zouden 
wij  daarbij  beslist de voorkeur  geven aan het ontwerp 
„S. P. Q. "  Van omwerking en ingrijpende wijziging 
zal dan ook deze ontwerper  zich ingevolge de bemer-
kingen der  Jury niet kunnen onthouden. r  echter, 
dan dit bij  het ontwerp „Groe n en Wit "  het geval is, is 
het hem gelukt een "  te leveren en in zijne 
schepping tot uiting te brengen de eischen van rust en 
van waardigheid, die het Stadhuis eener  groote stad 
behooren te kenmerken. 
U voorstellende de keuze te doen, meenen wij  U daarom 
met goede redenen te mogen raden deze op den ontwer-
per "  te vestigen en zouden wij , voor  zoover 
ons betreft, het opmaken van het definitieve ontwerp 
met vol vertrouwen in zijne handen wenschen te zien 
gesteld. 

t college voegt daar  nog de volgende mededeeling 
aan toe: 
Wi j  stellen ons thans voor, dat. nadat onze bovenstaande 
mededeeling zal zijn gepubliceerd, in de eerste plaats 
de leden Uwer Vergadering door  een bezoek aan het 
gebouw in de t van de ontwerpen zullen willen 
kennisnemen en dat, wanneer  daarna Uwe beslissing 
zal zijn gevallen, ook de voorloopig als vertrouwelij k 
ter  visie gelegde bijlagen zullen worden publiek gemaakt 
en tegelijkertij d ook aan de burgerij  en de pers de gele-
genheid tot bezichtiging zal worden gegeven. 

t resultaat van den verrichten arbeid zouden wij  bo-
vendien, daarmede volgende den door  de -
missie gegeven wenk en in het vertrouwen dat daarop 
in de bouwkundige wereld zal worden prij s gesteld, voor 
later  willen vastleggen door  van de teekeningen en ont-
werpen reproducties te laten maken en het geheel in een 
bundel te doen uitgeven. 

Terwij l wij  ten slotte opmerken, dat een der  leden van 
ons College zich van het aangeven van eene voorkeur 
tusschen de beide ontwerpers zou wenschen te onthou-
den, hebben wij  mitsdien de eer  U voor  te stellen: 
. te besluiten tot een keuze tusschen de beide bedoelde 

ontwerpers, die keuze te vestigen op den inzender  van 
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Afb. 10.1° T VA N T : Aesthetische aansluiting van gebouw en natuur; 
2o.  T E T 1500: Siertuin + moestuin, bezijden het kasteel 
gelegen. n vergelijke de kleinere afbeeldingen van 1695.); 3̂  't S -

E : Omgeving gewijzigd. Geen- overeenstemming tusschen kasteel 
boerderij  en omgeving; 4°. T T VA N : — Fransche broderie-
perken, in absolute tegenspraak met het gebouw. 

|Voor  de ..antiquarische"  literatuur  ver-
wijs ik naar  de afbeeldingen. Van de mi-
niaturen uit de n vindt men 
vooral in No. , XX , XX  en  fraaie 
afbeeldingen. Voor  den kasteeltuin verwij s 
ik vooral naar  No. XX en . 
Overigens zal den lezer  bij  vergelijking 
blijken , dat mijne inzichten in menig op-
zicht afwijken van die der  bovenvermelde 
schrijvers. Vooral in de Fransche boek-
werken moet men zich wachten voor  een 
te vergedreven nationalisme, waarvan m.i. 
jammer genoeg het boek van . VA N 
SlJPENSTEUN ook niet geheel is vri j  te plei-
ten. (Vooral wat den onregelmatigen stijl 
betreft, wijken mijne inzichten geheel af 
van die van den laatstgenoemden schrij-
ver). Van de e boeken heb ik alleen 
die genoemd, in Welke bovenvermelde fout 
niet of weinig voorkomt. 
Voor  de algemeene studie van de geschie-
denis der  tuinkunst meen ik dan ook vooral 
aan te moeten bevelen No. XX ,  en 
vooral No. . 

^ T j - f  e t m i d d e n v a n de 15d eeeuw 
E » 3 J kenmerkt zich door  het bijn a 
biel gelijktijdi g optreden van ge-

T beurtenissen en uitvindin -
gen, die een overheerschenden in-

het ontwerp .S. P. Q. "  en ons alzoo te machtigen om, 
behoudens nadere regeling op de begrooting van het 
crediet voor  den bouw, aan deze de opdracht tot het 
maken van het definitieve ontwerp te geven; 

. ons te machtigen om te beschikken over  het vereischte 
crediet voor  eene publicatie van de ingezonden ontwer-
pen, als boven bedoeld. 

T EEN EN  OVE E G 
N N T 

EN OVE T N -
, T EN E AAN-

E . 
. F. S V A N Z O U T E V E E N . 

Vervolg van blz. 221. 

. t t i jdva k  1450 + 1550. 

. 

Zie ook No. X, ,  en . 
. E E E T S . Quatre siècles 

de jardins. a Vie a la Campagne. 15 t 1910. No. 84|. 
XX . . t des Jardins, 1911. 

. S . t des Jardins, 1900. 
. . C. . C. A. VA N S lJPENSTEUN. Oud-Nederlandsche 

tuinkunst, 1910. 
. E T UN . e Gartenarchi-

tectur. h der  Architectur . Vierter  Theil, 10 . 
Tweede druk . 1912. 

. T . . O . Sachsische Garten-
kunst. 1910. 
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vloed hebben uitgeoefend op de ont-
wikkelin g van beschaving, weten-
schap en kunst, niet alleen in ons land, 
maar  in geheel Europa. 

Gedurende het tijdvak , dat ons nu bezig houdt, zien 
wij  dan ook de e cultuur  en daarmede 
tevens de door  haar  ontwikkelde kunstinrichtingen 
verdwijnen, terwij l daarentegen de aan vroegere kunst-
vormen ontleende "  van uit ë in Noor-
delijk Europa doordringt . e voornaamste der  boven-
bedoelde gebeurtenissen zullen wij  nu achtereenvolgens 
in het kort bespreken, n.l.:  uitvinding der boekdruk-
kunst, (1423), — de uitvinding der watermolens, (15de 
eeuw), — de vaststelling der lijn-  en luchtperspectief door 

 Vinei, (1452—1519), — de uitvinding van 
het kompas, (1453), — de wijziging der kasteelen wegens 
de veranderde bewapening, (1420), — het einde der zoo-
genaamde honderdjarige oorlog, (1450) en de vestiging der 

 monarchie door  (1461), — de 
regeering van  de Goede, (1456—1467), — het 
onbevaarbaar worden van den  1450), — de ver-
overing van Byzantium door de Turken, (1453). 
Na de uitvinding der boekdrukkunst verrezen in de voor-
naamste steden van Nederland en Vlaanderen talrijk e 
boekdrukkerije n | m in 1440, Antwerpen, , 

r  in 1472, Brugge, Aalst, , Utrecht in 
1473, Brussel, Zwolle en Nijmegen in 1474, Gouda 
in 1478, Gent, , Schiedam, g in 
1483, 's h in 1484.] Allereerst werden 
nu de vertalingen der e geschriften der  monni-
ken uitgegeven, niet alleen in het Nederlandsch, maar 
ook in andere talen. Ons land werd dus een der  centra, 
van waaruit kunst en wetenschap, zich verbreidden 
over  de heele wereld. Een der  gevolgen hiervan was 

de hervorming,die van 1500 
1550 in geheel Noordelijk 
Europa uitbrak ; r 
in 1517 Zwingl i en Calvij n 
in 1530, o Simons, 
(in Witmarsum in Friesland), 
1537,| , en ook helaas de 
beeldenstorm in 1566, waar-
door  zoo ontzaglijk veel 
kunstschatten vooraltijdver -
loren zouden gaan. Op de 
puinhoopen van de oude 
kunst zou zich echter  weldra 
eene nieuwe kunstrichtin g 
ontwikkelen. 

r  de talrijk e herdrukken 
en vertalingen van het in 1305 
door  PETE S ge-
schreven boek: „Opu s rura -
lum comodorum"  werd de 
kennis van land- en tuinbouw 
verspreid. n geheel Noorde-
lij k Europa maakte het cul-
tuurlandschap dan ook weer 
grootere vorderingen. e 

e steden werden door  groente- en oofttui-
nen omgeven. n Friesland werd van nu af aan onder 
invloed van den Spanjaard CASPA S land op 
de zee gewonnen. Na de uitvinding der watermolens 
ontstonden in ons land de eerste polders. Na de kleinere 
droogmakerijen in de 15de eeuw werden achtereenvol-
gensvanl520 -1594, van 1607-1650 en van 1842 1881 
de e meren in polders herschapen. Zoo ont-
wikkelde zich dus van nu af aan het typische -
sche weidelandschap met zijne rechte kanalen en zijne 
talrijk e molens. e molens zijn nog eene voortzetting 
der e volkskunst, die haar  hoogste uiting 
vindt in den zoogenaamden schilderachtigen stijl . Zij 
geven, in verband met de door  boomen omringde dorpen 
en boerderijen, een schilderachtig cachet aan de ge-
heele landstreek. e eigenaardige schoonheid van dit 
landschap zou echter  pas later  door  de e 
schilders begrepen worden. Zij  trachtten nog datgene 
vast te houden, wat hoe langer  zoo meer  in ons la.id 

verdween en zochten dit dus in andere landen en 
bovenal in . r  ontstond, nadat O 

O A de olieverf in Venetië bekend gemaakt had, 
(  1475) en nadat de kennis van de lijn-  en luchtperspec-
tief door  toedoen van  algemeen 
toegepast werd, het bloeitijdperk der  schilderkunst. Wij 
hoeven hier  slechts de namen te noemen van -

O , (1475 1564), — , 

(1483 — 1520), — O A , 
(1494-1534), , (1477—1511) en O 

, (1477- 1576). A l deze schilders muntten uit 
in het landschap, maar  pasten dit toch nog altij d toe als 
achtergrond en milieu. Bij  de Vlaamsche schilders S 

, (f 1495), S , (1460—1516) 
en E , (f 1524), is reeds het land-

Afb . 11. T S EN F TE N . e aanleg, ontstaan uit en in over-
eenstemming met het omgevende cultuurlandschap. Oude en nieuwe kasteeltuin. e 
laatste in overeenstemming met het gebouw. 

schap meer  hoofdzaak. e stoffeert dit 
nog slechts met kleine figuurtjes. Vooral ook de -
landsche schilders der  16de eeuw voelden zich aange-
trokken door  het heuvelachtige of bergachtige land-
schap. Van de e landschapschilders weken 
zij  echter  af door  het overvloedig aanbrengen van 
bloemen, waarbij  altij d de wilde flora tot voorbeeld ge-
kozen werd. 

e uitvindingen der  kopergravure door
in 1540 en der  houtgravure in 1498 door T 

 zouden ten opzichte van de kunst de zelfde rol 
vervullen als de uitvindin g der  boekdrukkunst ten op-
zichte van de wetenschap. En op de meeste der  talrijk e 
platen van beide schilders wordt de achtergrond door 
fraaie landschappen gevormd. 

e ontwikkeling van kunst en wetenschap was echter 
onafscheidelijk verbonden met den stoffelijken vooruit-
gang, veroorzaakt door  uitbreidin g van handel en nijver -
heid. En deze werd weer  beinvloed door  de uitvinding 
van het kompas door S GlOJA in 1453 en door  de 
ontdekkingstochten door  VASCO E , (1486) — 

, (1492), S , (1498) 
, (1500), enz. Vooral hierdoor werd de stoot ge-

geven tot het aanbreken van een geheel nieuw tijdperk . 
e vernietiging der  eeuwenoude e cul-

tuur  werd er  door  bevorderd. Ook de invloed van 
S VA N  verdween langzamerhand. n 

voelde zich meer  en meer  heer  der  schepping! En daar, 
waar  men zijne woning ook in de vrij e natuur  ging 
uitbreiden, was men er  toe gedreven, zijn persoonlijk 
stempel er  op te plaatsen. Vandaar  dan ook, dat de 
siertuinen niet alleen in ons land, maar  ook in ge-
heel Noordelijk Europa, regelmatig waren aangelegd 
en beheerscht werden door  architectonische vormen. 

259 



Afb. 12. lu" .  VA N : , gedeeltelijk moes- gedeelte-
lij k siertuin. Sierbedden met doolhofmotief; 2° : - e wallen 
gedeeltelijk behouden, met overblijfsels der  oude boomgaarden en bestaande uit een 
mengsel van moestuinen en (voor  dien tijd ) moderne siervakken; 3°. -

: l nog in aesthetisch verband met het natuurlandschap. Op eenigen 
afstand de kasteeltuin met kiosk in het midden ; 4J.  T E E : -
Omgeving en tuin niet meer  in overeenstemming met het gebouw. Tuin = mozaïekvloer. 

e regelmatige tuinstij l heeft zich in geheel Noordelijk 
Europa geleidelijk ontwikkeld uit den n 
kloostertuin en kwam pas later  onder  invloed van den 

n tuinstijl . t beste inzicht verkrijgen wij 
door het reisverslag van den Boheemschen ridder O 
VON  in 1465 67. n Portugal en Spanje be-
wondert hij  de talrijk e tuinaanlagen (eene voortzetting 
van de oude e tuinen). n Parij s vermeldt hij  de 
tuinen van het e en van i V met talrijk e loof-
gangen en paviljoens, (de eerste kasteeltuin) en in Brus-
sel, aan het luisterrijk e hof der n vanBourgondië, 
de dierentuinen met vele bronnen en vischvijvers, (de 
overblijfsels der  jachtterreinen). n n vermeldt hij 
de talrijk e fraaie tuinen met zeldzame bloemen en plan-
ten, (de burgerstadstuinen); maar in overig Engeland 
zag hij  het Oud-Engelsche woud nog in zijne volle pracht 
en daarin gelegen de jachtsloten van den adel. 
Ook in de landen echter, waar  het natuurlandschap vrij -
wel verdwenen was, vinden wij  de overblijfselen nog 
bij  de kasteelen terug. e vervanging van het natuur-
landschap door den regelmatigen aanleg, die wij  hier-
boven vermeldden, ging namelijk zeer  geleidelijk,en hield 
gelijken tred met de verandering van den bouwstijl. Toen 
dan ook sinds + 1420 a 1450 de kasteelen meer  en meer 
hunne beteekenis als sterkte verloren, trachtte men nog 
zooveel mogelijk het natuurlandschap te behouden, waar-
mede het gebouw een aesthetisch geheel uitmaakte. Zeer 
belangrijk in dit opzicht is een miniatuur  uitdeGrandes 
Chroniques de St. s van  1458. Niet alleen is hier 
geen spoor van regelmatigen tuinaanleg te bespeuren, 
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maar het landschap waarin het 
kastetl geplaatst is, heeft alle 
kenmerken van een kunstmatig, 
door kronkelwegen doorsneden 
landschap ! | Zie plaat X van het 
werk van . VAN Y 
VA N . -
opgaven No. ) | . . . s 
spoedig echter  begonnen zich 
meerdere sporen van tuinaan-
leg te vertoonen. 

e wallen werden geslecht. 
r  in ons land meestal grach-

ten voorkwamen, werden deze 
behouden en bleven dus de rol 
van spiegel vervullen. e vroe-
gere boomgaard evenwel, die 
meestal bezijden het kasteel lag, 
werd nu geheel of gedeeltelijk 
als moestuin, later  echter  ook 
meer en meer als siertuin aan-
gelegd. Naarmate echter  de 
bouwstijl zich wijzigde, d.w.z. 
naarmate de , 
schilderachtige bouworde 
plaats maakte voor de streng 
symetrische bouworde van het 
klassisisme, verkreeg de tuin 
meer en meer de beteekenis 

van voorgrond en voortzetting van het gebouw. e 
ontwikkelingsgeschiedenis heeft zich niet alleen afge-
speeld in Nederland of in Frankrijk , maar in geheel 
Europa '). Voor  Noord- en a kunnen wij 
vóór het optreden van den eigelijken n 
twee typen onderscheiden; 

1°.  kasteeltuin. e was ingedeeld 
in rechthoekige of vierkante vakken, waarvan sommige 
met groenten, andere met bloemplanten waren gevuld. 

t geheel was meestal omgeven door een verguld hou-
ten traliehek, en sloot zich min of meer  onmiddellij k aan 
aan den boomgaard. | Voor  afbeeldingen zie de toelich-
ting bij  de literatuuropgave |. 
2'.  kasteeltuin na +1500. e voorbeelden hiervan zijn 
meestal ontleend aan het werk van JAQUES T 

U : s plus excellents batiments de France" 
(1579). Toch kwamen blijkens de hierbijgaande afbeel-
dingen in den zelfden tij d ook bij  Weenen en in Vlaan-
deren en Nederland dergelijke tuinen voor. n algemeene 
trekken herinneren deze tuinen aan den kloostertuin, in 
zooverre, dat zij  door  galerijen, ofwel, zooals in Neder-
land en Vlaanderen, door  grachten omgeven waren. n 
het laatste geval zijn aan de hoeken en aan de ingangen 
meestal paviljoens geplaatst. Ook de fontein of kiosk 
in het midden ontbreekt zelden. e eigenlijke tuin is 
evenals de vorige in vierkante of rechthoekige vakken 
verdeeld. e vakken zijn nu echter  ornementbedden 

y 

') t nadruk verwijs ik hiervoor  naar  het werk van . o 
h e No. . 

geworden. Onderling ver-
band ontbreekt evenwel, 
daar  ieder  vak verschil-
lend van indeeling is. e 
teekening wordt gevormd 
door  buxus of door  plan-
ten met grij s blad en de 
tusschenruimte werden 
gevuld met gekleurd zand, 
steentjes enz. 

t geheelgeeft den indruk 
van een parketvloer. Trou -
wens, — ook de twee 
eenvoudige doolhofmotie-
ven (rechtlijni g en cirkel-
vormig), die in al deze tui-
nen voorkomen, zijn ont-
leend aan den parquet-
vloer  der  kerken. 
| Bij  deze doolhoven zijn de 
wegen door  zeer lage be-
planting van elkaar  ge-
scheiden. | e Vlaamsche 
tuinen komt dit doolhofmotief zeer  vereenvoudigd ook 
voor  in de gewone siervakken. n Frankrij k begint men 
reeds broderiefiguren toe te passen. Bijna geregeld is 
die tuin zijdelings van het kasteel gelegen, dikwijl s zelfs 
geheel afgescheiden ervan. Soms lag de tuin rondom 
het kasteel. Als algemeen voorbeeld hiervan wordt in 
de meeste vakboeken de tuin van s uit het bo-
venvermelde werk van u Cerceau afgebeeld. Ook de 
hier  nevengaande afbeelding van het kasteel Gaudavi 
in Vlaanderen geeft dit type weer. Bij s is de 
tuin waaiervormig met straalsgewijs en half cirkelvor -
mig verloopende wegen. Op de wallen ligt de moes- en 
siertuin en buiten de wallen de boomgaard. Vöör het 
hoofdgebouw is de siertuin echter  vervangen door twee 
groote doolhoven en de boomgaard door  twee grasstuk-
ken. t uitzicht op de omgeving werd dus niet onder-
broken. e tuin van Gaudavi lag geheel binnen de wal-
len en was van buiten af dus aan het oog onttrokken. 

e wallen zelf waren laag gehouden en verhinderden 
het uitzicht niet. Wij  kunnen dan ook vaststellen, dat in 
dien tijd de kasteeltuin in geenerlei verband stond met het 
gebouw. 

Van wanneer  dateeren nu deze tuinen? Als wij  de ge-
schiedenis nagaan, moeten wij  tot het besluit komen, 
dat vóór 1450 moeilijk van tuinaanleg sprake kon zijn. 
Niet alleen Frankrijk , maar  geheel Noordelijk Europa 
was vöör dien tij d ten prooi aan oorlogen, rampen enz. 
Toen echter, | nadat door  invloed van Jeanne d'Ar c het 
Fransche nationale gevoel was opgewekt |, de Fransche 
monarchie door k X  werd gevestigd, begon de 
Fransche e zich te ontwikkelen, eerst in de 
bouwkunst en daarna in de tuinkunst. t was het be-
gin van het bloeitijdperk van de Fransche kunst, dat on-
der k V het hoogtepunt bereiken zou. t 
volk als zoodanig bleef echter  vreemd aan die kunst-
richting , waarop meer en meer het monarchale stempel 

Afb. 13. . n 1552 op de vlakte bij  Simmerig in de nabijheid van Weenen 
aangelegd. (Naar s Topographica Provinciae Austriacae v«in 1649. Zie t n 
der Planten door  A.  V A N , bewerkt door . S . 

geplaatst werd. Onder k , (1498 1515), 
werd vooral het inwendige der  kasteelen veranderd. 
Alleen werden hier  en dnar  breede kruisramen gemaakt 
voor  ruim uitzicht. t landschap was dus nog hoofd-
zaak. e e kasteeltuin was hoogstens 
nog in zijn eerste ontwikkeling. | Onder  Frans , (1515 — 
47), verrezen allerwege nieuwe paleizen,waarbij  Gothiek 
en klassisisme harmonisch vermengd werden. e stijl 
bleef echter  nog schilderachtig en paste zich dus nog aan 
aan het vrij e landschap. Nu pas ontstond het tweede 
type van den kasteeltuin, dat wij  zooeven beschreven. 
Tijdens de regeering van k , (1547 59), ver-
dwijn t de Gothische invloed. r  toedoen van -

T E , (1515 70), E , (1510 

75), en JEAN 5 78), breekt nu het tijdper k 
aan der . Ook de tuinaanleg veran-
dert nu. Bij  het kasteel te Verneuil,  1585 vinden wij 
reeds in het werk van u Cerceau een tuinaanleg, die 
geheel onder n invloed staat. t kasteel te 
Anet, 11548 52 door k  voor e de Poitiers 
gebouwd, | zou echter  het uitgangspunt worden van den 
Franschen , dien wij  in de hoofdstukken 

 en X behandelen zullen. 

n Nederland en Vlaanderen werden daarentegen niet 
alleen weinig nieuwe kasteelen bijgebouwd, maar vele 
verdwenen voor  altijd . Alleen in Friesland werden na 
1511 talrijk e nieuwe kasteelen gebouwd door de Frie-
sche edelen. | n is alleen nog e te 

m bij n over.| Overigens bleven zij  in 
de streken, waar het natuurlandschap nog min of meer 
was behouden, n. 1. Twente, de Oostelijke Veluwezooni, 
maar  vooral de duinstrook van , Zeeland en 
Vlaanderen, bestaan. e voortgang der e 
moeten wij  echter  in ons land bijna uitsluitend zoeken 
in en rondom de steden en, (vooral in het volgende tijd -
perk), bij  de woningen der  rijkgeworden burgers. e 
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kunstontwikkelin g in ons land hield dus gelijken tred 
met de ontwikkeling van ons volk, d.w.z. met de ont-
wikkelin g van handel en industrie. r  nu de ontwik-
kelingsgeschiedenis van ons volk, | echter  in een later 
tijdper k |, parallel loopt met die van , is eene ver-
gelijkende studie tusschen beide landen niet alleen aan-
trekkelijk , maar  ook noodig, daar  het dikwijl s zeer 
moeilijk is om, | zoowel voor  de bouwkunst als voor  de 
schilderkunst en tuinkunst |, het oorspronkelijk Neder-
landsche van het aan ë ontleende te onderscheiden. 
Wi j  moeten den lezer  hiertoe echter  verwijzen naar  het 
volgende hoofdstuk. Wij  zullen ons nu beperken tot 
eene korte schets van de ontwikkeling van ons volk in 
dien tijd . Van af 1350, (de uitvindin g van het haring-
kaken te Biervliet), had de handel zich voornamelijk 
geconcentreerd in Zeeland. n 1419 was Zierikzee onze 
grootste handelsstad, waar  handel gedreven werd met 
alle landen van Europa. e twisten en rampspoeden 
van het laatst der  14de eeuw duurden echter  voor  de 
andere provinciën nog voort tot aan de regeering van 
Philips de Goede, (1456 67). Toen brak eene betrek-
kelij k korte periode aan van plotselinge welvaart en 
ontwikkelin g van industrie, handel, landbouw en vee-
teelt. Wegens het onbevaarbaar  worden van den , 

 1450, concentreerde de handel zich evenwel meer  en 
meer  in de e steden. Vandaar  echter  ook 
eene vri j  plotselinge overbevolking, eene te dichte be-
bouwing . . . en in  1500 tal van branden, waardoor 
vele steden geheel of gedeeltelijk vernietigd werden. Na 
eene korte terugzinking kwam weer eene herleving 
tijdens de regeering van i V . e eerste welvaarts-
periode tijdens Philips de Goede was ook het bloeitijd -
perk geweest van den kerkbouw en vooral ook van den 
bouw der  groote kerktorens: 1448 1517 St. Janskerk 
te 's , 1452 1500 k te Arnhem, 
1447 71 toren te Amersfoort enz. Tevens verrezen, in 
navolging van Vlaanderen, raadhuizen in Gothischen 
stij l in , Veere, Gouda en . Tij -
dens de regeering van i V begon zich echter  lang-
zamerhand onder  de in het begin van dit hoofdstuk 
aangegeven invloeden de e te ontwikkelen... 
juist toen onze steden weer  opnieuw moesten worden 
opgebouwd... en de schilderachtige houtbouw, uiting 
van de e volkskunst, plaats moest maken 
voor  steenbouw. Tevens werden nu de oude muurtorens 
der versterkte steden door  bastions vervangen, . . . uit 
aesthetisch oogpunt beschouwd eene teruggang! -
mede ging echter  ook meestal uitbreidin g gepaard. e 
tuinbouw kon zich weer  in de steden vestigen en van nu 
af zou zich daar  uit den moestuin de burgersiertuin 
ontwikkelen. |Zie volgend hoofdstuk. | 
Sinds de verovering van Byzantium door  de Turken in 
1453 had de Oostersche cultuur  zich verplaatst naar 

. e gevolgen hiervan zullen wij  in het volgend 
hoofdstuk nagaan. 

-
E ; E 
W T E . 

ich houdende aan hun toezegging, dat aan de voorbe-
reiding van de plannen voor  de hoog noodige stads-
verruimin g en stadsverbetering alle kracht zou wor-
den bijgezet, hebben B. en W., na de beslissing in het 
vorige jaar  omtrent de onteigening tusschen Blaak 

en Van , allereerst hun aandacht gericht op 
hetgeen te dien aanzien zal moeten geschieden in het stadsge-
deelte nabij  de vroegere Zandstraatbuurt , dat tusschen de Cool-
vest en den Goudschesingel ligt ingesloten en door  den bouw 
van het stadhuis en het centrale post- en telegraafkantoor  eer-
lang geheel van aanzien zal veranderen. Als gevolg van die be-
moeiingen doen zij  nu een voorstel aan den Gemeenteraad, 
waaromtrent in de N. . C. het volgende is medegedeeld : 

t college merkt allereerst op, dat ofschoon overwelving van 
de e vaart op den duur  noodig zal blijken te zijn, de ver-
bindingswegen in de richtin g van Zuid naar  Noord als Oppert, 
Ged. Binnenrotte, Ged. Botersloot, niet te kort schieten. t treft 
echter  al is dit uit den ouden stadsaauleg met zijn wallen en 
poorten volkomen te verklaren dat van Oost naar  West iedere 
doorgaande weg ontbreekt en dat dientengevolge het wagen-
verkeer, hetwelk zich van de Jonker  Fransstraat in de richtin g 
van het Westen beweegt, daartoe den omweg door  het centrum 
van de stad, dan wel langs den Goudschesingel en het n 
moet maken, terwij l ook de voetganger  niet dan zigzagsgewijze 
en langs wegen van geheel onvoldoende breedte door  het be-
doelde stadsdeel de Coolvest kan bereiken. 

Op het gemis van een dwarsweg ter  plaatse die van de Jonker 
Fransstraat of t in de richtin g van de Coolvest zal 
moeten strekken, was in vroegere jaren reeds bij  herhaling ge-
wezen. n verband met den stadhuis- en postkantoorbouw aan 
de Coolvest treedt de behoefte aan een dergelijken verbindings-
weg, een weg tevens waardoor  die beide dienstgebouwen uit 
het Oosten en Noorden der  stad kunnen worden bereikt, drin -
gender  dan vroeger  op den voorgrond. t de onteigening 
tusschen Blaak en Van n voorgaan, omdat het 
zoowel voor  de gemeente als voor  de burgerij  zaak scheen aller-
eerst omtrent dit centrale punt zekerheid te verkrijgen en ter 
plaatse dreigenden nieuwbouw te voorkomen, zoo hebben B. en 
W. met de commissie voor  de plaatselijke werken begrepen, dat 
ook met de beslissing omtrent deze tweede doorbraak niet zal 
mogen worden gewacht en derhalve allereerst de voorbereiding 
daarvan onder  oogen moest worden gezien. 

j  zijn bij  het college meer  en meer  op den voorgrond ge-
treden drie hoofdoverwegingen. n de 'eerste plaats waren te 
bepalen het tracé en de breedte van den te maken verbindings-
weg. Ten tweede kwam het aan op den aanleg aan de Coolvest-
zijde en de verkrijgin g aldaar  van een goed aaneensluitende be-
bouwing, passende bij  het karakter  van den daar  te vormen en 
met het nieuwe postkantoor  en stadhuis te bezetten hoofdweg. 
n de derde plaats was rekening te houden met den eisch van ge-

makkelijk e bereikbaarheid dier  beide dienstgebouwen ook uit 
het centrum der  stad. 

r  die drie hoofdoverwegingen is het plan bepaald, dat op 
de hierbij  afgedrukte teekening kan overzien worden. 
Wat in de eerste plaats het tracé betreft van den nieuwen weg, 
zoo is dit aan de zijde van den Goudschesingel door  de de be-
staande t en de t reeds vanzelf aangewezen en 
ligt het voor  de hand, dat men in aansluiting daaraan een door-
braak van den Oppert af tot aan de t maakt, waar-
toe de gemeente van het gedeelte tusschen de e Torenstraat 
en de t gebruik kan maken van den aankoop van 
de vroegere Paradijskerk, die in het vorige jaar  heeft plaats 
gehad. 

Verder  Westwaarts, aan de andere zijde van de , 
stond men aanvankelijk voor  vragen, in zooverre de directeur 
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van gemeentewerken en met hem de commissie voor  de plaatse-
lijk e werken oorspronkelijk aan een splitsing van den weg had-
den gedacht en dezen weliswaar  langs de t op de Cool-
vest wilden laten uitkomen, maar  daarnevens een vertakking 
hadden ontworpen, die als een diagonaal van de t 
in de richtin g van de n of St. t zou 
loopen. B. en W. hebben na rijp e overweging daarvan afgezien. 
Vooreerst omdat het college bij  het verkrijgen van een derge-
lijk e tweede verbinding, naast de tegenover  de Aert van Nes-
straat uitkomende , voor  het meer  in de richtin g van 
de Van Oldenbarneveltstraat gaande verkeer  uit een oogpunt-
van bekorting van den afstand geen wezenlijk belang betrok-
ken scheen. , of men door  de te verbreeden t 
en het volgen van het kleine vakje van den Coolsingel, dan 
wel in eens door  een meer  schuine richtin g gaande straat de Van 
Oldenbarneveltstraat zal bereiken, kan z.i slechts uiterst weinig 
verschil geven. j  kwam. dat het maken van een der-
gelijke aftakking tot onnoodige uitbreidin g van de onteigening 
en in hooge mate tot versnippering van den overschietenden 
bouwgrond zou leiden en daarbij  zelfs aanleiding zou geven tot 
een stadsaanleg met meer  open vakken, dan B en W terzijde 
van den toekomstigen breeden boulevard en in verband ook met 
onze e toestanden klimaat en bouworde ge-
wenscht toeschijnt. n doorslag gaf daarbij  bovendien een be-
schouwing van de Coolvestzijde zelve. Stelt men zich voor  oogen 
den ruimen boulevard, die na de demping van den Coolsingel als 
toegangsweg naar  het centrum der  stad zal worden verkregen, 
dan laat het zich als vanzelf sprekend verwachten, dat het 
drukk e verkeer  zich zal blijven bewegen langs de beluwde, 
tegen de heerschende windrichtin g beschutte Westzijde en men 
daar  bij  voorkeur, evenals reeds nu meer  en meer  het geval is, 
voor  winkels en koffiehuizen de plaats zal zoeken. Voor  den 
daartegenover  liggenden kant wordt echter  het karakter  door 
de plaatsing van het stadhuis en postkantoor  beheerscht. 
Om aan dien kant het gewenschte. meer  monumentale karak-
ter  te bewaren, zal men er  het streven op moeten richten, dat 
aldaar  in aansluiting aan de bezuiden de St. t reeds 
bestaande gebouwen, als het gymnasium, enz., eenmeer  massale 
bebouwing wordt verkregen. Winkels en groote koffiehuizen zijn 
daar. onmiddellij k nabij  de groote openbare gebouwen, minder 
op hun plaats en niet gewenscht. Voor  den rustigen aanblik van 
die zijde van den weg zal het bovendien van belang zijn. dat de 
herhaalde onderbreking door  dwarsstraten, die men thans in de 
St. , de n en de t op korten 
afstand van elkaar  aantreft, worde vermeden. B. en W. stelden 
zich op grond daarvan voor  oogen. dat, zoo eenigszins mogelijk, 
naar  de verkrijgin g van een doorloopende bebouwing tusschen 
de te verbreeden St. - en n zal moeten worden 
gestreefd en dat aan het bouwblok aldaar  bij  voorkeur  de be-
stemming voor  het een of ander  gebouw van openbaar  nut ware 
te geven. 

Bij  de doorbraak van den te maken verkeersweg langs de -
straat en door  verbreeding aan de Zuidzijd e van deze, waartoe 
het college zich ingevolge het bovenstaande en overeenkomstig 
het natuurlij k beloop meenen te moeten bepalen, blijf t z. i. de 
onteigening van het bouwblok tusschen de St. t en 
de t niettemin in haar  geheel noodig. Aan den kant van 
de t zelve is ingrijpen onvermijdelij k om aldaar, aan de 
Zuidzijd e van het toekomstige postkantoor  de noodige weg-
breedte te kunnen verkrijgen . s de Coolvestzijde, omdat 
men zal moeten geraken tot de verwijderin g van den op de Cool-
vest staanden molen en van de verder  buiten het Achterom en 
bij  de t uitspringende bebouwing. Aan den Zuid-
kant, om aan de St. t te kunnen geven de daar  ver-
eischte doorloopende breedte van 20 . Voor  de achterzijde 
eindelijk doet zich gelden de derde hoofdoverweging waarvan 
B. (jn W. reeds gewag hebben gemaakt, de verkrijgin g namelijk 
van een behoorlijken toegangsweg uit het centrum der  stad en 
van den kant van de e t naar  de achterzijde van 
het postkantoor  en stadhuis en naar  de dienstbureaux, die, 
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voor  wat betreft laatstbedoeld gebouw, met name aan den ach-
terkant zullen zijn gelegen. Wi l men hier  tot een straat van 
de vereischte breedte kunnen komen, dan is ingrijpen in de 
overgebleven Zandstraatbuurt niet te vermijden en zal men 
niet alleen het bovenbedoelde bouwblok tusschen de Zandstraat 
en de Coolvest, maar  mede de aan den Oostkant van het e 
Zand en de Zandstraat staande huizenrij , tot aan den nieuwen 
verkeersweg toe, in de onteigening moeten begrijpen. 

t betrekking tot de breedte, die voor  den nieuwen verkeers-
weg zal worden gekozen, meenen B. en W., dat een breedte van 
20 meter, die aan iedere zijde den aanleg van een trottoi r  van 4 
meter  breedte en in het midden daarvan een rijweg van 12 meter 
mogelijk maakt, ook voor  de toekomst, wanneer  daarlangs waar-
schijnlij k een tramlij n zal loopen, voldoende is en men bij  een 
dergelijken weg voor  onze toestanden niet verder  behoeft te gaan. 
Ter beoordeeling, dat die breedte voldoende mag worden geacht, 
wijst het college er  op, dat eenerzijds de Aert van Nes- en de Van 
Oldenbarneveltstraten. aan den anderen kant de Jonker  Frans-
straat, dezelfde breedte hebben. 

Op het gedeelte van den nieuwen weg, van den Goudschesiugel 
af tot aan de Binnenrotte, is gerekend op onteigening uitsluitend 
aan de Noordzijde. Bij  de t zal men om tot een goe-
den toestand te komen, de grens van de onteigening iets verder 
Noordelijk moeten laten doorloopen Op het gedeelte tusschen 
de Gedempte Binnenrotte en de Zandstraat zal aan weerszijden 
van den weg onteigening moeten plaats hebben tot zoodanige 
diepte, als in verband met de bestaande bebouwing en aanwezige 
dwarsstraten doelmatig is om tot de gewenschte breedte en een 
goed geordenden toestand te geraken. Bij  het plan is verder  ge-
rekend op regularised ing van de rooilijnen van de Wijd e Broe-
dersteeg, die ten deele, nl. aan de Noordzijde, met den aanleg 
van den nieuwen weg in onverbrekelijk verband staat, maar  an-
derzijds, met name aan de Zuidkant , gewenscht is ter  verkrijgin g 
van eene regelmatige rooilijn , waartoe anders bij  voorkomende 
verbouwing van de tegenwoordige panden toch zou moeten wor-
den ingegrepen. Uit diezelfde overweging vloeit mede ten deele 
voort de opneming in het plan van de onteigening langs de -
wenstraat, g en Bagijnenstraat, een uitbreiding , die 
door  de commissie voor  de plaatselijke werken met nadruk is 
voorgestaan, omdat men bij  herbouwing van de panden aldaar 
toch terugbouwen zou moeten vorderen, maar  waardoor  boven-
dien een directe verbindingsweg met het Groote n en 
dus met de verdere stad zal worden verkregen, die, vooral bij 
het verrijzen tusschen de St. t en de t van 
een gebouw voor  den openbaren dienst, in het bijzonder  van nut 
zal zijn. 

n verband met de toekomstige beteekenis van t 
als verkeersweg, is afgezien van een hooggelegen overbrugging 
van dat vaarwater, die omhoogbrengen van het peil van den 
nieuwen verkeersweg zou vorderen. , dat daaruit 
voor  den aanleg van de geheele omgeving groote bezwaren zou-
den voortvloeien, spreekt het naar  het oordeel van B. en W. van-
zelf, dat indien een hooge brug noodig bleef, dit aan de bruik -
baarheid van den weg op ernstige wijze afbreuk zou doen en het 
nut van de geheele stadsverbetering in hooge mate twijfelachti g 
werd. Aangenomen is derhalve, dat de overbrugging, zoowel 
aldaar  alsook eventueel die tusschen de Bagijnenstraat en de 

, voorloopig met een beweegbare brug zal plaats 
vinden. 

t onteigeningsplan omvat in zijn geheel 552 perceelen, waar-
onder  de reeds aan de gemeente behoorende, als de Academie 
en het mede aan de Coolvestzijde staande accumulatorenstation 
e.a. e kosten van de onteigening zelve worden in hun geheel 
naar  de gebruikelijk e wijze van berekening geschat op f7.450,000, 
daarin begrepen de geschatte waarde van de zooeven bedoelde, 
reeds aan de gemeente behoorende gebouwen. t zal, meenen 
B. en W., wel nauwelijks gezegd behoeven te worden, dat thans 
onbeslist blijf t en de gemeente het natuurlij k zelve in handen 
zal hebben, of, en in hoeverre nu of later  tot opruiming van die 
gebouwen wordt overgegaan. Wat betreft de academie, wordt 

opgemerkt, dat op verkrijgin g van een ruimer  schoolgebouw 
reeds bij  h-rhalin g door  het bestuur  dier  inrichtin g is aange-
drongen en dat voorziening daarin, vooral in verband met de 
voorgenomen reorganisatie van de school, toch voor  de naaste 
jaren zou zijn weggelegd. 
Tegenover  de uitgaaf voor  onteigening staat de waarde van den 
ten verkoop overblij  venden grond. Volgens de berekening, die 

"> daaromtrent door  de commissie voor  de plaatselijke werken is 
verstrekt, zal men uit dien hoofde een ontvangst van pl.m. 
f4,365,000 mogen verwachten. Voor  de kosten van straataanleg, 
daaronder  die van den brugbouw over  de , wordt 
f 490.000 geraamd. Per  saldo zal dus het plan in zijn geheel een 
last van pl.m. f3.575,000 vertegenwoordigen. e berekening is, 
zeggen B. en W., met zorg opgezet. Ook al zou de onteigening bij 
sommige perceelen tegenvallers opleveren, er  zal daarom mogen 
worden vertrouwd, dat zich aan beide zijden en dus mede bij 
den afzet van de overblijvende bouwterreinen gunstige en 
n.inder  gunstige verschillen zullen voordoen, waardoor  de eind-
uitkomst niet aanmerkelijk met de thans gemaakte raming zal 
uiteenloopen. 

l het eindbedrag natuurlij k van beteekenis blijft , zal tegen-
over  de ingrijpende en naar  de meening van het college door  de 
noodzakelijkheid dringend geboden verbetering in dit oude 
stadsdeel, waarvan het plan de verwezenlijking brengt, het ge-
noemde cijfer  z.i. niet te hoog kunnen worden genoemd. n 
bedenke daarbij , merken B. en W. op. dat de doorbraak ook 
voor  de verdere omgeving zijn goede gevolgen zal doen gevoelen 
en men in den loop der  jaren stellig in dit geheele stadskwartier 
verbouwingen en verbeteringen zal mogen verwachten, waar-
door  dit geleidelijk uit den tegenwoordigen toestand opgeheven 
en in beter  aanzien gebracht wordt. 

Van groot gewicht is daarbij , dat. hoewel de onteigening natuur-
lij k in eens in haar  geheel zal moeten geschieden, het plan zelf 
zich zeer  tot een uitvoering in gedeelten leent en de gemeente, 
door  tijdelij k voort te gaan met verhuring van de in eigendom 
verkregen panden, het in handen heeft om afbraak en herbou-
wing geleidelijk en bij  gedeelten te doen plaats hebben, hetgeen 
niet alleen voor  de financieele afwikkeling, maar  mede voor  de 
verplaatsing van de neringen en de bewoners zijn goede zijde 
zal hebben. 

t plan van onteigening, gelijk het hierboven is omschreven, 
was reeds ter  behandeling aan de commissie voor  de financien 
doorgezonden, toen B en W. van de commissie voor  de plaatse-

^ lijk e werken bereikte het door  haar  ingevolge opdracht van B. 
en W. verlangde rapport van den directeur  der  gemeentewerken 
omtrent het beursvraagstuk, een rapport , dat haar  nader  aan-
leiding heeft gegeven, om op het meergenoemde bouwblok tus-
schen de te verbreeden St. - en n bepaaldelijk 
voor  nieuwen beursbouw het oog te richten. 
Zoowel bij  B. en W. als bij  de commissie voor  de plaatselijke 
werken waren vanzelf in de laatste jaren reeds bij  herhaling de 
noodzakelijkheid van nieuwen beursbouw en de keuze van het 
terrein daarvoor  ter  sprake gekomen. e ontwikkeling van onze 
handelsstad en de sterk groeiende beteekenis onder  andere van 
den graanhandel, die uit het oogpunt van ruimt e zooveel vergt, 
zijn oorzaak, zeggen nu B. en W., dat men, eerder  dan bij  de 
krachtens het besluit van 1907 uitgevoerde vergrooting van het 
tegenwoordige beursgebouw kon worden voorzien, tot een be-
slissenden stap op dit gebied zal moeten overgaan, m.a w. dat. 
na hetgeen tot verkrijgin g van een nieuw post-en telegraafkan-
toor  en tot betere huisvesting van het stadsbestuur  zelf gedaan 
en in voorbereiding is, thans allereerst de oprichting van een 
nieuw gebouw, als plaats voor  de openbare samenkomst van de 
kooplieden en de verder  tot den handel in betrekking staande 
personen, passende voor  de tegenwoordige behoeften en de 
eischen ook van de toekomst, dringend de aandacht zal moeten 
vragen. 

d dit vraagstuk het college reeds bij  herhaling vervuld, zoo 
heeft het niettemin begrepen, dat het inmiddels niet doof mocht 
blijven voor  de ernstige klachten van de commissiën van orde 

voor  de beurzen en van de verdere vertegenwoordigers uit den 
handel over  het tekortaan ruimt e in het bestaande beursgebouw, 
dat zich reeds nu zoo ernstig doet gevoelen. Nadrukkelij k was 
daarom door  B. en W. verlangd, dat de directeur  der  gemeente-
werken er  opni.uw al zijn aandacht aan zou geven, om alsnogop 
de tegenwoordige plaats tot tijdelijk e voorziening in meer  ruimt e 
te geraken. t omstandig rapport van genoemden titulari s heeft 
thans in hoofdzaak daarop betrekking. e inhoud daarvan doet 
intusschen overtuigend zien. dat, hetzij  men de vergrooting van 
het tegenwoordige beursgebouw zoekt in Westelijke, dan wel in 
Noordelijk e of Noordoostelijke richting , men in elk geval komt 
te staan voor  zeer  groote uitgaven, die toch niet zullen leiden tot 
een werkelij k doelmatigen en blijvenden bouw, maar  waartoe 
bovendien de beschikking over  de aangrenzende bebouwing en 
daardoor  onteigening met het daaraan verbonden tijdverlie s 
onvermijdelij k zullen zijn, zoodat een eenigszins bespoedigde 
voorziening langs dien weg niet zal worden bereikt. 
Onder  die omstandigheden is de commissie voorde plaatselijke 
werken tot de conclusie gekomen, dat de goede oplossing slechts 
kan worden gevonden in het ter  hand nemen van nieuwen beurs-
bouw en dat inmiddels van den handel alle medewerking zal 
moeten worden gevraagd om zich in afwachting daarvan zooveel 
mogelijk met het bestaande gebouw te behelpen. t denkbeeld, 
dat men het emplacement voor  nieuwen beursbouw, in plaats 
van op het oude centrum aan het Beursplein, meer  Westelijk zou 
moeten zoeken, was na de besluiten omtrent de verplaatsing van 
het postkantoor  en de doorbraak Blaak-Van n 
reeds vanzelf op den voorgrond gekomen e verspreide ligging 
van de handelskantoren, waartoe de tegenwoordige ontwikke-
ling meer  en meer  aanleiding geeft, mag naar  het oordeel van B. 
en W. doen verwachten, dat tegen de keuze van den omtrek van 
het Van n bij  den handel geen bedenking kan 
bestaan. Zich er  rekenschap van gevende, dat door  de verwezen-
li j  king van het hierboven behandelde onteigeningsplan beschik-
baar  komt het meergenoemde bouwblok aan de Coolvest tus-
schen de te verbreeden St. - en , hetwelk een 
oppervlakte van ruim 10.000 \ beslaat en daardoor  voor  nieu-
wen beursbouw alle ruimt e zal geven, is dientengevolge de com-
missie voor  de plaatselijke werken er  toe gekomen daarop tot 
dat doel de aandacht te vestigen. e kosten van den bouw aldaar 
zullen volgens haar  mededeeling. met inbegrip van de waarde 
van het terrein, globaal op 5 millioen zijn te stellen. Vermeenen-
de. dat zij  de vraag, of nieuwe beursbouw urgent is. en of, en in 
hoeverre, de kosten daarvan uit de inkomsten van de beurs zul-
len kunnen worden goedgemaakt, als meer  in het bijzonder  lig-
gende op den weg van de commissie voor  de financiën mocht be-
schouwen, heeft derhalve de commissie voor  de plaatselijke 
werken, voor  het geval tot nieuwen beursbouw wordt besloten, 
zich eenparig uitgesproken voor  de keuze van dit terrein aan de 
Coolvest, ter  zijde van den nieuwen verkeersweg tusschen dezen 
en de Jonker  Frausstraat en onmiddellij k naast het toekomstig 
postkantoor. 

B. en W. hebben de commissie voor  de financiën daarover  ge-
hoord. e heeft ais gevolgd daarvan in haar  omstandig advies 
het plan voor  de doorbraak Jonker  Fransstraat-Coolvest gelijk-
tijdi » met dit denkbeeld van nieuwen beursbouw besproken. 
Vooropstellende, dat de verbinding tussehen den Goudsche-
singel en de Coolvest voor  het verkeer  onontbeerlijk en althans 
dringend gewenscht is en dat de v, rkrijgin g daarvan ook in ver-
band met den stadhuis- en postkantoorbouw niet wel voor  uitstel 
vatbaar  kan worden geoordeeld, wijst de commissie voor  de 
financiën er  weliswaar  op, dat de zeer  groote uitgaven, waarvoor 
de gemeente zich in de naaste toekomst geplaatst ziet. beperking 
tot plicht maken maar meent ze aan den anderen kant. dat uit 
dien hoofde het onteigeningsplan, zooals het hierboven is ge-
schetst, aanbeveling en boven het meer  omvattende plan met de 
diagonaalstraat de voorkeur  verdient. 

Wat betreft het beursvraagstuk merkt zij  op. dat de vraag, of de 
tegenwoordige beursruimte te kort schiet, ongetwijfeld bevesti-
gend moet worden beantwoord en dat het rapport van den direc-
teur  het overtuigend duidelij k maakt, dat men tot den bouw van 
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een nieuwe beurs zal moeten besluiten, omdat uitbreidin g vau 
het bestaande gebouw op de tegenwoordige plaats „op welke 
wijze ook opgezet, nimmer de blijvende oplossing kan geven en 
dus altij d het karakter  van lapwerk, en dat nog wel van uitermate 
kostbaar  lapwerk, zal behouden." 

t meergenoemde terrein acht zij  gunstig gelegen. Te dien aan-
zien schrijf t zij  : „Weliswaar valt het terrein buiten het oude kan-
toor-centrum, dat wordt begrensd door  de Nieuwehaven, de 
Blaak en de , en zou uit dit oogpunt de omtrek van 
de Blaak of de Wijnhaven ongetwijfeld de voorkeur  hebben ver-
diend. t valt echter  niet te ontkennen, dat het aantal kantoren, 
dat buiten dit centrum valt men denke aan de talrijk e kan-
toren aan de Willemskade. Westerstraat, Calandstraat, enz. 
in de laatste jaren steeds toeneemt en dat o.m. voor  deze laatste 
de beurs aan de Coolvest niet minder  gunstig zal zijn gelegen dan 
thans die aan het Beursplein. Bovendien begrijpen wij  ten volle 

aldus de commissie — „dat aan den bouw eener  beurs. b.v. 
aan de Blaak, reeds uit het oogpunt der  zooveel zwaardere ont-
eigeningskosten niet valt te denken." 

e stichting van een nieuw beursgebouw zal, zeggen B en W. 
dan verder, naar  de handel zelf zal begrijpen,onvermijdelij k ten 
gevolge moeten hebben, dat de tegenwoordige beursbelasting 
wordt verhoogd. Naar  aanleiding van de vraag van de commissie 
voor  de plaatselijke werken een voorloopige raming gevende 
van de exploitatiekosten en de daartegenover  vereischte inkom-
sten, merkt de commissie voor  de financiën op, dat zij  in dit sta-
dium der  zaak en zoovele jaren vooruit het oogenblik niet ge-
komen acht om een nieuw belastingtarief uit te werken en het er 
voorhands alleen op aan zal komen, dat men kan rekenen op de 
gezindheid van den handel om zich te zijner  tij d voor  de betere 
huisvesting een hoogere retributi e te getroosten, omdat haar  in-
ziens de kosten der  beurs zoo niet geheel, dan toch nagenoeg 
geheel, door  de opbrengst zullen moeten worden gedekt. Zich in 
beginsel voor  het denkbeeld van nieuwen beursbouw op het 
terrein aan de Coolvest uitsprekende, vat de commissie daarbij 
ten slotte haar  conclusie aldus samen: „dat hoezeer  de bouw 
op onbekrompen wijze zal moeten worden opgezet, men niette-
min tegen overdrijvin g van eischen zal hebben te waken; voorts 
dat bij  het ontwerpen der  definitieve plannen er  zooveel moge-
lij k naar  zal moeten worden gestreefd, om naast de eigenlijke 
entreegelden en de huur  of pacht van banken, tafels, nissen en 
dergelijke, m.a.w. naast de eigenlijke beursinkomsten.nog andere 
bronnen van inkomsten in het leven te roepen"  waarbij  de com-
missie voornamelijk denkt aan de verhurin g van ruimten in of 
bij  het beursgebouw voor  kantoren, vergaderzalen, enz. 
B. en W. zeggen in het bovenstaande eenigszins meer  omstandig 
van de voorloopige beschouwingen van de commissie voor  de fi-
nanciën melding gemaakt te hebben, om daardoor  te doen zien 
dat, al zal voor  de definitieve beslissing nog herhaald overleg noo-
dig zijn en al zullen daarbij  moeilijkheden zijn te overwinnen, 
men het ook uit financieel oogpunt als verantwoord zal mogen be-
schouwen, dat de oplossing van het beursvraagstuk in geheel 
nieuwen beursbouw worde gezocht en dat daarbij , mede naar 
het oordeel van de commissie voor  de financiën, de beschikking 
over  het terrein aan de Coolvest de gereede aanleiding zal geven 
om de voorziening in beursruimte daarmede te combineeren. 

t wil het college voorkomen, dat met de bestemming van het 
terrein aan de Coolvest voor  beursbouw een beslissing zal wor-
den genomen, die voor  onze stad een zeer  gelukkige mag worden 
genoemd, Gelukkig reeds op zich zelve, in zooverre daardoor 
niet langer  zal behoeven te worden gewacht met het verschaffen 
van de vereischte ruimt e en betere huisvesting, waaraan de 
handel behoefte heeft en waarin voor  de naaste toekomst toch 
onder  alle omstandigheden zou moeten worden voorzien. Geluk-
kig, omdat de nieuwe beurs aldaar, naar  B. en W. zich voorstel-
len, voor  den handel alleszins centraal zal zijn gelegen, terwij l 
zij  bovendien komt te staan naast het centrale post- en telegraaf-
kantoor  en aan den hoofdtoegangsweg van de beide stations 
— e poort en e Electrische Spoorweg-

j  naar  de stad die door  den bouw van het stadhuis 
en het reeds genoemde postkantoor  eerlang in beteekenis zal 
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winnen, en die daarbij , wordt aldaar  in de toekomst mede de 
beurs opgericht, aan die zijde geheel met de groote en monumen-
tale openbare gebouwen zal zijn bezet, iets dat nog te meer 
spreekt, als men bedenkt, dat ook het n aan de 
gemeente behoort en binnen een afzienbaar  tijdvak tot haar 
vrij e beschikking zal terugkeeren. e beursbouw zal zoodoende 
zelf tot verdere vorming van het karakter  van dien hoofdweg 
bijdragen en de plaatsing aldaar  van dat gebouw, onmiddellij k 
bij  het van n en bij  de bezuiden de St. -
straat reeds staande bebouwing, mag ook uit dat oogpunt naar 
de meening van het college een gelukkige gedachte worden ge-
noemd. t merkt daarbij  op, dat, terwij l het terrein van het 
tegenwoordige beursgebouw in den bestaanden omvang 3780 . 
beslaat, men in het aangewezen bouwblok aan de Coolvest ruim 
10.000 a. beschikbaar  krijg t en dat, daargelaten of men die 
oppervlakte voor  beursbouw in haar  geheel behoeft, de ruimt e 
in elk geval als toereikende zal mogen worden beschouwd. 

t vragen van eenige beslissing omtrent de aanwijzing van het 
terrein ligt intusschen, aangezien de onteigening op zich zelf toch 
noodig is en B. en W. er  in dit stadium kwalij k toe konden over-
gaan de vertegenwoordiging van den handel te hooren en daar-
mede de zaak in het openbaar  te brengen, niet in hun bedoeling. 
Opdat zij  zich echter  zooveel mogelijk reeds thans van de ziens-
wijze in den krin g van de meer  onmiddellij k bij  de zaak betrok-
kenen mochten vergewissen, hebben zij  het bureau van de 
kamer van l en de leden van de commissie van orde 
voor  de groote beurs vertrouwelij k met het plan in kennis ge-
steld. Zij  kunnen mededeelen. dat van de zijde van die vertegen-
woordigers van den handel, al konden deze natuurlij k slechts 
hun persoonlijke meening geven, van onverdeelde en warme 
instemming met de plaatskeuze is gebleken. B. en W. vleien 
zich dat, wanneer  thans de plannen publiek zijn, de kamer van 
koophandel en de verder  daartoe aangewezen colleges spoedig 
genoeg de gelegenheid zullen vinden zich uit te spreken en daar-
mede het richtsnoer  te geven voor  den gemeenteraad en voor 
het college zelf, waardoor  kan worden voortgewerkt en de voor-
bereiding van het noodige plan voor  beursbouw ter  plaatse met 
alle kracht zal kunnen worden aangevat. e de dringen-
de behoefte aan verbetering van den toestand iu het tegenwoor-
dige beursgebouw, durven B. en W. zich niet vleien, dat het ne-
men van tijdelijk e maatregelen geheel en al zal kunnen worden 
vermeden en stellen zij  zich voor  daartoe nader  met de betrok-
ken commissiën in overleg te treden, maar  houden zij  zich aan 
den anderen kant overtuigd, dat ook van die zijde zal worden 
begrepen, dat men zich in het onvermijdelijk e moet schikken en 
de nog verlangde noodmaatregelen tot het uiterste zal moeten 
beperken. 

l denkbeeld van bestemming van het bouwblok aan de Cool-
vest aldus voorloopig ter  sprake brengende, bepalen B. en W. 
zich derhalve tot de aanbieding van het onteigeningsplan, waarin 
het bouwblok met de verdere noodige onteigening voor  den ver-
keersweg Jonker  Fransstraat Coolvest is begrepen. e onteige-
ning in haar  geheel vordert, zeggen zij, ongetwijfeld een uitgaaf, 
die voor  het budget van de komende jaren van beteekenis zal 
zijn. Onder  den indruk van het wetsontwerp omtrent de regeling 
van de pensionneering van het gemeentepersoneel, heeft de 
commissie voor  de financiën zich zeer  verklaarbaar zelfs afge-
vraagd, of het antwoord was met het opgemaakte plan voor  den 
dag te komen en de verwezenlijking aanhangig te maken. -
tende op de dringende behoefte aan verruimin g van de verkeers-
wegen, waarop reeds zoo bij  herhaling is gewezen, meenen B.en 
W. intusschen met de aanbieding van het plan, dat uit dat oog-
punt voor  onze stad zoo hoog noodig is, niet te mogen wachten. 

t college stelt daarom den gemeenteraad voor, om te beslui-
ten tot vaststelling van het plan, zooals het op de teekening is 
aangegeven, en tot vaststelling van de rooilijnen , zooals deze 
daarop voorkomen, en het voorts te machtigen, om ter  verkrij -
ging van de noodige onteigeningswet bij  het hooger  bestuur  de 
vereischte stappen te doen. 

. 
BON  VA N . . 

t bestuur  bericht, dat in de ledenvergadering van 2 i j.l . de 
volgende motie met bijna algemeene stemmen is aangenomen : 

e Bond van Nederlandsche Architecten, kennis genomen 
„hebbende van het feit, dat de architect . Elte Phzn., wetende 
„da t de architect E. Verschuyl met plannen voor  het Amster-
„damsche Stadion belast was, heeft aangeboden daarvoor  zon-
„der betaling een ontwerp te maken, keurt deze handeling van 
„den archtect Elte ten sterkste af" . 

Amsterdam, 26 i 1913. t bestuur  voornoemd, 

Jos. Th. J. . Voorzitter. 
Js. . Secretaris. 

M . ® 
Gevelwedstrijd te . e huizen Oegstgeesterlaan 3,5,7.9. 
11, 13, 15 te , gebouwd voor  rekening van de Firm a Gebr. 
van , houthandelaren te , zijn in den gevelwed-
strij d te n met den derden prij s bekroond. 

e 6 huizen 5, 7, 9,11, 13,15 (reeds gedeeltelijk in andere handen 
overgegaan,zijn huurhuizen van 't verhandelbare type; huur-
prij s f 650. . wat voor n eene mooie prij s is voor  dergelijke 
huizen. 
Toen deze huizen gereed waren vroeg een prof. in een openbare 
raadszitting of B. en W. er  ook iets aan konden doen, om in het 
vervolg te voorkomen, dat er  zes eendere huizen gebouwd wer-
den, zooals aan de Oegstgeesterlaan. 

t perceel No. 3. was bestemd voor  een der  firmanten, doch is 
ook inmiddels verkocht. 

e eiken kruiskozijnen verlichten de kamer met eiken moer- en 
kinderbalken en dito schouw. 

t kamerte boven de vestibule heeft een koepel plafond in 
doornede half ovaal. 

t ovaal raampje snijdt daarin volgens zijn beschrijvende lijn . 
- e geheele opvatting is modern. 

. J. JESSE, B. N. A. 

t » Stadhuis. n bouwkundige kringen wordt 
aangenomen, vertelt de JV.  Crt., dat de zeven ontwerpen 
voor  het nieuwe stadhuis kunnen worden toegeschreven aan de 
hierna genoemde bouwkundigen. t ontwerp, ingezonden on-
der motto „S. P. Q. "  aan prof. . Evers. t met het motto 
„Groe n en Wit "  aan den heer  Jan Stuyt; dat onder  motto 
..Aquarius"  aan den heer . de Bazel. t ontwerp, ingezonden 
onder  de letters „J . J."  : zou van den heer . Brinkma n zijn ; dat 
onder  motto i Prosperitas"  ingediend, van de heeren 
Overeijnder  &  Otten ; „Pr o domo Sua"  van den heer  v. d. Tak, 
en eindelijk het ontwerp "  van den heer  W. 

. 

t nienwe gebouw voor  de Tweede . e huishoude-
lijk e commissie van de Tweede r houdt, zoo meldt de 
Nieuwe Ct., vandaag een belangrijke vergadering ter  nadere 
gedetailleerde bespreking en vaststelling van de plannen voor 
het nieuwe . 
Van de verschillende plannen, die herhaaldelijk wijzigingen 
ondergingen, heeft de commissie ten slotte haar  goedkeuring ge-
hecht aan dat van het bureau van denrijksbouwkundige, den 
heer . 
Zooals men weet, zal het rij k door  aankoop, rui l en onteigening 
beschikken over  het complex van gebouwen en terreinen tus-
schen , , Nieuwe Verkeersweg. Buiten- en 
Binnenhof, derhalve een vri j  oppervlak beslaande. 
Omtrent het werkplan verneemt de Nieuwe Ct., dat met de af-
braak van de perceelen aan de g en den Nieuwen Ver-
keersweg begonnen zal worden, zoodra de firm a s zal 

verhuisd zijn naar  een nieuw gebouw, dat aan den N. Verkeersweg 
tusschen het perceel van de firm a Voss en de Twee Steden zal 
verrijzen. Ook de perceelen aan de , waarvan de ont-
eigening wordt voorbereid, zullen inmiddels afgebroken wor-
den, benevens het oude ministerie van buitenlandsche zaken, 
zoodra dit ontruimd zal zijn door  het departement van Binnen-
binnenlandsche zaken na de voltooiing van het nieuwe gebouw 
op de oude plaats van dat departement. 
Alleen aan den kant van het Binnenhof zal de toestand voor-
loopig bestendigd blijven, omdat zoo lang mogelijk van de oude 
vergaderzaal gebruik gemaakt zal moeten worden. Eerst nadat 
het terrein rondom die oude zaal geheel volgebouwd en gereed 
zal zijn voor  zijn nieuwe bestemming voor  de Tweede r en 
(aan de zijde van den Nieuwen Verkeersweg) voor  den d van 
State, zal de tegenwoordige vergaderzaal verlaten worden en 
zullen de n tijdelij k vergaderen in de . 
Tegen dien tij d zal een noodbrug gebouwd worden om de tijde-
lijk e vergaderzaal in verbinding te brengen met de overige 
Tweede . 

n denkt de plannen binnen twee jaar  voltooid te hebben. 

E . 

. 

G VA N E . G OP 
27 EN 28  1913 N T GEBOUW -

. 

27 . Voor de opening der  vergadering waren de aanwezigen 
in de gelenheid gesteld de Tentoonstelling betreffende de Bau-
beratung in d te bezichtigen. Een nadere omschrijving 
van wat op deze niet groote maar  toch interessante tentoonstel-
ling te zien is, volgt hieronder. 
Ten lOV-j  ure werd de vergadering door  den Voorzitter , den heer 
A. Salm G.Bzn. geopend, die de leden welkom heette en daarna 
overging tot de behandeling van de huishoudelijke zaken. 

t Jaarverslag der , zoo ook het Verslag van de 
Vergadering van het r  met den d der  Afdeelin-
gen gaf geen aanleiding tot opmerkingen. 

r  de Commissie van Stemopneming, bestaande uit de heeren 
W. P. C. l en J. J. van Noppen, was gerapporteerd, dat uit-
gebracht waren 164 stemmen, waarvan 10 ongeldig. e candida-
ten verkregen respectievelijk het volgende aantal stemmen : de 
heeren van Bilderbeek 62. s 82. t 92, Van m 
73. Ouendag 149 en Salm 145. zoodat gekozen waren de heeren 

, , Ouëndag en Salm. 
Onder  applaus namen de aanwezige heeren, Ouëndag en Salm. 
de benoeming aan. 
Nadat de voorzitter  waardeerende woorden had gezegd aan de 
aftredende , de heeren g en Schaap, 
werd bij  acclamatie de heer  Salm tot voorzitter  herkozen. 

e Commissie tot het nazien van de g en Verantwoor-
ding, waarin zitting hebben de heeren W. J. de Groot. . E. C. 

l en J. . J. van , deelde bij  monde van den 
eersten mede, dat de administratie der j  volkomen in orde 
was bevonden. t genoegen constateerde spreker, dat het 
geldelijk beheer  goed geregeld was, waartoe de hulp van den 
accountant krachtig medewerkte. e voorzitter  dankte den heer 
de Groot voor  de mededeeling der  Commissie, er  op wijzend 
dat het de heer  de Groot is geweest, die voor  enkele jaren de 
reorganisatie der  administratie heeft geleid. 

t verslag der  Commissie van Financiën gaf geen aanleiding 
tot bespreking, terwij l de Concept Begrooting 1913 na een 
enkele opmerking werd goedgekeurd en vastgesteld onder 
dankzegging aan de Commissie. Tevens werden hierbij  bedankt 
de heeren, die de Commissie ter  zijde staan, zijnde de Alg. 
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n Oegstgeesterlaan, . 

Secretaris J. Gratama, de klerk W. Penaat en de accountant 
G. J. Verburg. 
Op verzoek van den Voorzitter  belastten de heeren P. g 

k en J. . J. van n zich met de uitlotin g van 5 aan-
deden in de 4 pCt. e . Uitgeloot werden de 
nos. 455. 399. 514. 582 en 76. 
n de Commissie van Onderzoek werd gekozen de heer -

ken, terwij l de bestaande Commissie van , bestaande 
uit de heeren . B. N. Bolderman, W. J. de Groot en A. 
Salm G.Bzn., herkozen werd. 
Al s stembureau fungeerden hierbij  de heeren J. B. van , 

. F. Slothouwer en . E. Suyver. 
n zake het Examen voor , in te stellen door  de 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst, gaf de Voorzitter 
een overzicht van de wijze, waarop dit examen was voorbereid 
en van het t der  Commissie van Voorbereiding, be-
staande uit de heeren A. Salm G.Bzn.. A W. C , B. J. 
Ouëndag, W F. C. Schaap en B. W. Wierink , welk t gepu-
bliceerd is. B. Weekblad 1911. no. 50. 

e Commissie van Onderwijs, om advies betreffende dit t 
gevraagd, kan er  zich mede vereenigen, behoudens een kleine 
aanvulling aan art. 15 van het Programma van Eischen voor  het 

. 
t r  stelde voor. tot het instellen van dit examen 

over  te gaan, welk voorstel zonder  discussie werd aangenomen. 
Aan het r  werd overgelaten om, in overleg met de 
Commissie van Onderwijs, den datum vast te stellen, waarop dit 
examen voor  het eerst zal worden afgenomen. 
Betreffende het onderwerp: e van het tijdschrif t 
..Bouwkunst"  had de heer  J. B. van m voorgesteld, te be-
vorderen dat zoowel het tijdschrif t der j  als het plaatwerk „d e 
Architect"  zouden vervallen en dat daarvoor  in de plaats zou 
worden opgericht een nieuw blad, niet uit te geven door  een der 
vereenigingen, maar  door  een uitgever  en staande onder  een 

, waarin de j  en het Genootschap A. et A. vertegen-
woordigd zouden zijn. t tijdschrif t zou gewijd moeten zijn aan 
moderne bouwkunst. e heer  van m wees er  verder  op, 
dat „Bouwkunst "  te weinig de goede hedendaagsche bouwkunst 
en aanverwante kunsten opneemt. 

r  echter  juist het reproduceeren van hedendaagsch werk 
sterk opvoedend werkt zoowel voor  het publiek als voor  den 
architect zelf. wordt door  velen een tijdschrift , als door  spreker 
bedoelt, ten zeerste gewenscht. 

Wanneer  door  verschillende omstandigheden ..Bouwkunst"  niet 
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voldoende van het moderne kan opnemen, 
dan zou de mogelijkheid niet uitgesloten 
zijn, dat naast „Bouwkunst "  het nieuwe 
tijdschrif t werd opgericht en dus concur-
reerend zou werken. Spreker  zou dit be-
treuren. 

e Voorzitter  bracht in herinnering, dat in 
het afgeloopen jaar  getracht is, iets derge-
lijk s als de heer  van m bedoelde, te 
bereiken. 

e firm a Wed J. Ahrend &  Zn. had het 
voornemen een maandblad, uitsluitend ge-
wij d aan moderne bouwkunst en kunstnij -
verheid, uit te geven Naar  aanleiding hier-
van is toen overleg gepleegd door  de j , 
het Gen A. et A. en de firm a Wed. Ahrend, 
ten einde één tijdschrif t te verkrijgen , 
waarbij  „Bouwkunst "  en „d e Architect"  in 
hetnieuwe blad zouden wordenopgenomen. 

e firm a Ahrend zou het tijdschrif t uitge-
ven en de redactie zou berusten in handen 
der . en van A. et A. e firm a Ahrend, 
die aanvankelijk veel voor  het plan ge-
voelde, zag er  ten slotte van af. 
Nu wordt nog overwogen, of „Bouwkunst " 
en „d e Architect"  op eenigerlei wijze kun-
nen samengaan. 

e Voorzitter  stelde voor  om nu geen beslissing te nemen over 
een zoo belangrijk onderwerp, waar  veel aan vast zit, maar  het 
te stellen in handen der  Commissie van e voor  prae-
advies. 

r  echter  de heer  van m toch gaarne een discussie over 
het al of niet wenschelijke van zijn voorstel wou uitlokken, 
merkte de heer  de Groot op, dat reeds eenigen tij d geleden de 

e heeft overwogen, om „Bouwkunst "  maandelijks te 
doen verschijnen. Vermoedelijk zou dit wel kunnen, want de 
financiën der . staan er  goed bij  en stof is er  genoeg. m 
zou spreker  willen voorstellen, het tijdschrif t maandelijks te 
maken, zoodat er  meer  plaats komt voor  moderne kunst. 

e r  der  periodieken van de . merkte hierbij  op, dat 
het steeds de bedoeling is geweest, in „Bouwkunst "  een ruime 
plaats te geven aan het moderne. Echter  worden vooral bij -
dragen van algemeenen of van historischen aard aangeboden, 
welke ook de bouwkunst bevorderen, zoodat het ook op 
den weg der . ligt deze te publiceeren. Spreker  zou het toe-
juichen wanneer  „Bouwkunst "  overwegend gewijd was aan 
goed hedendaagsch werk; de vergadering moet zich hierover 
uitspreken. 

Nadat de heer  Posthumus s nog den wensch geuit had, 
dat „Bouwkunst "  niet exclusief modern werk zou bevatten, maar 
ook belangwekkende oude kunst zou blijven behandelen, werd 
besloten te trachten „Bouwkunst "  maandelijks te maken en de 
inhoud overwegend te doen bestaan uit afbeeldingen van en 
beschouwingen over  hedendaagsche bouwkunst en aanver-
wante kunsten. 

e r  deed ten slotte een krachtig beroep op de mede-
werking der  architecten om hun werk voor  „Bouwkunst "  af te 
staan. 
n verband met de voorbereiding der  eventueele fusie -

Bond was er  voor  het r  geen aanleiding mededee-
lingen te doen omtrent het standpunt dat de j  in-
neemt ten opzichte van actueele vraagstukken, betrekking 
hebbende op het beroep van architect en de Bouwkunst, vor-
mende punt 13 der  Agenda. 
Naar  aanleiding van het optreden van het hoofdbestuur, in zake 
de bekende brochure van den „Alg . Ned. Opzichters- en Teeke-
naarsbond"  over  het ontslag van een opzichter  bij  den bouw van 
het Vredespaleis, bracht de heer  C. B. Posthumus s een 
woord van hulde aan het hoofdbestuur. t had den inhoud van 
de brochure krachtig weersproken en als een onwaardig ge-
schrift gequalificeerd. Spr. hoopte, dat de vergadering met een 

applaus het optreden van het hoofdbestuur  zou goedkeuren. 
(Applaus.) 
's s ten l ' j  ure had de voordracht van den heer . Bien-
fait over  Amerikaansche Proefstations plaats. e behandeling 
van dit interessante onderwerp verduidelijk t met lichtbeelden, 
werd met belangstelling door  de aanwezigen gevolgd. 
Nadat de Spreker  door  den Voorzitter  in hartelijk e bewoordin-
gen bedankt was, werd een gemeenschappelijk bezoek gebracht 
aan de tentoonstelling e Vrouw 1813 1913."  Begunstigd door 
fraai weer, was dit bezoek even interessant als aangenaam. 

a volgde te 6'/» ure n. m. de geanimeerde gemeenschappe-
lijk e maaltij d in het restaurant e "  op het -
plein, waarna men nog lang gezellig bijeen bleef. 

28 . G V A N N J 

T E G V A N E N : E 

E N O P E N B A A G U -

. 

Nadat de Voorzitter  de vergadering geopend had, deelde hij 
mede, dat in verband met de belangrijke onderwerpen die aan 
de orde waren gesteld, het oorspronkelijk de bedoeling van het 

r  was geweest om een gecombineerde vergadering 
van de bouwkundige Vereenigingen te houden ten einde te 
trachten gezamenlijk een conclusie vast te stellen. 
Waar bekend is dat verschillende Gemeenten het nut van instel-
lingen als Schoonheidscommissies e.d. bespreken en een beslis-
sing allicht afhankelijk stellen van inlichtingen, verkregen van 
Gemeenten, die dergelijke Commissies reeds bezitten (inlichtin -
gen die gebleken zijn niet altij d juist te zijn) en over  de werking 
ervan meenen te kunnen oordeelen, of het voornemen hebben 
deze instellingen te reorganiseeren, ook al in verband met het al 
of niet wenschelijke van het instellen van andere adviesbureaux 
(Bauberatung), is het zeer  gewenscht, dat algemeen bekend 
zij , hoe of de architecten zelf over  deze onderwerpen denken en 
daarom moet worden voorkomen, dat, wanneer  de bouwkundige 
Vereenigingen eventueel geraadpleegd worden, deze verschil-
lend adviseeren. 

t was daarom, dat aan de Vereenigingen gevraagd werd afge-
vaardigden te benoemen tot het vormen van een Commissie, die 
voor  deze gecombineerde Vergadering de onderwerpen zou 
vaststellen en sprekers zou uitnoodigen, zoowel vóór-als tegen-
standers van dergelijke Adviesbureaux om na gehouden debat 
te trachten een conclusie te formuleeren. 

e j  benoemde als zoodanig de heeren Gratama en 
van . 

e Bond van Nederlandsche Architecten bleek het onderwerp 
zelf reeds in studie te hebben genomen en kon zich nog niet uit-
spreken. 

t Genootschap Architectur a et Amiciti a vaardigde voorloopig 
den heer s af doch meende ten slotte ook dat het beter 
was het voorbeeld van den Bond te volgen. 

m bleef der j  niet anders over, dan in een vergadering 
van n van de j  de beide onderwerpen 
Schoonheidscommissie en Bauberatungsstelle veelzijdig aan de 
orde te stellen en te bespreken ; zoodoende materiaal te verza-
melen, de meest mogelijke publiciteit daaraan te geven en de 
andere vereenigingen van een en ander  in kennis te stellen, om 
later  op een gecombineerde vergadering beslissingen te nemen. 

m lag het niet in de bedoeling nu reeds conclusiën te ne-
men, doch wel om ruimschoots gelegenheid te geven tot debat. 

t genoegen mocht worden geconstateerd, dat de uitgenoo-
digde sprekers (Jos. , J. E. van der  Pek, J. . é 
C.Fzn., P. G. Buskens, S. de Clercq, . Schüngel, A. W. Weiss-
man) zich beschikbaar  stellen om de ontwerpen in te leiden; 
terwij l dr. , door  medewerking van ons eerelid dr. Wag-
ner  en de heer  J. . é C.Fzn. (Professor  a. d. . Bauge-
werkschule in Aken) het materiaal ons verschaften voor  een 
tentoonstelling. , hoewel bescheiden van afmeting, is toch 
belangrijk en men kan er  zien en lezen wat in d op 
het gebied van adviesbureaux reeds gedaan wordt. 

n Oegstgeesterlaan, . Arch . . J. J E S S E. 

Wat verder  de Schoonheidscommissies aangaat, zoo herin-
nerde de Voorzitter  met een enkel woord aan de instelling 
der le Commissie door  Burgemeester  en Wethouders van Am-
sterdam in 1897 ingevolge een request van bouwkundige Ver-
eenigingen (de , A. &  A., de Afd . Amsterdam van de j  , op 
initiatie f van den heer , oorspronkelijk bedoeld voor 
de bebouwing op het terrein achter  het , terwij l 
B. en W. zich voorbehielden de Commissie ook omtrent andere 
terreinen te raadplegen. 

Verder  herinnerde spreker  aan de Commissie te Arnhem, op ge-
lijk e wijze ingesteld, doch aangevuld door  den Gemeenteraad 
met een gesubsidieerden Secretaris; aan die te 's Gravenhage 
door  den d zelf ingesteld, hetgeen wel het meest juiste stand-
punt is ; en aan het besluit van de Gemeente , dat alle 
bouw op door  de Gemeente verkocht of verhuurd terrein uit een 
oogpunt van schoonheid of welstand aan de beoordeelingvande 
bestuursorganen zal moeten worden onderworpen; dat voor  de 
beoordeeling uit schoonheidsoogpunt van meer  belangrijke Ge-
meentelijke gebouwen (als raadhuis, museum, bibliotheek e.a.) 
de voorlichting van speciale Commissies zal kunnen worden in-
geroepen, en dat in voorkomende gevallen bij  het stichten van 
bouwwerken het uitloven van premiën zal worden bevorderd. 
Waar dankbaar  erkend moet worden dat (o.a. door  de -
schutbeweging e. d.) door  enkele gemeenten niet uitsluitend 
voorschriften worden gegeven in het belang der  degelijkheid, 
veiligheid en gezondheid, doch dat deze ook aesthetische eischen 
stellen, waar  zij  meenen die te mogen stellen, daar  is het de 
kleine Gooische Gemeente , die het verst gaat en geen 
bouwvergunning geeft wanneer  het ontwerp, hoewel voldoende 
aan de voorschriften der  Bouwpolitie, niet aan redelijk gestelde 
aesthetische eischen voldoet, ter  beoordeeling waarvan een 
Commissie van Advies is ingesteld. 

Wat nu de Bauberatungsstelle aangaat, zoo is het zaak dat de 
wenschelijkheid en de wer  iing der  Adviesbureaux en de resul-
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taten door  haar  bereikt, goed onder  het oog worden gezien. 
e heerschende meening toch van de tegenstanders is, dat elke 

timmerman of wie ook, slechts een waardelooze schets heeft in 
te dienen en gratis een gecorrigeerd of ander  ontwerp, geschikt 
voor  de uitvoering, terug ontvangt, m.a.w. dat zoon bureau een 
groote concurrent voor  den architect is. Bij  dit oordeel vergeet 
men, dat de timmerman zonder  tusschenkomst van het Advies-
bureau een smakeloos gebouw zou hebben geplaatst, dat mis-
schien een geheel stadsdeel zou ontsieren en bovenden de betere 
omgeving daardoor  in waarde zou doen verminderen, enz. en 
dat die eigenbouwer-timmerman toch niet naar  een architect 
zou zijn gegaan. e werking van de bureaux is beslist niet ge-
richt tegen de belangen van den architect, integendeel, de bu-
reaux willen alleen smakeloos bouwen van onbevoegden voor-
komen. 

n hoore pro en contra. 
Gelukkig behoeft geen besluit genomen te worden, uitsluitend 
gebaseerd op gissingen of eventueel te verwachten mogelijke ge-
volgen. 
Bezwaren als de hier  aangehaalde en nog vele andere zijn des-
tijd s in , toen er  daar  sprake was van dergelijke Ad-
viesbureaux op te richten, natuurlij k óók geopperd. Welnu, wij 
kunnen ons oordeel spiegelen aan de resultaten daar  verkregen ! 

r  inmiddels bericht was ingekomen van den len Spreker,den 
heer , dat deze verhinderd was om de vergadering bij 
te wonen, werd de copy van diens voordracht: s het instellen 
van schoonheidscommissién wenschelijk? Vruchtbar e ennadee-
lige werking dezer  Commissiën. Overzicht van hetgeen reeds 
door  de Schoonheidscommissién bereikt is. door  den Voorzitter 
voorgelezen. 
Plaatsruimte en tij d ontbreekt om een volledig Verslag van het 
verder  ter  vergadering behandelde nog in dit no. van het Bouw-
kundig Weekblad te geven; dit zal in het volgend no. worden 
opgenomen. 
Alleen zij  nog vermeld, dat aan het einde der  vergadering be-
sloten werd te trachten nog meer  materiaal over  de Bauberatung 
te verzamelen, o. a. door  het houden van een groot opgevatte 
tentoonstelling betreffende dit onderwerp, waarbij , naar  ver-
nomen was, op de medewerking van e Bauberatungs-
stellen gerekend kan worden. e tentoonstelling, liefst te 
houden in een flink museum, zou een uitmuntende propaganda 
onder  de autoriteiten en het publiek kunnen maken. Tegelijk 
met deze tentoonstelling zou de vergadering der  gecombineerde 
4 bouwkundige lichamen kunnen plaats hebben, wanneer  defini-
tief de wenschelijkheid van het instellen der  bouwk. advies-
bureaux was uitgesproken. n zou de actie tot het verkrijgen 
van een t tegen de ontsiering van Stad en , gelijk de 

e wet van 1907, kunnen worden voorbereid. 
Ten slotte was de vergadering van meening, dat waar  de Burge-
meester  van n ) zoo duidelij k getoond heeft de waarde 

van dorpsschoon te beseffen en energiek bevorderd heeft dat de 
bekende bepaling betreffende eischen van welstand aan elk 
nieuw of te veranderen gebouw te stellen, in de nieuwe -
sche bouwverordeningen werd opgenomen, deze overheidsper-
soon warme hulde verdient voor  zijn loffelij k streven, dat als 
pionierswerk is te beschouwen, waarbij  de vergadering buiten 
beschouwing liet de vraag of het wenschelijk is een dergelijke 
absolute macht in de bouwverordeningen op te nemen. 

 Alg. Secretaris 

J. . 

G VA N G N 
N T GEBOUW -

. 

Aangezien tot 27 i j.l . een groote tentoonstelling betreffende 
bovenstaand onderwerp in Aken gehouden werd, was het der 
Commissie van Voorbereiding niet mogelijk in het Gebouw der 

j  een groote collectie bijeen te brengen. k zij 
echter  de zeer  gewaardeerde medewerking van den heer  J. . 

, Prof. aan de . Baugewerkschule en aan . . 
r  B. . A., r  der  Bauberatungsstelle des n 

Vereins für n kon toch nog een bescheiden, 
maar  leerzame tentoonstelling gearrangeerd worden. 

e tentoonstelling bevat o.a.: een groot model van de bebou-
wing der  Erbbaugelande der  Alg. Baugenossenschaft te Barmen; 
beambte en kleinere woningen, eengezins-en meerdere gezins-
woningen, waarbij  naar  een samenhangenden en toch schilder-
achtigen aanleg en opbouw is gestreefd. Verder  een model van 
een slecht type van dorpsaanleg en bebouwing en daartegen-
over  het verbeterde model. 

Tevens zond de e Verein een 20 tal cartons met afbeel-
dingen van ingediende slechte projecten, waaronder  de door  de 
Bauberatung verbeterde zijn afgebeeld. t is te zien, 
hoe het bouwkundig onderwijs in d zich ook bemoeit 
met de landelijke bouwwijze. Behalve meerdere schetsen van 
leerlingen naar  eenvoudige dorpsgezichten en landelijke archi-
tectuur, zijn er  ook de projecten voor  landhuizen en landelijke 
gebouwen, gemaakt op de . Gewerkschule te Aken geëxpo-
seerd. 
Een aardige afdeeling z doet verder  zien, op welke 
veelzijdige en vruchtbare wijze (ansichten, goedkoope boekjes, 
scheurkalenders, fraaie afbeeldingen) de liefde voor  den -
schen t wordt aangekweekt. 

e bescheiden tentoonstelling kan ons nog veel leeren; wij 
hopen er  nader  op terug te komen. Wij  raden den belangstel-
lende aan de tentoonstelling, die tot en met 6. Juni a. s. van 
's ochtends 10 uur tot 's middags 6 uur  (ook Zondags) kosteloos te 
bezichtigen is, te bezoeken. 
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 : . Vergadering van het -
bestuur  op g 10 Juni a. s. e aan den Burge-
meestervan n (N. ) . Schoon-
heidscommissie en Openbaar  Bouwkundig Adviesbureau. 

t een en ander  over  de verhouding tusschen Architect en 
Tuinarchitect , enz. door . F. h s van Zouteveen, 
vervolg. — e gevel aan de t te Zwolle, door  J. . 
Schaad. Prijsvragen. . Berichten. -
tificatie. t een plaat. 

. 

G VA N T  OP 
G 10 JUN  A.S. T E N 10' E . N T 

GEBOUW . 

Op de Agenda komt voor, o.a.: 
n stukken ; n van den Voorzitter . 

Verkiezing van een Vice-Voorzitter  van het . 
Benoeming van twee leden in de Commissie van Financiën, we-
gens aftreden der  heeren W. A. E. van Geuns en B. J. Ouëndag. 
Benoeming van twee leden in de Commissie van Onderwijs, we-
gens aftreden der  heeren . B. N. Bolderman en B. J. Ouëndag. 
Benoeming van een lid in de Commissie voor  de rechtspositie 
van den Architect, wegens aftreden van den heer  B. J. Ouëndag. 
Benoeming van een definiti e ven afgevaardigde der . in de 
Commissie van Voorbereiding der . Bouwk. Tent. 1914 te 
Amsterdam, welke Commissie wordt voorgedragen aan het 
Gemeentebestuur. 
Benoeming van een afgevaardigde der . in de Ned. Vereeni-
ging voor  Tentoonstellingsbelangen. 
Benoeming van twee leden in de Schoonheidscommissie te 
Schiedam. 
Benoeming van een vertegenwoordiger  der . op het Premier 
Congres l et Exposition comparée des Villes te 
Gent 27 Juli 11 Augustus 1913 en het 3de Congres Artistiqu e 

l te Gent, 19 23 Juli . 
Vaststelling van het Praeadvies van het r  over  de 
Concept-Statuten en Alg. . t der  Fusiecommissie. 
's Avonds ten 8 n.m. in het Gebouw der j  : 
Vergadering van Voorzitters en Secretarissen der  4 bouwkun-
dige Vereenigingen ter  bespreking van : 
1. t schrijven van den r  van Waterstaat in zake het 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

benoemen van 3 Architecten door  de 4 bouwk. vereenigingen. 
2. Vaststelling van de circulair e voor  het beeld Jacob van 
Campen. 

E AA N N  VA N N 
. r  het r  is het volgende schrijven ver-

zonden : 

Amsterdam. 30 i 1913. 

 heer Burgemeester van  (N.-H.). 

 Heer, 
t is U misschien bekend, dat de n der -

schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst Woensdag 28 i j.l . 
vergaderd hebben ter  bespreking van de onderwerpen: Schoon-
heidscommissie en Openbaar  Bouwkundig Adviesbureau (Bau-
beratungsstelle). 

k is bij  de besprekingen gewezen op het verheugend 
feit, dat s Gemeentebestuur, beseffend de verplichting de 
schoonheid zijner  Gemeente te moeten beschermen en bevor-
deren, op energieke wijze heeft ingegrepen en de bekende be-
paling betreffende het stellen van eischen van welstand aan 
eiken in de Gemeente op te richten nieuwbouw of bij  elke ver-
bouwing, heeft opgenomen in zijn nieuwe verordeningen op het 
bouwen en wonen. 
Over  de vraag zelve, of het wenschelijk is een dergelijke absolute 
macht te geven aan B. en W.. heeft de vergadering geen beslissing 
genomen. . afgezien hiervan, bracht de vergadering hulde 
aan U. den Burgemeester  van , die getoond heeft diep te 
gevoelen, dat de Schoonheid der  Gemeente ook een element is. 
waaraan een Gemeente haar  volle aandacht moet wijden, en die 
met Uw loffelij k en krachtdadig streven den magistraten van 
andere, en ook van grootere gemeenten, tot voorbeeld kan wor-
den gesteld. 

e vergadering, het betreurend, dat in het algemeen de overheid 
nog niet vooraan staat, wat betreft de groote beteekenis der 
Schoonheid van Stad en d te beseffen, was juist daarom U 
zeer  erkentelijk voor  Uw streven, en droeg het r  op 
Udeze huldebetuiging over  te brengen, hetgeen hierbij  geschiedt. 

Voor het Hoofdbestuur der  tot 
Bevordering der Bouwkunst. 

w.g. A.  G . B Z N . , Voorzitter. 
w.g. J. , Secretaris. 
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E 
EN OPENBAA G 
ft S . ft 

Onderwerpen,  in de vergadering van 
 der  op 28  j.l. 

N 
 J O N. . 

u de Amsterdamsche Schoonheidscommissie 
het initiatie f heeft genomen tot reorganisatie 
der commissie en zij, naar  wij  vernemen, op 
meerdere bevoegdheid wil aansturen, is het 

bij  deze gelegenheid zeker  niet overbodig eens te over-
wegen in hoever  dergelijke instellingen voor  een goede 
ontwikkelin g der  bouwkunst gewenscht zijn, en deze 
kwestie, afgescheiden'van hetgeen men nu met de voor-
genomen verandering beoogt, eens principieel in de 
bouwkundige lichamen te behandelen. 
"Wat die a.s. reorganisatie ons zal brengen, ligt nog groo-
tendeels in het duister; blijkbaa r  is den leden der  com-
missie geheimhouding opgelegd of zijn zij  onderling 
overeengekomen daaromtrent het stilzwijgen' te bewa-
ren. n wij  van de aanhangige plannen zijn te 
weten gekomen, hebben wij  uit een toevallige mededee-
ling in den Gemeenteraad en enkele hier  en daar  losge-
laten uitingen, een en ander  te vaag om er  eenig houvast 
aan te hebben. 

Waartoe al die geheimzinnigheid eigenlijk moet dienen 
is al even onbegrijpelijk . n zou toch meenen, dat de 
vereenigingen, die de Schoonheids-commissie in het 
leven hebben geroepen en hare leden gedurende vijftie n 
jaren daarin onafgebroken hebben afgevaardigd, toch 
zeker  in de eerste plaats de bevoegden zijn om over 
eenige reorganisatie te oordeelen en te adviseeren. Nu 
het gebleken is, dat de commissie zelve daarover  anders 
denkt en de kans bestaat, dat de desbetreffende voor-
dracht al zeer  spoedig in het Gemeenteblad zal ver-
schijnen, zullen wij , ook zonder  officieele gegevens, onze 
stem moeten laten hooren. En dit niet alleen omdat de 
wenschelijkheid van uitbreidin g der  bevoegdheid van 
de commissie in bouwkundige kringen allerminst vast-
staat, maar zelfs de denkbeelden omtrent het nut van 
een dergelijk instituut , in het algemeen, zoozeer  uiteen-
loopen. 

Naar hetgeen wij  dan te weten zijn gekomen, schijnt het 
in de bedoeling te liggen, de Schoonheids-commissie 
niet meer  door  de bouwkunstige lichamen, maar  door 
den Gemeenteraad te doen samenstellen en verder  haar 
een werkbureau toe te voegen, ten einde de ingekomen 
plannen naar  haar  inzicht te kunnen laten wijzigen of 
desnoods geheel te doen omwerken. n verband hier-
mede is zelfs de wenschelijkheid betoogd, deze maat-
regel ook toepasselijk te verklaren op den particulieren 
bouw, zoodat alles wat voortaan in Amsterdam zal 
worden gebouwd, aan dezelfde censuur  zal worden on-
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derworpen. n hoever  dit wettelijk is door  te voeren, 
kunnen wij  daarlaten, e voorstanders beroepen zich 
op Art . 135 der  Gemeentewet, dat den d de bevoegd-
heid zou toekennen de daartoe noodige voorschriften in 
de Bouwverordening vast te leggen. 
Aan den anderen kant gaan stemmen op, wellicht ook 
als natuurlijk e reactie op het streven naar  machtsuit-
breiding, om de Schoonheidscommissies geheel af te 
schaffen, omdat elke dwang, elke inmenging van de 
overheid, een vrij e ontwikkeling van de bouwkunst 
noodwendig moet tegenhouden, op grond waarvan dus 
elke controle, hoe ook ingericht en werkzaam, uit den 
booze moet worden verklaard. 

t tusschen deze beide uitersten: alles onder  con-
trol e of in het geheel geen commissie, worden gekozen, 
ik zou niet aarzelen mijn stem aan het laatste te geven. 
Niet alleen dat een dergelijke maatregel, hier  te lande, 
op den duur  toch niet zou worden geduld, doch hoe men 
ook van opinie moge verschillen omtrent de middelen 
die de bouwkunst kunnen bevorderen, hierin zullen 
allen het toch wel eens zijn, dat dit door  dwang zeker 
niet zal kunnen en dat integendeel, een kunstloos tijdper k 
het eerst achter  den rug zal zijn, wanneer  het proces 
zijn natuurlijke n loop kan hebben en de kiem van op-
bloei, in elk verval aanwezig, niet door  eigenwijze voor-
schriften wordt verstikt. n bedenke, dat zij  die hier 
de meesters willen zijn, als tot hetzelfde tijdper k be-
hoorende, geen enkele reden kunnen hebben zich de 
meerderen te gevoelen van hunne collega's. 

e zaak wordt nog bedenkelijker, wanneer, met uit-
schakeling van de bouwkunstige vereenigingen, de Ge-
meenteraad voortaan de heeren zal benoemen. -
door  is de weg naar  de officieele kunst geopend. Vele 
ontwerpers zullen, om hun werk goedgekeurd te krijgen, 
of althans om spoediger  met de Schoonheidscommissie 
in het reine te komen, als van zelf worden genoodzaakt 
in haren geest te ontwerpen. e kans bestaat, dat, al 
naar  de samenstelling der  commissie, nieuwe denkbeel-
den zich geen baan zullen kunnen breken of historische 
vormen als conventioneel worden verworpen, een ge-
vaar  dat reeds bij  de oprichtin g der  commissie werd in-
gezien en aanleiding gaf tot de bepaling, dat de periodiek 
aftredende leden niet onmiddellij k herkiesbaar  zijn. 

, hoe rui m en objectief het standpunt ook 
moge zijn waarop in het algemeen de commissie zich 
zal willen plaatsen, bij  eiken vakman bestaat natuurlij k 
een voorkeur  voor  een zekere richting ; deze waarin hij 
zelf denkt en werkt. t kan niet anders of die voorkeur 
moet onwillekeurig op de beoordeeling over  anderer 
werk inf luenceeren, een der  schaduwzijden van elke jury . 
Tusschen deze beide uitersten: reglementeering en al-
geheele controle eenerzijds en opbeperkte vrijhei d voor 
ieder  aan den anderen kant, ligt natuurlij k de moeilijk 
te vinden lij n die moet worden gevolgd. 

e grens is niet in verordeningen of instructies te om-
schrijven, doch zuiver  een kwestie van gevoel, van be-
grip bij  de commissie omtrent hare positie. n ligt 
juist het subtiele, het ethische van het instituut : per-
soonlijke smaak mag niet gelden, geen enkele voorkeur 

voor  eene richtin g den doorslag geven, de grootst moge-
lijk e waardeering voor  de opvatting van den vakgenoot 
blijv e op den voorgrond, ook al druischt deze vierkant 
tegen eigen meening in. 
Bovendien is de ontwerper  verantwoordelijk voor  het 
project en dit blijf t hij , in weerwil van elke controle. 

e commissie heeft dus alleen te zorgen voor  eene drage-
lijk e bebouwing, door  de aanvragers te noodzaken de 
projecten door  aesthetisch-onderlegde bouwkundigen 
te doen vervaardigen. n moet met alle beslistheid 
worden opgetreden, doch verder  dient men niet te gaan. 
Corrigeeren en zelf te gaan teekenen, ligt niet op den weg 
eener  schoonheidscommissie, want daardoor  komt de 
voorkeur  weer  te voorschijn en verspeelt zij  haar  zuiver 
objectief karakter . 
Erger  wordt het wanneer  hare leden zich beschikbaar 
stellen tot het maken van gevel-ontwerpen, tegen hono-
rarium, voor  de aanvragers. Zoo iets kan niet te streng 
worden afgekeurd. Als er  één middel is om haar  prestige 
naar  beneden te halen en het geheele instituut onmoge-
lij k te maken, is het wel dit. Wanneer  dergelijke praktij -
ken tot de gewoonten gaan behooren, moeten de com-
missies zeker  worden afgeschaft, al is het maar  alleen 
om den goeden naam van den architectenstand. 

e wil men bij  de eigen-bouwers respect voor  een 
schoonheidscommissie verlangen, wanneer  persoonlijke 
belangen bij  hare leden in het spel kunnen komen en 
men daardoor  niet zeker  is van hunne strikt e onpartij -
digheid? 
Een andere vraag is, of het niet op den weg der  Ge-
meente ligt, den leden voor  tijdverlie s schadeloos te 
stellen, b. v. bij  wijze van presentiegeld. t zou ik billij k 
achten, vooral omdat zij  soms hunne woonplaatsen 
elders hebben en dus reiskosten moeten bestrijden. 

Overigens geloof ik wel, dat de Amsterdamsche instel-
ling, gedurende haar  vijftie n jari g bestaan met vrucht is 
werkzaam geweest. Opgericht in een tij d toen zelfs de 
meest onbevoegden, zonder  eenige controle, steeds maar 
voortgingen onze stad te bederven en men vreesde dat 
ook de n op dezelfde wijze zouden wor-
den bebouwd, vond de jeugdige instelling al dadelijk een 
rui m arbeidsveld. n krachti g gesteund door  het 
Gemeentebestuur, kon zij, geheel in den geest der  bouw-
kundige vereenigingen die haar  in het leven riepen, veel 
smakeloosheid tegengaan, althans het ergste weren. 

n kan aanvoeren, dat in dit tijdper k toch over  het 
algemeen niet veel fraais is verrezen en dat ook nu nog 
zoo vaak tegen de goede beginselen wordt gezondigd. 

t moge zoo zijn, doch pleit op zich zelf niet tegen het 
werk der  Schoonheids-commissie; zij  heeft zeker  ge-
daan wat in de gegeven omstandigheden mogelijk was 
om onze woonhuizen beter  aanzien te geven. Wij  kunnen 
ons overtuigd houden, dat zij  er  nog heel anders zouden 
uitzien wanneer  de commissie niet had bestaan. Zeker  is 
van haar  een opvoedende kracht uitgegaan, die in de toe-
komst zal doorwerken. t publiek zal ten slotte van 
zijne aloude dwaling, dat een z. g. mooi huis noodwen-
dig veel geld moet kosten, worden gewezen. Bij  vele der 

nieuwere huizen isdit reedsmerkbaar; degevels worden, 
over  het algemeen, beter  en goedkooper, de overlading 
maakt plaats voor  meerderen eenvoud; in vele gevallen 
is een streven naar  meerdere beschaving niet te mis-
kennen. d geen gering resultaat, doch daarom 
juist verandere men niet te veel aan het wezen der  Am-
sterdamsche commissie. Zij  blijv e een commissie van 
advies, niet alleen voor  de Gemeente, maar  niet minder 
voor  de eigen bouwers, die dit noodig hebben. r 
tactvolle leiding: het wijzen op de gebreken, het geven 
van goeden raad en verder  den eisch te stellen, dat, 
niet alleen voor  het ontwerp, maar  ook voor  de geheele 
uitvoering, het werk aan aesthetisch bevoegde handen 
worde toevertrouwd, zal zij  zeker  in de goede richtin g 
kunnen werkzaam blijven. e macht heeft zij 
voor  het doel van haren arbeid niet noodig en is daar-
voor  zelfs gevaarlijk. 

Ook moet, naar  mijne meening, geene verandering wor-
den gebracht in de wijze van benoeming, waartoe de 
bouwkunstige lichamen de meest bevoegden zijn. Even-
zeer  zal de wijze van aftreding, waarbij  de leden niet 
onmiddellij k herkiesbaar  zijn, moeten blijven gehand-
haafd. r  wordt eenzijdigheid voorkomen. 
Naar  aanleiding van het bovenstaande meen ik te mo-
gen concludeeren, dat schoonheidscommissies, op deze 
voorwaarden, gewenscht zijn. t is echter  mogelijk, 
dat niet altij d mannen zullen kunnen worden gevonden 
die objectief hoog genoeg staan om, met terzijdestelling 
van elke persoonlijke voorkeur, alleen daar  in te grijpen, 
waar  de noodzakelijkheid daarvan door  ons allen zou 
kunnen worden beaamd. n zij  zich daartoe niet 
beperken, dan worden die commissies, naar  mijne mee-
ning, gevaarlijk. 

E TAA  EN -
. 

ver  dit onderwerp sprak de heer  J. E. V A N
, ongeveer  als volgt: 

Spreker  begon met op te merken, dat hij  geen 
onbeperkt voorstander  is van Schoonheids-

commissiën. Ten einde duidelij k te kunnen maken, welke 
bezwaren z. i. aan deze instellingen verbonden zijn of 
kunnen zijn, is het noodig het onderwerp in zijn kern te 
beschouwen. t gaat hier  om inzicht in de schoonheids-
commissie, d.w.z. inzicht in schoonheid. En om dat in 
een kwartier  te behandelen, om in een zoo korten tij d het 
het wezen der  schoonheid te beschouwen en te bespre-
ken, zoodanig dat men begrip krijg t van de schoonheid, 
dat is niet doenlijk. Toch wil spreker  trachten iets van 
de ontwikkeling van het schoonheidsbegrip te schetsen, 
maar  dan moet men niet vallen over  een woord, maar 
alleen de hoofdzaken, de begrippen vasthouden. 
Schoonheid is geen eigenschap, maar  een begrip. t is 
onjuist te zeggen : schoonheid zit in dit of dat voorwerp ; 
schoonheid is een menschelijk begrip en de geschiedenis 
der schoonheid is de geschiedenis van menschelijke be-
grippen. 

e mensch moet beschouwd worden als deel van het 
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tijdelijk e en deel van het eeuwige. Er  zijn 3 manieren, 
waarop het tijdelij k begrip zich spiegelt in het begrip 
der eeuwigheid: nam. wijsheid, geloof en schoonheid. 
Nemen wij  de hoofdpunten der  geschiedenis van het 
menschelijk begrip, dan krijgen wij  de steenen periode 
met het fetischisme of tooverachtigheid, de Egyptische 
tij d met het mystisisme of raadselachtigheid, de Griek-
sche tij d met het naturalisme of natuurlijkheid ; vervol-
gens de middeleeuwen met het super-naturalisme, of 
bovennatuurlijkheid , perioden die elkaar  opvolgen in 
een natuurlijk e ontwikkeling van den menschelijken 
geest. a kwam de , met zijn universa-
lisme of wetenschappelijk wereldinzicht. Sterk weten-
schappelijk in den aanvang, kritisch onderzoekend, werd 
de kunst van deze periode al spoedig ingelijfd door  de 
.kerk, het Jezuitisme, en door  de wereldlijk e macht, het 
absolutisme. 
Eerst na t treedt een gezuiverd wetenschappelijk 
wereldinzicht weer  op. 

e menschelijke geest streeft naar  vrijhei d van denken, 
vrijhei d van begrip ; en de ontwikkeling van het begrip 
is de ontwikkeling van de vrijhei d van het begrip. 
Zeer  juist zijn de woorden van Goethe's Faust . . . 

Ja, diesem Sinne bin ich ganz ergeben, 
s ist der  Wahrheit letzter  Schluss: 

Nur der  verdient sich Freiheit wie das , 
r  taglich sie erobern muss. 

e moet pien nu de ontwikkeling van iedere periode 
van het begrip beschouwen? Als te zijn samengesteld 
uit dri e stroomingen: een onderstroom, die aansluit bij 
de voorafgaande periode, de bovenstroom, die gaat 
naar  de toekomst, en de middenstroom, die het gemid-
delde is. 
Zoo is in de Egyptische kunst de onderstroom het oude 
fetischisme of het tooverachtige : de middenstroom het 
mystisisme of het geheimzinnige; de bovenstroom het 
naturalisme of het natuurlijke . 
Bij  de Grieken zijn het respectievelijk mystisisme, natu-
ralisme en supernaturalisme of bovennatuurlijkheid . 
Zoo is de bovenstroom in de kerkelijk e kunst het weten-
schappelijke. k slechts aan geleerden als Coperni-
cus. e e met zijn universalisme had als 
onderstroom kerkelijkheid , als bovenstroom weten-
schappelijkheid. 

n onzen tij d herkennen wij  als datgene, wat naar  de 
toekomst gaat, als de bovenstroom de vrijhei d van per-
soonlijke opvattingen, als onderstroom de dogma's (de 
leerstelligheden), terwij l de middenstroom is constitu-
sionelistisch en parlamentaristisch. 

e 19de eeuw heeft vele schoonheidscommissiën, d. w. 
z. keuringscommissiën gehad; talrij k is het aantal jury' s 
geweest. r  opgemerkt moet worden, dat deze jury' s 
steeds geweigerd hebben wat in de bovenstroom was; 
om bij  enkele Fransche schilders te blijven: Courbet, 

, Césanne, enz. 
Wat is hiervan de reden? 

s op de lagere school hebben wij  geleerd, dat er 
grootste gemeene deelers bestaan; welnu uit den aard 
der zaak is de geest der  Jury de grootste gemeene 
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deeler  van de opvattingen der  Juryleden. Een treffend 
voorbeeld hiervan is de uitspraak der  Jury van de 
Vredespaleis-prijsvraag. 
En wanneer  wij  nu bedenken, dat er  over  eenige jaren in 
ons land talrijk e schoonheidscommissies zullen zijn, 
die ieder  haar  eigen pretenties zal hebben, dan mag 
wel gevraagd worden hoe de positie zal zijn vaneen vri j 
man, van een vri j  en krachti g scheppend kunstenaar? 

e kunstenaars hebben niet geleden door  de 
jury's ? n wij  niet hieraan een voorbeeld nemen, 
en moeten wij  niet oppassen het kwaad niet te ver-
ergeren? 

n de jury' s dan niets goeds gedaan? Spreker 
wilde hare waarde niet onderschatten; zij  hebben het 
slechte, zij  hebben de onderstroom geweerd. r  de 
vrij e ontwikkeling der  kunst mag niet belemmerd wor-
den; de groote, vooruitstrevende krachten, die de toe-
komst in zich hebben, moeten vri j  uit kunnen werken: 
m.a.w.de bovenstroom moet niet tegengehouden worden. 

t is uiterst moeilijk hier  een goede oplossing te vin-
den. t eenige is, dat bij  de beoordeeling grenzen 
gesteld worden, zoodat een bepaalde categorie wel 
aan beoordeeling onderworpen wordt, maar  de andere 
categorie, die in den bovenstroom is, niet. 

t ligt op den weg der  vereenigingenhier  in te grijpen; 
e:i in de eerste plaats op den weg der j  tot 
Bevordering der  Bouwkunst, daar  het hier  het groote 
belang der  kunstbevordering betreft. 
Spreker  zou daarom willen voorstellen, dat door  de 
vereenigingen aan bepaalde personen brevetten worden 
uitgereikt, waardoor  het werk dezer  kunstenaars niet 
door  Jury' s (schoonheids-commissiën) zou worden 
beoordeeld. 
Samenvattende, ziet spreker  gevaar  inde schoonheids-
commissiën en zoekt hij  naar  middelen om dat gevaar 
te beperken; zijn hoofdbezwaar  is, dat wanneer  niet 
tijdi g wordt ingegrepen, de architecten geheel onder 
de macht dezer  commissiën komen te staan. 

a gaf spreker  in groote trekken een overzicht van 
de schoonheidsgeschiedenis, toegelicht met lantaarn-
plaatjes. 

e zware steenen monolithen te Carnac zijn uitingen 
van de vroegste architectuur, de periode van het fe-
tischisme; de Egyptische Tempel is de uiting van de my-
stieke kunst, van het verborgene, zooals de sfinxen de 
zinnebeelden zijn van het raadselachtige. e Egypte-
naren waren geen menschen, die met vrij e begrippen 
stonden tegenover  de eeuwigheid. 

e Grieksche tempel daarentegen is geen geslotenheid 
maar  een openheid, in vri j  contact met de vrij e natuur. 

e priester  stond voor  den tempel, het godsbeeld was 
zichtbaar, het publiek bevond zich in de buitenlucht, en 
in heel deze openheid en natuurlijkhei d ligt de opvat-
ting van het naturalistisch godsbegrip. 

n de Gotische kerk, symbool van het super-natura-
lisme. Afsterving van het lichaam, verheffing van het 
geestelijke boven het natuurlijke . 

e , het wetenschappelijk wereldinzicht, 

spreekt duidelij k uit de plattegrond \fii£tn Auim^Smtr1 

van de St. Pieter, ontworpen door  ÉT'' 
Bramante, Peruzzi, l Angelo, 
Centraal bouw. Centraliteit van be-
grip is centraliteit van bouw. e kerk 
grijp t echter  in; a bouwt het 
langschip er  aan. t individueele 
wordt ingelijfd door  het kerkelijke , 
een compromis tusschen beide ont-
staat ; zie de kerk  Gesu van Vignola, 
centraal bouw en gestrekte aanleg. 

e centraliteit in staatsbegrip spreekt 
uit den centralen paleisaanleg, zie o.a. 
Slot te Stuttgart. 

e 19de eeuw kenmerkte zich door 
wetenschap en wou wetenschappe-
lijk e kunst maken; de onmacht hier-
toe leidde tot den namaak van stijlen 
van vroegere kunstperioden. 
Echter  stelde onze tij d nieuwe 
eischen: glazen paleizen, stations, 
skyskrapers, enz. En gelijdelij k aan 
zien wij , dat de oude kunstopvat-
tingen verdrongen worden door  de 
burgerlijke . 
Frappant is de Trinit y Church in 
New York , die geheel overvleugeld 
wordt door  de sky-skrapers. 

e kunstgeschiedenis moet be-
schouwd worden als een begripsge-
schiedenis. 
Ten slotte liet spreker  eenige kunst-
werken zien, die door  Jury' s gewei-
gerd waren: werk van Turner , licht 
apotheose, en reactie tegen de prent-
achtige kunst van dien tijd ; Signac, 
een morgen, met een nieuwe tech-
niek om het licht uit te drukken; 
Seurat, met zijn weergave van het zonlicht, alle zeer 
verdienstelijke stukken, die nu erkend worden, maar 
die een jury , als middelmatigheid, wel moest weigeren. 
Verder  werken van l en Cézanne, met hunne 
nieuwe kleurinzichten, met eigen gamma's, met eigen 
spiegeling van tijdelijkhei d in eeuwigheid. Vincent van 
Gogh, met zijn bijzondere hartstocht, met zijn begrip 
van de werkelijkheid ; , met zijn e au nez 
cassé, een sterke wenschelijkheid die heel wat groot-
scher  is dan de zooveelste namaak van de Apollo van 
Belvédère ; de Balzac van , die geweigerd is door 
de Société des Gens de , de Balzac, waartoe 

n zich geheel in het werk van dien schrijver  had 
ingeleefd, het beeld, waarvoor  hij  vier  naaktstudies had 
gemaakt en dat worden zou een beeld van de romantiek. 
Ten slotte heeft in de plaats hiervan Falquière een on-
belangrijk portret gemaakt. m eindigde spreker 
met den uitroep: Pas op dat men de bovenstroom, het 
aller  hoogste, niet tegen houdt! 
Een langdurig applaus volgde op deze met krachtige 
overtuiging uitgesproken, voordracht. 

x 

Afb . 14. 1 en 2: E N uit ..Flora ouero cultura di Fiori "  door 
A . (1638). 3: G VA N N TOT . 

4: E " e afdeelingen van het "  bloe-
menparterre zijn hier  gevuld met broderiefiguren en niet met bloemen. | |3 en 4 
uit n Nederlandtsen "  door  J. V A N . 16751. 

e heer  Weissman deelde mede, dat hij  zich in het alge-
meen zeer  goed met de opvatting van den heer  v. d. Pek 
kon vereenigen. Een groote fout der  19de eeuw was, vol-
gens spreker, dat het iedereen vri j  stond om als bouw-
meester  op te treden ; het gevolg was, dat het lang niet 
allen kunstenaars zijn, die bouwwerken zetten. t 
denkbeeld om brevetten uit te reiken, zooals de heer 
v. d. Pek het voorstelt, heeft sprekers sympathie; 
immers hiermede remt men niet de bovenstroom. 

e heer  van Spaendonck was het niet met den inleider 
eens. Wanneer  in de Schoonheidscommissie bekwame 
menschen zitten, dan is het gemiddelde van de mee-
ningen der  leden dezer  commissie van veel waarde. 

t het kunsthistorisch overzicht, door  den heer  v. d. 
Pek gegeven, kon spreker  eveneens niet meegaan. Niet 
het naturalisme maar  het Gods-idee geeft de groote 
beteekenis aan de Grieksche kunst. t moet vóór 
alles zijn afstraling van het Goddelijke. 
Ons tijdelij k leven is een afspiegeling er  van. Voortdu-
rend het werk onzer  voorouders respecteerend, moeten 
wij  daarbij  aansluiten en daarop voortbouwen. Spreker 
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Afb . 15. 1 en 2: N VA N JAN. . N E . 3: N N E A . t natuurlijk e 
omlijsting.] 4: ÉEN N N T  VA N . [1, 2 en 3 uit s Promenades de Paris" 
door  A.  (1867 73.) 4 uit: s Plans. Profil s et Elevations des Vill e et Chateau de Versailles door S . (1716). 

protesteerde tegen de opvatting, als zou de kerk de -
naissance beweging hebben ingepalmd; integendeel, 
zoowel voor  als na de e is het de e 
kerk geweest, die de kunst heeft hooggehouden. 

e Jury, iedere commissie kan wel eens, de plank 
misslaan; maar  in het algemeen is het Jury-oordeel goed. 

T EEN EN  OVE E G 
N T EN T 

EN OVE T N -
, T EN E AAN-

E . 
. F. S V A N Z O U T E V E E N . 

Vervolg van blz. 262. 

. t t i jdva k van  1550 —  1650. 
. 

XXV : . P. J E S S E N: Gartenanlagen und Gartendecorationen 
nach alten Vorbildern . 1892. 

|Zie ook No. . XV . . , , XX .  en . | 

t tijdper k van  1550—  1650 is zeker  wel het 
voornaamste tijdper k in de ontwikkeling van ons volk ! 
Na de eerste worsteling voor  onafhankelijkheid en ge-
loof brak vanaf  1585, toen door  de verovering van 
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Antwerpen door  Parma de Vlaamsche handel en indu-
strie zich naar d verplaatste, een tijdper k van 
welvaart aan, dat na de stichting van de e 
Compagnie in de gouden eeuw van Prins Frederik -
drik , (1625 1647), het toppunt zou bereiken en geken-
merkt zou worden door  ongekenden bloei der  fraaie 
kunsten. e bouwkunst en de tuinkunst zullen wij  nu 
behandelen. e geschiedenis der  schilderkunst zou ik 
liever  niet willen verbreken, zoodat ik deze in hoofd-
stuk X zal behandelen in direct verband met de op-
komst van den onregelmatigen- of landschapstijl. 
Op de ontwikkeling van de bouwkunst van ons land na 
1550 hebben vooral invloed gehad de vertalingen van 

, (1539) en van de vij f boeken van , 
(  1550) door  den Vlaming PlETE . Uit dien 
tij d dateert nog o.a. het raadhuis te 's Gravenhage. 
n 1555 en 57 verschenen de eerste der  meer  dan 30 

door  J A N , , N E S geschreven 
werken. Van laatstgenoemden schrijver  verscheen in 
1577 eene nieuwe bewerking van het boek van -

, (1581, 2de druk) , en in 1601 zijn voornaamste 
werk over  de doorzichtskunde, waarin ook de tuinkunst 
behandeld wordt. Van 1595 1621 werkte . E -
SE  in ons land en bijna gelijktijdi g N E . 
Juist toen de schilderachtige stijl in ons land op het 

Afb . 16. 1: N VA N E A E in 1573 door E C 2: N VA N E A E uit later  tij d 
met onregelmatige beplanting. 3 en 4: N VA N T  T E . (1700). |1 en 2 uit s Promenades de 
Paris"  door  A. , (1867 73). 

hoogtepunt stond, is hij  vervangen door  den monumen-
talen, klassieken stijl van J A C O B V A N N en van 
toen af kwam de tuinkunst ook meer  en meer  onder  den 
invloed van Frankrij k en . Tijdens de regeering 
van Prins Frederik k ontstonden dan ook o.a. de 
parken van k en . 
n den laatsten tij d wordt meestal als voornaamste ken-

merk van de e e genoemd de af-
wisseling van gebakken steen met natuursteen. Voor  mij 
echter  zijn tevens van groote beteekenis: 1°.  gekar-
telde luchtlijn. k kom hier  straks op terug|. 2 . Beonre-
gelmatige, (niet grillige), rangschikking der onderdeelen, 
waarbij  de wet der  verhoudingen zoo streng mogelijk is 
toegepast. r  treden echter  de samengestelde verhou-
dingen op den voorgrond, die bij  ieder  natuurgewrocht 
op te merken zijn en die niet door  berekening of con-
structie zijn vast te stellen, maar  waarvoor  het oog van 
den kunstenaar  noodzakelijk is. Aan het meest onregel-
matige gebouw van N E S kan men niet 
het geringste wijzigen zonder  aan het geheel schade te 
doen. n zoover  was de e e eene 
logische voortzetting zoowel van het houten gebouw 
als van den kasteelbouw der  middeleeuwen. Ook lo-
gische opbouw en verband tusschen den gevel en de 
inwendige verdeeling van het gebouw zijn bij  bijna 

al de gebouwen der e e op te 
merken, al is het waar, dat de aan vroegere stijlen ont-
leende onderdeelen niet gebruikt zijn in verband met 
hunne vroegere bestemming en beteekenis. n ver-
gelijke hieronder  den n tuinstij l |. Vóór 

N E S trad het constructieve op den 
voorgrond. Bij  de voortbrengselen der  dri e bouwmees-
ters der e e echter  is een vol-
komen evenwicht tusschen constructieve deelen en 
versiering op te merken. n de voortzetting van de 

e in België (barokstijl , groote markt te Brus-
sel), treedt de versiering geheel op den voorgrond. e 
dri e perioden hebben groote overeenkomst met de ver-
schillende groeiwijze van onze Europeesche woudboo-
men, al naardat zij  voorkomen in hunne Noordelijke, 
optimum, of Zuidelijk e klimaatzone. n de Noordelijke 
klimaatzone heeft de vegetatieve groei de overhand, 
daar  hier  geen zaad gevormd wordt. e tamme kastanje 
in ons land, (Gulden spijker  te Arnhem), de berk in 
Noorwegen en d enz., geven een beeld van stoere 
kracht . n het optimumklimaat is er  meer  volkomen 
evenwicht tusschen vegetatieve loten en kortloten, 
(bloemhout.) t constructieve treedt minder  op den 
voorgrond en er  is meer  onmiddellij k verband tusschen 
groeiwijze en standplaats. | e lenigheid is op te 
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merken bij  iederen stijl in zijn optimumtijdperk . | n de 
Zuidelijk e klimaatzone echter  overweegt het bloemhout, 
zoodat het voorkomen weelderig is tot ziekelijkheid toe. 

e dri e tijdperken nu, die wij  met deze dri e groeiwijzen 
der  woudboomen vergelijken, zijn vooral op te merken 
bij  de Grieksche en Gothische bouwstijlen en bij  de -
liaansche en Fransche tuinstijlen . Eveneens zijn zij  te 
vergelijken met de dri e richtingen, die men in de moderne 
bouwkunst kan onderscheiden, n. 1. 1"  het zuivere ratio-
neelisme, 2"  de stijl , berustend op het beginsel van har-
monie, 3"  de . 

Evenals in de bouwkunst de e e 
met de volkskunst in nauw verband stond, hield ook de 
ontwikkelin g van den burgerstadstuin gelijken tred met 
de algemeene ontwikkeling van de tuinkunst. e bur-
gerstadstuin heeft zich echter  vooral ontwikkeld onder 
invloed van de botanische tuinen. e verrezen achter-
eenvolgens in Padoua, Pisa en Bologna (1544 46), — in 

n (1577), in , (1579), —in , 
Giessen en Straatsburg, (1593—1620) en in Parij s (1626). 

t aantal bloemplanten vermeerderde nu zoodanig, 
dat er  in Parij s eene collectie van meer  dan 6000 minia-
turen van fraaie planten en bloemen werd uitgegeven 
met het doel, voorbeelden te geven voor  de broderie in 
zijde. Ook S N t 1592 en S E 

, (directeur  der  keizerlijk e tuinen te "Weenen), 
t 1609, bezaten fraaie tuinen, met collecties van door 
henzelven in Constantinopel verzamelde planten. 
n 1623 verscheen het door A  in het 

n geschreven boek e Flora cultura" , waarvan 
in 1638 en 1664 e vertalingen en in 1646 eene 
Nederlandsche vertaling het licht zagen. t boek geeft 
niet alleen beschrijvingen en afbeeldingen van talrijk e 
bloemplanten maar  ook zeven afbeeldingen van stads-
tuinen. e tuinen bestonden blijkens dehierbijgaande 
afbeeldingen uit één siervak, omringd door  zitplaatsen 
of nissen. e indeelingen van deze siervakken zijn door 
rechte lijnen of cirkelboogen begrensd, door  lage buxus-
hagen omgeven en gevuld met bloemen. . i. zijn ze ver-
moedelijk van e afkomst. t Spaansche „mu -
dejar"-perk , |Zie boekwerk N"  X X pag. 1551, is er  ten-
minste insgelijks uit ontstaan. Vele der  teekeningen uit 
het werk van VAN N hebben zeer  groote gelij-
kenis met die uit het werk van , terwij l in een 
plan van JOSEF  (geboren in 1591 -
kirch) , een dergelijk parterr e voorkomt, omgeven door 
galerijen. |Zie literatuuropgave N" , plaat N"30 '). 
n Engeland kwam het zoogenaamd «notted bed"  voor. 

t siervak, dat meestal in de vakliteratuu r  als Hol-
landsen parterre vermeld wordt, kwam dus gelijktijdi g 
in , , Engeland en Nederland voor. n 
ons land was het echter  blijkens de plannen van onze 
steden algemeen verbreid en heeft het zich naar  alle 
waarschijnlijkhei d ook spontaan ontwikkeld. e voor-
beelden van VAN N geven tenminste alle over-
gangen van den moestuin tot siervak, (zie bijgaande af-

') Zeer  merkwaardig in dit plan is een dierentuin in landschap-
stijl in onmiddellijk e aansluiting met het gebouw. 
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beelding). Trouwens maakte dit bloemvak oorspronke-
lij k slechts een deel uit van den n moes- of 
theetuin. r  direct onder n invloed ont-
stond de patricier-tui n van N E , hoe-
wel hier, meer  nog dan in , het doolhof motief tot in 
alle onderdeden doorgevoerd is. | Zie bijgaande afbeel-
ding |.Zeer  veel overeenkomst, wat den tuinaanleg betreft, 
vertoonen de schilderijen in het m te Amster-
dam No. 2601a door S N E S en 

No. 4a door , (1602) en de 4 jaargetijden 
door , (1578—1629). 

e e n ontwikkelde zich ge-
lijktijdi g met de verbreiding van nieuwe planten en met 
de opkomst der  botanische tuinen. "Want de boomen, 
die nu als karakteristiek h aangemerkt wor-
den, zijn, (met uitzondering van Pinus pinea), pas in dien 
tij d in ë ingevoerd. Na de verovering van Constan-
tinopel door  de Turken verrezen rondom , in de 
voorsteden Tivol i en Tusculum, echter  ook in Genua en 
andere plaatsen van ë talrijk e villa's. Vooral de 
villa' s rondom , die meestal aan de hooge geeste-
lijkhei d behoorden, zijn gebouwd op de grondslagen der 
oude e villa's. t beste inzicht in de ontwik-
keling van den n n verkrijg t 
men door  de vergelijking der  hierbijgaande twee plan-
nen van de vill a d'Este. Bij  beide plannen is het hellende 
gedeelte te onderscheiden van het vlakke. Op het oudste 
plan geeft de vlakke tuin een getrouw beeld van den 
patriciertuin , dien wij  in hoofdstuk V  beschreven. Ook 
de doolhoven ontbreken hier  niet. Op het tweede plan 
is wel is waar  de indeeling in kwadraten behouden. 

e vakken dienen nu echter  voor  bloemen. e boomen 
en de paviljoens zijn verdwenen. Slechts 5 fonteinen, 
waarvan de middelste door  cypressen omgeven is, vor-
men nu den voorgrond voor  den grootschen terrassen-
bouw, die naar  het gebouw leidt. "Wat dit gedeelte be-
treft , zijn trappen, terrassen en fonteinen vrijwe l gelijk 
op beide plannen en geven zelfs nog grootendeels den 
vroegeren n toestand weer.  groot 
onderscheid vormt echter de beplanting. Op het oudste 
plan rechte boomrijen, . . . op het andere daarentegen 
eene landschappelijke groepeering. e onregelmatige 
groepeering nu is eene vaste karaktertre k van den 

n renaissancetuin, dien wij  te danken heb-
ben aan O . 

r  de hooge ligging van het gebouw ziet men van 
daaruit door  en over die beplanting heen, welke dus een 
voorgrond of omlijsting vormt van het panoramische 
landschap. Van beneden af gezien vormen daarentegen 
de trappen en terrassen een aesthetisch verband met 
het gebouw. Natuur en kunst zijn hier dus dooreen gewe-
ven. Zij doordringen elkaar. Juist de Vill a d'Este was en 
is nog beroemd om het landschappelijk schoon en het is 
vooral hier, dat de beroemde Fransche landschapschil-
der  "Watteau geinspireerd is geworden voor  talrijk e 
schilderijen. e tuin vormt dus hier  een klein onderdeel 
van de grootsche omgeving en hierdoor  is eene rijke , 
architectorale versiering mogelijk van waterbassins, 
steenen trappen, standbeelden enz., waardoor  op den 

i 

S VAN T . Gestoffeerd en bevolkt door  de e bij  gelegenheid 
van de feesten 1913. 



tuin het stempel geplaatst wordt van menschelijke ver-
blijfplaats , het stempel vooral van verfijnd e cultuur . 

 kleurcontrasten tusschen water, marmer, lucht en 
beplanting, zijn echter vooral te verkrijgen in hel
aansche klimaat. Vooral de n zijn altij d meesters 
geweest in het veroorzaken van aesthetische effecten 
door  vijvers, fonteinen, watervallen enz. Naar  alle waar-
schijnlijkhei d zijn de n in Spanje hierin hunne 
meesters geweest. Vooral met het stilstaande water 
weten zij  als het ware te tooveren. r  bassin heeft 
zijn eigen kleur, die vooraf bedoeld en berekend is. 
Naast aesthetisch genot verlangt de n echter 
ook het meer  prozaisch genot van frischheid en koelte. 

r  wordt verklaard het groote aantal waterval-
len, fonteinen en grotten, die men in de e tui-
nen aantreft. e grotten trouwens waren meestal onder 
de terrassen aangebracht en brachten dus in het ensem-
ble van den tuin geen aesthetische stoornis. Terwij l bij 
de vill a d'Este nog de e quadraatindee-
ling is toegepast, vinden wij  bij  de meeste overige villa' s 
eene meer  vrij e verdeeling van terrassen, waarbij  de 

e hippodroomvorm weer  in zwang komt. 
r  werden reeds sinds  1550 bloembedden, stand-

beelden en springbronnen tot éénsiervakvereenigd.het 
zoogenaamd giardinetto. Na 1600 kwamen door  invloed 
van  FONTAN A de geschoren hagen en de in 
allerlei vormen gesnoeide boomen in zwang. e water-
werken, het giardinetto en de geschoren hagen, (welke 
laatste in den n tuin nooit overwogen), zijn 
dri e voorname onderdeden geweest van denFranschen 

. e gesnoeide boomen zijn reeds een 
teeken van verval. Na 1650 gaven zij  evenals de water-
werken tot ..spielereien"  aanleiding. e onderdeden 
van den n n zijn in hoofdzaak 
de zelfde als die van den . e 
beteekenis en onderlinge rangschikking zijn echter  ge-
heel anders. Voordat ik van den n -
sancestijl afstap, moet ik er  den nadruk op leggen, dat 
deze stijl streng gebonden is aan het e land-
schap en aan het e klimaat. Bij  de gebouwen 
en terrassen overweegt de horizontale lij n en bij  den 

n karakterboom bij  uitnemendheid, de Cy-
pres, daarentegen de vertikale lijn . Beide vormen con-
trast, maar  tezamen vormen zij  een aesthetisch ver-
band met de golvende lijnen van een bergachtig terrein. 

e e atmospheer  verlangt voor  de gebouwen 
eene strakke, horizontale of gewelfde, (koepelvormige), 
luchtlijn . Bij  het meer  vlakke landschap van Nederland 
en Vlaanderen, waar  meestal boomen met gewelfde 
kruinen voorkomen, zullen voor  het gebouw de vertikale 
lijnen van den Gothischen stijl vereischt zijn, en tegen 
de bewolkte, zachtergetinte lucht eene gekartelde lucht-
lijn.  Vandaar  dan ook m. i., dat: 
1°. e Gothische stijl in ë niet of weinig in zwang is 
geweest. 
2°. e e in d en ë geheel verschil-
lend is. 
3 . n Noordelijk Europa de verbreiding van den -
aanschen bouwstijl gepaard ging met de verbreiding 

van een regelmatigen tuinaanleg, die afweek van de 
. 

| n verband met het voorgaande wijs ik nog even op de 
Grieksche tempels, die in onregelmatige groepeering in 
het vrije landschap werden geplaatst op de hellingen der 
bergen. \ 
n tegenstelling met ë was de ontwikkeling van 
den n in Frankrij k meer  geleidelijk. Op 
den voorgrond treden hierbij  vooral E , 
BOYCEA U E A E en É . n 

het vorige hoofdstuk vermeldde ik reeds de tuin van 
Vereuil als geheel in den trant van den zooeven be-
schreven n n met 
streng verband tusschen gebouw, terrassen enz., echter 
zonder  natuurlijk e groepeering der  beplanting. -

E T beschrijft in zijn in 1610—12 geschreven en 
in 1652 uitgegeven boek: -Theatre des plans et jardina -
ges"  hoe de architect du Pérac hem leerde, fraaie tuinen 
aan te leggen, door  den tuin zoodanig in te deelen, dat 
hij  -één geheel, één stuk, bedekt met één kleed"  geleek. 
Zoodoende ontstonden de eerste broderievakken. e 
ontwikkelingsgang van dit siervak en van de naver-
wante siervakken na te gaan zou ons hier  te ver  voeren. 
Fraaie voorbeelden werden gegeven in het in 1658 
uitgegeven prachtwerk van BOYCEA U E A -

: -Trait é du jardinage selon les raisons de la 
Nature et de l'art. " 
Alleen vermeld ik nog, dat het boulingrin, (verbastering 
van het Engelsche woord bowling green of grasperk voor 
het balspel), door É T na zijne terugkomst 
uit Engeland als siervak is aangewend. t boulingrin , 
tijdens en na e Nótr e nog van betrekkelij k onderge-
schikt belang, is één der  hoofdmotieven geworden van 
den modernen regelmatigen stijl . 
n het bovenvermelde werk van BOYCEA U E A BA-

E en in s Jardins de plaisir"  door É 
, (1654) zijn de voorschriften gegeven voor  den 

Franschen . e constructieve deelen 
waren nu dus vastgesteld. t tweede tijdperk , dat van 
evenwicht tusschen constructie en versiering zou aan-
breken onder e Nótre. Na e (1700) nam de ver-
siering de overhand en volgde het verval spoedig. 

E GEVE  AAN E T T E 
. 

n verband met de verbouwing van een huis staande 
yii tj j  tegen de St. k te Zwolle') werd de vrees 
py* *JT uitgesproken, dat de gevel van een afgebrand huis 

Vj» aan de , afkomstig van ongeveer  1700 en 
""me t mooie waaiervormige top van zandsteen uit het 

stadsbeeld zou verdwijnen. 
e vrees was niet ongegrond. 

Na den brand leverde de topgevel gevaar  op voor  neerstorten 
en om hierin te voorzien en tevens gelegenheid tot behoud te 
laten, werd deze onder  leiding van het bouwtoezicht zorgvuldig 
geschoord. 

t was heel geen ongevaarlijk werkje. e balklagen en het kap-
hout er  achter  was verdwenen of verkoold en hing voor  zoover 

l) Zie o.a. de Bouwwereld van 17 Juli 1912 en Bouwk. Weekblad van t 191.1 
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nog aanwezig meer  aan den gevel dan dat het dezen steunde en 
daarbij  kwam nog, dat een strenge ingevallen vorst al het ter 
blussching opgeworpen water  tot ijs had doen stolten. . 
Financieele moeielijkheden van den toenmaligen eigenaar, die 
ook wegens ziekte in zijn gezin weinig lust meer gevoelde te 
Zwolle te blij  ven, maakten dat van herbouw of herstel gedurende 
maanden niets kwam en ten slotte werd de „ruïne "  zooals de 
notaris het kenschetsend noemde onder  den hamer gebracht. 

e kooper  deed een heel nieuw gebouw ontwerpen, niettegen-
staande het geroep om behoud groot was. t nieuwe ontwerp 
verstaande, zegt Jan , die zonderlinge verhaspeling van alle 
mogelijke vormen, die 15 of 20 jaar  geleden voor  „modern " 
golden. 

Ook Burgemeester  en Wethouders waren van gelijke meening 
en verdaagden, mogelijk in de hoop dat de eigenaar  terug zou 
komen van de dwalingen zijns weegs, eenige malen het nemen 
van een besluit. 
Edoch, wat wij  reeds schreven naar  aanleiding van het huistegen 
de kerk, was ook hier  van toepassing: „een aanvrage tot bouwver-
gunning mag alleen geweigerd worden op gronden aan de bouw-
verordening ontleend", (ontbreekt daarin een aesthetische para-
graaf) mooi of leelijk vinden komt daarbij  niet te pas, en de 
eigenaar  stond er  beslist op, dat de bouwvergunning hem zou 
geworden, wat dan ook geschied is. 
Toch hadden de vele bedenkingen niet nagelaten indruk op den 
bouwheer  te maken en toen daar  nog bijkwam, dat de inschrij -
vingen veel hooger  waren dan geraamd was, besloot hij  tot een 
geheel ander  plan over  te gaan en den gevel in den ouden vorm 
te herstellen. 
En wij  moeten zeggen: eenmaal dit besluit genomen is het ook 
op degelijke wijze tot uitvoering gebracht. 

t gebouw, dat een halve verdieping boven de omgeving uit-
stak is verlaagd tot ongeveer  de omringende daklijsten of top-
gevels en heeft daardoor  niet aan verhouding verloren als heb-
bende nu zonder  de zolder  nog 3 verdiepingen. 
Oorspronkelij k was het voornemen den ouden gevel te behou-
den, de nieuwe kozijnen er  in te zetten en het metselwerk bij  te 
werken. t laatste had door  vuur  en vorst zooveel geleden en 
het gedeelte dat er  door  de verlaging afkwam leverde bijna geen 
onbeschadigde koppen en strekken op, dat dit voornemen opge-
geven moest worden. 

En dit te eerder, toen bleek, dat de middendammen in de onder-
pui, die men met de hardsteenen neuten voor  omtimmerd metsel-
werk had aangezien, holle kokers bleken'), zoodat weer  meer 
steenen noodig waren. 

e gevel is toen geheel in het oorspronkelijke steeuformaat — 
van den Utrechtschen Vecht vernieuwd. 
En zoo staat hij  dan nu weer  intact. e top van Bentheimer 
steen, die centimeters dik onder  de verf zat is zorgvuldig schoon-
gemaakt ; de profileering was nog scherp en gaaf. 

e zomertooi der  boomen belet thans een foto van den gevel te 
geven, die kan men later  dus nog eens verwachten. 

J. . . 

. 
E E -

. 
Onderwerp:  BENEVENS G 

Uitgeschreven door  de Vereeniging van Nederlandsche 
Baksteenfabrikanten. 

 der ingekomen ontwerpen: 

No. 1. Antoinette. — No. 2. Weichelroede. - No. 3. Alles bak-
steen. No. 4. 2 driehoeken geteekend. — No. 5. s en Tuin. — 
No. 6.  en S in cirkel geteekend. No. 7. Jeugd. No. 8. k ga 

) n stelle ;:ich eens voor, wat er  gebeurd was, indien deze onderpui mee 
aan het branden was gegaan; in een minimum van tij d had zeker  de heele 
voorgevel op straat gelegen. 

mijns weegs, enz. No. 9. Zes. — No. 10. Studie. No. 11. 
Sljucht en . No. 12. t kind vertegenwoordigt de toe-
komst. No. 13. Nijverheid. No. 14. Vredig. No. 15. . - -
No. 16. Ambacht. — No. 17. . S. — No. 18. . No. 19. 
Cor. No. 20. e Eeuw van . — No. 21. . — No. 22. 
Sirius. — No. 23. Studie . — No. 24. T  en P in elkaar  getee-
kend. No. 25. . - No. 26. Plutarchus. — No. 27. Een-
voud en . - No. 28. Eenvoud. No. 29. Zwijger . — 
No. 30. Baksteenbouw. 31. . — No 32. Studie. — No. 33. 
Util e . No. 34. . — No. 35. Onze school. — No. 36 Twee 
driehoeken in cirkel geteekend. — No. 37. Sine r  Nihil . -
No. 38. Passe Partout. No. 39. 't n Verkeeren. — No. 40. 

. No. 41. G. . No. 42. e Toekomst. No. 43. Grijp t 
als 't . No. 44. o . — No. 45. Voor  het . 
No. 46. . No. 47. Goed . No. 48. 
Studie. No. 49. Naambrief. - No. 50. Tom. - No. 51. Sch. 
No. 52. Arbeid verheft. No. 53. Zakelijk . No. 54. n . — 
No. 55. Josephine. No. 56. A. B. C. No. 57. Arbeid. No. 58. 
En? — No. 59. X in cirkel geteekend. No. 60. Bloeimaand. 
No. 61. E. S. . in cirkel geteekend. No. 62. Petrus. No. 63. 
Schoolidylle. No. 64. Eenvoud. No. 65.  in cirkel getee-
kend. No. 66. C. — No. 67. V. . G. No. 68. t ons voor  de 
kinderen leven. No. 69. Ons materiaal. No. 70. Jacoba. 
No. 71. Op t land. No. 72. . — No. 73. Voor  de jeugd. — 
No. 74. Truffe l in stralende cirkel geteekend. No. 75. Onze 
baksteen. No. 76. Nanno. - - No. 77. . No. 78. Spes 
Patriae. — No. 79. An. No. 80. Steen. No. 81. Proeve. 
No. 82. Erlkönig . No. 83. g en eenvoudig. 

G . 
Van de 86 antwoorden op de prijsvraag (een plafondversiering), 
uitgeschreven door  de directie van het „Geïllustreerd e Schil-
dersblad", te , is toegekend de le prij s aan het ont-
werp motto „O." , van W. J. van Egmond, te Arnhem; de 2e 
aan motto „Ellips" , van E. , te ; de 3e aan 

, van N. Wandelee, te Zwolle; - de 4e aan „N . B." , van 
J. J. van der  Steur, te . 
Beoordeelaars waren de heeren C. W. Nijhof f en J. . van n 
beiden te Amsterdam en W. van , te Blaricum. 

. Q 

T E S VOO . 
t advies der  Jury of het advies der e ?) 

Wanneer  een bestuurslichaam een gewichtig besluit moet nemen 
in eene zeer  belangrijke zaak op het gebied der  techniek of der 
aestetica, laat het zich voorlichten óf door  zijne daartoe bevoegde 
ambtenaren, óf (zoo het deze niet in zijn dienst heeft) door  des-
kundigen uit de burgerij . 

e gewichtiger  het besluit, des te grooter  zorg moet worden aan-
gewend om van de bekwaamste en meest tot oordeelen bevoegde 
deskundigen advies en voorlichting te erlangen Een bestuurs-
lichaam, dat zijne verantwoordelijkheid gevoelt, zal geld noch 
moeite ontzien om in dergelijke gevallen de zekerste en beste 
voorlichtin g te verkrijgen en zal bij  het nemen van zijn besluit 
wel degelijk met de ingekomen adviezen rekening houden. n 
hoeverre een genomen besluit dan door  de verkregen adviezen 
wordt beïnvloed, zal afhankelijk zijn van de waarde, die het be-
stuurslichaam aan die adviezen hecht. 

e waarde van een advies is niet steeds evenredig aan de som 
gelds, die men uitgeeft om het advies te verkrijgen . Andere fac-
toren dan het bedrag in geld spelen een voorname rol bij  de be-
paling van de waarde, die aan een advies gehecht moet worden. 

e bevoegdheid, de ervaring, de ontwikkeling en de objectiviteit 
van den adviseur  zijn de belangrijkste factoren, die invloed 
hebben op de bepaling der  waarde, welke aan zijn advies moet 
worden toegekend. 

r  dagen nu is een advies openbaar  geworden, datnietalleen 

i 

-vorstelijk gehonoreerd is, maar  dat ook is uitgebacht door  een 
jury , waarin deskundigen zitting hebben, wier  bevoegdheid, be-
kwaamheid en objectiviteit door  niemand zal worden aange-
vochten. We hebben hier  het oog op het advies, uitgebracht door 
de jur y voor  den w voor . 

e samenstelling der  jur y was als volgt: 
. Zimmerman, Burgemeester  van , A. C. Burgdorf -

fer, r  der  Gemeentewerken van , C.J. Struyck, 
r  der  Bouwpolitie van , J. P. Stok Wzn., Ar -

chitect te , Joseph Th. J. Cuypers. Architect te Amster-
dam, A. Salm G.Bzn.. Architect te Amsterdam, J. . W. . 
Architect te Amsterdam, . E. C. . r  te 
's Gravenhage. C. , r  te Baarn 

e deskundigen in deze jur y waarborgen ons, dat haar  advies, 
uit een oogpunt van aestetica en constructie den toets der  streng-
ste kritie k kan doorstaan. 
n een prae-advies aan den Gemeenteraad van , door 

Burgemeester  en Wethouders, dezer  dagen uitgebracht, zien wij 
het advies der  jur y over  de ingeleverde ontwerpen als volgt 
samengevat: 
a. Er  zijn in het geheel zeven ontwerpen ingezonden, die met 
de gekozen motto's worden aangeduid: . S. P. Q. . (Senatus 
Populusque ; . Groen en Wit ; . -
tatief; . Pro o Sua; V. Aquarius; . J. J. . i 
Prosperitas. 
b. e ontwerpen , . V. V  en  overschrijden aanmerkelijk 
het beschikbaar  gestelde bedrag. 
c. Een drietal der  ontwerpen en wel „S. P. Q . „Groen en Wit " 
en ..Aquarius"  onderscheiden zich door  zeer bijzondere kwalitei-
ten. r  staan evenwel gelijk uit de bij  het rapport 
der  jur y gevoegde gedetailleerde beschouwingen der  ontwer-
pen kan blijken , bezwaren van uiteenloopeuden en deels ernsti-
gen aard: in het bijzonder  de aanmerkelijke overschrijding van 
de bouwsom met circa 1 millioen voor  het ontwerp ..Aquarius" . 
Uit hoofde der  overschrijding van de beschikbare bouwsom kan 
voor  de jur y het plan ..Aquarius"  niet in aanmerking komen. 
d. t het oog op bovenstaande overwegingen stelt daarom de 
jur y voor: 1. óf voor  de definitieve opdracht de keuze te doen 
tusschen de inzenders der  ontwerpen „S. P. Q. "  en „Groen en 
Wit "  : 2. óf deze beide inzenders in de gelegenheid te stellen tot 
het indienen van een tweede, verbeterd schetsplan. waarbij  : met 
aanhouding zooveel mogelijk, van de groote trekken van hun 
ontwerp, rekening is gehouden met de ter  hunner  kennis ge-
brachte opmerkingen. 
Ten slotte vestigt de jury , met het oog op de aestetische kwali-
teiten de aandacht op het ontwerp ..Aquarius" . 

t advies der  jur y nu is in handen gesteld der -
Commissie, bestaande uit de hieronder  genoemde personen: 

. Zimmerman, Burgemeester  van ; A. C. Burg-
dorffer . r  der  Gemeentewerken van ; C J. 
Struyck, r  der  Bouwpolitie van ; . A. . 
J. , Gemeente-Secretaris van m ; . A. de Jong, 
Wethouder  van m ; . A. van der , Wethouder 
van ; . W. A. , d van den Gemeenteraad 
van ; Jac. van Vessen, d van den Gemeenteraad 
van ; P. G. Buskens, d van den Gemeenteraad van 

. 

e n P. G. Buskens en Jac. van Vessen zijn architecten 
van beroep). 
Blijken s den inhoud van het rapport der e is 
deze als tweede jur y opgetreden en adviseert zij  om de keuze 
van den bouwmeester  te doen vallen op den ontwerper  van 
S. P. Q. . omdat zij  diens ontwerp stelt boven dat. ingezonden 
onder  motto „Groen en Wit" , waarvan de jur y schrijft : ..dat de 
architectuur  waardigheid mist en te speelsch is dan dat zij  het 
juiste karakter  zou vertoonen van het eerste Bestuursgebouw 
eener  arbeids-stad als . 
Wij  zijn niet in het bezit van de stukken, waarin de taak der 

e is omschreven, doch, indien het geheugen 
ons geen parten speelt, had de instelling van de -

missie niet tot doel de ontwerpen te beoordeelen uit het oogpunt 
van de aestetische en constructieve eischen. 
Blijkbaa r heeft de e dit toch gedaan, als men 
er  op let, dat zij  haar  advies met bovenstaande aanhaling uit het 
rapport der  jur y motiveert. 
Tusschen haakjes zouden hier  de vragen kunnen rijzen, of deze 
onthullin g (?) bij  Ongeluk is geschied en zoo niet, welke strekking 
zij  heeft en of deze ontijdige publicatie wel gepast en verdedig-
baar  is ? 
n ieder  geval is het odieus, dat de , waarin 

slechts 2 architecten zitting hebben, eene correctie op het advies 
van de jur y voorstelt, op gronden, die voor  de jur y zelve geen 
aanleiding waren om „Groen en Wit "  niet aan te bevelen. 
Vooral nu de Nieuwe e Courant, van Vrijdag . 23 

, de namen publiceerde van hen, die zich vermoedelijk achter 
de genoemde motto's verschuilen, is de vraag gewettigd, of de 

e én tegenover  de jur y én tegenover  den 
inzender  van „Groen en Wit" , door  eenzijdige publicatie van 
misschien het allerongunstigste gedeelte der  overwegingen, 
waarop de jur y een der  ontwerpen heeft beoordeeld, in recht-
vaardigheid, billijkhei d en voorzichtigheid, niet is te kort ge-
schoten en of zij  daardoor  wellicht onbewust en zonder  neven-
bedoeling niet bewerkt heeft, dat stemmen van buiten op den 

d invloed zullen oefenen bij  de beslissing ten nadeele van 
den een en ten voordeele van den ander  ? 

t is eerst na het voormeld bericht in de N.  Crt. , dat wij  ons 
gedrongen gevoelen, deze regelen te schrijven, omdat, waar 
blijken s het praeadvies van B. en W. dit College, met uitzonde-
rin g van.l lid, zich aansluit bij  het advies der -
sie, de kans thans zeer  groot is. dat de beschouwingen van de 
jur y door  de raadsleden niet zullen worden gelezen met de zelf-
standigheid en de objectiviteit waarmede de d van m 
gewoon is, de zaken te beoordeelen. 
Ten zeerste betreuren wij  in dit stadium dezen lapsus der -
huis-Commissie, omdat hierdoor  de mogelijkheid geopend wordt, 
dat de uitstekende wijze, waarop overigens het nemen van eeue 
beslissing door  den d inzake den w was voor-
bereid, niet die resultaten heeft, welke men met recht daarvan 
had mogen verwachten. 

e de d van m bij  het beoordeelen van de waarde 
der hen verstrekte adviezen inzake w rekening hou-
den met de samenstelling der  adviseerende Commissies! 

e de d van m bedenken, dat de jury , welke haar 
advies heeft uitgebracht na rijp e beoordeeling van alle plannen, 
voorstelt, eene keuze te doen uit „S. P. Q. "  en „Groen en Wit" , 
of wel beide ontwerpers in de gelegenheid te stellen, hunne ont-
werpen te verbeteren, rekening houdende met de ter  hunner 
kennis gebrachte opmerkingen. 

e de d van m zonder  eenige beïnvloeding uit-
spraak doen. waar  hij . gerugsteund door  het advies der  jury , 
grootendeels bestaande uit de eerste architecten van ons land, 
eene vrij e keuze doen uit een der  beide ontwerpen, door  deze 
hoogstaande mannen op bouwkundig gebied aanbevolen. 

. 

m . Q 
Prijsvraa g voor  het d van het Bouwk. Bijbla d tot het 
Alg . Ned. Advertentieblad. e 135 Ontwerpen ingekomen op 
de prijsvraag betreffende het teekeneu van een hoofd voor  het 
bouwkundig bijblad tot het Algemeen Nederlandsch Adverten-
tieblad, worden tentoongesteld op 8. 9 en 10 Juni in het gebouw 
der j  tot Bevordering der  Bouwkunst, t 
402, Amsterdam. 

e tentoonstelling is opend op Zondag 8 Juni van 12 4 uur en op 
g 9 en g 10 Juni van v.m. 10 tot n.m. 5 uur. Toegang 

kosteloos. 
t nieuwe Stadhuis voor . Naar  aanleiding van 
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het voorstel van B. en W. van m aan den , om van 
de ingekomen projecten te kiezen het project S. P. Q. . maakt 
Jan Veth in de N. . Ct. een opmerking, die zeer  zeker  niet onjuist 
is en nadere overweging waard. 

j  zegt, na den korten inhoud van het voorstel vermeld te heb-
ben waarvan de conclusie is. dat B. en W. voorstellen een keuze 
te doen tusschen S. P. Q. . en Groen enWit. doch met beslistheid 
de voorkeur  geven aan het eerste, welk ontwerp dan echter 
nader  omgewerkt en ingrijpend gewijzigd zal moeten worden: 

t laatste voorbehoud kan alleen vreemd klinken, voor  wie 
geen kennis genomen heeft van de algemeene opmerkingen, 
welke B, en W. aan hun zakelijk voorstel doen voorafgaan. 
n den aanhef toch lezen wij  daar  : 

t haar  arbeid" , (die van de jury ) „ons iets duidelij k ge-
„maakt . dan is het wel dit. dat voor  het tot stand brengen van 
„een bouwwerk van zoo groote beteekenis herhaald overleg tus-
„schen ontwerper  en bouwheer  dringend noodig is en dat alleen 
„lang s dien weg en door  niet opzien, ook van de zijde van den 
„ontwerper , om zich de moeite van omwerken en veelvuldige 
„verbeterin g van onderdeden te getroosten, het gewenschte 
„resultaat zal worden bereikt" . 

e algemeene opmerking is zeker  volkomen juist, en wanneer 
ik mij  wel herinner, is zij  zelfs vroeger, in verband met de voor-
bereiding van de e stadhuisplannen, al eens ge-
maakt. Toch. er  valt ook nog meer  uit te concludeeren, dan B. en 
W. dit in casu doen. Waar namelijk een herhaald overleg tus-
schen bouwheer  en bouwmeester  dringend noodig is om een 
plan te verkrijgen , dat volledig rij p voor  uitvoering zal zijn, 
daar  blijf t toch deze mogelijkheid niet minder  open voor  het 
eenige ontwerp, welks aesthetische verdiensten door  de Jury 
met nadruk worden geroemd, en dat in zijn tegenwoordigen 
staat alleen daarom niet voor  uitvoering geschikt wordt geoor-
deeld, omdat de bouwsom erin wordt overschreden. t laatste 
toch zou alleen een afdoend bezwaar  blijken , wanneer  een der 
in den wedkamp ingekomen ontwerpen geheel onveranderd 
moest worden uitgevoerd. h ook met het in de eerste plaats 
aanbevolen plan wenscht men zich daaraan niet te houden. t 
moet zeer  bepaaldelijk nog omgewerkt, ingrijpend veranderden 
voor  uitvoering gereed gemaakt worden. r  waarom, wanneer 
nu het plan Aquarius zoozeer  door  de allereerste eigenschap, 
die er  bij  een groot monumentaal werk op aankomt, d. i. door 
schoonheid uitmunt . waarom zou dan ook geen overleg met 
den bouwmeester  daarvan kunnen worden gepleegd, een over-
leg dat immers allicht tot de gewenschte bezuiniging kon leiden? 
Veth is van meening, dat de meerdere kosten voornamelijk te 
zoeken zijn in het rijker e materiaal en de hoogere raming voor 
de kosten van een verder  opgevoerde versiering. Toch zijn het 
niet deze dingen, die de fundamenteele schoonheid uitmaken 
van een architectonisch ontwerp, welke immers bovenal in de 
groote indeeling en den adel der  verhoudingen valt te zoeken. 

. of een gedeelte van het stadhuis b.v. in graniet dan 
wel in zandsteen zal worden opgetrokken, of sommige vloeren 
in inoza'ik dan wel in plavuizen, zekere bekleedingen in marmer, 
of meer  bepaald in stuc gedacht zijn, of het decoratieve beeld-
houwwerk in een kostbare materie, dan wel over  het geheel 
soberder  zal worden uitgevoerd, dat zijn factoren die bij  het 
opmaken van de totale bouwsom een heel overwegende rol 
spelen, terwij l toch deze bijzonderheden aan het eigenlijkste 
van de architecturale waarde van een gebouw niet raken. 
En Veth vraagt: 

Wat is het eenige. waar  het op den duur  werkelij k op aankomt 
bij  het treffen der  voorbereidingen tot zulk een monument ? t 
het gebouwd wordt door  den waardigste ! t Stadhuis, dat aan 
de dringende behoefte van het tegenwoordige stadsbestuur  zal 
hebben te voldoen, is tevens bestemd om langer  te staan dan 
onze kinderen en kindskinderen zullen kunnen controleeren, — 
bestemd om langer  en stelliger  in stand te blijven dan misschien 
iets van wat wij  denken of doen. n het aldus aan komende 
generaties wil blijven getuigen van het beste van wat er  leefde 
in ons. komt het er  dan niet op aan met beslistheid den weg in te 
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slaan, om ook waarlij k het beste van wat er  aan verinogen tot 
architecturaal uitbeelden in ons is, hier  vrijelij k aan het woord 
te laten? 
Welnu, het eenige der  zeven ingekomen ontwerpen, waarvan 
een onpartijdig e Jury ons met nadruk de schoonheidswaarde, 
aanwijst, is het plan-Aquarius. t er  dan niet met alle goede 
middelen naar  gestreefd te worden, den maker  juist daarvan 
voor  den bouw van het nieuwe Stadhuis te winnen? 
Bouwk. Adviesbureau te Edam. Naar  aanleiding der  berich-
ten over  „Bauberatungsstellen"  meldt men uit Edam aan de 
N. . Ct: 

, te Edam, wordt er  (door  het gemeentebestuur) zooveel mo-
gelijk naar  gestreefd, dat nieuw gestichte of te herstellen wonin-
gen, door  haar  leelijk uiterlij k geen ergenis geven, öf een be-
staand stadsbeeld verstoren. 
Tóch is er  geen ..Bauberatungsstelle". maar  daar  woont een goed 
kunstenaar, de bekende heer  W. O. J. Nieuwenkamp, die gratis 
de gevelteekeningen beoordeelt, bij  het gemeentebestuur  inge-
komen. 
Voldoen de ontwerpen niet aan de eischen, dan geeft de heer 
Nieuwenkamp. door  een vluchtig opgemaakt nieuw project, aan, 
hoe het kan verbeterd worden. 

e aanbieder  behoeft zich aan het nieuwe ontwerp van den heer 
Nieuwenkamp niet houden, doch in zeer  vele gevallen gebeurt 
het wel, als van burgemeester  en wethouders het vriendelijk e 
verzoek komt het te volgen. 

e invloed van dit optreden is dan ook te zien aan de vele gevels, 
die voor  het oog een aangenamen indruk geven. Wat een voorna-
me zaak hierbij  is de ontwerpen worden er  wel mooier, 
doch volstrekt niet altij d duurder  door. 
En, waar  ten slotte — vooral nog op mag gewezen worden, is, 
dat deze wijze van optreden van Edam's gemeentebestuur, ge-
steund door  den kunstzin en de kennis van den heer  Nieuwen-
kamp, opvoedend werkt, en verwacht mag worden, dat, in de 
naaste toekomst, al betere arbeid zal geleverd worden, en het 
werk der  ambachtslieden, hoe langer  hoe meer. naar  wij  hopen, 
doortrokken worde, van het nieuwe beginsel." 
Wij  meenen hierbij  te moeten opmerken, dat de heer  Nieuwen-
kamp zeer  zeker  een bekwaam teekenaar  is (bekend zijn o.a. 
zijn houtgravuren), die een goede schilderachtige kij k op archi-
tectuur  heeft, zoodat hij  dus veel goeds kan bereiken in Edam. 
Echter  is niet te verwachten dat de heer  N. de noodige architec-
tonische en stedenbouwkundige kennis heeft, zoodat een voor 
zijn taak berekend architect hier  beter  op zijn plaats zou zijn. 

. n het verslag van de Alg. g 
der . op 27 i j.l . (zie blz. 269) hebben wij  verzuimd mede te 
deelen. wat de aanleiding is geweest voor  den heer . Bienfait 
om te spreken over  „Amerikaansche Proefstations". Voor  de-
genen die deze vergadering niet hebben bezocht worde in her-
innering gebracht het Jaarverslag der i 1911, waarin medege-
deeld is. dat de heer  Bienfait benoemd was tot vertegenwoor-
diger  der . op het congres van het . Verband für  die 

n der  Technik, welk congres September  1912 
gehouden is. e indrukken , die de heer  Bienfait in Amerik a van 
de proefstations kreeg waren oorzaak, dat hij  aan het -
stuur  het zeer  gewaardeerde voorstel deed, hierover  het een en 
ander  op een Alg. Vergadering der . te vertellen. 
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: . Afd. Amsterdam. -
. Prix de e voor  Bouwkunst, door 

J. B. van . - t een en ander  over  de verhouding 
tusschen Architect en Tuinarchitect, enz. door . F. h 

s van Zouteveen, vervolg. — t , door  J. . 
Schaad. — t Nieuwe s van . t 
van de Jury ter  beoordeeling der  ontwerpen voor  een s 
te . . — Berichten. t een plaat. 

. 
G  V A N E -

J T O T G  B O U W -
. Op Zaterdag 21 Juni 1913 excursie naar n met 

bezoek aan de onlangs gerestaureerde , waarbij 
door  den heer  Jb. Faber, Gemeente-Bouwmeester  te , 
welwillend zijn geleide is toegezegd, Zoo mogelijk zal daarna 
een kort bezoek aan Enkhuizen worden gebracht. Bij  gunstig 
weder  vertrek te 9 uur  per  boot (de e steiger  B bij  de 
oostelijke toegang) aankomst ongeveer  12 uur. Bij  ongunstig 
weder  per e Spoor  C. S. vertrek 9.57. aankomst 10.49. 
Van Enkhuizen vertrekt te 3.42 een trein naar  Amsterdam (aan-
komst 4.58).  Secretaris, 

J. . 

. 

X E E 
VOO . 
s de Prix de e wel genoeg bekend onder 

de bouwkunstenaars? Zoo ja, dan verwondert 

het mij , dat zonder  morren en zonder  dat een 

enkel warm woord is vernomen tot het krach-

tig doen opleven van dezen prijskamp, deze belangrijke 

strij d op kunstgebied dreigt tot het verleden te gaan be-

hooren door  gebrek aan aanpassingsvermogen. 

t ik de aandacht er  nog eens op vestigen. 

Eenmaal in elke dri e jaar  wordt de prijskamp gehouden. 

Elk bouwkunstenaar  beneden 30 jaar  kan zich er  voor 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

aanmelden. e prijswinner  wordt gedurende hoogstens 

4 jaar  in de gelegenheid gesteld, door  een jaarlijksch e 

toelage van 1800 gulden, verschillende architectuur-

centra van Europa te bezoeken. 

t het stipendium vervalt, wanneer  blijkt , dat de tij d 

het talent niet ontplooit, of wanneer  de tij d verknoeid 

wordt, is duidelijk . 

Natuurlij k zal hij , die liefde voor  zijn kunst heeft, zonder 

bezwaar schetsen en verzakelijkte gedachten kunnen 

overleggen aan de jury , die daaruit de toezegging ont-

leent voor  verdere studie met de daaraan verbonden 

toelage. 

Wanneer  men zich indenkt in de schoone vrij e jaren 

van den prijswinner , die zonder  zorgen als vri j  kunste-

naar  zijn geest kan verrijken , dan schijnt het onbegrij-

pelijk , dat blijkbaa r  zoo weinigen zich aangetrokken 

gevoelen tot dezen kamp. 

Toch is het begrijpelijker  dan aanvanklijk wordt ver-

moed. e jongere kunstenaars zijn over  het algemeen 

genomen te eerlijk , om zich te tooien met geleende 

veeren, en zeer  zeker  is deze eerlijkheid nog wassende. 

e snelteekenaar  in de bouwkunst, van een geslacht 

terug, is slechts sporadisch meer  te vinden. e bouw-

kunstenaar  is wederom denker  geworden. j  spiegelt 

zich en zijn werk voortdurend aan het hoogere, aan de 

eeuwige schoonheid, waardoor  het mogelijk zal wor-

den, dat wederom echte kunstwerken als uiting van een 

ware groote kuituu r  zullen ontstaan. 

e is het nu mogelijk, dat een gevoelig denkend kunste-

naar, die weigert zich onschoone, onkunstzinnige han-

digheid aan te leeren, in dezen moeielijken, zoekenden 

tijd , op commando binnen enkele uren een ontwerp le-

vert? n verwarre hiermee niet de zekere vaardig-

heid, die ieder  noodig heeft om voor  een niet te belang-

rij k gegeven in korten tij d een middelmatige oplossing 

te vinden. Op de tentoonstelling van Bauberatung waren 
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Afb . 17. : a theorie et la pratique du 
Jardinage"  door E J O S E P E 

(1747). |Vorige drukken in 1709, 13 en 22. Nederlandsche verta-
lingen in 1711. 15 en 39. | Naar  een gekleurd studieplan van den 
schrijver. Zie „Boomen en " 

enkele niet onaardige „Schnellentwürfe"  van de studen-
ten in Aken.) 

t weigert een denkend mensen, en heeft hij  zich ineen 
ondoordacht oogenblik er  voor  laten vinden, dan kan de 
uitslag slechts een droeve mislukking zijn. t goeden 
wil en goed begrip is het mogelijk den prijskamp te 
wijzigen en te doen worden een strijd , waaraan vele 
jonge mannen met liefde zullen deelnemen. t worde 
een kamp van vrij e geesten, door  zoo weinig mogelijk 
bepalingen omtrent tij d en onderwerp gebonden. t 
ware laat zich in alles herkennen. r  is voorge-
schreven gebondenheid doodend. e ware kunstenaar 
zal zich zelf weten te binden. 

e Jury zal eene moeten zijn. die beseft de moeilijkheid 
van kunstuiting in dezen tijd . en die begrijpt , dat wat de 
jongere generatie wellicht aan handigheid mist, aan 
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echtheid zij  glansrijk zal winnen van de oudere. 
Een dergelijke jur y zal ook geheel andere eischen stel-
len aan het werk, dat door  den prijswinner  in den 
vreemde wordt gemaakt. Zij  zal het toejuichen in hem, 
die zich tracht in te leven in het hoe en waarom, niet 
door  peuterige opmetingen, keurig van maten voorzien. 
Wat geeft een net uitgewerkt detail op 50 . hoogte, 
als niet het begrip aanwezig is van de werking ervan 
tegen de lucht, of wanneer  de verhouding van licht en 
schaduw niet is bestudeerd geworden ? e 
kan meer beteekenen dan vorm, maar  die is niet op te 
meten. t verkrijgen van het begrip daarvan kan 
slechts langs bespiegelenden weg plaats vinden. 

e jonge kunstenaar  zal trachten in den vreemde te 
vinden het ideaal van de tijden, die de groote werken 
hebben nagelaten en niet te verwonderen zal het zijn, 
als na een half jaar  reizen en denken nog weinig op 
papier  is gebracht. 
Al s echter  eenmaal de geest zich bewust is geworden, 
dan zal aan het papier  toevertrouwd worden, op welke 
wijze hij  zich aan de ingedronken schoonheid spiegelde. 

t ziet een jur y niet, maar  toch heeft de kunstenaar 
het groote beleefd. Als hij  zich een gebouw kiest als 
symbool van zijn gedachten en het silhouet schrijf t 
tegen klaren lucht, dan is voor  hem een deel van het 
mysterie zichtbaar  geworden. Zal echter  een jur y deze 
afspiegeling van het eeuwige verstaan? 
s het wonder  als een jur y oordeelt, dat te weinig naai-

den duimstok is gegrepen en met brave nauwkeurig-
heid maten ingevuld zijn? 

n een jur y begrijpen, dat voordat de kunstenaar 
hiertoe komt, zijn geest reeds weer  geboeid is door 
andere schoone tijdelijkheid , om er  de eeuwigheid in 
weer  te vinden ? 
Wi e zal over  het ingeleverde werk van een afgeloopen 
jaar  het beslissend: „t e onbelangrijk"  durven uitspre-
ken ? t jaar  heeft een jur y dit gedaan '). Gelukkig zijn 
er  in dezen tij d van begrip ook nog wel menschen, die 
hetidee „zonde" , -leelijkheid'en „slechtheid"  niet meer 
zoo gauw uitspreken en zich nog wel eens bedenken, 
voordat zij  den steen werpen. J. B . VA N . 

T EEN EN  OVE E G 
N N T 

EN OVE T N -
, T EN E AAN-

E . 
. F. S V A N Z O U T E V E E N . 

Vervolg van blz. 276. 
. t t i jdva k van  1650 + 1750. 

. 

: s Ornementwerk des . |Bewerkt door 

') Ter aanvulling diene. dat in hare vergadering van i jl. , de 
Jury voor  den , bestaande uit de heeren Berlage. 

. Cuypers, Ed. Cuypers, Prof. , Poggenbeek. Pos-
thumus s en Salm besloten heeft den heer . F. Slothou-
wer  niet meer  voor  te dragen voor  het vierde jaars stipendium. 

n heer  Slothouwer werd door  Prof. n mondeling 
medegedeeld, dat dit hoofdzakelijk gebeurd was, omdat naar 
het oordeel der  Jury het werk niet serieus genoeg was. 

J . J E S S E N, 1892,naar  de oorspronkelijke 
uitgaven van 1700 1712. | Voor  de stu-
die van den l verwij s ik 
vooral naar  de standaardwerken van 

 en . . 

|Zie literatuuropgave No. XX en , 
hoofdstuk , Voor  de bewerking van 
den onderstaanden tekst.waarin ik ove-
rigens mijne eigen, zuiver  individueele 
opvatting weergeef, heb ik voorname-
lij k gebruik gemaakt van de afbeel-
dingen van het werk van  Fou-

. Over  de Nederlandsche tuin-
kunst geven beide bovengenoemde, 
hoogstaande en onpartijdig e schrijvers 
nog de beste inlichtingen, ofschoon ook 
zij  m.i. niet altij d een juist inzicht heb-
ben in het karakter  en in de geschie-
denis van het Nederlandsche volken 
van de Nederlandsche kunst. Een groot 
contrast vormen zij  echter  met schrij-
vers als , (1745 85), Gus-
T A V , (1875) en , 

(1902), die zich bij  de beschrijving der 
Nederlandsche tuinen laten verleiden 
tot de meest ergerlijk e spotternijen. 
k heb mij  in deze artikels zooveel mo-

gelijk moeten beperken wat de opgave 
betreft der  „antiquarische"  werken. k 
verwij s echter  hiervoor, (ook voor  den 
onregelmatigen stijl) , naar:  over-
zicht van de literatuur der tuinkunst", 
door  A.  in het Tijd -
schrift voor  tuinbouw. (Overdruk in de 
bibliotheek der s . . Tuin-
en Boschbouwschool te Wageningen). 

Van de e -
tuinen is nog veel behouden. Van 
de tuinen der  Fransche -
sance is bijna niets meer  over. 
Versailles en Trianon bestaan 
nog, al is het dan ook in gedeelte-
lij k verwaarloosden en vermink-
ten vorm. Van het park van St. 
Cloud bestaan nog enkele brok-
stukken. 

, (1613- 1700) was 
reeds in zijne jeugd bij  zijn 
vader, die directeur  der  Tuilerieën was, in de gehei-
men van tuinbouw en tuinkunst ingewijd. Toch begaf hij 
zich eerst in de schilderkunst, toen in de bouwkunst. 
Tijdens zijne studie in e leerde hij  den -
schen tuin kennen. n 1653 kwam hij  in Parij s met volle-
dige kennis der  beide stijlen-en blijkens zijne werken 
ook van den n . 

e voornaamste kenmerken van den
 waren: g van natuur  en 

kunst; — toepassing van de vrij e beplanting, over-
weging van architectorale versieringen. 
Bij  den  vormde het vrij e 
landschap hoogstens omlijsting. — e architectonische 
versieringen werden vervangen door  die, welke aan de 
natuur  ontleend waren. t in 1580 ontstane broderie-
vak was door E T in 1595 in Fontaine-

Afb . 18. N VA N 
den schrijver.] Zie 

T  VA N . |Naar  een gekleurd studieplan van 
„Boomen en " 

bleau en St. Germain toegepast. Allengs ontstonden nu 
de verschillende typen van het siervak, al naarmate dit 
of alleen uit gras, of alleen uit bloemen, uit water  of 
broderie bestond. T stelde een algemeen 
schema vast, dat door U E A E 

verruim d werd. e legde o. a. de parken 
van , , Orleans en l aan. n 
het park te , (dat aan u toebehoorde), 
kwamen verscheiden onderdeden voor, welke wij  later 
in Versailles of St. Cloud terug zullen vinden zooals het 
..tapis vert" , —- het kanaal, verscheiden waterpar-
tijen, de hooge heggen, enz. 
n Nederland was tijdens de regeering van Prins Frede-

k het Fransche broderieparterr e in zwang 
gekomen, zonder  echter  het bloemenparterre geheel te 
verdringen. e typische onderdeden van den tuin van 
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Afb. 19. T S VA N S T  : 
Elevations des Villes et Chateau de Versailles, (1716) door S 

N E , (reminescens en verwerking 
van den vroegeren n patriciertuin) , waren 
echter  gebleven, o. a. het waterkanaal en de paviljoens 
van latwerk. 
Bij  de ontleding der  scheppingen van E vinden 
wij  al de onderdeelen van de dri e n 
terug, en niets nieuws! Als wij  er  nu nog bij  voe-
gen, dat de beeldhouwwerken van Versailles aan 

E N zijn te danken, en de waterwerken van 
Versailles aan E , (zoon van

die voor a de i de terrassen van St. Ger-
main aanlegde) dan blijf t er  schijnbaar van de 
verdienste van e weinig over. Jhr. VA N SYPEN-

N noemt hem dan ook een knap tuinman, maar 
geen scheppend genie! . i. geheel ten onrechte!! e 
waarde van een kunstwerk wordt niet bepaald door  de 
onderdeelen zelf, maar  door  de wijze, waarop deze al 
of niet zijn aangewend en tevens door  hunne onderlinge 
rangschikking. e onderdeelen van de , 
Fransche- en Nederlandsche n zijn 
alleen de bouwsteenen geweest voor  de scheppingen 
van e |Zoo heeft hij  bijv . de verschillende 
typen van het siervak tot één harmonisch geheel ver-
eenigd, d. w. z. tot het . n ieder 
kunstwerk tril t de ziel van den kunstenaar, die het ge-
wrocht heeft en hierdoor  wordt de onzichtbare band 
gevormd tusschen de overigens meest verschillende 
voortbrengselen van den zelfden geest. e veelzijdiger 
nu de kunstenaar  is, zoo veel te meer  verscheidenheid 
vindt men in zijne kunstuitingen. e was schil-
der, architect en tuinarchitect en daarbij  een kind van 
zijn tijd . Vandaar  dan ook, dat al zijne scheppingen een 
afzonderlijk karakter  hebben, maar  dat toch alle den 
zelfden geest ademen. Zij  dragen alle het stempel van 
het zelfde genie. Om het werk van e te leeren 
kennen, zou men dus al zijne scheppingen moeten be-
studeeren. Wij  zullen ons hier  echter  bepalen tot eene 
kort e beschrijving van de meest karakteristieke zijner 
werken, waarbij ik den lezer zal verwijzen naar de af-

s Plans, Profil s et 
. 

beeldingen van het werk van
quier:  blz. ]. 

e  villa's 
 blz. 243] en 

Pamp/n7t,| bladz. 239 2411, zijn 
door e geheel naar
aanschen trant aangelegd, met 
uitzondering van de siervakken, 
die in Franschen geest zijn op-
gevat. e beplanting is los ge-
groepeerd. Vooral bij  de vill a 

i zijn de uitzichten op 
de omgeving als „hoofdmotief " 
en „leitmotieven"  bewerkt. 
Van de door e rondom 
en in Parij s aangelegde tuinen 
noem ik hier: 

 blz. 48 en 106]: 
Omgeving boschrijk en bergach-
tig. t monumentale gebouw op 

een kunstmatig opgehoogd terras, dat zich aan de vóór-
zijde door  trappen op e wijze voortzet in de 
omgeving. Vanaf het terras een prachtig panoramisch 
uitzicht op talrijk e dorpen en op de twee vertakkingen 
van de Seine. Onder  de terrassen grotten. Op de terras-
sen, als voorgrond van het gebouw, broderieparterres 
en waterbassins. 
St. Germain,  bladz. 47]: Tusschen de rivier  en 
het monumentale paleis prachtigen n ter-
rassenbouw met gazons en waterbassins, waarvan de 
lijnen in volkomen harmonie zijn met het gebouw. s 
en rechts losse boomgroepen. 
Chant illy,  bladz. 42 en 43]. Gebouw schilder-
achtig, terrein vlak, maar boschrijk. e verschillende 
deelen van den aanleg onregelmatig gegroepeerd. e 
onregelmatige oever  van de gracht rondom het kasteel 
is als het ware gestiliseerd. t kasteel is niet in de 
hoofdassen van den aanleg gelegen. Op het groote ter-
ras staande, met het gebouw aan den linkerkant , heeft 
men een rui m doorzicht over  het kanaal en door  de 
bosschen op de omgeving. k van compositie 
is het oranjerieparterr e met het overhoeksch geplaatste 
en met de daarachter  gelegen bosschen een aesthetisch, 
landschappelijk verband vormend gebouw op den ach-
tergrond. Chantill y is zeker  een der  meest geniale 
scheppingen van . 

 bladz. 39]. Gebouw monumentaal. Terrein 
aan de tuinzijd e evenals bij  de Chantill y vlak en bosch-
rijk. s loodrecht op het midden van het gebouw. 

e siervakken, zonder  afscheiding in het vrij e 
landschap gelegen. Alleen link s en rechts van het ge-
bouw paviljoens van latwerk. |Fouquier  zegt hiervan: 
_On y vit pour la première fois des portiques, des cabi-
„net s de treillages, des berceaux, garnis de jasmins et 
„d e chêvrefeuilles. s , habiles dans ces 
„sortes d'ouvrages et mandés par  le roy, y furent em-
„ployés." ] Van uit den tuin gezien, vormt het gebouw 
een aesthetisch verband met de heuvelachtige, boschrijke 
omgeving. 

e stadstuinen,  bladz. 72 74]. r 
herleeft het oude perystilium. t eenvou-
dige grasperk der  kloostertuinen is nu echter 
vervangen door  het rijk e . 

e kloostergang is vervangen door  de rijke r 
behandelde paviljoens van latwerk. Ook hier 
werd vorstelijke weelde ten toon gespreid. 
Trianon, [zie het hierbijgaande plan van 
Versailles], geeft geheel den indruk van een 
boudoir. e bloemenparterres vöör het 
paleis; in het bosch talrijk e „salles vertes1' 
of groene zalen en dicht bij  het paleis een 
prachtig rustig doorzicht over  het door  hoog 
geboomte omlijst kanaal. 
Versailles, [zie afbeelding -
ste uiting van macht, pracht en weelde; 
eene verpersoonlijking van den alles, tot 
zelfs de natuur  dwingenden zonnekoning ! Bij 

 leerden wij e kennen als 
architect en schilder, bij  St. Germain als 
architect, bij  Chantill y als schilder  en deco-
rateur, bij  de stadstuinen als decorateur. n 
Versailles geeft hij  zijne geheele persoonlijk-
heid. Wij  kunnen de volgende hoofddeelen 
onderscheiden: 1". het terras, 2n. het hoofddoor zicht, 
3". de koschjes. 

t terras strekt zich uit vöör het 400 . lange gebouw. 
Vöör den hoofdgevel twee waterspiegels en vöör ieder 
der zijvleugels twee parterres van broderie en bloemen, 
die den indruk geven van reusachtige perzische tapijten. 

s heeft men het uitzicht over  het „bassin des suis-
ses", rechts naar  de waterwerken van het „bassin de 
Neptune". 

t hoofd door zicht loopt van Zuid naar  Noord, zoodat 
men nooit tegen de zon inkijk t en men ook de meeste 
afwisseling van licht en schaduw verkrijgt . |Ook nu 
nog is de avond- en ochtendbelichting het gunstigst.] 

e heeft hier  zoowel met de sterkste contrasten 
als met de fijnste, door  de luchtperspectief veroorzaakte 
tinten gewerkt. Vanaf den hoofduitgang van het paleis 
ziet men het Apollobassin in onmiddellijk e aansluiting 
met de balustrade van het terras. p volgt dan 
het kanaal met het doorzicht door  het woud op de om-
geving. A l voortgaande, schuift zich hiertusschen de 
„alle e royale"  met het groene grastapijt in het midden 
en begrensd door  de donkere hagen, deze laatste door 
witt e beelden verlevendigd. En ten laatste, aan den 
rand van het terras gekomen zijnde, bemerkt men als rij k 
gedecoreerden voorgrond de parterres van . 

e .bosquets" waren verschillend van indeeling. Be-
halve het doolhof, de balzaal en het theatre vond men 
hier  de verschillende waterwerken. t best onder-
houden zijn tegenwoordig de balzaal en het „bosquet 
de la colonnade". 
Een groot contrast met Versailles en met al de aanlagen 
van e vormt het door N

tijdens het verblij f van e in ë in 1678 aan-
gelegde park van  |Volgens de laatste onder-
zoekingen van . | 

Afb . 20. T  VA N Y door N : - s Plans, 
Profil s et Elevations des Villes et Chateaux de Versailles, (1716) door S 

. 

Bij  vergelijking der  twee hierbijgaande afbeeldingen 
komt men tot de overtuiging, dat in Versailles het ge-
bouw en de voorgrond niet met elkaar  concurreeren, 
maar  dat zij  eikaars werking integendeel versterken. 

r  is door  samenwerking van den architect n 
n den tuinarchitect e één machtig ge-

heel verkregen. 
n y heeft n d zijn voornaamste 

kracht gezocht in den aanleg van het fraaie park 
echter ten nadeele van zijne eigen gebouwen, die betrek-
kelijk klein en nietig lijken. 
Van al de werken van e heeft Versailles het 
meest bijgedragen tot zijn roem. All e vorsten van Europa 
trachtten zich met den zelfden glans te omgeven. Na 
den dood van k V kwam er  echter  verande-
rin g in de maatschappelijke opvattingen. En zoodoende 
ontstond de , die eigenlijk als de derde 
periode van den l te beschouwen is, 
waarbij , |als voorbode van het verval|, de versiering 
geheel op den voorgrond treedt. e ontwikkeling is het 
beste te bestudeeren in Saksen, waar  onder  de regee-
rin g van August der  Starke (1689 1733) en August , 
(1733 65), de tuinarchitecten N en -

E respectievelijk de e en de Fran-
sche e vertegenwoordigden. e n 
ontwikkelde zich daar  na 1765. e nu nog bijna intact 
gebleven tuin te e bij  Chemnitz is hiervan 
een goed voorbee ld. n zie verder  het werk van 

. O . | 

Naast de tuinen van vorst en adel ontwikkelde zich de 
burger- en patriciertuin . n het standaardwerk van 

,  waarvan de meeste illustraties aan 
E  te danken zijn |, wordt de naam van -

Nótr e niet genoemd. t boek, dat in geheel N. Europa 
grooten invloed heeft gehad, is eigenlijk als de voortzet-
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Afb . 21.  EN E N VA N E E : t Zegepralend , (1719). 
[Zie Booinen en s door . . Z.|. Terrein  171 /o . A. — Gebouw 25>30 . — Voorplein 50 50  .met boulingri n ter;breedte 
van den voorgevel en met een zonnewijzer  in het midden. Eerste systeem van wegen met 4 rijen boomen.: e hoofdweg40 . breed ; 
de andere 25 . Tweede systeem van wegen van 8 a 10 . breedte. Groote kom 45 50 . Groene zalen ontbreken. e der  hagen 
1

4 van de breedte der  wegen. 

ting te beschouwen van BOYCEA U E A . 
Toen dit boek in 1711 voor  het eerst in het Nederlandsch 
vertaald verscheen, had de tuinkunst in ons land reeds 
een geheelen ontwikkelingsgang doorgemaakt. n het 
begin der  18d e eeuw verschenen talrijk e beschrijvingen 
van toen dus reeds bestaande tuinen en buitenplaatsen, 
waarvan ik hier  alleen noem de meest verspreide, n.l.: 
Wegwijzer door de Heerlijkheid  (1700 17 
en 18) door S .  zegepralende 
Vecht, (A. . 1719. Het zegepralend
merland,  EN E . 1729 32. 

Wi j  kunnen gerust zeggen, dat ons land in het einde der 
17d e en in het begin der  18d e eeuw zich overdekte met 
buitenplaatsen en dat juist vooral daar, waar  het na-
tuurlandschap nog het langst was blijven bestaan. En 
dat die buitenplaatsen niet klein waren, bewijzen o. a. 
de plannen van Nimmerdor  bij  Amersfoort, (zie m 
aldaar), enz. Wat was nu het karakter  van deze tuinen? 

t was zeer  verschillend. n den tuin bij , |zie 
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afbeelding No. XV  bij  hoofdstuk  |, is duidelij k de 
e invloed te herkennen. e tuin werd slechts 

afgesloten door  loofgangen, die vanaf het hooger  lig-
gende gebouw het gezicht op de omgeving niet belem-
merden. , (Fransche) siervakken, die den voorgrond 
vormden voor  het gebouw werden dus niet door  -bos-
quets"  omlijst maar  door  de landelijke omgeving. n die 
streken van ons land, die zich door  de vlakke ligging niet 
voor  den n stijl eigenden, nam men vooral 
de bijzaken over, zooals de -bedriegertjes, de gesnoeide 
boomen"  enz. t misbruik van gesnoeide boomen ver-
breidde zich van uit ë over  N. Europa. | n 1716 en 
1717 werden door  de firm a r  van uit  in 
Saksen behalve oranje- en laurierboomen ook vele 
Taxus- enBuxusboomen ingevoerd, waarvan 158 in den 
vorm van zuilen, waarop een kogel of vogel, 46 pyra-
miden en 48 in den vorm van verschillende dieren. | 

e kentcekenen van verval zijn reeds duidelij k op te 
merken in de tuinen van de Vechtstreek, waar  na de 

verwoestingen door  de Franschen in 1672—74 talrijk e 
nieuwe villa' s verrezen. e aldaar  gelegen vill a Peters-
burg werd door T geheel in Franschen geest 
aangelegd. e tuinen van , Zeeland enz. 
dragen daarentegen meer  het karakter  van e 
degelijkheid en eenvoud. |Zie afbeelding XX  en toe-
lichting.) A l de plannen van t zegepralend -
nemerland"  zijn groot van lijn , streng en sober  van ver-
siering en wijken, wat de indeeling betreft, geheel af 
van die der  Fransche . n vergelijke de 
afbeeldingen XX  en  |. 
Na de opheffing van het Edict van Nantes in 1685 kwam 
Nederland hoe langer  zoo meer  onder  Franschen 
invloed. Toen kwam ook in ons land T 
die de versieringskunst toepaste op elk denkbaar  ge-
bied en ook op de tuinkunst. r  zijn toedoen kreeg de 

e tuin een meer  weelderig karakter . 

t blijk t o. a. duidelij k uit het door  A. 
 naar  de origineele teekening van l 

t bewerkte plan van de r  enBerg." 
| Zie Bouwkundig Weekblad No. 10,1906. | t karakter 
van e degelijkheid en eenvoud is in dit plan 
m. i. bewaard gebleven. Alleen op het gedeelte vóór het 
woonhuis heeft l t zijn persoonlijk stempel 
gezet van versieringskunstenaar. Verder  verwijs ik voor 

l t naar  het hierboven in de literatuurop -
gave genoemde standaardwerk. 
Van zeer  veel invloed was echter  ook in geheel N.Europa 
het reeds bovengenoemde boek van A. J.

. t plan, dat wij  hieraan ontleenen is 
van belang, omdat het beginsel er  in is toegepast, dat 
d'Argenvill e op bladz. 14 van bovengenoemd boek ten 
beste geeft: 

a quatrième condition que demande une heureuse 
-situation, c'est la vue et l'aspect d'un beau pays. — 

e plaisir , de découvrir  sur  une terrasse un grand 
„nombr e de villages, de bois, de rivières, de cóteaux 
-boisés, de prairie s richement meublées d'animaux, 
-et rafraichies par  un ruisseau et mill e autres diversités 
„qu i sont les beaux paysages, surpasse tout ce qu'on 
„en pourrai t dir e ici, ce sont des choses qu'i l faut voir 
-pour  juger  de leur  beauté."  (Wordt vervolgd.) 

. 
Volgens mededeeling van den r . A. Springer, heb 
ik mij  vergist in het onderschrift van afbeelding . n plaats 
van „Het  te  leze men: „Het huis de Voorst bij Zut-
phen". |gebouwd door  stadhouder  Willem  voor  zijn vriend 

, later  graaf Albemarle.] 

 Ou/vjiticn j.n.;J.- Tim amnti J.tr.ln l.i  tnJ.\:- Ju U.iltmfill 

T . 
 J. . . 

in en dan worden de gemoederen in deze of 
gene stad in opstand gebracht tegen een kunst-
bewerking, die men de boomen langs wegen 
f grachten doet ondergaan en die bekend 

staat onder  den naam van kandelaren. 
t is het geheel van takken ontdoen van den stam, 
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Afb . 22. N T A E ET A E U 

"  door  A. J. E 1747. t 
eerste, (hoogste), terras is opengehouden, om een vri j  uitzicht op 
de omgeving te behouden. 

waardoor  de boom een zoo mistroostig uiterlij k ver-
krijgt , dat elk kunstzinnig of natuurgevoelig mensch bij 
eersten aanblik meent, dat hier  barbaren aan het werk 
zijn geweest. Verontwaardigd vraagt hij , waarom dit? 
Enkele weken geleden deed zich dit geval weer  voor  te 

, waar  het een storm van verontwaardiging deed 
losbarsten. 
Uit enkele artikelen in de . bleek, dat ook te -
terdam gekandelaard was. 
Om over  het al of niet noodige of nuttige dezer  kunstbe-
werking te kunnen oordeelen, moeten wij  ons vooraf af-
vragen, hoe groeien boomen in het algemeen en welke 
afwijkingen vertoonen de boomen, langs bestrate wegen 
en in steden. 
Vraag iemand met enkele lijnen een boom te teekenen 
en gij  krijg t een min of meer  regelmatig pyramidale of 
bolvormige kroon te zien op een rechten stam. Bij  een 
boom, welke zich geheel vri j  kan ontwikkelen, verkrijg t 
de kroon een min of meer  karakteristieken vorm, eigen 
aan de soort, waaraan deze dan ook na eenige oefening 
te herkennen is. n onze voorstelling leven die boomen 
met ideaalkronen, zooals fig. 1 er  enkele weergeeft. 
Toch zal men deze boomen niet anders aantreffen dan 
als jonge exemplaren en als enkele vrijstaande oude 
boomen. 
Stellen wij  ons voor  een wegbeplanting, die een 25 jaar 
oud is, en waarvan de boomen bv. op een afstand van 
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Fig, 1. Boomen, zooals zij  in onze voorstelling bestaan. Fig. 2. e kruinen raken elkaar. 
Fig. 3. e projectie a van een normale kruin ; b. van een. die in de richtin g tegen 
de pijltjes , belemmering heeft ondervonden. Fig. 4. Abnormale boomkruin; beneden is de groei 
door  andere boomen of huizen belemmerd. 

6 a 8 . uit elkaar  zijn geplaatst (bij  de meeste beplan-
tingen staan zij  nog dichter). n dit stadium is de be-
planting op zijn fraaist; de kronen, waarvan de horizon-
tale projectie een cirkel is, raken elkaar  (fig. 2). 
Zeer  spoedig wordt dit elkaar  raken elkaar  doordringen 
en daardoor  belemmeren de boomen elkanders groei. 

t gevolg daarvan is, dat in de richtin g derboomenrij, 
de groei beperkt wordt en deze zich sterker  doet ge-
voelen in de richtin g loodrecht daarop. 

e horizontale projectie van de kroon verandert daar-
door  in een ellips (fig. 3) en daardoor  wijzigt zich de 
sappencirculatie en de aangroei van nieuwe cellen in 
den stam, die eveneens zijn regelmatigen bouw moet 
verliezen. 

Ook dit groeien in één richtin g zal weldra door  huis-
gevels worden gestuit. Nu begint een onevenredige ont-
wikkelin g naar  boven. Elke boom wil boven zijn buren 
en boven de daken uitkomen, om het meest van zon en 
licht te genieten. e onderste deelen krijgen geen licht 
en zon genoeg. Alleen boven de omringende kruinen en 
boven de huizen is nog ruimte. Eenmaal daarboven, 
kunnen de takken doorgroeien over  de daken heen. "Wi e 
het hardst groeit, legt het eerst beslag op de ruimt e 
boven de boomtoppen en vormt daar  eenige takken. e 
langzamer groeienden, dus de zwakkere individuen, 
vinden den strij d om het bestaan alweer  verzwaard. 
Na eenigen tij d krijgen wij  dan een kroonvorm als op 
fig. 4. 

Niet het eenige bezwaar  hiervan is, dat het zwaarste 
deel der  kroon het hoogst zich verheft. t te snelle-
groeien heeft den stam niet die stevigheid gegeven, als 
hij  bij  normalen groei zou hebben verkregen. 

e volgende factoren zijn in het nadeel van dezen boom. 
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"Waar de wind het sterkst 
is bezit de krui n het groot-
ste aangrijpingsvlak; de 
kracht waarmede de door-
buiging van den stam ge-
schiedt is dus tweeledig 
vergroot, maar  bovendien 
is ook de arm van het mo-
ment grooter  geworden en 
de samenstelling van het 
hout slechter. t lijd t dus 
geen twijfel , dat deze boom 
veel grooter  kans heeft te 
bezwijken bij  een storm, 
waarbij  zijn evenoude 
soortgenoot op vrije r 
standplaats het nog uit-
houdt. 

e gesloten stand belem-
mert meer  en meerhef toe-
treden van licht en warmte 
tot de onderste takken, 
die bovendien te lijden 
hebben van dampen en 
stof van de straat opstij-
gend. 

Van de onderste takken sterven er  af en het gezicht op 
den boom wordt nog ongunstiger. 

t wortelgestel wordt al even sterk belemmerd Ge-
plaveid of ongeplaveid, het verkeer  druk t den bodem 
vast ineen en de grond is van toetreding van lucht ver-
stoken. t regenwater, dat in het vrij e veld van de 
kroon afdruip t valt juist daar  neer, waar  zich de groei-
toppen van de uiterste wortels bevinden en doet dus een 
maximum nut. 

Op den verharden ondergrond dringt de regen niet in, 
maar  vloeit af. Gasdampen ontwijken uit leidingen en 
verminderen de levensvoorwaarden der  wortels. e 
boom begint er  jammerlij k uit te zien. n tracht de 
kroon wat gelijkmatiger  te maken door  uit den top weg 
te snoeien, maar  het blijf t lapwerk. 

Ten slotte, bij  den een wat vroeger  als bij  den ander, 
durft , wie verantwoordelijk gesteld kan worden bij  even-
tueele ongelukken, die verantwoordelijkheid niét langer 
op zich te nemen, de boom moet vallen of als laatste red-
middel wordt het kandelaren toegepast. r 
noodzaakt men den boom een geheel nieuw bladerdak 
te vormen. 

t wortelgestel, dat bij  de kroon achtergeraakt was, 
krijg t een voorsprong. e tijdelijk e stilstand in lengte-
groei moet tot een versterking van het hout leiden. t 
vormen eener  nieuwe kroon, gaat aan zoo'n dikken 
stam tamelijk snel, tengevolge van de veel grootere 
capaciteit der  toevoerleidingen voor  de sappen. s 
binnen enkele jaren heeft de boom zooveel nieuw hout 
gevormd, dat niemand hem er  meer  op aanziet, zoo af-
getakeld te zijn geweest. 

Tuinarchitecten en opzichters over  beplantingen zullen 
zeker  niet dan uit noodzaak en als laatste redmiddel 

tot kandelaren overgaan. Te Zwolle staat op de -
markt een beplanting met kastanjes, die een jaar  of zes 
geleden gekandelaard zijn. Thans is het een lust die 
boomen te zien. 
n meer  plaatsen zijn dergelijke voorbeelden aan te 

wijzen. Overal heeft het kandelaren een hevige veront-
waardiging gewekt; nadat de boomen zich goed hebben 
hersteld, hoort men van geen enkele zijde de vroegere 
protesten terugnemen. t is zeker  de reden, dat bij  elk 
nieuw geval de storm opnieuw opsteekt. n jammert 
men over  de vernielde mooie boomen, die men kort te 
voren geen aanblik waardig keurde. d men dit ge-
daan, dan zou men hebben geweten, dat het geen mooie 
boomen meer  waren, doch goed beschouwd bouwv allen, 
schimmen van hetgeen een boom zijn moet. 
Ook van deze boomen bieden de meeste steden voor-
beelden. Sommige zijn palmen geworden, lange blader-
looze stammen, met een miniatuurkroontj e in top n 
bij  de t te . Eiken op het Groot-Wee-
zenland te Zwolle). Valt er  van daag of morgen één tus-
schen uit, dan is het welhaast met alle gedaan. , 
zoolang het hout nog waarde heeft (niet om die waarde 
natuurlijk ) zou de beste oplossing zijn. 
Oude boomen zijn geen kunstvoortbrengselen, die niet 
meer  te vervangen zijn. e natuur  herstelt zich zelf 
voortdurend. 
Zij n aan nieuwe wegen de jonge boomen op 5 a 6 r 
onderlingen afstand geplant, dan kan men na een 10-tal 
jaren er  om den anderen een uithalen en naar  elders 
overbrengen. t heeft het dubbele voordeel, dat de 
staanblij  venden meer  lucht krijgen en zich beter  ont-
wikkelen en dat men voor  elders opengevallen plaatsen 
boomen van eenigen omvang beschikbaar  heeft. 
Zl . 5 13. 

T E S VA N . 

n de Gemeenteraadszitting van 5 Juni jl . is de bouwmeester 
voor  het nieuwe s aangewezen. e N. . Ct. geeft hiervan 
een verslag, waarvan wij  het volgende overnemen: 
Voorstel in zake opdracht voor  den bouw van het nieuwe raad-
huis, enz. 
B. en W. stellen voor: 
le. te besluiten tot een keuze tusschen de ontwerpen S. P. Q. . 
(Senatus Populusque ) en ..Groen en Wit" , die 
keuze te vestigen op den inzender  van het ontwerp S. P. Q. . en 
hen alzoo te machtigen om. behoudens nadere regeling op de 
begrooting van het crediet voor  den bouw, aan dezen de op-
dracht tot het opmaken van het definitieve ontwerp te geven; 
2e. B. en W. te machtigen, om te beschikken over  het vereischte 
crediet voor  een publicatie van de ingezonden ontwerpen. 

e heer  Nolst Trénit é heeft bij  eersten indru k teleurstelling 
ondervonden. e openbaarheid van de handelingen van den 
gemeenteraad is zulk een groot belang, dat slechts in uitersten 
noodzaak daarmede mag worden gebroken. Eigenlijk strookt 
het doel van de belofte, aan de mededingers van de prijsvraag 
gedaan, niet met de bedoeling van den raad om zelfstandig te 
beslissen. t is voor  spr. een vraag of de raad, die belofte eer-
biedigende, in staat zal zijn een beslissing te nemen. Spr. heeft 
zich neergelegd bij  de opvatting van B. en W. ten deze. Spr. ge-
looft dat de raad een beslissing mag nemen, mits zeilende op het 
compas van de alleszins competente jury . 

Spr. meent dat tegenover  onze gemeente, misschien tegenover 

ons land, indertij d onrecht gedaan is, door  den heer  Berlage 
niet uit te noodigen. n is niets meer  te veranderen; spr. 
wil alleen opmerken, dat behalve den heer  Spiekman ook niet 
de geheele raad het hiermede eens is. 

t advies van de jur y stelt den raad voor  twee wegen. e ge-
reserveerde uitspraak van de jur y heeft blijkbaa r  nog een 
andere bedoeling. e ontwerpen worden naar  voren gebracht; 
een daarvan (Aquarius) is direkt uitgesloten door  de groote 
duurte. e oplossing van de vraag, waarom de jur y niet beslist 
heeft, schijnt spr. deze, dat zij  geen uitspraak doet in de kwestie, 
of zwaarder  weegt, het goede uiterlij k of het goede innerlijk . 

n de verbeteringen van het inwendige van het ontwerp 
S . hooge kosten met zich zouden brengen, zou het bezwaar 
waarom het ontwerp Aquarius is uitgesloten, vervallen. Naar 
spr.'s meening is het noodzakelijk, om alsnog de jur y advies te 
vragen omtrent het plan Aquarius, indien het hiervoor  gezegde 
waar  mocht zijn. Spr. vraagt of men een globale raming kan 
geven van de kosten die de verbeteringen van het ontwerp 
S. P. Q. . met zich zullen brengen en of B. en W. bereid zijn. 
deze vraag de jur y voor  te leggen. 

e heer  Verheul kan zich na herhaalde bestudeering van de ten-
toongestelde plannen, volkomen vereenigen met het voorstel 
van B. en W. t zou onwaardig en onbillij k zijn, den raad van 
de jur y te negeeren. n raad op te volgen een keuze te doen 
tusschen de ontwerpen S. P. Q. . en Groen en wit, acht spr. 
wenschelijk. 

e kosten van het bouwwerk vormen een voornaam punt; de 
jur y heeft de voorzichtigheid gehad de kosten van alle ontwer-
pen door twee afzonderlijke bureaux te laten berekenen. t 
doen afvallen van het ontwerp Aquarius, acht spr. gerechtvaar-
digd. t besluit van de jur y is genomen na mondeling overleg 
en herhaaldelijke besprekingen. e heer  Nolst Trénit é heeft een 
vraaggericht tot de deskundige leden van den raad. waartoe spr. 
zich, zonder  pedant te zijn. meent te mogen rekenen. e jur y heeft 
deze vraag reeds beantwoord; zij  heeft de kosten voor  verbetering 
van het ontwerp . geraamd op 100.000 gulden. t rap-
port geeft verder  de overtuiging, dat aan het ontwerp Groen en 
Wi t ook nog veel mankeert, afgezien van de opmerking betref-
fende den gevel. t ontwerp . wint het dan ook glans-
rij k ; spr. hoopt dat de raad heden den bouwmeester  van dit ont-
werp den bouw zal opdragen. 

e heer r  zou het zeer  op prij s hebben gesteld indien 
hij  ook de publieke opinie en die van de pers als voorlichting 
zou hebben gehad. Thans wordt hij  voor  het feit geplaatst, het 
voorstel van B. en W. aan te nemen. Uit de stukken heeft spr. 
niet de overtuiging gekregen, dat bij  B. en W. de zekerheid be-
staat, dat een bouwwerk van zeer  superieuren aard zal worden 
verkregen, indien aan den ontwerper  van . den bouw 
wordt opgedragen. 
Spr. stelt de vraag, of het niet mogelijk is. onder  deze omstandig-
heden een nieuw advies van de jur y te vragen, om uitgemaaktte 
zien aan welk ontwerp zij  de voorkeur geeft. 

t blijk t niet, of ook aan het uitwendige van het ontwerp S. P. 
Q. . wijzigingen zullen moeten worden aangebracht; de raad 
zal dan moeten beslissen over  een stadhuis, waarover  hij  thans 
niet kan oordeelen. 

e heer  v. y verklaart zich tegen een nader  inroepen van de 
publieke opinie. j  acht den raad thans in staat tot een eindoor-
deel. 

e heer  Spiekman gelooft, dat de d geenerlei besluit behoeft 
te nemen, volgens de beschouwing van den heer  v. . Spr. 
stelt op den voorgrond, dat van eenigerlei obstructie bij  hem 
geen sprake is en dat die bij  de sociaal-democratische raads-
fracti e ook nooit bestaan heeft. Zij n schrijven aan den burge-
meester  is uitsluitend en alleen ingegeven door  het motief, de 
kennis van de raadsleden te vergrooten. Opvattingen omtrent 
bouwkunst zijn tot in hooge mate subjectief; nu is er  een aantal 
ontwerpen, die komen in een periode, waarin omtrent bouw-
werken als dit, groot meeningsverschil bestaat. Er  heerscht ver-
warrin g en er  is een zoeken. Spr. voelt zich klein, zijn stem uit te 
moeten brengen; hij  vraagt zich af. hoe leekenraadsleden moe-
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ten komen aan de kennis voor  de vraag welk bouwwerk het best 
geschikt is. e kosten mogen van groote beteekenis zijn; veel 
ernstiger  is de vraag, of wij  een bouwwerk zullen krijgen , dat 
voor  eeuwen uitdrukkin g zal geven aan datgene waaraan een 
stadhuis uitdrukkin g zal moeten geven. e gidsen hebben ons, 
meent spreker, ten deze vri j  wel in den steek gelaten. 
Spr.'s indruk omtrent de plannen is, dat de inlichtin g van de 
jur y voor  zoover  aangaat de gevels, de gebouwen als grootsch 
geheel, geen voldoende licht geeft. Spr. is niet kunnen ontkomen 
aan den indruk , dien het ontwerp Groen en Wit op hem heeft 
gemaakt. j  vreest dat van het ontwerp S. P. Q. , waarvan een 
zekere voornaamheid hem als leek niet ontgaan is, in de toe-
komst een zekere kilheid zal uitgaan. Zij n leekenoordeel over 
het ontwerp Pro domo Sua is veel gunstiger  dan dat van de jury ; 
voor  onze stad vindt hij  dit een schoon gebouw. 
Van het ontwerp Aquarius is gezegd, dat het een groote mate 
van ernst en kracht uitdrukt ; ieder  moet het daarmede wel eens 
zijn, en om die eigenschappen verdient het voor m in 
aanmerking te komen, afgezien dan van de kosten. e jur y heeft 
nadrukkelij k gezegd, dat geen enkele van de ontwerpen voor 
uitvoering in aanmerking kan komen, zooals het is ingediend. 

e zaak moeten wij , naar  spr.'s oordeel, niet uitsluitend als 
een raadszaak beschouwen, maar  als een van de geheele bur-
gerij , een volkszaak zelfs. Spr. wenscht er  op te wijzen, dat hij  de 
zaak volstrekt niet beschouwt, zooals de heer  v. y het voor-
stelt. t komen wat wil, menige nuttige les. menige beschou-
wing die voor  alle niet deskundige raadsleden van nut kan zijn, 
zal komen. En welk bezwaar  is daarbij , vraagt spr. ? t is zelfs 
min of meer  het recht van de burgerij , in een zaak als deze een 
oordeel uit te spreken. Spr. zou wenschen. dat allen die belang-
slelling toonen in de bouwkunst, en die bevoegd-zijn en er  zich 
toe geroepen voelen, in staat gesteld zullen worden hun oordeel 
uit te spreken. Spr. stelt voor, de beslissing omtrent de aan-
wijzin g van een bouwmeester  voor  het stadhuis uittestellen, 
en het publiek in de gelegenheid te stellen, kennis te nemen van 
de ingezonden ontwerpen. 

e heer r  deinst terug voor  de consequenties, die het voor-
stel Spiekman zouden brengen. Wij  behoeven ons, zegt spr., niet 
blind te laten leiden door  de gegeven voorlichting. n enkele op-
zichten wijk t spr. af van den lof, die aan het rapport van de jur y 
door  verschillende sprekers is geschonken. Twee ontwerpen zijn 
naar  voren geschoven, die geen van beide voor  uitvoering vat-
baar  zijn. t alle waardeering voor  de deskundigheid van de 
jury , kan spr. niet haar  oordeel over  het ontwerp Groen en Wit 
deelen. Ten opzichte daarvan gaat het hem als den heer  Spiel--
man. t ontwerp verdient uit schoonheidsoogpunt, naar  spr.'s 
oordeel, verre de voorkeur  boven het ontwerp S. P. Q. . e 
eenige weg voor  spr. is, zijn stem uit te brengen tegen het voor-
stel van B, en W. t dit verworpen worden, dan zal hij  on-
middellij k een gelijkluidend voorstel indienen, met vervanging 
van het motto S. P. 0\  door  Groen en Wit . 

e heer  v. Beers merkt tot geruststelling van den heer  Nolst 
Trénit é op, dat hij  het volkomen eens is met B. en W. en met den 
heer  Verheul. Ook spr. meent, dat het ontwerp S. P. Q. . een 
raadhuis zal geven, volkomen passend voor  onze stad. e mooie 
kleurtje s van de maquette van Groen en Wit hebben den heer 
Spiekman en anderen beïnvloed. t volle gerustheid beveelt 
spr. aanneming van het voorstel van B. en W. aan. 

e heer  Buskens voert aan, dat de heeren Spiekman en -
lander  het advies van de raadhuiscommissie vrijwe l op zijde 
zetten. Waar deze benoemd is ten einde advies uit te brengen, 
is voorlichting van het publiek onnoodig. 

e Voorzitter  betuigt als voorzitter  van de jur y dank aan hen 
die aan den arbeid van dit lichaam hulde hebben gebracht; 
temeer  mag hij  dit doen, omdat hij  allerminst leider  is geweest 
en geen oogenblik uit het oog heeft verloren, dat hij  was een 
leek. Aan de beoordeeling van de ontwerpen was een reuzen-
arbeid verbonden; dagen en dagen heeft de jur y daaraan be-
steed en spreker  heeft dan ook de zekerheid, dat van het pu-
bliek geen betere voorlichting zou kunnen uitgaan. t advies 
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van de jur y is, dat de raad moge kiezen tusschen de ontwerpen 
S. P. Q. . en Groen de Wit , die elk voordeelen bieden. Er is niet 
de minste kans, dat de jur y eenstemmig zou komen met een 
advies, een van de ontwerpen te kiezen. e beide ontwerpen 
hebben elk een eigen karakter . Steeds zal een plan bij  prijs -
vragen als deze, aan wijzigingen onderhevig zijn. Volkomen 
terecht heeft de heer  Nolst Trénit é het verschil in verdienste 
tusschen beide plannen aangeduid. e raadhuiscommissie heeft 
B. en W. geadviseerd het plan S. P. Q. . te kiezen. B. en W. 
hebben dit advies, na eigen aanschouwing overgenomen en zij 
zijn overtuigd, dat hierdoor  een zeer  superieur  gebouw zal 
worden verkregen. Zeker  waar  is het, dat dit plan ook wijzi -
gingen zal moeten ondergaan, wellicht ook in het uiterlijke , 
maar  nimmer zal dit het karakter  van het gebouw, de groote 
aantrekkelijkhei d ervan, wijzigen. 

Sommige sprekers en eenige schrijvers in de pers, hebben met 
veel geestdrift gesproken over  het plan Aquarius ; de sprekers 
met heel wat meer  kennis. n zou zich vergissen, indien men 
meende, dat dit plan, indien het ware gebleven binnen het ge-
stelde limiet, de algemeene instemming van de jur y zou hebben 
gehad. t overschrijden van de bouwsom kan. in het bijzonder 
bij  een gesloten prijsvraag, niet over  het hoofd worden gezien: 
ook daarom is dit een gewichtig element, omdat een prijsvraag 
als deze niet heeft een academisch doel, maar  een prijsvraag is 
voor  een gebruiksgebouw, dat voor  het opgegeven bedrag kon 
worden gemaakt. t men een ontwerper, die de kosten over-
schreden heeft, de gelegenheid verder  mede te dingen, dan be-
gaat men een onrechtvaardigheid tegenover  de overige mede-
dingers. n dit verband wijst spr. op het Vredespaleis. r  een 
overschrijder  van de bouwsom uit te sluiten, handelt men bo-
vendien naar  de voorschriften van de j  tot bevorde-
rin g der  bouwkunst. 

' Spr. hoopt dat de volgende week publiciteit aan deze zaak zal 
worden gegeven. e vraag loopt hierover, of het publiek voor-
dat een beslissing genomen wordt, in de gelegenheid gesteld 
moet worden, voorlichting te geven. t den heer  v. y is spr. 
van oordeel, dat de raad de verantwoordelijkheid moet aan-
vaarden als vertegenwoordiger  van de burgerij . n uitgenoo-
digden architecten is geheimhouding opgelegd, totdat de raad 
uitspraak heeft gedaan. l en dwars zouden de mededin-
gers zich hebben bedacht, indien zij  geweten hadden, dat hun 
ontwerpen aan de beoordeeling van het publiek onderhevig 
zouden zijn geweest. t gaat niet aan, te zeggen dat de voor-
waarde waarvan B. en W. na machtiging van den raad. gebruik 
gemaakt hebben, buiten de bevoegdheid van het college ligt. 
Voor  zoover  spr. bekend is, is het slechts eenmaal gebeurd dat 
bij  een prijsvraag gehandeld is in den zin als de heer  Spiekman 
wenscht. t was bij  een prijsvraag voor  een reclameplaat, uit-
geschreven door  de vereeniging Gouda Vooruit , maar  daarbij 
werden de beide door  de jur y bekroonde ontweipen van pu-
blieke beoordeeling uitgesloten. 

t oordeel van het publiek zal niet dan nadeel baren. Wordt 
het voorstel-Spiekman aangenomen, dan zal het einde van deze 
zaak nog niet te voorzien zijn, het verdriet zal dan pas beginnen. 
Tot nu toe is de raadhuisbouw van m een blijmoedige 
zaak geweest. Gaat men met het voorstel van den heerSpiekman 
mede, dan zal men een raadhuiskwestie scheppen. Wijst men 
thans den bouwmeester  aan, dan zal het jaar  1913 m iets 
beters geven dan de schoonste tentoonstelling of het schoonste 
volksfeest, en zal men de opdracht hebben gegeven tot den bouw 
van het eerste groote stadhuis in de verloopen eeuw. 

e heer r  is versterkt in zijn oordeel, dat een nieuw ad-
vies van de jur y van groot nut zal zijn. Spr. heeft niet den indruk , 
dat de raad zijn meening deelt; hij  dient een motie in met de 
strekking B. en W. uit te noodigen de jur y te verzoeken, den raad 
van voorlichting te dienen voor  een definitieve keuze tusschen 
de ontwerpen S. P. Q. . en Groen en Wit . 

t voorstel-Spiekman, in stemming gebracht, wordt verworpen 
met 32 st. tegen 3 van de heeren v. Aalten, Spiekman en Stolle. 

t voorstel van den heer r  wordt verworpen met 32 

stemmen tegen 3 van de heeren v. Aalten. r  en Bakker. 
t voorstel van B. en W., eerste gedeelte, wordt aangenomen 

met 28 stemmen tegen 7 van de heeren , Spiekman, v. 
Schelven, Stulemeyer, v. Zijp , Stolle en . 

t tweede gedeelte wordt zonder  stemming aangenomen. 
e heer  Verheul vraagt, of nu niet bekend gemaakt moet wor-

den den naam van den inzender  van het ontwerp S. P. Q. . en 
stelt voor  dat de raad dezen een telegram van hulde voor  zijn 
arbeid zendt. Tevens brengt spr. onder  applaus hulde aan de 
raadhuiscommissie. 

e Voorzitter  betuigt zijn dank voor  deze hulde en deelt mede. 
dat de inzender  van het ontwerp S. P Q. . is professor i 
Evers te , een man wiens naam in onze stad een goeden 
klank heeft. 

e raad besluit prof. Evers telegrafisch de beslissing van den 
raad te berichten. 

T VAN E Y *) T E G 

N VOO  EEN S . 
Aan de Heeren Burgemeester en Wethouders. 

e Jury heeft de eer  Uw College hierbij  uit te brengen het rap-
port betreffende de ter  beoordeeling in hare handen gestelde 
ontwerpen voor  een s te . 
Zi j  wenscht daarbij  hare erkentelijkheid uit te spreken over  de 
wijze waarop haar  de uitvoering harer  taak werd vergemakke-
lijkt , in het bijzonder  voor  de onbekrompen tentoonstellings-
wijze der  ingekomen ontwerpen, waardoor  elk ten volle tot haar 
recht kwam. e ontwerpen zijn zeven in getal en dragen ge-
rangschikt naar  de volgorde van inzending de volgende 
motto's: 

. S.P. Q. . 
. Groen en wit. 
. . 
. Pro domo Sua. 

V. Aquarius. 
. J. J. 

i Prosperitas. 
Een der  uitgenoodigde architecten of combinaties heeft mitsdien 
gebruik gemaakt van de blijkens het programma niet uitgesloten 
bevoegdheid tot het inzenden van twee projecten. 

e ontwerpen voldoen alle aan de gestelde voorwaarden wat 
betreft het aantal en den aard der  gevraagde teekeningen en 
stukken. 
Bovendien is het ontwerp  vergezeld van een 
variant-ontwerp, 't welk echter  blijkens de memorie van toe-
lichtin g een vroeger  stadium van het ontwerp vertegenwoordigt. 
Bij  het ontwerp /. J. is gevoegd een variant-situatie, waarbij  het 
denkbeeld wordt aangegeven het beschikbare terrein door  te 
trekken tot het , zoodat gelegenheid bestaat tot 
den aanleg van een klein plein, ter  verbreeding van den Cool-
singel vóór het . 
Bij  het ontwerp  is gevoegd een gedeelte-
lij k uitgewerkt variant-ontwerp op dieper  bouwterrein dan be-
schikbaar  is gesteld 

e ontwerpen S.  Q.  Groen en Wit en
ritas vertoonen wat de afwerking der  teekeningen betreft enkele 
ondergeschikte afwijkingen van de programma-eischen. 

e maquetten der  ontwerpen  Aquarius en
rodami  vertoonen verschillen met de ontwerpen 

die der  beide laatste ontwerpen zelfs vri j  ingrijpende welke 
echter  niet van overwegenden aard werden geacht. 

*) n de Jury hebben met den Burgemeester . A. . Zimmer-
man zitting gehad de heeren: 
A. C. Burgdoffer. . Jos. Th. J. Cuypers. Amsterdam. 

. E. C. . n . J. . W. . Amsterdam. C. 
, Baarn. A. Salm G.Bzn.. Amsterdam. J. P. Stok Wzn.. 

. C. J. Struyk. . 

Bij  de teekeningen der  ontwerpen is over  het algemeen te weinig 
aandacht gewijd aan de construtieve samenstelling, gelijk in art. 
5 van het programma was verlangd. 

t nader  onderzoek der  inzendingen bepaalde zich in de eerste 
plaats tot controle der  feitelijk e gegevens. e ingediende begroo-
tingen werden nagerekend met inachtname van de in het program-
ma aangegeven eenheidsprijzen. 
Opgemerkt moet worden, dat over  het algemeen de in art. 5 sub 
11 van het programma gevraagde begrootingen aan nauwkeurig-
heid veel te wenschen overlaten. 
Bovendien is afgeweken van het in het programma voorgeschre-
ven systeem van bewerking der  begrooting. e begrooting S.  Q. 

 maakt hierop een gunstige uitzondering door  volledigheid en 
duidelijkheid , welke bovend:en door  schetsen van constructieve 
onderdeelen wordt toegelicht. 

e narekening der  begrooting leidde tot de conclusie dat slechts 
twee ontwerpen S.  Q.  en Groen en Wit waren gebleven bij 
de in art. 12 als maximum beschikbaar  gestelde bouwsom van 
ƒ2.750.000. . hoewel het eindcijfer  in alle begrootingen dat be-
drag aanwijst. 

e begrootingen zijn echter  doorgaans zeer  onnauwkeurig 
globaal opgezet, terwij l ook door  de uitrekening eener  voor  het 
betrokken ontwerp niet als normaal-gemiddelde te beschouwen 
travee, een te laag eindbedrag werd verkregen. 
n bijgaanden staat zijn voor  elk ontwerp samengevat de aange-

geven en nagerekende bouwsommen en de prijzen per . als-
mede de kubieke inhouden, debebouwde.deopenruimten.de 
verdiepmgshoogte. de gangbreedte en de reserve-ruimten, een 
en ander  verdiepingsgewijs gerangschikt, welke cijfers voor 
ieder  ontwerp een vergelijkend overzichtelijk beeld geven dei-
kosten, in verband met de beschikbare ruimten, de mogelijkheid 
van uitbreiding , den meer  of minder  gedrongen aanleg en de 
toetreding van licht en lucht. 

Overgaande tot een nadere beschouwing der  ontwerpen, waarbij 
nevens het resultaat van het bovenstaande onderzoek, de kwali-
teiten van het ontwerp wat betreft plan-indeeling en architectuur 
werden getoetst aan de in art. 13 van het programma aangegeven 
algemeene eischen voor  den bouw. kwam de Jury, bij  alle waar-
deeriug die zij  koestert voor  den arbeid aan de uitvoering be-
steed, tot haar  groote teleurstelling tot de overtuiging, dat zij 
geen enkel der  ingekomen ontwerpen, gelijk zij  daar  liggen, aan 
Uw College voor  uitvoering kan aanbevelen. 
Zi j  meent echter  dat een drietal der  ontwerpen en wel:
Groen en Wit en Aquarius zich door  zeer  bijzondere kwaliteiten 
onderscheiden. r  staan evenwel, gelijk uit de hierbij 
gevoegde gedetailleerde beschouwingen kan blijken , bezwaren 
van uiteenloopenden en deels ernstigen aard. in het bijzonder 
de aanmerkelijke overschrijding van de bouwsom met circa een 
millioen voor  het ontwerp Aquarius. 

e genoemde dri e ontwerpen zijn echter  door  het samenstel 
hunner goede eigenschappen en den aard hunner  tekortkomin -
gen de relatief meest geslaagde der  ingekomen inzendingen en 
naderen het kortst tot de in het programma neergelegde bedoe-
lingen Zij  bieden ook de in architectonischen zin meestgeslaagde 
oplossingen. t spreekt vanzelf, dat voor  de Jury het plan 
Aquarius. uit hoofde der  overschrijding van de beschikbare 
bouwsom, niet in aanmerking kan komen. e Jury stelt, met het 
oog op bovenstaande overwegingen, Uw College voor  om, öf 
tusschen de inzenders der  ontwerpen S.  Q.  en Groen en Wit 
voor  de definitieve opdracht de keuze te doen. óf hen in de ge-
legenheid te stellen tot het indienen van een tweede verbeterd 
schetsplan. waarbij  met aanhouding, zooveel mogelijk, van de 
groote trekken van hun ontwerp, rekening is gehouden met de-
te hunner  kennis gebrachte opmerkingen, Een en ander  op 
dezelfde administratieve voorwaarden als in het programma 
zijn vastgelegd en zonder  bijzondere geldelijke vergoeding. 
Als termij n van inzending waren dri e maanden na uitnoodiging 
te stellen, terwij l tot zes weken na uitnoodiging de mogelijkheid 
tot het vragen van nadere inlichtingen ware te geven. 

t programma van eischen zou daarbij  als absoluut bindend 
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op den voorgrond moeten worden gesteld, zoowel wat betreft 
de bouwsom als de gewenschte groepeering en oppervlakten. 

e schetsontwerpen konden zich bepalen tot de plattegronden, 
den hoofdgevel aan den Coolsingel en voorts tot de door  den 
ontwerper  zelf noodzakelijk geachte stukken en teekeningen. 
mits deze op volkomen duidelijk e wijze zijn bedoelingen doen 
uitkomen en aantoonen hoe de gemaakte opmerkingen zijn te 
ondervangen. 

t het oog op de aesthetische kwaliteiten vestigt de Jury boven-
dien de aandacht van Uw College op het ontwerp Aquarius. 

e Jury houdt zich tot eventueel verdere beoordeeling ter  be-
schikking van Uw College. 

e Jury ter  beoordeeling der  ontwerpen 
voor  een s te , 

(get.) . Voorzitter, 
(get.) J. . W. . Secretaris. 

Behoort bij het  van de Jury voor den
d.d. 24  1913. 
. S. P. Q. . ') 

Volgens de doorsnede heeft het ontwerp de beschikbare breedte 
van 85 ; volgens gevels en plattegronden is de breedte echter 
85,6 . in welk geval (aannemende dat de linker  zijgevel in de 
rooilij n wordt geplaatst) de rechter  zijgevel met zijne paviljoens 
0.65 . en met de wolfskuilen 1,35 . buiten de bouwlijn zou 
voorspringen. Aan den achtergevel is. op het in de gegeven 
situatie daartoe afgesloten terrein, een voor  den dienst belang-
rijk e achteringang ontworpen, welke bovendien de rooilij n met 
2.5 . overschrijdt. 
Voor  toetreding van licht en lucht wordt bij  dit ontwerp over 
het algemeen uitstekend gelegenheid geboden. e vestibule en 
de gangen ten beganegrond van het voorgebouw zullen echter 
slechts matig verlicht zijn. 
Verschillende bodenkamers komen niet direct aan de buiten-
lucht; ter  verlichting van het sousterrain is van wolfskuilen ge-
brui k gemaakt. e verlichting van de Centrale Secretarie door 
bovenlicht, invallend uit eene door  hooge bebouwing omsloten 
binnenplaats had ruimer  kunnen zijn. 

e begrooting bij  dit ontwerp ingediend, onderscheidt zich door 
volledigheid en duidelijkheid , terwij l zij  door  constructieve 
schetsen nader  is toegelicht. t zal echter  raadzaam zijn de op 
f2 750.000 geraamde bouwsom met f 100.000 te verhoogen en te 
stellen op f 2.850 000. 
n beginsel ontmoet de plaatsing van den toren boven de groot-

ste openruimte van het interieur  bedenking uit constructief oog-
punt, aangezien hij  zich daar  ter  plaatse niet oprationeele wijze 
uit het plan ontwikkelt . 

e architectonische opvatting der  gevels werd over  het alge-
meen aantrekkelij k en beschaafd, en in hoofdvormen waardig 
en rustig geoordeeld. Opgemerkt werd dat in de detailleering 
meer  samenhang had kunnen worden bereikt, hetgeen den in-
druk grootscher  zou hebben gemaakt. t uiterlij k druk t op 
rationeele wijze de inwendige verdeeling uit. t vertolkt het 
type ' mede doordien het zich aansluit bij  de daar-
voor  veelal toegepaste stijl-tradities . n afwijkin g van hetgeen in 
de e van Toelichting wordt vooropgezet, wekt het ont-
werp echter  in de eerste plaats veeleer e en Vlaamsche 
herinneringen, dan dat het eene verwerking der  lokale archi-
tectuur  van de 17e en 18e eeuw zou zijn. 

e wijze waarop in de gevels de scheiding van het representa-
tieve- of voorgebouw en het dienst-of achtergebouw is aange-
duid, werd niet in allen deele geslaagd geacht, omdat het -
huis in twee afzonderlijke gedeelten wordt gesplitst, welke te 
weinig samenhang vertoonen. voornamelijk door  de materialen-
keuze. 

t standbeeld van Joan van Oldenbarnevelt is in het ontwerp 
opgenomen in de architectonische compositie van den gevel en 
in verband met den erker  der  Burgemeesterskamer tot een 
hoofdmoment daarvan gemaakt. 

J) Zie de afbeeldingen op de losse plaat. 
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e binnenarchitectuur  - en met name die van het hoofdtrap-
penhuis, de groote hal en de feestzaal - zijn evenwel minder  ge-
slaagd, niet wij l de ontwerper  in verband met de bouwsom naar 
loffelijk e soberheid streefde, maar  doordien zij  grof van detail 
en - - ondanks de feestzaal een samenvoeging van velerlei mo-
tieven vertoont arm van vinding is. 

e plattegronden maken een zeer  overzichtelijken en regelma-
tigen indruk . 

e plaatsing van den toren boven de centrale hal. hoewel voor 
het uitwendig effect zeer  gelukkig, leidt echter  tot constructieve 
complicaties, terwij l bovendien de inwendige oplossing bemoei-
lijk t wordt door  de noodzakelijkheid in het centrum van het 
gebouw zware steunpunten door  te voeren. t heeft in de eerste 
plaats tot gevolg, dat de oplossing van de hoofdtrap niet ge-
slaagd is en een ruime verbinding tusschen deze en de -
en feestzalen, alsmede tusschen deze onderling, ontbreekt. e 
geschiedt door  2 . breede doorgangen in de torenbeenen. 

e representatieve ruimten vormen niet het in het programma 
bedoelde, rond hoofdvestibule eii hoofdtrappenhuis gegroe-
peerde samenhangende geheel. Bij  de feestzaal ontbreekt het 
gevraagde buffet, terwij l de dienkamer niet in directe verbinding 
is met de feestzaal. 

e groepeering van vestibule, hal, achteruitgang en hoofdtrap 
ten beganegrond is geslaagd (de portierskamer is evenwel niet 
gunstig gesitueerd en de groote garderobe te bekrompen). Op de 
hoofdverdieping ontbreekt een vestibule als centraalpunt, ter-
wij l bovendien de toegang tot verschillende voorname ruimten 
als kamers van Burgemeester  en Wethouders en van den Burge-
meester  (tot deze beide door  de antichambre van den Burge-
meester), de trouwzaal en de kamer van den Wethouder  niet 
gunstig is. 

e l vormt met de aangrenzende antichambre en lees-
zaal een goed geheel, maar  van de gevraagde nevenvertrekken 
ontbreken de garderobe der n en de bodenkamer. 

e tribunes, en speciaal die voor  de pers, zijn te klein, (bij  50 . 
plaatsbreedte bevatten zij  respectievelijk 77, 28 en 24 personen), 
hare accessoriën (W. Cs en garderobe) beantwoorden niet aan 
de in het programma gestelde eischen en de bijbehoorende bo-
denkamers zijn ongunstig gelegen. 

e dienstafdeeling is over  het algemeen juist en overzichtelijk 
gegroepeerd. Zij  vertoont echter  verschillende afwijkingen van 
het programma. e belangrijkste daarvan zijn de aanleg van 
5 . (in plaats van 6.5 ) diepe bureaux in de beide dwars-
vleugels van het achtergebouw, alsmede de gedrongen oplossing 
der groote bureaux van den Burgerlijke n Stand, Belasting en 

r  Onderwijs, waarbij  de weliswaar  3.5 . breede maar deels 
doodloopende en door  balies versmalde gangen te nauw zijn. 
Bij  deze bureaux is tevens afgeweken van het gegeven schema 
ten koste van de beschikbare lengte voor  loketten, terwij l de 
wachthal ongunstig is gelegen ten opzichte van de bureaux 

r  Onderwijs en het betalingsbureau der  belastingen. 
Verdere bureaux (schrijfkamer, bureaux voor  den Burgerlijke n 
Stand en Bevolking, Attestatiën, Verkiezingen, . 
Financiën, Pensioenbureau, e zaken) blijven beneden 
de gevraagde afmetingen. Enkele vertrekken (wachtkamers bij 
twee der  Wethouders, een toilet bij  een Wethouder, een ambte-
naarskamer bij  een der  Wethouders, wachtkamer  bij  de contro-
leurs der  belastingen en de bodenkamers in de hoofdvestibule 
der hoofdverdieping, bij  de l en bij  den achteringanĝ  
ontbreken. 

n het bijzonder  is de toegang tot de kamer van Burgemeester 
en Wethouders en tot de Burgemeesterskamer door  de anti-
chambre en tot de kamers der  Wethouders van den Burgerlijke n 
Stand, Onderwijs en Financiën door  de wachtkamer niet aan-
bevelenswaardig. 
Een der  trouwzalen grenst niet aan de bijbehoorende wacht-
kamer. 

e situatie der  Secretarie, geheel ten beganegrond gelegen en 
zonder  verband met de kamers van den Secretaris en de -
ambtenaren, is in strij d met het programma. 
Op de beide bovenste kautoorverdiepingen ontbreekt eene ver-

binding tusschen de beide zijvleugels. e begane grond van het 
gebouw is door  den doorri t in twee gedeelten gescheiden. n 
verband hiermede zijn de neventrappen aan de achterzijde van 
het gebouw te afgelegen om met gemak te worden gebruikt als 
communicatie binnenshuis door  ten beganegrond werkzame 
ambtenaren. e verbinding der  rijwielbergplaat s met het -
huis ontbreekt. e garderobes en W.C.'s voor  het personeel zijn 
over  het algemeen te bekrompen opgevat. e bij  verschil-
lende hoofdzalen gelegen toiletten met W.C. zijn minder 
gunstig en missen een voorportaal. Publieke W.C.'s zijn in on-
voldoende getale (slechts ten beganegrond onder  een der  neven-
trappen) ontworpen, terwij l die onder  de hoofdtrap niet gunstig 
zijn. e paternosterliften ten dienste der  bureaux ontbreken, 
terwij l de liften in het voorgebouw niet gemakkelijk gelegen zijn. 
Conciërgewoning en politiepost zijn gunstig gelegen. e groe-
peering der  keukens en koffiekamers voor  het personeel is niet 
practisch. 

e Jury voor  den , 
(get.) J. . W. , 

Secretaris. 

. Q 
Geachte , 

Naar  aanleiding van de in Uw blad gepubliceerde motie aange-
nomen door  de Algemeene Vergadering van den Bond van 
Nederlandsche Architecten aan het adres van den r . 
Elte Phzn., stellen wij  er  prij s op te verklaren: 
a. dat de r  Verschuyl nimmer belast is door  de . t 
Nederlandsche Sportpark"  tot het maken van plannen voor  een 
te bouwen stadion; 
b. dat dus den r  Elte nimmer is medegedeeld, dat de r 
Verschuyl belast was met het maken van plannen ; 
c. dat bovendien er  geen sprake van is geweest, dat de r 
Elte zonder betaling een ontwerp zou maken ; 
d. dat evengoed aan den r  Elte als aan den r  Verschuyl 
een bedrag van f 500. is aangeboden voor  hun bemoeiingen, 
toen besloten was een openbare prijsvraag te houden; 
e. dat de r . P. Berlage Nzn. lid der  jur y van den door  ons 
uitgeschreven prijsvraag reeds in Apri l 1912 heeft kennis geno-
men van bovenstaande feiten waarmede Z.Ed. volkomen ge-
noegen nam, getuige het feit, dat hij  in de jur y zitting nam. 
Na deze mededeelingen behoeft het o.i. geen betoog, dat er  ook 
na ons schrijven van 10 r  1912 aan het Bestuur  van den 
Bond, waarin een volledige uiteenzetting der  feiten werd gege-
ven, geen sprake van kan zijn van unfaire handelwijze van de 
zijde des n Elte. 
Eerder  zou ik deze unfairheid bij  den Bond willen zoeken. 

l dus reeds verleden jaar  door  ons Bestuur  deze zaak 
geheel is afgewikkeld, hebben wij  voor  de goede orde gemeend, 
een en ander  even te moeten uiteenzetten. 
Voor  het vervolg is ook voor  ons deze zaak absoluut geëindigd. 

N , 

Secr. . Ned. Sportpark. 

N VA N 'S -
. 

Naar aanleiding van mijn ingezonden artikeltj e in no. 18 van dit 
orgaan, waarin ik den heerS. op zijn persoonlijken aanval tegen 
den r  van Gemeentewerken van 's Bosch wees, komt 
me waarachtig de heer  S. zich in nummer 21 nog beklagen, dat 
hij  door  mij  minder  vriendelij k behandeld is. 
k vind het bepaald naïef, dat hij  in mijne terechtwijzing eene 

minder  vriendelijk e behandeling ziet, dat hij  zijn artikel (ik kan 
het niet anders verklaren) correct en humaan vindt, en zich hoo-
gelijk verplicht heeft geacht, zooveel mogelijk op den r 
van Gemeentewerken af te geven. 

, zegt de heer  S., vindt hij  mijn bedenktijd, ongeveer  vier 
weken (29 t dag van verschijning van no. 13 en 24 Apri l dag 
van inzending van mijn schrijven) wat lang ; (zeer  verzwarend 
argument voor  mij , die niets wist van de verschijning en aanvan-
kelij k ook niet geneigd was een ander  te verdedigen !) En vindt 
hij , den bedenktijd voor  de inlevering van zijn verweerschrift 
(3 22 ) dus drie weken, hij , die op zijn vingers kon uittellen 
dat op zijn artikel wel een antwoord zou volgen, dan kort ? 
Niettemin erken ik, dat ik zoo vlug had kunnen zijn als S.! 
Op zijn artikel verder  in te gaan vind ik onnoodig, daarom 
basta ! h naar  aanleiding van het artikel uit de N. . Courant 
over  bedoeld plan zij  mij  bespreking van eenige punten in deze 
zakelijke kritie k voorkomend, veroorloofd. 

Volgens de toelichting, behoorend bij  het plan. is het de bedoe-
ling dit in gedeelten uit te voeren, doch ik wil opmerken, dat 
niet de grootste, doch de kleinste haven het eerst zal worden 
gemaakt. e verbetering, die de geachte schrijver  voorstelt te 
bereiken door twee haventoegangen te maken, is bedenkelijk. 
Vooreerst is de ontworpen haventoegang (60 meter  in den bo-
dem, dus breeder  dan de ) niet zoo smal. dat daar  verstop-
pingen uit zullen volgen, omdat het in- en uitvaren niet voortdu-
rend zal plaats hebben. Veel gevaarlijker  is wat schrijver  wil . 
een tweede haventoegang op  200 . beneden de sluis, waar-
door  volgens hem verstopping in de haven wordt vermeden, 
maar  m. i. juist grooter  gevaar  voor  de doorgaande scheepvaart 
in de e ontstaat, dat in de eerste plaats moet vermeden wor-
den. Schrijver  noemt dien afstand tot de schutsluis voldoende, 
doch mij  komt het voor, dat die te kort is en durf als zeker  aan-
nemen, dat de t het scheppen van zulk een toe-
stand niet zal toelaten. 

n heeft de schrijver  nog een voorname factor  over  het hoofd 
gezien . dat de linker k is het „Jaagpad" , dat dus de 
150 meter  kadelengte, die zou worden verkregen, zooals schrij-
ver  voorstelt, bij  het terrein tusschen de beide havens, door  het 
maken van een tweeden haveningang, niet als zoodanig langs de 

e kan worden gebruikt, en dat er  bij  gevolg geen gunstiger 
havenaanleg wordt verkregen, en aan industrieterrei n  1 hec-
tare zal verloren gaan, ongerekend nog, dat er  in plaats van éëne, 
twee overbruggingen zullen moeten gemaakt worden voor  de 
doorgaande verbinding van het Jaagpad. 

e wigvorm der  industrieterreinen lijk t mij  in afwijkin g van het 
gevoelen van schrijver  zeer  gunstig. r  worden terreinen 
van verschillende diepten verkregen, en hebben dus de verschil-
lende industriën dienaangaande eene groote keus. 
Wat schrijver  zegt over  de spoorwegaansluitingen vind ik juist, 
en geldt dus voor  de uiterste punten van het terrein langs de 

e en het waaiervormig terrein ; vooral dit laatste, waardoor 
dit dus veel gunstiger  wordt, daar  dan de wegen gedeeltelijk 
komen te vervallen. 

Niet de nieuw te maken weg langs de e is de eenige verbin-
ding met de industrieterreinen, doch ook de weg naar  Vlijme n 
geeft als zoodanig toegang, doch is niet de gewenschte. omdat 
deze een spooroverweg is en de nieuw te maken, voor  zoover 
deze de spoorbanen kruist , als tunnel zal bewerkt worden. 
Wat schrijver  verder  zegt over  het volgen der  gemeentegrens is 
te waardeeren, en als dan die grens en een gedeelte van de daar-
langs ontworpen plantsoenstrooken ') vervallen, dan kan er 
verder  al zeer  weinig sprake zijn van versnippering van plant-
soen. k baseer  dezen gedachtengang op de Bossche toestanden, 
waar  plantsoenaanleg voortdurend wordt beschadigd, omdat er 
speelterrein te weinig is. 

Een plantsoenaanleg. zooals de schrijver  in de N. . Courant 
aangeeft, kan voor  andere steden de gewenschte zijn. voor  den 
Bosch vind ik die niet de goede. 
Voor deze stad is het noogst noodig te zorgen voor  veel speel-

1 Waar  schrijver  spreekt van plantsoen waifhet duidelijker  geweest de -
gen van het uitbreidingsplan te vernielden, zoodat het een ieder  duid' li. k was, dat 
niet alleen plantsoenen, doch ook speelplaatsen en sportterreinen daarmede zijn 

bedoeld. 
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terrein, waar  de jeugd niets kan bederven, en dan nog op ver-
schillende plaatsen. 

n is het ook geen overdaad ook langs de achterzijde van 
het spoorwegemplacement een strook plantsoen aan te leggen, 
omdat het uitzicht op de achterzijde van een onvermijdelij k 
rommelig emplacement minder  fraai is. En ten bewijze, dat de 
overige plantsoenaanleg ook geen versnippering is, neem ik ge-
deeltelijk over  wat vermoedelijk dezelfde medewerker  van de 
N. . Courant schrijf over  de tentoonstelling van stedenbouw 
te ; ..Bij  alle ontwerpen, maar  in het bijzonder  bij 
„d e bekroonde, is bij  de verbetering en de uitbreidin g van den 
„stadsbouw rekening gehouden met de noodzakelijkheid om de 
„industrieel e ondernemingen zooveel mogelijk samen te bren-
„gen in bepaalde centra in verbinding met de groote verkeers-
aders voor  goederenvervoer  en goederen spoorweg-verkeer. 
„E r is zorg voor  gedragen, dat in de nabijheid dezer  industrie-
„kwartiere n arbeidersbuurten zijn ontworpen; maar steeds 
„daarva n gescheiden door  strooken parkaanleg. 
Wat de geering van de terreinen betreft, valt uit schrijvers aan-
haling te constateeren. dat ook hij  niet alle straten onder  een 
rechten hoek wenscht te laten '-cruisen, dat er  dus ook schuine 
en gebogen straten mogen zijn. wat ik duidelijker  wil omschrij-
ven door  te zeggen, dat ze onmisbaar zijn. k verwijs hierom-
trent naar  het werk van Paul Schultze Naumburg. 
En dat het werkelij k niet zoo bezwaarlijk is voor  de bebouwing, 
bewijst het ontwerp in No. 15 blz 174 van dit orgaan, waarin de 
ontwerper  een prachtvoorbeeld heeft geleverd van goede op-
lossing. 

Wanneer  dus bij  een ingebouwd pand door  goede distributi e 
de bezwaren van scheefheid zijn te overwinnen, hoeveelte meer 
kan dan eene goede oplossing worden verkregen bij  een hoek-
pand waar  een open ruimt e aan een der  straten verkieslijk is, 
of sprongen in de gevels kunnen worden ontworpen, die oordeel-
kundig aangebracht, juist de schoonheid van de gevels zullen 
verhoogen. Een goed architect weet voor  een scheef terrein een 
goed plan te ontwerpen, een halfbakken architect is het nog te 
machtig voor  een rechthoekig terrein een degelijk plan ineen te 
zetten. 

k wil hiermede niet zeggen, dat ik scheeve terreinen prefereer, 
doch wil tevens constateeren, dat het onmogelijk is. die in een 
uitbreidingsplan te vermijden. 

t het wenschelijk is ook op een uitbreidingsplan aan te geven 
de plaatsen voor  verschillende openbare gebouwen zal een ieder 
toestemmen, zoowel als dat twee kerken voor  dit terrein te 
weinig is. 

t wil mij  voorkomen, dat de ontwerper  alleen voor  deze ge-
bouwen, waarvan de kleinste eene minder  gewenschte plaats 
heeft, de aandacht heeft gevraagd. 

t alles voor  verbetering vatbaar, maar  ook, dat veel een per-
soonlijke opvatting is, blijk t ook hier. 

. 

m . M 
Zorgvliet . Naar  de Nieuwe Ct. verneemt, heeft de maatschappij 

t Park Zorgvliet besloten den gemeenteraad te verzoeken zijn 
goedkeuring te willen hechten aan het denkbeeld om de straten 
op Zorgvliet te noemen naar  groote architecten. Eén uitzonde-
rin g wordt daarbij  gemaakt,'t is voor  den weg, welke loopt van 
den Ouden-Schevingschen weg langs den tuin om het Vredespa-

leis naar  de , bij  de n van -
voort en welke Carnegielaan zou heeten. 

t plan zou zijn, om de lanen op het Zuidelij k deel van het park 
Zorgvliet te noemen naar  de e bouwmeesters ; langs 
het landgoed van mr. Goekoop zou dan liggen de Berninilaan en 
de laan, die rechthoekig hierop en evenwijdig met den Scheve-
ningschenweg loopt, zou de Albertilaa n zijn. e lanen, rechthoe-
kig op de Berninilaan staande, ter  weerszijden van het plansoen 
waardoor  de beek gaat, zouden respectievelijk naar l An-
gelo en Palladio genoemd worden. En de weg welke van de 
Berninilaan langs de villa' s aan de zijde van de Groot -
nelaan, naar  de Carnegielaan loopt, zou Bramantelaan heeten, 
naar  den bouwmeester  van den Sint Pieter. Voorts zou een 
andere laan op dit villaparkgedeelte de Brunolescolaan worden 
genoemd, naar  den bouwmeester  van den beroemden m te 
Florence. 

Op het westelijk deel van het villapark , zou men aan de lanen 
geven namen van e en Vlaamsche bouwmeesters. 

r  komt dan, langs het landgoed van mr. Goekoop (dus recht-
hoekig op de Berninilaan) de Jacob van Campenlaan ; het plein, 
dat zich ongeveer  nabij  het midden van deze laan vormt zou het 
Vredeman de Vriesplein heeten, naar  den architect die het stad-
huis te Antwerpen bouwde. r  laugs en langs het vijverplant -
soen zou gaan de n de n (de bouwmeester  van de 
Vleeschhal te . Verder  zou evenwijdig aan de Stadhou-
derslaan de Pieter  Postlaan loopen (de architect die o.m. het 

s bouwde) en daarachter  zou gelegen zijn de k 
de n (de bekende bouwmeester  van verschillende 
Amsterdamsche kerken). Ten slotte zou rechts op dit terrein nog 
de Anthonie n komen en links, langs het gemeente-
terrein, de Quellinuslaan. 

Op het later  in exploitatie te brengen noordelijk deel van het 
villapar k „Zorgvliet "  zou men de lanen namen van Fransche en 

e bouwmeesters willen geven. 
e Vereeniging tot Bevordering van 

Volkskunst. t Bestuur  van genoemde vereeniging hield op 
Vrijda g 16 i hare tweede Vergadering in dit jaarind e boekerij 
van het m van d te . d 
werd, door  den welwillenden steun van den Voorzitter  der 
Nederlandsche vereeniging, den r  Tutein Nolthenius, een 
beeldhouwer tot het maken van artistiek speelgoed werd opge-
leid en deze reeds op verschillende t Tentoonstellingen 
n.l. Amersfoort, n en m werkzaam geweest is en 
daar  zeer  de aandacht heeft getrokken. 

e bedoeling is om in samenwerking met de vereeniging voor 
t de voorwerpen welke op de door  deze vereeniging ge-

organiseerde tentoonstellingen ingezonden worden, een hooger 
standpunt te doen bereiken en een meer  artiestieken geest te 
doen aannemen. Opdeze wijze zal de invloed der Nederlandsche 
Vereeniging tot bevordering van Volkskunst zich geleidelijk op 
de meest verschillende voorwerpen doen gevoelen en hen een 
beter  cachet doen verkrijgen . 
Bezichtigd werden eenige ethnografica, in het m van 

d aanwezig, die een juiste voorstelling gaven van 
hetgeen onder  volkskunst wordt verstaan, alsook eenige lepels 
en kleinere voorwerpen van hoorn vervaardigd door  den r 
Jules Vermeisen, die uitstekend aan het doel beantwoorden, 
een bewijs, dat wel degelijk nog volkskunst bestaat. 
Besloten werd, de algemeene vergadering, wegens bijzondere 
omstandigheden eerst in het najaar  te doen plaats hebben. 
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t nieuwe s voor , door  J. Gratama. 
Opt sien vant Patroon voort s tot , door 
Candidus. Fundeeringspalen van Gewapend Beton, door 

. f Jr . — t van de Jury ter  beoordeeling van 
de ontwerpen voor  een s te . Vervolg en 
Slot. — Jaarverslag van den d van Arbitrag e in de Bouw-
bedrijven 1912. Berichten. t 2 platen. 

. 

G VA N T  OP 
G 10 JUN  1913 T E N 1 0 ' U U  V . N T 

GEBOUW . 

Aanwezig waren de heeren: A . Salm G.Bzn., voorzitter. S. de 
Clercq, A . W. C. , J. W. , Alb . Otten, B. J. Ouëndag 
en de Alg. Secretaris J. Gratama. 

e heer  W. t Czn. verschijnt om 2 uur ter  vergadering. 
e heeren J. A . G. van der  Steur  en Jan Stuyt hadden bericht 

verhinderd te zijn. 
e voorzilter  opende de vergadering en heette allen welkom, in 

het bijzonder  den heer , die als nieuwbenoemd lid voor 
het eerst de vergadering bijwoonde. Spreker  verheugde zich 
over  de benoeming van den heer , die reeds meermalen 
krachti g heeft medegewerkt in de , o.a. bij  de voor-
bereiding van het examen . 

E V A N . t ingenomenheid nam het -
bestuur  kennis van een schrijven van den heer  C. . 
waarin deze mededeelde, dat hij  de benoeming tot lid in de 
Commissie van Onderzoek aanvaardde. 

E G . G 

T E  1914. Tot definitieven candidaat in deze Com-
missie, als vertegenwoordiger  der , werd benoemd 
de heer  J. Gratama. e candidaten der  4 bouwk. vereenigingen 
en van de V. A. N. . vormen een voordrachtlest voor  de benoe-
ming door  het Gemeentebestuur. 

E T E . Van B. en W. was een 

schrijven ontvangen, waarin zij  mededeelden, dat na het over-
leg gepleegd door  den r  van Gemeentewerken van 
Schiedam met het , aan den d van Schiedam is 
voorgesteld een Commissie in het leven te roepen ter  beoordee-

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

ling van ontwerpen van bouw- en terreinindeeling. die aan 
goedkeuring van B. en W. zijn onderworpen en van de ontwer-
pen der  door  de Gemeente te stichten gebouwen. 
n verband hiermede werd het r  uitgenoodigd voor 
die commissie 2 leden te benoemen. 

t r  gaf hieraan gevolg en benoemde de heer  A. 
van der , architect te t en Alb. Otten. architect te -
terdam, die beiden de benoeming hebben aanvaard. 

G . Van gewaardeerde zijde werd het -
bestuur  attent gemaakt op de plannen tot slooping van gebou-
wen op het Vreeburg te Utrecht waarbij  tevens de laatste brok-
stukken van het oude kasteel Vreeburg zouden verdwijnen. 

t werd betreurd en gevraagd werd. of hiertegen niet geageerd 
kan worden. 
Besloten werd dit onderwerp in handen te stellen van de -
mentencommissie, ingesteld door  het , voor  prae-
advies 

. Besloten werd de j  lid te doen wor-
den van het Premier  Congres l et Exposition com-
parée des Villes, te houden te Gent van 27 Juli 11 Augustus 
1913; en van het 3de Congres Artistiqu e l te houden 
te Gent van 19 23 Juli 1913. 
Tot afgevaardigde der j  op het laatst genoemde 
congres werd benoemd de heer  A. Salm G.Bzn.. voorzitter 
der . 

S T E . Van den Bond t was het 
verzoek ontvangen een adres te willen verzenden aan den 
Gemeenteraad van Amsterdam, waarin adhaesie betuigd werd 
met het adres van den Bond, waarin de d van Amsterdam 
verzocht wordt in de Amsterdamsche Politieverordeningen 
eenige, nader  aangeduide bepalingen tot bestrijding van inbreu-
ken op het stadsschoon toe te voegen. 

t r  achtte het wenschelijk voorloopig zich van 
uiting te dezer  zake te onthouden, totdat de Commissie voor  het 
Stadsschoon te Amsterdam zal zijn geconstitueerd, hetgeen bin-
nen kort zal plaats hebben. t ligt op den weg dezer  veelzijdige 
Amsterdamsche Commissie zich uit te spreken over  het vraag-
stuk der  reclames te Amsterdam. 

G S . Zooals te begrijpen is, 
maakte ook de tentoonstelling van de ontwerpen ingezonden 
voor  den bouw van het e , een punt van 
bespreking uit. 
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Afgescheiden van de vraag, of elk der  aanwezige hoofdbestuur-
deren zich geheel kon vereenigen met het resultaat, dat deze 
prijsvraa g heeft opgeleverd, werd algemeen de tentoonstelling 
in hooge mate belangrijk geacht. Tal van goede ideeën zijn in 
het ingezonden werk vastgelegd; allerlei interessante oplos-
singen, zoo van het geheel als van de onderdeelen zijn te zien, 
terwij l ook het teekenwerk meermalen van hooge kwaliteit is, 
zoodat zeer  zeker  deze krachtige inspanning der  uitgenoodigde 
architecten in den wedstrijd voor  een zoo belangrijk monumen-
taal gebouw vruchtbaar  zal werken op de ontwikkeling der 
Nederlandsche bouwkunst. t r  meende dan ook, 
dat m hulde verdient voor  de breede wijze, waarop het 
den prijsvraag heeft opgevat. 

Toch blijk t uit het tentoongestelde duidelijk , dat er  veel werk is 
geleverd, dat overbodig is. Veel beter  ware het geweest, wan-
neer  eerst een ideeën-prijsvraag was gehouden, welke van de 
deelnemers lang niet zooveel werk verlangt als van de plaats 
gehad hebbende prijsvraag; en wanneer  daarna de besten van 
den vóórwedstrij d waren uitgenoodigd tot den definitieven 
kamp, zooals destijds door  de j  t. b. d. Bouwkunst in den per-
soon van haren Voorzitter , den r  Salm den Burgemeester 
van m was geadviseerd. 

t r  achtte het wenschelijk. dit beginsel voor  voor-
komende gevallen te propagandeeren. 

E G V O O S E N . n 

verband met het bekende verzoek van den Alg. Ned. Opzichters-
en Teekenaarsbond. om den opzichters en teekenaars des Zater-
dagsmiddags vri j  te geven, ontspon zich een debat. Werd aan den 
eenen kant er  wel voor  gevoeld, om de opzichters en teekenaars 
dien middag verlof te geven, wanneer  ten minste het werk het 
toelaat, aan den anderen kant achtte men het niet juist hiervoor 
een regel te maken, waardoor  zekere verplichting voor  den 
architect zou ontstaan. n elk geval moest de architect vri j  blijven 
het verlof te geven of niet. 

Vooral in den zomer achtte het r  deze Engelsche 
Zaterdag niet onjuist; zoodat de wenschelijkheid werd uitge-
sproken, dat de architecten in de maanden Juli en Augustus, 
wanneer  het werk het toelaat, Zaterdagsmiddag den opzichters 
en den teekenaars vri j  geven. 

Ten 2 ure n m. werd de heer t met een toepasselijk 
woord van den voorzitter  geïnstalleerd. Uit de verkiezing blijk t 
wel, zeide de voorzitter, hoe zeer  de verdienste van den heer 

t op prij s worden gesteld, en ook, hoezeer  de oude toe-
standen zijn veranderd, en in plaats van zekere vervreemding 
tusschen verschillende architecten en vereenigingen. nu de 
groote algemeene belangen de architecten meer  bindt en meer 
samen doet werken. 

e heer t wees op de eigenaardige positie van dit 
, dat beschouwd moet worden als een cabinet 

d'affaires. t was in die kwaliteit dat hij  de benoeming heeft 
aangenomen, tot dat de fusie met den Bond v. Ned. Architecten 
heeft plaats gehad, welker  tot standkoming spreker  van harte 
weuscht. 

a werd overgegaan tot de behandeling van het praeadvies 
van het r  over  de concept Statuten en Alg. . -
lement voor  de gefuseerde vereeniging, opgemaakt door  de 
Fusie-commissie. 

t rechtskundig advies, dat ingewonnen was, werd besproken; 
een tweede rechtskundig advies, reeds gevraagd, was nog niet 
binnengekomen. 
Besloten werd g 15 Juli a.s. opnieuw te vergaderen, voor-
namelijk ter  vaststelling van het praeadvies, waarbij  de Fusie-
commissie gevraagd zal worden tegenwoordig te willen zijn 

t verder  behandelde is niet voor  publicatie geschikt. 

 Alg. Secretaris. 

J. . 
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T E S VOO
. 

r  J. . 
et zal niet noodig zijn er  op te wijzen, dat de 
belangrijkste gebeurtenis op bouwkundig ge-
bied op het oogenblik is: de uitslag van de 
besloten prijsvraag voor  het nieuwe s 

van . e royaal opgevatte prijsvraag voor 
een gebouw, dat architectonisch behoort tot de meest 
belangrijk e in Nederland in de laatste paar  eeuwen, 
was, behoudens een belangrijk punt bij  de keuze der 
uitgenoodigde architecten, met sympathie door  de col-
lega's begroet. Natuurlij k dat de nieuwsgierigheid naar 
het ingezonden werk en naar  den uitslag groot was. 
Erkend moet worden, dat de Juryleden, hoe vaak ook 
door  collega's gepolst of listiglij k bestookt, zoo goed als 
niets hebben losgelaten. Na niet veel besprekingen deed 
de d in zijn vergadering van 5 Juni, een keuze uit de 
door  de Jury aanbevolen ontwerpen _S. P. Q. "  en 
.Groen en "Wit" , en gaf zij, op advies van de -
commissie, de voorkeur  aan het eerste, waarvan de 
maker  is Prof. i Evers te . 

r  de welwillendheid van het h Ge-
meentebestuur  ontving de e van het B. Week-
blad een uitnoodigingskaart om de inzendingen te be-
zichtigen, vóór dat het publiek tot de tentoonstelling 
werd toegelaten. r  was ik in de gelegenheid 
rustig en goed van het geleverde werk kennis te kunnen 
nemen. 

e 7 inzendingen zijn geëxposeerd in een oude, buiten 
dienst gestelde school in de t no. 20. Eenvou-
dig aangekleed voldoen de voormalige leslokalen uit-
stekend voor  het nieuwe doel; iedere inzending, waar-
van hoofdzaak is het op oogshoogte geplaatst model, 
heeft zijn eigen lokaal en komt, door  de ruime opstel-
ling en het goede licht, uitstekend tot haar  recht. 
Wel moet men hierbij  goed in aanmerking nemen, dat 
menig model, op een afstand gezien, goed voldoet, 
maar  dat de Coolsingel slechts 50 . breed is, zoodat 
de uiterste grens, waarop men het model feitelij k moet 
zien, is 1 . van den voorgevel af. 

e eerste indruk bij  het rondloopen is, dat er  zeer  be-
langrij k werk te zien is en dat voor  deze aantrekkelijk e 
opgaaf, het s voor , hard en met toe-
wijdin g gewerkt is. Prachtig teekenwerk valt te bewon-
deren, terwijl , bijna zonder  uitzondering, de groote 
modellen voortreffelijk e werkstukken zijn. e uitge-
noodigde architecten hebben hun taak serieus opgevat, 
en te meer  valt het te betreuren, dat zooveel werk over-
bodig en min of meer  nutteloos is geweest. Waarom 
heeft men de prijsvraag niet in tweeën gesplitst, en eerst 
een ideeënwedstri jd gehouden, die van de mededingers 
betrekkelij k weinig arbeid vordert, en die toch vol-
doende gelegenheid biedt om het talent van den ont-
werper  en zijn opvatting van het gebouw te keuren? 

t waren dan een paar  afgevallen, die tóch niet in 
aanmerking kwamen, wegens gemis aan voldoende be-
heersching van het onderwerp, maar  die nu, met hun uit-
voerige teekeningen en model, een grooten noodeloozen 
arbeid hebben verricht . Ook had men daarbij  de ge-
legenheid gehad na den voorwedstrijd, te wijzen op be-
langrijk e punten, die dreigden overschreden te worden, 
o. a. op de absolute handhaving van den gestelden 
bouwsom van f 2.750.000 en op cardinale fouten in de 
plattegronden, waarna de eindwedstrijd tusschen 2 of 3 
der besten kon plaats hebben. ') 

t is te hopen, dat deze prijsvraag ons afdoende zal 
leeren, dat voor  groote monumentale gebouwen geen 
enkelvoudige prijsvraag, maar  een ideeënwedstrijd met 
eindwedstrijd moet worden uitgeschreven. 

n wij  nu eerst eens rustig en globaal het ingezon-
dene beschouwen, om daarna ieder  project nader  te 
onderzoeken. 

t bekroonde project S. P. Q. . van Prof. Evers ver-
toont in de grauw-kleurige maquette een inspirati e op, 
maar  eigenlijk meer  nog een navolging van e 
Vlaamsche en e , met ook Fransche 
invloeden. e gedachte aan een bloemlezing der  archi-
tectuur  komt op. t totaal aspect is wel levendig en 
met verdienste gecomponeerd, maar  niet monumentaal, 
niet grootsch genoeg. e plattegrond heeft meer  ver-
dienste, is handig en beknopt, hoewel met gebreken. 
Vertoont de buitenarchitectuur  weinig bezieling, de 
details van het inwendige zijn beneden het middel-
matige. 

t ontwerp „Groen en Wit "  van Jan Stuyt vertoont 
eveneens een vri j  sterken stijlnamaak. r  is de -
landsche Barock met Engelsche en Fransche invloeden, 
waarin tegenwoordig meerdere landhuizen gebouwd 
worden, tot voorbeeld gekozen. n dezen stijl is het ge-
bouw echter  met talent en smaak ontworpen; een 
architectonische geest, die een goed gevoel voor  ver-
houdingen heeft, spreekt uit het werk. e toren is ver-
dienstelijk van vorm, maar  kan even goed gemist wor-
den. e ontwerper  heeft gemeend, dat deze toren nood-
zakelijk was, in verband met de nabijheid van het 
toekomstige groote postkantoor. t gebouw heeft wel 
breedheid en zekere monumentaliteit; vooral ook de 
zijgevels hebben verdienste. r  het geheel is te 
vriendelij k en te weinig imposant en daarenboven is 
zijn architectonische geest zoo doortrokken van den 
pruikentijd , dat het niet voldoet aan den eisch: een 
monumentaal Stadhuis voor  de groote en zich machtig 
uitbreidende handelsstad , met een interes-
sant verleden, maar  met een veel belangrijker  heden 
en toekomst. 

') j  zij  herinnerd aan het advies, dat de j  tot Bev. der 
Bouwkunst bij  monde van haren voorzitter  den Burgemeester 
van m heeft gegeven bij  de voorbereiding van den 
bouw van het , waarin ook op een dergelijken voor- en 
eindwedstrijd was aangedrongen(naar  aanleiding van de toen-
tertij d vastgestelde e , opge-
maakt op het e Architecten Congres te Weenen). 

t komt met een echte uiting van hem zelf voor 
den dag. "  is zijn motto, en het druk t op 
juiste wijze uit, wat zijn bedoeling is. 
Zij n raadhuis is een monument, is een toren van gewel-
dige massa, 80 . hoog, een prachtig brokstuk -
tiek, een illustrati e bij  een gedicht van , zooals een 
litterato r  mij  zeide. e toren heeft buitengemeene 
kwaliteiten, overweldigt en heeft een pathos, van zeer 
persoonlijk gehalte. Een groote levenskracht zet zich 
breed uit in dezen toren, die is als een stoere apo-
theose van het woelige en krachtige . t 
raadhuis zelf wordt bijzaak, schuilt veilig naast den 
kolos. t geheel is monumentaal en levendig, dat bij 
uitvoering, ondanks zijn gebreken en zijn overdrijving , 
het nieuwe raadhuis zou dan zijn een krachtige, wel 
bewuste, moderne daad. 

e Bazel is in zijn ontwerp ..Aquarius" , zooals dat van 
hem verwacht mag worden. 
Volkomen beheerscht, zonder  onevenwichtige over-
drijving , zonder  aplomb, harmonisch, doortrokken van 
een fij n en welbewust leven, monumentaal in de massa's 
van het gebouw, rij k en op de juiste plaats geornamen-
teerd. t persoonlijke, hoewel in alles doorgedrongen, 
treedt niet op den voorgrond; en is iets algemeens in 
zijn architectuur, hier  en daar  verwant aan de moderne 

e architectuur. t is het redelijke en het syste-
matische, dat klaarheid en rust geeft. Toch rijs t hier-
bij  de vraag, of dit werk, zooals meer  van de Bazel, 
niet te veel geest, te weinig bloed heeft. Wat t 
te veel heeft, heeft de Bazel te weinig; namelijk pittige 
en karakteristieke hoogte punten, accenten, artistieke 
overdrijvingen, die noodig zijn, wil het verhaal, wil het 
rythm e niet te monotoon verloopen. 
Toch is zijn ontwerp een fraaie en zeer  interessante 
schepping, uiting van een buitengewone kunstenaars-
geest. 

e afwisseling van roode en witte baksteen is storend, 
terwij l de toren, hoe fraai ook op zich zelf en in goede 
harmonie met de architectuur  der  gevels, door  zijn 
plaatsing midden in het gebouw, wat vreemd aandoet. 
n de interieurbehandeling herkent men den begaafden 

en verfijnden kunstnij  vere de Bazel. 
t ontwerp: i Prosperitas"  van Otten en 

Overeijnder  heeft ook zeer  goede eigenschappen. e 
gestrekte gevel met de flinke, rijzig e toren links is goed 
begrepen in verband met de ligging aan de Coolvest. e 
massa werking is gelukkig en heeft een groot karakter ; 
de kleine toren rechts is wat verbrokkeld. Trouwens de 
geheele architectuur  aan den voorgevel is, hoewel met 
meerdere verdienstelijke partijen , o.a. de middenpartij , 
nog niet geheel beheerscht, nog niet rustig genoeg ge-
worden. e aansluiting met zij- en achtergevel is zeer 
goed. 

t ontwerp heeft wel een frisch en persoonlijk karak-
ter, maar  het lijk t of e invloeden niet 
overal voldoende verwerkt zijn. Bij  nauwkeurige om-
werking zal het geheel beginselvaster  en rustiger  kun-
nen worden. , behoort deze inzending tot 
de drie beste. 

299 



Een ontwerp, dat vaag herinnert aan het Palais de 
Justice te Brussel, wat zijn groepeering van veelvuldige 
en zware massa's betreft is, „J.J."  van Brinkman . 
Een monumentale bedoeling valt niet te ontkennen, 
maar  de opgaaf, vooral wat de detailleering betreft, is 
niet beheerscht en werkt in hare verscheidenheid ver-
moeiend en onrustig. 
Ten slotte is het ontwerp „Pr o domo Sua"  van Van der 
Tak het minst geslaagd, omdat het druk is en geheel 
het karakter  van raadhuis mist. 

t overzicht geeft als resultaat, dat 5 ontwerpen tot 
nadere beschouwing uitlokken, waarvan 2 aan den an-
tiquarischen en 3 aan den modernen kant staan. e 
3 laatste zijn in het bijzonder  interessant als kunstwer-
ken. All e drie, Aquarius, f en i 
Prosperitas, hebben hun eigen kwaliteiten en het is wel 
jammer, dat de keus niet op een dezer  dri e is kunnen 
vallen, dat alle dri e feitelijk , en terecht, terzijde werden 
gesteld door  de Jury, daar  zij  de gestelde bouwsom 
aanmerkelijk overschreden. 

r  toch, wanneer  men deze 3 projecten overziet, rijs t 
dan daar  niet een figuur  bovenuit, dieniet uitgenoodigd 
werd, maar  die zeer  zeker  voor  dit onderwerp een bij -
zonder  project zou hebben gemaakt, krachti g van mo-
derniteit , groot van greep, eerlijk , zakelijk en monu-
mentaal, Berlage, die in den voorgevel van zijn Beurs 
zoo duidelij k heeft getoond in den wedstrijd niet gemist 
te mogen worden ? 

Alvorens nu de ontwerpen nader  te bekijken, moet eerst 
begrepen worden, wat gevraagd werd. e strij d ging 
om het s van , waarvan de voor-
gevel met het representatief gedeelte gelegen zou zijn 
aan de Coolvest, links en rechts geflankeerd door  min-
der belangrijke zijstraten, terwij l achter  zich het dienst-
gedeelte moest bevinden. Waar dit s vermoe-
delijk voor  eeuwen dienst zal doen en beschouwd 
mag worden als een sprekend monument van het -
terdam in 1913, van de vooruitstrevende, actieve han-
delsstad aan de , die groote daden doet, die volop 
zich ontwikkelt tot een ruime moderne stad, daar  moet 
dit moderne en actieve op kunstvolle wijze tot uiting 
komen, wil het gebouw ook moreel zijn hooge plaats 
innemen. Terecht wordt daaraan in het Programma'van 
de prijsvraag verlangd, dat het gebouw tot in alle onder-
deden, in elk opzicht aan de hoogste eischen moet vol-
doen ; terwij l het verder  mededeelt, dat bij  de beoordee-
ling het grootste gewicht zal worden gehecht, behalve 
aan een waardige monumentale uitbeelding van den
huisbouw in zijn geheel en zijne representatieve ruimten 
in het bijzonder, (cursiveering van mij) aan een doelmatige 
en overzichtelijke planindeeling, beantwoordend aan 
alle eischen van den dienst en van het publiek met ruime 
toetreding van licht en lucht tot alle localiteiten en voor-
zien van alle gerief, 't welk in een dusdanig gebouw kan 
verlangd worden. 

t blijk t wel, dat de nadruk gelegd wordt op de 
architectonische waarde van het bouwwerk. 

S.  .Q. e hoedanigheden van de platte gronden 
zijn goed beoordeeld in het Jury rapport . (Zie blz. 294). 

e indeeling van het gebouw heeft verdienste ; zij  is be-
knopt en overzichtelijk en voldoet wel in het algemeen 
goed aan de gestelde eischen. t de vestibule met de 
gangen beneden minder  goed verlicht zullen zijn, is be-
denkelijk ; terwij l het feit, dat de centrale secretarie niet 
op de verdieping maar  op den beganen grond is onder-
gebracht, als een ernstige afwijkin g van het programma 
moet worden beschouwd. 
n verband hiermede is de doorsnijding van den platte-

grond door  een doorri t ongewenscht, omdat het contact 
tusschen de secretarie en het dienstgedeelte achter  nu 
dusdanig is, dat men door  de buitenlucht moet, bene-
vens een trapj e af en op. Tevens vraagt de doorri t nu 
link s en rechts een portier . 
Verder  merkt het Jury-rappor t terecht op, dat de re-
presentatieve ruimten niet het in het programma be-
doelde, rond hoofdvestibule en hoofdtrappenhuis ge-
groepeerde samenhangende geheel vertoont. 

e constructie van den toren is minder  goed, aangezien 
de 4 zware steunpunten buiten den eigenlijken toren lig-
gen en de overgang van steunpunten naar  toren con-
structief niet gelukkig is. e vorm van den toren heeft 
daarenboven hierdoor  iets willekeurigs. 

e trapontwikkelin g is mede door  deze steunpunten 
niet royaal, aangezien de trap op de hoofdverdieping 
uitkomt op een omloop, zoodat de bezoeker  boven ge-
komen, direct links of rechts moet gaan, waardoor  het 
karakter  van monumentale feesttrap verloren gaat, en 
zij  meer  een hulptra p lijkt . t de verbinding van trap 
met - en feestzalen, alsmede deze onderling ge-
schiedt door  2 . breede doorgangen in de toren-
beenen, is mede niet feestelijk. 
Verder  zijn er  meer  kleinere en grootere gebreken;. de 
dienkamer is niet vlak bij  de feestzaal; de toegangen tot 
de kamer van B. en W. en tot de kamer van den burge-
meester  zijn niet gelukkig; enz. Verder  verwijzende naar 
het Jury rapport , zij  nog medegedeeld dat het dienstge-
bouw in het algemeen goed verdeeld is. 

n kan de plattegronden knap noemen, d. w. z. han-
dig, verstandelijk goed (met hier  en daar  gebreken); 
maar  een bijzonder  accent, een typische en eigen ruimt e 
ontwikkelin g doet de indeeling niet zien. 

e buitenarchitectuur  volgt logisch uit den plattegrond, 
zoowel in de massa's, als in de verdeeling der  raam-
groepen en ramen. 

e voorgevel bestaat uit een middenparti j  met 2 zij-
vleugels, een architectonische oplossing die veelal wordt 
toegepast, en die ook het meerendeel van deze 7 pro-
jecten vertoonen. 
n de middenpartij  is duidelij k aangegeven de ingang, 
(die wel wat grooter  kon zijn) waarboven de feestzaal, 
tot uiting komend in de ramen met de ronde ontlastings-
bogen; het geheel bekroond met een decoratieven top-
gevel. 

e ramen van de feestzaal worden wat gedrukt door  de 
zware bovenpartij, waardoor  zij  niet mooi en frank in 
den gevel staan. 
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G E . e van het ontwerp : ..Aquarius" , van . P. C. E . 

G E . e van het ontwerp o : , 
van W . T Czn. 



G E . e van het ontwerp : i 
Prosperitas". van . O T T E N en W. F. . 

G E . e van het Ontwerp motto: S P. Q. , van Prof. . , door  den 

van m voor  uitvoering gekozen. Zie Jury . 

Behoort bij  het Bouwkundig Weekblad van 14 Juni 1913, 
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Naast deze middenpartij  rechts beneden de zaal Eigen-
dommen, boven de vergaderzaal voor  B. en W.; links 
beneden Tróu w en Vergaderzaal, boven Trouwzaal. n 
de hoekpaviljoens reservezaal, wacht- en vergader-
zalen en Burgemeesterskamer. 

e laatste, rechts op den hoek, heeft een raam, dat 
op juiste wijze in verband is gebracht met het beeld 
van Van Oldebarneveld. 
Zoo zeker  heeft deze architectuurindeeling als indeeling 
verdienste; zoo is ook de massawerking der  partijen 
van den gevel goed; hoewel niet van bijzondere waarde. 
Opgemerkt moet worden, dat de hoekpaviljoens te smal 
zijn, terwij l het daken-geheel niet rustig en niet monu-
mentaal genoeg is. e toren doet als massa wel goed, 
ten minste op sommige punten, maar  is weinig origineel 
van vorm, en heeft het bezwaar, dat hij  grootendeels 
wegschuilt achter  den voorbouw, zoodat men den oor-
sprong, den voet van den toren niet ziet; hij  is niet orga-
nisch verbonden met de hoofd-middenpartij  in den 
voorgevel waar  hij  dicht bij  staat, wat storend werkt. 

e is wel het beste van de gevels gezegd. e zij-
gevels zijn verbrokkeld, waarbij  een slechte samenhang 
tusschen het voorgedeelte in natuursteen en het achter-
gedeelte in baksteen. e topgevels boven het baksteen-
gedeelte zijn weer  van natuursteen en zijn willekeuri g 
geplaatst, zonder  organisch verband met den gevel. 

e aansluiting van het lange dak tegen de verhoogde 
voorbouwen in de zijgevels is zeer  gebrekkig en onopge-
lost. 

Zij n de vormen der  hoofdmassa's min of meer  duidelij k 
ontleend aan historische voorbeelden, de detailleering 
is dit nog sterker, met het gevolg dat het nog minder 
eigen leven vertoont dan de architectuur  zelve. e top-
gevels met hun lisenen en obelisken, wapentjes en nis-
sen, de zwakke kroonlijs t met zijn leelijke, ongevoelige 
en misplaatste kolonnetjes, de dakramen bekroningen, 
de vullingen boven de ramen, de torendetailleering, het 
is alles slappe imititati e van of inspirati e op heel wat 
fraaiere voorbeelden van , Vlaamsche en 

e e en e Gothiek. t is 
alles oude kost, die reeds voor  30 jaar  vaak beter  is ge-
daan. "Weini g eigen inventie spreekt uit dit alles; de be-
kroningen der  paviljoens en middenpartij  zijn zwak, die 
op de middenpartij  daarenboven overbodig en storend. 

e torenbekroning is ook niet gelukkig. 
e architectuuropvatting heeft niets te maken met het 

vooruitstrevende van onzen tij d en met moderne monu-
mentaliteit ; zij  is een maskerade vertooning, met talent 
in elkaar  gezet, maar  zonder  veel spiri t en zonder  veel 
tinteling. 
n deze zelfde stijlnamaak zijn heel wat verdienstelijker 

ontwerpen gemaakt. 
Al s kunstwerk zijn de gevels zwak en mogen zij  geen 
schepping genoemd worden. Zij  zijn met verstand en 
knap gecomponeerd, beter  gezegd gecompileerd, maar 
van den waren artistieken wil en kracht is heel weinig 
te bespeuren. 

e architectuur  is karakter-loos, d. w. z. geen groot-
algemeene cultuur  uiting en geen persoonlijke schepping. 

Zi j  mist de hartslag van het leven en zij  mist grootheid. 
t quasi e gebouw met zijn schilderachtig-

heid staat in zijn opvatting een heel eind terug bij  het 
groote streven van de moderne bouwkunst. 

e Jury, die -de architectonische opvatting der  gevels 
over  het algemeen aantrekkelij k en beschaafd en in 
hoofdvormen waardig en rustig oordeelt"  vindt verder, 
dat -het uiterlij k het type s vertolkt , mede 
doordien het zich aansluit bij  de daarvoor  veelal toege-
paste stijl tradities" . Op gelijke wijze zou men kunnen 
zeggen, dat het type r  vertolkt wordt door  een 
17e eeuwer  in pofbroek en flaphoed mede, doordien de 
buitenlander  hem gewoonlijk zoo druk t en dit door  den 
huidigen Nederlander  vaak bevorderd wordt. 
Een modern raadhuis is anders dan een uit de 17e eeuw, 
omdat onze maatschappelijke organisatie en onze geest 
anders zijn. 

t ontwerp-Evers zou goed staan in t of nog 
beter  in Oud-Gent; zijn klein gedetailleerde, schilder-
achtige architectuur  is geheel overeenkomstig de klein-
burgelijk e schilderachtige oud e stadjes. 

r  wanneer  wij  bedenken, dat deCoolvestal spoedig 
met nieuwe groote gebouwen verrijk t zal worden, welke 
moderne gebouwen als restaurants, beurs, theaters, enz. 
een architectuur  van groote schaal zullen vertoonen, ge-
lij k ook de nieuwbouwen aan k en m te Am-
sterdam dat doen, dan zal het nieuwe s van 

m al spoedig zich voordoen als een klein-gees-
tige onmoderniteit, en in plaats van de omgeving te be-
heerschen zal het een verouderde, minder  verheffende 
indru k maken. 

e binnenarchitectuur, zegt het Juryrappor t en met 
name die van het , de groote hal ende 
feestzaal, zijn minder  geslaagd, niet wij l de ontwerper 
in verband met de bouwsom naar  loffelijk e soberheid 
streefde, maar  doordien zij  grof van detail en ondanks 
de feestzaal, een samenvoeging van velerlei motieven 
vertoont arm van vindig is. 
n plaats van de correcte woorden van het officieele 

stuk zij  meer  vri j  uit gezegd, dat de binnenarchitectuur 
niet alleen zonder  eigen leven, maar beslist zwak is. 
Zelfs met een paar  ton meer  wordt deze niet veel beter, 
want de zwakte ligt niet in de soberheid, maar  in het 
gemis aan sterk en juist gevoel voor  verhoudingen. Alleen 
een geheel andere binnenarchitectuur  zou hier  kans van 
eenig succes hebben. 

Een gevoel van spijt kan ik niet onderdrukken bij  de ge-
dachte, dat dit project zal worden uitgevoerd. t is 
een manifistatie van het verouderde en het middelma-
tige, en het is een opzij  zetten van wat reeds 30 jaar 
groeit: de moderne bouwkunst, die, opgenomen in het 
huidige leven, streeft naar  het kunstvol weigeren wat 
eigen tij d aan leven en grootheid hecft;de moderne bouw-
kunst, die reeds menig monumentaal bouwwerk heeft 
geschapen. Zij , maar  ook zij  alleen kan op waardige wijze 
een stadhuis voor m in onzen tij d stichten. Als 
men bedenkt, dat dit stadhuis eeuwen lang zal getuigen 
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van de kunstkracht van ons geslacht, die kunstkracht 
welke zich hier  uit in een weinig persoonlijke en weinig 
levende namaak der  oude stijlen, als men bedenkt dat 
hierbi j  in geen enkel opzicht getuigd wordt van het 
karakteristiek e van onzen tijd , noch van zijn worsteling 
der  maatschappelijke groepen, noch van zijn ontwikke-
ling van wetenschap en techniek, noch van zijn monu-
mentaal, waar  en zakelijk streven in architectuur, 
noch van het grootsteedsche van den modernen stads-
aanleg in het zich nu reeds snel veranderende en ont-
wikkelende , dat dit ontwerp nergens ver-
wijst naar  de komende cultuur , maar  nu reeds bij  zijn 
geboorte minstens 30 jaar  oud is, dan is het wel spijtig 
dat juist dit project gekozen is, en dat het nageslacht 
van ons terecht zal denken, dat er  geen eigen kunst, geen 
eigen kracht, geen eigen grootheid in 1913 was, en wij 
slechts, vol onmacht, sentimenteel ons meest belangrijk 
gebouw samenstelden uit brokstukken van architectuur 
uit vroegere glorierijk e tijdperken. 

(Wordt vervolgd.) 

Q OPT
N VAN T N T 

S TOT . 
. 

Wat vers is smaeckt het best. Wie leckre cost begheeren 
e wachten tot natuer  des somers weligh tiert , 

Want, als de winter  met de aerde hooghty viert, 
s 't nyet naer  haeren smaeck, op d' inmaeck te gaen 

| teeren. 
Eylaes! wat deden nu de E N ? 
Sij  vroeghen haeren cock, schoon sneeu ter  neder  swiert 
n BOU-CONST'S winterhof, door  lof noch cruyt verciert 

Een treflyck , dat hare Stadt zaleeren. 

e cock, ten eynde raet, daer  't velt gheen groente 

, 
t d'inmaeck in de pot en gaet se aen het stoven, 

Brenght d'opghewarmde cost den N op haer  dis. 

t wonder  dat 't nyet smaeckt ? Een WY S N segt 

: 
O! , 't nagheslacht sal uwe daet nyet loven, 

Och, waerom nyet ghewacht, tot BOU-CONST is herleeft? 

. 

BETON EN GEWAPEN  BETON. 

BI 
. F . 

N VAN GEWAPEN  BETON. 

Gewapend beton en betonpalen zijn reeds op 
zeer  verschillende wijze in zeer  veel gevallen 
toegepast voor  fundeeringen en ook op dit 

gebied heeft men van de vele goede eigenschappen van 
dit materiaal parti j  kunnen trekken. 
Een groot voordeel, die al deze palen gemeen hebben, 
is, dat ze boven het grondwater  geplaatst kunnen wor-
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den zonder  nadeelige gevolgen daarvan te ondervin-
den, wat bij  houten palen wel het geval is. e fun-
deeringsputten kunnen dus achterwege blijven, wat in 
veel gevallen een besparing in kosten beteekent. 
Bij  den bouw van een ambtswoning voor  den burge-
meester  der  gemeente Sloten zou bij  gebruik van hou-
ten palen een betre'-kelij k diepen put noodig zijn en 
dientengevolge nam men het gebruik van gewapend 
betonpalen in overweging. 

e heer  J. A. de Waal te Sloten deed prijsopgave bij 
gebruik van gewapend betonpalen volgens het systeem 

e Waal f en de uitkomst was, dat ongeveer 
f 1000. op het werk zou worden bespaard. t finan-
cieele voordeel deed ten slotte zooveel gewicht in de 
schaal, dat men besloot voor  de fundeering dit systeem 
te volgen. 

e bij  dit systeem gevolgde werkwijze, welke ik van 
nabij  kon volgen, bleek mij  zeer  eenvoudig te zijn, zoo-
dat het mij  nutti g voorkomt eenigszins nader  hierop de 
aandacht te vestigen, terwij l het in mijn bedoeling ligt 
later, indien meerdere gegevens mij  ten dienste staan, 
wat dieper  op de zaak in te gaan. 

e werkwijze is als volgt: Ter  plaatse werden in verti -
kalen stand holle buizen van gewapend beton vervaar-
digd ter  lengte van 6 r  en van 25 . uitwendigen 
diameter. e bewapening bestond uit een langswape-
ning voorzien van een omsnoering, terwij l aan de onder-
zijde een gegoten ijzeren voet was aangebracht, die 
eenigszins als mes dienst deed. 
Na een verharding van rui m één week werd tot zakking 
overgegaan, welke zakking verkregen werd door  den 
grond uit de holle buis te pulsen. Na een uur  ongeveer 
was deze 6 meter  lange buis tot zakking gebracht, de 
ingedreven buis werd verlengd met een stuk eveneens 
6 r  lang en ook dit gedeelte werd na voldoende 
verharding ingedreven door  den grond verder  uit te 
pulsen. Ten slotte werd de holle ruimt e met beton ge-
vuld en men verkreeg dus zoodoende een paal van ge-
wapend beton ter  lengte van 12 . e lengte achtte 
men in dit geval voldoende in verband met den bodem-
toestand, daar  op die diepte zuiver  zand wordt aange-
troffen. 

Op deze manier  werden 16 palen ingedreven, over  deze 
palen kwamen gewapend-beton balken, die tot dracht 
van het opgaand muurwerk en van de beganegrond 
vloer, die eveneens uit gewapend-beton werd samen-
gesteld, dienden. 

e zwaarst belaste paal kreeg ruim 22 ton te dragen. 
t draagvermogen van deze palen is alleen door  een 

proefbelasting te bepalen en deze zal men dan ook op 
een dicht bij  het werk gemaakte paal aanbrengen. e 
uitkomst hiervan is mij  echter  nog niet bekend, doch de 
heer  de Waal was omtrent het resultaat zoo zeker, dat 
hij  op eigen risico het eigenlijke werk voortzette, alvo-
rens definitieve zekerheid was verkregen. 
Bij  de vullin g van de holle palen moest veel meer  beton 
gebruikt worden dan noodig was om de holle ruimt e op 
te vullen. t mag de conclusie getrokken worden, 
dat aan de onderzijde beton in den grond gedrongen is, 

waardoor  dus een soort voetverbreeding zou zijn ont-

staan, die natuurlij k tot een hooger  draagvermogen bij -

draagt. 
e wijze van werken vertoont veel overeenkomst met 

die, welke bij  zoogenaamde puttenfundeering gebruike-
lij k is. Echter  zijn, voor  zoover  mij  bekend, nooit putten 
van een dergelijke kleine afmeting gebruikt en werden 
deze ook nooit voor  den gewonen huizenbouw gebezigd. 

t eigenlijke nieuwe van het systeem de -
hoff is dan ook juist de kleine afmeting, waardoor  het 
mogelijk wordt deze soort fundeering ook voor  kleinere 
bouwwerken toe te passen, terwij l het tevens een eco-
nomische wijze van werken blijk t te zijn. 

n zullen er  wel enkelen zijn, die dit nu niet zoo 
iets bijzonders vinden, maar  dan zou ik diegenen willen 
wijzen op het overbekende ei van Columbus. t was 
och zoo eenvoudig, doch niemand kwam op het idee. 

e palen volgens het besproken systeem komen ook 
overeen met die volgens het systeem Strauss. j 
wordt echter  gebruik gemaakt van een ijzeren buis, die 
later  met beton gevuld wordt, of ook wel gedurende het 
betonstorten wordt opgetrokken. 
Word t de buis opgetrokken, dan verkrijg t men bij  het 
systeem Strauss een gewonen betonpijler. Een wape-
ning kan wel worden aangebracht, doch dit gaat bij 
deze wijze van werken met veel meer moeite gepaard, 
terwij l men ook niet zoo zeker  is van den goeden stand 
der  wapening. 

t systeem e Waal f is, volgens mijne 

meening logischer  en praktischer  en verdient dus daar-

door  reeds de voorkeur. 
Vooreerst zal bij  toepassing wel steeds een proefbelas-
ting noodig zijn, waardoor  men het draagvermogen kan 
bepalen, waarbij  dan een aan te nemen zekerheid niet 
zal mogen ontbreken. r  zou deze proefbelasting 
wellicht achterwege kunnen blijven, indien meerdere 
gegevens ter  beschikking staan. 

t deze korte bespreking wil ik thans volstaan, om 
misschien later, zooals reeds gezegd, nog eens op de 
zaak terug te komen. 

T VA N E Y  T E G

N VOO  EEN S T E . 

Vervolg van blz. 295. Slot. 

. N EN . 
t ontwerp overschrijdt de achtergevelrooilijn meteen op 

voor  ingangen verboden terrein gelegen toegang voor  kinder-
wagens, welke 3 . voorspringt. 
Terwij l volgens de gevels de breedte van het ontwerp 85 . be-
draagt, is dit volgens de plannen 85.50 , hetgeen tot gevolg 
heeft dat bij  plaatsing van den linkerzijgevel in derooilijn.de 
rechter  zijgevel gedeeltelijk daarbuiten voorspringt (toren en 
trapuitbou w 0.5 , erkers 1 . 

e binnenplaatsen zijn niet te ruim en de inspringende hoeken 
ter weerszijden van den middenvleugel van het voorgebouw 
zullen een killen indruk maken. 

e verlichting der  vestibule, van den achteringang met den 
doorri t en de gangen om de hoofdtrap ten beganegrond zal matig 
zijn. e verlichting der groote bureaux Burgerlijk e Stand. r 
Onderwij s en Belasting zal niet te ruim zijn. daar  de bovenlich-

ten 7.5 . tot 13  onder  de omringende bebouwing zijn ver-
zonken. 
Speciaal de conciërgewoning en de daartoe leidende trap is zeer 
ongunstig wat betreft licht- en luchttoevoer. 

e bij  dit ontwerp behoorende begrooting (ten bedrage van 
f 2.735.072, , inclusief een post a f215.000. voor  decoratieve 
werkzaamheden), is zeer  globaal en niet volgens het in het pro-
gramma aangegeven model opgemaakt. Zij  is bovendien moeilijk 
te controleeren ten gevolge van het gemis aan details vooral wat 
betreft de constructie, waaraan ook op de teckeningen weinig 
aandacht is gewijd. Een bouwsom van f 2.750.000. is echter  aan-
nemelijk te achten. 

e architectuur  sluit zich. gelijk in de e van Toelichting 
werd betoogd, aan bij  historische vormen, van h ka-
rakter , maar deze zijn sterk van Engelsche en Fransche remi-
niscensen doortrokken. Zij  is correct en smaakvol, maar mist 
waardigheid en is te speelsch, dan dat zij  het juiste karakter  zou 
vertoonen van het eerste bestuursgebouw eener  arbeidsstad als 

. 
Opgemerkt werd dat in den overigens geheel symmetrischen 
voorgevel het evenwicht is verbroken doordien een hoek door 
den grooten toren werd gemarkeerd. Anderzijd s werd de mid-
denpartij  (welke, met uitzondering van het balcon, zeer  verdien-
stelijk werd geacht) te onbeduidend gevonden, in verhouding 
tot de zijvleugels. Een ernstig algemeen bezwaar  was dat de 
gevel te los is in het plan. doordien de vensters niet voldoende 
rekening houden met de beteekenis der  achtergelegen ver-
trekken. 

e scheiding van representatief gedeelte en dienstgebouw 
welks groote soberheid uit de bouwsom verklaarbaar  is - is 
echter  in de gevels op juiste wijze doorgevoerd. 

e inwendige architectuur, hoewel van ander  karakter  dan die 
der gevels, vertoont monumentale en juiste opvatting van be-
schaafden rijkdo m en zonder  overlading. 

e groepeeri.ig der  representatieve ruimten tot een fraai geheel 
is, ondanks het gemis eener  groote vestibule zoowel op den be-
granegrond als op de hoofdverdieping, zeer  geslaagd, al zal. wat 
de hoofdtrap betreft (en deze bemerking treft ook de -
groep), de oplossing te gecompliceerd van aanleg en daardoor 
te klein van afmetingen zijn voor  het beschikbare bestek, terwij l 
bovendien de toegang uit den doorri t niet gunstig is. 

e bij  de feestzalen behoorende dienst- en keukenafdeeling is 
echter  geheel onvoldoende en onpractisch, evenals de groote 
garderobe. Tochtportalen ontbreken bij  de neveningangen en bij 
den ingang uit den doorrit , terwij l de uitsluitende toepassing van 
revolvingdoors niet toelaatbaar  is. 

e l vormt met de bijbehoorende antichambre en lees-
zaal (welke echter  beide te klein zijn) een goed doordacht, zij  het 
ook gecompliceerd geheel. e tribunes zijn amper voldoende 
van afmetingen en zijn slecht verlicht. 

t plan maakt een constructief eenvoudigen indru k maar de 
indeeling van het dienstgebouw is niet geheel overzichtelijk 
gehouden. t verband der  verschillende afdeelingen werd 
hier  en daar  verwaarloosd. Zoo zijn de Wethouders van 
Onderwij s en Financiën van hunne dienstafdeelingen ge-
scheiden. e kamer  van den Secretaris is te ver  van die van den 
Burgemeester  gelegen. t name is ook de ligging der Secretarie 
welke, evenals de linkervleugel van het achtergebouw, slechts 
6 . diep is in plaats van 6.5 . als gevraagd) niet gunstig. Ook de 
splitsing van het bureau e Zaken door  den doorri t is niet 
wenschelijk. e ligging van het archief op zolder  en niet in 
directe verbinding met het bureau Eigendommen is niet juist. 

e neventrappen springen niet direct in het oog. e in het mid-
den der  zijgevels trachten tegemoet te komen aan het inconve-
nient dat het gebouw ten beganegrond door  den doorri t in tweeën 
is gescheiden. Zij  vormen tevens een beschutte verbinding, over 
den doorri t heen. tusschen de beide gedeelten, maar het denk-
beeld is onvoldoende opgelost en de verbinding der  op verschil-
lend niveau gelegen verdiepingen van voor- en achterbouw 
is op enkele plaatsen gecompliceerd. 
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e groote bureaux Burgerlijk e Stand, r  Onderwijs en Belas-
tingen wijken af van het gegeven schema. t name zijn het in-
schrijvingsbureau r Onderwijs met bijbehoorend archief te 
klein. Ook de wachtruimte is te klein, temeer  omdat de gang om 
de bureaux (die tevens als doorloop van het publiek van de 
entree naar  de wachthal en als toegang voor  kinderwagens dient) 
slechts 3 . breed is. 

e plaatsing van de klui s van den Gemeente-Ontvanger  op den 
vloer  en niet boven opgaande muren is bedenkelijk. 
Overigens geeft het ontwerp nog aanleiding tot de navolgende 
bemerkingen. 

e wachtkamer van den Burgemeester  is niet gunstig gelegen, 
de antichambre is te klein. e trouwzalen zijn niet gelegen bij 
de bijbehoorende wachtkamers. e gangen der  3e verdieping 
hebben geene verbinding. 

e vertrekken in het voorgebouw hebben eene ongemoti-
veerde hoogte, doordien zij  door  twee verdiepingen heen gaan. 

e garderobes en W.C.'s van het personeel i welke op de 3e ver-
dieping en ten beganegrond in het voorgebouw ontbreken), 
bodenkamers en dienstvertrekken (welke op de 3e verdieping 
ontbreken) zijn veelal te bekrompen. Bij  de vergaderzaal van 
Burgemeester  en Wethouders ontbreekt het gevraagde toilet. 

e rijwielbergplaat s in het sousterrain gelegen, maar  langs hel-
lende vlakken gemakkelijk bereikbaar, is te klein. 

e conciërgewoning is zeer  ongunstig gelegen aan de binnen-
plaats, op 11 . boven de straat, terwij l de toegang, - naast de 
hoofdentree van het Stadhuis door  het sousterrain heen, en 
over  een ongunstig donkere trap, geschiedt. e ligging dezer 
woning op een entresol verlaagt bovendien het groote voorpor-
taal van de kamers van Burgemeester  en Wethouders en de 
kamer van den Burgemeester  tot 3.5 . 

e politiepost, die een tochtportaal en W.C.'s mist, is te klein 
voor  15 agenten, terwij l de ligging van het cachot in het sous-
terrai n ongewenscht is. 

. . 
t ontwerp wordt zoowel in plattegrond als in den opbouw be-

heerscht door  den reusachtigen toren. e is buiten verhouding 
tot het bouwwerk, dat in vergelijk daarmede onbeduidend 
schijnt, vooral ook wij l de partijen van den voorgevel naar  de 
zijgevels toe smaller  worden. t ontwerp van den toren ver-
raadt levendige fantasie, maar  het vertoont geen organisch ont-
wikkeld geheel. t leidt tot groote constructieve moeilijkheden 
en de ingewikkelde vorm is in ons klimaat niet zonder  bedenking. 
Bovendien zou deze toren in het stadsbeeld in de nabijheid van 
den, een verwanten hoofdvorm, maar  in kleinere afmetingen, 
vertoonenden toren der  Groote , geen gelukkig effect te 
weeg brengen. 

e Jury acht deze opvatting om op den toren hoe belang-
wekkend hij  op zich zelf beschouwd moge wezen alle aandacht 
samen te trekken, in beginsel verkeerd. Overigens mist de archi-
tectuur  der  gevels monumentaliteit en sprekend karakter . Zij  is 
veeleer  armelijk . e beteekenis van het representatieve voor-
gebouw komt niet tot haar  recht en zelfs de groote feestzaal is in 
het uitwendig aspect verdwenen, doordien haar  venstermet de 
entree tot een geheel is samengetrokken, hetgeen op een achter-
gelegen doorgaande hal schijn te wijzen. Ook de fantasie en 
talent verradende, op veelkleurige decoratie berustende opvat-
ting der  binnenarchitectuur  mist grootheid en monumentaliteit. 

e plaatsing der  monumenten voor  de zijingangen van den voor-
gevel is niet gelukkig. 

e bouwsom blijk t bij  narekening tot een zeer  aanmerkelijke 
overschrijding van het beschikbare bedrag te leiden, tot 
ƒ3.600.000. j  is dan nog rekening gehouden met de door 
den ontwerper  bedoelde behandeling der  dienstafdeeling, welke 
zóó armelij k is, dat voor  een behoorlijke uitvoering de bouwsom 
nog zou moeten worden verhoogd over  150.000 : i . met zeker 
ƒ 2.50 per : )., dus in totaal zou stijgen tot bijna 4 millioen. 
Terwij l de gevelteekening een breedte van 85 . vertoont, over-
schrijdt volgens de plattegronden het ontwerp de beschikbare 
terreinbreedte over  zijn volle lengte met 0.90 . 
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e verlichting en luchtverversching laat in veel opzichten te 
wenschen over. e indeeling wijk t in verschillende punten 
met name ook in de groepeering der  representatieve ruimten 
af van de in het programma gestelde eischen van afmeting en 
groepeering. t plan is echter  met uitzondering van den door 
den toren beheerschten middenbouw eenvoudig en overzichte-
lij k opgezet, terwij l het in verschillende onderdeden geslaagde 
oplossingen biedt. 

t ongemeen groote aantal ingangen is niet te verdedigen. 

. O O SUA. 
e architectonische opvatting, zoowel van de gevels als van het 

interieur , mist een voor  een bouwwerk van deze beteekenis 
gepast karakter  van waardigheid en monumentaliteit t 
dienstgebouw is monotoon en toch zeer  onrustig en niet goed 
gescheiden van het representatieve gedeelte van het . 

e compositie en versiering zijn mede door  gebrek aan beper-
king inzonderheid wat betreft het hoofdgebouw, uitermate zwak 
van verhouding, vorm en kleur. 
Voor  zoover  nog noodig volgen de navolgende bemerkingen. 

t ontwerp overschrijdt het beschikbare bouwterrein. Portaal 
en monument voor  den middenbouw overschrijden de rooilij n 
met 12,5 , de hoekpaviljoens van den achtergevel springen er 
1 . buiten, de'gevels deels 0,25 . (hoekpaviljoen en midden-
toren), terwij l het hellend vlak aan den linker  zijgevel 4,75 . 
voorspringt. 

e onnauwkeurig opgemaakte begrooting stijgt bij  narekening 
tot / 3.100.000, maar  de daarbij  aangehouden uiterst sobere be-
handeling der  dienstafdeeling eischt een verdere verhooging 
van dat bedftig met circa ƒ 250.000. dus tot / 3.350.000. 

e licht- en luchttoevoer  tot een groot gedeelte van het gebouw, 
en juist ook in meest belangrijke deelen, laten te wenschen over. 

e plattegrond-indeeling waarbij  de door  den rondgaanden 
dooi ri t geisoleerde middenpartij  uit practisch oogpunt aan be-
denking onderhevig is vertoont in verschillende onderdeden 
(met name de l met annexen, uitgezonderd de tribunes, 
en de plaatsing van de groote wachthal bij  de bureaux Burger-
lijk e Stand, r  Onderwijs en Belasting) gelukkige groepeering, 
maar  daarnaast ook vele niet geslaagde, benevens afwijkingen 
van het programma van eischen. t geheel is over  het algemeen 
omslachtig en mist met name in het voorgebouw, ook in platte-
grond, grootheid van opzet. 

e neveningangen naast de beide rijtuigportale n in den voor-
gevel alsmede de plaatsing van deze zelf kort bij  den hoofdin-
gang zijn niet gelukkig verdeeld. 

V. . 
e teekeningen der  plattegronden en van den gevel vertoonen 

een verschillende breedte. Volgens de plattegronden blijven de 
zijgevels geheel binnen de rooilijn , volgens de gevelteekening is 
het gebouw over  de erkers gemeten 0,25 . breeder. n dit op-
zicht is de maquette buiten beschouwing gelaten daar  zij  zoowel 
in breedte- als diepte-afmetingen aanmerkelijk van de teekenin-
gen afwijk t (zij  doet zulks ook in andere opzichten : de insteek-
verdiepingen zijn op de maquette niet aangegeven, evenmin als 
de achteringang aan den zuidelijken zijgevel). e voorgevel 
overschrijdt de rooilijn : met de zijpaviljoens 4 . en met de 
middenparti j  4,5 ; aan den achtergevel steken de 4 traptorens 
1 . buiten de rooilijn . Een achteringang voor  conciërgewoning 
en keuken is op afgesloten terrein ontworpen. 

e toetreding van licht en lucht kan door  de ruime centrale bin-
nenplaats goed geschieden. Evenwel verkeeren verschillende 
gangen, (vooral doorloopende gangen in den middenvleugel van 
het achtergebouw), bodenkamers en nevenvertrekken (vooral 
die, welke op de entresols gelegen zijn) in slechte conditie, even-
als meerdere bureaux, deze laatste ook in verband met hunne 
tegenover  de diepte slechts geringe hoogte. 

e entree en hoofdvestibule ten beganegrond zijn zeer  slecht 
verlicht . n de bureaux der  derde verdieping zijn de vensters 
ongunstig (hoogte glaslijn 1,55 . boven den vloer, hoogte ven-
sters 1,10 . Ook de boven- en zijverlichtin g in het bijzonder 

der groote bureaux Burgerlijk e Stand, r  Onderwijs en 
Belastingen zal te wenschen overlaten, omdat het licht geput 
wordt uit binnenplaatsen, die aan drie zijden zijn omsloten 
door  muren, die tot 15,5 . boven het dak opgaan. Over  het 
algemeen wordt de verlichting belemmerd door  het veelvuldig 
plaatsen van zware pijler s in de gangen. 

~i e begrooting blijk t bij  narekening tot f3.625.000 te stijgen, voor-
namelijk doordien blijkbaa r  de fundeering niet in de begrooting 
is opgenomen. 

e constructie lokt eenige algemeene bemerkingen uit. e con-
structie van den zeer  rijzigen toren met verstijvingsvloeren op 
15 . onderlingen afstand is bedenkelijk op zichzelf beschouwd 
en ook in verband tot het overige gebouw. n ieder  geval laat de 
voorgestelde torenfundeering niet toe den aanleg van trappen en 
andere ruimten in den voet. e zou massief moeten zijn, tenzij 
de geheele torenfundeering 4 . dieper  werd gelegd. e con-
structie boven de middenpartij  van het voorgebouw eischt ver-
zwaring, welke constructie met eene spanning van 17 . in het 
midden belast is eerstens meteene volle verdieping entweedens 
met een koepel van 8 . diameter  en 19,5 . hoogte. e kap 
boven, feestzaal en hal is niet uit den plattegrond ontwikkeld. 

e verdeelingsmuren zijn weinig boven elkander  gebouwd en 
in het sousterrain niet voldoende overgebracht op de fundee-
ring ; ook de vorm der  pijler s in de rijwielbergplaat s is moeilijk 
uitvoerbaar  in verband met de fundeering. 

t ontwerp is aesthetisch een tot in onderdeelen doorgevoerd 
architectonisch geheel van persoonlijk cachet. 

, t druk t groote mate van ernst en kracht uit. r  het geringe 
silhouet (de koepel zal weinig de aandacht trekken) en den ge-
sloten dakvorm (waarin de kleine voorspringende daken echter 
reden van bestaan missen) is de indruk zeer  massief. t wordt 

vooral het gebouw van ter  zijde ziende — aanmerkelijk ver-
sterkt én doordien de schuin vooropspringende vlakken in den 
voorgevel niet door  vensters zijn doorbroken èn door  den 
krachtigen voorsprong der  pilasters (wier  zwaarte niet in ver-
houding staat tot de belasting), waarachter  de ramen verbor-
gen zijn. 
n tegenstelling tot dit massale effect staat de uiterst rijzig e 

— maar  niet gelede toren, die door  zijne ligging op het ach-
tergebouw weliswaar  den omvang van het bouwwerk markeert, 
maar  omgekeerd voor  den beschouwer steeds een voet schijnt 
te missen. 
Van de plaatsing van het monument van Van Oldenbarneveldt 
werd in de compositie van het s geen parti j  getrokken ; 
het is geheel vri j  van het gebouw op den Coolsingel gedacht. 
n de gevels is de beteekenis der  achter  gelegen ruimt e niet tot 

uitin g gebracht. - en nevenrvimten de kamer  van den 
Burgemeester  en het bijbehoorend toilet hebben gelijke 
waarde en ook een scheiding tusschen het representatieve ge-
deelte en het dienstgebouw is uitwendig niet gemaakt, dan 
door  de (op de maquette niet voorgestelde) borstwering, welke 
den aanleg van entresols verraadt. e beide nevenzalen van de 
feestzaal zijn door  tongewelven overdekt, welke de vensters 
zouden doorsnijden. 

e inwendige architectuur  verraadt eenzelfde streven als de 
gevels naar  eenheid en monumentaliteit in een oorspronkelijk 
karakter . 

e feestzaal is beter  geslaagd dan de in afwijkin g van het 
programma in tweevoud ontworpen hoofdtrappen. e gaan. 
vooral ten beganegrond, schuil achter  zware pijler s en komen 
niet voldoende tot haar  recht als hoofdmoment der  groote hal. 

e aanleg der  feest- en raadzaalgroepen op de hoofdverdieping 
is in zijn geheel beschouwd van groot effect. Terwij l de kamer 
van Burgemeester  en Wethouders (met donker  toilet) en de 
trouwzaal echter  aanmerkelijk de geëischte afmetingen over-
schrijden, zijn de antichambre en de leeszaal der n te 
klein en de in hoekpaviljoens gelegen zalen vertoonen geen ge-
slaagde grondvormen. Verschillende onderdeelen zijn echter 
minder  gelukkig. e ligging der  Burgemeesterskamer is niet 
overeenkomstig de beteekenis van dit vertrek, terwij l de acces-

soires in dit vertrek niet geheel overeenkomstig het programma 
zijn gesitueerd; met name ontbreekt de directe verbinding met 
den hoofdambtenaar. 

e te hooge ligging der  tribunes, zoowel in de feestzaal als raad-
zaal is niet juist, terwij l de tot 2,70 . verlaagde toegangen tot 
enkele zalen te veel gemaskeerd zijn. 
n de l — vier  vorm niet gelukkig is wordt van enkele 

plaatsen de voorzitter  niet gezien. e tribunes bevatten niet het 
verlangde aantal plaatsen, terwij l ook de bijbehoorende boden-
kamers en garderobes niet voldoen. 

e kamer van den Secretaris is te ver  gelegen van de Burge-
meesterskamer. e ingewikkelde groepeering der  vertrekken 
voor  de Secretarie en de (niet goed verlichte) schrijfkamers laat 
te wenschen over. Ook de ligging van het bureau Eigendommen 
is niet gunstig en op de 3e verdieping te ver  van het in het sous-
terrai n gelegen donkere en slecht te ventileeren archief. Ook de 
ligging van het bureau voor e Zaken op de 3e verdieping 
leidt tot bezwaren. 

e groote bureaux Burgerlijk e Stand. Belasting en r  Onder-
wij s met f in het achtergebouw, hoewel ingoed 
gegroepeerd verband met de (door  14 kolommen echter  op hin-
derlijk e wijze verdeelde) wachthal voor  het publiek, zijn door 
aanmerkelijke afwijkin g van het gegeven schema te k ein en 
onpractisch voor  den dienst. Ook meerdere andere bureaux vol-
doen niet aan de geëischte afmetingen, terwij l met name het ver-
band der  vertrekken der  afdeelingen Onderwijs en Financiën 
uit het oog is verloren. 

Terwij l op de hoofdverdiepingen door  groote overschrijding der 
geëischte oppervlakken met de ruimt e ruim is omgesprongen is 

hetgeen voor  den dienst tot bezwaren aanleiding geeft — op 
groote schaal overgegaan tot den aanleg van entresols, zoowel 
voor  ondergeschikte en reservevertrekken als voor  bureauruim-
ten, welke laatste veelal in verband met de geringe hoogte en de 
toegangen (die tot het op het entresol gelegen deel der  secretarie 
gaat door  de toiletten) niet practisch zijn. e dienstafdeeling 
wordt door  de verdeeling over  entresols te ingewikkeld. e 
nadeelen der  ontworpen entresols zijn dat zij  hoewel zelf niet 
hoog — bovendien de ondergelegen vertrekken (en daarbij 
kamers van hoofdambtenaren b. v. den gemeente-secretaris) 
verlagen. 

t ontwerp geeft overigens aanleiding tot de volgende bemer-
kingen. t doortrekken der  gevraagde buizentunnels wordt 
deels door  de entresols belet, terwij l zij  elders doodloopen tegen 
liften. 

e verdeeling van gangen en hallen door  rijen van zware con-
structief overbodige pijler s belemmert de circulatie en overzich-
telijkheid , terwij l zij  ook aan de verlichting in den weg staan. 

e pijler s muurpilasters versmallen de 3 . breede gangen plaat-
selijk tot 2.20 . 

t de neveningangen in den doorri t mede moeten dienen voor 
de drukbezochte groote bureaux Burgerlijk e Stand, r  On-
derwij s en Betalingsbureau Belastingen is, in verband met het 
rijtuigverkee r  in den doorrit , niet doelmatig. 
n den achteringang der  hoofdvestibule ontbreekt een tocht-

portaal. 
Bij  de diensttrappen in de zijgevels is getracht over  den 
doorri t heen een verbinding tusschen voor- en achtergebouw 
te bereiken. e belangrijke ingang onder  den toren tot de 
centrale wachthal in het achtergebouw is te smal en de in den 
toren ontworpen trap te klein voor  het te verwachten gebruik. 
Aan de dienstvertrekken is niet altij d voldoende aandacht ge-
wijd . 

e ondeilinge groepeering der  keukens en koffiekamers voor 
het personeel en hunne verdeeling over  twee verdiepingen is 
niet gunstig, terwij l de doorgaande spijzenlift te ver  verwijder d 
is van de voornaamste lokalen in het voorgebouw. 

e conciërgewoning is klein en achteraf gelegen, terwij l de in-
gang op afgesloten terrein is ontworpen. e rijwielbergplaat s (in 
tweevoud ontworpen in afwijkin g van het programma) is niet 
gemakkelijk bereikbaar. 
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Ook de politiepost (met cachot in het sousterrain) voldoet niet 
aan het programma. 

e bodenkamers zijn veelal donker  (zij  ontbreken op eenige der 
gevraagde plaatsen) en slecht te ventileeren. Garderobes en 
W. C s personeel (gelegen op entresols en niet bij  bodenkamers) 
zijn ruim. maar  de ventilatie zal veelal te wenschen overlaten. 

e publieke W. C s in het achtergebouw op een entresol zijn 
niet gunstig gelegen. 

. J. J. 
t ontwerp overschrijdt het beschikbare bouwterrein en wel 

aan de achterzijde gedeeltelijk met 2 . (trappenhuis) en aan de 
beide zijgevels met 5 . (achtertoren). 

e nagerekendebegrooting wijst een eindcijfer  aan van ƒ4.085.000. 
Bij  den opzet van het ontwerp is gestreefd naar  monumentali-
teit, maar  deze is niet bereikt. t leidde in hoofdzaak tot over-
matige zwaarte in constructie en materiaal. 

e plattegrond onderscheidt zich in aanleg door  een niet ge-
rechtvaardigde ruimteverspilling . Ondanks deze is o.a. door 
overmaat van kolommen, (die ook uit practisch oogpunt hinder-
lij k zijn) in het versnipperde interieur  toch geen grootsch effect 
bereikt. t name is de zeer  gerekte middenhal niet gelukkig. 

e gecompliceerde indeeling vertoont een zeer  onpractische en 
verbrokkelde verdeeling van trappenhuis, gangen en hallen, 
welke vooral in het repesentatieve gedeelte storend werkt, zoo-
wel aesthetisch als practisch. e hoofdtrappen (in afwijkin g 
van het programma twee in getal) komen te ver  uit het centrum 
van het gebouw (waar - en feestzalen gelegen zijn) boven 
en dientengevolge zijn ook de verbindingen ter  hoofdverdieping 
omslachtig en ongeriefelijk. Bovendien wijkthe t ontwerp op vele 
punten af van de programma-eischen en is aan de onderlinge 
groepeering der  dienstvertrekken niet steeds de vereischte aan-
dacht gewijd. 

t de doorri t het rijtuigverkeer  direct naast den hoofdingang 
doet uitmonden is bezwaarlijk. Bovendien wordt de indruk van 
den geheel symmetrisch opgezetten gevel aan den Coolsingel 
verstoord door  dezen onsymmetrisch geprojecteerden doorrit . 

e architectonische opvatting van het uitwendige is beheerscht 
dooreen sterk maarniet bezonken streven naar  monumentaliteit. 

e onderdeelen staan los van elkander  en vormen geen orga-
nisch doordachte compositie. t geheel is uitermate zwaar  en 
gedrongen van verhoudingen, terwij l de koepel, met de omrin-
gende kleine koepels, niet tot haar  recht komt. gelet op de plaat-
sing van het s aan den Coolsingel. e veelsoortigheid 
van deur- en raamvormen maakt het geheel onrustig, 't geen nog 
versterkt wordt door  de wijze waarop de openingen zijn onder-
verdeeld en door  het aanbrengen van ongemotiveerde architec-
tonische versieringen. 

e gevel houdt bovendien geen rekening inet de achtergelegen 
vertrekken. 

. . 
t ontwerp overschrijdt hetgeen op de situatie door  te veel 

verkleining van den plattegrond (103 bij  83.5 . in plaats van 
105,55 bij  85.50 , of, metende op de voorgevelteekening 1 a 100. 
zelfs 86,15 ) niet uitkomt zeer  aanmerkelijk de gestelde 
bouwlijnen. 
Bijkan s de geheele voorgevel staat 2,85 . overderooiing.de 
stoepen en beeldgroepen 8 , de geheele achtergevel springt 
2.70 . de traptorens 5.20 . voor. Plaatst men den linkerzij -
gevel in de rooiing dan springen van den rechterzijgevel de 
toren 1,15 . de muur 0.15 . de erkers 2.90 . en de erker 
onder  den toren 2.55 . voor. Een en ander  gemeten op de 
gevelteekening. terwij l gemeten ophet plan deze cijfers worden 
resp. 0,50 . voorsprong. 0.50 . terugsprong, 2.25 . voorsprong 
en 1,95 . voorsprong. 

e begrooting stijgt bij  narekening tot ƒ 3.355.000. .Wanneer 
echter  als op de maquette en teekening is aangegeven wordt 
gerekend op uitvoering met diepe daggen, dan zou dit bedrag 
alsnog stijgen over  140.000 8 . met minstens ƒ 2,50per . tot 
ƒ 3.705.000. 
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Bij  de beoordeeling van het ontwerp moet er  mede worden 
rekening gehouden dat de onnatuurlij k gekleurde maquette een 
geflatteerde voorstelling geeft vergeleken met de aan de be-
grooting ten grondslag liggende uitvoering. Zij  vertoont n.l., ook 
aan de zijgevels, uitsluitend toepassing van natuursteen en 
koperen dak. terwij l baksteen en leien dak bedoeld zijn Boven-
dien geven de diepe daggen der  vensters door  hun schaduw-
werking een gedachte aan monumentaliteit, welke niet zou 
worden verwezenlijkt. e onjuiste indruk , door  de maquette in 
het leven geroepen, wordt nog versterkt door  de voor  het ge-
bouw aangegeven fontein, welke in werkelijkheid niet kan 
worden geplaatst. 

e lichtinval uit de binnenplaats wordt benadeeld door  de 
hoogte der  omringende gebouwen, welke alle 22,5 . hoog op-
gaan, terwij l door  het ongemotiveerd optrekken van den tot een 
nokversiering vervormden tusschenmuur, de hoogte der  om-
bouwing voor  een groot deel zelfs tot 31.5 . stijgt. t treft met 
name de beide binnenplaatsen van het voorgebouw. Ook de bo-
venverlichting der  groote bureauhallen ten beganegrond wordt 
geschaad eerstens door  de hooge ombouwing en tweedens door 
den aanleg eener  op alle bovenverdiepingen voorkomende ver-
bindingsgang. 
n alle vertrekken van den beganegrond en der  3e verdieping 

zijn de vensters (vooral in verband met de diepte der  vertrek-
ken van 6,5 . en 10 ) ongunstig geplaatst (glaslijn is 0,80 . 
-boven den vloer  en 2 . resp. 1,25 . onder  het plafond). 

e indeeling, die een zeer  regelmatigen indruk maakt, voldoet 
echter  in zeer  vele opzichten niet aan de in het programma ge-
stelde eischen van groepeering en afmeting en is voorden dienst 
ongeriefelijk (b.v. ligging en verdeeling der  secretarie in ver-
band met de kamer van den Secretaris, de afdeeling Eigendom-
men in verband met het archief in het sousterrain, de groote bu-
reaux ten beganegrond, de keuken en koffiekamer personeel, de 
W.C 's personeel). Bovendien worden verschillende localiteiten 
gemist (ambtenaarskamers bij  de Wethouders van Gemeente-
werken en Bedrijven. W.C's. toilletten publiek, kamer chef-
agent). j  verdient in het bijzonder  opmerking dat ondanks 
het te groote bebouwde oppervlak de afstand der  vensterassen 
slechts 3.20 . instede van 3.50 . bedraagt als in het programma 
in verband met de inrichtin g der  kantoren was aangegeven. e 
afmetingen der  vertrekken zijn veelal 10"kleiner  dan verlangd 
wordt (bureaux Burgerlijk e Stand, Verkiezingen, Attestation, 
Pensioenbureau, Secretarie, afdeeling Financiën). e plaatsing 
van de kluis op den vloer  der  bovenverdieping niet op opgaande 
muren, is niet constructief. 

Bij  het architectonische karakter  is niet naar  oorspronkelijkheid 
gestreefd. t heeft in verschillende onderdeelen tot een geluk-
kig resultaat geleid (wat het inwendige betreft wordt de feestzaal 
genoemd) maar  het voor  een s treffend kai akter  is niet 
bereikt. t geheel mist, ook tengevolge van het te levendige sil-
houet, een monumentaal krachtig aspect. e vele balkons en log-
gia's zijn niet alleen minder  eigenaardig, maar  schadelijk voorde 
verlichtin g der  achtergelegen lokalen. e vertrekken in 
het bijzonder  ook dat van den Burgemeester  ('t welk bekrompen 
en niet juist gegroepeerde accessoires heeft) hebben een zeer 
onpractischen grondvorm en te groote hoogten (trouwzaal en ka-
mer Wethouder  9.5 . kamer Burgemeester  8 . e onlogische 
vormen van andere vertrekken (o.a. de in den rechtschen toren 
gelegene) vloeien op onlogische, gekunstelde wijze voort uit 
vooropgezette eischen der  buitenarchitectuur. 
Op meerdere punten is bij  de gevels geen rekening gehouden 
met de beteekenis of de eischen der  achtergelegen localiteiten, 
hetgeen, als in de groote raamgroepen van den zijgevel, tot val-
sche effecten leidt. 

e torenbekroning vertoont inconstructieve, op de hoeken ge-
plaatste openingen voor  het carillon. 

e f eestzaalgroep is door  de beide dienstlokalen op onpractische 
wijze onderbroken en vormt geen samenhangend geheel, ter-
wij l verschillende dezer  vertrekken niet vlot of direct van de 
gang toegankelijk zijn (trouwzaal, kamer Burgemeester  en 

kamer Burgemeester  en Wethouders, kamer Wethouder). Een 
centrale ruimt e ontbreekt op de hoofdverdieping. 

e ongemakkelijke hoofdtrap mist met hare te lange zijarmen 
monumentaal effect en komt vooral ten opzichte van de -
zaal niet goed boven. 

e tribunes der , welke langs donkere trappen bereikt 
worden, zijn, door  gemis aan toegangspaden op publieke en 
gereserveerde tribunes, feitelijk te klein (65 resp. 20 plaatsen) 
en missen een voorportaal. 

e personenliften zijn te verafgelegen uit het centrum van het 
gebouw 

e Jury voor  den . 
(get) J. . W. , Secretaris. 

G VA N N  VA N -
E VOO E N N -
 OVE T JAA  1912. 

1 
ireeg de d in den aanvang van het jaar  1912 slechts 

weinig geschillen te behandelen, aan het einde van 
dat jaa' was zijne werkzaamheid zeer  vermeerderd. 
Acht geschillen werden in den loop van het jaar  1912 

'aan zijn oordeel onderworpen, daarvan echter  wer-
den zes in de laatste maanden aangebracht, waarvan nog één 
voor  het vaststellen van dit verslag werd berecht. Van de twee 
anderen en dit laatste volge hier  een nadere uiteenzetting. 

t eerste geschil betrof het heffen eener  boete groot f 1025. . 
wegens te laat opleveren van den bouw van vij f heerenhuizen. 

e aannemers weten te vertraging aan omstandigheden onaf-
hankelijk van hun wil. zooals ziekte van een der  firmanten, 
vriezend weder  tijdens het maken van watervrij e kelders, on-
voorziene buitengewone ontgravingswerken. niet tijdig e aan-
wezigheid van den door  den architect aan te stellen opzichter, 
het veel te laat binnenkomen van de door  den architect te leve-
ren teekeningen enz. 

e aanbesteedster  daartegenover  beweerde : 
1°. dat de boete in overleg met den architect werd toegepast, 
omdat de oplevering van het werk. hetwelk in 6 maanden vol-
tooid diende te worden, in plaats van op 13 Juli 1911 eerst op den 
31sten October, dus ruim 3'/_. maand te laat. plaats vond, 
2 '. dat, waar  voor  een tijdverlie s van twee maanden wegens het 
te t z g. waterdicht opleveren van het gebouw geen boete 
werd opgelegd, doch alleen voor  de 41 werkdagen, waarmede 
daarna nog de opleveringstermijn van het geheele werk over-
schreden werd en waar  de aatibesteedster  geen aanspraak 
maakte op schadevergoeding wegens gedorven huur. de aan-
nemers zoo humaan mogelijk behandeld waren. 
Tijdens de behandeling kwam vast te staan, dat reeds op 4 Octo-
ber 1911 partijen op het werk waren geweest met de bedoeling 
de oplevering te doen geschieden, doch dat het werk toen niet 
werd aanvaard, omdat, volgens de aanbesteedster. het nog niet 
in staat van oplevering zou zijn. Er  vielen nog verschillende 
werkzaamheden aan de vij f heerenhuizen te verrichten, welke 
de aanbesteedster  destijds aan de aannemers had opgegeven en 
die ook aan het scheidsgerecht waren medegedeeld. t waren 
b.v. het schoonmaken van den hardsteen, het schoonmaken en 
netter  afverven van de hekken, het bijwerken van verschillende 
voegen in den voorgevel, het netter  maken van het verfwerk, 
van tochtpuien en ander  werk van gelijke beteekenis. 

l het werk 4 October  niet door  de aanbesteedster  werd 
geaccepteerd, was het scheidsgerecht van meening. dat men bil -
lijkerwijz e toch hei tijdsti p van oplevering op 4 October  had te 
stellen. s waren de verschillende gebreken, die toen nog 
aan de huizen kleefden, van betrekkelij k zeer  geringen aard, en 
kwam het scheidsgerecht onjuist voor, wegens de noodzakelijk-
heid van het verrichten, van deze van weinig beteekenis zijnde 
werkzaamheden, het tijdsti p van de oplevering, waarmede im-
mers de boeteheffing in onmiddellij k verband stond. later  te 

stellen, dan genoemden vierden October. Bij  verreweg de meeste 
werken zal het wel voorkomen, dat er  nog verschillende kleinig-
heden na de oplevering moeten worden verricht ; men is dan ge-
woon dit in den onderhoudstermijn te doen plaats hebben. 

t deze opvatting was daarenboven in overeensU mining het 
feit. dat de opzichter  van het werk den eersten October  reeds 
was afgereisd. 
n dezen gedachtengang was de oplevering derhalve niet twee 

maanden en 41 dagen, doch slechts twee maanden en 18 dagen te 
laat geschied. t door  de aanbesteedster  over  die eerste twee 
maanden geen boete werd geheven kwam het scheidsgerecht 
volkomen billij k voor. waar  de directie zelve blijkbaar  met het 
leveren van détailteekeningen wel twee maanden te laat was 
geweest. Op de overblijvende 18 dagen mogen nog in mindering 
worden gebracht 3 dag, wegens het door  de directie te laat ter 
beschikking stellen van teekeningen van de bekapping. 1' dag 
voor  z. g. onwerkbare dagen en 4 boetedagen, wegens het feit 
dat op verzoek van de aanbesteedster  van 1 tot medio Septem-
ber bijna uitsluitend aan één der  vij f huizen is gewerkt, teneinde 
dit vóór de anderen gereed te krijgen. 

e overige omstandigheden, waarin de aannemers een excuus 
voor  hunne te late oplevering wilden vinden, mochten naar  het 
oordeel van het scheidsgerecht niet in aanmerking komen. e 
korte ziekte van een der  firmanten bij  den aanvang van het 
werk. enkele dagen vorst eveneens inde beginperiode en de bui-
tengewone ontgravingswerken voor  het metselen van den voet 
van den toren, die in dienzelfden tij d vielen, evenals de door  de 
aannemers beweerde niet-tijdig e aanwezigheid van den opzich-
ter, dit alles kwam niet in aanmerking, nu het scheidsgerecht 
reeds de twee maanden in aanmerking had genomen, die de di-
rectie in diezelfde periode ten achter  was met het ter  beschik-
king stellen van haar  détailteekeningen. Er bleven dus ten slotte 
9 boetedagen over, terwij l volgens het bestek f 25. per  dag ver-
schuldigd was. 

Concludeerende, was het scheidsgerecht van meening, dat de 
boete van f 1025. door  de aanbesteedster  aan de aannemers op-
gelegd, moest worden gereduceerd tot f 225.- . 

e kosten van dit advies werden bepaald op f 392.66' , waarvan 
' , 4 of f98.17 ten laste van de aannemers en 3 , of f 294.49'  , ten 
laste van de aanbesteedster  werd gebracht. 

t tweede geschil was gerezen tusschen eeij  gemeente en een 
aannemer. Naar  aanleiding van het vernieuwen, herstellen en 
onderhouden van de straat- en grintwegen, de brik - en stéen-
glooiingen. berm- en oeverwerken enz. en het doen van herstel-
lingen en onderhouden van de rioleeringen enz. gedurende het 
jaar  1911, werd door  laatstgenoemde het volgende gevorderd 
van de gemeente: 
als saldo van den derden en vierden termij n der  aannemings-
som, die in haar  geheel bedroeg f 14711. , f4346.50, wegens meer 
en minder  werk f 10998.56, aldus te zamen f 15344.06. 

e aanbesteedster  echter  wilde van het saldo der  aannemings-
som f 1460. aftrekken, wegens boeten en kortingen en de reke-
ning van meer  en minder  werk. zooals die door  den aannemer 
was ingediend, niet erkennen, daar  zij  van meening was. dat deze 
wegens meer  en minder  werk niet meer  te vorderen had dan 
f3183.79'  -i. 

e rekening van meer  werk van den aannemer vermeldde aan 
meer  werk voor  bestratingen een oppervlakte van 26861.97 . 
waarover, volgens den aannemer hem competeerde f 2760. 
wegens het bestraten van 10000 . en f8430.98 wegens het be-
straten van de overige 16861.97 . 

e aannemer ging hier  van de meening uit, dat hij  wel verplicht 
was de eerstbedoelde 10000'-'  te bestraten, doch dat dit mocht be-
rekend worden als meer  werk. j  berekende dan ook voor  het 
bestraten 10.20 per , zijnde de eenheidsprijs van het bestek, 
terwij l hij  de prijzen voor  opbreken, sorteeren. tassen en vervoe-
ren naar  zijne meening naar  billijkhei d daarbij  had berekend. 
Betreffende het overige deel der  bestrating, groot 16861.97 1.. 
meende hij . dat de eenheidsprijs van het bestek niet bindend 
was en bracht hij  daarvoor  in rekening, datgene, wat hem vol-
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gens zijne meening in billijkhei d toekwam, t. w. een bedrag 
groot 18430.98. 

t kwam het scheidsgerecht voor. dat deze twee hoofdposten 
van de rekening van meer  en minder  werk onjuist waren. t 
scheidsgerecht vereenigde zich dan ook met de bewering van de 
aanbesteedster. dat de eerstbedoelde 10000 . niet als meer 
werk mochten worden beschouwd. Zou het a prior i reeds 
vreemd zijn, dat bij  een bestek, hetwelk krachtens zijn opschrift 
en onderdeeling zoowel verniewings- als herstellingswerken om-
vat, alle laatstgenoemde werken, als meer  werk zouden moeten 
worden beschouwd, iedere twijfe l daaromtrent werd uitgeslo-
ten door  de op 3 na laatste alinea van art. 2 van het bestek, het-
welk luidde : „Als basis voor de inschrijving wordt aangenomen, 
dat hierbij "  (t.w. bij  herstelling enz.) ..aan vlakken van verschil-
lende grootte, zonken, rellen, gaten enz. zal moeten worden be-
straat 10000 " e post van f 2760 behoorde dus van de re-
kening van den aannemer geheel te verdwijnen. 

e overige 16861 2 . meende het scheidsgerecht inderdaad als 
meer  werk te moeten beschouwen en bleef alleen de vraag, 
welke prij s hiervoor  door  den aannemer in rekening mocht wor-
den gebracht. Waar de aannemingssom f 14710. bedroeg, nam 
het scheidsgerecht op grond van de 2de alinea van § 468 der  A.V. 
aan, dat de aannemer verplicht was tot meer  werk tot een be-
drag Van f 1471. of verminderd met een door  de aanbesteedster 
erkende post van meer  werk ad f 71. tot een bedrag van f 1400. 

t berekend tegen den bestekeenheidsprijs van f 0.20 is 
7000 . Volgens het scheidsgerecht was de aannemer buiten 
allen twijfe l verplicht tot het bestraten van laatstgenoemd op-
pervlak tegen den eenheidsprijs van f0.20. s bleef nog over 
9861.97 , voor  welke volgens de A. V. de eenheidsprijs van 
f 0.20 verbindend was. 

Er bestond voor  den aannemer geen reden tot klagen, dat over 
de 10 "o meer  werk, de in het bestek bepaalde eenheidsprijs van 
f 0.20 per . werd aangehouden, immers bij  aanwijzing was 
medegedeeld, dat de in het bestek bepaalde hoeveelheid van 
10000 . voor  herstellingswerk „belangrij k zou worden over-
schreden." r  waar  de verrichte hoeveelheid herstellings-
werk in totaal 2' > maal zoo groot was als de in het bestek be-
paalde, behoorde voor  de hoeveelheid welke de aannemer vol-
gens de A. V. niet verplicht was tegen den besteksprijs uitt e 
voeren, een hoogere eenheidsprijs te worden betaald, dan de 
werkelij k uiterst lage prij s van f 0.20 per s . t scheids-
gerecht meende dan ook, dat voor  dit meer  werk tot een hoe-
veelheid van 9861.97 . een eenheidsprijs van f 0.25 per . te 
mogen toekennen. 

e tweede groote verschilpost der  rekening voor  meer  en min-
der werk, welke door  den aannemer was gesteld op f 8430.98, 
werd dus door  het scheidsgerecht als volgt berekend: 7000 . 
a f 0.20 is f 1400. en 9861,97 . a 0.25 is f 2465.49','2, tevens com-
pleteerde zij  die rekening met de posten waarover  geen ver-
schil bestond t. w. door  bijtellin g der  reeds genoemde f71. 
meer  werk en door  aftrekkin g van een bedrag groot f 262.42 voor 
minder  werk. Alzoo stelde het scheidsgerecht den staat van 
meer  en minder  werk vast op f 3673.07!/_>. 

Betreffende opgelegde boeten oordeelde het scheidsgerecht een 
boete een van 98 dagen a f 10. , wegens te late oplevering, te 
moeten kwijtschelden, omdat het van meening was, dat het meer 
werk buitengewoon veel belangrijker  was geworden, dan men 
oorspronkelijk in het bestek dacht. 
Ten laste van den aannemer wordt gebracht/20. boete, we-
gens niet direct aanvangen van een hem gelast werk. Wat betreft 
een verdere boete wegens het niet binnen 8 dagen weghalen van 
gemeentegrond, van afgekeurde straatsteenen, meende het 
scheidsgerecht dit voldoende bewezen, doch nam daarbij  in aan-
merking, dat de aannemer blijkbaar  zijn best had gedaan om aan 
zijne verplichtingen jegens de aanbesteedster  te voldoen en 
vond hierin aanleiding de door  de aanbesteedster  geëischte 
boete van ƒ 300. te stellen op ƒ 150. . Ten slotte waren nog 
twee boeten opgelegd, één wegens het niet binnen den in het 
bestek bepaalden tij d verwijderen van overblijvende steenen 

312 

groot/60. . welke in haar  geheel door  het scheidsgerecht, werd 
gehandhaafd, daar  het de overtuiging had, dat deze boete terecht 
was opgelegd, en één wegens het niet op tij d inzenden van de 
staten (10 maal ƒ 10. ) welk verzuim echter  voor  slechts 3 maal 
door  den aannemer werd erkend, terwij l de aanbesteedster  daar-
omtrent geen nader  bewijs had aangeboden waardoor  de boete 
alzoo werd teruggebracht tot ƒ 30.—. 

. adviseerde het scheidsgerecht, dat de aan-
besteedster  aan den aannemer zou betalen: 
1. als saldo van den derden en vierden termij n der  aannemings-
som ƒ 4345.50, in mindering te brengen boeten en kortingen 
ƒ 260. ,̂ blijf t aldus ƒ 4085.50. 
2. wegens meer  en minder  werk ƒ 3673.07' , blijf t in totaal 

ƒ 7758.57Vr 
e koslen werden vastgesteld op ƒ380.88, welke kosten voor 

de helft ten laste van elk der  partijen zijn gebracht. 
(Wordt vervolgd). 

B . ü 
Tentoonstelling Prijsvraag e . Naar 
de Gemeente secretarie te m ons mededeelt, blijf t deze 
tentoonstelling, welke gehouden wordt in de school aan de -
straat 20. , nog minstens tot 5 Juli a.s open. s er  dan 
nog voldoende bezoek te verwachten dan zal de tentoonstel-
lingsduur  nog verlengd worden. e entree bedraagt ƒ 0,10. 

e heer  W. B. Petri Civiel ingenieur  is bevorderd tot dokter  in 
de techniese Wetenschappen op eeu proefschrift 
..Overheidsbemoeiingen met stedebouw tot aan den Vrede van 

. 

w te Zwolle. t dezen bouw wil het tot heden 
niet best vlotten. t wordt een langdurige geschiedenis. Na 
bijn a 10 jaar  plannenmakerij  op de oude plek. was de d tot de 
overtuiging gekomen, dat aldaar  geen goede oplossing te verkrij -
gen was, en werd in Jan. 1912 besloten tot bouw op een daarvoor 
speciaal aangekocht terrein onmiddellij k buiten stadsvesten. 

t plan voor  den bouw met de f inancieele regeling werd3 t 
van dit jaar  aangenomen en van den opzet werd in het Nr. 10 van 
dit Weekblad een en ander  medegedeeld. Edoch.de d mocht 
slechts wikken, Ged. Staten zouden beschikken. En deze be-
schikten dan ook bij  hun besluit van 22 Apri l niet gunstig. Zij  ov er-
wogen . dat de raming der  bouwkosten niet steunde op een 
specifieke berekening van elk onderdeel, maar  gebaseerd is op 
die voor  den bouw van een stadhuis op de tegenwoordige plaats; 
dat onder  de geraamde kosten nog niet die voor  de meubileering 
zijn begrepen; 

dat aan het tegenwoordig stadhuis nog geen bestemming is gege-
ven en dat dit ook niet het geval is met het gedeelte terrein, dat 
van het gekochte zal overblijven. 
Zoodat naar  hun meening de d bij  het nemen van zijn besluit 
niet heeft gehandeld met volledige kennis van zaken. 

t gevoegd bij  den financieelen toestand der  gemeente gaven 
aanleiding het besluit niet goed te keuren. 

p verscheen een voorstel van B. en W. om zich in beroep te 
wenden tot . . de , doch in de zitting van 19 i 
waarin dit voorstel behandeld werd, besloot de d haar  vroe-
ger  besluit nog eens te nemen en dit nogmaals met alle moge-
lijk e inlichtingen aan Ged. St. te zenden. e vrees van enkele 
leden o.a. den voorzitter, dat Ged. St. wel eensgeen nieuw besluit 
zouden kunnen nemen, hoewel bestreden, werd bewaarheid. 

e toch beslisten niet andermaal, doch verwezen naar  hun 
vroeger  besluit, waarvan inmiddels de beroepstermijn is ver-
streken. 

e houding door  de gemeente hiertegen aan te nemen is Vrijda g 
1.1. in gesloten vergadering beraamd r kunnen derhalve 
geen mededeelingen worden gedaan. . 
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e excursie naar , o. m. met het doel de onlangs gerestau-
reerde kaaswaag te bezichtigen, had Zaterdag 21 Juni plaats. 
Ons medelid, de r  J. Faber, Gemeente-architect van , 
had de welwillendheid ons daarbij  als een zeer  ingewijde gids 
rond te leiden en voor  te lichten, waarvoor  wij  gaarne nog eens 
hier  ter  plaatse onzen oprechten dank betuigen. 
Achtereenvolgens werden het s en de Groote k be-
zichtigd, benevens de daartegenover  gelegen gevel van het 
St. Jansgasthuis, welke laatste door  haar  zeldzame schoonheid 
vooral de aandacht trok . 

a ging de tocht naar  de gerestaureerde , hoewel 
men hier  eigenlijk niet van restaureeren kan spreken, daar  toch 
de muren geheel vernieuwd zijn, echter  in trouwe navolging der 
oude gegevens. 

e zou ook kunnen worden gezegd van den gevel van het 
West Friesch museum, dat met belangstelling werd bezichtigd, 
en waar  vooral oude eikenhouten wandbetimmeringen en meu-
belen zeer  de aandacht trokken. 

n door  den brand der Groote k in 1828 een onherstel-
baar  verlies leed, moesten wij  door  vele aanwezige afbeeldingen 
der vroegere kerk ontwaren. 
Op onze verdere wandeling langs de Grashaven, trok vooral de 

n (die dagteekent uit 1532) door  zijn schilderachtigen 
vorm en omgeving de bijzondere belangstelling. Nog vonden 
we verschillende oude gevels, gevelsteenen en poortjes, welke 
door  haar  zeldzame schoonheid zeer  bezienswaardig zijn. 

r  het dempen van enkele grachten heeft het stadsschoon van 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

n veel geleden, maar  er  is hier  ook nog veel gespaard geble-
ven, zoodat ook uit dit oogpunt veel werd genoten. 

t weder  was ongunstiger  geworden, maar  toch werd een kort 
bezoek aan Enkhuizen gebracht, gedurende welke tocht per 
spoor  wij  een gunstigen indruk kregen van de dorpen van e 
Streek, waarlangs ook de terugtocht werd ondernomen, om te 
4.58 Amsterdam weder  te bereiken. 

l het gezelschap klein was, zal deze tocht nog lang een aan-
gename herinnering bij  de deelnemers achterlaten. 

 Secretaris der Afd. Amsterdam 
Juni 1913. F. . 

. 

E EN 
OPENBAA G 
m .
Onderwerpen, besproken in de vergadering van n 
der j  op 28 i j.l . 

"WA T S T  VA N E E -

? . T VA N 

N N E X S 

, 

door  J. . É C . F Z N . , 

Prof . an der . Baugewerkschule in Aken. 

^Jeeds voor  ongeveer  100 jaren heeft een van 

s grootste dichters en denkers 

gezegd: 

. W"as u ererbt von n Vatern hast, E r -

wir b es, um es zu besitzen". 

Zooals elk echt dichterwoord heeft het zijn kracht be-

houden. 

n de geweldige worsteling tusschen den grooten Napo-

léon en die volken, welke zich slechts noode aan zijne 

onweerstaanbare macht onderworpen hadden, vinden 

we deze gedachte als richtsnoer. 
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G E . e van het ontwerp motto: „J . J."  van . 

Nu thans alom in germaansche landen de herdenking 
aan de Vrijheidsoorlo g van 1813 gevierd wordt, mag 
men zich ook wel rekenschap geven van de oorzaken. 

t ligt wel is waar  niet op mijn weg; maar  't zij  me 
vergund te herinneren aan het woord van Bismarck: 

e istdas Weltgericht" . -
lijk , dat zulk een universeel genie als Napoléon overal 
daar  heerschte, waar  men behoefte aan krachtdadige 
leiding had, zonder  zelf in gelijke mate daarvoor  te 
kunnen zorgen. 

t ontwaken van het efpe/jgevoel bracht hierin ver-
andering; kinderen, die volwassen zijn, zoeken hunne 
eigene wegen. Gewoonlijk komt hun eerst veel later  ten 
gemoede, wat zij  daarbij  dengenen te danken hebben, 
die tot hiertoe hun weg geleid en behoed hadden. 
Zoo was het en zoo zal het blijven. t zoeken naar  den 
rechten weg is juist in onzen huidigen tij d zoo te zeggen 
op elk gebied van menschelijk denken, voelen en hande-
len sterk bemerkbaar. Nu is er, geloof ik, nauwlijk s eene 
uitin g van blijvenden aard, die ons eenzoojuistenover-
tuigend beeld, met betrekkelij k eenvoudige middelen 
van begrip, geeft van dit zoeken als de „Bouwkunst" . 

e kennis van de geschiedenis en de lotgevallen der 
menschheid hangt ongemeen nauw te zamen met de 
studie en de kennis der  Bouwwerken van de voorge-
slachten. 

e werken toch zijn de getuigen, die het nageslacht 
kond doen, op welken trap van beschaving, op welke 
intelektueele hoogte de volken in den loop der  eeuwen 
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gestaan hebben, en ze geven ons tevens een beeld van de 
ontwikkelin g van de techniek, die een verder  natuurlijk 
gevolg van de beschaving is. 

! t is het woord, waarin zich dit alles laat 
tezamenvatten. Wij  bevinden ons voortdurend in de 
kuituur , en toch zoeken wij  naar kuituur . t klink t 
eenigszins ongerijmd, maar  het schijnt mij  waar te zijn. 

e komt dit dan ? Ware kuituur , is vooruitgang. Wi j 
kunnen niet zonder  tusschenpoozen vooruitgaan, noch 
in gewonen, noch in overdrachtelijken zin. 

n moeten we hebben; ja zelfs teruggang is nu 
en dan van noode. r  terugkeer  naar  't goede, wan-
neer  men zich overtuigd heeft, dat men op den verkeer-
den weg was. - 'k Geloof stellig dat we sedert 
een 10-tal jaren iets dergelijks beleven, waarbij  met 
vreugde mag worden vastgesteld, dat tegelijk met dezen 
terugkeer  geen achter-, maar  vooruitgang verbonden is. 
Een van de mannen, die het eerst op dezen toestand, die 
moest komen, gewezen hebben, is Schultze-Naumburg 
in zijne bekende . 'k Spreek hier  natuur-
lij k meer  speciaal van het hier  te behandelen gebied: de 
Bouwkunst. 
Engeland, het land van de industrie, was in Europa 
stellig een van de eerste landen, waar  men voelde, dat 
bij  't aanwassen van de bevolking toestanden geschapen 
waren, die onhoudbaar  werden, en dat men terug moest. 

, eveneens na '70 van nog niet 50 op onge-
veer  65 millioen inwoners gekomen, was op het conti-
nent, naar  ik meen, het land, dat het eerst tot dezelfde 

G E . e van het ontwerp motto: „Pr o domo Sua"  van V A N . 

conclusies kwam. t is verblijdend en verheffend, dat 
het oude kultuurlan d d betrekkelij k spoedig 
volgde. Voegen we nog Skandinavie hieraan toe, zoo 
constateeren we eene „germanische Aufschwung-
periode", die ons rechten geeft, maar  stellig ook zeer 
gewichtige plichten oplegt. 
Eene zulke plicht is naar  mijne opvatting tegenwoordig 

ook dat zal, natuurlij k anders worden, n.l. dan 
wanneer  het doel bereikt is - het uitoefenen van „Bau -
beratung"  (bouwkundig advies) en vooral van bouw-
kundige opvoeding! 
Jawel, mijne heeren, zijn we met onze opvoeding in de 
familie, in de scholen, in de „maatschappij"  hier 
denk ik natuurlij k aan de maatschappij, niet alleen aan 
die „ter  Bevordering der  Bouwkunst"  welks medelid ik 
de eer  heb te zijn genoegzaam gevorderd, dan zal de 
„Bauberatung"  overbodig kunnen worden, 
'k Geloof juist hierop te moeten wijzen, om de tegenstan-
ders tot onze vrienden te maken; „van een Saulus tot 
een Paulus", als ik me zoo mag uitdrukken . 
1. „Wa t is dus het doel van de „Bauberatung" ; ziedaar 

de vraag, die ik zal trachten in korte woorden, zoogoed 
als mogelijk te beantwoorden. 

n knoopt zich de vraag : 
2. e dit doel te bereiken"  en ten slotte : 
3. „Wa t is in d reeds bereikt" . 

Antwoord punt 1. 
r  bewaren en bevorderen. 

Onkultuu r  bestrijden en tegengaan. 
t ik even hierbij  stilstaan. 

n onze steden, dorpen, op 't platte land, in onze woningen 
en werkplaatsen, ons huisraad en meubelen, kleeding, 
in onze kerken en openbare gebouwen, in onze tuinen, 
parken, bosschen en stroomen, tenslotte in onze vervoer-
middelen ligt een kapitaal van onberekenbare kultureele 
waarde (sociaal, ethisch, hygiënisch, materieel, aesthe-
tisch). 

t kapitaal mag niet lichtvaardi g aangegrepen wor-
den, het zij  door  onverstand of moedwil; het is gemeen-
schappelijk goed. 
Er moeten dus middelen gevonden worden, het, zoo 
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G E . e van het ontwerp 
motto: , (op zijde gezien) van W. T CZN. 

noodig, te beschutten. r  is de plaats er  op te wijzen, 
dat ook in het klassieke land van de vrijheid , de per-
soonlijke vrijhei d onder  omstandigheden terwill e van 
de gemeenschappelijke vrijhei d beperkt moet worden. 

t zich daarentegen de maatschappij  geheel vrij  in 
den vollen zin des woords gemaakt, vri j  ook van de vele 

trouwens in de ontwikkeling zeer  natuurlijk e fou-
ten, feilen en zwakten, dan, maar eerst dan kan de per-
soonlijke vrijhei d weer  in hare, de algemeenheid niet 
meer  bedreigende, rechten intreden. Wellicht de hoogste 
trap. s die werkelij k te bereiken, dan stellig eerst na 
vele ..overgangstoestanden". Als zulk een noodzakelij-
ken overgang beschouw ik de Bauberatung. 

t streven spreekt ook uit "de, indertij d (1906) door 
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den .Verband deutscher  Arch , en -
Vereine"  geformuleerde gedachte: t 
welchen n kann Einfluss gewonnen 
werden auf die e Ausgestal-
tung privater  Bauten in Stadt und " 
Ook daarin de vorderingen: Advies, 
eventueel dwang ten algemeenen 
nutte op bijna elk ander  gebied, reeds 
gedeeltelijk sedert eeuwen, bestaand 
en als 't hoogste, ideaalste, tevens meest 
afdoend middel: Opvoeding. 
Een groot en dankbaar  veld voor  ieder 
weldenkend mensch. r  ligt de over-
gang tot punt 2. 

e dit doel te bereiken ? 
Om kort te gaan door  «samenwerking". 

e faktoren zijn er, stellen we het pro-
dukt te zamen. 

r  doe het zijne, maar  in den zin van 
des dichters woord: 

r  strebe zum Ganzen; kannst du 
aber  ein Ganzes nicht werden, so schlies-
se fördernd an ein Ganzes dich an". 

r  ligt de kern. 

e gedachte, heden hier  de Architect-
n der j  te vereenigen, 

beschouw ik als zeer  gelukkig en veel-
belovend. , kennis, vriendschap, 
vertrouwen, levensvreugde, liefde! 
Eenige van de faktoren. die werkzaam 
moeten zijn Wanneer  we ze reeds in de 
jeugd kweeken, dan zooveel te beter  en 
zekerder. 

We weten dit, en streven tenslotte alle 
er  naar. Alleen bij  't laatste punt wil ik 
nog even verwijlen. e liefde tot zijn 
lant is ieder  aengheboren"  zegt Vondel; 
hoe gemakkelijk wordt 't ons toch ge-
maakt, ze wakker  te houden. r  ligt 
ook een dankbaar  veld voor  de vrouw 
bij  de opvoeding harer  kinderen. Wat 
we liefhebben, beschermen we vanzelf. 
Staat, , Gemeenten, Vereeni-
gingen, Particulieren moeten zich hier 
vereenigen met , Familie, School 

en , En dan vooral: e , de ver-
mogenden moet men trachten voor  de zaak te win-
nen, doordien men bewijst, dat de hoogste belangen op 
't spel staan en het kapitaal, voor  de bevordering dezer 
belangen uitgegeven, in ieder opzicht goede vruchten 
zal dragen. 

t 3e en laatste punt: -Wat is in d reeds 
bereikt" , doet zien, wat samenwerking vermag. 
k sprak reeds van het Congres van 1906. 22 Vereeni-

gingen gaven antwoord op de bedoelde vraag: -wat 
kan gedaan worden, om invloed te verkrijgen op de 
aesthetische uitvoering van particulier e bouwwerken 
in stad en land?" 

e „Sachsichsche r  Pflege 

heimatl. Natur, t and Bauweise"  nam de bewerking 
in de hand. Oberbaurat Schmidt, , heeft de 
groote gezichtspunten uiteengezet, (Berlij n 1908 ver-
schenen). t resumé is: opvoeding en voorlichtin g der 
bevolking tot het beoordeelen van kunst en schoonheid. 

j  verlangt: dat de Bouwpolitie worde bijgestaan door 
personen of commissies met zaakkennis tot beoordee-
ling der  voorgelegde ontwerpen naar  aesthetische ge-
zichtspunten, en wat 2eer  gewichtig is: t de Staat 
middelen beschikbaar  stelle tot het oprichten van 
openbare adviesbureaux voor  bouwwerken enz."  We 
weten dat deze verlangens veelal vervuld geworden zijn. 
n dien geest werkt hoofdzakelijk de Pruisische Wet 

tegen de ontsiering van plaatsen en landelijk schoone 
streken (Preuss. Gesetz gegen die Verunstaltung von 
Ortschaften und landschaftlich hervorragenden Ge-
genden; 15 Juli 1907). 

e is de wettelijke mogelijkheid gegeven, waar  't 
noodig is, in te grijpen. e wet is dus van 't grootste 
belang. 
Van nog meer gewicht zijn echter  de op deze wetbasee-
rende verordeningen, die nu volgden (Erlasz des . 

. für  öffentl. Arbeiten u. des n v. 10. 1. 08. be-
treffend: n gegen bauliche Verunstaltungen 
in Stadt u. , maatregelen dus! 

n wordt tot vrijwillig e medewerking bij  het ver-
vullen van dit gewichtig kuituurwer k dus van staats-
wege opgeroepen. 
Er wordt op gewezen, welke fouten aan onze tegenwoor-
dige bouwwijze kleven, op de oorzaken daarvan even-
eens, en op de dringende noodzakelijkheid van spoedig 
ingrijpen . Aan de staats-, provinciaal- en plaatselijke 
autoriteiten wordt opgedragen -de bouwontwikkeling 
der  onder  hun bestuur, opzicht of hoede staande plaatsen 
met de grootste opmerkzaamheid gade te slaan en naast 
de hun wettelijk toekomende maatregelen (15. 7. 7) ook 
nog opvoedend en ophelderend tewerk tegaan". 
Al s middel wordt aanbevolen populaire voordrachten 
in stad en land te doen houden; prijsvragen uit te schrij-
ven tot 't verkrijgen van voorbeeldige bouwontwerpen, 
medewerking op te wekken, ondersteuning te verleenen 
bij  het oprichten van schoone gebouwen enz. Ook moet 
getracht worden: -plaatselijke commissies"  (Ortsaus-
schüsse) te vormen — bijv . in aansluiting aan de be-
staande vereenigingen tot cultiveering van t en 
Geschiedenis, van „Verschönerungsvereinen"  en wat 
dies meer  zij. 

e s hebben de plicht, bouwlustigen met 
d en "  bij  te staan. n n des 

s (Oberprasidenten) werd aangeschreven er  voor 
te zorgen, dat krachtige medewerking van bereidwillige 
zaakkundige capaciteiten in stad en land verkregen 
worde, en alle mogelijke voorkomendheid bij  dit streven 
te toonen. 

e werd den n (arrondisse-
mentshoofden) bevolen en tegelijk herziening en even-
tueele verandering van „bouwvoorschriften'' voorge-
schreven. 
Nu kwam op 17 . '08 de e (als gevolg van 

deze regeeringszorg hoofdzakelijk !) tot stand van de 
r  Verein für e und -

schutz", waarbij  verscheidene autoriteiten in Bonn spra-
ken over: g einer  besseren Bauweise in 
Stadtund " . d. Vereins Jahrg. t 1,1909) 
Voorzitter  was Freiherr  v. Schorlemer, die de -
rentie bijeen riep. e e riep de „Baubera-
tungsstellen' in 'tleven; voor . Vele andere volg-
den. e zijn amtelijk en staan onderling in verbinding. 
1909, heeft de r  Werkbund"  de -Zentralstelle 
f. Volkswohlfahrt "  verzocht, het materiaal te verwer-
ken, wat sedert geschied en openbaar  gemaakt is, (in 
het werkje: -Organisation und Tatigkeit der  Baube-
ratungsstellen."  Verlag Carl , Berlin, 1911). 

e thema werd nog verder  behandeld te -
dorf door t , Cöln, waarbij  een 
overzichtgegeven werd van debestaande adviesbureaux; 
hierui t blijk t dat reeds een groot aantal met groot 
succes werken. n 't bijzonder  zij  hier  de vruchtdra -
gende werkzaamheid van , . r  te -
dorf herdacht. e nu volgende "  mogen 
een goed denkbeeld van een en ander  geven, en de 
zegenrijke invloed der  „Bauberatung"  moge daaruit 
overtuigend tot U spreken. 

E , , E E N 

E -
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angezien aan de verschillende bovengenoemde 
punten in het geheel slechts één kwartier  uur 
ter  inleiding is toegestaan, is het slechts mo-
gelijk ze oppervlakkig te behandelen. Voor 

een diepgaande behandeling zou elk punt op zichzelf 
reeds meer  dan een kwartier  vorderen. 

t doel der  bouwkundige adviesbureaux is: t be-
vorderen van het bouwkundig schoon onzer  steden en 
dorpen en dientengevolge het bewaren of op hooger 
peil brengen van het stadsbeeld in aesthetisch opzicht. 
Onwillekeuri g zal daarbij  het verbeteren van het woning-
type voor  de minderbemiddelde bevolking eenige aan-
dacht vragen, doch het eerstgenoemde doel blijv e 
hoofdzaak. 

t bouwk. Adviesbureau beoogt dus een algemeen 
belang, waarbij  het eigenbelang van den architect op 
den achtergrond treedt, hetgeen echter  niet wil zeggen, 
dat de architect, zich geheel belangeloos aan een alge-
meen belang gevende, zooals in dit geval noodig is, ten 
slotte daardoor  zichzelve, en de architectenstand in het 
algemeen, bepaald nadeel zou moeten berokkenen, zoo-
als sommige meenen. 

t is dan ook te loven, dat de  tot bev. 
der  Bouwkunst deze zaak tot een onderwerp van alge-
meene bespreking heeft gemaakt, ten einde te trachten 
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tot klaarheid van denkwijze hieromtrent te geraken. 
"Want bedriegen de teekenen niet, dan is hoofdzakelijk 
een m.i. te ver  gedreven eigenbelang oorzaak, dat de 
architect eenigszins terughoudend in deze zaak staat, 
terwij l hij  toch juist de eerst geroepene is, om bij  alle 
pogingen, welke worden aangewend om de bouwkunst 
in het algemeen op hooger  peil te brengen, de leiding 
te nemen. 
En dat het mogelijk is juist de bouwk. adv. bureaux zoo 
te organiseeren, dat meerdere waardeering voor  den 
architect en zijn werk wordt aangekweekt, bewijst ons 
een blik op de plaatsen in d waar  dergelijke 
bureaux reeds eenige jaren werken. n wasten 
slotte het resultaat, dat zelfs de eigenbouwers zich 
tot bekwame architecten wendden, hetgeen de nieuwe 
wijken der  zich sterk uitbreidende steden natuurlij k 
zeer  ten goede kwam. 

e taak der  bouwk. adv. bureaux is preventief te werken 
in tegenstelling met die der  schoonheidscommissies, 
welke repressief-kritisch optreden, hetgeen m.i. de taak 
der eerstgenoemde veel aantrekkelijker  maakt. 
Uit de verschillende geschriften heeft men reeds kunnen 
zien hoe deze bureaux d werken. d 
zal men echter  langzaam aan moeten doen. e -
der, met zijn aangeboren gevoel van vrijheid , laat zich 
niet zoo gemakkelijk in een bepaalde richtin g dringen 
als zulks bij  den aan „masregeln"  gewenden r 
het geval is. Niettemin ging daar  alles ook niet even vlot 
hetgeen blijk t uit hetgeen de heer n in e Bouw-
wereld van 22 t 1911 schreef en waaruit wij  het 
volgende overnemen: 

k is in de kringen der  duitsche architecten 
aanvankelijk het adviesbureau met onverholen wan-
trouwen beschouwd. t schijnt evenwel dat bij  nadere 
kennismaking de vrees voor  konkurrenti e verdween en 
men in ieder  geval inzag dat de voordeden overwogen. 
n Saksen zijn bij  de Vereeniging van wie het advies-

bureau uitgaat, en welke daarvoor  15.000 k rijks -
subsidie ontvangt, 300 architecten aangesloten, waar-
van vele zich beschikbaar  stelden voor  het kosteloos 
uitwerken van verbeteringsvoorstellen en in het ver-
slag wordt hieraan toegevoegd, dat door  deze werk-
zaamheid vele architekten bij  latere uitvoering der 
bouwwerken een gehonoreerde opdracht te danken heb-
ben. t verslag eindigt: ..Zoo heeft het adviesbureau 
den architectenstand zonder  twijfe l groot nut gebracht. 

n alleen heeft de architekt te danken dat de 
waardeering van bouwkundigen arbeid aanmerkelijk 
toenam en dat den architektenstand een passend aan-
deel werd ingeruimd ook bij  zulke werken die te voren 
slechts door  metselaarsbazen werden ontworpen." 
En gesteld, dat het optreden van een adviesbureau in 
enkele gevallen voor  een partikulie r  bouwmeester  wer-
kelij k eene kleine schadepost had beteekend, dan zou 
men in het algemeen belang daarover  moeten heenstap-
pen, denkende aan het fransche spreekwoord dat men 
geen ommelet kan maken zonder  eierschillen te breken. 

n kan ook te angstvallig zijn en den schroom verder 
drijve n dan in het waarachtig belang der  zaak is. 
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Vaak wordt ook betoogd dat de schoonheidscommissie 
zich heeft te bepalen tot het uitspreken van een advies 
en dat zij, wanneer  dat niet gunstig kan luiden, zich moet 
onthouden zelf met schets of teekening verbeteringen 
aan te geven. e meening wordt niet alleen hierte lande 
gehoord. t onderwerp is te belangrijkdatnietnogeen 
ander  getuigenis uit de praktij k zou worden aangevoerd. 
n een rapport over  de .Bauberatungsstellen"  te Bre-

men (waar  gelijk gezegd twee organisaties bestaan: de 
deskundige commissie van staatswege benoemd op 
grond der , en het partikulie r  ad-
viesbureauvan het -VereinfürNiedersachsisches Volks-
tuin" ) wordt deze kwestie aldus door  den architekt . 
Wagner  besproken: e heeren zeggen: .Uw gratis 
werk beneemt ons opdrachten. Gij , die reeds zooveel te 
doen hebt, belast U nog meer  en wij  hebben daaronder 
te lijden."  A l was dit werkelij k zoo, dan nog zou de al-
gemeene beteekenis van zulk werk, van zuiver  zakelijk 
standpunt beschouwd, nog ongetwijfeld oneindig be-
langrijke r  zijn, dan dat eenige architekten een paar 
werken minder  uitvoerden. t verwij t echter  gaat in 
het geheel niet op, want de gebouwen waarom het hier 
gaat, behooren niet tot het arbeidsveld van den archi-
tekt, maar  vertoonen eene bouwwijze, die met ware 
bouwkunst niets gemeen heeft. e vraag is niet:. Zullen 
de architekten of de adviesbureaux bouwen?"  maar  zij 
luidt : „Zulle n speculanten, metselaarsbazen, dus niet-
architekten, of zullen de adviesbureaux bouwen?" -
tegendeel, de adviesbureaux zijn zoowel nuttig voor 
den architekt, den kunstenaar, als voor  den goeden 
bouwondernemer. e meer  zij  letten op een goede 
doorwerking van ontwerpen, hoe beter  vormen zij  den 
smaak van publiek en bouwer, dwingen zij  tot naden-
ken en overleg. 

n zal zich langzamerhand evengoed aan de eischen 
welke de aesthetika den mensch stelt leeren onderwer-
pen, als men nu bezig is zich aan de eischen, welke de 
gezondheid en de veiligheid stellen en waaraan de 
woningwet met de daarbij  aanpassende Bouw-Woon-
verordeningen hun ontstaan te danken hebben, te 
onderwerpen. Bedachtzaamheid in het optreden is 
voor  het laatste noodig maar  zeer  zeker  ook voor  het 
eerste. 

Al s voornaamste werkzaamheid van een bouwk. adv. 
bureau is zeker  wel aan te merken het verbeteren en 
leiding geven aan de z.g. eigen of speculatie bouwerij 
welke van zooveel gewicht is in de zich sterk uitbrei -
dende steden, opdat vooral de harmonie in het stads-
beeld bewaard of gewekt worden. 

e adviezen kunnen door  de betreffende personen 
zelve gevraagd worden, wanneer  goedkeuring hunner 
plannen door  Burg. en Weth. of een schoonheidscom-
missie voorbehouden is. Zij  kunnen echter  ook onge-
vraagd gegeven worden wanneer  het belang van het 
stadsaspect of een ander  algemeen belang zulks eischt. 

e meest afdoende wijze om zorg te dragen dat het 
stadsbeeld op geenerlei wijze ontsierd wordt is het 
opnemen van de noodige bepalingen in de Bouw-Woon-
verordening zooals reeds door  de gemeente n ge-

schiedt is en welke verordening door  Gedeputeerde 
Staten is goedgekeurd. r  is bewezen, dat de 
gangbare meening, dat dergelijke bepalingen in strij d 
kwamen met de gemeentewet, heeft afgedaan. 
Zoolang echter  de gemeenten dergelijke bepalingen als 
te n nog niet in'  de Bouw- en Woonverordening 
hebben opgenomen kan toch reeds veel bereikt worden, 
door  bij  verkoop, verhuring of in erfpacht geven van 
aan de gemeente toebehoorende terreinen als- voor-
waarde in de verkoopconditien op te nemen, dat de 
daarop te stichten gebouwen aan schoonheidseischen 
moeten voldoen, zooals tengevolge van het -
besluit van 22 i jl . voortaan te m het geval 
zal zijn. t is reeds van veel belang omdat verschil-
lende gemeenten de meeste gronden bestemd voor  uit-
breiding in hun bezit hebben. 
Ook voor  het geval particulieren hunne bouwterreinen 
willen exploiteeren is de mogelijkheid niet uitgesloten 
reeds in die richtin g werkzaam te zijn, wanneer  de 
gemeente als voorwaarde tot medewerking stelt (welke 
medewerking in bijna ieder  geval noodig is) dat be-
doelde bepalingen ook in hunne verkoopsvoorwaarden 
moeten worden opgenomen. 
n al deze dri e gevallen is het bestaan van een bouwk. 

advies-bureau van veel belang, opdat daar  de betrok-
kenen de noodige voorlichtin g kunnen bekomen. 

e deze voorlichtin g geschieden moet is een zaak 
welke gezette overweging waard is, omdat daarvan 
vooral het al of niet verkrijgen van de zoo hoog noodige 
sympathie met het doel afhankelijk is. 
n het algemeen kan de in d hierbij  gevolgde 

regel wel worden gevolgd, doch hangt hier  veel af van het 
tactisch optreden van dengene welke voorlichtin g geeft. 
Wanneer  een ontwerp wordt ingediend, hetwelk moet 
worden afgekeurd, omdat het door  aan te geven verbe-
teringen niet op peil gebracht kan worden, dan dient 
het bureau den raad te geven zich tot een bevoegd des-
kundige te wenden, zonder echter namen te noemen. j 
die gaat of laat bouwen is toch gewoonlijk wel op de 
hoogte tot wien hij  zich moet wenden en anders is die 
wetenschap toch in ieder  geval gemakkelijk te verkrij -
gen. t bureau moet zich hierin vooral onzijdig houden. 

t de ontwerper  van een ingediend plan in staat blij -
ken ondergeschikte wijzigingen zelve uit te voeren, dan 
geeft het bureau de gewenschte wijzigingen slechts 
schetsmatig aan. r  waar  het ontwerpen van be-
voegde krachten betreft is takt in het optreden een ver-
eischte en komt het mij  voor, dat met onderling overleg 
meer  te bereiken valt dan met stokstijf doordrijven van 
eigen meening. 

Naast het geven van directe voorlichting en beoordeeling 
der ontwerpen zijn nog verschillende andere middelen 
te noemen, waardoor  de bouwkundige adviesbureaux 
het gestelde doel kunnen trachten te bereiken, doch het 
komt mij  voor, dat deze meer  liggen op het gebied van 
een eventueel te stichten „Bon d van bouwk. adv. bu-
reau,"  een centraal lichaam, eventueel als onderdeel 
van , waardoor  versnippering van krach-
ten wordt voorkomen. 

Tot deze middelen zou ik willen rekenen b. v. het ver-
zamelen en verspreiden van goede en aanbevelenswaar-
dige voorbeelden in ontwerp of model. 

t organiseeren van nuttige voordrachten, vooral voor 
hen, aan wien in de kleine steden en dorpen bouwop-
drachten verstrekt worden. 

t van advies dienen van openbare lichamen in groote 
vraagstukken van stedenbouwkundigen aard en het bij -
brengen van betere begrippen daaromtrent door  het 
houden van lezingen en tentoonstellingen. 

t verzamelen van voorbeelden en tegenvoorbeelden 
voor  deze lezingen en tentoonstellingen. 

d uitoefenen op de Gemeentebesturen, opdat bij 
het samenstellen of wijzigen der  bouwverordening en 
de uitbreidingsplannen met de aesthetische eischen 
meer  rekening gehouden wordt en vooral om bepalingen 
welke met de schoonheid in conflict komen te weren of 
opgeheven te krijgen . 

t uitgeven van een maandelijksch verschijnend gratis 
verspreid orgaan, waarin betere denkbeelden omtrent 
stedenbouw, architectuur  enz. besproken en toegelicht 
worden. 
A l deze punten zijn voor  het doel van zeer  veel belang, 
waarbij  door  samenwerking het meest te bereiken valt. 
Ook de samenstelling van een bouwk. adresbureau is 
van groot gewicht. 

e meest aanbevelenswaardige toestand komt mij  deze 
voor, wanneer  zooveel mogelijk alle architecten eener 
gemeente (of combinatie van gemeenten) bij  het bureau 
zijn aangesloten, waarvan er  dan geregeld drie, geduren-
de een zekere periode de leiding hebben en dus de inge-
komen ontwerpen beoordeelen. Een dezer  dri e wordt 
volgens rooster  b.v. om de zes maanden vervangen, zoo-
dat dan elke twee maanden nieuw bloed in het bestuur 
komt, waardoor  een waarborg verkregen wordt, dat 
eentonigheid of het van bovenaf decreteeren eener  z.g. 
officieele bouwstijl vermeden wordt. e wijze van 
samenstelling heeft daarenboven nog het groote voor-
deel, dat door  de geregelde samenwerking tot één doel, 
meerdere waardeering van het werk van de architecten 
onderling, waaraan het tegenwoordig zoozeer  mankeert, 
gekweekt zal worden. 

Voorts zou uit de aangesloten architecten een raad van 
beroep gevormd kunnen worden, eventueel op dezelfde 
wijze samengesteld als de commissie welke de leiding 
heeft en waartoe zij, die zich met het oordeel der  com-
missie niet kunnen vereenigen, zich kunnen wenden. 

e raad moet dan de einduitspraak houden. 
All e door  de aangesloten architecten te verrichten 
werkzaamheden dienen strik t belangeloos te geschie-
den, opdat het vooral aan het publiek duidelij k worde, 
dat alleen de liefde voor  de bouwkunst de drijfveer  in 
deze materie is. 
Aan het bureau dienen echter  verbonden te worden een 
of meer  praktisch enaesthetisch goed onderlegde teeke-
naars, bekwaam om de door  de leidende architecten 
gegeven schetsen ter  verbetering verder  uit te werken 
en tevens toezicht te houden en nader  van advies te 
dienen, wanneer  het verbeterde project in uitvoering is. 
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Van veel belang is het ook door  deze teekenaars z.g. „en-
sembleschetsen" te laten vervaardigen, d.w.z. schetsen 
waarin het bouwwerk wordt aangegeven in verband met 
de nevenliggende bouwwerken of verdere omgeving. 
n deze richtin g wordt reeds door  het bureau voor  de 

Plaatselijke Werken te m bij  het beoordeelen 
van ingekomen ontwerpen gehandeld en met succes. 

e teekenaars zouden ook weder  niet langer  dan b.v. 
voor  dri e jaren aan het bureau verbonden moeten blij -
ven, opdat ook eentonigheid in het door  hen te ver-
richten werk vermeden worde. 
Tot hoever  de bevoegdheid der  bouwk. advies-bureaux 
dient te gaan, hangt veel van plaatselijke omstandig-
heden af. Bij  taktisch optreden zal het bureau zich van 
zelf een groote plaats veroveren en het publiek ten op-
zichte harer  werkzaamheden gunstig stemmen, waar-
mede weder  uitbreidin g van bevoegdheid gepaard zal 
gaan. 
n den bovenomschreven gedachtengang zou het instel-

len van een schoonheidscommissie desnoods overbodig 
zijn, daar  het bureau tegelijkertij d als zoodanig zou 
kunnen optreden, hetgeen de wijze van werken zou ver-, 
eenvoudigen. t zou dan echter  noodig zijn, dat het 
gemeentebestuur  de volledige bevoegdheid van het ad-
viesbureau erkende. 
Wanneer  echter  een schoonheidscommissie, eventueel 
door  den d ingesteld, werkzaam is, dan zou deze 
zich alleen tot beoordeelen moeten bepalen en schrifte-
lij k hare bemerkingen van het adviesbureau overleggen, 
hetwelk zich dan met den ontwerper  of bouwheer  in 
verbinding stelt. Waar het door  de gemeente zelve uitt e 
voeren werken betreft, zou, wanneer  deskundig perso-
neel aanwezig is, het adviesbureau kunnen worden uit-
geschakeld. 
Een goede verhouding tusschen het Bouwtoezicht en de 
bouwk. adv. bureaux is slechts denkbaar, wanneer  de 

, door  het in het leven roepen van bepalingen als 
voren reeds genoemd (opname van bepalingen in de 
bouwverordeningen, verkoopsvoorwaarden en voor-
waarden tot medewerking bij  particulier e exploitatie) 
zijne medewerking verleent en dientengevolge dus alle 
ingediende bouwplannen in handen van het adviesbu-
reau gesteld worden, waarvoor  het noodig is, ter  voor-
koming van tijdverlies, een derde stel teekeningen tege-
lijkertij d in te zenden. 
Toch kan het Bouwtoezicht reeds veel medewerking 
verleenen, wanneer slechts dan vrijstellingen van een 
of ander  artikel der  Bouwverordening gegeven wordt, 
als de bouwheer  of ontwerper  genegen is zich op ver-
zoek van het Bouwtoezicht tot het Bouwk. advies-
bureau te wenden. t zulks niet behoort te geschieden 
bij  ontwerpen, welke het cachet dragen door  bevoegden 
te zijn daargesteld, spreekt vanzelf. 
Een goede verstandhouding tusschen het gemeentebe-
stuur  en het bouwk. adviesbureau brengt van zelf 
mede, dat de kosten van het bureau, na aftrek van het-
geen het bouwend publiek voor  het verbeteren der 
projecten moet betalen, door  de gemeente in den vorm 
van subsidie gedragen moet worden. 

t komt mij  niet gewenscht voor, dat de door  het 
bureau te verrichten werkzaamheden geheel gratis ge-
schieden, (behoudens dan een enkele uitzondering, waar 
onmacht tot betaling blijkt) , omdat men anders gevaar 
loopt, dat eigenbouwers, successievelijk alles op het 
bureau laten aankomen, zooals reeds nu meermalen, 
voor  wat het constructieve betreft, bij  het Bouwtoe-
zicht het geval is. 
A l hét-bovenstaande resumeerende zou ik de oprichting 
van bouwk. adviesbureau in ons land ten zeerste toe-
juichen, waarbij  dan aan de architecten de geheele 
leiding zou moeten toevertrouwd zijn. e liefde voorde 
bouwkunst in de stad hunner  inwoning zal moeilijk -
heden weten te overwinnen en ik eindig dan ook met 
het slot van bovengenoemd artikel in de Bouwwereld: 

n en bezwaren zal men zeker  kunnen aan-
voeren. Edoch, waar  aan den anderen kant een rui m 
opgezet adviesbureau een nuttige werkkrin g blijk t te 
kunnen vinden, is het zeker  de moeite waard de zaak 
te onderzoeken. n zullen ook hier  de moeilijkheden 
niet onoverwinbaar  blijken , de bezwaren niet over-
wegend. n verband met onze toestanden waarbij 
vooral moet gerekend worden op de weinige medewer-
king die, zoo geheel anders dan in , van 
overheidswege te verwachten is — zal het adviesbu-
reau mogelijk eene andere organisatie vragen. Als in 
onderling overleg naar eene oplossing wordt gezocht 
zal deze niet onvindbaar  blijken . Nu de strij d tegen de 
ontsiering van stad en land aangebonden is mogen niet 
kleine, persoonlijke belangen-vreezen een beletsel zijn 
hem met scherpe en beproefde wapens te voeren. 

T E S VOO
. m 

r  J. . 

(Vervolg van blz. 302). 
N E N . t project van Jan Stuijt heeft 

leen aardige, overzichtelijke plattegrond, die 
t de beste van de zeven ingediende oplos-

'singen behoort. Zij  is handig en beknopt, 
zonder  daarbij  dor  te worden; er  zit systeem in, terwij l 
toch voor  gewenschte afwisseling in de ruimte-ontwik -
keling zorg is gedragen. Ook de verlichting der  ver-
trekken en gangen is over  het algemeen goed; het Jury-
rappor t merkt op, dat de verlichting der  vestibule, van 
den achteruitgang met den doorri t en de gangen om 
de hoofdtrap ten begane grond matig zal zijn; ik geloof, 
dat dit nog al mee zal vallen. 

Een belangrijk bezwaar  in de plattegrond is de gepro-
jecteerde doorrit , die ook in het project Evers aanwezig 
was en door  bijna alle deelnemers is overgenomen. e 
doorri t scheidt op den beganen grond het voorgedeelte 
geheel van het achtergedeelte, zoodat het administratie-
gedeelte voor  en achter  slecht samen verbonden is, 
namelijk eerst een trapj e af, dan door  de buitenlucht, 
en dan weer  een trapj e op. j  wordt het plaatsen 
van boden links en rechts van den doorri t noodzakelijk, 
gelijk reeds bij  het project Evers is opgemerkt. 

t Juryrappor t zegt verder  terecht, dat de binnen-
plaatsen niet te ruim zijn, en dat de inspringende hoeken 
ter  weerszijden van den middenvleugel van het voorge-
bouw een killen indruk zullen maken. 
Over  de belangrijkste deelen van het representatief ge-
deelte merkt het t op: e groepeering der  re-
presentatieve ruimten tot een fraai geheel is, ondanks 
het gemis eener  groote vestibule zoowel op den beganen 
grond als op de hoofdverdieping, zeer  geslaagd, al zal, 
wat de hoofdtrap betreft (en deze opmerking treft ook 
de raadzaalgroep) de oplossing te gecompliceerd van 
aanleg en daardoor  te klein van afmetingen zijn voor 
het beschikbare bestek, terwij l bovendien de toegang 
uit den doorri t niet gunstig is". e opmerking lijk t mij 
juist ; het geheele complex dezer  ruimten is aangenaam 
van samenstelling, en betrekkelij k eenvoudig; de trap-
ontwikkeling, ondanks zekere samengesteldheid, is fees-
telijk , zooals de perspectivische schets op de tentoon-
stelling doet zien. 

r  bovenlicht goed verlicht, zal de trap volop de 
aandacht trekken, terwij l het verband tusschen -
zaal, trapomgang en Feestzaal goed is. 

j  gevoegd de verbinding Trouwzaal, Feestzaal en 
Vergaderzaal krijg t men een geheel, dat bij  feestelijke 
gelegenheden zeer  zeker  zal kunnen voldoen en een tal-
rijk e gemeente kan herbergen. 

t Juryrapport , dat over  het algemeen juiste opmer-
kingen omtrent dit project maakt, wijst op meerdere 
ondergeschikte punten, die niet goed zijn opgelost; zoo 
is de conciërgewoning zeer  ongunstig gelegen aan de 
binnenplaats, op elf meter  boven de straat, terwij l de 
toegang tot de woning eveneens ongunstig en zeer  om-
slachtig is. 
Wat de buitenarchitectuur  betreft, moet, afgezien van 
den historischen styl-namaak, worden erkend, dat deze 
verdienste heeft. Opgevat in e Barock, bak-
steen met natuursteen voor  omlijstingen, kroonlijst , pi-
lasters, enz. kenmerkt zich de voorgevel door  vastheid, 
en rust met zekere levendigheid. Ook hier  is een knap 
compositie-talent te herkennen, waarbij  het knappe niet 
zit in een persoonlijk en karaktervol componeeren en 
vormen scheppen, maar  wel in het serieus vasthouden 
aan historische voorbeelden en daarin met talent en 
goed gevoel voor  verhoudingen, massa's en kleur  ont-
werpen. 

e hoofd-middenpartij  in den voorgevel brengt duidelij k 
de voornaamste ruimten er  achter  tot uiting; het pavil-
joen links met de kamer voor  den Wethouder, de Trouw-
zaal, de Feestzaal en de Vergaderzaal van B. en W. 
spreken als hoofdverdieping door  hun grootere ramen; 
de kamer voor  den Burgemeester  in den toren komt niet 
voldoende tot haar  recht. 

t rythme van de massa's (zonder  den toren) en van de 
ramen in den voorgevel is rustig en toch niet saai; ook 
de verhouding tusschen den natuursteenen onderbouw, 
de muur  daarboven met de grootere en kleinere ramen, 
de kroonlijs t (die wat te zwaar  is) de vroolijk e ri j  dak-
vensters en de daken is goed. Als detail zij  opgemerkt, 
dat het kleine randje baksteen tusschen de ramen der 

bovenverdieping en de kroonlijs t hinderlij k is; beter  zou 
geweest zijn de omlijsting der  ramen direct tegen de 
kroonlijs t te laten aansluiten. 

e middenparti j  is in zijn soort zeer  goed. Zij  is volop 
het hoofdmoment met een feestelijk accent, iets grooter 
van schaal dan de aansluitende partijen links en rechts 
en toch in goeden samenhang er  mede. 

t balcon voor  de middenentree is echter  geheel mis-
plaatst, en overgenomen van een landhuis ; de pilasters 
van natuursteen, gelijk ook die in het paviljoen links, 
zijn te zwaar. 

e toren, op zich zelf gelukkig van vorm, waarbjj  de 
moeilijkheid : bij  een Barockgebouw een slank opschie-
tende toren te ontwerpen, werkelij k met talent is opge-
lost, schaadt het geheel. Want niet alleen dat het klas-
sieke, het breed-uitliggende, het horizontalisme van 
den gevel ten slotte toch in tegenspraak is met het verti -
kaal domineerende, van den toren, maar  ook de geheel 
evenwichtige architectuur  van den voorgevel wordt 
door  den toren verbroken. r  komt nog bij , dat de 
hoofdmiddenpartij  door  den machtigen buurman rechts 
veel van zijn overheerschende beteekenis verliest, waar-
door iets onzekers in de bedoeling van den gevel ont-
staat. Beter  ware het, den toren weg te laten, en mis-
schien ook het torentje op het dak boven de midden-
partij , aangezien dit dak reeds voldoende domineert, 
en het, zonder  torentje beter  aansluit bij  de groote hori-
zontale lijnen van het overige dak. 

e zijgevels hebben ook verdienste; maar  de eenheid 
tusschen voor- en achtergedeelte is niet bereikt, terwij l 
de aansluiting van het dak tegen de daken van midden 
en eindpaviljoens verward is. 

e interieurs zijn beschaafd en van die voornaamheid, 
welke een in goeden Franschen geest gemoderniseerde 

k XV  stijl kan hebben. 
Ook hier  is iemand aan het woord, die een goed gevoel 
voor  verhoudingen heeft, die onversierde en versierde 
partije n met smaak tegen elkaar  weet te zetten, al zijn 
de motieven grootendeels aan een ouden stijl ontleend. 
Vooral de traphal heeft goede eigenschappen. 

Al s men in een historischen stijl ontwerpt, moet men het 
ook geheel en al en goed doen, d.w.z. de typische schoon-
heid in verhoudingen en vormen van den stijl moeten 
zooveel mogelijk worden nagevolgd. n bereikt daar-
mede zekere vastheid en zekere gaafheid, aangezien 
meer  of min de volgroeide schoonheid van den ouden 
stij l vormelij k wordt overgenomen. Juist doordat Stuyt 
zich, in de gevels ten minste, geheel en al overgegeven 
heeft aan één ouden stijl bereikt hij  meer  harmonie dan 
Evers, die in zijt? ontwerp verschillende historische mo-
tieven op weinig harmonieuse wijze samenvoegt of ver-
werkt. Wat het interieur  betreft, staat het interieur 
van Stuyt ver  boven dat van Evers. 
Toont dus Stuyt zich hier  iemand van onmiskenbaar 
talent, met compositie-begrip en met gevoel, zij  het niet 
groot en diep voor  monumentaliteit, betreurd moet 
worden, dat hij  dit talent hoofdzakelijk in antiquari -
schen geest benut. Stuyt, die in menig vroeger  project 
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meegestreefd heeft om de moderne bouwkunst te ont-

wikkelen, is in den laatsten tij d bijna geheel en al be-

vangen door  de schoonheid van de e Barock. 

j  heeft toch ook het kloppende bloed van zijn eigen 

tij d gevoeld en hij  moet dus weten, dat, uit moreel oog-

punt, een dergelijke stijlnamaak een groote achteruit-

gang, een volledige ontzieling der  architectuur  beteekent. 

, haar  wordt het eigen leven, de eigen vorm-

scheppende kracht ontnomen, waardoor  zij  vervalt tot 

een oppervlakkige, beginsellooze smaak-opvatting. 

Bouwkunst is niet vóór alles een zaak van uiterlijk e 

schoonheid, maar  een uiting van leven. Natuurlij k is 

ontwikkelde bouwkunst levende schoonheid; maar 

even natuurlij k is het, dat bouwkunst zonder  eigen 

leven slechts dood, of, gestoken in een oud, historisch 

kleed, slechts maskerade kan zijn. 

En zooals de maskerade ten slotte het belachelijke aan 

zich heeft, zoo heeft dit project van Stuyt met zijn 

pruikentijd-geest het ook. Zeker, wanneer  de ontwik-

keling in Europa na de 18de eeuw niet voort was ge-

gaan, wanneer  wij  nog vrijwe l dezelfde gedachten koes-

terden omtrent de standen in de maatschappij, omtrent 

deftigheid en dienstbaarheid als toen; wanneer  er  geen 

democratische wind had gewaaid, die al het verouderde, 

feodale had opgeruimd; wanneer  wij  geen spoortreinen 

hadden, maar  nog per trekschuit reisden; wanneer  er 

geen verhooging der algemeene ontwikkeling en geen 

gezuiverd, rationeel en principieel inzicht was in archi-

tectuur  ; wanneer  er  geen uitgebreid en levendig han-

delsverkeer  was en m niet een groote, moderne 

stad, maar  een landjonkerlijke , stille en deftige resi-

dentie zou worden, ja dan zou het ontwerp van Stuyt 

misschien in m op zijn plaats zijn. r  zooals 

een trekschuit verschilt van een moderne oceaanvaar-

der, evenzoo verschilt het uitwendige van het ontwerp-

Stuyt van groot-moderne architectuur. 

, , de grootsteedsche handelsstad 

met haar  levensvolle robuustheid en geweldige toe-

komst, zou zich belachelijk maken met een dergelijk 

vriendelij k deftig stadhuis in 18de eeuwschen stijl , een 

antiquarisch curiosum te midden der groote, moderne 

panden, die al spoedig langs de Coolsingel zullen ver-

rijzen. 

( Wordt vervolgd.) 

G VA N N  VA N E 

VOO E N N , 

OVE T JAA  1912. 

Vervolg van blz. 312 Slot. 

f-rTj— J- et volgend geschil in het jaar  1912 aanhangig gemaakt, 
t_i£j  waarvan echter  de beslissing niet in dit jaar  is geval-

1 len. doch nog vóór het vaststellen van dit verslag, 
was het eerste tot nu toe het eenige geschil 
waarbij , volgens de nieuwe regeling in de statuten 

gemaakt, de berechting geschiedde door  één scheidsman en 
zulks op verzoek van partijen . t ontstond naar  aanleiding van 
het maken van gebouwen tot uitbreidin g van een hotel en het 
uitvoeren van eenige wijzigingen in verband met dezen bouw. 

e aannemer beweerde nog te vorderen te hebben per  resto 
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aaunemingssom f4232.20, voor  aangenomen werk buiten het 
bestek een bedrag groot f4888.84, voor  schadevergoedingen 
wegens nalatigheden en veranderingen telkens weer  door  den 
aanbesteder  veroorzaakt f 2264.76, particulier e rekening van den 
aanbesteder  f80.75. waarvan afgetrokken werd wegens minder 
werk na .verrekening met meerder  werk en rente f 2954.13. vol-
gens het bestek voor  onvoorziene werken f 1000. . alzoo in 
totaal f 7512 52. 

r  was de aanbesteder  slechts bereid te betalen het 
evengemeld saldo aanuemingssom f4232 50. vergoeding voor 
versjouwen van hout en voor  gedeelte van afbraak f 125.— par-
ticulier e rekening f 80.75, waarvan hij  echter  nog aftrok saldo 
voor  minder  werk na verrekening met meerder  werk f359.07 
(onder  voorbehoud van opheldering omtrent enkele posten), 
boete wegens te late oplevering f 2000. . vergoeding voor  ver-
strekken van verwarming, verlichting en waterverbruik f 150. . 
kosten van vernieuwing waterleiding, reservoirs, closets en 
verdere werkzaamheden gedurende den onderhoudstermijn 
f 100. , in totaal tot f 1828 88. 

Omtrent de eerste post ad f4232.20 bestond tusschen partijen 
geen verschil van meening, hetgeen ook het geval was met het 
bedrag van de tweede post. die uit 7 onderdeden bestond en 
die door  den aannemer genoemd werd ..aangenomen werk 
buiten het bestek om." 

e aanbesteder  bracht deze 7 posten echter  op den staat van 
meer  werk. e voornaamste dezer  posten betrof het maken van 
een achterkelder, het wijzigen der  zalen en recht doortrekken 
van den zijgevel. l partijen omtrent dit werk, hetwelk be-
schouwd moet worden als wijziging en aanvulling van het oor-
spronkelijk contract van aanbesteding, bij  afzonderlijk contract 
waren overeengekomen, bestond er  geen reden dit werk als een 
afzonderlijk e aanneming te beschouwen. Veeleer  moet men met 
den aanbesteder  aannemen, dat, krachtens § 270 der  op het 
werk toepasselijke A. V. van Justitie van 1894. alleen bedoeld 
was een overeenkomst te treffen over  den prij s van dit meerder 
werk. 

e derde hoofdpost van de rekening van den aannemer werd 
omschreven als: ..schadevergoeding wegens nalatigheden en 
..veranderingen telkens weer  door  den aanbesteder  veroor-
zaakt.'' e post, die in totaal f2264.76 bedroeg, bestond uit 
5 onderdeelen. t voornaamste dezer  5 onderdeelen werd 
gevormd door  een bedrag van f 1650. door  den aannemer 
geëischt. daar  door  de schuld vanden aanbesteder  22 weken 
is nagewerkt a f 75. per  week is f 1650. . 
n dit opzicht liepen de opvattingen van partijen zeer  uiteen, 

daar  de aanbesteder  van meening was, dat hij  wel verre van 
wegens door  hem veroorzaakt oponthoud f 1650 te moeten 
betalen, op zijn beurt een bedrag van f 2000. kon eischen, als 
boete, wegens te late oplevering. 

e scheidsman was van meening, dat de feiten door  den aan-
nemer als grondslag voor  de bedoelde vordering gesteld, te vaag 
en te onvoldoende gepreciseerd waren, om een dergelijken eisch 
daarop te baseeren. Overgelegde betalingsmandaten kunnen 
dienen als verweermiddel tegen een door  den aanbesteder  ge-
vorderde boete, doch niet tot staving van des aannemers eisch. 
Wat de bedoelde boete betrof, was bij  de mondelinge behande-
ling gebleken, dat de oplevering geacht moest worden te hebben 
plaats gehad op 20 Januari 1911; d. i. 145 dagen te laat, daar-
tegenover  gaf de aanbesteder  toe, dat 56 dagen niet aan de 
schuld van den aannemer te wijten waren; bleven volgens zijne 
voorstelling 89 boetedagen over, terwij l het bestek een boete 
van f 20. per  dag bepaalde. Alsnog werd opgemerkt, dat de 
aannemer op geenerlei wijze tot spoed was aangemaand, behou-
dens een mondelinge aanmaning door  den gérant van het hotel. 

t kwam den scheidsrechter, die volgens de statuten van den 
d tot taak heeft een advies, niet volgens streng recht, maar 

naar  billijkhei d te geven, voor. dat bij  beide partijen schuld aan-
wezig was Bij  den aannemer wegens onvoldoenden spoed en 
bij  den aanbesteder  door  het opdragen van belangrijke bijwer-
ken en door  herhaalde veranderingen. Beide factoren wogen in 

casu tegen elkander  op. zoodat de arbiter  zoowel den eisch van 
den aannemer ad f 1650.—, als dien van den aanbesteder  ad 
f 2000. afwees. 

e overige posten van schadevergoeding van den aannemer 
werden door  den scheidsrechter  vastgesteld op f 180. . 
Omtrent den vierden hoofdpost bestond geen verschil van 
meening. 

e vijfd e hoofdpost betrof het meer  en minder  werk. n totaal 
was op den staat van meer  werk erkend f 6165.91, terwij l de be-
twiste posten werden teruggebracht op f 642.07'/.'- t totaal der 
erkende posten op den staat van minder  werk bedroeg f 2492.—, 
terwij l de betwiste posten werden teruggebracht tot f3255.73. 

t saldo meer  werk werd derhalve vastgesteld op een bedrag 
van f 1060.251/-.. 

e zesde hoofdpost van de rekening van den aannemer betrof 
een aftrek van f 1000 , welk bedrag ingevolge § 81 van het be-
stek verviel. e aannemer had dit bedrag oorspronkelijk op 
den staat van minder  werk gebracht, maar  erkende later  in de 
stukken, dat de afzonderlijke plaatsing van dezen post formeel 
juister  was. 
Ten slotte werd nog beslist omtrent een aftrek van f 150.—, we-
gens vergoeding voor  het verstrekken van verwarming, verlich-
ting en waterverbrui k en omtrent een aftrek wegens kosten van 
vernieuwingen aan waterleiding, reservoirs, closets en verdere 
werkzaamheden, gedurende den onderhoudstermijn ad f 100.—, 
welke beide kortingen de aanbesteder  wenschte te zien toe-
gepast. 
Waar het bestek den aannemer de verplichting oplegde te zor-
gen voor  een directie-keet, alsmede voor  de verwarming en de 
verlichtin g hiervan, kwam het den scheidsrechter  billij k voor, 
nu een groot deel dezer  verplichtingen voor  den aannemer ver-
vallen was, een zekere som af te trekken ten bate van den aan-
besteder  ; de arbiter  begrootte dit bedrag op f 50.—. 
Evenzeer  scheen ook de af trek van f 100. wegens kosten van 
vernieuwingen van waterleiding, reservoirs en closets billijk . 
Niettegenstaande een bewering van den aannemer, dat hij  nim-
mer was aangemaand tot het verrichten van onderhoudswerken, 
werd het tegendeel bewezen door  een door  den aanbesteder 
copielijk overgelegd schrijven dd. 29 t 1911, terwij l de 
onderhoudstermijn pas 20 Apri l eindigde. 

e adviseerde de arbiter , dat door  den aanbeste-
der aan den aannemer zou worden uitbetaald: wegens restant 
aannemingssom f 4232 20, schadevergoeding f 180. , particulier e 
rekening f80.75 en saldo meer  werk f 1060.25','., is te zamen 
f 5553.20'  i, hiervan werd afgetrokken volgens §81 van het bestek 
voor  onvoorziene werken f 1000. , vergoeding voor  verstrekken 
van verwarming, verlichting en waterverbrui k f 50. en kosten 
van vernieuwingen aan waterleiding, reservoirs, closets en 
verdere werkzaamheden gedurende den onderhoudstermijn 
f100.—, te zamen f1150. — , wordt alzoo in totaal f4403.20'  fa. 

j  moest nog gevoegd worden de daarop vallende rente. 
Voor  de berekening dier  rente moest het bedrag gesplitst wor-
den in één deel, zijnde de laatste termij n groot 5°/o der  aanne-
mingssom ad f 54882. , derhalve f 2744.10, welke was vervallen 
op 20 Apri l 1911, terwij l het overige of f 1649.10'  /a, hetwelk in 
hoofdzaak bestond uit het nog resteerende deel van den 3den 
termijn , betaald had moeten worden op 20 Januari 1911. 
Tot 20 Apri l 1911 was derhalve door  den aanbesteder  verschul-
digd van dat bedrag groot f 1649.10'/; * d 5 »/o een rente groot 
f23.11. 
Na dien behoorde tot den dag van betaling een rente van het ge-
heele bedrag ad f4403.20'  2 eveneens tegen 5°/o berekend te 
worden. 

e scheidsrechter  bepaalde de kosten van dit advies op f 317. 
van welk bedrag ieder  der  beide partijen de helft had te betalen. 

n den loop van dit jaar  hadden twee bestuursvergaderingen 
plaats, t. w. een van het aangevulde bestuur  op 30 i en een 
van het gewone bestuur  op 9 . 
n de eerste vergadering werd mededeeling gedaan, dat de con-

stitueerende vereenigingen de zittende leden, zoowel gewone 
als bestuursleden en gecommitteerden hadden herkozen en 
geen gebruik hadden gemaakt van hun recht van veto. 
Op die vergadering werden de Voorzitter  en Vice-Voorzitter 
herkozen, het jaarverslag over  1911 vastgesteld en rekening en 
verantwoording afgelegd en goedgekeurd. 

e tweede vergadering werd gehouden naar  aanleiding van eene 
met Z. E. den r  van Waterstaat gevoerde corresponden-
tie. r  een enkel woord. Op de tot Zijn e Excellentie ge-
richt e verzoekschriften om den d van Arbitrag e te gebruiken 
als „Commissie van advies", bedoeld in § 496 der  A. V., werd af-
wijzend beschikt. Toch bleek Zijn e Excellentie bereid aan den 

d in speciale gevallen advies te vragen ten aanzien van ge-
schillen met aannemers bij  de uitvoering van , welk 
advies dan echter  geen bindend karakter  zou hebben, doch 
alleen zou dienen tot Zijn e Excellenties nadere voorlichting. 
Z. E. verklaarde daarbij  zich voor  te stellen in elk geval vooraf 
overleg te plegen, omtrent de aan zoodanig advies verbonden 
kosten. 

n de bestuursvergadering nu van 9 r  werd het ant-
woord op deze mededeeling aan den r  vastgesteld. t 
luidde, dat de d zich bereid verklaarde Z. E. in speciale ge-
vallen van advies te dienen, op de wijze door  Z. E. medegedeeld. 

t bestuur  verklaarde daarbij , dat het meende te mogen aan-
nemen, dat in overeenstemming met de statuten van den d 
bedoeld werd het advies eener  commissie van hetzij  één, hetzij 
dri e leden van den , terzijde gestaan door  den rechtsge-
leerden Secretaris, welke adviseurs door  den Voorzitter  zouden 
worden aangewezen. 

Verder  werd de opmerking gemaakt.dat een bij  elk advies terug-
keerend overleg omtrent de kosten voor  beide partijen zijn min-
der aangename zijde heeft, zoodat het bestuur  het daarom zeer 
veel aangenamer zou vinden, dat, nu Z. E. tegen de gewone rege-
ling daaromtrent in de statuten vermeld bezwaar  had, aan den 

d een vaste jaarlijksch e toelage werd toegekend, waar-
tegenover  deze de verlangde adviezen zou verstrekken zonder 
daarvoor  verdere kosten in rekening te brengen. t bestuur 
meende, dat deze toelage b. v. voorloopig op f 500. - per  jaar  zou 
kunnen worden gesteld. 
Op dit tot Z. E. gericht schrijven werd tot heden nog geen ant-
woord ontvangen. 

Aldus vastgesteld op de vergadering van het Bestuur  van den 
d van Arbitrag e voor  de Bouwbedrijven in Nederland van 7 

Apri l 1913. 
Namens het Bestuur: 

A. G , Voorzitter. 
. . A. VA N BOOVEN, Secretaris. 

B E Z O E  AA N E S VA N . 

et is een goede gedachte geweest van het Genoot-
schap Architectur a et Amiciti a het 10-jarig bestaan 
van de Beurs van Berlage te herdenken, door  een 
excursie van belangstellenden naar  dit gebouw te 
organiseeren op Zaterdag 21 Juni j. l 

e N. . Ct. bericht hierover: 
Een groot aantal belangstellenden (circa honderd dames en hee-
ren) onder  wie verschillende kunstenaars die aan de inwendige 
versiering van het gebouw hebben meegewerkt (o.a. de beeld-
houwer  Zijl , de schilder d t en de dichter  Verwey) en 
vertegenwoordigers van bouwkunstige lichamen, zooals de oud-
voorzitter  van het Verbond van Nederlandsche Architecten, de 
Bazel, en de secretaris van de j  tot bev. der  Bouw-
kunst, Gratama, hebben gevolg gegeven aan de uitnoodiging van 
het Genootschap „Architectur a et Amicitia "  om gezamenlijk nog 
eens onder  leiding van den bouwmeester  zelf Berlage's 
Beurs te bekijken. En niemand heeft zich zeker  dien gang be-
klaagd, want het bezoek heeft verschaft nieuwe vreugde over 
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oude schoonheid. Oude schoonheid? En het is eerst tien jaar 
geleden, dat dit gebouw werd ingewijd! Zeker, maar  toch, toen 
wij  daar  in de groote vestibule bijeenstonden en Berlage met een 
enkel woord herinnerde aan de pogingen — gelukkig mislukte 
pogingen van een eng-hartig troepje dat het tableau met de 
Christus-figuur  van Toorop uit dezen d wil-
len doen verwijderen, toen leek die daad van bekrompenheid 
toch al heel lang geleden. En bovendien is er  sedert, aan datzelfde 
Beursplein, een andere beurs verrezen, het gebouw dat Jos. Cuy-
pers heeft gezet voor  de Vereeniging voor  den Effectenhandel. 

e verslaggever  van een der  stads-couranten schreef gister-
avond van een bezoek aan de nieuwe beurs. O. neen, de 

nieuwe beurs is Berlage's beurs al lang niet meer. Ze heeft al een 
lange historie achter  zich, een historie die niet louter  episoden 
bevat welke het hart van den maker  met vreugde hebben ver-
vuld. Er zullen weinig openbare gebouwen zijn in ons op critiek 
verzot landje (..op critiek verzot". vooral als het de voortbreng-
selen der  bouwkunst aangaat) die in een kort bestaan reeds zoo-
veel stormen hebben doorstaan. Nu weer  zullen de effectenbeurs 
en de aangrenzende localiteiten van de Vereeniging voor  den 
Effectenhandel ontruimd worden, en niemand, zeide Berlage, 
weet wat van dit gedeelte van mijn gebouw het lot zal zijn. Ge-
lukki g kon hij  er  ook een mededeeling die voldoening heeft ver-
schaft, aan toevoegen. e geheele inrichtin g van de fraaie be-
stuurskamer der  Vereeniging voor  den Effectenhandel is inder-
tij d door  die vereeniging bekostigd en is dus haar  eigendom. Zóó 
de monumentale, granieten schoorsteen met het bronzen relief 
van s da Costa erop : de naar  diens ontwerp versierde be-
timmerin g en de in den stijl van het geheel passende fraaie meu-
belen. Er  is gevreesd dat dit alles zou worden overgebracht 
naar  de nieuwe beurs, maar  dit gevaar  is gelukkig afgewend. 

n zal het kunstwerk niet uiteenbreken. 

. wij  loopen vooruit op het verslag van het gebeurde. Toen 
wij  dan allen bijeenstonden in de hoofd-vestibule. heeft de heer 
Walenkamp, de voorzitter  van ..Architectura et Amicitia "  het 
woord genomen om den man, die op dezen dag een soort van 
jubileum vierde, op hartelijk e wijze toe te spreken. e bouw-
kundige wereld, aldus de heer  Walenkamp, heeft het niet ver-
geten, dat deze uw schepping. 10 jaar  geleden ingewijd werd. En 
het was voorzeker  een gelukkig denkbeeld van een onzer  leden, 
toen hij  voorstelde, dit feit te doen herdenken door  een gezamen-
lij k bezoek aan deze koopmansbeurs, en daarbij  u. als den ont-
werper  van dit bouwwerk, uit te noodigen. bij  dit bezoek onze 
gids te willen zijn. Gij  hebt hierin onmiddellij k bewilligd ; waar-
voor  U namens het Genootschap, en ongetwijfeld ook, namens 
de vele belangstellenden, hartelij k zij  dankgezegd. 

t kan mijn doel niet zijn. vervolgde spr.. in een breedvoerig 
betoog de verdiensten van uw schepping hier  uiteen te zetten. 

t doel van het Genootschap was een veel beter, namelijk om 
dit bouwwerk voor  zich zelf te doen spreken. Want — het kan 
niet anders, of de omgang, die wij  zoo aanstonds zullen aanvan-
gen, zal voor  velen een nieuw licht werpen op de groote betee-
kenis van dit omvangrijk bouwwerk. s het dus. zooals gezegd, 
mij n doel niet. hier  uitgebreide beschouwingen te houden, een 
enkel woord ter  toelichting van uw omvangrijke werkzaamheid 
zij  mij  vergund. Tot voor  een twintigta l jaren bewandeldet gij 
hetzelfde pad, als toen nagenoeg alle architecten hierin dit land 
en elders. Gij  waart, wat men indertij d in de Bouwkunst een 

"  noemde. Gij  deedt, wat de meeste bouwkunste-
naars toen deden men vergeve mij  voor  een oogenblik dit 
woord gij  herkouwdet, wat reeds zoo vele. vele malen door 
anderen vóór u gegeven was. 

En gij  waart hierin geenszins de minste onder  de broeders ! Er 
bestaan nog enkele werken uit dien tij d van uw hand. die doen 
zien. dat ge onder  de vertolkers van dien ouden trant zeker  niet 
tot de minsten behoordet. k noem bijv . den gevel van Focke en 

r  in de t alhier  met zijn zeer  fraaie onderpui; 
den gevel van het Ned. Panopticum, de vill a van den heerSchef-
fer  te Weesp en een bekend buitenverblij f op den 's-Graveland-
schen weg te . 

Tot plotseling het zal nu een twintigta l jaren geleden zijn — 
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kwaamt gij  met een werk voor  den dag, dat velen van verwon-
dering - enkelen met be-wondering zou vervullen. t was het 
gebouw van de Algemeene  op het -
rak alhier  (dat nog in later  jaren onder  uwe leiding aanmerke-
lij k zou uitgebreid worden). t was voor  zoover  mij  bekend 
— het eerste moderne bouwwerk in Nederland na de scheppin-
gen van dr. Cuypers, welke laatste een geheel ander  karakter 
droegen. 

t gebouw der  „Algemeene"  is te beschouwen als het over-
gangswerk in de periode uwer  ontwikkeling; het vertoonde nog 
vele elementen uit uw vroegere werkwijze. 

n zou zich hier  mogen afvragen, hoe gij  tot het scheppen van 
dit werk gekomen zijt , en waarom gij  de veel gemakkelijker 
begaanbare paden van sleur  en conventie toen verlaten hebt ? 
Wij  voelen het wel, en weten het wel; toch zal het ons aange-
naam zijn, wanneer  ge eens de gelegenheid mocht vinden, ons 
dit te verhalen. 
Van dit oogenblik af nu werd uw werk van cultuur-historische 
beteekenis. t werd een factor, waarmede de ontwikkeling 
onzer  architectuur  rekening te houden had. Gij  waart den moei-
lijke n weg, den onzekeren weg, die naar  het wel vóórvoelde, 
doch, niettemin, ongekende voert, betreden. Véél meer  dan het 
gepraat over  mooi of niet mooi. waarover  de menschen, in den 
tij d van het ontstaan, het nimmer eens zijn (merkwaardig! na 
eenige eeuwen wordt dat anders !) lust mij . met drie korte voor-
beelden aan te duiden, waarom dan wel uw werk van cultuur -
historische waarde is. 

(Wordt vervolgd). 

S 
s aan een der  lezers wellicht het artikel „Vibrocement "  be-

kend; zoo ja, kan hij  ons dan verplichten met eenige inlichtin -
gen?". 

m . Q 
Enkhuizen. Te Enkhuizen zal één der  merkwaardigste bouw-
werken van ons land. de Zuiderpoort of e toren, 
wegens den plompen vorm ook wel, niet oneigenaardig genoemd 

, worden gerestaureerd. 
Volgens oude aanteekeningen is dit gebouw gesticht in 1540, het 
maakte langen tij d deel uit van de verdedigingswerken der  stad 
en deed tevens dienst als gevangentoren. Aan den buitenmuur 
hangen nog steeds twee groote ankers als herinnering aan den 
mislukten aanslag der  Gelderschen op Enkhuizen in 1537. e 
plannen voor  de restauratie van dit bijzonder  merkwaardige ge-
bouw zijn reeds aan den rijksadviseur  opgezonden. 
Ook heeft de burgemeester  een onderhoud gehad met den minis-
t er  van binnenl. zaken. 

e bedoeling is o. m. de dichtgemetselde poort, waardoor  oud-
tijd s de toegang liep van de haven naar  de stad, open te breken 
en den oorspronkelijken doorgang aldus te herstellen. 
Ook zal het, zelfs in 't buitenland bekende klokkenspel weer  tot 
volle ontwikkeling worden gebracht. N.  Ct. 

. n het artikel : t nieuwe s voor 
m zijn enkele storende fouten geslopen: Op blz. 299, 

2de kolom, 22ste regel van onder  wordt van het project e Bazel 
gezegd: e afwisseling van roode en witte baksteen is storend; 
dit moet zijn: van roode baksteen en zandsteen. Blz. 301, 2de ko-
lom. 13de regel van boven staat: doordien de buitenlander  hem 
zoo drukt : moet zijn : zoo denkt; zelfde kolom 6de regel vanon-
der  staat: streeft naar  het kunstvol weigeren wat eigen tijd , enz; 
moet zijn : weergeven wat eigen tijd . enz. 
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op 27 Juni j.l . Vergadering van n op 30 Juni j.l . 

. Wijse , door  Candidus. 
Schoonheidscommissie en Openbaar  Bouwkundig Advies-
bureau - t een en ander  over  de Verhouding tusschen 
Architect en Tuinarchitect, enz. door . T. h s van 
Zouteveen. Vervolg. t Nieuwe s voor , 
door  J. Gratama. 3e Congres Artistiqu e l 
Gent 1913. Bezoek aan de Beurs van Berlage (Slot). -

t Uitbreidingsplan van 's . . 
Berichten. 

L . 
G VA N T  OP 

27 JUN  j.l . 
 anwezig warende heeren: A. Salm G.Bzn, voorzitter; 
S. de Clercq, A. W. C. , W. t Czn., 

I Alb. Otten en B. J. Ouëndag, benevens de Algemeene 
I Secretaris J. Gratama. 

e heeren J. W. , J. A. G. van der  Steur  en 
Jan Stuyt hadden bericht verhinderd te zijn. 

e vergadering was hoofdzakelijk uitgeschreven ter  behan-
deling van het verzoek der  Centrale Commissie voor  de -
nationale Tentoonstelling te San Francisco betreffende het aan-
wijzen van een tweetal architecten, aan wie het maken van een 
schetsontwerp voor  het Nederlandsche Paviljoen op deze Ten-
toonstelling zou worden opgedragen ; een dergelijk verzoe'- was 
eveneens gericht tot het Genootschap Architectur a et Amiciti a 
en den Bond van Nederlandsche Architecten. 

t r  achtte zich niet bevoegd om de twee archi-
tecten aan te wijzen, maar besloot een spoedvergadering van 

n te houden op 30 Juni, ten 11' j  ure v.m. in het 
gebouw der , aangezien alleen deze vergadering, 
naar  het oordeel van het , het recht heeft in derge-
lijk e gevallen architecten aan te wijzen. 

Zie verder  het hieronder  volgende Verslag dezer  vergadering 
van . 

E VA N . Wegens het bedanken der heeren 

W. A. E . van Geuns en B. J. Ouëndag als lid dezer  commissie, 
moest 1 d en 1 d in de Commissie 
worden benoemd, en werden hiervoor  aangewezen de heeren 
A. W. C. s en W. J. de Groot, die de benoeming hebben 
aanvaard. 

-tr i 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

E VA N . n verband met het periodiek aftre-

den der  heeren . B. N. Bolderman en B. 1. Ouëndag. zal aan 
deze Commissie gevraagd worden een voordracht ter  voorzie-
ning in deze beide vacatures aan het r  te doen. 

t overig behandelde is niet voor  publicatie geschikt. 

 Alg. Secretaris. 
J. . 

G V A N N
J T O T G  BOUW-

T OP 30 JUN . N T GEBOUW
. 

e Voorzitter , de r  A. Salm G.Bzn. opende de ver-
Jgadering, heette de aanwezigen welkom en gaf een 
 nadere verklaring , waarom deze spoedvergadering 

j was uitgeschreven. 
n verband met de plannen der  Nederlandsche -

geering om Nederland en zijne n te doen deelnemen aan 
de groote e tentoonstelling te San Francisco in 1914 
en waarvan vernomen was. dat overwogen werd het Nederland-
sche Paviljoen te doen zijn een copie van het s te Gouda, 
had de e , vooral op aandrang van den 
heer  J. A. , architect te Batavia. d der 

j  en d van den Bond van Nederlandsche Archi -
tecten, zich gewend tot den Gouverneur-Generaal van Neder-

ë met het verzoek, bij  het opperbestuur  in Neder-
land zijnen invloed te willen aanwenden, dat dit paviljoen niet 
zou zijn een copie van een h gebouw, maar  een 
modern karakter  zou verkrijgen , waarbij  het aanbeveling ver-
dient in overleg te treden met bouwkundige vereenigingen als : 

e Bond van Nederlandsche Architecten, de j  tot 
Bevordering der  Bouwkunst, het Genootschap Architectur a et 
Amicita . e.d. t adres van den N.l. g is afgedrukt in 
B Weekblad, blz. 242. 

e Voorzitter  bracht hulde aan het optreden van dezen n 
, dat hij  verheugend noemde, aangezien er  uit blijkt , 

dat ook in ë krachtige voorstanders voor  de moderne begin-
selen der  bouwkunst worden gevonden. 

e drie bovengenoemde bouwkundige Vereenigingen waren 
verzocht adhaesiebetuigingen aan de desbetreffende autoritei-
ten te willen richten. 
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n de Vergadering van Voorzitters en Secretarissen der  3 bouw-
kundige Vereenigingen op 17 Juni j 1. is dit onderwerp ter  sprake 
gebracht. 

t bleek, dat de Bond v. Ned. Architecten reeds een adhaesie-
adres had verzonden en dat het Verbond van Nederlandsche 

n een concept-adres van gelijke strek-
king als dat van de . g gereed had. 
Besloten werd, dat de j  en A. et A. een adres van 
adhaesie aan dat van het Verbond, dat alle kunstenaarsgroepen 
omvat en daarom in deze van de verste strekking is, zouden in-
dienen. 

s was de Centrale Commi ;sie voor  de tentoonstelling te 
San Francisco bij . besluit van 20 Juni j 1. benoemd, welke 
commissievoorzitters en Secretarissen der  3 bouwkundige ver-
eenigingen uitnoodigde tot een bijeenkomst met haar  op Zater-
dag 21 Juni j.l . ter  bespreking van de voorbereiding van den 
bouw van het Nederlandsche paviljoen te San Francisco. 
Op deze bijeenkomst bleek, dat de Commissie het wenschelijk 
achtte, dat verschillende architekten een schetsontwerp voor 
het paviljoen zouden maken, opdat er  verscheidenheid van op-
vattingen zou zijn en de Commissie niet gedwongen zou zijn zich 
te bepalen tot enkele architecten, die in den laatsten tij d ten-
toonstellingspaviljoens gebouwd hadden. 

n wenschte de Commissie, dat het paviljoen niet een 
copie van de een of andere oude stijl zou zijn, maar  een modern 
karakter  zou dragen, waarbij  echter  de beschouwer wel de ge-
dachte aan d zou moeten krijgen . 

r  de aanwezige architecten werd er  sterk op aangedrongen 
hiervoor  een openbare prijsvraag uit te schrijven. r  echter 
de heer  van Coenen Torchiana, s te San 
Francisco, reeds 1 Augustus naar  San Francisco teruggaat en 
het wenschelijk is ten spoedigste met den bouw van het pavil-
joen te beginnen, omdat de arbeidsloonen snel en geweldig stij-
gen in dezen tij d te San Francisco, bleek een openbare prijs -
vraag, met het oog op den tij d van voorbereiding, onmogelijk, 
zoodat ten slotte besloten werd dat 9 architecten voor  het maken 
van een schetsontwerp zouden worden uitgenoodigd. Zij  zouden 
elk voor  hun arbeid ontvangen f 500, waarbij  de bouwsom was 
gesteld op f 100.000, hetgeen, gezien wat van elk ontwerper  ver-
langd werd, door  de aanwezige architecten billij k en vrijwe l 
overeenkomstig de n der j  ge-
oordeeld werd. n aanmerking werd hierbij  genomen, dat geen 
inwendige verdeeling van de twee hallen, één voor  Nederland 
en één voor  Nederlandsch , werd gevraagd, zoodat de 
opgaaf tamelijk eenvoudig was. e architect, wiens project ge-
kozen werd, was verplicht de noodige algemeene details te 
leveren, welke door  de Commissie werden verlangd, waarvoor 
hij  gehonoreerd zou worden volgens het percent in de 2e klasse 
van de l der , voor  de algemeene 
details vastgesteld. t betrof hier  dus niet een prijsvraag, maar 
een opdracht aan architecten, overeenkomstig de motie van 
Gils in den Bond van Nederlandsche Architecten, nader  door  de 
P. P. C. in een schrijven aan de constitueerende vereenigingen 
d.d. 31 Juli 1912, uiteengezet bij  gelegenheid van de concurrentie, 
uitgeschreven voor  het l , met welke motie het 

r  zich in Augustus 1912 had vereenigd. 
t ingezonden werk zal beoordeeld worden door  de Centrale 

Commissie, bijgestaan door  3 architecten, waarvan elk der  3 
bouwkundige vereenigingen er  één zal aanwijzen. 
Toch was het wenschelijk geacht, de P. P. C. over  deze aange-
legenheid te hooren; haar  advies wordt nog verwacht. (*) 

t Programma voor  den bouw van het Paviljoen werd in een 
volgende vergadering van de Commissie met Voorzitters en 
Secretarissen der  3 Bouwkundige Vereenigingen op 29 Juni j.l . 
vastgesteld. 

Wat de 9 uit te noodigen architecten betreft merkte de Com-
missie op, dat zij  er  prij s op stelde dat hiertoe zouden behooren 

(* t advies is inmiddels n ; de P. P, C. beschouwt dit geval overeenkom-
stig de aangenomen motie Van Gils bovengenoemd. 
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de heeren Éd. Cuypers, die de e Afdeeling op de Brussel-
sche Tentoonstelling verzorgde, W. , die het Neder-
landsch Paviljoen op de Tentoonstelling bouwde en die te 
Turij n de bouwkundige leiding over  de Nederlandsche Afdee-
ling had; en Joh. s Jz. van wege de inrichtin g der  Neder-
landsche Afdeeling op de Parijsche Tentoonstelling in 1900 en 
het Nederlandsche Paviljoen te . 
n verband hiermede werd aan elk der  3 bouwkundige Vereeni-

gingen verzocht de namen van 2 architecten aan de Commissie 
op te geven. 

t hoofdbestuur  had hiertoe een spoedvergadering uitgeschre-
ven op 27 Juni j.l . t achtte zich echter  niet bevoegd de twee 
architecten aan te wijzen, maar  meende, dat dit moest worden 
overgelaten aan een Vergadering van . 
n verband hiermede werd deze spoedvergadering van Archi -

n uitgeschreven. 
e r  Weisman raadde aan, hiertoe niet mede te werken, aan-

gezien de Commissie nu reeds 3 bekwame Tentoonstellingsar-
chitecten een opdracht zal geven en het z. i. nu overbodig is nog 
meer  architecten een schetsontwerp te laten maken, al worden 
deze laatste ook gehonoreerd volgens de . 

e r  Ouëndag merkte op, dat z.i. noch een vergadering, van 
, nóch het r  deze keuze mag doen; 

hij  achtte het niet wenschelijk, dat architecten Collega's zullen 
aanwijzen voor  dergelijke opdrachten. 

t eenige juiste is: het uitschrijven van een openbare prijs -
vraag. Zij n de omstandigheden van dien aard, dat deze niet kan 
plaats hebben, dan moet aan de Commissie de lijst der  Architect-

n van de j  gegeven worden, waaruit de Com-
missie zelf een keuze kan doen. 

n werd opgemerkt, dat het zenden van een ledenlijst 
geen nut zou hebben en niet beteekent: advies geven. Een open-
bare prijsvraag is wenschelijk, maar  in dit geval onmogelijk. 
Waar nu voor  het eerst van regeeringszijde toenadering tot de 
wenschen van de architecten wordt getoond en deze het nu in 
hun macht hebben, dat het Paviljoen te San Francisco door  een 
bekwaam architect kan worden ontworpen en een modern 
karakter  zal hebben, zou het ten zeerste te betreuren zijn wan-
neer  deze aangeboden hand werd geweigerd. 
Verder  is de zaak reëel, want de architecten worden allen ge-
honoreerd overeenkomstig de honorariumregelen der -
schappij. 

Ten slotte stelde de heer  Weissman voor, dat de benoeming der 
twee architecten overgelaten zou worden aan het , 
waarmede de aanwezige n zich vereenigden. 

t r  maakte hierna een lijstj e op van zes archi-
tecten twee definitief en vier  reservist, in aansluiting aan de be-
sprekingen in de g van 27 Juni j.l . 
Al s afgevaardigde der j  voor  de beoordeeling van 
de ingezonden ontwerpen werd benoemd de heer  A. Salm G.Bzn., 
en als diens plaatsvervanger  de heer  J. Gratama. 

n middag, 30 Juni, had een bijeenkomst plaats van 
Voorzitter s en Secretarissen der  dri e bouwkundige Vereeni-
gingen ter  definitieve vaststelling van de namen der  zes archi-
tecten met het gevolg, dat aan de Centrale Commissie het vol-
gende schrijven is gericht: 

1 Juli 1913. 
Aan de Centrale Commissie voor de

Tentoonstelling te San
te 's E 

e t 36. 

n antwoord op Uw schrijven van 27 Juni j.l . hebben wij  de eer 
U mede te deelen, dat door  onze Vereenigingen de volgende zes 
Architecten zijn aangewezen, om een opdracht te ontvangen tot 
het maken van een schetsontwerp voor  den bouw van het Neder-
landsch Paviljoen op de e Tentoonstelling te San 
Francisco, welke Architecten zich beschikbaar  hebben gesteld. 
n alphabetische volgorde geplaatst: 

J. , Bouwkundig , Nassau t 17, 
den , 
Jan de , Architect, Emmastraat 27, Amsterdam. 
Alb . Otten, Architect, n 205 W. Z., . 

. A. , Architect, Steegoversloot 64, . 

. , Bouwkundigingenieur, , den . 

. J. . Walenkamp, Architect, . t 19,Amsterdam *). 
Als Juryleden zijn benoemd; 
door  de j  tot Bevordering der  Bouwkunst, de heer 
A. Salm G. Bzn., Architect, Weesperzijde 26, Amsterdam **). 
door  het Genootschap Architectur a et Amicitia , de heer  J. . de 
Groot, Architect, Prinsengracht 344, Amsterdam, 
door  den Bond van Nederlandsche Architecten, de heer  Joh. 

, Architect, Frans van t 41, Amsterdam. 
t was ons zeer  aangenaam in het Programma te bemerken, dat 

U nog gelegenheid heeft gevonden, de inzending der  plannen zoo 
te regelen, dat de Juryleden bij  de beoordeeling van de namen 
der  ontwerpers onkundig blijven. 

Verder  zij  opgemerkt, dat de laatste alinea van het concept-Pro-
gramma, ons op de Vergadering van 24 Juni j.l , uitgereikt, in het 
definitief Programma is vervallen. 

e zin luidt : 
n een der  ontwerpen door  de Commissie gekozen wordt, 

stelt zij  zich voor  omtrent de uitvoering, die door  den architect 
te San Francisco zal geschieden, met den ontwerper  nader  over-
leg te plegen, zonder  dat zij  echter  eenige verbintenis in dit op-
zicht op zich neemt." 
Aangezien deze zin wel van belang is voor  de mededingers, heb-
ben wij  hen hiervan in kennis gesteld. e meenen wij , dat 
onze taak is afgeloopen en betuigen wij  u onzen grooten dank, 
dat u contact met ons heeft gezocht en de totstandkoming van 
den bouw van het Nederlandsch Paviljoen te San Francisco op 
zeer  ruime wijze wordt voorbereid, waarbij  het copieeren van 
een ouden stijl definitief zal zijn uitgesloten. 

t dit laatste onze volle instemming haeft is u bekend, en moge 
u nader  blijken uit onze actie en onze verschillende adressen 
destijds tegen een Nederlandsch paviljoen in n 
stijlnamaak op voorafgaande tentoonstellingen. 
Zooals u begrijpt , interesseert ons en onze collega's het ingezon-
den werk der  negen uitgenoodigde architecten, en wij  zouden 
het zeer  op prij s stellen, mede in verband met de bevordering 
van de tentoonstellingsbouwkunst, wanneer  het ingezonden 
werk in onze vakbladen mocht worden gereproduceerd na af-
loop der  beoordeeling. 

Ten slotte zij  het ons veroorloofd nog een wensch te doen, name-
lijk : t bij  een volgende tentoonstelling de tij d van voorberei-
ding gunstiger  en het daardoor  mogelijk zal zijn een openbare 
Prijsvraag voor  het Nederlandsch Paviljoen uit te schrijven, 
welke prijsvraag een nog ruimere weg is en nog meer  oplossin-
gen aan de hand zal doen, dan de nu door  u gevolgde weg. 

t u in de gelegenheid zijn g en autoriteiten bij 
voorkomende gelegenheden attent te kunnen maken op de wen-
schelijkheid van een openbare prijsvraag, dan hopen wij , dat u 
dit zullen willen doen. 

U een volledig succes met den bouw van het Nederlandsch Pa-
viljoen te San Francisco toewenschend, 

met de meeste hoogachting, 

voor  Voorzitters en Secretarissen van de j 
tot Bevordering der  Bouwkunst, het Genootschap Ar -
chitectura et Amicitia , den Bond van Nederlandsche 
Architecten. 

w.g. J. . 

*) n verband met de naamlijsten der  door  de dri e Vereenigingen aangewezen Archi -
tecten, bevat de compleete lijst , naar  stemmenuantal opgesteld, de volgende namen : 

. P. Berlage, . P. C. de Bazel, Alb . Otten, J. , . J . Walenkamp, Jan de 
, . , . A. , . J. E. , Joh. J Gort, J. . de Groot. Joh. 

. , G. J, , A. P. Smits. 
Aangezien de n Berlage en de Bazel bedankten, werden bovengenoemde zes 
Architecten aan de Centrale Commissie opgegev.'n. . 
**) Al s plaatsvervanger  is benoemd de heer  J. Gratama, Bouwkundig , 

t 402. Amsterdam. 
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3 E .
Nogh melden aen de S der  s t r o o m g ó on claeghge-

| sanghen 

e heldenmoet, vergeefs, des S cracht bevocht 

n hopeloosen strijt , te kwaeder  uyr  ghesocht 

En sonder sege-cans te roeckloos aengevanghen. 

Op T S stadt gaet lauwerieren hanghen. 

Comt, seght se, T heb ick te gast versoght, 

Comt, maeckt mij  nu een TON ! W~ie haer  het fraeyste 
| wrocht 

Sal, boven S loon, dees lauwercrans ontf anghen. 

O ghij , die 't wil t bestaen, S al te gaer! 

r n taeck gaet ge andermael beginnen. 

Spaert toch uw arrebeyt, spaert uwen tijt , uw const! 

Ghij  weet het nu toch wel: als des bestellers gonst 

n lauwer doet ontgaen aen wien hem dacht te winnen 

En uytreick t sonder  keur, baet clachte noch beswaer. 
. 

E EN 
OPENBAA G 
0 . ft 
Onderwerpen, besproken in de Vergadering van Archi -

n der j  op 28 i j . l . 

S T N VA N E -

X N ? E 

EN E G . 

d door  S. E . 

e r  de Clercq sprak ongeveer  als volgt: 

e vraag of het instellen van bouwk. advies-

bur . in Nederland wenschelijk is, en de vrucht -

bare en nadeelige werking dezer  bureaux in 

den breede te behandelen — is onder  de gegeven om-

standigheden moeilij k zonder  in ongewenschte herhalin-

gen te vervallen. t zoo van alle zijden partieel bezien 

van de bouwk. adviesbureaux heeft n.l. tengevolge dat 

men onwillekeuri g schiet onder  andermans duiven. t 

reeds behandelde doel, de taak, de samenstelling en 

bevoegdheid enz. enz. dier  bureaux heeft u de voor- en 

nadeelige werking der  bureaux reeds als van zelf nader 

belicht, zoodat veel van wat ik U zou hebben willen 

mededeelen, overbodig werd — en ik mij  voornam 

slechts enkele punten nader  te bespreken waarop mis-

schien niet het volle licht nog werd geworpen. k vlei 

mij  echter  daarbij  geenszins met de hoop, u, die reeds 

een bepaalde opinie zult hebben gekregen over  't al of 

niet wenschelijke dier  bureaux in Nederland, van mee-

ning te doen veranderen, evenmin als ik mij  profe-

tisch zal uitlaten over  het toekomst-succes ervan onder 

Nederlandsche omstandigheden en Nederlandsche in-

dividuen. 
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Slechts wensch ik in den aanvang voorop te stellen 2 
vragen: waartoe heeft ons het laisser  fair e en laisser 
aller  van het verleden en heden gebracht?, en: kan 
het erger, moet er  niet eens iets gedaan worden? 
En dan moet ik u als antwoord op de eerste vraag 
mededeelen dat, afgescheiden van allerlei persoonlijke 
denkbeelden omtrent vrijheids- en kunstbeperking, er 
toch een algemeen streven valt waar  te nemen dat de 
uitingen der  individualitei t beperkt ten bate van de 
gemeenschap, een streven waarvan schoonheids-com-
missies en bouwk, adviesbureaux ook kleine symp-
tomen zijn. 
k zeg kleine symptomen, omdat het verkeerd is de be-
teekenis dier  teekenen in bouwkringen te overdrijven, 
nu we reeds hoorden dat schoonheids-commissies 
meer  zijn anti-leelijkheidscommissies, en adviesbureaux 
meer  toevlucht-voor-behoeftigen. t gaat er  niet om, 
en dit is door  samenstelling, enz. gemakkelijk waar  te 
maken, de godin der  kunst op haar  zetel te omringen 
door  een priesterstoet van minderwaardigen; doch om 
allen te voeren langs de reinigingsfonteinen in den tem-
pel der  kunst. s daarin veel kwaads ? 

j  komt dat in een land als het onze een te groote 
beperking een zoodanig protest zal uitlokken dat die 
instellingen direct haar  gezag erbij  zouden moeten in-
boeten, — en bovendien zullen er  in den aanvang maar 
enkele plaatsen zijn waar  zulke bouwk. adviesbureaux 
bestaanbaar  zullen blijken , hoezeer  het natuurlij k in 
het systeem zou liggen heel Nederland te bestrijken. 
En als antwoord op de tweede vraag de opmerking, dat 
de laatste tientallen van jaren de leelijkheidsziekte 
(eigenlijk de mooi-maak-kwaal) chronisch verergerde 
— en dat waar  geen ander  middel wordt aanbevolen, 
deze remedie, die elders zooveel genas, zeker  moet wor-
den beproefd. 
"We weten dat in globale opsomming de middelen die 
aan de bouwk. adviesbureaux ten dienste staan zijn: 
bureau-teekenwerk, spreekdagen, verzamelingen aan-
leggen van historisch materiaal, en van hedendaagsch 
materiaal (in voorbeeld en tegen-voorbeeld) zoowel wat 
betreft utiliteitsbouw, particulierenbouw, volkswoning-
wezen als monumentaalbouw, voordrachten al of niet 
gepaard met tentoonstellingen zoowel in stad als ten 
plattenlande, meestercursussen, advies-tijdens-den-
bouw, controle over  het nakomen van het geëischte, 
bekroningen van geslaagde oplossingen, en dergelijken. 
Als bij  alle zaken hangt het welslagen der  middelen en 
der pogingen af van omzichtigheid, tact, beslistheid, 
kunde, inzicht en dergelijke fraaie eigenschappen, die 
inderdaad bij  niemand in vollen omvang te vinden zijn 
en die dus niet de 100 °/0 rendement zullen opleveren 
die men zou wenschen ; reden dus alweer  om zich geen 
gouden bergen van deze instellingen voor  te stellen. 

e losse opmerkingen die ik nog zou willen in 't midden 
brengen, naar  't geen ik desbetreffend in bekende uitga-
ven over  de e ervaringen aantrof, laat ik volgen. 
Voor de samenstelling van de adviesbureaux doen zich 
de volgende mogelijkheden voor: 
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le. dat de bouwpolitie zelf ook deze kunstzaak behar-
tigt (platteland). 
2e. dat de bouwpolitie afzonderlijke beambten daartoe 
heeft (groote stad). 
3e. een der  beide voorgaande gevallen doch met een 
hooger  beroep op een commissie van privé-architecten 
of onafhankelijken (nièt-permanent zitting hebbend). 
4e. een afzonderlijke commissie van privé-architecten 
of onafhankelijken (niet permanent zitting hebbend), 
zonder  meer. 

: n de eerste plaats is het zaak om .aan de weet te 
komen", welke bouwplannen aanhangig raken, waar en 
door  wie. n is een nauwe aanraking met de 
instelling der  bouwpolitie noodzakelijk. Bovendien is 
daarvóór te zeggen dat de werkkrin g gelijk is, doch 
alleen van anderen aard, want beide instellingen wer-
ken controleerend, de eene ter  zake van hygiëne en 
soliditeit, de andere van welstand. 

e opstelling naast de bouwpolitie heeft in d 
hier  en daar  een zeer  gunstig effect gehad op de sym-
pathie van de bouwende wereld tegenover  die politie, 
welke als alle politie, nu niet steeds (hoewel meestal ten 
onrechte) naar  waarde wordt geschat. 
Bovendien heeft het als gevolg dat er  met dezelfde 
krachtsmiddelen kan worden gewerkt als bij  de bouw-
politi e reeds in toepassing n.l. de verleening al- of- niet 
van ontheffingen, het doen van kleine concessies, en 
dergelijken. Als voorbeeld noem ik de vri j  gangbare 
methode van gemeenten om kosteloos trottoir s van par-
ticulieren in gemeentelijk bezit te doen overgaan, bij 
een aanvraag om aansluiting op het gemeenteriool in de 
straat. 
s principieel daar  alles tégen te zeggen, het neemt niet 

weg dat .voor  de goede zaak"  dit middel veel toepas-
sing vindt, hoewel natuurlij k riool en trottoi r  slechts in 
een zeer  verwijderd verband zijn te brengen. Geeft men 
nu b.v. in analogie daarmede aan goede gebouwen per-
missie om tegen de verordening in, te klein, doch na-
tuurlij k voldoende, lichtoppervlak te maken door  ze 
voor  te dragen voor  ontheffing aan B. en W. van desbe-
treffende belemmerende bepalingen, — niets verhindert 
formeel deze ontheffing te weigeren aan bouwwerken 
die aestetisch slecht zijn. 
Al s over  het hier  aangehaalde geval van het trottoir , is 
in d over  de ontheffingen ter  will e van meer-
der schoon veel te doen geweest, maar  ten slotte heeft 
men toch gezien dat men ergens vat moet krijgen, en 
macht moet oefenen om het al te leelijke te kunnen 
weren. 
Een methode die ook wel gevolgd wordt is om de privé-
architecten zelf een werkzaam aandeel in de verbete-
ringen te geven, hetzij  door  hen de volle opdracht te 
doen geworden, hetzij  door  hen het uitwendige te laten 
ontwerpen, of te laten bewerken. 
Ten plattelande wordt aanbevolen een gemengde com-
missie, om eenzijdigheid te vermijden, en omdat de 
keuze uit geschikte personen die speciaal bouwkun-
digen zijn, te beperkt wordt. n deze gemengde commis-
sies kunnen dan ook zitting hebben b.v. burgemeesters, 

aannemers, meestér-metselaars, e.a. ambachtslieden, 
leeraren van vak- en avondscholen en derg. 
s een afzonderlijke commissie met een technisch-

aestetisch leider  van het bouwkundig adviesbureau het 
meest gewenscht, de controle om te zien of de bepalin-
gen nageleefd worden moet eenvoudigheidshalve be-
rusten bij  ambtenaren die uithoofde van hun werkkrin g 
toch reeds op die bouwwerken controleeren moeten, 
doch die te dezer  zake alleen hebben te signaleeren (men 
begrijpt dat de gevallen van moedwillige afwijkin g 
zeldzaam zijn) aan hen wier  raadgevingen waren op 
te volgen geweest. 

e kosten moeten waarschijnlij k in hoofdzaak door  de 
gemeenten zelf worden gedragen, en daar  deze niet zoo 
bijzonder  groot zijn, zou dit punt ons niet behoeven te 
verontrusten. n denke b.v. aan n dat daartoe 
wèl groote bedragen b.v. 15.000 k uittrekt , en Stutt-
gart 20.000 . Er verluiden dan ook reeds berichten 
dat er  bij  de e Besturen van enkele onzer 
groote steden reeds in dien geest voorstellen worden 
voorbereid: mogen ze een gunstig onthaal vinden! 

r  uit den aard der  zaak de klagers géén boekwerken 
van beteekenis over  hunne rechtvaardige klachten zullen 
openbaar  maken, zult u mij  ten goede houden als ik, bij 
de toch al broksgewijze behandeling van mijn onder-
werp, de schaduwzijden (door  anderen trouwens reeds 
principieel besproken) niet nader  uitspin. Een uitzon-
dering wil ik echter  maken met een zeer  duistere plek, 
waar  ik geen licht heb zien gebracht, dat is het .tijd -
verlies". 
We leven in een tij d van snelheidsontwikkeling op 
ieder  gebied, en zeker  niet in 't minst op het gebied der 
bouwkunde. e lastgever  weet dat ieder  oogenblik dat 
hij  eerder  zijn huis betrekt hem winst is, weet dat rente-
verlies van grond- en bouwkapitaal soms zelfs van be-
drijfskapitaa l moet worden beperkt tot het uiterste. e 
aard van ons bouwen, de keuze van materialen, en wat 
al niet, ondervinden daarvan grooten invloed, ja zelfs 
de vergunningen der  bouwpolitie tracht men te erlangen 
in zoo kort mogelijken tij d en men ondervindt daarbij 
dikwijl s groote medewerking van de beambten, die toch 
persoonlijk bij  dit haasten geen belang hebben. Waar 
deze medewerking ook bij  Schoonheidscommissie en 
Bouwk. Adviesbureau geenszins is uitgesloten, voelt 
ieder  toch, dat er  wéér een slagboom in den weg is 
gesteld die niet anders dan belemmerend werkt. 
Aan deze vertragingen tracht men tegemoet te komen 
door  officieus de plannen reeds ter  inzage te zenden 
alvorens ze officieel worden gestuurd, doch veel waar-
borgen geeft dit niet dat het tijdsverlies er  bijzon-
der door  wordt beperkt. s bovendien de wijziging 
zóó ingrijpend dat er  als 't ware een nieuw plan ont-
staat, dan zullen ook de andere goedkeuringen weer 
herzien moeten worden en komt men in een reeks van 
tijdroovende verwikkelingen die door  den lastgever 
natuurlij k aan de ongeschiktheid of onkunde van den 
door  hem verkoren architect zullen worden geweten. 
En indien niet om deze reden, hem toch om boven-
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vermelde financieele verliezen zéér zal ontstemmen. 
r  het soms om kleinigheden (doch principieele, 

dikwijls ) gaat, is het almaar toegeven waartoe de om-
standigheden in zulke gevallen den architect dringen, 
zeer  zeker  niet bevorderlij k voor  karaktervoll e archi-
tectuur. Wie hier  een oplossing weet aan te geven maakt 
zich tegenover  het ingrijpen ten bate der  gemeenschap 
evenzeer  verdienstelijk, als tegenover  den individ u van 
lastgever  en bouwmeester. 
Na deze bescheidene opmerkingen, mijneheeren zal ik 
op Uwen kostbaren tij d in dit vergevorderd middaguur 
geen verder  beslag leggen. 

T EEN EN  OVE E G 
N T EN T 

EN OVE T N -
, T EN E AAN-

E . 

X. t t i jdva k van  1700—  1850. 
|Onregelmatige tuinstijl. | 

: 
. S  AN  NEW. (The country house and its 

garden environment.) 
. - Y . The Ar t of e Gar-

dening 1803 |Nieuwe uitgave 1907, bewerkt door  John Nolen.| 
. N T VON .  Andeu-

tungen über < haftsgartnerei 1883. |Nieuwe uitgave 1911 
bewerkt door | 
XXX .  A. . e t van 

1583 1896. Uitgave 1896. 
Zie ook No. XX en . 

ïerwij l wij  in het voorgaande hoofdstuk vooral 
 den regelmatigen tuin besproken hebben, is nu 
e onregelmatige tuinstij l aan de beurt. Wij 

'hebben dan ook de desbetreffende tijdperken 
 eene halve eeuw over  elkaar  moeten laten schuiven. 

k deed dit, teneinde verwarrin g te voorkomen, hoe-
wel ik moet erkennen, dat het logischer  was geweest, 
de achttiende eeuw als een afzonderlijk tijdper k te be-
schouwen, d. w. z. als het tijdper k van strij d tusschen 
regelmatigen en onregelmatigen tuinaanleg. e strij d 
werd beinvloed door  de verandering der  maatschappe-
lijk e zeden, welke laatste uiting vonden in de zooge-
naamde .herderspoëzie", die van Spanje uit zich over 
Frankrij k en de overige Europeesche landen ver-
breidde. n het vorig hoofdstuk zagen wij  reeds, dat 
hierdoor de "  ontstond, waarvan Trianon 
eigenlijk reeds de voorbode was. Wij  lezen hierover  in 
het boek van . O  op bladz. 185 : 

s Schwelgen in einem ertraumten , die -
„kerad e des Bauerlichen und Nattirlichen , mit einem 
„Wort : die Schaferstimmung, die sich in der  erotischen 
„Poesie der  Schaferspiele, in den idyllischenGemalden 
„un d plastischen Werken einer  solchen Zeit ausspricht, 
„entstammt immer dem nattirlichen Erganzungs-Be-
„dürfni s des , das sie treibt , in der t ge-
„rad e das zu suchen, was sie im n in der  Gesell-
.schaft nicht haben können. Sie maskieren sich eben, 
„u m in der  Wirklichkeit , die sie umgibt, zu entfliehen." 
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Afb. 23. N VA N T T T E STOWE, Uit ..Stowe: A 
description of the magnificent e and Gardens of the t 

e d Grenvill e temple", (1769). 

En op bladz. 186: r  Garten ist eben ein d 
-seiner  Zeit, so muszte er  auch der  Wandlung der  Ge-
-sellschaftssitten g tragen. e heimlichen ver-
-steckten Flusterplatzchen zu i und son-
-stigen Versteckspielen, die wir  ja schon am Ausgang 
-der vorausgehende Epoch kennen gelernt, werden nun 
-zum v des Gartens." 

e zelfde -herderspoëzie"  leidde echter  ook naar  _Na-
turschwarmerei"  en tot liefde en eerbied voor de na-
tuur . Terwij l men in de middeleeuwen genoegen had 
kunnen nemen met het bestaande landschap was men 
nu, nadat het echte natuurlandschap vrijwe l verdwenen 
was, er  toe gedreven, om dit laatste weer  kunstmatig in 
het leven te roepen. e vereering van de natuur  werd 
aangewakkerd door  dichters en schrijvers; het voor-
beeld tot het scheppen van kunstmatige natuur  werd 
vooral gegeven door de e landschapsschil-
ders van de 19de eeuw. Terwij l JAN VA N GOYEN, 
(1536 1556) vooral rivier- , duin-, en strandgezichten 
schilderde, zochten andere schilders de schuilhoekjes 
van de natuur  in het e cultuurlandschap en 
in de omgeving van herbergen, boerderijen enz., |dus 
geen monumentale gebouwen. | Fraaie aansluiting van 
gebouw en omgeving vinden wij  vooral in de schilderijen 
van N VA N  (1600 1670), |zie o. a. 

. . ') No. 2084 dorpsherberg |, en van T 

, (1638 1709), |zie . . No. 1188, wa-
termolen |. e laatste gaf vooral gezichten uit de 
Oostelijke provinciën. Bepaald romantisch opge-
vat is het schilderij . , No. 1213 van S 

Z  (f 1638). 
e meeste van onze landschapschilders zochten 

echter  hunne motieven elders. e schilderijen van 
JAN , (+ 1610 1652), die door  zijn broer 
Andries gestoffeerd werden, zijn als het ware door 
het e zonlicht overgoten. n zie 
vooral . . No. 591; de natuur  bestudeerende 
schilders. n vergelijke verder  diens schilde-
rije n met dien van den beroemden Franschen 
schilder E , (1600 1682) |. T 
VAN , (1621 75), ging op 19-jarigen 
leeftijd naar  Noorwegen. e aldaar  gevonden mo-
tieven verwerkte hij  na zijn terugkeer  in 1645 tot 
eigen composities. n zie . . No. 907 en 909. | 

e schilderijen inspireerden weer  andere schil-
ders. e beroemde JACOB VAN  ont-
leende er  zijne watervallen aan, die hij  combi-
neerde met e of e motieven. 
|Van de talrijk e schilderijen van zijn hand in het 

. . noem ik hier: No. 2073: Zandweg in de duin-
streek, No. 2030: t kasteel te Bentheim. 
No. 2077: Watermolen in het bosch. No. 2076: 

e waterval. | Ook T verwerkte in 
zijne landschappen, (1692 98), gegevens van an-
dere schilders tot eigen compositie, bijv. : „Phan-
tastische "  in het m te Cassel. 

e dri e laatstgenoemden werden echter in ons 
land niet begrepen. e schilderijen gingen voor  het 
meerendeel naar  Trouwens hebben wij  reeds 
gezien, dat het natuurlandschap in Engeland het langst 
in stand was gebleven. 

Na de schilders waren het vooral de schrijvers -
SON, (f 1719), en POPE, (1688 1744), die het denkbeeld 
verbreidden, om aan den siertuin het aanzien te geven 
van een natuurlandschap '). N was hiertoe geïn-
spireerd geworden door  het in 1667 geschreven
lost door , dat door  zijn toedoen in 1694 na den 
dood van den dichter  uitgegeven werd. t paradij s 
werd hierin beschreven als een ideaal natuurlandschap: 

-Eden, where delicious Paradise 
-Crowns with her  inclosure green 
-As with a rura l mound, the champian head 
-Of a steep wilderness ; whose hairing fide 
-Wit h thicket overgrown, grotesque and wild 
-Acces ; and over  head up-grew, 

e height of loftiest shade 
-Cedar and Pine, and fir , and Branching palm 
- A sylvian scene! 

e denkbeelden zouden reeds spoedig praktisch toege-
past worden door , (1685 1748). e po-

') . . = s m te Amsterdam. 
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') n Frankrij k hadden veel invloed: J. J. , |Nouvelle 
, 1761], en N E ST. Pierre, | s Etudes de la Na-

ture, 1785.1 

gingen van Y in de 17de eeuw 
hadden geen vruchten gedragen. Nu waren 
de tijden echter  rij p geworden voor de 
nieuwe denkbeelden en deze zouden aller-
eerst toepassing vinden in het land waar  het 
groot grondbezit nog tot op heden is blijven 
bestaan. Want de natuur, die men in andere 
landen, Amerik a enz. had leeren kennen was 
onbegrensd . . . en vandaar  dan ook, dat de 
eerste landschapsparken grooten omvang 
hadden. 

t eerste en voornaamste werk van -
T was de aanleg van Stowe. [Zie 

afbeelding]. n dit park treffen ons de volgen-
de karaktertrekken : 
1°. t vroegere regelmatige parterr e vöör 
het paleis is vervangen door  een onregelma-
tig grasveld. 
2°. t terrein is gelijkmatig verdeeld in 
groote uitgestrektheden bosch, grasland en 
water. 
3". e wandelwegen bevinden zich bijna uit-
sluitend in het woudgedeelte. 
4°. Eene menigte van kleinere en grootere 
gebouwtjes, tempels, bruggen, gedenksteenen enz. zijn 
overal verspreid. 

e romantiek, die de geheele samenleving van dien tij d 
beheerschte, drong dus ook door in het eerste land-
schapspark. n -Observations on n Gardening" , 
1770, door S , vinden wij  hierover  de 
volgende uitspraak: 
-The multiplicit y of (the buildings) has indeed been of-
.ten urged as an objection to Stowe; and certainly, 
-when all are seen by a stranger  in two or  three hours, 
-twenty or  thirt y capital structures, mixed with others 
-of inferior  note, do seem to many; but the growth of 
-the wood every day weakens the objection, by concea-
-ling them one from the other; each belongs to a dis-
„tinc t scene; and if they are considered seperately at 
-different times, and at leisure, it may be difficul t to 
-determine, which to take away." 

e opmerking is voorzeker  juist . . . zoolang de mees-
ters van het vak aan het woord waren, zooals ook -

G  in Schwetzingen, of  in het door 
hem in 1760 aangelegde park Ermenonville, waarvan 
hij  in zijn boek -Theorie des Jardins" , 1776, eene uit-
voerige beschrijving geeft. r  . . -du sublime au ridi -
cule il n'y a qu'un pas"! Toen dus, ook dank zij  de be-
schrijvingen der  Chineesche tuinen door  den architect 

S in zijne werken n of Chi-
nese buildings" , 1757 en n on oriental 
gardening", 1772, de nieuwe ideeën algemeenen in-
gang vonden en er  als het ware eene omwenteling 
plaats had op het gebied van tuinaanleg toen ont-
stonden allerwege in Europa grootere en kleinere tuinen, 
die als het ware een charche waren op de groote door 

, ,  en  gegeven voorbeelden; 

tuinen waarvan de hieronder  nader  te bespreken plan-
nen van het bekende boek van VA N , |zie afbeel-

Afb. 24. Voorbeeld vaneen G S E : 
Uit n für r  von Garten, Englischen Anlagen, enz.," 
door N , Professor  der  Philosophic zu , 

(1797, 2de druk) . Coh. 8, . . 

ding XXV  |, een goed denkbeeld geven en die bestonden 
uit eene smakelooze opeenhooping van gebouwen, mo-
numenten enz. en uit een systeemloos samenstel van 
bouwland, grasland en bosch, doorsneden door een 
warnet van kronkelwegen. Protesten bleven dan ook 
niet uit. Niet alleen  verhief zijn stem hiertegen 
in zijn bovengenoemd werk maar  vooral ook ABBÉ 

E E in s Jardins" , 2de druk , 1872. 

s l'audace est commune et le bon sens est rare. 
„A u lieu d'etre piquant, souvent on est bizarre. 
„Garde z que, mal unis, ces effets différens 
.Ne forment qu'un chaos de trait s incoherents. 

s contradictions ne sont pas des contrastes. 
, a ces tableaux il faut des toiles vastes. 

-N'allez pas reserrer  dans des cadres étroit s 
s rivières, des lacs, des montagnes, des bois. 

-On ri t de ces jardins, absurde parodie 
s trait s que jette en grand la nature hardie, 

.Ou l'ar t invraisemblable a la fois et grossier, 

.Enferme en un arpent un pays tout entier. 

„C e sont d'heureux réduits, qui parmi la verdure 
„  Off rent sous mill e aspects leur  riante parure. 
-Bannissez des jardin s tout eet amas confus 

s divers, prodigués par  le mode, 
-Obelisque, rotonde, et kiosk et pagode, 
„Ces batimens , Grecs, Arabes, Chinois 
.Chaos d'architectur e et sans but et sans choix 

t la profusion, sterilement féconde 
„Enferm e en un jardi n les quatre parts du monde." 

Gulden voorschriften voorwaar  die vooral ook 
toepassing zullen moeten vinden bij  den aanleg van het 
Openluchtmuseum bij  Arnhem. e lezer  zal nu wel in-
zien, dat het schijnbaar  eenvoudig schema, dat ik in 
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hoofdstuk  hiervoor  ontwierp, in werkelijkheid tal 
van moeilijkheden oplevert. ') 
Terwij l men in dien tijd , | tot  18001, dus de fout 
beging, om de tuinen te overladen met gebouwen in 
„schilderachtigen"  stijl , kwamen de tuinarchitecten in 
groote moeilijkheid, doordat de „monumentale"  bouw-
stij l voor  de hoofdgebouwen in zwang bleef.
zegt dan ook op bladz. 257 van bovenvermeld boek: 
„Si les jardin s n'avaient pour  objet que l'agrément du 
,,coup d'oeil, vus de manoir, ceux d'Ermenonvill e ne 
„laisseraient rien a désirer; mais dès que le chateau en 
„fai t partie, dès qu'i l se montre, de quelque part qu'on 
„l e voie, son style, sa teinte, sa masse, sa position gatent 
„et contrarient l'effet general et les scenes particulières, 
„dan s la composition desquelles il est pour  quelque 
-chose. Aussi est-il isolé au milieu des champs; il ne 
-tient a rien de cequi l'environne; il n'y a enfin nul 
-accord entre le genre et le caractère de ce batiment et 
-la scène oü il est placé". 

Bij  het eveneens door  hem aangelegde en beschreven 
park Guiscard had  echter  te doen met een 
kasteel van meer  onregelmatigen opbouw en tevens ge-
deeltelijk in gebakken steen opgetrokken. En dit gebouw 
heeft hij  danook door  middel van alleenstaande boom-
groepen aesthetisch verbonden met de omgeving. n ons 
land ziet men nog bij  de oude buitenplaatsen talrijk e 
voorbeelden van door  hoog geboomte omlijste gebouwen. 
n Engeland daarentegen is nog bij  vele buitenplaatsen 

een gemis aan samenhang tusschen gebouw en omgeving 
op te merken. En daar  waar  die samenhang wel bestaat, 
is dit voornamelijk te danken aan Y , 
(1752 1818). Van de algeheele vernietiging van regel-
matigen aanleg, die door T N (1715 
1783), als opvolger  van , stelselmatig was doorge-
voerd, was N geen voorstander. Wij  lezen hier-

') Toch geeft m.i. dit schema den weg aan tot het verkrijgen van 
een oorspronkelijk Nederlandsch plan. k zou het betreuren, als 
het Nederlandsch Openluchtmuseum een copy werd van derge-
lijk e inrichtingen in andere landen. 

over  in zijn standaardwerk, [zie lite-^ 
ratuuropgave No.  | het vol-
gende : 
-The modern rage for  natural land-
scape has frequently carried its ad-
.mirer s beyond the true limit s of 
„improvement , the first object of 
„  which ought to be convenience and 
- the next picturesque beauty. y taste 
-may perhaps, be arraigned for  as-
serting that the straight terrace at 
-the s ought not to be distur-
_bed; although it is a remnant of 
-geometric gardening of the last 
-century, yet it is an object of 
-such comfort and convenience that 
-it would be impardonnable to 
-destroy it for  no other  reason than 
-because a straight walk is out of 
-fashion." 

k zij n *) vinden wij  dus juist in Engeland nog 
talrijk e overblijfselen van den vroegeren regelmatigen 
stijl , en dat wel rondom de gebouwen. , waar  geen 
samenhang mogelijk was tusschen gebouw en omgeving 
werd een schakel tusschen beiden aangebracht in den 
vorm van een regelmatigen aanleg. n het volgende 
hoofdstuk zullen wij  zien, dat men in den laatsten tij d 
dit princip e nog veel verder  doorvoert. n was 
echter  tevens architect. En als zoodanig heeft hij  zoo-
veel mogelijk de onregelmatige bouworde bevorderd. 

t nadruk verwijs ik hiervoor  o. a. naar  de hoofdstuk-
ken  en  van bovenvermeld boekwerk. Van toen 
af ontwikkelde zich dan ook in Engeland de schilder-
achtige bouwstijl en ontstond, | misschien uit de boer-
derij  |, het cottagetype. 

Wat de studie van het landschap betreft, heeft n 
zich vooral op het standpunt geplaatst van den land-
schapschilder. j  vervaardigde namelijk van verschil-
lende gedeelten van een gegeven terrein waterverf-
teekeningen. Van deze teekeningen maakte hij  copieën, 
waarop echter  de door  hem gewenschte wijzigingen 
aangebracht waren. Op het veranderde gedeelte van 
het landschapje bracht hij  dan het overeenstemmende 
gedeelte van de oorspronkelijke teekening beweegbaar 
aan, zoodat men den nieuwen en den ouden toestand 
gemakkelijk met elkaar  kon vergelijken. j  werkte 
echter  op uitgestrekte terreinen, met groote massa's en 
groote vlakten. Voor  hem was het verband tusschen 
bosch, veld en water  nog hoofdzaak. Toen zijn werk 
evenwel in d werd voortgezet door T 
VON , (1785 1871), was deze laatste 
genoodzaakt, ook en vooral aandacht te schenken aan 
de innerlijke samenstelling der beplanting. e invoer  van 
nieuwe planten had namelijk op het vaste land een on-
gunstigen invloed uitgeoefend. Terwij l de invoer  van 
gewassen uit de warme landen de bloemencu/r«nr had 

») Voor G  enz. verwij s ik naar  het volgende hoofd-
stuk. 
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Afb. 26. Plan 
, 1870. 

bevorderd, gaf vanaf  1750 de invoer  van 
de Amerikaansche woudflora de groote 
stoot aan de bosch-culluur. Van toen af 
kwam de kaalslagmethode in zwang, waarbij 
het woud in perceelen verdeeld werd, ieder 
perceel bezet met op regelmatige afstanden 
staande boomen van dezelfde soort en van 
denzelfden leeftijd. 

t natuurschoon, dat tot dusver  het woud, 
ondanks de heerschende roofbouw, nog bij -
gebleven was, verdween nu meer  en meer. 
Ook het cultuurlandschap werd bedorven, 
o.a. door  den invoer  van de e po-
pulieren. Toen dus na eene periode van 
betrekkelijken stilstand, | vanaf de revolutie 
in 1799 tot  1813] de tuinkunst in Europa 
weer  in opkomst kwam, moest men ook wat 
het woud zelf betreft, het natuurlandschap 
weer  als het ware opnieuw opbouwen. e 
soorten van boomen en heesters, die uit het 
cultuurbosch verbannen waren, kregen nu 
in het park eene schuilplaats. n 

. kreeg men uit N. Amerik a en van af  1800 uit 
Japan een overvloedig aantal sierboomen en bloem-
heesters ter  beschikking. 
Eene meer  diepgaande natuurstudie was nu dus nood-
zakelijk. En als resultaten van die studie heeft Fürst 
von u ons zijne meesterwerken op het 
gebied van tuinkunst nagelaten. Niet alleen het fraaie 
landschap in de omgeving van Eisenach zijn wij  hem 
grootendeels verschuldigd; maar  vooral zijn landgoed 

, | aangelegd in 1815 441. n de cultuurbosschen 
kwam van af  1820 langzamerhand in de plaats van 
de kaalslag het zoogenaamde „femelbedrij f ", waarbij 
meer  met de natuurwetten rekening werd gehouden. 
Al s tijdgenoot van Fürst von u werkte 
in ons land J. . . 11791 18701. Wij  zullen 
nu dus de ontwikkeling van de tuinkunst in ons land 
moeten nagaan. Zooals het wel in meer  gevallen gegaan 
is, kwam Nederland in dezen achteraan, om dan echter 
als het ware plotseling de andere landen nabij  te ko-
men, ja zelfs te overtreffen. e achttiende eeuw was 
voor  Nederland in alle opzichten een eeuw van stil-
stand. t tijdper k van verval en ontaarding van den 
regelmatigen stijl duurde dus in ons land veel langer 
dan in andere landen. Zoowel in de plannen van den 

r t door  JAN VA N  PZN. in 1756 
als in die van J. C. , |  of , 

in 1788 is de nieuwe richtin g alleen te herkennen in de 
kronkelwegen door  de boschjes, met behoud echter  van 
de rechte lanen. |Zie literatuuropgave No. XXX , fig. 12 
en 131. n de overige werken van , |bijv . Bil -
joen bij  Velp (1784), het tegenwoordig nog ongewijzigde 
Elswoud bij , Beekesteyn en Velserbeek bij  Vel-
sen en Broekhuizen bij  Utrecht |, zien wij  echter  reeds den 
landschapstijl op grootsche wijze toegepast, hoewel hier 
en daar  in de onderdeden de invloed van den „romanti -
schen"  of „pseudo-Chineeschen"  stijl nog te herkennen 
is. t werk van l werd voortgezet door  zijn 

uit G , door  VA N 

schoonzoon J. . , |t 1817 j. e bloeitij d van 
de tuinkunst in ons land zou echter  aanbreken onder 
J. . . e maakte in 1810 14 studiereizen 
naar  Engeland en ë en zette na den dood van zijn 
vader  de zaak verder  voort in vereeniging met zijn 
broeder G |t  18711. Overtalrij k zijn de 
door  hem in ons land uitgevoerde werken. En ofschoon 
meestal door  verkeerd onderhoud veel is bedorven, is 
toch nog altij d in de groote groepeeringen zijne meester-
hand te herkennen, vooral ook wat het aesthetisch ver-
band betreft tusschen gebouw en omgeving. Zijn e werk-
wijze komt overeen met die van . Brown, | zie hier-
boven). j  was echter  planter bij  uitnemendheid. Zij n 
grootste kracht was gelegen in de groepeering van de 
beplanting. n 1858 werd de zaak voornamelijk door 
zijn zoon . P. , (geboren in 1821), gedreven. e 
voornaamste periode van werkzaamheid van J. . ZO-

. moeten wij  dus nemen tusschen 1814 en 1858. 
Niet alleen werden toen talrijk e buitenplaatsen en vil -
la's in ons land gewijzigd of nieuw aangelegd, maar  ook 
in de steden deed de tuinkunst hare intrede. e meeste 
wallen en versterkingen werden geslecht en in plant-
soenen veranderd. k kom hierop in het volgend hoofd-
stuk terug. Ten slotte moet ik er  nog op wijzen, dat het 
boek van Van  dat van 1802 tot 1871 in talrijke 
herdrukken in ons land verbreid werd, niet is te be-
schouwen als eene weerspiegeling van de Nederland-
sche tuinkunst. n deze, (nooit uitgevoerde), plannen 
wordt de „romantisch e of pseudo-Chineesche"  stijl ge-
huldigd, die ook in ons land reeds lang tot het verleden 
behoorde. Op den aanleg van de kleinere tuinen heeft 
dit boek echter  een slechten invloed uitgeoefend. 

( Wordt vervolgd.) 
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Afb . 27. t S T E . Uit ..Buitenplaatsen en Gebouwen"  tusschen de 
stad Utrecht en de Grebbe, door . , (1829). 

13 
T E S VOO

. m 
r  J. . 

(Vervolg van blz. 324). 

 Een der  meest interessante pro-
jecten van deze prijsvraag is zeker  wel het 
ontwerp "  van . n 
opzet en durf , in kracht van expressie en 

grootheid van greep is geen der  overige projecten hier-
mede te vergelijken. n voelt het direct bij  eersten 
aanblik: t heeft zich niet in de eerste plaats 
laten leiden door  rustige bezinning, kalm afmeten, voor-
zichtig bekijken van wat practisch gevraagd wordt, 
maar  door  een krachtig, impulsief gevoel om een groot, 
monumentaal bouwwerk te willen scheppen waarin de 
gedachte aan een groot-steedsch s culmineert. 
Ja, hij  gaat in deze geestdrift zoover, dat een wonder-
imposant monument geschapen wordt, een geweldige 
toren, waarbij  het eigenlijke raadhuis ondergeschikt 
wordt . t is jammer, want de noodige eenheid, die elk 
groot kunstwerk kenmerkt, is hier  niet voldoende aan-
wezig. t is te meer  te betreuren, waar t in 
zijn toren, vergeleken bij  de andere inzendingen, het 
meest monumentaal van opzet is, het hoogste grijpt , 
krachti g en triomphantelij k de ruime geest van de be-
drijvige , rumoerige groote handelsstad m weer-
geeft. t bewondering zien wij  den durf van t 
aan; vele oplossingen van den toren zijn van gelukkige 
vinding en van bijzondere schoonheid; het is niet te 
ontkennen, er  zit iets geniaals in den geheelen opzet; 
maar  ten slotte moeten wij  erkennen, dat het project, 
als indeeling, als raadhuis, als architectuur  niet dus-
danig is beheerscht, dat het, als geheel niet dezelfde 
voortreffelijk e kwaliteit heeft als de toren. 

e plattegronden vertoonen dezelfde eigenschappen 
als de maquette, zij  zijn even .bewegelijk". Wat het 
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administratief gedeelte betreft, is de 
indeeling rustig en correct; de ontwer-
per heeft dit alleen zakelijk behandeld. 

r  bij  het representatief gedeelte 
.zwellen"  de vormen, en is er  op de 
hoofdverdieping een levendigheid in 
de ruimten der  traphal, gangen om de 
trap, feestzaal en aansluiting van trap-
hal met raadzaal, die merkwaardig is: 

n zou haast zeggen: deze ruimten 
zijn meer  impulsief gewild, dan stelsel-
matig geordend. Er  zit te weinig sy-
steem, te weinig evenwichtigheid, te 
weinig wiskunde in. t gedeelte der 
plattegronden is niet organisch ge-
groeid, is niet een juist onderdeel van 
een geheel. 

t neemt niet weg, dat het complex: 
hoofdvestibule, trap, feestzaal en raad-
zaal een interessante aansluiting van 
ruimten vertoont, en van decoratieve 

werking, hoewel het vele verschil der  ruimten vormen 
wat onrustig en te wild zal doen. Voor feestelijke 
gelegenheden heeft dit complex verdienstelijke eigen-
schappen. 

e gerekte raadzaal heeft geen gezelligen vorm. 
Verder  zij  verwezen naar  het , dat echter 
over  dit belangrijk projet wel wat kort is en dat vooral 
de artistieke kwaliteiten van deze inzending niet vol-
doende releveert. 

e zware pijler s bij  de hoofdvestibule en de feestzaal 
duiden aan, dat de groote toren hierboven zich verheft. 

e geweldige kolos zou in dit opzicht dan te beschou-
wen zijn als een apotheose van de feesten, die door  het 
Gemeentebestuur  gegeven werden. 

t blijk t al, dat het zoo overmatig bekronen van de 
feestzaal niet wenschelijk is ; wil men de belangrijkste 
plaats door  een monument naar  buiten doen spreken, 
dan zou hiervoor  de raadzaal m.i. zijn aangewezen. 

t was blijkbaa r t te doen om een toren, met 
of zonder  feestzaal, in het midden van den gevel ge-
plaatst, en hij  heeft meer  gewicht gehecht aan een impo-
sant architectonisch aspect van buiten, dan wel aan 
een zinrijk e vertolking van het inwendige door  het uit-
wendige. 

e feestzaal is als ruimt e amper  van buiten te zien in 
het ronde raam, dat daarenboven aan den ingang ver-
bonden is en daardoor  den indru k van hal-raam maakt. 
Ook hier  komt het gewrongene van de feestzaal in den 
toren tot uiting. 
En zoo komen wij  ten slotte weer  terug tot den toren, 
die èn als massa, èn als kunstwerk wel het belangrijkste 
van het project is. 
Er zijn twee ontwerpen, een met een lage toren, waar-
van de expressie veel minder  is, en de toren wat stomp, 
wat in elkaar  gezakt lijkt , en een met een toren van 85 . 
hoogte d.w.z. nog een 20 . hooger  dan de St. -
toren te . t silhouet van deze laatste heeft 
wel overeenkomst met den toren van ; maar 

met veel compositie-talent en originali -
teit heeft t zijn toren in mo-
derne vormen opgebouwd. 

e Jury meent, dat deze toren in het 
stadsbeeld in de nabijheid van de St. 

n met zijn verwanten vorm, 
geen gelukkig effect te weeg zal bren-
gen. k geloof dat dit bezwaar  van wei-
nig gewicht zal zijn, en dat deze 2 
torens elkaar  niet zouden schaden, 
daar  de e schepping toch 
nog aanmerkelijk van den ouden toren 
afwijkt . 

n wij  den toren eens nader  bekijken. 
j  bestaat uit een vierkanten onder-

bouw, met links en rechts twee half-
ronde aanbouwen, welke de feestzaal 
langwerpig maken en rond afsluiten. 

e hoeken van den vierkanten onder-
bouw eindigen in hoektorens terwij l de 
kern van den toren vierkant hooger  rijst  tot met enkele 
overgangen de ronde bekroning bereikt wordt, die door 
een flauwen koepel wordt afgedekt. 

e onderbouw spreekt in den gevel door  een even-voor-
gebouwd rechthoekig portaal, waarin de hoofdentree 
met het rijk e ronde raam er  boven. e parti j  is de 
zwakste van de compositie, en werkt voor  het totaal 
effect van den toren eerder  schadelijk dan voordeelig. 

t ligt voornamelijk in de groote afmetingen van het 
rechthoekige portaal en van den grooten, diep liggen-
den rondboog er  in, wier  schaal niet in verhouding is 
met het rijkbewerkt e boven gedeelte van den toren. e 
onderparti j  is wat grof; veel grootscher  zal de toren 
zich voor  doen, wanneer  dit gedeelte meer  gesloten, of 
hoogstens door  een of meer  entree-poorten doorbroken 
zou zijn. 

e feestzaal eischt echter  veel licht, en zoo komt ook 
hier  weer  het conflict aan den dag. 
Eigenaardig is de spleetvormige vertanding, ik had bijna 
gezegd verbrokkeling, beginnende bij  de groote steenen 
stoomboot, die dwars door  de muur schijnt te varen en 
tusschen de hoektorens schijnt klem te zitten. 

e vertanding is wat onzeker  van lij n en daardoor  niet 
gelukkig, terwij l de boot te veel gezakt is. n 
acht ik deze realistische boot met zijn steenen stoom-
pij p een mislukte ver-beelding; geen symboliek, maar 
realiteit . j  is niet een gedachte aan een stoomboot, 
maar  het is een stoomboot zelf. En deze is in een toren 
al heel slecht op zijn plaats. e geheele toren zelf is 
geometrisch, een prachtige fantasie vertolkt in wiskun-
dige vormen. m is zulk ornamentaal-realisme als 
deze boot bedenkelijk en mist het zijn doel, ja werkt het 
storend. Voor mij  zit in de geometrische torenbekroning 
veel meer  expressie, veel meer  krachtige bouwkunstige 
dus abstracte ideeënvertolking, veel meer  zuivere 
schoonheid dus dan in het bravoure en wilde stuk 
stoomboot. r  spreekt weer  het gemis aan voldoende 
beheersching, dat soms het werk van t ver-
toont. 

Afb . 28. . (Bij . Uit hetzelfde werk als afbeelding 27. 

t bovenstaande opmerkingen juist zijn wordt bewezen 
door  den zijgevel van den toren, waar  boven de halfronde 
aanbouwen rythmisch-decoratief beelden zijn geplaatst, 
gerangschikt om een soort monument, dat bekroond 
wordt door  een aardbol. e laatste doet in het geheel 
ongevoelig aan; maar  verder  is deze parti j  vol bouw-
kunstige klaarheid en toch vol fantasie. e prachtige 
afbeelding op blz. 318 laat dit duidelij k zien; maar  zij 
toont tevens hoeveel fraaier de toren is zonder  de diep-
gaande vertanding tusschen de hoektorens. 
Beter  ware het daarom geweest, in den voorgevel de 
vertanding niet verder  te laten gaan dan tot ongeveer 
den bovenkant van de pij p der  boot, en daar  de linker -
en rechterparti j  horizontaal te verbinden. 

s dus de onderste helft van den toren niet in alle op-
zichten geslaagd, de bovenste helft is een prachtig stuk 
architectuur . Uitmuntend is de bekroning der  hoek-
torentjes, rij k van samenstelling, gesloten en toch leven-
dig van omtrek. r  boven alles fraai is de kern van 
den toren, die tusschen de hoektorens oprijst , aan de 4 
zijden doorbroken met lange, diep terugliggende en van 
uit die diepte geheimzinnig werkende schalmgaten, 
waarboven de groote, feestelijk rijk e wijzerplaat, en deze 
torenkern bekroond met een wondervolle, stoere en toch 
rijk-geleedde kop. 

t bovenstuk is geniaal; dat is s kunst op 
haar  best: vol leven, vol élan, groot van greep, massaal 
in de verschijning, rijk , maar  toch de rijkdo m gehou-
den binnen de grenzen der  beperking, waardoor  het 
uitbundige niet boven zijn krachten gaat, maar  nog het 
geheimzinnige van het beheerschte in zich heeft. 
Vinden wij  deze bijzondere eigenschap niet aan alle 
meesterwerken terug? s dit niet de boog tot het uiter-
ste te spannen, zonder  dat zij  breekt? s dit niet gelijk 
de rijkst e ontplooiing van het leven zelf, vol actie, vol 
tinteling, zonder  dat zij  overslaat tot vermoeidheid of 
tot holheid? 
Wanneer t zijn geheele project op deze hoogte 
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had weten te houden, zou hij  een kunstwerk van heel-

hooge waarde hebben gewrocht. 

e kleuren van de maquette zijn wat bont; rozeengeele 

baksteen, zandsteen, een groene bandtegels, die den 

toren wat in tweeën snijdt. Bij  uitvoering zouden de ma-

terialen echter  al spoedig grijzer  en daardoor  mooier 

worden, en zou een effect bereikt worden, zooals de af-

beelding op blz. 318 vertoont. 

Wi j  hebben het echter  nu alleen gehad over  den toren 

en niet over.... de hoofdzaak, het raadhuis. d 

is dit naast den toren gezien, bijzaak, en ook als bijzaak 

behandeld. e voorgevel, d. w. z. de vleugels links en 

rechts zijn onrustig en wat mager, en missen door  hun 

minder  gelukkige verhoudingen monumentaliteit. Ook 

is het niet juist gezien, de groote zalen in deze vleugels, 

zoo ook de kamers voor  Wethouder  en Burgemeester 

flauw gebogen uit te bouwen. r  wordt alle groot-

heid aan deze vleugels ontnomen; terwij l de stompe 

hoektorens grof gedetailleerd en te hoog of te laag zijn. 

t ware daarom veel beter  geweest, wanneer  deze 

vleugels en de onderbouw van den toren rustiger  en 

meer  in overeenstemming met elkaar  waren. 

e interieurs komen in karakter  met het uitwendige 

overeen; zij  zijn rijk , kleurig, krachtig, met veel goede 

eigenschappen, maar  ook met overdrijvin g en hier  en 

daar  met overlading. Vooral ontbreekt in sommige on-

derdeelen een goed gevoel voor  verhouding en is de 

samenstelling te druk . Andere deelen vertoonen echter 

weer  meer  harmonie en rustige schoonheid. 

s dus het inwendige ongelijk van kwaliteit , het teeken-

werk is overal in één woord schitterend. 

Wat is nu de eindindruk van dit ontwerp? t ontwerp 

is vrijwe l ter  zijde gelegd, omdat het de beschikbare 

bouwsom met ongeveer  een millioengulden overschreed. 

t is jammer, dat het daarom terecht niet voor  nadere 

beoordeeling in aanmerking kon komen. 

Want, al is het ontwerp meer  een toren dan een raad-

huis, en al is deze moderne bouwkunst zuiver  indivi -

dueel en daardoor  tamelijk ver  verwijderd van wat onze 

moderne sociale tij d wil , al is zij  dus niet doortrokken 

van den geest van klaarheid, zakelijkheid en geordend-

heid, zij  is toch een ernstig en hartstochtelijk streven 

om den eigen tij d zijn eigen vorm te geven; en zij  ge-

tuigt van een zoo groot en levensvol talent, van een zoo 

krachti g beeldingvermogen, van een zoo karakteristiek 

symboliseeren van wat , groot gezien, kan 

zijn en vermoedelijk zal worden, dat dit e 

ontwerp volop een schepping genoemd kan worden. 

t verraadt een talent, dat het project, bij  rustiger  en 

meer  bezonnen overmaken, zou doen groeien tot een 

alleszins te respecteeren nieuw s voor -

dam. 

' E
a GAN  EN 1913. 

n antwoord op de mij  door  eenige Vereenigingen gestelde vraag 
wat op het '  Congres Artistiqu e l 19 23 Juli te 

Gent (onder  bescherming van den g van België en onder 
Eere-Voorzitterschap van den r  „des Sciences et Arts" ) 
behandeld zal worden, heb ik het genoegen in 't kort mede te 
deelen, dat het doel van de Congressen voor  een voornaam deel 
is, de betrekkingen tusschen de s te verbeteren en 
hunne intellectueele, artistieke en sociale rechten te verdedigen 
en ter  kennis van de resp: g te brengen (zooals o.a. hier 
te lande is geschied in zake de aansluiting aan de Berner  Cou-
ventie en voornamelijk met de wet op het Auteursrecht). 

t '  Congres (*) heeft op zijn programma : 
1. de internationale kunsttentoonstellingen ; 2 de internationale 
kunstwedstrijden: 3. de kunstmusea: 4. het eigendom van het 
kunstwerk. e zittingen van dit hoogst belangwekkend congres 
zullen beurtelings plaats hebben te Gent, te , en te 
Brugge e congresleden zullen tevens een bezoek afleggen aan 
steden als Oudenaerde, Veurne, Yperen, enz: en zullen door  de 
gemeentebesturen van Brussel en Ostende officieel worden 
ontvangen. 

Verder  ter  opluistering een historische optocht, georganiseerd 
door  de Confrèreri e de St. l en een reconstructie 
van het tournooi dat plaats heeft gehad in 1513 onder k 

 van Engeland in tegenwoordigheid van r n 
en a van Oostenrijk, bezoek aan de Tentoonstelling te 
Gent, enz., enz. 

t lidmaatschap bedraagt slechts 10 francs, met inbegrip van 
een zilver  insigne. d kunnen slechts zijn: schilders, beeldhou-
wers, architecten, graveurs, sierkunstenaars en kunstnijveren). 

t definitief, uitvoerige programma wordt begin volgende week 
rondgezonden. 

t Comité verwacht dat vele e artisten opgewekt 
zullen worden om aan dit Congres deel te nemen. 

s 

d 
 Secretaris v. d. Hollandsche Sectie van het 

Comité  des Congres Artistiques

w.g. A.  G. BZN. 

BEZOE  AAN E S VAN . 
Vervolg van blz. 326 Slot. 

Ten eerste: Gij  braakt met de sleur  der  schijnarchitectuur. t 
die zoogenaamde bouwkunst, die slechts versiersel, aanplaksel, 
ornament is, gespreid om een, overigens holle kern. Gij  vroegt 
u niet njeer  af: „wat zal ik nu eens weer  voor  moois gaan ma-
ken" ; gij  werd u ervan bewust, dat gevraagd moest worden: 
„wa t moet ik maken", d. w. z. aan welke behoeften moet het 
bouwwerk, dat mij  te ontwerpen opgedragen is, voldoen. e 
kan ik het zoo goed mogelijk, zoo klaar  en eenvoudig mogelijk 
aan zijn bestemming doen beantwoorden ? n één woord dus: 
Niet, moet het werk zijn, zooals ik het graag zou willen zien; 
maar, hoe wil het zelf zijn; hoe bepaalt het bouwwerk zijn 
eigen karakter  uit eigen bestemming en beteekenis. 
Ziehier  de geheele en ware kern der  moderne bouwkunst-bewe-
ging in enkele woorden uitgedrukt . t is het moeilijke pad 
der hedendaagsche architectuur, dat eenigen na u en met u 
betreden hebben; het pad, waarop dr. Cuypers hier  de groote 
voorlooper  was. 

Ten tweede : e genoemde schijnarchitectuur  der  19e eenw had 
ons meest-nationale materiaal: de baksteen, bij  monumentale 
bouwwerken in discrediet gebracht. e kolommen, kapiteelen 
en consoles met hun nietszeggende ornamentatie, eischten na-
tuursteen. Baksteen was niets, natuursteen alles. Baksteen was 
nauwelijks voor  gewone huizen en woningen goed genoeg. e 
cement, als namaak-natuursteen, met haar  gegoten ornamenten, 
rekende men bij  den eenvoudigen huizenbouw zelfs nog meer 
aanbevelenswaardig! . . . Evenals dr. Cuypers (en dan in nog 

(*) het i'  werd te , het ' te Parijs gehouden. 

veel verder  doorvoering) hebt gij  dit, ons nationaal materiaal bij 
uitnemendheid, wederom door  uw werk in eere hersteld. 

n wete het wél: de baksteen, hoe uiterlij k bescheiden en een-
voudig ook, is de „biscuit" , de „beschuit"  onder  de gesteenten. 
Beschuit, hier  niet opgevat naar  het begrip „broosheid" , doch 
naar  het begrip van het verfijnde, het dubbel gebakkene. Want 
men vergete het niet, en ieder  vakman zal het u gaarne bevesti-
gen, er  bestaat geen enkele natuursteensoort, die het, wat gelijk-
matigheid van stof en duurzaamheid betreft, bij  goede baksteen 
haalt. Baksteen is niets niets anders dan verfijnde, nogmaals ge-
bakken natuursteen ! Baksteen is daarom van zoo groote betee-
kenis voor  de cultuur  der  bouwkunst, omdat zij  onbeperkte 
mogelijkheden opent van verduurzaming en veredeling. Zij  laat 
zich in alle mogelijke vormen verwerken, haar  kleur  bij  de toe-
passing van glazuren is oneindig afwisselend. Baksteen is de 
meest kostelijke en in haar  bewerking soepele bouwstof die er 
bestaat. 

Zie om u heen! r  is alles baksteen, met sobere toevoegsels 
van natuursteen hier  en daar  vermengd. 

t aspect kan aldus de eeuwen ongeschonden trotseeren . . .. 
t is niet een uwer  geringste verdiensten, Berlage, dat gij  zoo 

veel tot de toepassing en de veredeling van onze nationale bak-
steen bijgedragen hebt, en daardoor  hebt meegewerkt tot weder-
opbloei van een industrie, die door  enkele mannen, als bijvoor -
beeld Fr . van der , met veel moeite en inspanning reuzen-
schreden vooruit gebracht werd. 
Ten derde, en hiermede kom ik aan het eind dezer  korte in-
leiding : 
Een uwer  voornaamste daden voor  de ontwikkeling der  archi-
tectuur  was ook deze: t gij  er  niet voor  teruggedeinsd zijt . 
vele kunstenaars der  beeldende zustervakken om u heen te ver-
zamelen. Gij  zijt er  niet voor  bevreesd geweest, dat beeldhou-
wers, glas- en wandschilders en houtsnijders, zich in uw werk 
vri j  uitspreken zouden. Zoo is er  kleur  en geur  in uw werk ge-
komen, en is de bijna gewilde soberheid op markante punten 
kostelijk versierd. Zoo werd uw werk, ondanks die soberheid, 
levend. n tegenstelling van zoo vele andere monumentale 
bouwwerken, die wél versierd zijn, ja méér versierd dan het 
uwe (maar  dat op een gedrongen, ön-persoonlijke en daardoor 
geestelooze wijze) en daardoor  koud en dor  zijn, levenloos. 

e beurs prijk t met de beeldhouwwerken van Zijl . van -
des da Costa, de glasschilderingen van r , de sex-
tielen vanToorop, de fresco's van d , de -
ken van . Ook de moderne dichtkunst hebt ge aan het woord 
gelaten. Want van vele wanden spreken de zinrijk e spreuken 
van Verwey tot den beschouwer. 

Berlage, moge uw voorbeeld hierin veler  navolging vinden! 
want dat is goed, dat is nóódig voor  ons land en zijn kunst! . . .. 
k wensch u geluk met dezen dag! k wensch u namens „Archi -

tectura et Amicitia "  en véle anderen nog véle jaren van onge-
stoorde, vruchtbare werkzaamheid! 

e toejuichingen volgdenopdeze met klemuitgesproken rede. 
Berlage was verrast en ontroerd, maar  toch nam hij  even het 
woord om zijn dank uit te spreken voor  deze geheel-onverwachte 
hulde-betooging. Gij  hebt mij , zeide hij , met loftuitingen over-
laden. k dank u daar  hartelij k voor. e beurs beschouw ik als 
een bescheiden werk. e het intusschen in de toekomst be-
schouwd worden als een soort van begin van eene groote archi-
tecturale kunst voor  Nederland ! g applaus.) 

a is eene rondwandeling door  het beursgebouw begonnen, 
waarbij  de bouwmeester  zelf menig toelichtend en verklarend 
woord heeft gesproken. 

Om 7 uur  verzamelden vele deelnemers zich in het t 
van E. N. T. O. S., waar  een zeer  geanimeerde gemeenschappe-
lijk e maaltij d werd gehouden en waarbij  menige hartelijk e en 
waardeerende toespraak op Berlage werd gehouden. t was 
een vroolijk e en aangename feestdisch van vooruitstrevenden 
in de beeldende kunsten. 

T N VA N S -
. 

 ver  dit onderwerp komt in de N. . Ct. van 1 Juli j . 1., 
ochtendblad het volgende artikel voor: 
n het Bouwkundig Weekblad wordt sinds eenigen 

tij d over  het uitbreidingsplan van 's h 
een scherpe polemiek gevoerd tusschen de h.h. S. 

en . n zou hier  geen melding gemaakt worden, als niet 
in dezen pennestrijd op zeer  eigenaardige wijze de „Brieve n 
over  Bouwkunst"  van 4 en 6 . waarin dit uitbreidingsplan is 
behandeld, waren gemengd geworden. n het Bouwkundig 
Weekblad No. 24, waarin de heer . den heer  S. van repliek wil 
dienen, wordt dit gedaan door  niet de kritie k van S. te bestrij-
den, doch door  bespreking van eenige punten, zooals . het 
noemt, uit bovengenoemde brieven, waarmede hij  zich niet kan 
vereenigen. 

Wat in die bestrijding mij  getroffen heeft, is het beweren, dat 
niet de grootste, doch de kleinste haven het eerst zou worden 
uitgevoerd. e grootste haven in het project is ongeveer  lang 
1150 , de kleinste 800 . r  echter  de kleinste haven in de 
grootste uitmondt, moet bij  het uitsluitend uitvoeren van de 
kleinste haven ongeveer  350 . van de grootste haven ook wor-
den gemaakt, zoodat moet worden uitgevoerd, nü ongeveer 
1150 . haven, en bij  uitbreidin g slechts 800 . e nogmaals be-
weerd kan worden, dat de kleinste haven het eerst kan worden 
uitgevoerd, is onbegrijpelij k ; bij  bepaling der  kosten zal blijken , 
dat dit onjuist is. Bij  de door  mij  genoemde wijzigingen van 2 
uitmondingen zou echter  de kleinste haven ter  lengte van onge-
veer  800 . het eerst kunnen worden aangepakt, terwij l een ha-
ven van ongeveer  1150 . later  zou kunnen worden gemaakt, als 
de handel en industri e een dergelijke vlucht zouden nemen, dat 
dit noodig bleek. n dat geval zouden afzonderlijkeingangen van 
de havens te verkiezen zijn boven het zeer  v e t werpelijk systeem, 
de eene haven in de andere te doen uitmonden. t verlies van 
1 . industrie-terrein , dat deze wijziging zou medebrengen, is 
mij  nog steeds niet recht duidelijk ; doch in ieder  geval wordt het 
industrie-terrei n veel praktischer, doordat de schadelijke punt-
hoeken verdwijnen en deze terreinen hooger  waarde krijgen . 

n ondervinding van den t is. dat men hem al-
tij d bereid vindt tot het medewerken aan het tot uitvoering 
brengen van een goed plan. Van mijn kant mag ik betwijfelen of 
hij  zijn medewerking zal geven aan het thans voorgelegde project. 
Noch op de teekening, noch in de omschrijving, noch bij  de glo-
bale begrooting. heb ik iets kunnen vinden van een brug over  de 
haven, ten dienste van het jaagpad. t bouwen van deze brug 
zou een tegenvaller  zijn voor  het havenbedrijf, evenals het een 
verrassingspost zou zijn op de begrooting. 

Wat verder  het stratenplan betreft, met de gestrooide plantsoe-
nen, met speeltuinen als u wilt , de redeneering is al zeer  zwak. 
wanneer  de schrijver  zegt: „en als dan die grens en een gedeelte 
van de daarlangs ontworpen plantsoenstrooken vervallen, dan 
kan er  verder  al zeer  weinig sprake zijn van versnippering van 
plantsoen." 

t blijf t de groote vraag dan nog; het zal er  van afhangen, hoe 
de ontwerper  dit vraagstuk oplost. n ieder  geval hebben we nu 
te maken met het voorgelegde plan en niet met een geheel ander 
ontwerp. 

r  ik ben erg geschrokken van de mededeeling van den heer 
, dat in den Bosch de jeugd zoo baldadig is. t had ik niet ge-

dacht; ik had de overtuiging, dat op de vele christelijk e scholen 
aan deze jeugd allang zou zijn ingeprent, eens andermans eigen-
dommen te ontzien en in de eerste plaats het algemeen bezit van 
plantsoenen. Als de schrijver  weer  eens een aanhaling uit mijn 

e brieven wenscht te gebruiken, dan hoop ik het 
gedeelte te mogen aanbevelen, dat over  de opvoeding der  jeugd 
en vernielzucht handelt. h nu de zaken in den Bosch zoo 
staan is het versnipperen van plantsoen niet alleen een gebrek 
aan groote gedachte doch tevens hoogst onpraktisch. Stelt u 
eens voor, mijnheer , dat al die stukken moeten bewaakt wor-
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den. dan zult u bij  optelling tot een minimum van vijftie n bosch-
wachters komen om de vernielzucht te keeren. Ook dat lijk t mij 
een post. waar  niet op gerekend is. 
Wat de heer . verder  aanhaalt uit mijn brieven over -
dorf, ik geloof te mogen aannemen, dat het uitbreidingsplan van 

f hem geheel onbekend is. e bestudeering hiervan is 
aanbevelenswaardig. t is werkelij k niet serieus, deze beide 
plannen te vergelijken. Als de ontwerper  de bedoeling heeft ge-
had eenige der e plannen nabij  te komen, dan is 
hij  hierin allerminst geslaagd. Wat de speelplaatsen betreft, 
deze hadden op het plan evenals de sportterreinen afzonderlijk 
moeten zijn aangegeven ; in een volmaakt uitbreidingsplan is dit 
een eerste vereischte. 

t er  ook gebogen straten mogen zijn in een uitbreidingsplan, 
zal niemand tegenspreken, doch bezwaarlijk mag het genoemd 
worden, dat bijna geen enkele hoofdstraat recht is. t de onder-
geschikte straten onder  een hoek van 45° of kleiner  op de hoofd-
wegen uitloopen, is beslist te verwerpen, want wie verzekert den 
heer . dat niet het grootste gedeelte der  huizen gebouwd zal 
worden door  halfbakken architecten, nog afgezien van de kost-
bare en moeilijke verkaveling. Alleen dan is deze richtin g der 
straten toelaatbaar, als door  bestaanden bouw geen andere op-
lossing mogelijk is. t voorbeeld dat de heer . aangeeft van 
het woonhuis te m door  J. B. van n B. . is al zeer 
slecht gekozen ; het zal niet de bedoeling zijn van den ontwer-
per, in deze arbeiderswijk huizen te bouwen van een bouwsom 
tusschen de vijftie n en twintigduizend gulden of misschien nog 
hooger, doch integendeel huizen, op economischen grondslag 
ontworpen, te stichten. Zooals de verkaveling in dit plan zal 
plaats vinden, is het èn onvoordeelig voor  de perceelen èn voor 
de gemeente, afgezien nog van den warrelenden indruk , dien de 
bebouwing bij  voltooiing zal geven. 

e enkele punten heb ik gemeend te moeten releveeren, om-
dat het schrijven van den heer . mij  voorkwam een goede re-
clame te zijn voor een slecht plan. e bedoeling van deze be-
schouwingen is dan ook uitsluitend, mede te werken tot het 
verkrijge n van schoone oplossingen, onze Nederlandsche steden 
waardig. Wi l den Bosch dit ook, dan zal het plan geheel moeten 
omgewerkt worden, hetgeen in de vorige brieven ook genoeg-
zaam is aangetoond, zoodat het mij  niet wenschelijk voorkomt, 
er  op terug te komen. 

. 
Aan belanghebbenden is de volgende circulair e verzonden: 

 Heer 

Zooals U bekend zal zijn is het sedert lang het streven van onzen 
bond om te verkrijgen dat in alle bestekken de navolgende be-
palingen worden opgenomen: 
a. All e geschillen worden onderworpen aan arbitrage. 
b. Werkstaking en uitsluitin g worden erkend als force majeure. 
Onder  sub. 6. wordt bedoeld, werkstaking en uitsluitin g georga-
niseerd door  vakvereenigingen en die kennelijk haren invloed 
op het werk uitoefenen. 

r  zeer  vele Architecten wordt de billijkhei d van dit verzoek 
erkend en worden de bedoelde bepalingen in hunne bestekken 
opgenomen. Enkelen echter  bleven hierin nog achter  zoodat wij 
ons nog niet kunnen verheugen over  een algemeene invoering 
dezer  bepalingen. 
n de op 24 Februari j.l . gehouden vergadering van onze afdee-

ling is nu het besluit genomen dat het aan de leden van de afdee-
ling Amsterdam van den ..Nederlandschen Aannemersbond" 
verboden is, in te schrijven op bestekken waarin deze bepa-
lingen niet voorkomen. 
Ten einde nu voor  beide partijen onaangenaamheden te voor-
komen is het ons beleefd verzoek, voor  zoover  dit niet reeds 
door  U geschiedt, voortaan in uwe bestekken deze bepalingen te 
willen opnemen. 

340 

Wij  vertrouwen op uwe welwillende medewerking en verblij -
ven inmiddels: 

, 
de Afdeeling „Amsterdam" van den 
„  Nederlandschen Aannemersbond" 

. E. J. , Voorzitter. A. J. E N , Secretaris. 

m . Q 
Werkhond -ten toonstelling te , 1914. n schrijf t ons: 

e in 1914 te openen tentoonstelling van den n Werk-
hond belooft een belangrijke onderneming op kunstgebied te 
worden. e stad n heeft een prachtig terrein aan den n 
ter  beschikking gesteld benevens een half millioen mark. r 
kunstvrienden uit n is een garantiefonds van l 1 / a millioen 
mark gevormd. 

e tentoonstelling zal de volgende groepen omvatten : . Uitge-
zochte werkstukken uit ouden en nieuwen tij d in speciaal inge-
richt e zalen: . groeptentoonstellingen van enkele kunstenaars ; 

1. kunst in handwerk en industrie ; a. binnenhuiskunst; . 
verschillende deelen der  werkkunst als architektuur  en steden-
bouw, kerkelijk e kunst en kerkhofkunst, tuinbouw, vrouwen-
kunst, fabriek, werkplaats en bureau, verkeersmiddelen, kunst 
in den handel en de sport, het huis voor  de e koloniën, 
het arbeidershuis en een étagewoning voor  gegoede burgers, het 
Nederrijnsche dorp met heemschut en „Bauberatung" ; V. artis-
tieke opvoedingsmethoden ; . het Oostenrijksche huis. 
n een eigen gebouwtje zal Prof. n uit f eld zijn geliefd 

kleurenthema behandelen en laten zien, hoe harmonisch de 
kleuren in de natuur  zijn saamgevoegd. n dezelfde groep vindt 
de chemische industri e gelegenheid haar  licht- en waschechte 
kleuren ten toon te stellen. n het huis der  Vrouw, omgeven door 
een rosarium, zullen kostumes en artistiek vrouwenwerk geëx-
poseerd worden. 

e groep: kunst in den handel zal uit een aantal winkels bestaan, 
door  artiesten ingericht en waarin ook de verpakking der  voor-
werpen verzorgd zal zijn. 
Bij  de gebouwen wordt getracht de e architektuur  veel-
zijdi g aan het woord te laten. Theodor  Fischer  bouwt het hoofd-
gebouw, Peter  Behrens de feestzaal, Bruno Paul het restaurant, 

n s het gebouw voor de kleuren. o Eber-
hardt zal een groote „Verkehrshalle "  bouwen, s Poelrig een 
fabriek, i van de Velde een kinotheater. Georg f 
heeft de zorg voor  het Nederrijnsche dorp op zich genomen. Ver-
der  zullen de architecten Josef , Wilhelm , l 

, s en Friedric h Adler bij  de inrichtin g dezer 
tentoonstelling meewerken. N.  Cr. 

Stedelijk e urn te Weenen. e Gemeenteraadheeftbesloten 
het nieuwe stedelijk museum naar  de plans van -
quilin i te bouwen. e is een einde gemaakt aan een strij d 
die dertien jaar  geduurd heeft en zoo bitter  gevoerd werd als 
tusschen verschillende kunstrichtingen mogelijk is. Eerst is jaren 
lang over de plaats gevochten, of het museum op de Carlsplatz 
zou komen, dicht bij  de stad, of verder  af, op de Schmelz, tot voor 
kort geleden een exercitieveld en in een volkswijk gelegen. 
Vervolgens was het de strij d of naar  de plans van den bekenden 
architect Otto Wagner of naar  die van Schachner  zou gebouwd 
worden. e modernen dweepten met Wagner, en met ijzer, glas, 
beton en effen muren; de anderen waren voor  Schachner  die 
een gebouw in Weensch roccoco had ontworpen. n 
stierf Schachner en bleek het dat de plek op de Carlsplatz te 
klein was. Bij  de hernieuwde prijsvraag voor  een gebouw op de 
Schmelz werd het plan van n bekroond. t 
zal dan nu ter  uitvoering komen. Voor  Otto Wagner  is dit een 
groote teleurstelling, want het was steeds zijn lievelingswensch 
zijn artistiek leven met den bouw van dit museum te bekronen. 

r  Wagner  is duur. Zij n museum zou acht millioen kosten, ter-
wij l dat van Franquilin i op drie millioen geraamd is. N.  Ct. 
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E G E -

N E N E N OP T

N T T E N -

. 

door . . r  der  Volksgezondheid. 

M 
isschien zal, naar  aanleiding van de behande-
ing van dit punt bij  U de vraag opgekomen zijn, 

t heeft de Woningwet of de Bouwverorde-
ning toch te maken met de bouwkundige 

schoonheid van stad en land of met Schoonheidscom-
missie en Bauberatung. 

n verband hiermede echter  vraag ik even uwe aan-
dacht voor  het feit, dat de — wel is waar  eenigszins pro-
zaische Woningwet en de daarop baseerende verorde-
ningen zeer  veel hebben bijgedragen tot de bevordering 
der schoonheid en dat voor  de toekomst hier  nog een 
groot arbeidsveld open ligt. 

Gij  kent allen de , die de Staat, door 
tusschenkomst van de gemeentebesturen, verleent aan 
vereenigingen of stichtingen, werkende volgens de Wo-
ningwet en wel voor  den bouw van kleinere woningen. 

t deze bouw met voorgeschoten d inderdaad 
niet onbelangrijk is, blijk t uit de groote sommen, die 
sadert totstandkoming der  Woningwet voor  dit doel 
verleend zijn. 

Zoo werd door  de g toegestaan: 
in het jaar  1905 / 46500.— 
. „  . 1906 66722.50 
.. „  „  1907 1428526. 
. . „  1908 1128210. 
. . „  1909 - 1352055.— 
.. „  „  1910 1755626.145 
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inhet jaar  1911 / 3365231.72' 
„  - - 1912 7225237.— 
- , . 1913 892031.22 

of in totaal werd het reusachtige bedrag van ƒ17260139.59 
door  het k beschikbaar  gesteld voor  den bouw van 
kleinere woningen. 

e w heeft nu ontegenzeggelijk een 
goeden invloed uitgeoefend op de architectuur. 

n denke slechts aan al datgene, wat in de grootere 
gemeenten — om maar  een greep te doen — Amster-
dam, Arnhem, Utrecht, Enschede is tot stand gebracht, 
en waar  woningcomplexen zijn verrezen, die, hoewel 
slechts kleinere woningen bevattende, veel tot bevorde-
rin g van de gemeentelijke schoonheid hebben bijge-
dragen. 

Ook aan den w is eene bouwwijze te 
danken, die zeer  karakteristiek is, n.l. het bouwen van 
woninggroepen om pleintjes, zooals te , 

, n en op andere plaatsen is geschied. 
e vraag echter  of bij  dezen bouw in kleinere gemeen-

ten en op het platteland het architectonisch effect ook 
groot geweest is, kan niet geheel bevredigend beant-
woord worden. 

r  zijn meermalen woningen gebouwd, die, hoewel 
goed van indeeling en zeer  hygiënisch ingericht, niet 
bijzonder  fraai zijn en niet veel bijdragen om de schoon-
heid te bevorderen. 
Gereedelijk moet toegegeven worden, dat de bouw van 
arbeiderswoningen in kleinere steden en ten plattelande 
wel groote bezwaren met zich medebrengt. e te be-
dingen huurprijze n zijn veelal zoo laag, dat zij  niet toe-
laten eenig geld te besteden voor  eene fraaiere uiter-
lijk e verzorging. Ja, zelfs komt het voor, dat men gelden 
bezuinigt door  geen architect te nemen. 
n verband hiermede rijs t de vraag, reeds vroeger  door 

. m in het Bouwkundig Weekblad bespro-
ken, of de honorariumtabel wel billij k is, wat betreft de 
gesloten bebouwing van gelijksoortige woningen, en ook 
of de prijsvraagregelen voor  dezen soort bouw niet te 
drukkend zijn en milder  gemaakt kunnen worden. 

e aangelegenheid zij  in de aandacht van het -
bestuur  der . t. bev. d. Bouwk. aanbevolen. 
Wellicht zoude ook naar  hetgeen tot dusver  in den 
lande gepraesteerd is een onderzoek kunnen worden 
ingesteld en de g op het verkregen resultaat 
gewezen kunnen worden. 

t de woningen met geld van overheidswege gebouwd 
minder  sierlij k zijn, acht ik bedenkelijk. n denke 
toch aan de machtige werking van het goede voorbeeld, 
en het wil mij  toeschijnen, dat dergelijke woningen, 
niet alleen op hygiënisch, doch ook op architectonisch 
gebied een voorbeeld voor  anderen moeten en kun-
nen zijn. 

k vestig vooral uwe aandacht op het nuttig effect, dat 
op dit gebied verkregen is door  de vereeniging .Ons 

, een centraal orgaan, werkende over  de ge-
heele Provincie , en dat de woningvereenigin-
gen in dat gewest zoowel administratieve als technische 
voorlichtin g geeft. 

.Ons "  heeft een bekwaam architect aan zich 
verbonden en als eerste werk wordt in het -
broek een groot woningcomplex gebouwd, dat zich bij 
de schilderachtige schoonheid van het Zuid -
sche landschap geheel aanpast en deze zelfs nog ver-
hoogt. 
Ook in de Provincie Noord-Brabant is thans de oprich-
ting eener  dergelijke vereeniging in voorbereiding, ge-
naamd t Boerenwoonhuis"  en die, naar  ik meen, ook 
over  geheel Brabant zal werken. 

Vervolgens is het architectonisch en landelijk schoon 
ook in hooge mate gebaat geworden door  de voor-
schriften van de Woningwet betreffende de plaatsing 
van de gebouwen ten opzichte van den openbaren weg 
en van elkander, n. 1. de gemeentelijke rooilijnverorde -
ningen. 

r  het terugbouwen van den weg met toepassing van 
voortuintje s hebben talrijk e Geldersche gemeenten hun 
schilderachtig cachet bewaard. 
Ook de open bebouwing, zooals deze verplichtend voor-
geschreven is voor  sommige fraaie gedeelten van de 
gemeente Zeist en Oosterbeek, kan eene rijk e gevelont-
wikkelin g bevorderen met afwisseling van beplanting 
en fraaie doorkijkjes . 

n vestig ik terloops nog even uwe aandacht op het 
uitbreidingsplan en het bouwverbod. 
Wat het eerste betreft verwijs ik naar  de enkele jaren 
geleden gehouden conferentie over  het Bouwkundig 
element bij  de bescherming van de schoonheid van 
Nederland, waar  dit onderwerp uitvoerig behandeld is. 
Zelfs het bouwverbod, n.l. de bevoegdheid der  gemeen-
ten om te verbieden, dat gebouwd wordt op grond voor 
straat, gracht of plein bestemd, zoude dienstig kunnen 
zijn op.i de landelijke schoonheid te bevorderen. 
Zoo loopt in een zekere gemeente eene fraaie boomen-
groep met uitzicht gevaar  in handen van bouwspecu-
lanten te vallen. t gemeentebestuur  overweegt nu om 
om de boomengroep een plein te traceeren en hierop 
een bouwverbod te vestigen. 

r  wordt natuurlij k het behoud van de boomen-
groep niet op afdoende wijze verzekerd, maar  het uit-
zicht wordt gered en het terrein wordt aan de handen 

^ van de speculatiewoede onttrokken. 

Na deze korte uiteenzetting betreffende deze speciale 
werking der  Woningwet, verzoek ik uwe aandacht voor 
de vraag in hoeverre de bouwkundige schoonheid in 
kleinere steden en op het platteland op directe wijze 
van overheidswege bevorderd kan worden, naast of met 
medewerking van Schoonheidscommissie en Baube-
ratung. 
k bepaal mij  daartoe tot de kleinere steden en het 

platteland, omdat deze in ongunstigere conditie ver-
keeren dan de groote steden, zoodat er  met recht twijfe l 
rijs t of daar  voor  de samenstelling van een schoonheids-
commissie wel altij d voldoende goede elementen zullen 
zijn te vinden. 

Wi j  zijn allen overtuigd, hoe noodzakelijk het is, dat 
aan de afschuwelijke bouwerij  ten plattelande paal en 
perk wordt gesteld. 
Zeer  terecht zegt het bestuur  van Nehalennia in hare 
bekende brochure -Woningbouw ten platten lande"  : 
.Betrekkelij k weinige jaren geleden bouwde de dorps-
..timmerman nog volgens de oude beproefde traditie . 
„Eindelij k is de wansmaak der  19e eeuw ook tot dit 
-eiland doorgedrongen. e timmerman versmaadt de 
„hem gemeenzame, inheemsche vormen, wil zich op de 
-hoogte van zijn tij d toonen en begint de huizen te „ver -
„sieren"  met cementen banden, tegeltjes, pinakels, enz. 

, die relief geven aan de daklijn , zijn 
„afgeschaft, eene stadskroonlijst is er  voor  in de plaats 
„gekomen. e luiken aan de ramen, die op zeer  geluk-
-kige wijze de eentonigheid der  muren breken, worden 
„vervangen door  blinden, aan de binnenzijde der  wo-
-ningen aangebracht, zoodat de gevel doodsch en kaal 
„wordt . 

e roode pannen, die zeer  schoon kleuren met de 
„blauw e lucht en de groene omgeving, hebben afgedaan. 
-Bijn a alle nieuwe huizen worden de laatste jaren ge-
„dek t met pannen, wier  kleur  het midden houdt tus-
-schen vuil blauw en grij s en die noch contrasteeren 
„met de omgeving, noch met den hemel, al dan niet be-
„  wolkt. 
Groote ruiten, ook wel schreeuwend geel of groen ge-
kleurd cathedraalglas, zijn in de lichtopeningen der 
huizen aangebracht. 

h zooals het op Walcheren gaat, zoo gaat het in 
Gelderland, Noord-Brabant, g en overal elders 
ook. 
Wellicht is dit daaraan toe te schrijven, dat de oudere 
vaklieden, die intuitie f schoon bouwden, langzamer-
hand verdrongen worden door  jongeren, die wel meer 
technische vaardigheid van teekenen hebben, maar 
bouwkundig niet voldoende onderlegd zijn. 

Verder  zij  de aandacht gevestigd op de pogingen van 
enkele gemeentebesturen om als goede huisvaders in 
de gemeente-huishouding de ingezetenen op te wekken 
het stedelijk schoon zorgvuldig te bewaren. 
Zoo hebben burgemeester  en wethouders van -
tricht , de stad van den natuursteen, de gemeentenaren 
uitgenoodigd, in plaats van hunne panden infoeilee-
lijk e kleuren op te schilderen, deze van verf en kalk te 
ontdoen en aan de bouwstoffen hunne natuurlijk e kleur 
weer  te geven. 
n Utrecht is op initiatie f van den wethouder . J. P. 

Fockema Andreae, op de begrooting van dit jaar  eene 
som van f 1500 uitgetrokken voor  het bewaren van het 
historisch schoon en de bevordering van het artistieke 
bouwen met de bedoeling, daar  waar  noodig, van ge-
meentewege finantieelen steun te kunnen verleenen bij 
het herstellen of bouwen van huizen. 
Van algemeene bekendheid mogen geacht worden de 
provinciale en stedelijke politieverordeningen, waarbij 
het verboden is onroerende goederen tot reclame doel-
einden te bezigen. 
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e bestaan onder  meer  in de provincies -
land, d en Zeeland, alsmede in de gemeen-
ten Nijmegen en Ede. 
Van dit verbod kan alleen vrijstellin g verleend worden, 
als naar  het oordeel van de autoriteit de schoonheid 
van het omliggende landschap niet geschaad wordt, 
en welke vrijstellin g ten allen tijd e kan worden inge-
trokken. 

e provinciale e verordening, waar-
van . . f a de geestelijk vader  is, 
heeft het eerst de koninklijk e goedkeuring verkregen, 
zoodat het hoogste gezag erkend heeft, dat de bevorde-
rin g van het schoon inderdaad tot de overheidszorg 
mag behooren. 
Een voorbeeld van de meest directe wijze, waarop de 
overheid — hier  de gemeentelijke overheid ingrijp t 
tot bescherming van de schoonheid van stad en land 
geeft wel de bouwverordening der  gemeente . 

e totstandkoming van deze verordening acht ik daar-
om zoo uiterst belangrijk , omdat volgens mijn gevoelen 
de hier  gevolgde weg de eenige is, die tot tastbare 
resultaten zal leiden. 
Wel hebben wij  reeds vele verordeningen met schoon-
heidseischen betreffende de bebouwing van terreinen, 
in eigendom toebehoorende aan de gemeente en die 
verkocht of in erfpacht gegeven worden. h de 

e verordening regelt juist deze eischen op 
gronden aan particulieren toebehoorende. 
Over  de vraag of de gemeentebesturen bevoegd zijn 
een dergelijke verordening te maken is veel van ge-
dachten gewisseld. 

e verordening steunt op art. 135 van de Gemeente-
wet, dat zegt, dat de n der  gemeenten de verorde-
ningen vaststellen in het belang van openbare orde, 
zedelijkheid, gezondheid en andere betreffende de 
huishouding der  gemeente. 

e verordening is nu daarop gebaseerd, dat de schoon-
heid geacht wordt te behooren tot de huishouding der 
gemeente en dat dus de gemeentezorg zich dus ook 
hierover  kan uitstrekken. 
Afgescheiden van overwegingen van aesthetischen aard 
en meer  bezien van een practisch standpunt moet dan 
ook erkend worden, dat voor  vele gemeenten het be-
houd hunner  landelijke schoonheid inderdaad eene 
levenskwestie is. Zij  moeten hunne schoonheid culti -
veeren om op peil hunner  welvaart te blijven en gaat 
de schoonheid te loor, dan komen zij  in ongunstige 
conditie te staan, bijv . wat vestiging of vreemdelingen-
verkeer  betreft. 

, de verordening is goedgekeurd door  Gede-
puteerde Staten, zoodat ook dit College de bevoegd-
heid der  gemeentebesturen betreffende de schoon-
heidseischen erkend heeft. 

Wat nu de practische toepassing van de e 
verordening betreft, zij  vermeld, dat deze schoonheids-
voorschriften zijn ondergebracht in de Bouwverorde-
ning. 

Eerstens natuurlij k omdat de voorschriften betrekking 
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hebben op het bouwen, en verder  omdat volgens de 
Woningwet Burgemeester  en Wethouders alleen in de 
bouwverordening bevoegd zijn ten aanzien van bepaal-
delijk aangeduide punten nadere eischen te stellen. 
Volgens mijn gevoelen zit nu juist in het stellen van 
nadere eischen de uitvoerbaarheid en de practische 
bruikbaarhei d der  verordening. 
Gelijk het gaat met een ander  onderdeel der  bouwver-
ordening, n.l. de voorschriften betreffende brandge-
vaar, zoo is het met de schoonheidseischen ook. Gede-
tailleerde voorschriften zijn bezwaarlijk te maken, om-
dat ieder  geval op zich zelf beschouwd moet worden, 
zoodat slechts een algemeene norm wordt gesteld. 
Zoo schrijf t de e verordening voor: 

t uiterlij k der  gebouwen, al of niet met de terrein-
- afscheidingen door  muren, hekken of dergelijken moet 
-zoodanig zijn, dat zij  noch op zichzelf, noch in verband 
-met de omgeving uit een oogpunt van welstand aan-
-stoot 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 dee-
„le n der  gebouwen." 

t mag wel opmerkelijk geacht worden, dat omtrent 
de kleur  der  uitwendige deelen geen nadere eischen 
gesteld kunnen worden. 

t spreekt natuurlij k van zelf, dat Burgemeester  en 
Wethouders, die in de meeste gevallen geen technische 
of aesthetische ontwikkeling hebben, niet zelfstandig 
een oordeel zullen kunnen vellen. Zij  moeten voorgelicht 
worden, en ik acht het nu den meest wenschelijken 
weg, dat het Bouw- en Woningtoezicht het bindend lid 
wordt tusschen den bouwer eenerzijds en de Schoon-
heidscommissie of de Bauberatung anderzijds. 
Een dergelijke gang van zaken heeft groote kansen van 
welslagen. s volgens de Woningwet mag geen 
gebouw worden opgericht zonder  vergunning van Bur-
gemeester  en Wethouders. Op het bureau van Bouw-
en Woningtoezicht komen dus alle bouwplannen. 

e zeer  slechte projecten, waarbij  het dik er  op ligt, dat 
zij  door  hun verregaande leelijkheid de schoonheid der 
omgeving «uilen schaden, kunnen onverbiddelijk afge-
wezen worden door  weigering der  bouwvergunning. 

n kunnen ten aanzien van projecten, die nog 
voor  verbetering vatbaar  zijn, nadere eischen worden 
gesteld. 

Wat nu de uitvoering van een en ander  betreft komt het 
mij  voor, dat reeds veel verkregen zal kunnen worden, 
indien aan het Bouw- en Woningtoezicht iemand ver-
bonden is met goede bouwkunstige ontwikkeling, doch 
die daarom nog geen architect behoeft te zijn. 

e bouwkundige ambtenaar  kan aan de bouwers 
menigen goeden raad verstrekken en doorzijn voorlich-
ting de bouwkundige en aesthetische waarde van het 
project verhoogen, zulks aan de hand van goede model-
len en voorbeelden op het bureau aanwezig. 
Schiet zijn kennis te kort bijv . bij  grootere bouwwerken, 
dan kunnen Burgemeester  en Wethouders advies inwin-
nen, hetzij  bij  een architect in een grootere plaats, hetzij 

bij  een aldaar  bestaande Schoonheidscommissie of bij 
een Bauberatungsstelle. 

t valt natuurlij k niet te ontkennen, dat het niet zeer 
gemakkelijk is dergelijke personen te verkrijgen . 
n de toekomst zullen echter  de e Technische 
Scholen er  zeer  veel toe bij  kunnen dragen om dergelijke 
aesthetische ambtenaren te kweeken. 

t wil mij  toeschijnen, dat vooral in kleinere steden en 
op het platteland de hier  geschetste gang van zaken 
stellig tot resultaten zal leiden. 
Op de eerste plaats toch wordt hier  niet bovenmatig 
veel gebouwd en dragen haast alle bouwwerken een 
eenvoudig karakter , een grootere of kleinere woning, 
een winkel of een boerenhofstede. 
Ook de finantieele kosten aan eene dergelijke regeling 
verbonden zijn niet zeer  groot. 
s voor  sommige zeer  kleine gemeenten het te bezwarend 

een ambtenaar  aan te stellen, of is er  geen voldoende 
werk voor  dezen, dan kunnen meerdere gemeenten een 
overeenkomst treffen voor  een gemeenschappelijke re-
geling tot aanstelling vaneen ambtenaar. Een dergelijke 
regeling heeft, wat het technisch Bouw- en Woningtoe-
zicht betreft, reeds zoowel in het Noorden als in het 
Zuiden van het land tot uitstekende resultaten geleid. 
Een vraag rijs t er  nog: of door  het ambtelijke verbeteren 
der bouwprojecten aan de architecten niet een gedeelte 
van hun arbeid ontnomen wordt. 
Vermit s echter  de bouw van kleinere woningen tot dus-
ver  ook geschiedde zonder  den bijstand van architecten 
en waar  dit in de verre toekomst ook wel zoo blijven zal, 
wordt door  dezen gang van zaken aan de architecten 
toch geene werkelijk e concurrentie aangedaan. 

l er  bij  onze besprekingen geen conclusie's gesteld 
worden, eindig ik toch met den wensch uit te spreken, 
dat alle gemeenten eerlang in hunne bouwverorde-
ningen voorschriften zullen opnemen, gelijk te n 
reeds geschied is. t gevolg daarvan zal natuurlij k niet 
zijn, dat het leelijke bouwen eensklaps tot het verleden 
gaat behooren, doch de gemeentebesturen hebben dan 
de practische middelen in de hand om paal en perk te 
stellen aan de thans zoo jammerlijk e ontsiering van het 
schoon van stad en land. 
Wanneer  geleidelijk verkregen wordt, dat maar  het 
allerleelijkste geweerd wordt, dan is reeds veel be-
reikt . 

T EEN EN  OVE E G 
N N T 

EN OVE T N -
, T EN E AAN-

E . 

door . F. S VAN ZOUT E VEEN. 

(Vervolg van blz. 335). 

. t t i j d v a k v an  1850  1900. 

. 

: - W. . e Garten in Wort und 

Bild . : e n Garten Oberbayerns 1903. |Bewerkt 
door  J. P en . SC . | 

: E . : e . 1896. 2de druk . 
|lste uitgave in 1861]. 

: : t des Jardins, 1879. 
: E A. . & E :  Some 

English Gardens, 1910. 
XXXV : . . JUNG und W. :  Heidelberger 
Schloss und seine Garten in alter  und Neuer  zeit und der  Schloss-
garten zu Schwetzingen. 

an het einde van het vorige hoofdstuk ver-
meldde ik voor  ons land tegelijkertij d den in-
vloed ten goede van J. S. . en den 
invloed ten kwade van het boek van VAN . 

Nu nog ziet men overal in de kleinere tuinen een wille-
keurig samenstel van ovaalvormige of peervormige gras-
perken en eene slecht gegroepeerde, met de heggeschaar 
..onderhouden"  beplanting. Ook echter  de werken van 

s en van Zocher  werden niet begrepen en ver-
keerd onderhouden. r  goed tuinarchitect stelt zich 
namelijk den door  hem ontworpen tuin voor  in zijne 
geheele ontwikkeling tot het volwassen zijn der  beplan-
ting. e overwegende rol wordt gedurende de eerste 
jaren door  de bloemplanten vervuld, daarna door  de 
heesters en pas veel later  door  de hoogere boomen. Bij 
den aanleg is er  dus op gerekend, dat mén als eindresul-
taat eene samenleving verkrijgt van heesters en boomen 
van verschillenden leeftijd, d. w. z. een beeld van levens-
kracht en eeuwigdurende verjonging. Fürst von Pückler-

u voorzag hierin door  het verplanten van volwas-
sen boomen. 

l zal men echter  bij  nieuwe aanleggen dit systeem 
niet toe kunnen passen en wordt dus aan de kennis van 
dengene, die den tuin wil onderhouden in den geest 
van den ontwerper, hooge eischen gesteld. Fürst von 

u zeide reeds | zie literatuuropgave 
No.  bladz. 110|: 

s , dessen wir  uns zum Schaffen be-
.dienen, unser  Pinsel und , ist der  Spaten; das 

g des  und  aber 
.ist die Axt . 

t hanteeren van de bij l nu liet, (en laat nog!), in ons 
land veel te wenschen over. n stelde zich nog te veel 
op boschbouwkundig standpunt. Vandaar dan ook, dat 
in vele gemeentelijke plantsoenen in ons land de hees-
ters verdwenen zijn en de beplanting hoofdzakelijk be-
staat uit dicht op elkaar  staande, hoogopgesnoeide boo-
men van denzelfden leeftijd. Nog hinderlijke r  zijn echter 
die heesterperken, zooals zij  o. a. in de Arnhemsche 
plantsoenen voorkomen, bestaande uit op + . van 
elkaar  staande kapstokvormig gesnoeide boomen, | eik, 
catalpa, berk enz.|, en een rand van kleine heesters. 
Een van de gunstige uitzonderingen vormt Utrecht, 
waar  de bij l met oordeel is gehanteerd. s de beplanting 
echter  verwaarloosd, ja dan moet men meestal gedach-
tig zijn aan het spreekwoord: -Zachte heelmeesters 
maken slechte wonden", N zegt hierover 
het volgende, |men zie literatuuropgave No. XXX
bladz. 19|: 

n den öffentlichen Anlagen, hier  wie auswarts, führ t 
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Afb. 29. C U E te Brussel, ontworpe 
. Uit : Boomen en s in Parken en Tuinen door 

..diese Abneigung des Publikums gegen das vermeint-
-liche Zerstören dazu, diese Arbei t nur  bei schlechtein 
..Wetter  oder  bei Sonnenaufgang vorzunehmen". 
n het werk van E. , |zie literatuuropgave 

 |. staat hierover het volgende: 
r  Forstmann und der  Gartenkünstler  führen die Axt 

-in ganz verschiedenem Sinne : Jener  hat eine möglichst 
_höhe pekuniare Nutzung seines Waldbestandes im 
..Auge, dieser  verfahrt dabei nur  nach den n der 
..Aesthetik und unter  Berüchsichtigung des landschaf-
.lichen ; auch die -Erhaltun g des Waldbe-
-standes ist demgemasz ganz verschieden von der  Park-
.pflanzung. r  Forstmann entfernt alle diejenigen Bau-
. me, welche ihren vollen Wuchs erlangt haben und zum 
-sofortigen Verbrauch geeignet sind, sowie die, welche 
„durc h zu grosse Nahe sich gegenseitig im Wachstum 
.hinderlich sind: er  wil l hohe, gerade Stamme ziehen. 

b finden wir  selten im Forstrevier  Baume mit 
..ausgebreiteten, schön belaubten Asen, wie sie für  die 

t unentbehrlich sind. s Auge des Gartners 
.sucht nach schonen, malerischen Baumexemplaren, 
-um sie zur  Geltung zu bringen und ist bestrebt, durch 
..Entfernung allen unscheinbaren s in ihrerUmge-
-bungdiefreie Entwickelungderselbenzubegünstigen." 
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n wij  hier  bijvoegen, dat het 
parkbosch zich in tegenstelling 
met het cultuurbosch kenmerkt 
door  losse groepeering. 
Juist met de bij l heeft E. Petzold 
veel tot stand gebracht. Van
1860 90 heeft hij  ongeveer 54 
werken in Nederland uitgevoerd. 
Bij  al die werken heeft hij  echter 
zooveel mogelijk getracht, zoo-
wel door  uithakken als door  op-
nieuw bijplanten de fouten van 
verkeerd onderhoud weg te ne-
men en zoodoende een toestand 
te verkrijgen in overeenstem-
ming met de oorspronkelijke be-
doeling van zijn voorganger. n 
dien geest werkte hij  o.a, in het 
door  VA N N aangeleg-
de park . Ook in 
het park Twickel te n 
(1885 90), heeft hij  eerst den 
oorspronkelijken door  Zocher 
gelegden kern weer  zooveel mo-
gelijk hersteld, om dan bij  de 
verdere uitbreidin g in den geest 
van zijn voorganger  door te wer-
ken. r  het bijtrekke n van 
de omgeving verkreeg hij  echter 
die grootsche landschapsbeel-
den, waarin hij  zich een meester 
getoond heeft. n zie de af-
beeldingen in zijn boekwerk, 
(literatuuropgave ) |. Niet 
alleen drong de natuur  door 

tot in het cultuurlandschap; maar  ook de onvruchtbare 
gronden werden nu bij  het park ingelijfd . Fürst von 

u had hiertoe het voorbeeld gegeven bij 
den "aanleg'van Branit z (in 1845), vroeger  een zandver-
stuiving, tegenwoordig een weelderig parklandschap. 
Petzold was vooral in d en Nederland werk-
zaam. Overigens wordt ook in de overige landen van 
Europa de laatste helft der  19de eeuw gekenmerkt door 
het optreden van voormannen op het gebied der  tuin-
kunst, van wie sommige zooals Ed. Andr é en . Fuchs, 
ook internationale beteekenis hebben, daar  zij  hunne 
werkkrin g uitbreidden over  geheel Europa. 
n Beieren werd . , (1750 1823) opge-

volgd door  VON . | Zie literatuuropgave 
. | . SchellhadeerstTrianon en Versailles 

bestudeerd en ging daarna, (1773 77), naar  Engeland 
voor de studie der  werken van t en Brown. -
drongen van de aesthetische waarde van beide richtin -
gen paste hij  ze dan ook beide toe, o. a. in Schwetzingen, 
(1877). Ook bij  de wijziging yan het in 1701 door den 
Nederlandschen ingenieur T aangelegde park 
Nymphenburg respecteerde hij  het voornaamste gedeel-
te van den regelmatigen aanleg. n 1804 voltooide hij  den 
door é begonnen -Englische Garten"  te . 

n en uitgevoerd door
. . v. Z. 

Ook  VO N , die in 1852 van zijn studiereis 

terugkeerde, verrijkt e n met een fraai publiek-
park, n.l. de n langs de oevers van 
de . Ook door  de parkaanlagen bij  de paleizen van 

k  maakte hij  zich bekend. Vooral , 
(1869), is voor  ons van belang door  het contrast tusschen 
den architectonischen aanleg en de prachtige berg-
achtige omgeving. e onregelmatig aangelegde winter-
tuin bestaat jammer genoeg niet meer. t soort van 
reuzenkassen was mogelijk, door  den vooruitgang der 
ijzerconstructie en door de toepassing van de warm-
waterverwarming vanaf 1830. 
Voor  hadden vooral groote beteekenis 
A. , s Promenades de Paris, 1867 73) en 

. , (zie literatuuropgave No. . Beiden 
hebben er  toe bijgedragen, om de stad Parij s te ver-
rijke n met kleinere en grootere parken. t boek van 
Ed. Andr é is van belang, 1° daar  het ook de praktische 
uitvoering van parken en tuinen behandelt, 2"  wegens 
het aanbevelen van den gemengden stijl , van losgegroe-
peerde bloemplanten en van de wilde flora. 
België doorleefde na 1830 een bloeitijdperk op het 
gebied der  tuinkunst. Op den voorgrond hierbij  traden 

.  en . S (t 1903). 

.  was architect en tuinarchitect. Een van 

zijne voornaamste werken is het k Park te -
ken, waarvan de enorme palmenkassen van ijzer  en glas 
bekend zijn. Ook het Bois de la Cambre is men aan hem 
verschuldigd. 
Overigens zijn de meeste gemeentelijke parken te Brussel 
aangelegd door . . j k verwijs hiervoor  naar 
mijn boek -Boomen en s in parken en tuinen" , 
waarbij  ik echter  de aandacht vestig op het naschrift 
achterin. | Overtalrij k zijn buitendien de werkendoor . 
Fuchs in en buiten België aangelegd, waarvan ik hier 
alleen noem het kerkhof te Evres bij  Brussel, de uitge-
strekte aanlagen te Spa enz. 
A l zijne aanlagen kenmerken zich door  eenvoud, logi-
schen opbouw en grootsche conceptie. e eigenschap-
pen karakteriseeren vooral het  du Cinquantenaire 
te Brussel, | zie afbeelding 29 j. e standbeelden, op dit 
plan aangegeven, echter  in werkelijkheid nog niet aan-
wezig, zijn noodig als voorbereiding van het gebouw. 

t  du  sablon, ofschoon in den stijl der  16de 
eeuw aangelegd, draagt toch door  eenvoud en grootsche 
conceptie den stempel van . Fuchs. l is het 
standbeeld van Egmond en , zich weerspiegelend 
in het waterbassin, omlijst door  een paar  losse boom-
boomgroepen en halfcirkelvormi g omgeven door  in nis-
sen staande standbeelden van beroemde personen van 
dien tijd . 

r  is dus de aanleg ondergeschikt aan het standbeeld, 
terwij l bijv . in de e tuinen de standbeelden 
alleen als versiering zijn aangebracht. t laatste is in 
ons Noordelijk klimaat één van de moeilijkste opgaven 
voor den tuinarchitect. Standbeelden van beroemde 
personen echter  of nationale monumenten stellen bij -
zondere eischen aan de omgeving. 
1°. e plaats moet ten opzichte van den persoon, dien 

het beeld voorstelt, of van het monument eene historische 
beteekenis hebben. 
2°. e omgeving moet aan hooge aesthetische eischen 
voldoen. n neme öf wel een plaats in de groote, vrij e 
natuur, (nationale monumenten in , óf in de 
stad een ruim plein, al of niet van tuinaanleg voorzien. 

e aesthetische eisch wordt vooral dringend, als het 
standbeeld een persoon voorstelt, die een hoog stand-
punt in de kunst heeft ingenomen. 
3°, t beeld of monument moet altij d overheerschen. 
Nederland is hierin m.i. nog zeer  ten achteren ! 
Het monument op het  1813 te 's Gravenhage bijv . 
is weliswaar  fraai van opstelling. n heeft echter 
nooit de bedoeling begrepen, om het monument door  het 
Gothisch gewelf der  vier  iepenlanen te omlijsten. n 
heeft niet alleen die doorzichten dicht laten groeien 
maar de beide hoofddoorzichten daarenboven geheel 
bedorven door de ri j  palen voor  de electrische tram in 
het midden van de straat. 
Een bron van ergernis is voor  mij  echter  altij d geweest 
het  plein te Amsterdam. e onmiddellijk e 
nabijheid van gebouwtjes, even onaesthetisch van uiter-
lij k als wat het gebruik betreft, dat er  van gemaakt 
wordt ; de onaesthetische achtergrond, de twee 
rije n hooge boomen, links en rechts met hóoge kale stam-
men, waardoor het beeld niet alleen klein lijkt , maar 
ook ongunstig belicht wordt, het kleine, banale sier-
vakje in harde kleuren als ondergrond, het totaal 
gemis aan eenig verband tusschen de onderdeelen, 
de slecht gegroepeerde heesterperken, — het hooge, 
beschermende hek, zijn m. i. evenveel fouten, die 
vooral hinderlij k zijn, daar  waar het één der  grootste 
schilders van alle tijden betreft. 

(Wordt vervolgd.) 

T N V A N 
m . ggj 

door  A. . 

 et deed mij  genoegen in 't Bouwkundig Week-
blad een schrijven te vinden van den heer  J. . 
Schaad over 't kandelaren van boomen en 
daaruit op te merken, dat de schrijver  het goed 

recht voor  deze maatregel weet te waardeeren. Wan-
neer men de dagbladen leest en zelfs weekbladen, 
waarin men verwachten kan wel overwogen arti -
kelen te zullen vinden, dan staat men soms verbaasd 
hoe weinig sommige lieden hun gezond verstand laten 
gelden. m deed het stuk van den heer  Schaad mij 
dubbel genoegen. 
Afgescheiden van de vraag of de schrijver  vakman is of 
niet, hij  toont zich te kunnen verplaatsen in de plaats 
van hen, die geroepen zijn gemeentebesturen omtrent de 
boomen binnen de gemeente van advies te dienen. 
Er zijn lieden, hoe kundig in hun eigen vak ook, die toch 
weinig begrijpen, dat beoefenaars van een ander  vak, 
evengoed redenen, en gegronde redenen voor  hunne 
handelwijze hebben. 

347 



Us 
a . ingescheurd. 
6. . na de afscheuring van de tak; 
diepe, ongeneeslijke wond. 

Schrijver  ondervond dit 
meermalen, en met alle 
respect voor  den Bond 

t kan men 
daar  blijkbaa r  niet be-
grijpen, dat er  dringen-
de redenen kunnen zijn, 
dat in de kom van een 
gemeente boomen moe-
ten gerooid of gekande-
laard worden, waarvan 
een buitenstaander  de 
redenen niet weten kan, 
als hij  geen ervaren vak-
man is en louter  op 't 
uitwendige afgaat. 
Nog kortelings werd mij 
een vraag gedaan over 
't kandelaren der  boo-
men in . e 
vraagsteller  was blijk -
baar  slecht te spreken 
over  die manier  van 
doen. 
Toch gaven de mij  ge-
zondene photo's geen 
reden tot afkeuren. 

n moet zich dikwijl s meer  verwonderen over  de 
slechte plaatsing van boomen door  of vanwege gemeen-
tebesturen dan over  de noodzakelijk geworden behan-
deling der  boomen. 
Er bestaat een artikel in 't Burgerlij k "Wetboek, dat men 
geen opgaande boomen dichter  als 2 meter  van de grens 
van 's buurmans terrein mag zetten. Toch ziet men dik-
wijl s dat Gemeentebesturen zich daaraan niet storen, 
en op 1 r  of minder  afstand boomen plaatsen laat, 
en nog wel iepen, die zeer  omvangrijk van krui n worden, 
maar  ook zeer  lastig door  hun uitgebreid wortelgestel. 

n kan daarvan o. a. een voorbeeld zien aan den Over-
veenschen Weg op 't gebied der  Gemeente Bloemendaal. 
Wat moet er  later  van die boomen worden, als de aan-
grenzende eigenaren last krijgen van de ver  overhan-
gende takken? t men eens gaan zien hoe men te Am-
sterdam langs de de g boomen plantte binnen 
het hekwerk van de Electrische tram op 0,10 van het 
hek. e boomen zijn nu reeds zoo hoog opgesnoeid moe-
ten worden, dat zij  meer  op reusachtige penseelen gelij-
ken, en hoe zullen zij  het hek op zijde dringen en daar-
door  het verkeer  belemmeren ! 
Schrijver  dezes heeft tengevolge van vroegere slechte 
plaatsing van boomen heel wat moeten hooren over  de 
behandeling dier  boomen. 

t is zelfs zoo ver  gegaan, aan s ge-
meenteraad requesten te zenden, met verzoek geen oude 
boomen te kappen zonder  dat zij  zelf eerst vooraf 
onderzocht of er  werkelij k gegronde redenen daarvoor 
waren. t denkt zeker, dat men uit de aardig-
heid boomen hakt. t zij  misschien het monopolie te 
hebben voor  gevoel van stadsschoon? 
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Wi j  leven niet meer  in oude tijden, het verkeer  heeft an-
dere eischen. e hygiëne leert ons, dat zonlicht de groot-
ste vijand is van schadelijke bacteriën en dat het meer 
dan noodig is, dat de zon op en in onze huizen kan schij-
nen met volle kracht. Eigenaardig is 't dat men in ons 
dikwijl s van zonlicht ontbloot klimaat zoo bang is voor 
de zon. Ziet eens in 't zonnige zuiden! t men daar 
in de straten zulke hooge boomen als bij  ons ? Wel neen. 

n houdt er  de boomen klein, of kiest kleine blijvende 
soorten om den wandelaar  schaduw te geven, maar  de 
huizen staan in 't volle zonlicht, en die last van de zon 
heeft, laat zonneschermen aanbrengen. 
n de warme zomer van 1911 was ik in Portugal en nog 

wel in den warmsten tijd , begin Augustus, doch hoorde 
daar  nooit klagen over  gebrek aan groote boomen in de 
straten. k zag er  soorten, die ook in ons klimaat groeien, 
en zelfs groot kunnen worden, doch in , wer-
den zij  in de straten klein gehouden, 't Zelfde zag ik in 
een Garden City te Southampton. 

r  in ons land stopt men alles onder  de groote boomen. 
k moet toegeven, dat reusachtige iepen bij  gebouwen 

een prachtig gezicht opleveren en een sieraad onzer 
steden zijn. r  men overdrijv e niet en late de boo-
men alleen daar, waar  ze voor  de bewoners van hui-
zen niet hinderlij k zijn, of geen gevaar  opleveren. t 
moet zich niet te ver  laten leiden door  aesthetische 
beschouwingen en alleen de zaak van dien kant bekijken, 
doch men moet zich kunnen indenken hoeveel last de 
bewoners achter  en onder  die boomen hebben. k 
er  maar eens over  na, welk een mistroostig gevoel over 
ons moet komen, als men daar  boven op de kamers 
van een bovenhuis dag in dag uit tegen een dichten 
wand van groen zit te kijken en al het uitzicht ont-
nomen ziet. n moet het toezicht over  stedelijke be-
planting hebben, om te weten, hoevele, ja ontelbare 
malen, het verzoek binnen komt, die hinderlijk e boomen 
toch weg te nemen. 

r  't groote publiek, dat de zaak van zijn eigen kant 
bekijkt , schreeuwt moord en brand over  Vandalisme 
als men boomen kapt. Zij n de boomen te groot geworden, 
dan schiet er  ook niet anders over, dan de boomen van 
alle takken te ontdoen, om doorzicht te geven. 

h oude boomen en vooral iepen kunnen gevaarlijk 
worden voor  't verkeer. e lange takken kunnen on-
verwachts bezwijken onder  de bladervracht, vooral 
als er  veel regen valt. t behoeft waarlij k niet te stor-
men om gevaar  op te leveren. 

e iepen vooral hebben de eigenaardigheid om veel 
hoofdtakken te maken, die meest vertikaal of onder 
een zeer  scherpe hoek opwaarts groeien, en wat wij 
noemen, tal van koppen maken. e punten, waar  deze 
takken ontspruiten, zijn de gevaarlijke punten. n ons 
winderig klimaat worden de zwaar  met bladen beladen 
takken geslingerd. Er  ontstaat een scheur  in de oksel 
der  twee takken; een scheur  die niet meer geneest, om-
dat de takken steeds door  den wind bewogen worden. 
Verder  en verder  gaat de scheur. n de opening dringt 
regenwater  en de verwering van 't hout vangt aan. Soms 
tracht de boom zich te herstellen en vormt zich op de 
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beide zijden van de scheur  wondweefsel en daarover 
heen schors, wat weder  samengroeiing uitsluit . Steeds 
wordt de scheur  grooter, totdat op een gegeven oogen-
blik het weerstandsvermogen van de tak 't opgeeft en 
dus naar  omlaag stort. n kan duidelij k het begin van 
de kwaal waarnemen, omdat daar  de wondvlakte don-
kerbruin , zelfs zwart is. (Zie afbeelding). 

n moet dagelijks omgaan met boomen om de eigen-
aardigheden en gebreken te leeren kennen, en geen leek 
kan beoordeelen of een boom al of niet geveld moet 
worden; en al mogen sommige architecten meenen ont-
werpen voor  tuinen te kunnen maken, het materiaal 
kennen zij  niet. m moeten bouwkundigen zich niet 
zoo bout uitspreken. 

All e boomen worden geen eeuwen oud. Elke soort heeft 
haar  leeftijdsgrens en zoo is een iep van 70 a 80 jaar  op 
het keerpunt. n van meer  dan 100 jaren zijn zeld-
zaamheden en gave iepen van dien leeftijd nog zeld-
zamer. Zij  moeten dan met groote oplettendheid nage-
gaan worden of de kwalen en gebreken van den ouder-
dom zich ook doen gelden. 
Over  't algemeen denkt men, dat het voor  een opzichter 
van gemeentelijke plantsoenen een lust is, boomen te 
hakken, alleen uit lust tot vernielen. k beweer  het tegen-
deel. Van de 100 hebben 99 meer  hart voor  de boomen 
dan menig ander, maar  de verantwoordelijkheid is groot 
en 't is voor  de meeste alleen de vrees voor  het publieke 
geschreeuw dat hen weerhoudt de beste maatregelen te 
nemen. t heeft ook destijds den dood ten gevolge 
gehad van den architect der  Gemeente Edam, die bij 

't vellen van een boom omgekomen is. e boom was 
gevaarlijk, doch mocht niet weg. Toen de boom eindelijk 
toch moest vallen, viel hij  door  zijn onbetrouwbare 
rott e wortels de verkeerde kant uit met het noodlottig 
gevolg. Wijsneuzen wisten het beter. 
Eigenaardig is, dat diezelfde lieden, die moord en brand 
schreeuwen over  't behakken van boomen, niets zeggen 
als zij  die boomen zien mishandelen door  't afhakken 
van zware wortels, als er  in de straten rioolen of pijp -
leidingen gelegd moeten worden. 

e weinig architecten nemen bepalingen op in hunne 
bestekken voor  't beveiligen van boomen op het terrein 
van hun werkzaamheid, 't Behoort tot uitzonderingen. 

t men dan ook niet in de bouwkundige kringen 
steeds afgeven op de handelingen van tuinlieden, die 
naar  hun beste weten en met zeer  doordachte gronden 
de boomen snoeien of kandelaren. 

k geef hierbij  een paar  afbeeldingen van gekandelaarde 
boomen, en dezelfde boomen na 4jarigen groei. e on-
derlinge afstand der  boomen is 13 . 

e boomen staan op den Zijlweg te . e 
s lange takken hingen over  de huizen heen, en 

er  was geen andere manier  om aan het kwaad een 
einde te maken, dan door  alle takken bijna geheel af 
te kappen. Nu zijn zij  weer  in vollen bladerdos. 
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OPEN F VA N . P. C. E BAZE  AAN 
E Y VA N E E -

. 
Aangezien in Uw rapport , in zooverre dat het onder  het motto 
Aquariu s ingezonden ontwerp betreft, ten opzichte van meer  en 
min belangrijke punten, een aantal duidelij k aanwijsbare mis-
vattingen voorkomen, acht ondergeteekende zich gerechtigd, de 
door  U tegen dit ontwerp aangevoerde bezwaren, kortelij k te 
toetsen. 

e opmerkingen van het t zijn in hoofdzaak te verdee-
len in: 
a. ) Opmerkingen ten opzichte der  kostenbegrooting. 
b. ) .. .. .. .. constructie. 
c. ) „  .. .. lichtverdeeling. 
d. ) „  „  .. van het praktisch gebruik en de 
verdeeling der  ruimten. 

Nauwkeurige controle doet zien: 
le. dat die omtrent de kostenbegrooting, behoudens de opmer-
king betreffende het ontbreken van de kosten der  paalfundee-
ring. willekeuri g zijn: 
2e. dat de hoofdzakelijke opmerkingen, omtrent de constructies 
onjuist blijken ; 
3e. dat in die. welke de lichtverdeeling betreffen, belangrijke 
onnauwkeurigheden voorkomen: 
4e. dat in de praktische verdeeling der  ruimten hier  en daar 
verschikkingen gewenscht zijn, die, aangezien tegen de hoofd-
distributi e zelve, geen belangrijke bedenking wordt gemaakt, 
buiten verhouding breed zijn uitgemeten; ookximdat zulke ver-
schikkingen in alle plannen noodig blijken en zelfs bij  de moti-
veering en voorbereiding der  prijsvraag reeds werden voorzien. 

Ondergeteekende stelt er  prij s op. alvorens op deze punten na-
der  in te gaan, nadrukkelij k te verklaren dat hij  met deze zake-
lijk e weerlegging, geenerlei praktisch resultaat voor  zich zelve 
beoogt. 

e feitelijk e beslissing, waar  het in dezen prijskamp om ging, is 
gevallen en daartegen bestaat geen appèl. 

r  door  bezwaren, zooals hier  gerapporteerd zijn en te boek 
gesteld blijven, te weerleggen en tot hun eigenlijke beteekenis 
terug te brengen, kan hunne wezenlijke waarde beter  worden 
geschat en zal het belang der  bouwkunst gediend zijn. t kan 
buitendien zijn nut hebben, wanneer  dit verweer doet uitkomen, 
hoe de deugdelijkheid van een Juryrappor t over  het werk van 
geïnviteerde s niet altij d geheel evenredig is aan de 
studie en den ernst welke door  dezen laatsten aan het ontwerp 
zeiven werd besteed en hoe deze zelfs tot het nemen van een 
onjuiste conclusie aanleiding kan geven. 
k laat voorts alle aesthetische waardeschatting buiten beschou-

wing en doe voor  het duidelij k overzicht, hieronder  ter  linker -
zijde de punten uit het rapport volgen en plaats daarneven ter 
rechter, dit rapport op den voet volgend, mijne opmerkingen.*) 
/.  teekeningen der plattegronden en van den gevel vertoonen 
een verschillende breedte- Volgens de plattegronden blijven de zij-
gevels geheel binnen de rooilijn,  volgens de gevelteekening is het 
gebouw over de erkers gemeten 0.25  breeder.  voorgevel 
overschrijdt de rooilijn:  met de zijpaviljoens 4  en met de mid-
denpartij 4 5  aan den achtergevel steken de 4 traptorens 1
buiten de rooilijn. 

1. t meten met den duimstok naar  opgeplakte teekeningen 
(het papier  pleegt zooals overbekend is. in een richtin g te rekken) 
schijnt de Jury hier  parten te hebben gespeeld. 

e teekeningen der  plattegronden en van den gevel geven 
metterdaad geheel dezelfde afmetingen aan. Wat die aangegeven 
afmetingen in haar  verhouding tot het programma betreft: 
blijken s de eenheidsmaten is het gebouw diep tot de rooilij n 
28 X 3.50 . I 2.20 . 100.20  \ 

*) Ter  besparing v;in plaatsruimte plaatsen wij  ile punten van liet t cursief, 
en tie opmerkingen van de l eronder. 
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Voor voorbouw en stoepen, mocht de rooilij n 5 . worden over-
schreden. e zijn 4.30 , zoodat het geheel 0.50 . binnen de 
beschikbare maat blijft , en alleen 4 trappen aan den achtergevel 
0.20 . uitspringen. 

e breedte bedraagt 23 X 3.50 . + 4.50 . — 85 . zoodat hier 
de voorgeschreven maat niet is overschreden. 

2.  dit opzicht is de maquette buiten beschouwing gelalen, daar 
zij zoowel in breedte- als diepte-a/metingen aanmerkelijk van de 
teekeningen afwijkt (zij doet zulks ook in andere opzichten: de in-
steekverdiepingen zijn op de maquette niet aangegeven, evenmin 
als de achteringang aan den zuidelijken zijgevel. 

2. t de maquette afwijkingen vertoont is in de memorie van 
toelichting gemotiveerd. r  afwerking slechts van den voor-
gevel en een klein deel van den zijgevel werd verlangd, doet de 
opmerking daaromtrent niet ter  zake. 

e maquette is, ter  will e van een beter  overzicht, verder  dan 
gevraagd werd afgewerkt, door  herhaling van een aanwezig 
motief. 

.?.  toetreding van licht en lucht kan door de ruime centrale 
binnenplaats goed geschieden.  verkeeren verschillende 
gangen, (vooral doorloopende (**)  gangen in den middenvleugel 
van het achtergebouw), bodenkamers en nevenvertrekken (vooral 
die, welke op de entresols gelegen zijn) in slechte conditie, evenals 
meerdere bureaux, deze laatste ook in verband met hunne tegen-
over de diepte slechts geringe hoogte. 

3. n mij n memorie van toelichting staat: n praktisch opzicht 
is gestreefd naar  aan de buitenlucht grenzende ligging van alle 
lokalen en gangen en naar  bouwblokken van zoodanige afmeting 
en groepeering, dat wederzijds open dakvormen konden ont-
staan zonder  licht- of luchtkokers" . 

t streven is m.i. ook grootendeels bereikt. All e hoofdgangen 
en vertrekken hebben direct vol invallend daglicht. 
Er zijn alleen in den middenvleugel van het achtergebouw, korte 
middengangen  15 . lang. n hebben deze het licht 
van de hooge torentrapramen, gesteund door  dat van de goed 
verlichte dwarsgang. Bodenkamers en nevenvertrekken hebben 
voor  een deel indirect licht, maar  zeer  vol. door  de hooge ven-
sters en een glazen scheidingswand. Voor  een enkele boden-
kamer is deze wand op de teekening per  abuis zwart ingevuld. 

4.  entree en hoofdvestibule ten beganegrond zijn zeer slecht 
verlicht. 

4. e opmerking is ongegrond. e portiek verlicht ruim het 
geheele voorgedeelte tot binnen het tochtportaal; de lichtopper-
vlakte is ongeveer  1 'a van het grondvlak tot de tochtdeuren, ter-
wij l de bouwverordening als maximum slechts 'fa eischt. n 
treedt het hoog invallende licht der  beide trappenhuizen op, dat 
van twee tegenover  elkaar  gelegen kanten, onder  een hoek van 
400 met den horizon invallend, tot op + 5 . afstand van elkan-
der  het midden nadert, gesteund door  dat van de helder  ver-
lichte gangen. 

t deze lichtwerkin g is vooropgezet beoogd, dat het volle licht 
der  hoofdtrappen als het ware direct de aandacht naar  de boven-
ruimten trekt . 
Nog mag opgemerkt worden, dat hetzelfde punt bij  de kritie k op 
het ontwerp . naar  een anderen maatstaf wordt beoor-
deeld. Er  wordt daar  namelijk van de gangen etc. op den beg. 
gr. van het voorgebouw, die indirect, door  bovenlicht van neven-
lokalen, zeer slecht verlicht worden, gezegd: „zullen slechts 
matig verlicht zijn". 

5.  de bureaux der derde verdieping in het bijzonder zijn de ven-
sters ongunstig (hoogte glaslijn 1.55  boven den vloer, hoogte 
vensters 1.10
5. e op de bovenste verdieping gelegen, grootendeels 
reserve-lokalen, hebben uit praktisch oogpunt bezien behoor-
lijk e verplichting. e glasopening is niet 1.10 . maar  1.20 . 

e ruimt e is slechts globaal verdeeld, aangezien het gebruik 

('*)  Vermoedelijk bedoeld doódloopende. 

en de juiste indeeling der  vertrekken nader  te bepalen is. Blijk t 
dit daarvoor  noodig, dan is in meerdere verlichting te voorzien 
door  in alle vakken vensters aan te brengen. r  ook zijn an-
dere plannen te vergelijken waar  voor  groote reserven, op zol-
derverdiepingen, slechts dakvensters zijn ontworpen. 

6. Ook de boven- en zijverlichting der groote bureaux Burgerlijke 
Stand,  Onderwijs en Belastingen zal te wenschen overla-
ten, omdat het licht geput wordt uit binnenplaatsen, die aan drie 
zijden zijn omsloten door muren, die tot 15.5  boven het dak 
opgaan. 

6. e opmerking zal het best op haar  waarde geschat worden, 
wanneer  men overweegt, hoe de breedte tusschen de bebou-
wing 16.50 . bedraagt en wanneer  men dezen afstand inder-
daad niet voldoende wilde achten, hiermede dus zoo goed als 
alle ruim aangelegde nieuwe straten, veroordeeld zouden zijn. 

7.  begrooting blijkt bij narekening tot f 3.625.000 te stijgen, 
voornamelijk doordien blijkbaar de fundeering niet in de begroo-
ting is opgenomen. 

7. t kan niet geheel worden toegegeven k heb de motieven 
waarop dit oordeel berust twee maal gevraagd, eens direct na 
het verschijnen van de t vau B. en W. en eens 
na de publicatie van het Juryrapport . 
Beide keeren zijn ze mij  geweigerd. 
Waar de Jury in haar  rapport , in het algemeen, spreekt van on-
nauwkeurige begrootingen, en dit voor  de betrokken architec-
ten beteekent, een bepaald aantasten der  betrouwbaarheid 
hunner  berekeningen, had dit niet zonder eenige bewijsvoering 
mogen worden neergeschreven 
Uit de bij  het Juryrappor t gevoegde vergelijkende staat, blijk t 
de Jury te hebben aangenomen een inhoudsverschil van pl.m. 
8000 : i . en een prijsverschil van f 875.000. 
Wat het eerste betreft, houd ik staande, dat de door  mij  bij  de 
begrooting verstrekte opgave van den totaal-inhoud, achteraf 
nog eens nagerekend, volkomen juist bevonden is. 
Wanneer  men bedenkt, dat dit een verschil maakt van pl.m. 
f 120.000 f 150.000 schijnt zulks niet onbelangrijk. 

t de paalfundeering niet in mijne begrooting werd opgeno-
men is juist. — en ik erken dit als een fout mijnerzijds , maar  het 
programma zelf heeft mij  daartoe aanleiding gegeven. 
n art. 5 sub 10 en 11 van het programma wordt namelijk ge-

vraagd een staat van totale : l . inhoud van het gebouw, vanaf 
bovenkant paalfundeering en een begrooting berekend naar  een-
heidsprijzen per 1. 

t in verband met dergelijke veel bij  prijsvragen voorkomende 
gewoonte, heeft mij  tot de opvatting geleid, dat de paalfundee-
rin g niet in het plan behoefde te worden opgenomen, al moet 
ik achteraf toegeven, dat ook een andere lezing mogelijk is. n 
elk geval echter  is deze vergissing r  begrijpelijk . 

e is echter  nog niet het geheele verschil tusschen de 
kostenraming der  Jury en mijne gedetailleerde begrooting ver-
klaard en vooralsnog kan ik ook het resteerende verschil niet 
erkennen. n ieder  geval kan niet worden toegegeven dat mijn 
ontwerp niet voor  het gestelde bedrag zou zijn uit te voeren, o a. 
ook in aanmerking nemende de in het plan geprojecteerde zeer 
ruim e reserven en de in verhouding tot de andere plannen 
royale taxatie van het bedrag voor  decoratieve werkzaamhe-
den, dat vier  maal het bedrag van dezen post bij  S. P. Q. . be-
draagt. 

8.  constructie lokt eenige algemeene bemerkingen uit.  con-
structie van den zeer rijzigen toren met verstijvingsvloeren op 15 

 onderlingen afstand is bedenkelijk op zichzelf beschouwd en 
ook in verband tot het overige gebouw.  ieder geval laat de voor-
gestelde torenfundeering niet toe den aanleg van trappen en an-
dere ruimten in den voet.  zou massief moeten zijn, tenzij de 
geheele torenfundeering 4  dieper werd gelegd. 

8 e Jury zag hier  blijkbaa r  over  het hoofd, dat de geheele 
kernconstrukti e van den toren in verband met de trappen vanaf 
de fundeering tot boven toe van gewapend beton is geconstru-

eerd. Ook dat de noodig geoordeelde 4 . dieper  fundeering-
aanleg, metterdaad op de teekening is aangegeven. 

9.  constructie boven de middenpartij van het voorgebouw 
eischt verzwaring, welke constructie met eene spanning van 17
in het midden belast is eerstens met eene volle verdieping en 
tweedens met een koepel van 8  diameter en 19.5  hoogte. 

9. e koepel, welke niet 19.5 . maar volgens de grootste maat 
14 en gemiddeld slechts 11 . hoog is. rust niet in het midden op 
den vloer  maar  in de dakschilden, zoodat de belasting wordt 
overgebracht in de spanten, die als hangconstructies zijn ge-
dacht. 

e totale belasting van de draagpunten en pijler s is ten hoogste 
11 . per . een belasting dus. die bij  middelmatige materi-
alen nog niet hoog te noemen valt. 

10.  kap boven de feestzaal en hal is niet uit den plattegrond 
ontwikkeld. 

10. e onjuistheid van deze bewering zal zelfs bij  oppervlakkige 
vergelijkin g der  plannen iederen leek opvallen; trouwens de 
hierbedoelde praktische rationalitei t was, zooals uit boven-
staande aanhaling onder  punt 3 uit mijn memorie van toelichting 
blijkt , mijn uitgangspunt en beheerscht het geheele plan. 

r  zij  opgemerkt, dat door  den dakvorm niet alleen wat zich 
direct achter  den gevel bevindt moet worden geaccentueerd 
maar  dat volgens mijne opvatting, het dak het innerlij k orga-
nisme moet toouen en doen gevoelen, en aan dien eisch vol-
doet het hier  gewraakte dak in het bijzonder. 

(Wordt vervolgd). 

%i . » 
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G VA N . . 
e Jury in deze prijsvraag, bestaande uit de heeren . P. Ber-

lage. J. Gratama,  Zwiers en G. Versteeg. Architecten en Th. 
. . Oud-Schoolopziener, heeft geene bekroning kunnen 

toekennen, doch de volgende belooningen toegekend : 
Aan motto V. . G f 125. 

Plutarchus - 125. 
„  „Zes"  50. 

Voor  de jeugd"  50. . 
terwij l mede voor  publicatie is aanbevolen het ontwerp onder 
motto „Petrus" . 
Als de ontwerpers hebben zich bekend gemaakt: 

o „V . . G.'  J. . . te . 
o „Plutarchus"  Philippus J. , te Watergraafsmeer. 
o „Zes"  Jhr. . A. Graafland en G. A. G. van Andel te . 
o „Voor de jeugd"  J. F. o n te Amsterdam. 
o „Petrus" . A. van Anrooy. n (W.F.). 

e plaats en datum der  openbare tentoonstelling van de ont-
werpen op deze prijsvraag ingekomen, zal nader  bekend wor-
den gemaakt. 

G E - EN -
S T E . 

Verschenen is het rapport der  commissie, benoemd inzake de 
oprichtin g van een oude mannen- en vrouwenhuis. t Alg 

. deelt hieromtrent het een en ander  mede, waaraan wij  het 
volgende ontleenen: 

e commissie stelt zich voor. dat naast de economie-vertrekken, 
het gebouwen-complex zou moeten bevatten : 
a. 30 woningen, elk geschikt ter  bewoning voor twee personen, 
met voor  deze woninkjes afgesloten zolderruimten ; 6. een zaal 
voor  10 hulpbehoevende mannen en een dito voor  10 hulpbe-
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hoevende vrouwen, waarbij  in elke zaal gerekend moet worden 
op dagverblijf voor  een viertal personen; c. een ziekenzaal voor 
10 mannen en een voor  10 vrouwen. Opgenomen zullen kunnen 
worden 100 personen; de commissie schat echter  dat gemiddeld 
85 personen verpleegd zullen zijn. 

e commissie is van oordeel dat het ontwerpen van een gebou-
wencomplex voor  deze stichting bij  uitstek geschikt is voor  het 
uitschrijven van een prijsvraag. Bij  overleg met de permanente 
prijsvraagcommissie bleek, dat deze commissie de voorkeur  gaf 
aan een open prijsvraag boven het uitnoodigen van enkele be-
paalde architecten. e kosten hieraan verbonden, worden be-
groot op f3100 

e kosten worden in totaal geraamd op f 130.000. 
e commissie stelt den raad voor. af te zonderen uit de geldmid-

delen der  gemeente een som van f 80.000. met het doel daarmede 
in het leven te roepen en te m te vestigen, een stichting 
genaamd t Verzorgingshuis". 
Uit het concept-programma der  prijsvraag blijkt , dat de ontwer-
pers van het gebouw niet gebonden zijn aan de op het uitbrei -
dingsplan van m getraceerde wegen. t ligt echter  in 
de bedoeling de stichting te doen verrijzen in de nabijheid van 
arbeiderswijken. All e woon-of slaapvertrekken voor  de ouden 
van dagen zullen gelijkvloers moeten gelegen zijn. t gebouw 
zal in twee deelen gedacht moeten worden: a. het gedeelte voor 
hen. aan wie groote vrijhei d van beweging moet kunnen gegeven 
worden; b. het gedeelte voor  diegenen aan wie zulks niet kan 
toegestaan worden. e kamertjes in a. zullen minstens 15 \ 
oppervlakte moeten hebben, ongerekend een voor  slaapgelegen-
heid te bestemmen ruimt e van 2 X'2.25 . n gepaste mate zal 
ook terrein voor  tuinaanleg gereserveerd moeten zijn. 

e bouwkosten mogen het bedrag van ƒ90.000 niet te boven gaan. 
Uitgeloofd worden prijzen van / 800. ƒ 600. ƒ 450./350 en ƒ 300. 

e jur y bestaat uit de heeren . Nieuwenhuysen Bzn.. C. de 
Groot, mr. J. , J. W. h en J. Stuyt. 

m . M 
BON  VA N N VA N -
T E N VA N EN N N N 

VOO T . 

e bond hield g 30 Juni 1913 onder  voorzitter-
schap van Jhr. . C. A. Elias, in American-hotel le Amsterdam 
zijn eerste jaarlijksch e algemeene vergadering. 
Vertegenwoordigd waren door 3. 2 of 1 afgevaardigden de aan-
gesloten organisaties: Vereenigingvan Nederlandsche Baksteen-
fabrikanten ; Vereeniging van handelaren in Bouwmaterialen in 
Nederland; Nederlandsch Cement-syndicaat: Bond van -
handelaren in Nederland; Vereeniging van Nederl. -
steenfabrikanten ; Nederlandsche Vereeniging van -
laren. 

Van het verhandelde vermelden wij . dat besloten werd tot op-
richtin g van een bonds-informatie- en incassobureau. Een regle-
ment voor  dezen dienst werd vastgesteld. 

e leden van de bij  den Bond aangesloten Vereenigingen zullen 
het recht hebben van de diensten dezer  instelling gebruik te 
maken. e deelnemende leden zijn verplicht, aan den directeur 
van het bureau te verstrekken de namen en woonplaatsten van 
die genen, welke op onregelmatige wijze hunne finantieele ver-
plichtingen nakomen of niet nakomen en van personen met keu-
rin g van materialen belast, als ingenieurs, architecten, opzichters 
enz., wier  wijze van keuring en of optreden tegenover  fabrikan -
ten van en handelaren in materialen voor  het bouwbedrijf aan-
leiding tot ernstige bezwaren hebben gegeven, een en ander 
onder  bijvoeging van de hoofdredenen, welke tot die vermelding 
aanleiding gegeven hebben. 

t bureau belast zich voorts tegen een zeker  tarief met het in-
casseeren van achterstallige vorderingen van de leden-deel-
nemers. 

Voorts werd eene gedachtenwisseling gevoerd in zake de bevor-
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dering van de oprichting van een rijksproefstation voor het 
onderzoek van materialen en de instelling eener  arbitrage-com-
missie. 
Ten slotte werd eene commissie ingesteld tot het uitbrengen van 
een rapport inzake verbetering van het credietwezen van de 
leden der  aangesloten organisaties. 

m . 1 
Tentoonstelling Prijsvraag e . Naar 
de Gemeentelijke Secretarie te m ons mededeelt, blijf t 
de Tentoonstelling van de ingezonden ontwerpen voor  den bouw 
van het nieuwe s te , welke in de voormalige 
School in de t no. 20 te m gehouden wordt, 
voorloopig geopend tot 1 Augustus a.s. 

. P. Berlage Nzn. Een belangrijke opdracht is gegeven aan 
den architect Berlage. namelijk het ontwerpen en uitvoeren der 
gebouwen, welke de bekende, groote firm a Wm. . r  te 

m in Nederland en in het buitenland voor  haar  zaak 
noodig heeft'. Een der  eerste bouwwerken zal zijn een kantoor 
te . 
Zooals te verwachten is, zal de groot-scheepsche firm a Berlage 
groote vrijhei d bij  het ontwerpen laten, zoodat in de naaste 
toekomst groote en interessante scheppingen van dezen groot-
meester  der moderne e Bouwkunst te verwachten zijn. 
Naar  wij  vernemen is deze opdracht van dien aard. dat de archi-
tect voor  eenige jaren hiermede vrijwe l geheel bezig zal zijn. 
Voor den heer . lid van de firm a Wm. . r  en Co.. 
bouwt Berlage op het oogenblik een groot buitenhuis; de be-
kende Peter  Behrens uit Berlij n heeft hiervoor  eerst een project 
gemaakt, dat op ware grootte met latten en doek is opgebouwd. 

t voldeed echter  niet, waarna aan Berlage de opdracht werd 
gegeven. 

Zooals bekend is, is Berlage op het oogenblik verder  o.a. bezig 
met de voorbereiding van den bouw van het nieuwe magazijn 
van s in n . 
Parijs. e arena van a zal nu worden vrijgemaakt. e 
stad heeft het terrein voor  650.000 francs in eigendom verkregen 
en voorde uitgraving wordt eencrediet op debegrootinggebracht 
van 72000, waar de commissie voor  de historische monumenten 
25000 francs aan toevoegt. 

s in 1869 heeft men dit oude e theater  ontdekt 
en is er  ernstig sprake van geweest het uit den bodem op te 
delven. r  de oorlog met d deed andere belangen 
overwegen, en zoo behield de omnibus-maatschappij  het door 
haar  aangeboden terrein om er  een remise op te bouwen. 

e ruïne was in dien tij d vrijwe l intact. Bij  het bouwen der  tram-
remise heeft men niet alles ongeschonden kunnen houden, maar 
schetsen van den vroegeren toestand zijn bewaard. 

e Parijsche antieke schouwburg is een der  kleinste in Frankrijk . 
e afmetingen bedragen 54 bij  47 meter. Alleen het theater  te 

Cimiers nabij  Nice is kleiner: 45 bij  35 meter, maar  de arena te 
Saintes, de grootste in den lande, haalt met 82 bij  56 meter  bijna 
de afmetingen van het Coliseum. 

Alg. H.
Plaatsgebrek. Wegens plaatsgebrek kunnen het vervolg van het 
artikel : t Nieuwe s voor m door  J. Gratama, 
en andere artikelen in dit no. van het B. Weekblad niet opge-
nomen worden. 
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 : . e s te Enkhui-
zen. — . — t een en ander  over 
de Verhouding tusschen Architect en Tuinarchitect, enz. door 

. F. h s van Zouteveen. Slot. - Open brief van . 
P. C. de Bazel aan de Jury van de e -
prijsvraag. Slot. — Prijsvragen. Berichten. 

. 

E S T E . r  het -
bestuur is het volgende adres gericht tot Z. Exc. den r 
van Binnenlandsche Zaken, terwij l een gelijksoortig adres is 
ingediend bij  de Provinciale Staten van Noord . 

14 Juli 1913. 
Aan Zijne

den  van Binnenlandsche Zaken. 
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, 
het r  van de j  tot Bevordering der 
Bouwkunst, 

dat, waar  de oude welbekende n te Enkhuizen 
in een dusdanigen toestand verkeert, dat herstel dringend nood-
zakelijk is, zooals Uwe Excellentie bekend zal zijn, en de finan-
ciën der  Gemeente Enkhuizen niet toelaten de kosten eener 
herstelling te dragen, het bestaan van dit monument ernstig 
wordt bedreigd; 
dat in den d der  gemeente Enkhuizen reeds enkele leden 
hebben voorgesteld het bovengedeelte van den toren eenvoudig 
af te breken; 
dat het r  een dergelijke schending van den -
daris ten zeerste zou betreuren, aangezien dit bouwwerk en zijne 
omgeving terecht bij  landgenoot en vreemdeling bewonderd 
wordt als een fraai, karakteristiek h stadsgezicht. 

, waarom het r  ernstig bij  Uwe Excellentie 
er  op aandringt te willen bevorderen, dat door de g 
financieele steun wordt verleend voor het herstellen van den 
toren, waardoor  een der  meest belangrijke monumenten van het 
oude, schilderachtige Enkhuizen in onverminkten vorm be-
waard zal blijven, 
't Welk doende, enz. 

Voor het Hoofdbestuur voornoemd, 

w.g. A.  G.BZN., Voorzitter. 

.. J. , Secretaris. 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

. 
T EEN EN  OVE E G 

N N T 
EN OVE T N -

, T EN E AAN-
E N 

door . F. S VA N ZOUTEVEEN . 

(Vervolg van blz. 347. Slot). 

. e twint igst e eeuw. 

. 

: E  en E : Gardens 

for  small Country . 1912. 
: — F. : — Unser  Garten. 1911. |Een boekje van 

80 cent, dat ik echter  den lezer  ten zeerste aanbeveel|. 
. — O : e Gartenge-

staltung und , 1904. 
: O : e Garten-

gestaltung, 1907. 
: Y E und OTT O N : Gartengesfaltung der 

Neuzeit, (laatste druk.) 
. : e Bauten desköniglichen botani-

schen Gartens in . 1910. 
. J. : — Arbeiderstuinen in buiten- en 

binnenland. 1905. 
. J.  : —- Tuinsteden, 1906. 

. SENNET : Garden cities. 1905. 
. Y E : - und Gartensiedelungen. 1910. 

. : Grundlagen des Stadtebaues. 1910. 
. . — | 
. S  : e Friedhofe. 

.  UN : e Gartenkunst in Wort und Bild . 1904. 
. S : s Pares et Jardins au commencement 

du XXe siècle. 1908 
(Zie vooral ook No. XX ) 

n het vorige hoofdstuk heb ik in zeer  groote trekken een 
overzicht trachten te geven van de ontwikkeling der 
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Afb. 30. (Uit: Boomen en s in Parken en Tuinen, door . . v. Z.) 

tuinkunst in de laatste helft der  19de eeuw, een over-
zicht dat uit den aard der  zaak nog zeer  onvolledig is. 

k voor  mij  was echter, de aandacht te vestigen 
op de volgende hoofdzaken : 
lo Het weder in zwang komen van den regelmatigen tuin, 
al of niet als onderdeel van het landschappelijk park. 
2o Het in zwang komen van onregelmatige bloemen-
schikking. 
3o  verandering van het stadsbeeld door boulevards, 
pleinen en openbare parken. 

e dri e stroomingen ontwikkelen zich in den laatsten 
tij d hoe langer  zoo meer. 

lo: t beginsel, om in de omgeving der  oude kasteelen 
den regelmatigen aanleg weer in eere te herstelten, met 
behoud echter  van de kunstmatige natuur, is door O 

N in ons land toegepast, o.a. in Twickel en 
. Vooral A. E is hier  de voorstander 

van, waarvan zijne talrijk e aanlagen getuigen, niet al-
leen in Frankrijk , maar  ook in Engeland, , 
Oostenrijk, enz. Voor  zoover  het een gebouw in monu-
mentalen stijl betreft, kan ik mij  met dit beginsel veree-
nigen. Voor  oude kasteelen van on regelmatigen, schil-
derachtigen vorm zal m. i. juist eene landschappelijke 
omgeving vereischt zijn. 

2o: "Wat de onregelmatige bloemenschikking betreft, 
deze vindt hoe langer  zoo meer  toepassing na den in-
voer  van de zoogenaamde -vaste planten", die nu in 
honderden van variëteiten en soorten gekweekt worden. 

t gebruik van bloemplanten was voor  de voorstan-
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ders van den landschappelijken stijl vri j  wel een struikel-
blok. n beschikte namelijk bijna uitsluitend over  niet 
winterharde, door  den bloemist met zorg gekweekte en 
veredelde gewassen. Vooral Fürst von u 
trachtt e dit vraagstuk op te lossen. j  bedacht aller-
lei vormen, zooals pauweveeren, horens van overvloed, 
en ook ronde of ovale pseudo-bloembakken, met hengsel 
en rand van gevlochten ijzerdraad. e laatste nu zijn 
reeds in het begin der  19de eeuw algemeen toegepast. 

n ziet ze nu nog veelvuldig als ronde, ovale of peer-
vormige bloemperken. n de laatste helft der  19de eeuw 
kwam echter, (na de toepassing der  heetwaterverwar-
ming in 1830), de bloemencultuur  nog meer  in opkomst 
en nu kwamen de mozaïekperken in zwang. "Weldr a zag 
men overal figuren, die men wel eens vergeleek met 
draaiende raderen, zeesterren, confituurtaarten enz. 

e mozaïekcultuur is bepaald een gevaar geweest voor 
de tuinkunst. n ging langzamerhand het mozaïekbed 
als hoofddeel van den tuin beschouwen! Sinds het begin 
van de 20ste eeuw heeft die alles overheerschendemode 
echter  gelukkig moeten wijken voor  de onregelmatige 
bloemschikking, waarbij  aan de kruidachtige gewassen 
eindelijk de eer  werd gegeven, die hun toekomt. Vooral 
door E  werd hiervoor  met woord en 
daad geijverd. e zoogenaamde -flowerborders"  begin-
nen zich dan ook reeds te verbreiden, ook in ons land. 

e tuinkunst is nu weder  in de goede banen terugge-
keerd. e rationeele aanwending der  bloemplanten heeft 
namelijk zoowel invloed op de kleine tuinen, (waar  nu 
de vrije , losse groepeering eveneens kan worden toege-
past), als op de grootere aanlagen. n heeft nu immers 

het volle plantenmateriaal ter  beschikking, d.w.z. een 
materiaal van overweldigenden rijkdom ! "Want ook 
soorten en variëteiten van boomen en heesters ver-
meerderen jaar  op jaar ! e botanische tuinen, (zooals 

w en , verkregen reusachtige afmetingen. 
Zoodoende was men gedwongen, wetten vast te stellen 
voor  de rationeele aanwending van het planten mate-
riaal . ,  en Y E begre-

pen al spoedig, dat die wetten ontleend moesten worden 
aan de natuur  zelf. Zoo ontstond de studie van het ge-
meenschapsleven der  planten, waarover  het laatste 
woord nog niet-is gesproken '). 
Niet alleen in het woud zocht men die samenlevingen, 
maar  ook in de venen, aan de oevers van rivieren en 
meren en in de weiden, zoodat het geschoren, effen 
groene -Engelsche gazon"  geheel of gedeeltelijk zou 
kunnen worden vervangen door  de bloemenweide. 
Voor  den tuinarchitect is van nu af aan uitgebreide ken-
nis noodig, niet alleen van de planten zelf maar  ook en 
vooral van het plantenleven. Tevens wordt aan zijn 
voorstellingsvermogen steeds hoogere eischen gesteld. 
3°. Het bovenstaande doet ons denken aan de botanische 
tuinen der 16de eeuw. Het zelfde verschijnsel herhaalt 
zich; maar op veel grooter schaal. —  is de 
tweede helft der 19<ie eeuw te vergelijken met de tweede 
helft der 15de eeuw. e gewijzigde bewapening, de 
talrijk e uitvindingen op technisch gebied en de daar-
mede gepaard gaande ontwikkeling van het verkeers-
wezen, de ontzaglijke vooruitgang der  wetenschap, de 
verbeterde cultuurmethoden enz. moeten wel invloed 
uitoefenen op de geheele menschelijke samenleving en 
ook op de verhouding tusschen mensch en Natuur. 

e wijziging der  bewapening had  1850 ten opzichte 
van de steden dezelfde uitwerkin g als  1450 ten op-
zichte van de kasteelen. e doelloos geworden verster-
kingen vervielen en werden in plantsoenen veranderd. 

t was voor  vele kleine plaatsjes een verlies. n de 
meeste gevallen echter  zouden deze plantsoenen na de 
onvermijdelijk e uitbreidin g van de betreffende stad een 
onberekenbaar  voordeel zijn ; want zij  vormden het uit-
gangspunt van een systeem van parken en boulevards, 
dat het ademhalingsorgaan werd van de saamgedron-
gen menschengemeenschap. n de groote steden breidde 
men dit systeem reeds spoedig ook naar  binnen toe uit. 

e stedenbouw werd van toen af eene wetenschap, waar-
bij  rekening gehouden moest worden met de moderne 
eischen van verkeer  en hygiene. e principes van den 

n stedenbouw zijn in hoofdzaak dezelfde 
gebleven. Alleen de schaal verschilt! "Wat vroeger  groot 
was, is nu klein. e uitbreidin g gaat nu echter  niet 
sprongsgewijs maar  is onbegrensd, terwij l ook door 
de ontwikkeling van handel, industri e en verkeer 
zich verschillende centra van bevolking vormen. r 
dan ooit is vooral de grootstad als een levend organisme 
te beschouwen, dat zich niet alleen van binnen naar 
buiten uitbreidt , maar  waarvan ook de inwendige dee-
len steeds van gedaante en bestemming veranderen. 

') n vergelijke ook mijn boek Boomen en s 2de deel 1908. 

Afb. 31. Plan voor  den tuin bij  de l te . 

"Word t de ontwikkeling van eene stad nu niet volgens een 
voorafberaamd plan in vaste banen geleid, dan houdt 
de uitwendige ontwikkeling de inwendige tegen; — de 
stad verstikt en is alleen door eene kostbare vivisectie 
te redden. Brussel, Parijs, Weenen en ook vele Ameri -
kaansche steden hebben hier  millioenen voor  uitgege-
ven. En de twintigste eeuw staat, ook voor  ons land, 
in het teeken van uitbreidingsplannen. n zulk een 
modern uitbreidingsplan vormen dri e systemen van 
verkeerswegen onderling verband, n.l. de boulevards, 
de groote verkeerswegen en de nauwere winkel-
straten; het havenverkeer  en het spoorwegverkeer 
krijge n contact; de volkswijken worden vervangen door 
gebouwen voor  regcering en onderwijs of voor  den groot-
handel; de armere bevolking echter  verhuist naar  de 
arbeidersparken, die de stad, liefst in het Oosten, (met 
de heerschendc windrichtin g mede), afscheiden van de 
centra van groote industrie. e kleinere ambtenaars 
gaan naar  de tuinsteden, en in het Westen of N. Westen 
breiden de villaparken zich uit voor  de meergegoeden: 
rondom, op eenigen afstand van de stad komen de be-
graafplaatsen, liefst door  plantsoen omgeven. Arbei -
dersparken, villaparken, tuinsteden, begraafplaatsen 
en de grootere pleinen vormen de onderdeelen van het 
geheele systeem van plantsoenen en publieke parken, 
waardoor  de stad doorsneden wordt. t trots kunnen 
wij  Nederlanders wijzen op uitbreidingsplannen, zooals 
dat van 's Gravenhage door , op steden als 
Utrecht en Arnhem, die zich volgens bovenstaand sche-
ma ontwikkelen en op , waar  het eerste voor-
beeld is gegeven van een arbeiderspark. e natuur 
dringt dus door  in de menschelijke samenleving . . . . 
zoodat hier een rijk  arbeidsveld is voor architect en tuin-
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Afb. 32. A. Villatui n te Elburg. Plan . 

architect. e villaparken enz. ontstaan echter  dikwijl s 

door  verbrokkeling der  oude buitenplaatsen, en deze 

laatste verplaatsen zich weer  naar de onvruchtbare 

streken, waar  zij, dank zij  de nieuwe cultuurmethoden, 

natuuroasen vornien te midden van een nieuw cultuur -

landschap van bosch, veld en weide. Elders wordt de 

landbouw in tuinbouw omgezet. Warenhuizen, broei-

bakken, (éénruiters), enz. nemen dan de plaats in van 

het vroegere cultuurlandschap. 

e meer  wisseling echter  van woonplaats, (dat is te 

zeggen in eene vooruitgaande maatschappij), hoe beter 

voor  architect en tuinarchitect! — en hoe meer ook 

beiden zich zullen moeten specialiseeren. Vooral op de 

kleine terreinen zal hunne samenwerking gewenscht 

zijn. Want, hoe kleiner  het terrein is, hoe moeilijker  het 

zal zijn, passende voorgrond en omlijsting te geven 

aan het gebouw. e afbeeldingen XXX  en  A en 

Afb. 32. B. Villatui n te Elburg. Plan . 
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B geven hiervan een paar  voorbeelden. Bij  no. 

XXX  betrof het een fraai gebouw, stijl s . 

e lijnen der  wegen en die van het regelmatige 

bloemenparterre vormen een aesthetisch verband 

met die van het gebouw. 

Van no  heb ik in het eerste plan getracht, 

de wenschen van den architect, (den r -

boom, die mij  om medewerking verzocht had), te 

vervullen. n het tweede plan, dat uitgevoerd is, 

heb ik den middenweg trachten te vinden tus-

schen de belangen van den architect en die van 

den eigenaar. Bij  alle dri e plannen is het -

sche systeem doorgevoerd, dat dank zij  het rijk e 

plantenmateriaal, dat ons tegenwoordig ten dien-

ste staat, mogelijk is geworden ook op vlakke stre-

ken, of op kleinere terreinen. e lijnen van de 

wegen vormen verband met of de resultante van 

de lijnen van het gebouw, terwij l de beplanting 

daarentegen losse, natuurlijk e groepen vormt. 

Vooral hier zal de keus der plantensoorten afhan-

gen van lijn  en kleur van het gebouw, waarbij  men met de 

verschillende jaargetijden rekening zal moeten houden. 

. 

e beschouw ik voorloopig mijn taak als beëin-

digd, de e hartelij k dankzeggend voor de onbe-

krompen medewerking. 
. . V. Z. 

OPEN F VA N . P. C. E BAZE  AAN 
E Y VA N E E -

. 
Vervolg van blz. 351 Slot. 

11.  verdeelingsmuren zijn weinig boven elkander gebouwd en 
in hel sousterrain niet voldoende overgebracht op de fundeering; 
ook de vorm der pijlers in de rijwielbergplaats is moeilijk uitvoer-
baar in verband met de fundeering. 

11. Ook hier  zal een onbevangen vergelijking der  platte 
gronden de onredelijkheid van de opmerking doen blijken . 
Uitteraar d zullen in gebouwen van deze soort hier  en daar 
scheidingswanden op balken gezet moeten worden, wat 
vooral bij  constructies in gewapend beton geenerlei be-
zwaar meebrengt; en ik zie mij  gaarne een plan voorge-
legd, waarbij  dit niet of belangrijk het geval is. 
k voeg hierbij  een schema van de muren op de verschil-

lende verdiepingen, waarbij  die, welke op balken staan, 
met een X Z'j n gemerkt. 

t bijgevoegde dakenplan doet tevens zien wat er  is van 
de opmerking 10. 
Wat de laatste opmerking betreft, zij  gemeld, dat in mijn 
plan deze versnijdingen in het geheel niet zijn geteekend. 
aangezien ik niet vermoedde, dat een voor  dit werk uitge-
noodigd architect nog zou worden geëxamineerd op het 
teekenen van muurversnijdingen. 

12. Het ontwerp is aesthetisch een lot in onderdeelen door 
gevoerd architectonisch geheel van persoonlijk cachet. 
Het drukt groote mate van ernst en kracht uit.  het 
geringe silhouet (de koepel zal weinig de aandacht trekken) 
en den gesloten dakvorm (waarin de kleine voorspringende 
daken echter reden van bestaan missen) is de indruk zeer 
massief. 
12. e voorspringende daken volgen van zelf uit de voor-
sprongen der  vensters 
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13.  tegenstelling tot dit 
massale effect staat de 
uiterst rijzige — maar niet 
gelede — toren, die door 
zijne ligging op het achterge-
bouw weliswaar den omvang 
van het bouwwerk markeert, 
maar omgekeerd voor den 
beschouwer steeds een voet 
schijnt te missen. 

13. Ook hierbij  mag mijne 
opmerking over de orga-
nische rationalitei t worden 
overwogen. 

14. Van de plaatsing van het 
monument van Van Olden-
barnevelt werd in de com-
positie van het . 
geen partij getrokken; het 
is geheel vrij  van het gebouw op den Coolsingelgedacht. 
14. Naar  mijne overtuiging terecht, aangezien in het programma 
sprake is van een standbeeld en daaronder iets anders verstaan 
wordt dan een monument. 

15.  de gevels is de beteekenis der achter gelegen ruimte niet tol 
uiting gebracht. Hoofd- en nevenruimten — de kamer van den 
Burgemeester en het bijbehoorend toilet hebben gelijke waarde. 
15. Zoo ver, dat de ligging van W. C s en toiletten overal in de 
gevels als zoodanig tot uitdrukkin g moet worden gebracht, gaat 
inderdaad mijne opvatting van rationalitei t niet. r  het Jury-
rapport vergat op te merken, dat de W. C s ook nergens met de 
gevels direct aansluiten en dat de ramen de voorruimten ver-
lichten en ventileeren. 

16. Ook een scheiding tusschen het representatieve gedeelte en 
het dienstgebouw is uitwendig niet gemaakt, dan door de (op de 

maquette niet voorgestelde) borstwering, welke den aanleg 
van entresols verraadt. 
16. Wederom m.i. zeer  terecht. t schijnt hier  een neutrale 
opmerking, maar uit de beoordeeling van andere plannen 
blijkt , hoe de Jury de opvatting huldigt, dat dergelijke 
demonstratie van scheiding hier  een deugd zou zijn. 
n alle plannen toch loopen de dienstruimten op de ver-

schillende verdiepingen, zoowel in het voor- als het ach-
tergebouw over  het geheele oppervlak door. 
Zoodat een verticaal in den gevel uitgedrukte scheiding 
een leugen en dus juist een bouwkundige en logische fout is. 
Buitendien zij  ten opzichte van mijn plan opgemerkt.dat 
de representatie-ruimten, die alleen ter  hoofdverdieping 
gelegen zijn, zich in den gevel wel degelijk door  vorm 
en uiterlijk e waarde onderscheiden en dat ik in mijn me-
morie van toelichting zeide: n aesthetisch opzicht is 
gestreefd naar een vorm-en kleurenplat), dat bij  waardige 
karakteristiek voor de representieve ruimten in het voor-
gebouw, zich tevens er  toe leent om de ondergeschikte 
ruimten tot een vast daarmede verbonden en in zichzelf 
overeenstemmend geheel te maken." 

t hierin uitgedrukte bouwkunst-beginsel acht ik voor een 
dergelijk gebouw het juiste, aangezien alle andere pogin-
gen, zooals ook hier  weer  gebleken is. tot heterogeniteit en 
zwakheid van uitdrukkin g leiden. 

17.  beide nevenzalen van de feestzaal zijn door tongewel-
ven overdekt, welke de vensters zouden doorsnijden. 
17. t is inderdaad waar. maar  gemakkelijk te verhelpen. 

t zijn overigens geen ton- maar  koepelgewelven. 

 inwendige architectuur verraadt eenzelfde streven 
als de gevels naar eenheid en monumentaliteit in een oor-
spronkelijk karakter. 

 /eestzaal is beter geslaagd dan de in afwijking van 
hel programma in tweevoud ontworpen hoofdtrappen. 

 gaan vooral ten beganegrond, schuil achter zware pij-
lers en komen niet voldoende tot haar recht als hoofdmoment der 
groote hal. 

18. t „schuilgaan"  is niet juist. e heldere verlichting van de 
trappen, doet hen direct de aandacht trekken. e groote hal 
(boven gelegen) is eveneens vol verlicht. Overigens blijk t hier 
slechts verschil van architectonische opvatting, waarin ik zoo 
vri j  bende mijne met stelligheid te handhaven. Een trap dient in 
de eerste plaats voor het gebruik en aan den vorm is naar  mijn 
overtuiging de noodige aandacht gewijd. k acht bij  de hier  ge-
projecteerde en ook door  de Jury geroemde ruimten, aangenaam 
en doeltreffend gebruik der  groote hal, van meer  belang dan dit 
een paradetrap zou zijn. 

19.  aanleg der feest- en raadzaalgroepen op de hoofdverdie-
ping is in zijn geheel beschouwd vangroot effect. Terwijl de kamer 
van Burgemeester en Wethouders (met donker toilet) en de trouw-
zaal echter aanmerkelijk de geëischte af metingen overschrijden, 
zijn de antichambre en de leeszaal der  te klein en de 
in hoekpaviljoens gelegen zalen verlootten geen geslaagde grond-
vormen. Verschillende onderdeelen zijn echter minder gelukkig. 

 ligging der Burgemeesterskamer is niet overeenkomstig de be-
teekenis van dit vertrek, terwijl de accessoires in dit vertrek niet 
geheel overeenkomstig het programma zijn gesitueerd; met name 
ontbreekt de directe verbinding met den hoofdambtenaar. 

19. t bedoelde toilet is daarentegen doeltreffend verlicht 
door  de groote bovenramen in den gevel van : 4 . lichtopper-
vlak. 
Antichambr e en leeszaal der n zijn 80 in plaats van 
90 . Zij  zouden nog met een deel der  zeer  ruime garderobes 
kunnen worden vergroot. 

20.  te hooge ligging der tribunes, zoowel in de feestzaal als 
raadzaal is niet juist, terwijl de tot 2.70  verlaagde toegangen 
tot enkele zalen te veel gemaskeerd zijn. 
20. Slechts voor de l kan ik de te hooge ligging der  tri -
bune toegeven. 
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e hoogtematen van doorgangen zijn door  mij  na rij p overleg 
omtrent de werking der  proportiën vastgesteld. 

21.  cle  wier vorm niet gelukkig is wordt van 
enkele plaatsen de voorzitter niet gezien.  tribunes bevatten 
niet het verlangde aantal plaatsen. 
21. Waarom de vorm van de l niet gelukkig geacht 
wordt, mocht wel nader  zijn aangeduid. e enkele plaatsen van 
waaruit men den voorzitter  niet zou kunnen zien. zijn in het pro-
gramma niet gevraagd en dus overbodig geteekend ; alle raads-
leden en ambtenaren kunnen den voorzitter  zien. 

22. Terwijl ook de bijbehoorende bodenkamers en garderobes 

niet voldoen. 
22. Welke en in welk opzicht mocht nader  zijn aangeduid. 

23.  kamer van den Secretaris is te vergelegen van den Burge-
meesterskamer.  ingewikkelde groepeering der vertrekken voor 
de Secretarie en de (niet goed verlichte) schrijfkamers laat te 
wenschen over. Ook de ligging van het bureau  is 
niet gunstig en op de 3e verdieping te ver van het in het souster-
rain gelegen donkere en slecht te ventileeren archief. Ook de lig-
ging van het bureau voor  Zaken op de 3e verdieping leidt 
lot bezwaren. 
23. t lichtoppervlak van de schrijfkamers is meer  dan van 
het vloeroppervlak normaal invallend zijlich t en voldoet dus 
rui m aan de verordening. Bij  de bureaux e zaken staat 
in het programma: n op een bovenverdieping gelegen 
zijn."  Overigens zijn hier  verschikkingen zeer  goed mogelijk. 

24.  groote bureaux Burgerlijke Stand, Belasting en
Onderwijs met  in het achtergebouw, hoewel in 
goed gegroepeerd verband met de (door 14 kolommen echter op 
hinderlijke wijze verdeelde) wachthal voor het publiek, zijn door 
aanmerkelijke afwijking van het gegeven schema te klein en 
onpraclisch voor den dienst. Ook meerdere andere bureaux vol-
doen niet aan de geëischte afmetingen, terwijl met name het ver-
band der vertrekken der afdeelingen Onderwijs en  uit 
het oog is verloren. 
24. e kolommen in de wachthal zijn noodig en m. i. zelfs niet 
onaangenaam, daar  ze een goede verdeeling door  het plaatsen 
van zitbanken enz., als het ware aanwijzen. 

e gevraagde afmetingen van de groote bureaux zijn resp. 500. 
270. 150 en 100 ; deze afmetingen werden in het plan. resp. 
440. 308, 171 en 104 . 
Voorts wijken alleen af het bureau , dat 44 . is in 
plaats van 50, maar  een reserve heeft van 40 . en het bureau 
Onderwijs, dat 41 in plaats van 49 is, maar  met een reserve van 
30 . 
Een noodig verband tusschen afd. Onderwijs en financiën blijk t 
uit het programma niet. 

25. Terwijl op de hoofdverdieping door groote overschrijding der 
geëischte oppervlakken met de ruimte is omgesprongen. hetgeen 
voor den dienst tot bezwaren aanleiding geef t op groote schaal 
overgegaan tot den aanleg van entresols, zooivel voor onderge-
schikte en reservevertrekken als voor bureauruimten, welke laat-
ste veelal in verband met de geringe hoogte en de toegangen (die 
tot op het entresol gelegen deel der secretarie gaat door de toi-
letten) niet practisch zijn.  dienstaf deeling wordt door de ver-
deeling over entresols te ingewikkeld  nadeelen der ontworpen 
entresols zijn dat zij hoewel zelf niet hoog bovendien de onder-
gelegen vertrekken (en daarbij kamers van hoofdambtenaren, b.v. 
den gemeentesecretaris) verlagen. 

25. Entresols zijn in hoofdzaak voor  dienstvertrekken, garde-
roben en toiletten geprojecteerd en voor  reserveruimten als 
mogelijkheid bedoeld. e noodige toegangen zijn echter  allen, 
vanaf de betrokken afdeelingen door  diensttrappen en liften 
verbonden. 

26. Het ontwerp geeft overigens aanleiding tot de volgende bemer-
kingen. Het doortrekken der gevraagde buizentunnels wordt deels 
door de entresols belet, terwijl zij elders doodloopen legen liften. 
26. e buizentunnels en kokers vormen een ononderbroken ge-

heel. Nergens loopen ze dood, zooals serieuze bestudeering der 
plannen moge aantoonen. 

27.  verdeeling van gangen en hallen door rijen van zware con-
structief overbodige pijlers belemmert de circulatie en overzichte-
lijkheid, terwijl zij ook aan de verlichting in den weg staan.
pijlers muurpilastcrs versmallen de 3  breede gangen plaatse-
lijk  tot 2.20
27. e gangen zijn resp. 3.10 . en 6.60 . breed. e laatste zijn 
in het midden door  een ri j  kolommen verdeeld. 

28.  de neveningangen in den doorrit mede moeten dienen voor 
de drukbezochte groote bureaux Burgerlijke Stand,  Onder-
wijs en Betalingsbureau Belastingen is, in verband met het rijtuig-
verkeer in den doorrit, niet doelmatig. 
28. Aangezien er  4 toegangen zijn. waarvan de 2 belangrijkste 
niet in den doorrit , kan dit bezwaar niet van eenig gewicht wor-
den geacht. 

29.  den achteringang der hoofdvestibule ontbreekt een tocht-
portaal. 
29 All e toegangen hebben tochtdeuren. 

30. Bij de diensttrappen in de zijgevels is getracht over den doorrit 
heen een verbinding tusschen voor- en achtergebouw te bereiken. 

 belangrijke ingang onder den toren lot de centrale wachthal in 
het achtergebouw is te smal en die in den toren ontworpen trap te 
klein voor het te verwachten gebruik. 
30. t schijnt een depreciatie, terwij l de hier  verkregen op-
lossing van het vraagstuk eer  lof dan blaam doet verwachten. 

t trappenhuis is totaal 8.60 . breed, de treden resp. 2 > 1.60 
en 3.00 ; de ingang is normaal 2.00 . Aangezien er  buitendien 
nog meerdere ingangen zijn, kan het hier  geopperde bezwaar 
niet worden toegegeven. 

31. Aan de dienstvertrekken is niet altijd voldoende aandacht 

gewijd. 
31. t bezwaar  vermag geen indruk te maken, daar  het niet ge-
motiveerd wordt. 

32.  onderlinge groepeering der keukens en koffiekamers voor 
het personeel en hunne vcrdceling over twee verdiepingen is niet 
gunstig, terwijl de doorgaande spijzenlift te ver verwijderd is van 
de voornaamste lokalen in het voorgebouw. 
32. e koffiekamers, buffetten en dienkamers zijn op één ver-
dieping in den middenachtervleugel van het gebouw gelegen; 
alleen de keuken is onmiddellij k daaronder  geprojecteerd en 
door  lif t verbonden. Toen ik tot deze plaats en groepeering, 
centraal gelegen, onafhankelijk van de bureaux en in de nabij-
heid der  conciërgewoning gekomen was, meende ik een goede 
oplossing van dit moeilijke vraagstuk te hebben gevonden. Na 
vergelijkin g met de andere plannen ben ik nog van dat gevoelen. 

33.  conciërgewoning is klein en achteraf gelegen, terwijl de in-
gang op afgesloten terrein is ontworpen. 
33. n verband met het voorafgaande is de ligging goed. e 
woningruimte bedraagt  152 , heeft één kamertje meer  dan 
gevraagd werd en kan nog worden uitgebreid met een halve 
verdieping. 

34  rijwielbergplaats (in tweevoud ontworpen in afwijking van 
het programma) is niet gemakkelijk bereikbaar. 
34. Elk der  rijwielbergplaatsen voldoet op zichzelf aan de ge-
vraagde ruimte. e bereikbaarheid kan niet worden toe-
gegeven aangezien ze neven de ingangen, direct van de straat toe-
gankelijk en van twee kanten met het Stadhuis verbonden zijn. 

35. Ook de politiepost (cachot in het sousterrcin) voldoet niet aan 
het programma. 
35. e politiepost zou ook m.i. beter  te situeeren zijn. 

36.  bodenkamers zijn veelal donker (zij ontbreken op eenige 
der gevraagde plaatsen) en slecht te ventileeren. Garderobes en 
W.C.'s personeel (gelegen op entresols en niet bij bodenkamers) 
zijn ruim, maar de ventilatie zal veel te wenschen overlaten.
publieke W.C.'s in het achtergebouw op een entresol zijn niet 
gunstig gelegen. 
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36. e bodenkamers zijn allen goed verlicht en doeltreffend te 
ventileeren; zij  ontbreken nergens, waar  ze zijn gevraagd. e 
ventilatie van garderobes en W. C s voor  personeel, — meestal 
gelegen tusschen 2 tot 4 bodenkamertjes, is goed te regelen. 
Publieke W. C s zijn op elke verdieping ook op nog andere 
plaatsen te vinden. Bij  de publieke wachthal scheen mij  ruimer 
aanleg op entresol verkieselijker, dan minder  ruim gelijkvloers. 

e nadere beschouwing der  door  de Jury geboekte bezwaren, 
is geheel binnen het kader  van zakelijke opmerkingen en in den 
tred van haar  rapport zelve gebleven. 
Zi j  moge echter  besloten worden dcor  één algemeene vraag. 

. deze: of men bij  het overwegen der  waarde van een archi-
tecturaal ontwerp, wel vruchtbaar  en rechtvaardig werk kan 
doen. wanneer  men zich aan detailkritie k overgeeft, zonder 
daarbij  aldoor  het groote samenstel in het oog te houden. Zoo-
doende toch loopt men gevaar, om de boomen het bosch niet 
meer  te zien en vooral het gezang niet vernemen van de vogelen 
die er  in wonen. 

Bussum. Juni 1913. . E . 

. 
E E . 

Onderwerp :  BENEVENS Ondkkwuzkkswoning. 

Uitgeschreven door  de Vereeniging van Nederlandsche Bak-
steenfabrikanten. 

t hieronder  volgend t van deze prijsvraag zij 
voorafgegaan door  een woord van erkentelijkheid aan de Ver-
eeniging van Baksteenfabrikanten voor  hetgeen zij  ter  bevor-
dering der  Nederlandsche bouwkunst speciaal in de laatste jaren 
doet. Ons prachtig materiaal, de Nederlandsche baksteen, tech-
nisch reeds zoo uitmuntend dat het de vergelijking met het 
buitenlandse!) fabrikaat gemakkelijk kan doorstaan, beleeft 
tegenwoordig ook een artistiek en opbloei. t er  naast het veelal 

gebruikte kleurig hardgrauw en appelbloesem nog tal van an-
dere soorten bestaan, in rijk e verscheidenheid en vele met bij -
zondere, artistieke kwaliteiten, was in de laatste jaren reeds 
door  meerdere fijn-voelende architecten ingezien, zoodat ook 
de rijk e tonaliteit der  miskleurige en der  handformaat steenen 
weer  werd gewaardeerd en deze soorten, zij  het nog spaarzaam, 
werden toegepast. 

Toch werd de groote en veelzijdige rijkdo m van vorm, kleur  en 
materiaal aspect, die de baksteen kan bezitten niet algemeen 
ingezien, vooral niet door  de fabrikanten, en dus ook niet vol-
doende voortgebracht. 

e bescheiden maar geslaagde Baksteen-tentoonstelling in 
1912, gehouden in het Gebouw der j  t. bevordering 
der  Bouwkunst, was de eerste, nog eenigszins aarzelende uiting 
van het streven der  fabrikanten, naast de technische ook, en 
vooral, de aesthetische kwaliteiten van den baksteen te ver-
toonen. Op deze tentoonstelling werd velen fabrikanten den 
weg gewezen, in welke richtin g zij  hun materiaal artistiek kon-
den verbeteren en nieuwe, door  de moderne architecten ge-
wilde soorten konden maken. , bij  het samenspreken van 
fabrikan t en architect, bleek, dat de fabrikant het eigenlijk ge-
zegd artistieke van zijn materiaal nog niet op juiste wijze onder 
oogen had gezien en deze waarde, ook uit economisch oogpunt, 
niet voldoende had beseft. 

Na deze tentoonstelling gingen meerdere fabrikanten met ijver 
aan het werk om te trachten, de artistieke mogelijkheden van 
den baksteen te verruimen; zij  willen het materiaal op hooger 
peil, tot grootere en rijker e schoonheid brengen, en hun groot 
opgevatte tentoonstelling s en Tuin"  in 1914 kan van dit 
streven een goed denkbeeld geven. 
Zoodoende werkt de Vereeniging van Baksteen-fabrikanten 
krachti g mede om onze nationale bouwkunst te verrijke n en te 
veredelen. 

t deze Vereeniging dus om dit streven alle lof toe. niet min-
der  verdienstelijk maakt zij  zich door  hare studieprijsvragen, 
waardoor  zij  vooral de jongere krachten in de gelegenheid stelt 
zich te oefenen in het ontwerpen van baksteen architectuur. Zoo 
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wordt ook hiermede onze bouwkunst op vruchtbare wijze be-
vorderd; want het blijk t uit de vele inzendingen zoowel op de 
prijsvraa g voor  de kleine e Woning, uitgeschreven in 
1912, als op die voor  een , dit jaar  gehouden, dat er 
veel animo voor  deze prijsvragen is. 

e waarde van studie prijsvragen als deze moet men niet onder-
schatten. e ontwerpers ontwikkelen zich niet alleen bij  het 
maken van hun eigen project, zij  leeren ook zeer  veel van het 
werk van hun mededingers. En ten slotte zullen deze jongeren, 
eenmaal de ouderen en daarmede uitvoerende architecten ge-
worden, de goede baksteen-lessen van deze prijsvragen der  Bak-
steenfabrikanten niet vergeten zijn. integendeel deze nuttig ver-
werken. 

k geloof daarom, dat een woord van hulde aan de Vereeniging 
van Baksteenfabrikanten voor  hare bevordering der  Bouwkunst, 
alleszins op zijn plaats is. J. G. 

. 
Op deze studieprijsvraag zijn ingekomen 83 antwoorden, meeren-
deels met 5, de overige met 6 teekeningen; alle vergezeld van 
een memorie van toelichting. 

e groote hoeveelheid studiemateriaal toont aan. dat er  veel 
liefhebberij  voor  deze prijsvraag geweest is. en dat de Vereeni-
ging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten velen deelnemers 
de gewaardeerde gelegenheid heeft geboden om hunne denk-
beelden op papier  te brengen. 
Studieprijsvragen als deze kunnen daarom gerekend worden 
onder  de zeer  werkzame middelen tot verheffing van de bouw-
kunst ; deze verdienste is er  onafscheidelijk aan verbonden, ook 
wanneer, zooals bij  deze studieprijsvraag het geval is, geen der 
inzenders er  in slaagt een in alle opzichten bevredigende oplos-
sing van het vraagstuk aan de hand te doen. 

t te motiveerenkan vrijwe l overbodig geacht worden. , 
welk een prachtige gelegenheid wordt hier  aan serieuze jonge 
krachten geboden, hun talent te beproeven ! 
Welk een verscheidenheid aan oplossing, alleen reeds wat den 
plattegrond betreft, is mogelijk gebleken! 
Bij  de eerste schifting wilde de jur y trachten na te gaan, tot hoe-
veel typen de plattegronden waren terug te brengen ; het bleek 
haar  echter, dat zoo velerlei oplossingen gegeven waren, dat van 
een nadere indeeling op dien grondslag moest worden afgezien. 
Van de 83 antwoorden kwamen voor  een nadere bestudeering 
in aanmerking de navolgende acht ontwerpen : 

: Plutarchus. V. . G.. Zes, Voor  de jeugd, Edi, Baksteen, 
Jacoba, Petrus. 
Bij  een meer  ernstige beschouwing bleek; dat geen der  ingezon-
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den ontwerpen in alle opzichten de Jury kon bevredigen, het-
geen zij  zeer  betreurde, omdat eenige ontwerpen inderdaad van 
talent getuigden. 
„Baksteen" , Jacoba"  en „Edi "  vielen uit; „Baksteen"  en „Jacoba" 
omdat zij  een oplossing aan de hand deden, die de Jury voor  een 
dorpsschool niet gewenscht voorkwam; „Edi" , een school met 
een verdieping, leidt tot een te aanzienlijke hoogte-ontwikkeling, 
terwij l de geheele opvatting te weelderig is. 
„Baksteen"  is te groot van opzet; vooral de onnoodige toren-
bouw valt buiten het kader  van een dorpsschool. e architecto-
nische opvatting van dit plan werd door  de Jury echter  lang 
niet onverdienstelijk gevonden. 

e inzending onder  het motto „Jacoba"  werd niet belangrijk ge-
noeg geoordeeld ; de ontwerper  heeft iets geleverd, dat te weinig 
van het gewone type afwijkt ; het gymnastieklokaal is te klein en 
de speelplaats ongunstig gelegen. 
Nu bleven vij f ontwerpen over, die, elk op zich zelf beschouwd, 
in meerdere of mindere mate gelukkige oplossingen vertoonden. 

 V.  G. 
t ontwerp verdient om zijn goede architectonische oplossingen 

op den voorgrond geschoven te worden. e massawerking en de 
hoofdverhoudingen zijn gelukkig. Ook de plaatsing en de vor-
men der  ramen getuigen van talent, terwij l de architectuur  een 
goed baksteenkarakter  vertoont. Op zakelijke wijze is in dit ont-
werp het begrip „dorpsschool"  uitgedrukt . e groepeering der 
gebouwen op het terrein is goed. e speelplaats, onmiddellij k 
grenzende aan 4 leslokalen, is echter  niet gunstig gelegen. e 
groote en hooge daken zullen in een dorp en in het landschap 
goed voldoen. e overdekte speelplaatsen vormen een aardig 
gevonden en fraaien overgang tusschen de verschillende ge-
bouwen. 

e inzending kon echter  niet voor  bekroning in aanmerking 
komen, omdat de planindeeling niet geheel in orde is. r  het 
ontbreken van een doorgaande gang tusschen de leslokalen 
kunnen de leerlingen niet binnenshuis het gymnastieklokaal be-
reiken. Ook is het een fout bij  deze planindeeling. dat erbij 
brandgevaar slechts c;e:n uitgang is. r  evenwel vorengenoem-
de gang te projecteeren.'t geen in dit plan gemakkelijk uitvoer-
baar  is. is aan deze bezwaren te gemoet te komen. e raamhoogte 
in de leslokalen is in strij d met de e Besluiten, aange-
zien de hoogte onder  de borstwering der  ramen bedraagt 1 50 . 
en dit als maximum mag zijn 1.25

t plan der  woning is doelmatig. 

Tot het nu volgende plan voelde de Jury zich aanvankelijk het 
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meest aangetrokken. e ontwerper  heeft zich met veel liefde in 
het onderwerp ingewerkt en het geheel is met smaak voorge-
dragen. Echter  kon deze inzending niet voor  een bekroning in 
aanmerking komen, en wel op grond van de navolgende over-
wegingen. 

e ve rdiensten van dit ontwerp moeten in hoofdzaak in de goede 
planindeeling worden gezocht; echter  wordt een hoekingang 
niet doelmatig geacht e architectuur, al moge zij  een fijnvoe-
lenden geest verraden, is voor  een dorpsschool te weidsch. Ook 
is in de architectuur  de hoekingang niet tot een rijp e oplossing 
gekomen. 
Evenals vele ontwerpen heeft ook dit ontwerp het gebrek, dat 
de onderwijzerswoning te royaal is opgevat. t plan en de lig-
ging der  school zijn doelmatig en voldoen, wat de algemeene in-
richtin g betreft, van alle ontwerpen het best aan de eischen, die 
aan een modern schoolgebouw moeten worden gesteld. Zéér 
practisch is het gymnastieklokaal ingericht, dat, van bioscoop-
inrichtin g voorzien, geheel afzonderlijk van het schoolgebouw 
kan worden in gebruik genomen. e open en overdekte speel-
plaatsen, gelegen aan de achterzijde der  gebouwen, zijn niet 
hinderlij k voor  de lessen. 

Bezwaren zijn in te brengen tegen de ligging van drie lokalen 
vlak op het zuiden, hoewel dit niet als een hoofdbezwaar  kan 
gelden. e radiatoren in de leslokalen zijn verkeerd aangebracht, 
terwij l de Jury niet overtuigd is van het nut van het tegen den 
achterwand der  lokalen geprojecteerde luchtkanaal. Zij  meent, 
dat dit doellooze object de lokalen noodeloos zal ontsieren. 

 „Zes". 
t ontwerp vertoont een simpele baksteen-architectuur, die 

aan het gestelde doel beantwoordt. e architectuur  verheft 
zich echter  niet veel boven het alledaagsche. 

e houten lateien boven enkele ramen en deuren waren beter 
door  rollagen of bogen te vervangen, waardoor  het gevel-ont-
werp veel zou winnen. 

e plattegrond is beknopt en doelmatig. Aan de bij  de wet ge-
stelde eischen is voldaan. Op de zijgang langs de twee rechts ge-
legen lok.,] i-ii is niet gemakkelijk toezicht te houden. 

e speelplaats heeft hetzelfde gebrek als die van het motto 
„V . . G." 

e woning is niet ondoelmatig, doch te royaal voor  het doel. 

- Voor de Jeugd" 

Geeft een plan, dat gemakkelijk te overzien is ; voor  een dorps-
school echter  te kostbaar. e lokalen zijn ter  weerszijden van de 
gang geprojecteerd; dit leidt tot een kapoplossing van te groote 
verhouding en te groote ruimte-omsluiting. Wel is van die ruimt e 
parti j  getrokken door, wat bij  geen der  overige plannen het geval 
is, op de verdieping een cantine onder  te brengen ; een niet onaar-
dig denkbeeld, juist in een dorpsschool, waar  de kinderen vaak 
in de middaguren moeten overblijven, maar  waarvan de uitvoe-
rin g te groote uitgaven zou veroorzaken. e gevel aan de speel-
plaatszijde toont dit duidelij k aan; hier  blijkt , hoe ver  de ont-
werper  afgedwaald is van zijn doel: het ontwerpen van een 
dorpsschool. e onderwijzerswoning is beknopt en passend voor 
de bestemming. 

e Jury wil nog wijzen op het geveldétail, waaruit blijkt , dat de 
ontwerper  gestreefd heeft naar  zekere verrijking . 

Na deze vier  inzendingen ten opzichte van elkaar  te hebben ver-
geleken, oordeelde de Jury, dat de twee eerste, „V . . G."  en 
„Plutarchus" . op een gelijke belooning aanspraak kunnen maken. 
Zi j  heeft daarom elk ƒ125. toegekend. Ook .Zes"  en-Voor  de 
Jeugd"  wenscht zij  een gelijk bedrag toe te kennen, en wel van 

ƒ50.—. 

Nog blijf t te bespreken de inzending, motto e ont-
werper  van dit plan heeft gezacht naar  een oplossing wars van 
alle conventie, en is daarin ontegenzeglijk geslaagd. Een andere 
vraag is het, of hetgeen hij  hier  aanbiedt rij p en voor  uitvoering 
vatbaar  is. e Jury meent dat te mogen betwijfelen. t gebouw 
maakt eenigszins een sprookjesachtigen indruk , gelijk ook de 
bedoeling van den ontwerper  is. e Jury meent, dat, wanneer 
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de ontwerper  tot rijper e ontwikkeling zal zijn gekomen, wellicht 
nog verdienstelijke ontwerpen van hem verwacht kunnen wor-
den. e Jury waardeert het, dat de ontwerper  tracht te ont-
komen aan het conventioneele en het alledaagsche, en iets wil 
geven, dat meer  stemmingsvol is en vooral tot het kind spreekt. 
Wanneer  dit project eens zou worden uitgevoerd, zouden enkele 
„vreemdigheden"  gewijzigd moeten worden, zooals de ongemo-
tiveerde verdeeling der  raamroeden in de vensters ; een dege-
lijk e bouwkundige revisie van enkele belangrijke onderdeelen, 
die weinig rationeel zijn en niet voldoende baksteenbouw te 
zien geven, zou noodig zijn. 

e Jury oordeelde, dat dit plan een geheel aparte plaats onder 
de inzendingen inneemt, te weinig reëel en nog te onrij p is, en 
achtte, mede op grond van het hierboven aangevoerde, geen 
termen aanwezig tot belooning van dit plan. 
Eenreproductie van ditplan achtte de Jury echter  wel gewenscht. 

e gronden, waarop de Jury kwam tot hare voorstellen, geven 
eenstemmig haar  oordeel weer. 
Zi j  wenscht dit verslag te besluiten, met dank te brengen voor 
het vele serieuze werk, dat door  de inzenders geleverd is. 

t heeft de Jury genoegen gedaan, dat de pilaster- en fronton-
architectuur  bij  deze prijsvraag weinig is toegepast, terwij l de 
beste inzendingen aardige en talentvolle hedendaagsche bak-
steen-architectuur  te zien geven. 

e de invloed hiervan doorwerken op den bouw der  Neder-
landsche dorpsscholen! 

t feit, dat er  83 inzendingen zijn en er  slechts een klein getal 
voor  nadere beschouwing in aanmerking kon komen, bewijst, 
hoe moeilijk een zoo betrekkelij k eenvoudig vraagstuk toch nog 
is, zoodat er  niet genoeg op aangedrongen kan worden, dat 
dergelijke dorpsarchitectuur  door  daartoe bevoegden ontwor-
pen wordt. 

e Jury: 
. P. . 

J. . 

. . . 

G . . 

. . 

'Amsterdam, 4 Juli 1913. 

Plaats en datum der  openbare tentoonstelling van de ontwer-
pen, op deze prijsvraag ingekomen, zullen nader  worden be-
kend gemaakt. 

r  de welwillendheid van de e van , Orgaan van 
van de Vereeniging van Baksteenfabrikanten, zijn wij  instaat 
gesteld hierbij  afbeeldingen te geven van de ontwerpen V. . G 
en Plutarchus. 

m . Q 
Parkwijck . e bekende vill a aan de van Eeghenstraatte Am-
sterdam, door  Berlage gebouwd, zal in zooverre behouden blij -
ven, dat de afbraak gekocht is door  den heer  Joh. B. , 
architect te e Bildt , die het gebouw herbouwen zal te e Bildt 
onder  leiding van Berlage. Aanmerkelijk e wijzigingen zullen 
daarbij  in het oude plan worden aangebracht, terwij l ook de lig-
ging en de omgeving anders zullen zijn. e cultuur  historische 
beteekenis van deze vill a gaat daarmede vrijwe l geheel verloren, 
het beste ware daarom, dat Berlage het gebouw radicaal wijzig-
de overeenkomstig de nieuwe ligging en de nieuwe eischen. 

t Jan . Op Oud Eik en n in den g is 
15 Juli j.l . in een kleinen krin g van leerlingen en bekenden een 
monument onthuld op het graf van den heer  Jan , oud 
hoofdleeraar  aan de Academie van Beeldende . t mo-
nument, door  den architect W. t Cz. ontworpen, is met 
symbolen versierd, waarin de liefde van den overledene voor  de 
heraldiek en symboliek uitdrukkin g vindt. t een waardeeren-
de toespraak van den architect . A. van Nieukerken, oud-leer-
ling van de Academie, werd het monument onthuld. AT  Ct. 
Plaatsgebrek. Wegensplaatsgebrekmoetenmeerderebijdragen 
blijven liggen. 

33ste JRRRG. - 26 JUL11913. - No. 30 

BOUWKUNDIG 
WEEKBLA D 
O R G A A N ^ M A A T S C H A P P U 

TOTBEVORDERINGDERBOUIUKUNS T 

Commissie van e : . B. N. ; 
"w" . J. E ; A .  G . B . Z N .. : : : : : : : : 

. :: :: :: :: :: :: :: :: :: 

Bureau van e : t 402, A'dam. 
Bureau van Administr. : . 5, n . 
Uitgevers: N &  CO. :: "  " n . 

: voor  Nederland fr . p. p. ƒ7.50 'sjaars, voor ë en het Buitenland (bij  vooruitbetaling) ƒ 9.50. 
Afz. nummers ƒ 0.15. fr . p.p. N : v. 1 — 5 regels ƒ 1. - , elke regel meer  ƒ 0.20. Groote letters naar  plaats-
ruimte. Aankondigingen van aanbestedingen ƒ0.15. Abonnement van advertentiën tegen belangrijk verminderde prijzen. * 

: . t Nieuwe -
huis voor , door  J. Gratama. Vervolg. w 
met pastorie en catechiseerlokaal te . Arch. J. J. van 
Noppen. Schoonheidscommissie en openbaar  bouwkundig 
Adviesbureau. g van den heer  A. W. Weissman. 
Overheidsbemoeiingen met Stedenbouw tot aan den vrede van 

, door . W. B. Peteri, besproken door  F. J. . 
Amsterdam en haar  boomen, door  J. P. . Petri. Berichten. 

t een plaat. 

. 

T E S VOO
. £ 

r  J. . 

(Vervolg van blz. 338). 

Werk zag ik ook van ingetoogner 
Verfijning , waarin 't keurigste evenwicht 

e sterkte was : bewoogner 
n 't zijn. maar  zuiverder  niet licht. 

Wat spreek ik meer! t zulke kunstenaars bouwen. 
Geen vreemdeling zal uw volk als dood beschouwen. 

(Uit : e geest van Jacob van Campen,"  door 
Alber t Verwey ; e Beweging, Juli 1913). 

. Na het levendige, „schwung"voll e 

ontwerp van t valt de rustige bezon-

nenheid van de Bazel's inzending op. Een blik 

op de teekeningen is voldoende om in dit 

ontwerp een compleet stelsel te zien, dat zich vertoont 

zonderzwakhedenindebelangrijke partijen . Niets is aan 

het toeval overgelaten, alles is af en beheerscht, en tot 

in de onderdeelen verfijnd . e eerste indruk is niet 

overweldigend; maar  bij  nader  beschouwen treft het 

buitengemeene en in zekeren zin het grootsche van deze 

„organische rationaliteit" , om de karakteriseering van 

de Bazel zelf te gebruiken. 

n de plattegronden heerscht het systeem van vier-

kanten, zoowel in het voor- als in het achtergebouw. 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
ring der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

r  wordt eenheid bereikt, welke ook in de be-

handeling der gevels is terug te vinden.' e jur y acht 

blijkbaa r deze eenheid niet juist, daar  hierdoor geen 

scheiding is gemaakt tusschen het representatieve ge-

deelte en het dienstgebouw. t deze meening kan ik 

mij  niet vereenigen; integendeel, een goed bouwwerk 

moet zich als een geheel voordoen. e moeilijkheid 

van de vele verschillende belangrijke ruimten zóó 

op te lossen, dat zij  naar  buiten in de gevels spreken 

en dat toch het geheel aan elkaar  gebonden is, zoodat 

van eenheid gesproken kan worden, is een deugd en 

geen fout. Ook in moreelen zin is het niet juist het repre-

sentatief gedeelte en' het dienstgebouw als los van 

elkaar  te beschouwen t werk- en het feestgedeelte 

moeten een samenhangend geheel vormen in het totaal 

begrip . e deugd van eenheid in de gevels 

van het voor- en achtergedeelte heeft ook het ontwerp 

van Otten en Overeijnder. 

r  gelukkig is de doorrit , welke ook de reeds be-

sproken projecten hebben, en die waarschijnlij k is over-

genomen van het avant-project Evers. 

n het algemeen is de verlichtin g van het inwendige 

goed. t de entree en hoofdvestibule zeer  slecht ver-

licht zouden zijn, zooals het Jury t zegt, lijk t mij 

onjuist. s is het begin van de vestibule niet 

helder, zij  het voldoende, verlicht: dit heeft echter  aes-

thetisch het voordeel, dat de zeer  goed verlichte trap-

pen de aandacht trekken en als van zelf uitnoodigen om 

te gaan naar  de hoofd-verdieping. 

"Wel is het een bezwaar, dat door  de ligging der beide 

trappen, links en rechts, achter  zware pijlers, de trap-

pen zelf niet dat inviteerende en ruime gebaar  hebben, 

dat men bij  een dergelijken monumentalen aanleg zou 

wenschen. 

Zeer goede hoedanigheden bezit de feestverdieping, 

waarvan het Jury t terecht opmerkt: g 
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G E . Ontwerp motto: , van . P. C. E . . 

van de feest- en raadzaalgroepen op de hoofdverdie-
ping is in zijn geheel beschouwd van groot effect". e 
zuivere evenwichtigheid, de verfijnd e decoratieve be-
handeling en de goede en typische verlichtin g geven de 
vestibule hier  een uitnemend karakter . Strenge regel-
maat doet ook hier  zijn goede werking voelen; goed 
gevonden is de indeeling links en rechts met haar  5 
rechthoekige poortopeningen, waarachter  de trappen 
en de gangen zich bevinden, en waarboven in de 
middelste 3 velden hoog staand licht is aangebracht. 

t plafond, opgenomen in het vierkantensysteem, be-
staat uit gelijkvormige koepelgewelfjes. 

r  het in-een-loopen der  vertrekken is de geheele 
voorkant bij  feestelijkheden te benutten; zoodat, in 
aansluiting hiermede de ruime vestibule, de gangen en 
de trappen en de , een zeer  goed complex is 
verkregen. 

Niet begrijpelij k is de opmerking van het t 
dat de l niet gelukkig van vorm is; hij  is in-
tegendeel zeer  geslaagd, en leent zich uitmuntend tot 
een goede architectonisch-decoratieve behandeling. 

e bundelzuiltjes in de gangen maken de ruimte-ont-
wikkeling daar  ter  plaatse niet groot; de afstand tus-
schen zuilen en pilasters bedraagt 2.20 . t is niet 
veel, maar  voldoende, daar  de hoofdgangen uit dubbele 
zuilengangen bestaan. t voordeel van deze indeeling 
is, dat er  eenheid bereikt wordt met de zijgangen, die 
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half zoo breed zijn, terwij l daarenboven de verhouding 
in de breede hoofdgang niet gedrukt, maar  rijzi g 
wordt . t ook de ruimte-ontwikkelin g van de vesti-
bule sterk geaccentueerd wordt door  de niet breede 
gangopeningen, spreekt van zelf. 

e beide nevenzalen van de feestzaal zijn door  koepel-
gewelven overdekt, welke de rechthoekige vensters 
zouden doorsnijden; deze fout is gemakkelij\ te her-
stellen en wel door  hier  4 kleine koepelgewelfjes te 
maken, gelijk de vestibule bezit. Zoo zijn er  nog enkele 
minder  belangrijke foutjes, die met de conceptie weinig 
te maken hebben en die vermoedelijk een gevolg van te 
te snel werken zijn. 

t t vermeldt concentieus alles, wat zij 
als fouten of als foutjes veroordeelt; zoodat hare enkele 
waardeerende woorden ten slotte in de zee van be-
zwaren vri j  wel verdrinken. Niet nadrukkelij k en uit-
voerig genoeg komen in het t de zeer  bij -
zondere en groote verdiensten van deze inzending naar 
voren. e Bazel' heeft een verweer  geschreven op de 
beoordeeling van zijn werk door  de Jury; het is 
opgenomen in no. 28 en 29 van het B. "Weekblad. 

j  eindigt met een algemeene vraag: ..of men bij  het 
overwegen der  waarde van een architecturaal ontwerp 
wel vruchtbaar  en rechtvaardig werk kan doen, wan-
neer  men zich aan detailkritie k overgeeft, zonder 
daarbij  aldoor  het groote samenstel in het oog te hou-
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Chr . Gereform. k te . Architect J. J. van Noppen. 

den. Zoodoende toch loopt men gevaar, om de boomen 
het bosch niet meer  te zien en vooral het gezang niet te 
vernemen van de vogelen, die er  in wonen." 

t komt mij  voor, dat deze juiste opmerking niet 
alleen gemaakt kan worden over  de beoordeeling der 
Jury van het ontwerp van de Bazel, maar  dat zij  ook 
geldt voor  vrijwe l het geheele . 

s de plattegrond opmerkelijk door  zijn systematische 
klaarheid en eenheid, hetzelfde kunnen wij  zeggen van 
de gevels. Bijgaande afbeelding der  protectieteekening 
van den voorgevel doet het fraaie rythmische, het geor-
dende en het rustig-fijn e der  verhoudingen duidelij k 
zien. t deze zuiver-bouwkundige teekening streng 
maar aangenaam decoratief aandoet, acht ik een ver-
dienste van de architectuur. t maar eens op dat 
elk ontwikkeld bouwwerk ook in zijn projectieteeke-
ning .goed"  er  uitziet. Gelijk in de plattegronden vin-
den wij  ook in de gevels geen gewrongenheden, geen 
moeilijkheden (enkele kleinigheden uitgezonderd); alles 
is zoo harmonisch -gegroeid", zoo van zelf sprekend en 
uit-zich-zelf voortgekomen, dat de kritie k er  zoo goed 
als geen vat op heeft, of zij  zou het geheele stelsel 
dezer  kunst moeten verwerpen. s kunst is af; 
uitin g van een dergelijk volgroeid levensinzicht en van 
een daarmede geheel overeenstemmend bouwkunstig 
talent, dat zij  veeleer  het volkomen harmonisch einde, 
dan wel het begin eener  nieuwe kunst-evolutie genoemd 
kan worden. 

e twijfellooze vastheid, waarmede de gevels ontwor-
pen zijn, is bewonderenswaard, al doet zij  ons, die aan de 
meer  levensvolle bewogenheid der  karakteristieke mo-
derne bouwkunst gewend zijn, bij  eersten indruk eenig-
zins als een nuchterheid aan. 
Uit de goede verhouding van midden- en zijpartije n in 
den voorgevel herkent men den architect met het fijn e 
en welbewuste gevoel. e middenparti j  met de entree 
en de feestzaal spreekt naar  buiten. 

e koepel erboven is het minst gelukkig en zakt, vanaf 
de straat gezien, te veel weg. e pijler s der  midden- en 
zijpartije n zijn te zwaar  of te licht; te zwaar, in verband 
met den onderbouw, te licht voor  een flink pijler-karak -
ter. e muurpenanten op de hoofdverdieping in den 
voorgevel staan op smallere penanten op den beganen 
grond, wat niet juist is; daarenboven is de oplossing 
van vensterborstwering met strek er  onder  verbrokkeld. 

e driehoekige, weinig vooruitspringende dakvlakjes 
zijn gezocht en haast zonder  werking; de monumentali-
teit van het dak wordt hierdoor allerminst gediend. 

t lijkt , alsof hier  te veel de ornamentist-de Bazel 
gesproken heeft. 

e toren heeft de Bazel een eigenaardige plaats gegeven, 
namelijk aan het binnenplein in het dienstgedeelte. 

l gezien is hiertegen geen bezwaar  te maken, maar 
aesthetisch krijg t men dit bezwaar, dat alleen vanaf de 
binnenplaats de toren zich in zijn volle, imposante groot-
heid en sierlijken naald-vorm vertoont; vanaf de 
straat echter  gaat de toren geheel of gedeeltelijk schuil 
achter  de gevels, zoodat de voet nooit te zien is. n 

ilttltt j 

i i i i i 

 i i i i i i 

II II II 

II 
II 
II 
II 

l i

 i i

I II II  II II 

i i i i i i n n i i 

 i i i n
i  i n  l i 

Binnenplein met toren. 

elk geval zal de toren vanaf de voornaamste plek, de 
Coolsingel, zich niet op zijn voordeeligst voordoen. 
Ongeveer  in het midden van het raadhuis geplaatst, 
werkt de toren als een naaldvormig monument, reeds 
van verre het gebouw aanduidend. 

e gesloten vorm van den toren is geheel overeen-
komstig het karakter  van de gevels. 

e detailleering van de feestzaal vertoont de verfijning , 
de rust, de beslistheid en tegelijk ingetogen rijkdom , 
waardoor  de Bazel als kunstnijvere terecht zoo hoog 
geschat wordt. 

e belangrijke eigenschappen van deze schepping van 
de Bazel, trouwens van bijna al zijn werk, zijn onmisken-
baar. Van alle projecten van deze prijsvraa g is dit het 
meest .gekund", het meest beheerscht en daardoor  het 
meest, in zijn soort, een kunstwerk. Welke der  andere 
inzendingen toont die eenheid, die harmonie bij  vol-
komen eigen vormgeving, dat ontwikkelde rationalisme? 
Een vast en klaar  bouwkundig beginsel vormt de 
basis van dit ontwerp, het beginsel der  architecto-
nische wiskunde. t groote gebrek in zoo menig 
hedendaagsch ontwerp is het gemis aan systeem, aan 
orde, aan regelmaat, aan logische gegroeidheid, aan 
model, aan artistieke wiskunde. n ontwerpt veelal 
alleen op het gevoel, en daardoor  is het gevaar  zeer 
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groot vooral bij  hen, die geen groot talent hebben 
dat de verschillende deelen van het ontwerp geen vol-
doende verband hebben en de verhoudingen te wille-
keurig worden. n ontwerpt dan eigenlijk te wild, te 
persoonlijk en te oppervlakkig. 
Want ten slotte is het de wiskundige grondslag, die 
aan de schoonheid der  bouwkunst geeft dat algemeene 
en dat eeuwige dat in de natuur-schepping zelf schuilt. 
Een groot bouwmeester  is een diepvoelend wiskundige. 

e talrijk e verschillende ruimten, die hij  moet samen-
voegen, zooals vestibules, gangen, trappen,zalen,kamers 
enz., moet hij  niet alleen in zuivere doelmatigheid, in 
juiste volgorde en naar  aesthetischen ruimte-indru k 
groepeeren maar  hij  moet deze alle zóó door  eenzelfde 
eenheid van maat en ruimt e binden, dat een op juiste 
wijze gegroeid totaal ontstaat, een natuurlijk e eenheid 
in veelheid, zooals een kristal of een plant dat is. 
Er zijn nog velen, die van het soort cellen-systeem,dat in 
het ontwerp van de Bazel te herkennen is, niets moeten 
hebben. r  deze vergeten.dat alle groote kunstwerken 
systemen bevatten, dat alle composities een wiskundige 
basis hebben. Ja, zelfs de e e 
schilderkunst heeft deze in sterke mate, hoewel hierbij 
duidelij k te zien is, dat hoemeer  de schilderkunst van 
gestyleerde abstractie van den vroeg-tijd overging tot 
realistische werkelijkheid van den laat-tijd , hoe meer 
dus de stijl van het algemeen ging naar  het persoonlijke, 
hoe meer  ook de wiskunde, en daarmede de grootheid 
van den stijl , verdween. 

Zoo voert de beschouwing van dit ontwerp van de Bazel 
tot de kern van de bouwkunst. En reeds dit is eengroote 
verdienste van den geest van deze schepping. 

e kunst van de Bazel is diep-zinnig. Bij  haar  leeren 
wij  weer eens goed, wat wij  in onzen, nog sterk indivi -
dualistischen tij d dreigden te vergeten, dat bouwkunst 
wiskunst moet zijn. 

r  is hiermede het laatste woord van de bouwkunst 
gezegd? 

s vroeger  heb ik stijl genoemd: eeuwigheid en tijde-
lijkheid , analoog met het leven, dat door  den stijl ver-
beeld wordt, en dat ook is: eeuwigheid en tijdelijk -
heid. t eeuwige in bouwkunst zetelt in de onver-
anderlijk e natuurkrachten en in de wetten van den 
organischen opbouw en der  harmonie, die artistieke 
wiskunde genoemd kan worden; het tijdelijk e wordt 
gevormd door  de keuze van den wiskundigen vorm en 
door  de wijze, waarop de mensch zijn eigen tijdsgevoel 
op dezen basis weergeeft. 

e Gothiek zoowel als de Barock zijn, ontdaan van hun 
versieringsvormen, in grondslag wiskundig, abstract, 
algemeen; de Gothische wiskundige vorm is anders dan 
de Barock wiskundige vorm, terwij l de tijdsgeest, de 
tijdelijkheid , daarenboven vooral naar  voren komt in 
de versieringsvormen. 

Zij n niet alle groote kunstwerken van alle tijden, m.a.w. 
hebben zij  niet alle het eeuwige in zich ? En toch, ken-
merken diezelfde kunstwerken zich niet door  een zeer 
krachtige tijdelijkheid , door  een markant vertoonen 
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van wat dien toen levende kunstenaar  van alle andere 
tijden onderscheidt en wel moet onderscheiden? En 
is niet juist dat het ontroerende, het grootsche en 
het godsdienstige in elk groot kunstwerk, dat wij  een 
menschelijkheid zien in contact met het ruimere, zóó 
dat een tijdelijkhei d belicht wordt door  het eeuwige en 
het eeuwige gezien wordt in een tijdelijkheid ? 

Welnu, de bouwkunst van de Bazel heeft wel in voor-
treffelijkhei d het eene deel, het abstracte, het harmo-
nisch-ontwikkelde; maar  het andere deel, het tijdelijke , 
de moderniteit, komt niet voldoende tot een accentvolle, 
karakteristiek e uiting. t werk van de Bazel is wat 
tijdeloos. k bedoel hiermede, dat zijn harmonische 
uitin g niet tevens is een groote, spontane, levensvolle 
uiting. e robuustheid van dezen tijd , vol strijd , vol 
kracht , maar  ook vol contrasten, weerklinkt niet in 
het ontwerp van de Bazel. Zij n architectuur  heeft niet 
genoeg de groote greep, de sterke bezieling, het karak-
tervolle accent, die haar  in alle opzichten zouden maken 
tot dè vertolking van het s voor  de bedrijvige 
en groote, modern-wordende handelsstad . 
Toch is dit project zoo doortrokken van den logischen, 
ordenden, waar  en zakelijk uitbeeldenden geest van de 
moderne bouwkunst, en is deze architectuur  zoo zuiver 
en zoo beheerscht, dat dit s van de Bazel een 
belangrijk modern kunstwerk is, en reeds daarom waar-
dig uitgevoerd te worden. 

(Wordt vervolgd. 

W T E EN CATE -
 T E . 

et kerkgebouw met de pastorie en het cate-
chiseerlokaal, waarvan hierbij  enkele af-
beeldingen zijn geplaatst, zijn gebouwd op 
een terrein aan de s hoek Jacobstraat 

, voor 

om 

!ÖÖ! 
te 
rekening van het 

r  der 
Chr . Geref. Ge-
meente aldaar. Zoo-
als de situatie dui-
delijk doet zien, 
waren de afmetin-
gen van het bouw-
terrein vastgelegd 
en moest er  reke-
ning mede worden gehouden, dat een strook ter  breedte 
van 2.50 . aan de zijde van de s onbebouwd 
moest blijven en benut als voortuintjes. 

e gevels zijn opgetrokken van kleurige klinkers, met 
toepassing van natuursteen voor  verschillende con-
structiedeelen ; de dakvlakken zijn gedekt met leien; de 
ramen zijn bezet met gekleurd glas in lood. 

t kerkrui m is overwelfd door  een houten tongewelf 
dragend op versierde muurconsole's. e wanden zijn 
gedeeltelijk voorzien van betimmeringen, overigens ge-

schuurd en afgewerkt met 
frescoliet. e hoofdkleuren 
zijn geel, wit en blauw. 
Boven het spreekgestoelte is 
een balcon, waarop het orgel 
is geplaatst, waarvan betim-
mering en kleur  zijn aange-
bracht in overeenstemming 
met de omgeving. 
n het kerkrui m is met inbe-

grip van de gaanderij  gere-
kend op 500 zitplaatsen, ter-
wij l de ruimt e van het cate-
chiseerlokaal aan het kerk-
rui m kan worden toegevoegd, 
door  opwinding van een 
daartusschen aangebracht 
rolluik . t geheel is evenals 
de meubileering eenvoudig 
opgevat, 

t den bouw werd in den 
zomer van het vorige jaar  be-
gonnen, terwij l op 7 i j.l . 
het kerkgebouw plechtig 
werd ingewijd. e uitvoering 
van den bouw werd opgedra-
gen aan den heer . Neder-
koorn te , van het 
orgel aan den heer  Standaart 
te , van de ver-
warming en verlichtin g aan 
de firm a . g en Zoon 
te . 

, Juni 1913. 

J. J. VAN NOPPEN. 

GELUK > 
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E EN 
OPENBAA G 

. 1 
Onderwerpen, besproken in de Vergadering van -
den der j  op 28 i j.l -

, E EN 

G . 

door  A. W. , Secretaris Bond . 

et doel van t is het behoud der 
schoonheid van Nederland. Zal dit doel be-

BP  reikt worden, dan behoort er  niet alleen voor 
' gezorgd te worden, dat de oude schoonheid 

in stand blijft , maar  ook, dat nieuwe schoonheid ont-
staat. t ziet niet slechts naar  het verledene, 
maar  ook naar  de toekomst. 

r  middel, dat dienen kan om dit doel te bereiken, 
wenscht t te gebruiken. Punt 5 van zijn werk-
program, aan welks samenstelling de heeren . Jan 

f en . de Bazel deelgenomen hebben, luidt : t 

bevorderen, dat nieuw te stichten bouwwerken aan de 
eischen der  schoonheid voldoen". e toelichting noemt 
deze werkzaamheid een der  belangrijkste bemoeiingen 
van den Bond. n wordt verder  gezegd: s be-
staan in eenige groote gemeenten „Schoonheidscommis-
sies", waarvan invloed ten goede uitgaat. r  echter 
die commissies uit den aard der  zaak slechts zeer  be-
perkt in getal zullen zijn. behoort de Bond in te stellen 
een „Schoonheidsraad", welke zijn diensten overal ver-
leent, waar  dit noodig is. e taak van dezen d zal 
zijn, adviezen te geven omtrent alles wat van invloed 
kan wezen op de schoonheid van stad en land." 
Gebrek aan middelen heeft tot dusver  verhinderd, dat 
deze „Schoonheidsraad", wien de noodige bezoldigde 
technische hulp zou moeten worden verleend, kon wor-
den ingesteld. h de commissie, die thans werkzaam 
is, en waarin de vier  bouwkunst-lichamen elk een lid 
hebben aangewezen en waartoe ook de architecten-be-
stuursleden van den Bond behooren, heeft reeds met 
loffelijke n ijver , zonder  bezoldigde hulp, gedaan wat des 
„Schoonheidsraads"  is. Zij  heeft adviezen gegeven om-
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trent ontwerpen, die aan haar  oordeel onderworpen 
werden, zij  heeft ontwerpen verbeterd of voorstellen tot 
verbetering gedaan. 

t zal het toejuichen, als er  meer  dergelijke 
commissies, hetzij  dan schoonheidscommissies of com-
missies van advies op deze wijze werkzaam zijn. 

n heeft tegen deze werkzaamheid bezwaren inge-
bracht. Zij  zou de vrijhei d der  kunstenaars belemmeren 
zij  zou een zeer  ongewenschte mededinging met die kun-
stenaars in het leven roepen. 

Tot dusver  zijn van die belemmering der  vrijhei d nog 
geen voorbeelden gegeven. Slechts heeft men veronder-
stellingen gemaakt omtrent het lot, dat den ontwerpen 
van vóór de instelling der  eerste ..Schoonheidscommis-
sie"  gestichte gebouwen zou zijn ten deel gevallen, als 
zij  aan het oordeel van zulk een commissie onderwor-
pen waren geworden. 

e bouwkunst beleeft thans een moeilijken tijd . e on-
beperkte vrijheid , die de negentiende eeuw aan haar 
beoefenaars gaf, heeft slechts verwarrin g tengevolge 
gehad; iedere band, die een overlevering van eeuwen 
kon geven, werd losgemaakt. "Was de vrijhei d der oude 
meesters beperkt door  den stijl , waaraan alle tijdge-
nooten zich hielden, nu kon iedere vogel zingen, zooals 
hij  gebekt was.  niet uit iederen snavel komt een 
schoon geluid, al wordt zijn bezitter  tot de zangvogels 
gerekend. e nachtegaal is maar  een klein beestje, de 
raven zijn groot. 

"Wanneer  wij  zien, wat er  gedurende de tweede helft der 
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negentiende eeuw in Nederland gebouwd is, dan treft 
het ons, dat daaronder slechts bij  uitzondering werk van 
wezenlijke kunstenaars voorkomt. En zonderling is het, 
dat zij, die in het navolgen van het werk dier  meesters 
hun heil zochten, juist datgene overnamen, wat minder 
gelukkig was. 

e dorpstimmerman bouwde geen boerenwoning meer, 
of hij  moest er, hoe dan ook, motieven van „villa's "  aan 
te pas brengen. j  zag geheel over  het hoofd, dat de 
oude boerenwoningen in iedere streek van ons land een 
bepaald type vertoonen, ontstaan door  een langdurige 
overlevering en daarom prachtig in de omgeving passend. 

e dorpstimmerman was in de groote steden geweest, 
hij  had gezien, wat daar  gebouwd werd en hij  had, op 
zijn manier, beproefd, dat na te volgen. Of misschien 
had hij  zijn voorbeelden niet eens zoo ver  gezocht, doch 
ze aan de „villa's" , die in de buurt waren verrezen, ge-
vonden. 
En ook in de groote steden ziet men voorbeelden van 
wansmaak in overvloed. k zal mij  er  wel voorwachten, 
te zeggen, dat die wansmaak alleen getoond werd aan 
ontwerpen, gemaakt door  personen, die zich zonder 
recht met den naam van bouwkunstenaar  sierden. r 
ik geloof toch, dat, althans in den laatsten tijd , de we-
zenlijke architecten slechts zelden in een individualisme 
vervallen zijn, dat met wansmaak gelijk te stellen ware. 

t zou zeker  het meest gewenscht zijn, dat alleen aan 
hen, die waarlij k architecten mogen heeten, in den ver-
volge het bouwen vergund werd. r  dit schijnt een 

ideaal, hetwelk vooreerst nog niet voor  verwezen 
lijkin g vatbaar  is. 

e revolutie heeft aan het voortbestaan der  oude 
overleveringen te plotseling een einde gemaakt, 
dan dat men zou mogen hopen, dat weder, als van 
ouds, alleen zij  die getoond hadden, hun vak te 
verstaan, het mochten uitoefenen. 
Naar  bekwaamheid wordt eigenlijk in onzen tij d 
niet gevraagd. , tot het begin der  19e eeuw, 
ontwerper  en uitvoerder  slechts één doel, namelijk 
om werk te leveren, dat aan de eischen der kunst en 
van het vak voldeed, nu moet de uitvoerder  trach-
ten, zoo goedkoop mogelijk werk te maken en kan 
de ontwerper  daar  hij  niet als zijn voorgangers uit 
gelukkiger  tijden in een stijl en een cultuur  een vast 
richtsnoer  heeft, nooit met die zekerheid, met die 
vanzelfsprekendheid werken, welke wij  in oude 
bouwwerken zoo bewonderen. 

r  moeten, omdat dit zoo is, nu alle pogingen, 
die tot verbetering van deze verkeerde toestanden 
gedaan worden, achterwege blijven? s het af te 
keuren, dat sommige gemeentebesturen hier  te 
lande het verleenen der  vergunning tot bouwen af-
hankelijk stellen van het voldoen aan eischen van 
welstand, dat het instellen van zoogenaamde „com-
missiën van advies"  reeds hier  en daar  wordt 
overwogen ? 
k geloof, dat men wel zal doen, eer  men het ant-

woord op deze vraag gaat geven, het onderscheid te 
erkennen, hetwelk er  bestaat tusschen het belang 
der bouwkunst en dat van haar  beoefenaars. Te 
dikwijl s wordt, doch ten onrechte, dit verschil over 
het hoofd gezien. 

t is een belang der  bouwkunst, dat het peil van 
wat er  gebouwd wordt, stijgt. t is een belang 
van haar  beoefenaars, dat aan hen, die geen be-
hoorlij k ontwerp kunnen maken, het bouwen belet 
wordt . s die menschen zijn te vergelijken bij  de 
„beunhazen"  tegen wie de oude gildemeesters door  de 
overheid beschermd werden. 
n onzen tij d van vrijhei d is een dergelijke bescherming 

van bevoegden een onmogelijkheid geworden. A l wat 
zou kunnen worden bereikt, ware het invoeren door  de 
overheid van een examen, waar  de candidaten zouden 
moeten toonen, de beginselen van velerlei hulpweten-
schappen te kennen. r  daardoor  zou het peil van 
wat er  gebouwd wordt, zeker  niet stijgen. 

n ontwerpers, die men eigenlijk geen ontwerpers kan 
noemen, goeden raad geven, hun werk verbeteren, het 
desnoods overmaken, ziedaar  de taak der  „advies-bu-
reaux" . 
k kan mij  voorstellen, dat het architecten moet ergeren, 
wanneer  op deze wijze van kiezelsteenen soep wordt 
gemaakt. Waarom gaan de menschen, die zulke stum-
pers met het vervaardigen van ontwerpen belasten, niet 
liever  naar  een bekwaam architect? Ja, het ware te 
wenschen, dat zij  het deden, maar  zij  doen het nu een-
maal niet, daar  bij  het geven van opdrachten hier  te 
lande, allerlei overwegingen gelden, waaronder  die, 

Chr . Gereform. k te . 

welke op de bekwaamheid van den architect als kunste-
naar  betrekking hebben, slechts bij  hooge uitzondering 
voorkomen. 
Zoo zullen dan de bouwkunst-adviesbureaux door  de 
architecten voorloopig nog, in het gunstigste geval, als 
een noodzakelijk kwaad beschouwd worden. n 
valt dit kwaad, als het eerste bureau in werking is, nog 
wel mede. Verleden zomer heb ik gelegenheid gehad, 
met de  Beratungsstelle für das Baugewerbe 
in Württetnberg" en haar  werkzaamheid kennis te ma-
ken. t lichaam, hetwelk sedert 1 November  1905 be-
staat, en een jaarlijksc h subsidie van ƒ 18.000 van het 
rij k krijgt , bepaalt zich bij  het beoordeelen en het ver-
beteren van ontwerpen niet. t wil vooral opvoedend 
werken, door  den beoefenaars der  bouwambachten te 
hulp te komen, daar  het, en zeker  met recht, in het ver-
loren gaan der  goede overleveringen uit den tij d dei-
gilden een der  voornaamste oorzaken ziet van het meer 
en meer  verdwijnen der  schoonheid. m werden 
cursussen voor  ambachtsbeoefenaars georganiseerd, 
goede ontwerpen in druk verspreid en scholen inge-
richt , waar  den leerlingen wordt onderwezen, hoe zelfs 
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de eenvoudigste gebouwen schoon kunnen zijn. Archi -
tecten van naam belasten zich daar  met het onderricht, 
hetwelk een vri j  karakter  heeft. 
Wanneer  ook een Nederlandsch advies-bureau op deze 
wijze zou willen werken, dan zou het ongetwijfeld veel 
nut kunnen stichten. En het schijnt niet onmogelijk.dat 
het door  die werkzaamheid velen, die nu nog tegenstan-
ders van zulk een bureau zijn, met zich zou kunnen ver-
zoenen. 

t zal zeker, zooals ik reeds in den aanvang 
van mijn inleiding zeide, het totstandkomen van zulk 
een bureau toejuichen, omdat daardoor  het behoud der 
schoonheid van Nederland in de toekomst gebaat zal 
worden. 
n den laatsten tij d is het instituut der  .schoonheids-

commissies", dat, toen het werd ingesteld, veler  sym-
pathie had, door  sommigen afgekeurd. k zal de bezwa-
ren, die vooral tegen de werkzaamheid der  Amster-
damsche Commissie in het midden werden gebracht, 
hier  noch opsommen, noch pogen te weerleggen. Slechts 
moge er  op worden geweien, dat de Commissie in de 
verkaveling der  gronden, waarop gebouwd moest wor-
den, niet werd gekend. r  gegadigde kon den grond 
krijgen , dien hij  verlangde, mits hij  slechts wilde beta-
len, wat er  voor  gevraagd werd. Naar  de bestemming, 
die hij  er  aan gaven wilde, werd geen onderzoek inge-
steld. Wel mocht hij  niet aan het bouwen gaan, eer  zijn 
ontwerp de goedkeuring der  Commissie verkregen had, 
doch overigens werd hem de meest mogelijke vrijhei d 
gelaten. 
Bij  de ontwerpen, die de Commissie te beoordeelen 
kreeg, zijn er  maar  betrekkelij k weinig van werkelijk e 
architecten geweest. e groote meerderheid is gemaakt 
door  menschen, die het eigenlijk niet hadden moeten 
wagen, als ontwerpers op te treden. 

l ijver  de Commissie ook toonde, zij  kon er  na-
tuurlij k niet in slagen, ontwerpen van onbevoegden tot 
iets behoorlijks te maken. r  ware vooreen .Commis-
sie van advies"  zeker  een dankbaar  arbeidsveld geweest. 
n de toekomst behoort het Amsterdamsche stadsbe-

stuur  niet langer  terreinen zonder  eenig stelsel te ver-
koopen of in erfpacht uit te geven. t behoort ieder 
blok voor  een bepaalde bebouwing te bestemmen, zich 
niet, als een bouwgrond-exploitant, te richten naar  de 
eischen van iederen gegadigde, doch als overheid rege-
len te stellen, waaraan de gegadigden zich hebben te 
onderwerpen. 
Erkent zij  dan nog voortaan niet ieder  als architect, en 
laat zij  als ontwerpers alleen toe de leden der  architec-
ten-organisatie, die wij , als de fusie tot stand zal zijn 
gekomen, zullen bezitten, dan zal t zeker  reden 
hebben, zich te verheugen. 
Andere .schoonheidscommissies"  zullen wel doen, op 
hetgeen te Amsterdam door  de ervaring werd geleerd, 
acht te geven, en de gemeentebesturen opmerkzaam te 
maken op hun verplichtingen. 
k denk hier  vooral aan de .schoonheidscommissie"  te 

n in , die, dank zij  het initiatie f van 
den burgemeester  Jhr. Van Nispen tot Sevenaer, niet 

slechts zal hebben te beoordeelen de ontwerpen, die 
voor  van de gemeente verkregen gronden bestemd zijn, 
maar  aan wier  oordeel de ontwerpen voor  alle bouw-
werken zullen worden onderworpen. r  in het bijzon-
der zal er  op dienen te worden gelet, dat de harmonie 
bewaard blijft , en dat geen onbevoegden tot het indie-
nen van ontwerpen gelegenheid worde gegeven. 
Een kwart eeuw geleden was n nog een eenvoudig 
en schilderachtig boerendorp. r  toen kwam ook hier 
de ontsiering, er  werd gemoderniseerd, de oude schil-
derachtigheid ging te loor, en wat er  nieuw gebouwd 
werd paste slechts bij  uitzondering in het kader. 

n wij , dat het nog niet te laat is, om n weder 
tot een mooi dorp te maken. t zal er  zich al 
weder  van harte in verheugen, wanneer  het gelukt. 

r  wat ik meende te moeten opmerken zal het wel 
duidelij k geworden zijn, dat t zoowel commis-
siën van advies als schoonheidscommissiën beschouwt 
als krachtige middelen om zijn doel, het behouden der 
schoonheid van Nederland, te bereiken. h dan moe-
ten die commissiën steeds in het oog houden, dat een 
element van alle schoonheid de harmonie is. Een ont-
werp kan op zich zelf zeer  verdienstelijk zijn en toch 
volstrekt niet in zijn omgeving passen. n de negentiende 
eeuw heeft men op dat verband met de omgeving weinig 
acht gegeven, zelfs bij  het onderwijs in de bouwkunst 
werd er  niet op gelet. Een commissie van advies of een 
schoonheidscommissie, die in den geest van t 
wil werkzaam zijn, behoort er  voor  te zorgen, dat zij 
nooit een ontwerp los van de toekomstige of bestaande 
omgeving beoordeelt. t is wel niet de tot dusver  ge-
bruikelijk e manier, maar  het zal eener  commissie ge-
makkelij k vallen, de autoriteiten van het goed recht 
eener  andere opvatting te overtuigen. 
Want slechts dan is er  weder  schoonheid te verwachten, 
als wat nieuw gebouwd wordt goed in zijn omgeving 
past, als een stads- of een dorpsgezicht weder  die schoone 
eenheid vol afwisseling toont, waaraan de vroegere, ons 
uit afbeeldingen bekend, hun bekoorlijkheid ontleenen. 
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e promotie van den ingenieur  Peteri te t 
lop een proefschrift, een onderwerp behande-

d uit de stedebouwwetenschap, is een ver-
'heugende gebeurtenis voor  de civiele en bouw-

kundige wereld. 
t blijkt , dat de belangstelling in Nederland 

groeiende is, ja, reeds een zekeren bloei bereikte, daar-
door  wordt eens een enkele maal gekonstateerd, dat de 
stedebouwkunst een grote werkelike waarde bezit. 
Enige jaren geleden, was de algemene opinie hier  te 
lande, dat de stedebouw weinig aandacht verdiende 
en zeker  niet van de kunstenaars — zo te hooi en te 
gras door  een enkele liefhebber  beoefend kon worden, 

maar  zelden werd op de betekenis, die deze kunst voor 
de samenleving heeft, gewezen. 

r  is echter  verandering in gekomen; merkwaardige 
berichten uit de dagbladen o.a. over  het ontwerp van 
een nieuwe hoofdstad voor  Australië, over  de prijsvra -
gen van Groot-Berlij n en f zijn niet on-
opgemerkt voorbijgegaan. t lesje, dat d de 
gehele wereld gegeven heeft is ook aan Nederland niet 
verspild geweest. Een nieuwe architectuurperiode 
schijnt aan te breken, waar  de stedebouwers de hege-
monie over  de bouwmeesters zullen voeren, een periode, 
die in wezen afwijk t van alles, wat we tot nu toe gekend 
hebben, en die zich zal onderscheiden door  de onder-
linge harmonie van heterogene kunstwerken in tegen-
stelling met vroegere stijlperioden, die zich kenmerkten 
door  eenheid van gelijksoortige kunstwerken. 
Een woord van hulde moet daarom aan den n 
pionier  voor  het goed recht der  stedebouwkunst, den 
heer  Peteri, gebracht worden, die den ingenieurs een 
nieuw arbeidsveld wees, en aan den hoogleraar 
Valckenier , die Peteri tot het schrijven van dit 
boek aanmoedigde. 

Prof. Valckenier s heeft zich biezonder  voor  stede-
bouwkundige vraagstukken geïnteresseerd. Zij n kolle-
ges waren een krachtige aansporing om de studie van 
den stadsbouw ter  hand te nemen. r  zijn praead-
viezen aan de Vereniging voor  Staathuishoudkunde 
en Statistiek heeft hij  kultuurbrengende arbeid verricht . 
Waar nu aan de Techniese l nog geen leer-
stoel voor  stedebouwkunst bestaat, is het te prijzen, dat 
Prof. Valckenier s op eigen initiatie f deze leemte 
tracht aan te vullen. 

t lijvig e boekdeel, ongeveer  300 bladzijden druk , ge 
tuigt van een omvangrijke en nauwgezette studie. e 
schrijver, die door  het bezichtigen van vele kleine ste-
den in , de schoonheidervan leerde waarderen, 
vatte het plan op een onderzoek in te stellen naar  het 
waarom der  dingen; waarom zijn onze oude e 
stadjes zo mooi en schilderachtig, waarom zijn het zulke 
meesterwerken, terwij l onze grote steden slechts stads-
beelden vertonen die eentonig, gekunsteld of lelik ge-
noemd moeten worden? 

e verklaringen van Camille Sitte en van Brugmans en 
Peters bevredigen hem niet; hun konklusies berusten, 
naar  zijn overtuiging, op uiterst vage gegevens; hij  acht 
hun werkmethode niet wetenschappelik en wil door 
objektieve studie van de geschiedenis de waarheid om-
trent het ontstaan en de ontwikkeling der  steden ach-
terhalen. 
1". Wat is de oorsprong van een stad en welke invloeden 
hebben er gewerkt om haar den vorm te geven waarin ze 
heden tot ons gekomen is ? 
2". Zijn er in de wordingsgeschiedenis van steden ook 
sporen van stedelike grondpolitiek te vinden ? 
Achtereenvolgens wordt besproken de stedestichting, 
de bouwgeschiedenis van , Utrecht en Alkmaar , 
daarna de bemoeiingen der  overheid met publieke wer-
ken, wat zij  gedaan heeft voor  onderhoud en aanleg .van 
bestratingen, voorts de overheidsbemoeiingen met de 

rooilijnen , den aanleg van straten binnen de omwalling, 
met het plan van uitleg, met het uiterli k aanzien der 
huizen, met het scheppen en verbeteren van pleinen; 
dan wordt de grondpolitiek van het beschouwde tijd -
perk onder  de loupe genomen. 

t gedeelte is in hoofdzaak histories, beschrijvend, 
hierin wordt het studiemateriaal verzameld voor  het 
volgende kritie s beschouwende deel. 
Peteri komt tot de volgende konklusies, in het kort sa-
mengevat : 

e stadsplattegronden zijn ontstaan uit utiliteitsbegin-
sel, rekening houdend met den toestand van den bodem 
en ekonomiese toestanden, 'n Biezondere zin voor 
schoonheid is niet uit de historiese gegevens af te lei-
den, integendeel als de overheid ten tonele verschijnt 
doet zij  dit met de liniaal in de ene hand en met de an-
dere hand op den geldbuidel. t de steden dus werke-
lik zo'n goede indruk maken, hangt niet af van sluime-
rende geheimzinnige krachten, die in staat zijn iets 
heerliks te scheppen, maar  in de eerste plaats van 
nuchtere praktiese overwegingen en ten twede van de 
omstandigheid, dat door  de geleidelike groei en door  de 
gedwongen noodzakelikheid de stad tot vesting te ver-
sterken, meer  dan tegenwoordige met natuurlik e ge-
steldheid rekening werd gehouden. Opbouwend, de 
schoonheid van het verleden ziend als gevolg van het 
utiliteitsbeginsel, verwacht Peteri ook van onze mo-
derne tij d een nieuwe schoonheid, wanneer  we even-
als vroeger  de nuttigheid laten overwegen. Geen senti-
mentaliteit voor  de romantiese bekoorlikheid van anti-
kwariese kunstwerken, maar  begrip en gevoel voor  de 
behoeften van onze tijd ! 

e moderne maatschappij  moet last not least van den 
woekerhandel der  grondspekulanten bevrij d worden. 

t enige middel, dat tot dit doel voert en dat reeds in 
1600 toegepast werd, bestaat in het onteigenen van den 
grond van stadswege, ten einde deze te verkopen in 
bouwpercelen met bouwverplichting en onder  voor-
waarden betreffende gevelhoogte en inrichtin g van het 
gebouw! Een diepgaande studie wordt van Alkmaar 
gemaakt. t proefschrift bevat een rioleringsstelsel en 
een plan van uitbreidin g voor  die stad, beide door  den 
schrijver  ontworpen. 

Al s Peteri zich tot taak gesteld heeft een zuiver  objek-
tief, wetenschappelik boek te schrijven, is hij  niet zeer 
geslaagd, want overal is het persoonlik element duidelik 
te onderkennen. e wetenschap kan echter  ook door 
subjektieve werken gediend zijn, die elkaar  te samen in 
evenwicht houden; het neutrale kan bereikt worden 
door  positief en negatief, pro en contra, zwart en wit 
samen te stellen. Nemen we dus het boek voor  wat het 
is: een pleidooi voor  het utiliteitsbeginsel als oorzaak 
voor  de schoonheid en daarmee in verband een pleidooi 
voor  socialistiese theorieën. 
Beide betogen zijn krachtiger  en beter  voorgedragen. 
Peteri verwij t Camillo Sitte en Peters de deduktieve 
methode, dat ze uitgaande van het bestaande, veronder-
stelden hoe het geworden was, daartegenover  wil Peteri 
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de synthetiese methode handhaven, het verleden onder-
zoeken en daaruit het heden verklaren. t schijnen 
wijduiteenloopende methoden maar  eigenlik zijn ze pre-
cies gelijk, want de synthese van Peteri is slechts voor-
gewend, daarachter  ontwaren we deduktieve gedachten. 
Voor dat Peteri zijn onderzoek instelde wist hij , bewust 
of onbewust, dat hij  het utiliteitsbeginsel ontdekken zou. 
Camille Sitte had uit dezelfde archieven, die Peteri 
doorsnuffelde, andere dokumenten te voorschijn ge-
haald, die zijn schoonheidsbeginsel als leidend princip e 
voor  de stadsbouw bevestigd zouden hebben. n 
was reeds , voor  hij  nog zijn eerste boek ge-
schreven had. Wanneer  dus Peteri een onderzoek in-
stelt naar  de grondpolitiek uit vroeger  eeuwen en in een 
socialistiese onteigening ten behoeve van de Staat het 
enige redmiddel ziet kan dit geen verwondering baren; 
moet toch de socialist altij d weer  opnieuw zijn socialis-
tiese theorieën in ieder  ekonomies onderwerp terug-
vinden. 

e waarde van Camillo Sitte's r  Stadtebau nach 
seinen künstlerischen Grundsatzen"  ligt niet in de juist-
heid van zijn theoriën omtrent het ontstaan der  schone 
stadsbeelden maar  in het begrijpen van de schoonheid 
dier  middeleeuwse steden, in de fijnkrieties e ontleding, 
in de heldere weergave der  gewaarwordingen. Peteri 
wijst erop, hoe bij  alle overheidsbesluiten het doelma-
tige voorzat en acht de schoonheid daarom een gevolg 
van de nuttigheid, maar  hij  vergeet uitvoerig aan te to-
nen, waarom dan noodzakelik een goede straat een 

goed plein ontstaan moet. Zij n er  dan niet op deze wijze 
slechte straten en slechte pleinen uitgevoerd? Peteri 
zegt: op de oude wijze, werd meer  rekening gehouden 
met de natuurlik e terreingesteldheid. Goed, er  is ver-
band tussen een vroeger  bestaande beek en de kronke-
lingen van een tegenwoordige straat. , wanneer 
die straat nu mooi blijk t in zijn tegenwoordige toestand, 
door  mooie ruimtebegrenzing, door  goede ruimtevorm, 
en zo voort, dan zijn dit toch bijzakelike omstandighe-
den, die niets meer  hebben uit te staan met vroegere ter-
reinsgesteldheid, welke slechts uit oude perkamentenop-
gediept kon worden. e nuttigheidsschoonheid ontgaat 
den beschouwer, omdat hij  nu het verband niet meer 
ziet tussen de tegenwoordige bebouwing en de verdwe-
nen beek. Peteri redeneert nu zo, de straat is mooi, de 
oorzaak is de nuttigheid, en dus laat ons de nuttigheid 
betrachten, opdat de schoonheid kome. Zouden we niet 
beter  direkt , zonder  rekening te houden met natuurlik e 
gegevens de straat een schone draai kunnen geven ? ? Wat 
heeft de praktij k toch aan dit soort verklaringen ? k ken 
dorpen, die totaal bedorven zijn door  hun natuurlik e 
terreingesteldheid door  de nuttigheidspolitiek. Een 
beekje, dat dwars op een bestaande weg uitloopt, kan 
tengevolge hebben, dat alle bouwterreinen in een dorp 
scheef verkaveld worden, zodat we scheluwe bouw-
kunst of tandzaagbouwkunst te zien krijgen ! s 
het omgekeerde is natuurli k ook niet absoluut waar, an-
ders zouden we de stelling gevonden hebben, dat de nut-
tigheid altij d de leukheid bevordert dikwijls , zal het 

behouden van voorhanden natuurschoon en het benut-
ten van gelukkige terreinsomstandigheden aanleiding 
geven tot goede stadbouwkunst. m moest het 
onderzoek zich uitstrekken over  de vraag: in welk ge-
val zal dit gebeuren, en welk geval niet. 
Camillo Sitte staat veel sterker, hij  leraart hoe bij  de 
onregelmatige plattegrond de schilderachtige architek-
tuur  behoort zo kan men een schoonheid denken 
door  monumentale bouwkunst en regelmatige platte-
grond hij  wijst op het verband van massa en ruimte, 
geeft ons begrip voor  stedeschoon. Als we r Stadte-
bau"  gelezen hebben, dan weten we in een gelijksoortig 
middeleeuws geval de oplossing te vinden, maar  de vol-
geling van Peteri vertrouwt eenvoudig, dat de schoon-
heid hokus pokus zal verschijnen, nadat hij  detechniese 
regeling onberispelik volbracht heeft. t is niet de 
theorie van de nuttigheidschoonheid maar  van de toe-
valligheidsschoonheid, dat is de leer  van het fatalisme. 

t bijgevoegde uitbreidingsplan van Alkmaar beant-
woordt niet aan de billik e eisen, die we tegenwoordig 
aan een uitbreidingsplan stellen mogen, en versterkt 
den indruk , dat volgens de methode Peteri geen goed 
uitbreidingsplan te maken is. n staan scheef 
op vri j  regelmatige pleinen, zonder  dat een poging te 
gewaagd, deze moeilikheid aestheties op te lossen. Een 
zeker  stadsplein wordt gevormd door  postgebouw, 
warenhuis, hotels en restaurants en een schouwburg; 
het hoofdverkeer  wordt echter  door  een straat (naar 
het geprojekteerde moerriool rioolstraat genoemd) 
geleid zonder  dit plein aan te doen volgens de toe-
lichtin g met de bedoeling het plein van overmatige 
drukt e te bevrijden. Een plein voor  postkantoor  en 
warenhuis moet naar  moderne begrippen juist druk 
zijn, ik zou haast zeggen, uit utiliteit s overwegingen. Een 
schouwburg zal men liever  op een stil plein projekteren 
en niet in de nabijheid van postkantoor, winkels en ho-
tels. t idee om onder  een warenhuis door  ter  kerke te 
gaan is banaal. e grote stationsweg is prakties niet 
voldoende benut, het villaterrei n terzijde is ongunstig 
gelegen. 

t totaalplan is eveneens weinig modern en verraadt 
geen grote stedebouwkundige gedachten. Peteri stelt 
voor  de stad aan een zijde uit te breiden, hij  verplaatst 
het centrum of beter  gezegd, nog sticht een nieuw cen-
tru m en verlegt het station zodanig, dat het hoofdzakelik 
de nieuwe uitbreidin g ten goede komt. e invloed van 
al deze omwerkingen wordt zelfs niet oppervlakkig be-
sproken. e verbinding tussen oud en nieuw is niet 
organies, de verkeerswegen van het oude deel naar  het 
station onvoldoende. t verkeer  wordt verlegd niet 
geleidelik maar  plotseling, niet weinig, zodat secundair 
verkeer  langs de oude verkeerswegen kan plaats hebben, 
maar  over  grote afstand, in de toekomst zodat oude 
winkelstraten een kwijnend bestaan moeten lijden. Bij 
gewone uitbreidingen past men zich aan bestaande toe-
standen aan, een bestaand centrum wordt nog meer  ont-
wikkeld en slechtsnode gaat men over  tot transformaties, 
omscheppingen, die veelal partikulierenonrechtvaardi g 
benadelen en ook het algemeen belang schaden. Van het 

uitbreidingsplan is het zuiver  techniese te waarderen, te 
weten, het projekteren van industrieterrein in verbin-
ding met arbeidersbuurten en het ontwerpen van een 
rioleringsnet. 
Wat het hoofdstuk omtrent de grondwaarde en de ge-
meentelike grondpolitiek betreft valt op te merken, dat 
Peteri de belangrijkheid van het onderwerp niet vol-
doende laat uitkomen door  zijn vluchtige behandeling. 
Waarom niet verwezen naar  de uitgebreide litteratuur , 
die hieromtrent bestaat? Uit den aard der  zaak is dit 
hoofdstuk het meest eenzijdig. Van de spekulatie wordt 
bijvoorbeeld gezegd, dat ze de bebouwing tegen houdt 
en daarom wordt het middel aan de hand gedaan even-
als vroeger  bouwverplichting op terreinen te leggen, die 
voor  stadsuitbreiding in aanmerking komen, dus dat 
men den eigenaar  de keuze laat, om óf zijn terrein 
als akkerland aan de stad te verkopen óf wel om het, bij 
weigering daarvan, binnen een bepaalden termij n te be-
bouwen. j  kan daardoor  dan overtuigend bewijzen, 
dat zijn eigendom werkelik bouwterrein was. r  ligt 
dus de gedachte aan ten grondslag, dat de spekulatie de 
bebouwing remt, maar  er  zijn toch ook vele gevallen waar 
juist de spekulatie goed voor  bebouwing gezorgd heeft. 

n vergelijke de rede te f door. . van der 
Borght gehouden. r  Einflusz der  privaten Bautatig-
keit auf die Entwicklun g der  moderne Stadte", afgedrukt 
in het verschenen kongresboek, daarin worden meer-
dere voorbeelden genoemd. 
Ten slotte, de betekenis van het boek samen vattend, 
waardeer  ik de verzameling en rangschikking van waar-
devol materiaal maar  acht het werk zeer  gevaarlik door 
de absoluutheid der  theorieën. 

 EN . 

n een schrijven in het vorig nummer van dit blad ver-
dedigt de heer  Springer  het goed recht van kande-

J 1*9"  laren van boomen en maakt daarin de opmerking, dat 
T T Ï P W waar deze maatregel vaak onnoodig aangeklaagd 

wordt, andere behandelingen als afhakken van wor-
tels zonder  tegenspraak geschieden. 
Nu is kandelaren ter  voorkoming van gevaar  gewettigd en aan 
smalle straten en grachten uit gezondheid en schoonheidsoog-
punt zelfs te verdedigen, doch mag niet als beginsel aanvaard 
worden om alle huizen in 't zonnetje te zetten. t laatste valt 
tenminste uit het schrijven van den heer  S. op te maken, waar 
ZEd . ons naar  Zuidelijk e streken verwijst en aanraadt maar 
zonneschermen te nemen : het kijken van uit een bovenhuis in 't 
groen mistroostig noemt en de aan vragen tot verwijderin g der 
boomen aanhaalt als algemeene afkeer  der  burgerij  tegen al wat 
boom is. t verzet tegen kandelaren zou dan alleen van schoon-
heidslievenden uitgaan. 

l de heer  S. toegeeft dat groote boomen een sieraad onzer 
steden zijn. toont ZEd. zich toch niet de ware vriend van hen 
door  deze aanvragers om verwijderin g (veelal reclamezuch-
tigen) in bescherming te nemen. 

e ondergrondsche mishandeling der  boomen van gemeente-
wege door leggen van riolen enz zal in de meeste gevallen wel 
niet te voorkomen zijn. en dan ook niet hiertegen evenmin als 
tegen het kandelaren is dit schrijven gericht, doch om nadruk te 
leggen op de te weinige zorg aan de boomen te Amsterdam van 
gemeentewege besteed. Zoo de telkens weerkeerende rupsen-
plaag, die in de maand Juni onze prachtige grachten met me-
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laatschheid slaat. t stammenschuieren in den winter  blijk t 
niets te helpen en afspuiten, als de plaag er  is, nog minder. t 
eenig afdoende, het nesten uithalen, vóór de rupsen zich gaan 
verspreiden, wordt nimmer beproefd. t is wel tijdroovend en 
kostbaar, doch daar  het de hoogste schoonheidswaardeo nzer 
stad geldt mag hier  niet tegen opgezien worden. t verwondert 
me dat t of de Commissie voor  het Stadsschoon deze 
zaak nimmer ter  harte nam ; onze grachten zijn toch ook monu-
menten. 

t niets helpen, wat ik betwijfel, dan bij  nieuwe aanplanting 
naar  een boomsoort uitgezien die niet dermate aan de kwaal on-
derhevig is als de iep. 
Afgezien hiervan is meer  afwisseling toch al gewenscht. e iep 
schijnt te Amsterdam wel de uitverkoren boom.te zijn. zelfs waar 
reeds beplanting van platanen bestaat, komen, wanneer  er  hier-
van bezwijken, iepen er  voor  in de plaats. Nu eigent zich de pla-
taan bijvoorbeeld al zeer  goed voor  volksstraten. Zij n forschblad 
van lichte kleur  en schilderachtige stam zijn hier  op hunplaats. 
Bovendien blijf t de plataan veel langer  frisch in blad dan de iep. 
Voor  meer  voorname stadswijken komen dan behalve de iep. de 
kastanje, linde, acacia en siernoot in aanmerking en op stille 
plaatsen de altij d zingende populieren. e als sterk bekend 
staande iep blijk t bovendien inde kinderjaren het zeer  hard te 
verantwoorden te hebben. Bij  nieuwe aanplanting sterven er  bij 
dozijnen en wat leven blijf t doet het schier  zieltogend. n zie 
maar eens de t en de Westerstraat. r  geen boo-
men dan schimmen van boomen. 

Nu nog iets over  boombescherming. e laat te Amsterdam veel 
te wenschen over. Op oude prenten ziet men de jonge boomen 
beschermd door  wel 2 . hooge planken kokers, tegenwoordig 
de zeer  lage drie of vier  voeten, of vaak alleen maar  latten met 
kippengaas zooals op het , nog wel de hoofdingang van 
Amsterdam. Ook worden wel korven van bandijzer  toegepast 
doch deze zijn veel te slap en worden dan ook spoedig in elkaar 
gedrukt. Een eenvoudige stevige booinbescheriner  van vol-
doende hoogte uit ijzer  vervaardigd zal zoowel den boom ten 
goede komen als het algemeen aanzien der  straat verhoogen. 
n asphaltstraten late men een flink gedeelte van den stam vri j 

afgedekt door  een rooster  in plaats van de bestaande te kleine 
onafgedekte opening. Open gaten geven kans tot stuiven; roos-
terafdekking niet en vergemakkelijkt het nathouden van den 
ondergrond met den straal van de straatleiding wat bij  open gat 
met 't oog op moddervorming maar  nagelaten wordt. 
Een en ander  zal allicht kostbaarder  zijn dan wat nu gemaakt 
wordt. h nog eens. het gaat hier  om de hoogste schoonheids-
waarde van Amsterdam: de boomen, zooveel mogelijk hun be-
staan te voorspoedigen. 

J. P. . . 

. Q 
Woningcongres. t progamma van het 10e l 
Woningcongres is thans in bijzonderheden vastgesteld. e zittin -
gen vinden plaats 8 11 September  e.k in het s te Sche-
veuingen. Van de te behandelen onderwerpen zal het eerste: 
..Verbetering en opruiming van ongezonde woningen"  worden 
ingeleid door  mevr. . van der  Pek Went. lid der  gezondheids-
commissie te Amsterdam ; het vierde ..Wettelijke regeling der 
stadsuitbreiding"  door  prof. mr. . W. F. Treub, lid van de 
Tweede . e namen van de inleiders der  beide andere 
onderwerpen: ..Verbetering van woningtoestanden op het platte-
land"  en ..Overbevolking van woningen"  zullen later  worden 
bekend gemaakt 

r  de welwillende medewerking van gemeentebesturen en 
vereenigingen worden de congresleden in de gelegenheid gesteld 
woningen te bezichtigen te Amsterdam. , Schevenin-
gen. Arnhem, Enschedé eu o (tuindorp ..'t . 
Tot dat doel zullen excursiën worden ondernomen, waarbij  de 
congresleden de gasten zullen zijn van de gemeentebesturen van 
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Amsterdam. , Arnhem en Enschede, van de -
Amerika-lij n (maaltijd aan boord der  „Nieuw-Amsterdam" ) en 
van de heeren Gebr. Stork en Co. (maaltijd in het Verenigings-
gebouw te . e trein naar  Arnhem wordt gratis aan-
geboden door  de . tot Exploitati e van S.S.; die naar  Enschede 
door  de e n . 

n n g zelf wordt de gastvrijheid genoten van de regeering 
(avond-receptie in de ) en van het gemeentebestuur 
(banket in het . 

e congresleden hebben toegang : de geheele week tot de natio-
nalen keuze-tentoonstelling op het gebied van verbetering der 
volkshuisvesting ; des s tot de landbouw-
tentoonstelling (Nieuwe Parklaan, Scheveningen); des -
dags en s tot de . Te Amsterdam 
wordt de ..Entos"  bezocht. 
Voor  de dames, die aan het congres deelnemen, wordt door  een 
comité van Nederlandsche dames een tocht naar  de tentoonstel-
ling e Vrouw 1813 1913"  te Amsterdam georganiseerd. 
Sedert de vorige mededeelingen over  het Woningcongres is, met 
het oog op de aanmelding van vele dames als leden van het 
congres, een dames-comité opgericht. 
Tentoonstelling in het Sted. m e "  te 

. n het Stedelijk m e "  is door  den 
gemeente-archivaris mr. dr. J. C. Overvoorde een tentoonstelling 
aangericht van kaarten, prenten, teekeningen en photo's, betrek-
king hebbende op Zoeterwoude. , e 
en Zoetermeer. 
Vooral van Zoeterwoude en . voormalige -
lijkheden der  gemeente , is de verzameling, die saamge-
lezen werd uit de groote voorraad materiaal in het h Oud 
Archief, vri j  volledig n krijg t er  een zeer  volledig beeld door 
van den vroegeren toestand iu deze dorpen en van hunne kloos-
ters en kasteelen. Van e en Zoetermeer  is de collec-
zoo volledig niet, doch ook hier  vindt men heel wat merkwaar-
digs. 

Bijzondere aandacht verdienen o.a. de oude kadastrale kaarten, 
waarvan men vroeger  een soort schilderij  maakte. Alg. H.

. 
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Op deagenda komen voor  o.a.: 
Bespreking der  a. s. Algemeene September-vergadering-ex-
cursie. 
Bespreking van het Concept t voor  de Amsterdamsche 
Schoonheids commissie, opgesteld door  B. en W. 
Bespreking van de Concept Statuten en het k 
reglement der  commissie voor  het stadsschoon te Amsterdam. 
Vaststelling van het praeadvies van het r  over  de 
Concept-Statuten en k , opgesteld door 
de Fusie commissie. 

Prijsvraa g dorpschool met onderwijzerswoning. e ont-
werpen op deze prijsvraag zullen geëxposeerd worden van 26 
Juli tot en met 9 Augustus 1913 in het Gebouw van de -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst. t 402 Am -
sterdam Toegang vrij . 
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 : . e prijsvraag voor  het 
Ned. Paviljoen op de Tentoonstelling te S. Francisco, door 
J. Gratama. t Verkeer, door  F. J. . B. . t 
Nieuwe s voor , door  J. Gratama, Vervolg. 
— t Uitbreidingsplan van 's . 

. 

. 
door  J. . 

E G VOO T E 

N OP E G T E 

S AN O N 1915. Omtrent de voor-

bereiding tot het verkrijgen van een ontwerp 
voor  het Nederlandsch Paviljoen op de Tentoonstelling 
te San Francisco, ontvingen wij  van de Centrale Com-
missie voor  de deelneming van Nederland, ingesteld bij 

. B. van 20 Juni 1913 no. 90 een communiqué, dat hier-
onder  is. afgedrukt. l hierin enkele punten voor-
komen, die reeds vermeld zijn in B. "Weekblad no. 27, 
1913, in het verslag der  vergadering van Architect-

n op 30 Juni jl. , achten wij  het toch wel wenschelijk 
het communiqué in zijn geheel weer  te geven, aangezien 
de gang van zaken goed en compleet hierin wordt 
vermeld. 
n den ochtend van 19 Juni kwam de heer . A. van Coenen 

Torchiana, voorzitter  van de Nederlandsche r van -
handel te San Francisco, die door  de g was uitgenoo-
digd om in de centrale commissie als lid zitting te nemen en 
tevens als commissaris te San Francisco op te treden, te's-Gra-
venhage aan. n dag had te Amsterdam de eerste 
bijeenkomst plaats van hen, die bestemd waren de centrale 
commissie te vormen, onder  voorzitterschap van den heer  C. J. 

. van Aalst, president van de Nederlandsche -
schappij, die ook was uitgenoodigd om als commissaris-generaal 
der  Nederlandsche g voor  bedoelde tentoonstelling 
op te treden. 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

n die bijeenkomst kwam in de eerste plaats de oprichting van 
het Nederlandsch Paviljoen ter  sprake. t bleek toch, dat het 
noodzakelijk was de voorbereiding van die oprichting onver-
wijl d ter  hand te nemen. s moet het gebouw geruimentijd 
voor  de opening van de tentoonstelling, die op 20 Febr. 1915 zal 
plaats hebben, gereed zijn. wil men de inrichtin g daarvan be-
hoorlij k kunnen verzorgen, en bovendien is het te verwachten, 
dat, naarmate het tijdsti p van de opening der  tentoonstelling 
dichterbi j  komt, de toch reeds hooge loonen te San Francisco 
zullen stijgen, zoodat een spoedig begin van den bouw nood-
zakelijk is, om een aanzienlijke vermeerdering der  kosten te 
vermijden. 

n die vergadering bleek de voltallige commissie verder  een-
stemmig van oordeel, dat. al zou het niet te vermijden zijn om de 
uitvoering van den bouw onder  leiding van een architect ter 
plaatse te stellen, aan een Nederlandschen bouwkundige de ge-
legenheid moest worden gegeven om het ontwerp te vervaar-
digen, naar  hetwelk het gebouw zal worden opgetrokken. Ook 
bleek men eenstemmig van oordeel, dat de commissie moest 
trachten te bewerken, dat het Paviljoen zou zijn een oorspron-
kelijk e uiting van de Nederlandsche bouwkunst en dus niet een 
kopie van een bestaand gebouw, noch een karakterlooze navol-
ging van hetgeen men den conventioneelen tentoonstellingsstijl 
zou kunnen noemen. t blijk t dus. dat het niet juist is. zoo-
als in de dagbladen werd vermeld, als zoude centrale commissie 
eerst voor  de stichting van een h gebouw zijn 
geweest en later, onder  invloed van stemmen uit , van mee-
ning veranderd zijn. e commissie bleek verder  van oordeel, 
dat het wenschelijk was. niet zonder  meer  zelf een architect aan 
te wijzen, doch over  die aanwijzing in overleg te treden met de 
dri e voornaamste organisaties van Nederlandsche bouwkun-
digen. 

n volgenden dag werden de besturen dier  organisaties, t.w. 
van de j  tot bevordering der  Bouwkunst", het 
Genootschap ..Architectura et Amicitia "  en den ..Bond van Ne-
derlandsche Architecten" , uitgenoodigd tot het houden daags 
daarna. 21 Juni, van eene bespreking. e bespreking had tot 
resultaat, dat. terwij l de commissie ook in verband met den ge-
ringen beschikbaren tijd . het uitschrijven van een openbare 
prijsvraa g uitgesloten achtte, de beste regeling zou zijn, dat een 
aantal architecten zou worden uitgenoodigd binnen een korten 
termij n een schetsontwerp in te leveren, waarvoor  zij  honora-
riu m zouden ontvangen. 
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r  de commissie werden voor  die uitnoodiging in aanmerking 
gebracht de dri e architecten, die door  hun arbeid in verband 
met de deelneming van Nederland aan twee groote tentoonstel-
lingen, t.w. te Parij s in 1900 en te Brussel in 1910, hun sporen op 
tentoonstellingsgebied verdiend hadden, te weten de heeren 
Ed. Cuypers te Amsterdam, W. t te m en J. 

s Jr. te 's-Gravenhage. Aan de dri e organisaties werd 
door  de commissie verzocht ieder  nog twee architecten op te 
geven. 

e aanwezige bestuursleden der  drie vereenigingen stemden 
met deze regeling in en verklaarden zich bereid, een aanwijzing 
van architecten als bedoeld door  de algemeene vergadering 
hunner  vereenigingen uit te lokken. Verder  werd besloten aan 
de hand der  gehouden besprekingen een programma van eischen 
op te stellen en daaromtrent nader  overleg te plegen, t over-
leg had plaats op g 24 Juni, op welke bijeenkomst het pro-
gramma van eischen werd vastgesteld 

n 2en Juli deden de drie vereenigingen aan de commissie 
mededeeling van door  haar  aangewezen architecten en den 3den 
Juli had met de architecten en met vertegenwoordigers van de 
besturen eene bespreking plaats, waarin het programma van 
eischen nader  werd toegelicht. e tij d van inlevering der  plan-
nen, aanvankelijk bepaald op 15 Juli, werd in die vergadering 
uifgesteld tot 21 Juli . zijnde dit intusschen de uiterste termijn , 
daar  de heer  Van Coenen Torchiana. die het aangenomen plan 
moest meenemen om het ter  goedkeuring aan het tentoonstel-
lingsbestuur  voor  te leggen, niet later  dan begin Augustus weder 
naar  San Francisco kon vertrekken. 

e centrale commissie had het verlangen te kennen gegeven, dat 
voor  de beoordeeling der  plannen haar  ter  zijde zou staan eene 
commissie van advies, bestaande uit een vertegenwoordiger  van 
elk der  drie vereenigingen. e vereenigingen verklaarden zich 
bereid, die commissie te vormen. Als leden van bedoelde com-
missie zijn opgetreden de heeren J. Gratama. b. i. te Amsterdam, 
J. . de Groot te Amsterdam en Jos. l te Amsterdam, de 
eerste als plaatsvervanger  van den heer  A. Salm G.Bzn. te Am-
sterdam. ') 
Op 21 Juli werden negen ontwerpen bij  de commissie ingeleverd, 
zijnde die, afkomstig van de heeren Ed. Cuypers en t 
bovengenoemd, en van de heeren J. , b. i., 's Graven-
hage; Jan de , Amsterdam; Alb. Otten, m ; . A. 

. : . , b. i., 's Gravenhage, en . J. . 
Walenkamp, Amsterdam ; alsmede van den heer . J. E. , 
die op verzoek der  drie vereenigingen door  de commissie nog 
nader  was uitgenoodigd. terwijldeheer s bij  nadereover-
weging. door  bijzondere omstandigheden aan de uitnoodiging 
geen gevolg kon geven -). 

e ontworpen droegen de volgende motto's : 
e e ; „Star s and Stripes"  ; „Jul i 1913"  ; "  ; 

') e heer  A. Salm G.Bzn. was verhinderd als Juryli d op te tre-
den, aangezien hij , als secretaris van de e Sectie van 
het comité Permanent des Congres Artistiques , 
aanwezig moest zijn op het e Congres Artistiqu e , 
dat van 19 23 Juli te Gent gehouden werd. 

'-') e naamlijst der  6 architecten was door  voorzitters en secre-
tarissen der  3 bouwkundige vereenigingen opgemaakt uit de 
naamlijsten der  door  de 3 vereenigingen aangewezen architec-
ten, in verband met het stemmcnaantal door  elk behaald. 

e wijze van handelen had het gevolg, dat van de architecten, 
door  het gen. Architectur a et Amiciti a aangewezen, niet twee 
maar slechts een was geplaatst op de lijst der  6. t minder  ge-
wenscht resultaat werd echter  eerst beseft, nadat aan de cen-
tral e commissie de lijst der  6 architecten reeds was opgegeven. 
Op initiatie f van A. et A. hebben de 3 bouwk. vereenigingen toen 
aan de centrale commissie verzocht, alsnog den tweeden in aan-
merking komenden architect van A. et A. namelijk den heer . 
J. E. s te willen uitnoodigen voor  deelname aan deze be-
sloten prijsvraag. e Commissie ging bereidwilli g op dit verzoek 
in. welke coulante handelwijze door  de 3 bouwk. vereenigingen 
zeer  gewaard werd. J. G. 
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e Zaan" ; „Voor d ; "  en tweemaal 
het motto 5. F., welke door  de commissie ter  onderscheiding 
S. F. . enS. F. . werden genoemd. Elk ontwerp was vergezeld 
van een gesloten briefje, waarin de naam van den ontwerper. 

e ontwerpen werden gesteld in handen van de commissie van 
advies, die op 24 Juli rapport aan de centrale commissie uitbracht . 

e conclusie van dit rapport was, dat vooral twee ontwerpen, 
n.l. S. F.  en -Voor d , in aanmerking kwa-
men, doch dat. naar  de eenstemmige meening van de commissie 
van advies, op verschillende gronden het ontwerp S. F.  voor 
het beoogde doel de voorkeur  verdiende. 

e centrale commissie, na het rapport van de commissie van 
advies te hebben gehoord, beraadslaagde nader  afzonderlijk en 
kwam eenstemmig tot het besluit om zich met het gevoelen van 
de commissie van advies te vereenigen en dus aan het plan ge-
merkt S. F.  de voorkeur  te geven. Ook bij  de centrale commis-
sie vond het ontwerp gemerkt „Voor d , al 
werd daaraan ook niet de voorkeur  gegeven, toch groote waar-
deering. 
Bij  opening van de naambriefjes bleek de ontwerper  van het 
plan, gemerkt S. F. . te zijn de heer  W. t te m 
en die van het ontwerp, gemerkt „Voor d , de 
heer . . b. i., te 's-Gravenhage. 

Tot zoover  het communiqué. Een enkel woord zij  hieraan 
nog toegevoegd, en wel voornamelijk een woord van 
hulde aan de Centrale Commissie. 
Uit het bovenstaande blijkt , dat zij  reeds van den be-
ginne af er  naar  gestreefd heeft om Nederland te San 
Francisco te doen vertegenwoordigen door  een modern 
en Nederlandsch Paviljoen, en dus niet wenschte mee 
te doen aan de slechte mode, om onze tentoonstellings-
gebouwen te doen zijn copieën van e 
bouwwerken, zooals dat op de tentoonstellingen van 
Brussel, x en Gent, helaas, is geschied. t wij 
ons over  deze welbewuste en energieke daad van de 
Centrale commissie verheugen, spreekt van zelf. , 
herhaaldelijk hebben wij  den strij d aangebonden tegen 
den onwaardigen stijlnamaak, tegen den schijn alsof 

d alleen nog maar  teert op zijn roem, een Gouden 
Eeuw te hebben gehad! 

e moderniteit dringt door. e veel verder  en beter  is 
niet deze gedachtengang der  Centrale Commissie-San 
Francisco vergeleken bij  die der  Centrale Commissie 
voor  het Plan 1913, met haar  boerenmeid-reclame-plaat! 
Verheugend is ook de artistieke ontwaking van -
dië, die te dezer  zake daaruit bleek, dat de Ned. e 

, onder  aanvoering van den energieken ar-
chitect n aldaar, een adres richtt e tot den Gou-
verneur-Generaal van N. , waarin krachti g werd be-
toogd, dat het Paviljoen van Nederland en zijn n 
een hedendaagsch en geen antiquarisch karakter  dient 
te hebben. 

t dus de Centrale Commissie betreffende de stijl -
keuze een juist standpunt ingenomen, ook ten opzichte 
van de keuze van den architect gaf zij  blij k van goed 
inzicht. Niet de persoonlijke voorkeur  van de commissie 
of een harer  leden voor  den een of anderen architect 
heeft hier  beslist, maar  een prijsvraag. Wel was deze 
prijsvraag, door  tijdsgebrek gedrongen, een beslotene, 
maar  in elk geval waren hier  10 architecten uitgenoo-
digd, en heeft bij  de keuze dezer  10 geen enkele persoon-
lijk e relatie invloed doen gelden. 

Wi j  twijfelen er  echter  niet aan, of een volgende keer  zal 
de tij d van voorbereiding ruimer  zijn en daarmede de 
gelegenheid geopend een openbare prijsvraag te houden. 
Wanneer deze goed wordt voorbereid en billij k beloond, 
dan zullen zeker  ook de beste krachten meedoen en kan 
een nog veelzijdiger  resultaat verkregen worden, dan in 
een besloten prijsvraag het geval is. 
Er wordt wel eens beweerd, dat prijsvragen niets nieuws 
opleveren, en dat vrijwe l dezelfde architecten steeds 
winnaar  zijn. e San Francisco prijsvraag leert anders; 
want wie had gedacht dat de jongste der  uitgenoodig-
den, de heer , bijna alle oudere en meer 
ervaren mededingers zou verslaan en alleen na harden 
strijd , het moest afleggen tegen , den archi-
tect, die algemeen bekend is voor  zijn talent voor  ten-
toonstellings-architectuur. 

e prijsvraag mag geslaagd genoemd worden. t 
loont de moeite met het ingezonden werk nader  kennis 
te maken; en aangezien de Commissie in beginsel geen 
bezwaar  had tegen een tentoonstelling van het werk en 
tegen reproductie in de vakbladen, zal dus de belang-
stellende in de gelegenheid gesteld worden deze wed-
strij d op het gebied der  tentoonstellings-architectuur  te 
bestudeeren. 

e tij d van tentoonstellen en publiceeren zal door  de 
Commissie nog nader  vastgesteld worden. 
Gevraagd werd een schetsontwerp; maar  de meesten 
hebben vrijwe l uitgewerkte projecten ingezonden. Van 
de 9 inzendingen is er  slechts één, die een verkeerd be-
ginsel toont en die niet begrijpt wat goede tentoonstel-
lings architectuur  is. t project geeft een complex van 
Barock-huizen te zien, een soort raadhuis met in de 
gevels raamverdeelingen, die behooren bij  begane grond 
en 2 verdiepingen, en verder  dakraampjes, die evenals 
de verdieping-aanduidingen geen zin hebben; en ten 
slotte een toegangsbrug, die de gedachte aan een wer-
kelij k groot Barock huis moet voltooien. t wezen van 
de twee groote tentoonstellingshallen, met de centrale 
hal de hoofdzaken van het gegeven, en daarom de basis 
voor  de architectuur  ontwikkeling en voor  het architec-
tonische karakter , dit wezen komt in dat project na-
tuurlij k in het geheel niet tot uiting naar  buiten, waar-
door  deze architectuur  volop verkeerd is te noemen. 

e overige projecten hebben een rationeel karakter , 
met verschillende invloeden: naast modern , 
internationaal, , Noorsch en Oostersch. 
Wanneer  de tentoonstelling plaats heeft zullen wij  na-
der op het ingezondene terugkomen. Alleen zij  hier  nog 
wat medegedeeld over  de projecten van g en 

. g heeft in zijn plattegrond het 
door  allen, behalve door , gevolgde type: 
de hal voor  Nederland en die voor  N. ë loodrecht op 
elkaar, en in de rechte hoek de centrale hal. Ten einde 
de spanning der  beide hallen te verminderen heeft hij 
hier  een hoofdbeuk met 2 zijbeuken aangebracht, terwij l 
boven de centrale hal een torentje is aangebracht. e 
buitenarchitectuur  is geïnspireerd op de Zaan: gerabatte 
deelen, groen met witte banden geverfd, welks -
landsch karakter  zeer  versterkt wordt door  het groote 

dak met roode pannen, e compositie is zeer  verdien-
stelijk ; de verhoudingen zijn goed, en het geheel heeft 
iets vroolijk s en vooral iets eigens van kleureffect. 

h spreken de hoofdruimten ; in dit opzicht is de 
opzet rationeel; ook de onderdeelen zijn niet direct stijl -
namaak. r  toch heeft het geheel niet een origineel en 
vooral niet een vooruitstrevend karakter . e gedachte 
aan een groot Tentoonstellingrestaurant voor s 
Bols wordt gewekt. 

t heeft de beide hallen ook loodrecht op elkaar 
geplaatst; maar  hij  heeft de centrale hal, bekroond door 
een e koepel, naar  voren geschoven. e 
situatie heeft het voordeel, dat het paviljoen, gelegen 
naast het Paleis der  Schoone kunsten, goed zal uitko-
men en aandacht trekken. Enkele onderdeelen in de 
plattegrond moeten gewijzigd worden. t project 
toont een fantastische, hoewel rationeel uit de platte-
grond voortgekomen opbouw. m den overheer-
schende koepel lagere partijen , met roode daken. t 
opgaande werk is blank geschilderd, met rood en het 
geheel heeft iets feestelijks en iets decoratiefs, pas-
send bij  het tijdelijk e van het gebouw. k is 
een goed talent voor  tentoonstellingsarchitectuur  te 
herkennen. 

T . 
 F. J. . B. . 

angen tij d zijn in de stedenbouwkunde de theo-
rien van Camillo Sitte en de daarvan afgeleide 
gevolgd bij  het projekteren van uitbreidingen 
en het verbeteren van slechte stadsdelen, tot 

dat bij  de laatste prijsvraag van f de 
eerste prij s werd toegekend aan een ontwerp, dat vooral 
uitblonk door  de grootgedachte verkeersregeling. Een 
feit, dat de opening van een nieuw stedenbouwtijdperk 
betekent. t bekroonde plan, „Berge romerijke"  ont-
worpen door  Bruno Schmitz en Blum, (met advies van 

, onderzoekt de waarschijnlike verkeersontwikke-
ling voor  het tijdvak 1910 1950 volgens de statistiese 
methode en geeft naar  aanleiding daarvan een zeer 
systematiese oplossing. 

Systematies, ten eerste door  de scheiding van het door-
gangs-snelverkeer  naar  plaatsen op grote afstand aan 
de ene kant en het buurtverkeer, hetzij  snelverkeer  of 
niet, aan de andere kant. Blum wil de Staat laten zor-
gen voor  het grote spoorwegnet, dat in het algemeen be-
lang aangelegd wordt en de kleinere spoorweg-exploi-
tatie, die uitsluitend lokale belangen behartigt, aan 
de betreffende Gemeenten overlaten; systematies, ten 
twede door  doelmatige splitsing van het goederenver-
keer  : grotere goederenstations met rangeerterreinen 
buiten de stad met verbindingen naar  de kleinere wijk -
goederenstations, die in de verschillende stadswijken 
gelegen zijn, ten derde door  de overgangsvoorstellen, 
om dit projekt geleidelik uit te voeren. 

e erkenning van de overwegende belangrijkheid van 
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het verkeer  is een nog niet gekend element in de steden-
bouwkunst. 
Gaven vroeger  de engere kunstvragen den doorslag bij 
het stadsprojekt, nu wordt het ekonomiese vraagstuk 
als het gewichtigste beschouwd, de oude aesthetiek is 
verdrongen door  zakelike overwegingen, maar  een 
nieuwe is terzelfder  tij d geboren. 

Analoog met deze ontwikkeling zou die der  bouwkunst 
kunnen verlopen, dat wil zeggen, dat zij  na een zekere 
hoogte bereikt te hebben, door  sociale tendenzen omge-
vormd een modern karakter  verkrijgt . 
Of anders gezegd: e stedenbouwkunst is evenals de 
bouwkunst middeleeuws, vroegereeuws (Camillo Sitte, 

, Violet le , ) en zal eerst door  het 
kunstvol voldoen aan moderne behoeften modern wor-
den; daarom is ook te verwachten, dat de nieuwe 
bouw- en stedenbouwkunst het eerst in onze groot-
steden zal ontstaan, dat aan onze warenhuizen, ban-
ken en verenigingsgebouwen de nieuwe kunst gemani-
festeerd zal worden, voorondersteld stilzwijgend, dat 
werkelik een nieuwe kunstperiode in aantocht is. 

n zal ons tegenwerpen, dat het zeer  overdreven is 
van een kentering der  stedenbouwkundige ideeën te 
spreken, dat er  eer  een geleidelike groei te konstateren 
valt; Camillo Sitte kan men toch niet betichten, het ver-
keer  verwaarloosd te hebben en de theoriën van Violet 
le e gelden toch ook voor  de moderne bouwkunst. 

e verdienste van Camillo Sitte, die de baanbreker  van 
de nieuwe beweging geweest is, blijv e onaangetast, al 
behoeft men zijn werk geen onuitputtelik e waarde toe 
te kennen. t verkeer  vervult in het boek r  Stadte-
bau"  de rol van getuige a décharge om de gepropagan-
deerde kunstvolle bebouwing te verdedigen. Uitvoerig 
worden, wel is waar, de toen nieuwe oplossingen van de 
verkeerstechnici nagegaan, de voordelen ervan bestre-
den en de verkeerstechniese eigenschappen van de eigen 
oplossingen aangeprezen maar niettemin schemert door, 
dat Camillo Sitte, ofschoon het verkeer  niet kwaadge-
zind, er  niet zon groot gewicht aan hecht als anderen, 
die de verkeerseisen als uitgangspunt nemen. 
Camillo Sitte beweert, dat bij  hem het verkeer  er  goed 
afkomt, de verkeerstechnicus dat het verkeersstraten-
net zeer  wel met een goede bebouwing strookt. e 
buitenstaander, die naar  beiden geluisterd heeft, be-
grijpt , dat de een aan het verkeer, de ander  aan de be-
bouwing maling heeft, dat beiden advokaat zijn in eigen 
zaak en slechts, gedwongen, de nevenkwesties behan-
delen. 

e staat het nu tegenwoordig met dit konflik t van me-
ningen, met den strij d van de Camillo-Sitters en de ver-
keersmannen ? 
Wat is de plaats van de kunstvolle bebouwing, wat de 
plaats van het verkeer  in het grote stedenbouwvraag-
stuk? 
Wat is hunne wederzijdse verhouding, sluiten ze elkaar 
uit, trekken ze elkaar  aan ? 
Bezitten ze beide een eigen aesthetiek of samen de-
zelfde? 

k wil niet trachten in een enkel artikel die raadselen tot 
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klaarheid te brengen, maar slechts een tipj e oplichten 
van den dichten sluier. 
Voor  de grootsteden is het na de e overwin-
ning uitgemaakt, dat het verkeersprojekt het straten-
plan vooraf hoort te gaan, wij l het verkeer  van primair e 
betekenis is. 
Een grootstad met slecht verkeer  en goede bebouwing 
is eenvoudig niet denkbaar; wanneer  een stad haar  eer-
ste levensfunkties slecht verricht , kan ze onmogelik tot 
bloei geraken. t de stad, zo verkommert de bouw-
kunst. Waarom verwachten velen, dat d de 
nieuwe bouwkunst zal voortbrengen; is het niet, omdat 
dat land tegenwoordig een ekonomiese bloei beleeft, 
het dichtst tot het kuituurstadiu m nadert? 
Ook onze Nederlandse grootsteden zijn allereerst door 
een goed verkeer  gebaat, het welzijn van Amsterdam 
en m hangt van den toestand der  havens af, 
van de waterwegen en spoorwegen; de goede steden-
bouwkunst zal met deze ingenieurstaak moeten aan-
vangen; de architekt-ontwerper  zal zich moeten ver-
binden met ingenieurs op het betreffende gebied. 
Zelfs zou ik verder  willen gaan en voor  Amsterdam en 

m het systeem van een tweeledige prijsvraag 
willen aanbevelen; de eerste prijsvraag zoueenuitbrei-
dingsprojekt, het civiele ingenieursvak betreffend, (ha-
vens, spoorwegen, waterwegen, industriegebieden enz.) 
omvatten, de twede prijsvraag, na de beslissing van de 
eerste uitgeschreven, zou het verdere uitbreidingsplan 
behelzen. t dit systeem is het den mededingers nog 
vri j  het bekroonde projekt geheel te volgen, verbeterin-
gen aan te brengen, eventueel ideeën uit verschillende 
projekten met elkaar  te kombineren. 
Beschouwen we daarentegen den , dan merken we 
dat de ingenieur  hier  best uitgeschakeld kan worden, 
want den g is een breed uitgebouwde luxe stad, 
waar  het verkeer  in de naaste toekomst de bebouwing 
niet zal overtroeven. n g is echter  om een andere 
reden voor  den stedenbouwer interessant; het oude 
stadsdeel namelik is zeldzaam slecht voor  het verkeer 
geschikt, den g is het schandaal-voorbeeld in ver-
keerstechnies opzicht. r  hebben we dus niet te kam-
pen met een verkeer  dat in korten tij d een groten omvang 
zal aannemen, maar  met een warnet van slechte straten, 
dat nu reeds voor  de tegenwoordige behoeften zeer  on-
voldoende is, zodat zonder  sterk ingrijpen niet veel te 
bereiken valt. Wat den g als studie aantrekkelik 
maakt is de mogelikheid om uitgebreide verbeterin-
gen zonder  veel kosten uit te voeren. (Plan Berlage, 
gepubliceerd in .Bouwkunst"  1909 bladz. 97). 
Bij  kleinere steden is dikwijl s ternauwernood van ver-
keer  of van toekomstig verkeer  sprake; in zulke geval-
len treedt het belang van de kunstvolle bebouwing meer 
naar  voren. 
Onder kunstvolle bebouwing is dan te verstaan, dat de 
gebouwen een zekere architektuurwaard e hebben en 
tevens goed geplaatst zijn (dus een zekere stedenbouw-
kundige waarde hebben) of nog beter, daar  enkele ge-
bouwen goed naast elkaar  ontworpen, nog geen goed 
geheel behoeven te vormen, geldt deze eis van hoge 

bouwkundige en stedenbouwkundige waarde 
veel meer gehele bouwblokken en wijken, hun 
typiese afwisseling en logies verband. 

t uitgangspunt zal verschillend zijn al naar 
gelang de grootte der  stad, haar  aard (han-
del-, industrie-, luxestad) haar  uitzettings-
vermogen enz. t is eigenaardig, dat de 
stedentypen zich ook door  verkeerstoestan-
den kenmerken, bijvoorbeeld: ontwikkeld 
verkeer  in de handel en industriestad, lang-
zaam stijgend verkeer  in de kleine stad en 
de luxestad, wisselend verkeer  in de toeris-
tenstad en de tentoonstellingsstad. e ste-
den onderscheiden zich onder  elkaar  door 
het histories geworden stedenplan (vesting-
stad) door  plaatselike gebruiken en ge-
woonten. 
Er is geen richtsnoer  aan te geven, hoe men 
bij  het ontwerpen van een stad moet hande-
len; men moet de werkmethode zelf ontdek-
ken, waarbij  de statistiek goede diensten 
bewijzen kan. 
n details doen zich dezelfde moeilikheden 

voor, als voor  het hoofdplan, de vragen naar 
de betrekking tussen verkeer  en bebouwing. n een 
drukk e verkeerstraat vervult de architektuur  de twede 
rol . 't s om het even of er  goed of slecht gebouwd 
wordt, ja, zowel het intens mooie als het geweldig lelike 
is hier  misplaatst en alleen neutrale, niet opvallende 
gebouwen waren hier  toe te passen. 

e architekt kan zich tot de interieurs bepalen; voor  het 
uiterli k heeft hij  de voorschriften van den stedenbouwer 
te volgen, hetzij  door  de benedenverdieping eenbepaalde 
hoogte te geven overeenkomend metdeeraangrenzende 
percelen, hetzij  door  een vertikale verdeling of een 
horizontale toe te passen naar  de bedoeling van het 
blokprojekt , hetzij  door  kleur  en materiaal te kiezen 
naar  de omringende bouwwijze; hij  moet de zelfstandige 
schoonheid van zijn gebouw onbelangrijk achten ter 
will e van het geheel. 
Amsterdammers, die eiken dag de Utrechtsestraat of 

t doorgaan, kennen de winkels slechts naar 
het aanzien der  uitstalkasten en verwonderen zich over 
de eigenaardige vreemde gevels boven de onderpui, 
wanneer  de toevallige leegte van de straat hun veroor-
looft eens op de huizen zelf te letten, waaruit blijkt , 
dat in straten van zo geringe breedte met een dusdanig 
ontwikkeld verkeer  een architektural e schoonheid jam-
merlik verspild is, voor  de hoekhuizen maak ik een uit-
zondering. 
n den g wordt de r  door 

het nieuwe restaurant Centraal gehinderd, omdat dit 
de aandacht vraagt van basement tot dak. n een nauwe 
en drukk e straat als de e Pooten is een zo uit-
gebreid kunst tentoonstellen misplaatst. n had beter 
gedaan, door  te trachten alleen het onderdeel in-
teressant te maken, dit bezwaar  kunnen vermijden, 
men had zich bij  het ontwerpen van dit gebouw meer 
door  stedenbouwkundige dan door  bouwkundige ge-

Fig. 1. e m te Amsterdam met de 3 hoofdverkeersstromen. 

voelens moeten laten leiden. 
Wellicht heeft de stelling, dat een gebouw, wanneer  het 
ernstige stedenbouwkundige fouten bezit, niet door  ar-
chitektoniese schoonheden gered kan worden, voor 
de niet-monumentale bouwkunst algemene geldigheid. 
Trouwens in d heeft men er  herhaaldelik op 
gewezen, dat ook in de bouwkunst een wijze ekonomie 
kan bestaan, door  een enkel onderdeel, een ingang, een 
topgevel of erker  interessant te maken. r  wil ik deze 
opmerkingen nog versterken door  te beweren, dat soms 
deze beperking onvoorwaardelik noodzakelik is. 

e hierboven genoemde gevallen waren voorbeelden 
van een overheersen van het verkeersbelang tegenover 
dat van de architektuur ; het omgekeerde doet zich 
eveneens voor. 

Nemen we het Stadhuis op den . 
t Stadhuis is terecht gekomponeerd als een uitslui-

tend door  zichzelf bepaald geheel, terecht, want het 
past het Amsterdamse hoofdgebouw niet, zich naar  de 
omgeving te richten; paradoxaal gesproken ontleent het 
zijn stedenbouwkundige waarde daaraan, dat het die 
niet bezit. r  de magistrale onbewogenheid, de 
machtige onverschilligheid, het totaal negeren van de 
omgeving, dwingt het gebouw ontzag af en vergt 't een 
grote mate van onderworpenheid van de -
bouwing. 

We staan nu voor  de moeilikheid, het verkeer  op den 
m te regelen, met dien verstande, dat we zorgen moe-

ten, dat het geen overweldigende importanti e krijg t en 
dat er  ruimschoots gelegenheid overblijf t het gebouw 
rustig te beschouwen; een moeilikheid, die zich verder 
uitstrekt dan het bemeten der  toegangswegen en de ge-
hele regeling van het verkeer  in de omgeving betreft. 
Voor  den m wordt dus de omgekeerde methode ge-
volgd ; in het geval e Pooten erkennen we 
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Fig. 2. n te Amsterdam met de hoofdverkeersstromen, 

de rechten van het verkeer,in het geval m de 
rechten van de architektuur . Van Centraal zeggen we 
dat de architektuur  bescheidener  had moeten zijn, van 
den , dat het r  bepaalde perken niet te 
buiten moet gaan. 

Na met behulp van enkele voorbeelden de mogelikheid 
van een konflik t tussen bebouwing en verkeer  vastge-
steld te hebben, zowel voor  het totaalplan als voor  de 
details, ga ik over  tot het kort behandelen van de ver-
keersaesthetiek. t verkeer  heeft door  zijn bizondere 
eis een eigen aesthetiek ; het snelverkeer  wil de rechtse 
of strakgebogen straat, het is als een hete vloeistof, die 
langs de ijsblokken der  huizen stroomt, ze polijst aan 
den onderkant, ze afrondt aan de hoeken. r  is een 
schoon verband tussen het asfalt der  straten en het ligt. 
graniet der  huizen, tussen het aanzien van een drukk e 
verkeerstraat en het verkeer  zelf. k bedoel, dat men 
vroeger  de huizen zag als de uitdrukkin g van het inwen-
dige, dat het echter  ook mogelik is de straat te zien als 
het bekken, waardoor  het verkeer  stroomt, waarvan 
men de schone doelmatigheid, de doelmatige schoon-
heid bewonderen kan. (Vorm van de straat, het ver-

dwijnen van stoepen van voor- en terug-
sprongen). 

n we enige gevallen onderzoeken. 

T N N  (zie 
figuur  1). 

t n kan men beschouwen als 
een ruimt e die de verkeersstromen moet 
opnemen. Er zijn dri e duidelik gescheiden 
hoofdstromen t Nieuwen-
dijk , k n en Vijgendam Pa-
leisstraat. e w blijk t een 
zeer  misplaatste voorsprong van den ge-
velwand te zijn voor  het Vijgendam Pa-
leisstraatverkeer, de middenvluchtheuvel 
heeft geen goeden vorm voor  den verkeers-

stroom , die er  dwars 
over  heen gaat. Een vluchtheuvel is mooi, wanneer 
deze buiten den natuurliken verkeersstroom ligt. t 
verkeer n k ondervindt geen beletsel. 

t plein heeft alles te zamen genomen voor  het ver-
keer  een gunstigen vorm, uitgezonderd de N ieu wendijk 

t die door  de schuine richtin g belet, dat 
er  ook tusschen , "Warmoesstraat en s 
Aaronstraat een flink e verkeersstroom is, anders zouden 
we op dezen ideaaltoestand kunnen wijzen, dat het ver-
keer  langs de zijkanten van den m plaats vindt, het 
middendeel vri j  latend, terwij l nog biezonder  te waar-
deren is, dat het Stadhuis en ook het nieuw te bouwen 
middengebouw tegenover  het Stadhuis een weinig terug 

lij 

. . . 

— 

T 

Fig. 3. Brug t te 
Amsterdam, tusschen -
straat en . 
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Fig. 4. Verbeterde brug, zonder 
eventuele verbreding van de 

t in aanmerking te 
nemen. 

T N (zie figuur  2). 
t n is al heel mooi te noemen met het 

streng gescheiden verkeer  en het plantsoen in het stille 
midden. n de toekomst zal de verkeerstroom -
dwarsstraat, Stille zijde, Utrechtsestraat of Amstel-
straat zich ontwikkelen, waardoor  de voordelen van dat 
Plein nog heller  aan het licht komen. 

Goed zijn ook de uitmondingen van Amstelstraat 
en Utrechtsestraat wat van de pleinhoeken ver-
wijderd . 
Zou men om andere redenen het n 
willen wijzigen, het meer  open en overzichtelik 
willen maken, dan blijf t het toch gewenst op de 
een of andere manier  het midden ongebruikt te 
laten voor  het verkeer. 

E G (zie figuur  3). 
e brug over  de t tussen t 

en n is in verkeer-aestheties opzicht 
een mislukking, te ergeliker, omdat deze brug ge-
makkelik goed had kunnen wezen, (figuur  4). 

E T E G 
(zie figuur  5). 
Bij  een prijsvraag voor  de Schlossteichbrücke te 

g werd de eerste prij s toegekend aan 
een ontwerp waarvan het Jury rapport zegt: 

r  erste Preis wurde dem Entwur f mit Stim-
menmehrheit zuerkannt, weil dieser  Entwur f in 
allen seinen Teilen den Grundsatzen des Preisge-

rat  s> 

' - «gr. J'<J 

Fig. 5. Schlossteichbrücke te . 1ste Prijs: Otto Zieler  en . Salomonsen. 

richt s am meisten g triigt , wenngleich die Ver-
kleidung des Eisen betons mit k nicht als 
glücklich erachtet wir d und die Gelenke für  entbehr-
lich gehalten werden. Auch die Treppenanlage wir d 
vora Preisgericht nicht für  vollkommen erachtet. e 

g der  Brücken achse und der  Anschlusz 
derBrückeandieStraszenaufbeidenUfern des Teiches 
ist jedoch vortrefflic h gelungen." 
Veel kwaliteiten bezat de brug dus niet, maar  het feit, 
dat in tegenstelling met de andere plannen, niet het ver-
keer  rekening was gehouden, werd beslissend. 

T N T E  (Zie figuur  6). 
t stationsplein in Arnhem heeft de natuurlik e voor-

delen voor  een typiese verkeersoplossing niet benut. 
t plein bezit een sterke helling ; langs het station loopt 

een straatweg, daar  tegenover  ligt de groote verkeers-
weg. r  lag het voor  de hand de helling door  een 
monumentale trappenaanleg te vervangen, waardoor 
tevens een radikal e scheiding van het voetgangersver-
keer  en het rijverkeer  kon plaats hebben ; een idee, dat 
bij  het projekteren van een stadsplan in bergachtig ter-
rein dikwijl s toegepast wordt, en tot zeer  mooie stads-
gezichten aanleiding geeft en hier  als van zelf aan-
gewezen was. e pracht, die zo'n uitgebreide trappen-
aanleg ten toon kan spreiden hoeft geen nader  betoog, 
daar  beroemde historiese voorbeelden dit afdoende 
bewijzen. 
Wanneer  het algemeen ingang vindt het verkeer  niet 
slechts van technies standpunt maar  ook van schoon-
heidskundig standpunt te bezien, zal de architekt met 
meer  gemak het verkeer  onder  zijn sympathieën kunnen 
inlijven , waartoe al reeds zoveel onderwerpen behoren 
(tuinbouw, reklame, mode) die het eigenlike architekten-
vak niet meer  raken. n zal ook spoedig blijken , dat 
de Techniese l te t een verkeersprofessor 
noch voor  de civiele noch voor  de bouwkundige afdeling 
ontberen kan. 
n r  is de beroemde leerstoel van professor 

Blum, die ook een inzending deed voor  de tentoonstel-
ling van , waarvan de kataloog vermeldt: 

..Eine e mit Entwürfe n von Studierenden unci 
Teilen von Examenarbeiten aus dem Gebiet des Stadte-
baues, ausgestellt: e Technische e 

, l für  Eisenbahnwesen, Professor 
. . Blum. Behandelt werden vor  allem: einerseits 

Straszen und Platze und zwar  von verkehrstechnischen 
asthetischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten, an-
derseits die Zusammenhange zwischen Eisenbahnwesen 
und Stadtebau, wobei die Aufgabe stets so aufgefaszt 
wird , dasz Eisenbahn und Stadt sich nicht feindlich ge-
genüber stehen sollen, sondern dasz durch freundschaft-
liches Zusammenarbeiten eine beide Teile befriedi-
gende g erzielt werden musz. n Arbeiten liegen 
meist praktische Falie zugrunde. r  Studierende soil 
mit Ortlichkei t operieren, die er  aus eigener  Anschau-
ung kennt und deren l er  selbst an Ort und Stelle 
studieren kann, daher  die zahlreichen Beispiele aus 

" 
Een alarmblazend bericht. 
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Fig, 6. Stationsplein te Arnhem. 
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(Vervolg van blz. 368). 

. t project van 

Alb . Otten en W. F. Overeijnder  heeft veel 
aantrekkelijk s en behoort m. i. met de inzen-
dingen van t en de Bazel tot het 

beste werk. Vooral de gevels, hoewel met compositie 
fouten, vertoonen een goede greep; de plattegrondin-
deeling staat hierbij  ten achter. t project Groen en 
Wi t is vaster  ontworpen, is meer  harmonisch ontwik-
keld ; maar  het heeft zoo zeer  leentjebuur  gespeeld bij 
de Barock en zijn architectonische geest is zoo weinig 
van dezen tijd , dat het zelfstandige en vrij e streven van 

i Prosperitas verre de voorkeur  verdient. 
t laatste project heeft daar  en boven het voordeel 

van meer  monumentaal te zijn, van grooter  houding te 
hebben, wat vooral spreekt uit de flink e en gesloten 
massa's der  gevels, geaccentueerd door  hun stoere 
steenen nokken, die gevormd worden door  doorgaande 
binnenmuren, en uit de robuuste toren, die alleen in 
den, niet geheel geslaagden, top verrijk t is. e platte-
grond (zie blz. 307 van dit Weekblad) heeft het gewone 
type: vóór het representatief gedeelte, met in het 
midden de entree, de vestibule, de hal; op de hoofd-
verdieping de feestzaal midden voor, en achter  de 
hal de raadzaal. t administrati e gedeelte achter, 
van het voorgedeelte gescheiden door  een doorrit . 

e toren is links aan den voorgevel geplaatst en heeft 
hierdoor het voordeel, dat hij  zich op de Coolsingel in 
al zijn grootheid vertoont. 

e indeeling der  plattegronden, die veel elementen van 
het voorproject-Evers vertoonen, maakt, zooals het 
Juryrappor t terecht opmerkt, een zeer  regelmatigen in-
druk . Toch is de geheele samenstelling van het voorge-
deelte niet klaar, en daardoor  niet groot van werking, 
wat vooral veroorzaakt wordt door  de hal, die beneden 
door  een gang van de eigenlijke vestibule te veel is afge-
sneden, en die op de hoofdverdieping open zijnde, het 
contact tusschen trap, raadzaal en feestzaal niet rui m 
en eenvoudig maakt. e trap is niet onaardig geplaatst 
tegen den achterwand van de hal. Volop monumentaal 
is zijn werking niet, maar  toch doet hij  in de hal-oplos-
sing goed. Wel is het een bezwaar  dat de trap ten op-
zichte der  twee hoofdruimten: raadzaal en feestzaal, 
niet mooi boven komt. Verder  is de toegang vanaf den 
doorri t naar  het bordes van de hoofdtrap bekrompen. 
n het algemeen is deze ligging van de trap niet gunstig, 

daar, zooals het Jury t terecht opmerkt een 
centrale ruimt e op de hoofdverdieping ontbreekt. Een 
gevolg hiervan is, dat de feestverdieping niet monumen-
taal en feestelijk genoeg is; de verbindingen der  hoofd-
ruimten onderling zijn wat verbrokkeld. n 
is de feestzaalgroep door  de twee dienstvertrekken 
link s en rechts op onpraktische, storende wijze ver-
broken. 
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n het dienstgedeelte valt het op, dat de groote wacht-
kamer link s te ver  verwijderd is van enkele hoofd-
bureaux rechts. 
Zie verder  het Jury , gepubliceerd op blz. 310 
van dit Weekblad, dat betreffende de plattegronden 
in het algemeen juiste opmerkingen maakt. 
Ten opzichte van de architectonische behandeling is 
het t echter  m. i. niet waardeerend genoeg. Ook 
hier  vinden wij , gelijk bij  de beoordeeling van het ont-
werp van de Bazel, te midden van een groote reeks be-
merkingen slechts een paar  regels woorden met lof, 
die echter  direct weer  geneutraliseerd worden. 
Zi j  luiden: _Bij  het architectonisch karakter  is naar  oor-
„spronkelijkhei d gestreefd, (per  abuis staat in het -
„port : niet naar  oorspronkelijkheid gestreefd). t heeft 
„i n verschillende onderdeelen tot een gelukkig resultaat 
„geleid (wat het inwendige betreft wordt de feestzaal 
„genoemd) maar  het voor  een s treffendkarak -
„te r  is niet bereikt. t geheel mist, ook tengevolge van 
„het te levendige silhouet, een monumentaal, krachti g 
„aspect" . 

l ik moet toegeven, dat de voorgevel wat te 
levendig is (in onderdeelen) kan ik toch niet erkennen, 
dat het ontwerp geen r zou hebben. 
Er valt hierover  moeilijk te redetwisten, want eerst 
zou uitgemaakt moeten worden, welke eischen men aan 
een raadhuis-architectuur  moet stellen. En nu meen ik, 
dat daaronder  in de eerste plaats vallen: grootheid bij 
waarheid en zakelijkheid. e grootheid kan een opge-
wekt, ja zelfs lichtelij k feestelijk karakter  hebben, voor-
al in de voorgevel. Welnu, grootheid in de hooofdlijnen 
en de hoofdmassa's heeft de inzending van Otten en 
Overeynder  m.i. beslist; terwij l aan de zakelijkheid, 
d.w.z. het naar  buiten spreken der  voornaamste inwen-
dige ruimten, hier  geen geweld is aangedaan. Enkele 
ruimten spreken bijzonder  goed; zoo de feestzaal met 
zijn sierlijk e loggia. 
k acht dit project een van de beste, wat de massawer-

king betreft. t men zich de kleine versieringen weg, 
dan is de verhouding van voorgevel, toren en zijgevel 
goed en groot. t spreekt kracht, en die flink e 
schaal en groot-lijnigheid , welke de betere moderne 
bouwwerken kenmerken. 
n dit opzicht is het veel beter  dan het project van 

Evers, en is het nog iets grooter  dan het project van de 
Bazel. 
Wat echter  direct opvalt is, dat de detailleering niet op 
dezelfde hoogte staat; zij  is op vele plaatsen overdadig 
en niet beheerscht. 
Een belangrijke compositiefout schuilt in de verhouding 
tusschen: de breedte van de toren, de partijen die bevat-
ten kamer B. en W. en kamer W. en de middenpartij , 
geflankeerd door  de twee, door  talrijk e kleine raampjes 
onrustige diensttrappen. e twee eerste partijen zijn 
namelijk gelijk, en geven daardoor  aan het rechter- en 
linker  deel van de voorgevel iets onzekers. Ook de over-
gang van onderbouw tot bovenbouw van de kleine toren 
rechts is door  grofheid niet fraai en niet samenhangend. 
Zij n dit fouten in massa-deelen, ook onder  de meer  ver-
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sierende elementen heerscht onrust. e zoo noodige 
beheersching en eenheid is niet voldoende bereikt. 
Behalve de kleine ramen op de begane grond, zijn bijna 
alle ramen en bogen van verschillende verhouding en 
zijn de ramen eveneens onnoodig verschillend afgedekt. 
Goede tegenstelling tusschen onversierde en versierde 
partije n een eerste eisch om beide wederzijdsch te 
accentueeren — ontbreekt. e architecten hebben te 
veel gewild en daardoor  te weinig bereikt. 
Ook de figurale versiering is te losbandig. Op allerlei 
hoeken kruipen, zitten of staan menschen of dieren, 

wier  realisme vreemd en wier  symboliek onbegrijpe-
lij k is. Zij  schijnen zin-loos en zijn daardoor  te meer 
storend. 
Fraai van verhouding is de loggia, hoewel de bogen iets 
te slank zijn. r  goed is de nauwe aanraking van 
den boog der  hoofdentree met de arcade der  loggia. 
Typeerend verder  voor  het niet geheel beheerschen der 
onderdeelen en voor  den zin voor  overlading is de be-
kronin g van de beide dienstrappen naast de midden-
partij , welke bekroning op lompe wijzegevat wordt door 
een verhooging der  borstwering. t is hinken op twee 
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gedachte, waardoor  èn de borstwering, en de bekroning 

der torentjes hun specifieke grootheid en hun zuiver 

karakter  verliezen. 

Zoo is er  nog meer  op te merken. t ik echter  hier-

over  eindigen, alleen nog er  op wijzend, dat de globale 

vlakheid van de voorgevel (zoo ook van de zijgevels) 

met de stoere, eenvoudige torenvoet zeer  goed gezien is 

ten opzichte van de ligging van het s in de lengte 

van de Coolsingel; maar  dat, juist door  de te vele en 

niet altij d gelukkig geplaatste details, de indru k van de 

voorgevel der maquette, opzijde gezien, onrustig wordt 

en de groote architectuur  massa's zich onduidelijk ver-

toonen. 

r  weloverwogen versobering der onderdeelen, waar-

bij  gestreef&wordt naar  meerdere eenheid, zou het ont-

werp, wat het uitwendige betreft, aanmerkelijk verbe-

terd, ja tot iets zeer  goeds kunnen worden. 

e architectonische behandeling van het interieur  heeft 

te waardeeren eigenschappen; een begaafdornamentist 

is aan het woord. Echter  ook hier  wordt de noodzake-

lijk e organische eenheid gemist, die de Bazel's werk 

kenmerkt en zoo belangrijk maakt. 

e lange wand van de feestzaal is in een fraaie detail-

teekening afgebeeld. Beschaafde rijkdo m met feestelijk 

karakter  wordt hier  ten toon gesteld. 

r  ook hier  weer  het niet volkomen.beheerschte; 

waarom is de middelste deur  rond afgesloten, terwij l de 

beide groote deuren links en rechts rechthoekig zijn ? 

Ook de hal-détailleering is geslaagd, en uitstekend ge-

teekend. e variant oplossing is echter  èn als architec-

tuur , èn als teekening veel minder. 

Vreemd is het, dat de maquette de voor-en zijgevels 

beide in zandsteen voorstelt, terwij l volgens de begroo-

ting de zijgevel in baksteen gedacht is. 

Een dergelijk verschil van materiaal is hinderlijk . 

Waarom het geheele project niet in de bekende -

landsche combinatie van baksteen met spaarzaam na-

tuursteen ontworpen? 

Verder  vertoont de maquette een koperen dak, terwij l 

de begrooting op een leienbedekking berekend is. 

n zijn de diepe daggen op de maquette ook 

geflatteerd; maar zelfs bij  dunnere muren overschrijdt de 

begrooting de gestelde som van 2.75 millioen belangrijk . 

t laatste is mede een reden geweest, waarom dit pro-

ject niet voor  bekroning in aanmerking kwam. t is zeer 

te betreuren, want ondanks grootere en kleinere gebre-

ken toont deze inzending met zijn monumentale architec-

tonische opzet een verdienstelijk talent. Noorsche invloe-

den zijn te bemerken; zoo van het Stadhuis te -

gen en van het project voor  het Stadhuis te Stockholm. 

r  toch zijn deze invloeden persoonlijk verwerkt. Ja 

men kan zeggen dat deze architectuur  eigentlijk nog te 

veel het persoonlijke scheppen van vormen is, en niet vol-

doende van het algemeene, van de moderne bouwkunst 

ideën doordrongen is. r  begrip en daardoor  meer-

dere eenheid zal ook hier  hoogerc schoonheid geven. 

e ontwerpen J. J. en Pro domo Sua geven mij , na het-

geen het Jury t hieromtrent mededeelt (zie blz. 
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308 en 310) en waarmede ik mij  vereenig, geen aanlei-

ding tot nadere bespreking. 

n een slotartikel hoop ik nog eenige algemeene be-

schouwingen over  deze prijsvraag te geven. 

d zij  ten slotte, dat de Tentoonstelling der 

projecten in de t n°. 20 te m tot 1 

September  a.s. verlengd is. e tentoonstelling is open 

van 9 5 uur, ook Zondags ; de entree bedraagt f 0,10. 

T N VA N -
. 

33p de 9e Jaarlijksche bijeenkomst van
hunne Adjuncten, Architecten en s van 
Gemeentewerken en Bouw- en Woningtoezicht. 

^  welke op 10 en 11 Juli te Enschede plaats vond, kwam 
ter  sprake de critiek van den r  S., opgenomen in 

het Bouwkundig Weekblad No. 13 van 29 t 1913, betreffende 
een uitbreidingsplan voor  dc gemeente 's . 
Aangezien het door  den r  der  Gemeentewerken, enz. 
der Gemeente 's h gesprokene, alsmede het ant-
woord daarop van den r  S. (den r  der  Gemeente-
werken van Arnhem) van voldoend algemeen belang is te be-
schouwen, en de bedoelde bijeenkomst, voor  wat deze aange-
legenheid betreft, voor  de pers toegankelijk was. vinde een 
schriftelij k verslag van het verhandelde hieronder  plaats. 
Aan het woord komt de r  der  Gemeentewerken van 
's , die het volgende meedeelt: 

t spijt mij . voor  de eerste maal. dat ik de jaarlijksch e bijeen-
komsten bijwoon van eerstaanwezende ambtenaren van Ge-
meentewerken, Uwe aandacht te moeten vragen voor  een vri j 
onverkwikkelij k geval. 
Toen ik in Apri l van het vorig jaar  in dienst trad als r 
van Gemeentewerken van 's Bosch, werd mij  te kennen ge-
geven dat spoedig van mij  zou worden verwacht een antwoord 
op de vraag op welke wijze industrieterreinen zouden kunnen 
worden in het leven geroepen aan de westzijde van het stations-
emplacement. 
Na voorloopig overleg met den t en met spoor-
wegautoriteiten werd door  mij  een daartoe strekkend avant-
project opgemaakt, aan welk plan ik meende te moeten toevoegen 
eene in bouwblokken ingedeelde fabrieksarbeiders- en ambte-
narenbuurt . 

t zwaartepunt van het ontwerpplan lag in de ontworpen 
havens met aanliggende industrieterreinen, terwij l ik met het 
overige slechts beoogde : 
1". een denkbeeld te geven van mogelijke indeeling, 
2". de totale oppervlakte der  gronden welke naar  mijne meening 

behooren te worden onteigend, te kunnen motiveeren, 
3". de onteigening te kunnen verkrijgen . 

e aanwezigheid dezer  grondgedachte vindt haar  uitdrukkin g 
wel is waar  niet in de schriftelijk e toelichting tot het ontwerp-
plan (er  waren n.l. gegronde redenen aanwezig om die bedoeling 
niet neer  te schrijven); zij  mag echter  blijken uit het feit, dat 
door  mij  steeds aan het dagelijksch bestuur  der  gemeente is te 
kennen gegeven, dat het in de bedoeling lag. naderhand meer-
dere varianten op de indeeling der  woningwijken te ontwerpen, 
teneinde gaandeweg te komen tot de gewenschte oplossing. 

t avant-project deed ik vergezeldgaanvaueenrapport.dat 
in hoofdzaak gewijd werd aan den commercieelen opzet van de 
geheele zaak. Uitvoerig ging ik na of ophooging te verkiezen was 
boven inpoldering, tegen welken prij s de industrie- en bouw-
terreinen per - zouden kunnen worden verkocht, enz. 
Nog in r  van het vorige jaar  bereikte dit dienststuk het 
dagelijksch bestuur  der  gemeente. 

t plan werd gedrukt eu de leden van den d kregen elk een 
exemplaar. Bovendien schijnen een paar  exemplaren door  het 
gemeentebestuur  te zijn verkocht aan particulieren. 

n hoeverre het ontwerpplan daarmede gea> 
publiek geworden te zijn. wil ik gaarne aan ieders 
overlaten. 

Op den 29sten t j.l . werd ik verrast met de toezending van 
een exemplaar  van het Bouwk. Weekblad No. 13, waarin voor-
komt een artikel van de hand van den heer  S.. getiteld „een plan 
van uitbreiding "  en waarin tevens wordt aangetroffen een op 
onsmakelijke en onvolledige wijze weergegeven kaart van mijn 
ontwerpplan. 

t artikel , dat in sterke mate gekruid is met banale grappen, dat 
een minachtende kritie k geeft op een onderdeel van het plan 
waar  het minder  om ging, dat scherp gericht is tegen den per-
soon van den r  van Gemeentewerken, heeft op elkeen 
wien ik er  over  sprak een afstootenden indru k gevestigd. 
Algemeen wordt dan ook verondersteld, dat de aanleiding tot 
die kritie k moet worden gezocht in een veete tusschen den heer 
S. en mij . 

t de wetenschap wie de heer  S. is kan ik verklaren, dat wij , 
om zoo te zeggen, weinig of nimmer met elkander  in aanraking 
zijn geweest en dat er  van een veete geen sprake was. t is mij 
niet bekend, dat den heer  S. iets in den weg heeft kunnen staan 
om mij  te ondervragen, om van mij  te komen vernemen welke 
bedoelingen ik met het ontwerp gehad heb, kortom om vooraf 
met mij  van gedachten te wisselen. Eerder heeft de criticus ech-
ter  gemeend om buiten mij  om van anderen de hem noodige ge-
gevens te moeten betrekken. 

Voor  den boozen opzet pleit niet weinig het feit dat er  met zorg 
aan gedacht is elk lid van het gemeentebestuur  een exemplaar 
van het betreffende Bouwk. Weekblad toe te zenden. 

t zou mij  te ver  voeren om U het bewuste artikel hier  voor  te 
lezen de tijd . die mij  door  den Voorzitter  zoo welwillend 
wordt beschikbaar  gesteld schiet daartoe te kort . k vermoed 
echter, dat verschillende heeren Collega's reeds zullen hebben 
kennis genomen van het ignobele stuk en het zal hen ontegen-
zeggelijk getroffen hebben, dat de schrijver  zeker  wel uit vrees 
van zich zelf te blameeren. zijn naam niet voluit onder  het stuk 
heeft durven stellen. 
k twijfe l er  niet aan, of het is U allen duidelijk , waarom ik op 

dien unfairen aanval niet heb gereageerd en ook nimmer te 
reageeren wensch, direct noch indirect. 

e reden, waarom ik evenwel op deze bijeenkomst mij  verplicht 
gevoel de zaak ter  sprake te brengen, is gelegen in het feit. het-
welk langzamerhand algemeene bekendheid heeft verkregen, 
het treurige feit. dat voor  de letter  S. niemand minder  moet wor-
den gelezen dan de heer  Schaap, de r  van Gemeente-
werken van Arnhem, de heer  Schaap die zich noemt onzen col-
lega. 
k vraag U in gemoede af mijne heeren, wat moeten wij  denken 

van een dergelijken ambtgenoot. 
Waar wij  allen ervan overtuigd zijn. dat ons werken toch in 
grootere mate aan algemeene kritie k onderhevig is dan in de 
meeste andere betrekkingen, daar  zal dat bezwaar  ten deele ge-
neutraliseerd kunnen worden door  elkander  onderling dienst-
vaardigheid te betoonen. elkander  waar  mogelijk is te helpen en 
met elkander steeds aangenaam van gedachten te wisselen. 
n dezen gedachtengang denk ik mij , dat het houden van jaar-

lijksche bijeenkomsten niet alleen tot strekking heeft onze ken-
nis te verrijken , doch dat die bijeenkomsten tevens dienen moe-
ten om het bestaan van een moreel verband levendig te houden, 
vaster  te leggen, te versterken. 

e dan ook eene dissonantie zooals ik thans heb moeten laten 
hooren op volgende bijeenkomsten nimmer meer  voorkomen en 
moge de heer  Schaap eens goed ter  harte nemen hetgeen in het 
werk van den door  hem geciteerden schrijver . . geti-
teld „Beitrag e zur  praktischen Asthetik im Stadtebau op blz. 55 
te lezen valt: 
..Wil l man ernsthaft eine Wahrheit aussprechen. so wir d man sic 
am glaubwürdigsten machen. wenu man im einfachen positiv 
spricht. r  Superlativ schmeckt nach Uebertreibung. und die 
unnötige Beteuering der  Wahrheit erregt Zweifel an der  Glaub-

ürdigkeit . Aber  die schlichte unerbittlich e positive Wahrheit 
t nicht immer angenehm zu horen, und um nicht mit ihr  zu ver-

n oder  zu erschrecken. ist es nicht nur  berechtigt sondern 
oft geradezu geboten. sie schonend vorzubringen. sie etwas „zu 
„umhülle n oder  vorzubereiten, oder  sie wohl auch durch die 
„Blum e zu verstehen zu geben. n kann dabei recht gut ehrlich 
„sein und zugleich gut Freund miteinander  bleiben." 

p verkrijg t het woord de r  der  Gemeentewerken 
van Arnhem tot het uitspreken van de volgende rede : 

 Heeren. 
n het Bouwkundig Weekblad leverde ik eene honende critiek 

op een plan van uitbreidin g voor  's , opgemaakt 
door  den eerst kortelings benoemden directeur  der  gemeente-
werken dier  stad. 
k teekende die critiek met S met een punt. waarover  mij  door 
mijnheer  met een punt het verwij t werd gemaakt als wilde ik 
achter  de schermen bedoelden directeur  bestoken. 

t laatste was alleszins onjuist, bedoelde directeur  wist, wie die 
S met een punt was, daar  ik een wederzijdschen kennis vergun-
ning had gegeven mijn naam te noemen, wat. naar  deze mij  ver-
zekerde, gebeurd is. 
k stelde er  prij s op in een volgend stuk met S met een punt te 

blijven teekenen, omdat ik vreesde, dat door  voluit onderteeke-
neu de kwestie zou worden afgeleid naar  een terrein, dat minder 
behoorde tot het gebied van het Bouwkundig Weekblad. t dat 
terrein bedoel ik de z. g. collegialiteit. 
k meende het best deze kwestie hier  ter  sprake te brengen en 

bij  een bezoek aan onzen geachten gastheer  deelde ik hem mijn 
wensch mede in de gelegenheid gesteld te worden haar  hier  te 
mogen behandelen. Een zelfde drang is uitgegaan van den direc-
teur  van gemeentewerken van 's , zoodat wij 
thans in de gelegenheid zijn elkaar  te ontmoeten. 
k zal mij  echter  niet alleen bewegen op het terrein der  z. g. col-

legialiteit, doch trachten ook de positie der  ambtenaren der  ge-
meentewerken in den breede te behandelen en even nog een en 
ander  betreffende bedoeld uitbreidingsplan op te merken. 
Een tweetal benoemingen uit den laatsten tij d zal velen onzer 
onaangenaam getroffen hebben. 

k bedoel die van den directeur  der  gemeentewerken van 's -
togenbosch en van den gemeentebouwmeester  van . 
n de eerste plaats wel zij  die. in gemeentelijken dienst zijnde, 

hebben gesolliciteerd, maar  ook anderen, die daarin eene mis 
kenning van het ambt hebben gezien. 
k zal het over  den eerste voorloopig niet hebben ; teleurstellin-

gen zijn onder  alle omstandigheden te wachten, maar  ik wil wij -
zen op de groote nadeelen van zulke benoemingen, zoowel voor 
de gemeentewerken in het algemeen als wel voor  hen. die bij  die 
diensten betrekkingen bekleeden in het bijzonder. 
Beide malen toen ik in 1903 de stedententoonstelling voor -
land in n en in 1912 de stedententoonstelling voor  de -
provincie in f bezocht, werd ik weemoedig getroffen, 
als ik in gedachten vergeleek het hooge standpunt van onzen 
dienst bij  onze oostelijke naburen in vergelijking met ons. 

r  ontwaarde men een cultuur , die nog duidelijker  werd bij 
vergelijkin g van f tegenover , men was in die 
9 jaren belangrijk vooruitgegaan. n heeft daar  telkens voort-
gebouwd, gemeentewerken neemt eene belangrijke plaats in. ge-
tuige de tijdschriften . En hier. toen ik voor  eenige jaren met on-
zen collega uit n voorstelde eene tentoonstelling te 
houden van de werkzaamheden onzer  diensten, had dit voor  mij 
voornamelijk ten doel belangstelling te wekken ook bij  het pu-
bliek voor  onzen dienst. 

Achteraf ben ik verheugd, dat dit voorstel is verworpen; ik vrees 
toch dat wij  een al te pover  figuur  zouden gemaakt hebben. 

f was schitterend ; en wij? wij  Nederlanders met een-
zelfde aantal inwoners als de , kunnen niet voor 
den dag komen. 

r  is dit niet verklaarbaar: daar  cultuur : hier  wordt de draad 
telkenmale verbroken, een absoluut gemis aan continuïteit. 
Telkenmale benoemingen van menschen, voor  wie de grootte 
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van het traktement op den voorgrond treedt, niet de roeping 
voor  het vak. Zij  zijn niet in staat de kennis die het ambt vordert 
ook maar  half te overzien en meenen derhalve dat zij  die in vol-
doende mate bezitten om zich die overigens eigen te maken. 
Zi j  solliciteeren. en zie. om redenen geheel buiten het vak gele-
gen, worden zij  veelal benoemd. 
Onbekend met en onkundig voor  hun taak vangen zij  deze aan. 

t resultaat van het geheel is zeker  wat betreft het meest be-
langrijke , niet voldoende, kan niet anders dan onvoldoende zijn. 

r  zulke benoemingen maken dus in de eerste plaats onkun-
digen hun entree, maar  wat nog erger  is. zij  dooden de ambitie 
voor  hun werk bij  hen, die reeds in gemeentedienst zijn. 
Zi j  stellen zich toch onwillekeurig de vraag wat zal ik mij  interes-
seeren voor  verschillende vraagstukken, bekwaamheid in mijn 
vak wordt toch niet gewaardeerd, bij  de eerste de beste sollicita-
tie worden wij  toch gepasseerd door  den eerste den beste genie-
officier  of civiel-ingenieur  outsider. 

r  ook voor  het geheele corps is het schadelijk. n 
van gasfabrieken en electrische centrales worden, niettegen-
staande de werkkrin g in verreweg de meeste gemeenten minder 
afmattend is. gewoonlijk beter  gesalarieerd dan wij . Waarom ? 
omdat men in hen specialisten ziet. Voor  directeur  van gemeente-
werken denken burgemeesters, wethouders en raadsleden veel-
al, dat elk daarvoor  geschikt is of heel spoedig zal worden. 
Waar nu het respect voor  het vak zoo gering is. daar  kan ook van 
waardeering der  ambtenaren geen sprake zijn. 
Wanneer  men een diploma van t of Breda heeft, is men ge-
schikt, ervaring en studie in het vak zijn niet noodig. 

r  is het een vak? moet een directeur  van gemeentewerken 
niet speciaal studie gemaakt hebben van het vak ? k meen van ja. 
acht het antwoord gevonden te hebben in het congres voor  steden-
bouw, verleden jaar  te f gehouden. 

r  is een complex van uiterst belangrijke onderwerpen behan-
deld, waarvan elk. die liefde heeft voor  de taak hem opgelegd, 
studie heeft gemaakt. 

t bijwonen van dat congres was een leering voor  hen. die veel 
omtrent de verschillende aesthetische en hygiënische vraagstuk-
ken gedacht hadden, dengene. die er  buiten stond, ging het voor-
bij  zonder  indruk te maken, zooals het voor  eiken leek in een vak, 
waarover  een voordracht wordt gehouden, het geval is. 

r  ook de tentoonstelling toonde dit aan. Tot de belangrijkste 
deelen van ons vak behooren zeker  architectuur, het woning-
vraagstuk en hygiëne, maar  niet het minst de stedenbouw. 
Van elk, die dingt naar  het ambt van hoofd van gemeentewerken, 
moet gevergd worden dat hij  studie gemaakt heeft van steden-
bouw, dat hij  op de hoogte is van den stand van dit zoo belang-
rijk e vraagstuk. 

s van stedenbouw krijg t men door  veel studie, gebaseerd 
op aldoor  observeeren. Zij , die daarover  hebben geschreven en 
ook zij. die in f daarover  belangrijke voordrachten 
hielden, gaven allerminst blijken van kamergeleerden te zijn. 
Zi j  zijn erop uitgetrokken, zij  hebben geobserveerd, hunne in-
drukken geanalyseerd. 
k noem hierbij  slechts een, maar  zeker  niet het onbelangrijkste 

punt. e kennis is onmisbaar, ook al heeft men geen plan van 
uitbreidin g te maken. Onze gedachtengang moet er  mede door-
weven zijn. We komen telkenmale te staan voor  vraagstukken, 
't zij  groot, 't zij  klein voor  welker  oplossing stedenbouwkundig 
begrip noodzakelijk is. 
k geef toe. dat hier  te lande daarop te weinig gelet is en ik be-
schouw het als een der  voordeelen van de woningwet, dat door 
de verplichting der  gemeente tot het maken van uitbreidings-
plannen, de aandacht erop is gevestigd en wij  ertoe zijn gekomen 
studie daarvan te maken en een merkwaardig verschijnsel mag 
wel genoemd worden het promoveeren van den heer  Peteri op 
een proefschrift over  stedenbouw. t feit, dat in dat proef-
schrift een zeer  klein deel wordt behandeld, niettegenstaande 
het een grooten omvang heeft gekregen, doet reeds vermoeden, 
dat het is een onderwerp van veel studie. Trouwens de veelheid 
maar  ook de verscheidenheid van litteratuu r  zijn genoeg bewij-
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zen voor  dien grooten omvang; maar  ook dat de noodige kennis 
bij  het aanvaarden van het ambt van directeur  van gemeente-
werken maar  niet aanwaait. 

t was dan ook met zeer  verklaarbare belangstelling, dat ik in 
de N. . C. las, dat door  den eerst kortelings benoemden direc-
teur  van gemeentewerken van 's h een plan van 
uitbreidin g was opgemaakt. Er was eene vage beschrijving, niet 
voldoende om eenig denkbeeld van het plan te geven. 

r  het plan met beschrijving verkrijgbaa r  waren gesteld, nam 
ik er  inzage van. 

n belangstelling was voorzeker  verklaarbaar  en ik meende 
het plan aan eene nauwkeurige studie te mogen onderwerpen. 
k moet erkennen, dat het resultaat van deze bestudeering aller-
minst vleiend was voor  het ontwerp en ge volgelijk ook niet voor 
den ontwerper. 

t voldoet toch niet aan de minst te stellen eischen, reeds op 
het eerste gezicht ontwaart men allerlei storende, grove fouten. 
k achtte mij  dan ook verplicht er  de aandacht op te vestigen en 
schreef de critiek in het Bouwkundig Weekblad, zooals ik in den 
aanhef vermeldde. 
Een critiek moet lovend zijn voor  goed werk. zij  kan opbouwend 
zijn voor  middelmatig werk. voor  werk zooals hier  geleverd, 
slechts hoon. 
k acht het ronduit gezegd een enormiteit zulk werk te durven 

afleveren en te durven publiceeren en de eenige verklaring , die 
nog gevonden kan worden is, dat de maker  totaal onbekend was 
met het onderwerp. 

t mag een excuus voor  den buitenstaander  zijn, voor  ons niet. 
Wij  hebben het recht te eischen. in de eerste plaats van de 
nieuweling, dat wanneer  hij  zulk een plan levert, dat het ver-
dedigen is en hier  is geen enkel lichtpunt te vinden. 
Als collega's moeten wij  zacht zijn in ons oordeel over  elkander, 
ons werk is niet van het gemakkelijkste, de omstandigheden 
waaronder  wij  werken zijn dikwerf zeer  afmattend, ik noem 
hier  slechts het leed, dat onze collega in Alkmaar totaal onver-
diend geleden heeft. 

r  tegenover  den outsider-indringer  mag die critiek objectief 
en zoo noodig hard zijn en zijn wij  gerechtigd subjectief te zijn 
en dan te honen, omdat elke vergoelijking en beleefdheid, door 
hen die zoo iemand benoemd hebben, nog als goede kwaliteit 
van het werk kan worden aangemerkt. 
k versta onder  het woord collega beoefenaar  van hetzelfde vak, 
collega's zijn dus vakgenooten. zij  worden niet gemaakt door  het 
besluit van eene willekeurige gemeente. 
k eisch van een collega kennis van het vak. waarvoor  hij  staat. 
n het voorgelegde bleek zij  bij  den nieuwen r  der  Ge-

meentewerken te 's h geheel te ontbreken voor  het 
belangrijk deel van het vak, dat van stedenbouw en al hetgeen 
daarmede samenhangt. 

r  de Voorzitter , ik heb in mijn critiek gezegd, dat ik hard 
was. maar  dat ik meende, dat zachtheid eene fout zou zijn. 
Ook thans zal geen der  aanwezigen mij  kunnen beschuldigen, 
dat ik doekjes om de kwestie heb gewonden. 
k achtte het mij  een plicht, uit liefde voor  het werk, 't welk mijne 
levenstaak is en al ben ik overtuigd, dat mijne woorden in deze 
bijeenkomst geen onverdeelde instemming zullen genieten, zoo 
zal dit mij  toch niet weerhouden, waar  noodig, critiek uit te oefe-
nen op werk van bedoelden outsider. Wij  hebben het recht hun 
werk scherp na te gaan en zoo noodig aan de kaak te stellen. 

n bereiken wij  daardoor, dat benoemingen als te voren 
genoemd, tot het verleden gaan behooren. en dat eene zekere 
continuiteit in onze diensten komt te ontstaan. r  toch 
alleen zal ons vak een zekere cultuur  doorleven, waardoor  het 
kan komen op de hoogte als bij  onze oostelijke naburen. 

l ik die benoemingen ten zeerste betreur, meen ik toch een 
voordeel te ontdekken, ze hebben thans openlijk de aandacht ge-
vraagd. terwij l zij  vroeger  slechts morrend werden besproken. 

r  plaatsgebrek moeten enkele artikelen blijven liggen tot een volgend nummer. 
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 : . Schoonheidscommissie 

en Openbaar  Bouwkundig Adviesbureau. — Tehuis voor 
alleenstaande blinden te Wolfhezen, Arch. Corn. . de . 

l Quellinus te Amsterdam. Tech-
niek. — . Berichten. . 

. 

E EN 
OPENBAA G 
% . $ 
Onderwerpen, besproken in de Vergadering van -
den der j  op 28 i j.l . 

G V A N T . 

aar aanleiding van de inleiding van den heer 

é vroeg de Voorzitter , of in -

^ | , land van de zijde der  Bauberatung ook toe-

zicht wordt gehouden op de uitvoering van 

het project, door  de Bauberatung verbeterd; en of door 

de B. desgewenschtook details worden geleverd, zoodat 

het schetsontwerp behoorlijk kan worden uitgevoerd. 

e heer é deelde hierop mede, dat inderdaad de 

Bauberatung zich beschikbaar  stelt de noodige details 

te leveren; bouwpolitie en Bauberatung werken veelal 

zeer  goed samen, zoodat er  van de zijde der bouwpolitie 

wel medegewerkt wordt om te zorgen, dat het ontwerp 

naar  de aanwijzingen der Bauberatung wordt uitge-

voerd. e heer  Wigman zag hierin een ernstige concur-

rentie met den particulieren architect; waarop de heer 

é nader  uiteenzette, dat in d alle ar-

chitecten, hetzij  zij  dus veel of weinig bouwen, in de 

Bauberatung geen concurrent zien. Zij  waardeeren het 

streven van deze instelling, waardoor  de belangstelling 

in goede architectuur  in sterke mate vermeerderd 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

wordt . Veel jongere architecten worden door  toedoen 

van de Bauberatung belast met het ontwerpen en uit-

voeren van bouwwerken. Concurrentie ligt geenszins 

op den weg der  Bauberatung. Zij  belast zich nooit met 

de uitvoering van een bouwwerk; zij  geeft slechts ad-

vies over  het project. 

e Voorzitter  merkte op, dat de Schoonheidscommis-

sie in Amsterdam ongeveer  in denzelfden zin werkt. 

Wanneer  de commissie van een ingekomen project be-

merkt , dat het zoo slecht is dat er  absoluut niets 

van te maken is, dan beduidt zij  den inzender, zich te 

wenden tot een architect. Te dien einde is in Amsterdam 

een lijst aangelegd van architecten, die zich beschikbaar 

stellen; in de bouwkundige bladen is een oproep gedaan 

aan hen, die op deze lijst geplaatst willen worden. Om 

verder  een goede regeling van het honorarium te ver-

krijgen , is een speciale honorarium-tabel voor  het ont-

werpen van gevels vastgesteld. 

n , zeide de heer , bestaat vrijwe l 

hetzelfde: daar  wordt in dergelijke gevallen een lijst 

overgelegd van architecten, die door  de Bauberatung 

worden aanbevolen. 

Zij n de adviezen der Bauberatung kosteloos ? vroeg de 

heer . Nadat de heer é geantwoord had, dat, 

wanneer  het blijk t dat de bouwheer geen architect kan 

betalen, de adviezen kosteloos zijn, maar  dat anders de 

adviezen gehonoreerd worden, wees de heer d op 

het z. i. bedenkelijke hiervan. , ieder  bouwheer 

kan wel een architect betalen. t gevaar  is groot, dat 

van de Bauberatung misbruik gemaakt zal worden, dat 

in vele gevallen de architect door  een bouwheer, die 

het laat voorkomen alsof hij  het niet kan betalen, uitge-

schakeld wordt, en de laatste zich eenvoudig van de 

Bauberatung bedient. 

Spreker  achtte deze instelling niet zonder  bezwaar; 

verder  had hij  de overtuiging, dat haar  nut niet groot 
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zou zijn. Architectuur  moet niet gereglementeerd wor-
den ; verbetering is alleen te verwachten van goede op-
leiding, van goed onderwijs. Stij l is een uiting van een 
volk en die krijg t men niet door  Bauberatung. 

e heer  "Wigman sloot zich hierbij  aan ; de opvattingen 
omtrent bouwkunst zijn zeer  verschillend; de archi-
tect moet in zijn kunst vrijgelaten worden, en dit ge-
schiedt niet bij  de Bauberatung. 

e heer é was het geheel eens met de opvatting, 
dat de opvoeding en het onderwijs zeer  belangrijke fac-
toren in deze zijn. Bij  het onderwijs krijg t men dezelfde 
moeilijkheid als bij  de Bauberatung: het initiatie f van 
den scholier, van den ontwerper  moet zooveel mogelijk 
vri j  blijven ; maar  er  zijn grenzen. r  kan alleen takt 
helpen, takt bij  het onderwijs, takt bij  de Bauberatung. 
Verder  moet men vooral niet vergeten, dat van dwang 
geen sprake is, want de adviezen der  Bauberatung zijn 
niet verplichtend. Zeker, Bauberatung zal geen volks-
stij l voortbrengen ; maar  zij  werkt opvoedend en zij  ïs 
het beste middel op het oogenblik, om de ergste leelijk-
heid te weren, en om de architectuur  der  kleinere 
woningen te verheffen. 

Op de vraag van den heer  Wigman, of de ontwerpers, 
wanneer  hun project door  de Bauberatung niet goed-
gekeurd is, steeds de noodige inlichtingen krijgen, 
waarom hun project niet goed is. antwoordde de heer 

, dat deze inlichtingen steeds, met alle vriend-
schappelijke middelen, gegeven worden. 

e heer  van der  Pek bleef het beter  achten, aan bepaal-
de architecten, die hun bekwaamheid bewezen hadden, 
brevetten te geven, waardoor  zij  hun werk niet aan 
Schoonheidscommissiën of aan Adviesbureaux behoef-
den te onderwerpen. 

Spreker  deelde een geval mede van zijn eigen praktijk , 
waarbij  hij  een plat dak met een eenvoudig boeideel 
had afgesloten: de Schoonheidscommissie kon zich 
hiermede niet vereenigen en wenschte een kroonlijst . 

l spreker  had betoogd, dat een nieuwe construc-
tie ook een nieuwen vorm eischte, en dat de door  hem 
gekozen vorm logisch was, toch moest de kroonlijst , die 
geen zin had, aangebracht worden. Spreker  vroeg: 
Waar vind ik in zoon geval recht? e moeilijkheid is 
alleen te ontkomen door  brevetten uit te reiken. Steeds 
moet de persoonlijke vrijhei d van de gebrevetteerden 
onaangetast blijven. 

e Voorzitter  deelde mede, dat voor  zoover  hij  had 
deelgenomen aan de werkzaamheden der  Schoonheids-
commissie in Amsterdam, steeds de einduitslag der 
beraadslagingen bij  ontwerpen van erkend goede archi-
tecten als de heer  v. d. Pek was geweest, dat den archi-
tect het advies van de commissie zou worden overge-
bracht, maar  dat ten slotte de architect vri j  bleef, 
en het project voor  zijn eigen verantwoordelijkheid 
was. 

e heer  de Clercq stelde de vergadering in kennis van 
de organisatie der e Schoonheidscommissie, 
waarbij  voor  den architect van het ingediende project 
hooger  beroep bestaat: namelijk een commissie van 
arbitrage, bestaande uit 3 leden, 1 te kiezen door  de 
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Schoonheidscommissie, 1 door  den architect en de 
3de door  deze 2 samen. 
Na de inleidingen van de heeren Buskens, de Clercq, 
Schüngel en Weissman, werd de aandacht er  op ge-
vestigd, dat in de e bouwverordening geen 
eischen gesteld worden omtrent de kleuren van een 
bouwwerk. t voorschrijven van bepaalde materialen 
is niet voldoende ; kleur  is een zeer  belangrijke factor 
bij  architectonische schoonheid, en vooral in een dorp 
n het algemeen wordt te veel aandacht geschonken in 

de architectuur  aan vorm, maar  weinig aan kleur. Zoo 
moest bijv . verblendsteen, volgens sommigen, voor 
buitenwerk verboden worden. 

n werd opgemerkt, dat de vormen zeer  be-
langrij k zijn, omdat men de vormen zeer  moeilijk kan 
veranderen, maar  de kleuren gemakkelijker. 

e heer é deelde mede, dat men in d 
er  vooralnaar  streeft, dat gebouwd wordt met materiaal 
uit de omgeving, en daarbij  aansluitend bij  de goede 
oude bouwgewoonten. t materaal moet „auspruchs-
los"  zijn, en de Bauberatung wijd t haar  volle aandacht 
aan materiaal en kleur. 

Nadat de voorzitter  en op gewezen had, dat de Baube-
ratung in het algemeen niet dwingen kan, maar  dat er 
plaatsen zijn, waar  zij  hiertoe wel bevoegd is, namelijk 
te , bevestigde de heer é dit, er  nog 
bijvoegenddat in meerdere plaatsenbepaaldegedeelten, 
die hun bijzonder, fraai karakter  behouden moeten, 
o.a. ook te Aken, beschermd worden, en dat voor  die 
gedeelten de architecten wel verplicht zijn de aanwijzi-
gingen van de desbetreffende .Schutz"  commissie op te 
volgen. 

..Gaat met de Bauberatung ook veel tij d verloren? 
vroeg vervolgens de Voorzitter . n den g duurt het 
vaak geruimentijd, voordat de Schoonh.-Commissie een 
beslissing neemt, naar  de heer  de Clercq heeft medege-
deeld. Vandaar  dat aldaar  de gelegenheid voor  den ar-
chitect geopend is, om vóór het definitieve ontwerp 
overleg te plegen met de Schoonh.-Commissie. t die 
Commissie vaste zitting-dagen? 

e heer  de Clercq antwoordde, dat die zitting-dagen 
zoo geregeld mogelijk gehouden worden, en dat deze 
wijze van werken een vlugge gang van zaken be-
vordert . 

e heer é deelde te dezer  zake mede, dat in de 
kleinere plaatsen in d de bouwpolitie ver-
bonden wordt met het adviesbureau, hetgeen zeer  goed 
werkt . n de grootere plaatsen wordt dit nu ook gepro-
beerd. 

t voorstel van den heer  Brüning , om door  de . 
t. b. d. Bouwk. te doen instellen een commissie van 
3 personen, die vriendschappelijk bouw-advies geeft 
aan elk, die er  om vraagt, vond geen instemming, aan-
gezien zoo 'n commissie niet voldoende macht heeft en 
alle definitieve beoordeeling verblijf t aan de Gemeente-
lijk e Schoonh. Commissie. 

e heer  v. m wees er  op, dat de economische be-
langen van n meebrengen, dat zijn schoonheid be-
vorderd wordt; vandaar  de schoonheidsbepalingen in 

de bouwverordening. r  niet alle gemeenten hebben 
deze schoonheidsbelangen. 
Zoo bijv . . Spreker  heeft daar  arbeiderswo-
ningen willen bouwen met e ; maar  zijn plan 
is mislukt door  de actie der  eigenbouwers aldaar, die 
hunbelangen aangetast voelden, en die daar  nu minder-
waardige huizen gezet hebben, die ook economisch 
slecht zijn. s daar  niets tegen te doen? 

e heer é meende, dat alleen wettelijk ingrijpen 
hier  helpt, en hij  stelde, onder  applaus der  vergadering, 
voor, dat de j  het initiatie f zou nemen tot 
het verkrijgen van een wet tegen de ontsiering van stad 
en land, zooals de e wet van 1907. 

j  zal het zeker  noodig zijn, de pers te bewerken. 
e voorzitter  wees er  op, dat besloten is geen conclu-

sies te nemen. Onder  instemming van de vergadering 
stelde hij  voor. nog meer  materiaal over  de Bauberatung 
te verzamelen, o.a. door  het houden van een groot opge-
vatte tentoonstelling betreffende dit onderwerp, waar-
bij , naar  vernomen was, op de medewerking van -
sche Bauberatungsstellen gerekend kan worden. e 
tentoonstelling, liefst te houden in een flink museum, 
zou een uitmuntende propaganda onder  de autoriteiten 
en het publiek kunnen maken. Tegelijk met deze ten-
toonstelling zou de vergadering der  gecombineerde 4 
bouwkundige lichamen kunnen plaats hebben, wanneer 
definitief de wenschelijkheid van het instellen der 
bouwk. adviesbureaux was uitgesproken. n zou de 
actie tot het verkrijgen van een t tegen de ont-
siering van Stad en , als boven bedoeld kunnen 
worden voorbereid. 

e heeren g en Weissman wezen hierna nog 
op de wenschelijkheid, dat er  in verschillende bouwver-
ordeningen in Nederland meerdere bepalingen ge-
schrapt zouden worden, die overdreven zijn, en die 
de aesthetische ontwikkeling der  bouwkunde belem-
meren; o. a. ten opzichte van de grootte van dakka-
pellen. 

e voorzitter  wees er  op, dat dit onderwerp ligt op den 
weg der  Bouwverordeningen commissie, ingesteld door 
de . 

e heer  Buskens raadde aan, in afwachting van de 
actie voor  een , reeds nu invloed uit te oefenen 
op de gemeenten, en deze op hare plicht ten opzichte 
der openbare schoonheid te wijzen en haar  hierin voor 
te lichten. e gemeenten kunnen grooten invloed uit-
oefenen, o. a. bij  den verkoop harer  terreinen. 

e heer  Schüngel achtte het door  den heer  v. m 
medegedeelde van veel gewicht. 
n d heeft de g veel meer  invloed op 

de Gemeente als bij  ons. Spreker  vreest, dat men bij  de 
g in Nederland weinig steun voor  het hier  be-

handelde streven zal vinden. m is het, in het ge-
val van , beter  dat een lichaam als de -
schappij  zich direct tot s gemeenteraad wendt. 

e heer  Weissman deelde mede, dat t het 
plan heeft spoedig weer  een conferentie te houden, ge-
lij k in 1911 van het bouwkunstig element van -
schut gehouden is. p kunnen de onderwerpen: 

t en d op de gemeenten nader  besproken 
en voorbereid worden. 
Van een adres aan s gemeenteraad verwachtte 
spreker  niet veel; beter  zou zijn het houden van voor-
drachten met lichtbeelden, want het publiek moet op-
gevoed worden. 
Ten slotte werd, op voorstel van den Alg. Secretaris, 
besloten de Burgemeester  van n ) te huldigen. 
Waar deze burgemeester  zoo duidelij k getoond heeft de 
waarde van dorpsschoon te beseffen en energiek bevor-
derd heeft dat de bekende bepaling betreffende eischen 
van welstand aan elk nieuw of te veranderen gebouw te 
stellen, in de nieuwe e bouwverordeningen 
werd opgenomen, verdient deze overheidspersoon 
warme hulde voor  zijn loffelij k streven, dat als pioniers-
werk is te beschouwen, waarbij  de vergadering buiten 
beschouwing liet de vraag of het wenschelijk is een der-
gelijke absolute macht in de bouwverordeningen op te 
nemen. 
Nadat de Voorzitter  den sprekers hartelij k dank gezegd 
had voor  hunne inleidingen, werd de vergadering ge-
sloten. 

 Alg. Secretaris 
J. . 

S VOO N STA AN-
E N T E . 

et het oog op de eigenaardige behoeften der 
blinden, volgt onderstaande beschrijving van 
het ..Te " t gebouw bestaat uit een 
beneden-, boven- en zolderverdieping. 

r  een breede vestibule komt men in ruime gangen. 
Bij  het binnentreden valt dadelijk de breede trap naar 
de verdiepingen in het oog. 

e gangen geven toegang naar  de verschillende lokalen. 
Zi j  zijn symmetrisch ontworpen, opdat de blinden ge-
makkelij k den weg naar  hun kamer kunnen vinden. 
Er zijn in het gebouw kamers 1ste , 2de e n 3de klasse. e 
3de klasse pensionaires hebben één vertrek, die van de 
2de en 1ste klasse elk 2 vertrekken. 
Voor  de maaltijden en het gezellig verkeer  heeft elk der 
dri e klassen haar  eigen afdeeling, doch de dri e afdee-
lingen kunnen door  het wegschuiven der  afscheidings-
wanden tot één zaal worden gevormd, welke gebruikt 
wordt als zaal voor  conversatie, muziekuitvoeringen 
enz. 
All e vertrekken komen uit op een waranda, hetzij  aan 
den tuinkant of op de cour. 
Voor  blindenarbeid zijn vier  kamers aangebracht, twee 
beneden en twee boven. 

e waschtafelbakken der  slaapkamers zijn voorzien 
van tapkranen en afvoerbuizen, zoodat er  op elke 
slaapkamer altij d versch water  is en het vuile water 
wegloopt. Op enkele slaapkamers, badkamers, wasch-
gelegenheden, servies en keuken zijn tapkranen voor 
warm water  aangebracht. 

t het oog op het gemakkelijk reinigen zijn alle hoeken 

391 



Te s voor  alleenstaande blinden te Wolfhezen. 
. 

van muren, plafonds en vloeren rond bewerkt. 
e vloeren der  zalen en kamers zijn van houtgraniet, 

die der  vestibule, benedengangen en de keuken van 
mozaïek. 
Om de lucht van het eten niet binnenshuis te krijgen, 
is de keuken buiten het gebouw gemaakt in aansluiting 
met het servies aan de eetzalen. 

t gebouw is geheel electrisch verlicht en centraal 
verwarmd, er  is een koud- en warmwatergeleiding en 
in alle lokalen zijn electrische schellen aanwezig. e 
machine installatie en accumulatorenbatterij  is opge-
steld in een kelder  onder  de keuken; deze kan van bui-
tenaf worden bereikt. 

r  het bestuur  werd besloten met den bouw van een 
gedeelte van het Te s te beginnen en wel de linker -
helft. t gedeelte is thans gereed en er  kan naar  be-
hoefte worden bijgebouwd, totdat het geheele gebouw 
gereed is. e keuken, eetzalen en kelder  moesten dade-
lij k op volle grootte worden gemaakt; ook zijn de leidin-
gen op volle zwaarte aangelegd, om later  daarop voor 
de vergrooting te kunnen aansluiten. 

e wijze waarop hier  gebouwd is verdient m. i. aanbe-
veling, omdat, wanneer  het noodig is, bijgebouwd kan 
worden volgens het gemaakte plan. 
Als het geheele gebouw voltooid is, zal er  plaats zijn 
voor  honderd blinden. s er  dan nog behoefte, dan kun-
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nen de twee zijvleugels aan 
de zijgevels worden verlengd, 
waarop met het ontwerp ge-
rekend is. 

t terrein der  stichting, 
waarop het gebouw is verre-
zen, is 5 hectaren groot. Om 
het gebouw zal het terrein 
als tuin worden aangelegd. 

t voorste gedeelte als 
bloementuin, het tweede ge-
deelte als boomgaard, het 
achterste gedeelte als moes-
tuin, zoodat groenten, aard-
appelenen frui t op eigen ter-
rein worden gekweekt. e 
wandelwegen worden zoo 
gemaakt, dat de blinden zon-
der geleide kunnen rondwan-
delen en gemakkelijk den 
weg naar  het gebouw terug 
vinden. 

e gedachte van den presi-
dent der  stichting, den heer 
Schild, dat iedere blinde een 
eigen kamertje heeft, is origi-
neel en voor  zoover  ik weet 
nog niet toegepast. 
n bijna alle stichtingen heeft 

men gemeenschappelijke 
slaapzalen; bij  dit gebouw is 
er  echter  van afgeweken. 

n zal inzien, dat een eigen 
kamertje, ook al is het niet zoo groot, verre te verkie-
zen is boven een gemeenschappelijke slaapzaal. 

e bouw wordt daardoor  wel wat uitgebreider  en de 
kosten wat hooger, maar  met het oog op de huiselijk-
heid, vrijhei d en hygiëne geniet zulks verre de voorkeur. 

e blinde is zeer  gesteld op een eigen kamertje en al 
kan hij  het licht niet zien, toch voelt hij , dat zon- en 
daglicht in zijn kamer doordringt en er  ventilatie aan-
wezig is, en dit wekt hem op. 
n zijn eigen kamer voelt hij  zich weldra thuis en kan 

zich zelf uitmuntend redden. 
e gevels van het gebouw zijn opgetrokken in grij s 

waalhardgrauw. e banden en siermetselwerken in 
gelijke kleur  van dezelfden steen. e onderdorpels voor 
kozijnen, dekstukken voor  balustraden enz. zijn van 
zandsteen. 

e gevelsteen boven hoofdingang met roode terra-cotta 
rand en middenstuk in crême-gele terra-cotta is ge-
maakt door  den heer  Willem C. Brouwer, te . 

t dak is gedekt met blauwe leien. 
e indeeling der  1ste verdieping is ongeveer  gelijk aan 

die der  benedenverdieping. Boven de vestibule op de 
lste verdieping is de bestuurskamer. 
Aan de achterzijde van het gebouw is de zieken afdee-
ling geheel afgezonderd van het hoofdgebouw en daar-
mede door  een gang verbonden. 

Plan Beganegrond. Arch. Corns. . de 

Te s voor  alleenstaande blinden te Wolfhezen. Voorgevel. Arch . Corns. . de . 

e bouw van dit eerste gedeelte werd gemaakt door 
den heer  G. Wegerif . aannemer te Apeldoorn. e 
geheele installatie is gemaakt door  de e 
fabriek van n W. J. Stokvis te Arnhem. 

t schilder- en glaswerk is verricht door  de firm a . 
Schild en Zoon te 's Gravenhage. 

. . E , 

Architect. 

" 
T E . 

" " V ] e t veel belangstelling hebben wij  kennis genomen van 
k^ji  de tentoonstelling van werk. vervaardigd door  leer-

^J lingen derQuellinusschool te Amsterdam, welke ten-
U ? Ï ^  toonstelling van 11 13 Juli j. l gehouden is. 

Plaatsgebrek heeft ons belet, eerder  hiervan een en ander  mee 
te deelen. 
n deze school wordt onderwijs gegeven in de vakken : -

tief teekenen en e ; f schilderen; f 
beeldhouwen ; f teekenen en . 
Van al deze vakken zagen wij  zeer  goede werkstukken, die toon-
den, dat de leerlingen goed onderlegd worden en dat zij  met liefde 
werken. t tentoongestelde gaf, mede in verband met verkre-
gen inlichtingen, den aangenamen indruk , dat de verhouding 
tusschen leermeester  en leerling weinig academisch is, en meer 
doet denken aan de plezierige en vruchtbare verhouding, zooals 
die op een goed atelier  heerscht. 

t onderwijs heefteen eigen cachet en een eigenartistieke basis. 
e deze is ten opzichte van het bouwkundig teekenen. het vak 

dat den lezer  van het B. Weekblad waarschijnlij k het meest zal 
interesseeren, moge blijken uit de beschrijving, die de directeur 
der  school, de heer  C. W. Nijhoff , omtrent dit vak geeft in het 
geïllustreerd Jaarverslag van den school 1912. 
Wij  laten die beschrijving, met enkele afbeeldingenontleend aan 
het Jaarverslag, hieronder  volgen: 

Om als leerling tot bovengenoemde afdeeling der -
heidsschool „Quellinus"  te worden toegelaten, gelden over  het 

algemeen de volgende eischen : goede algemeene ontwikkeling, 
minstens twee jaren praktische oefening, zoo.mogelijk in het 
timmervak, of diploma van de Ambachtsschool in dit of in een 
aanverwant vak (b.v. in het meubelmaken), vaardigheid in de 
beginselen van het hand- en lijnteekenen. kennis van de begin 
selen van de vlakke meetkunde en de perspectief. e praktijk -
eisch kan niet altij d gehandhaafd worden, daar  zich ook jongelui 
aanmelden die van de l of hiermede ver-
wante onderwijsinrichtingen komen en dan reeds te oud zijn om 
de Ambachtsschool te bezoeken. n dit geval kan door  het volgen 
van een Avond-ambachtsschoolcursus, waar  praktisch wordt ge 
werkt, in het tekort aan praktij k worden voorzien. Aan vrouwe-
lijk e leerlingen, die het onderwijs in het Bouwkunstig-teekenen 
wenschen te volgen, wordt voorloopig vrijstellin g van praktij k 
verleend (tot heden kwam dit éénmaal voor). 

e bedoeling van het Bouwkunstig Onderwij s aan de -
nijverheidsschool „Quellinus"  is van tweeërlei aard en staat 
zoowel in verband met de vakafdeeling ..Bouwkunstig-teeke-
nen''  als met de vakafdeelingen , 

"  en - en . n 
betrekking tot de afdeeling „Bouwkunstig-teekenen"  is het doel 
om leerlingen met zekeren aanleg in een vierjarigen cursus in 
bouwkunstigen zin te ontwikkelen en deze ontwikkeling te doen 
samengaan met het aanbrengen van die bouwkundige kennis, 
welke voor  de ontplooiing van het bouwkunstig voelen en 
denken niet gemist kan worden. e kennis bepaalt zich dus 
tot de gewone bouwkundige constructieleer. r  echter  een 
bouwkunstig teekenaar  in zijn verderen loopbaan meer  van de 
bouwkundige techniek dient te weten dan hem in dezen vier-
jarigen bouwkunstigen cursus verstrekt kan worden, is het de 
gewoonte dat de leerlingen, welke de school hebben verlaten 
en in de praktij k van het leven zijn overgegaan, dit tekort aan 
meer  uitgebreide technische "kennis (in hoofdzaak wiskunde, 
grafische berekeningen en betonijzerconstructie) in avondcur-
sussen, voorloopig van andere inrichtingen die zich meer  in 
het bijzonder  op dit technisch onderwijs toeleggen, aanvullen. 
n Amsterdam b.v. bestaat voor  een dergelijk aanvullings-

onderwijs goede gelegenheid aan de avondcursussen van de 
l der j  van den Werkenden Stand" 

en aan de „Afdeelin g Voortgezet- en r  Bouwkunstonder-
richt '  van het Genootschap „Architectur a et Amicitia" . e 
laatste instelling komt pas in aanmerking voor  hen die minstens 
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een tweetal jaren, na het verkrijgen van het getuigschrift der 
l „Quellinus" . in de praktij k van het 

bouwvak hebben doorgebracht en biedt ook de gelegenheid om 
de bouwkunstige opleiding verder  te voltooien. 

e nu de bouwkunstige ontwikkeling in bovenbedoelden zin 
aan de . N. S. ..Quellinus"  wordt geleid, hoe de betrekking 
wordt geregeld tusschen de verschillende onderwijsvakken die 
daarbij  een rol spelen, hoe het verband wordt gelegd tusschen 
de Versierende kunsten (de e Beeldhouw-en Schil-
derkunst) en de Bouwkunst en hoe ten slotte de lessen in het 
Bouwkunstig-teekenen zich aansluiten bij  die in het -
en . afdeelingen die met de eerste in het 
nauwste verband staan, moge uit de volgende regelen blijken . 
n het Eerste Studiejaar  volgen de leerlingen de lessen in het 
Natuurteekenen. het n en het 
Bouwkunstig-teekenen. benevens die in de Projectie-en Pers-
pectief, de kennis der  Bouw-en Ornamentstijlen, de k 
en de Plantkennis. 

Voor  het Natuurteekenen bestaat een afzonderlijke afdeeling. 
waarin de beoefenaars van Bouwkunst. Beeldhouwkunst en 

- en t samen zijn. t onderwijs wordt 
hier  geleid in een richtin g die met de beoefening van genoemde 
vakken in overeenstemming is. Er komt dus aan de orde het op 
het oog teekenen in projectie en perspectief, het maken van 
schetsen met behulp van genomen hoofdmaten en het teekenen 
van volledig opgemeten aanzichten en doorsneden, zoowel van 
gipsafgietsels als voorwerpen in natura. e keuze hiervan ge-
schiedt zooveel mogelijk in verband met de -
houwkunst en , terwij l de uitvoering der  teekening 
al naar  omstandigheden plaats heeft met potlood, inkt . houts-
kool, krij t of kleur. e leerlingen leeren nu niet alleen hun 
teekenvaardigheid ontwikkelen in een zin die voor  hen de meest 

beteekenisvolle is (waarop bij  het bespreken der  illustraties 
wordt teruggekomen), maar  zij  krijgen ook een inzicht in de har-
monische struktuur  van genoemde voorwerpen en komen daar-
bij  soms tot eigenaardige ontdekkingen, door  b.v. eenvoudige 
verhoudingsreeksen te vinden daar, waar  ze deze allicht niet 
verwacht zouden hebben, b.v. bij  een e leeuwenkop 
of een muziekinstrument. 

t n wordt door  de leerlingen 
' der  Bouwkunstafdeeling beoefend in gezelschap van de andere 
leerlingen van hetzelfde studiejaar, die het n 
tot hun studieveld hebben gekozen. e bedoeling van dit onder-
wij s is: de grondbeginselen te leeren van de harmonische in-
deeling van een vlak door  lij n en kleur, hier  meer  bepaald in 
verband met het teekenen uit de vrij e hand; gelijk het onderwijs 
in het n dezelfde bedoeling heeft, meer  in het bij -
zonder  in verband met gebruik van teekeninstrumenten. Waar 
de bouwkunstig-teekenaar  voortdurend vlakken harmonisch 
zal moeten indeelen (men denke slechts aan de verhouding van 
vol en doorbroken muurwerk , aan vloeren, wanden en zolderin-
gen), is het voor  hem van veel nut zijn gevoel voor  harmonische 
indeeling van den beginne af tot ontwikkeling te brengen en de 
kenmerkende werkwijzen op dit gebied te beproeven en te be-
studeeren. 

t Bouwkunstig-teekenen bestaat in den aanvang uit een repe-
titi e van het projectieteekenen, maar  dit projectieteekenen be-
perkt zich niet tot een oefening in abstracten zin, maar  past de 
projectie toe op den elementairen opbouw van grondlichamen. 

e zes lichamen, welke in de bouwkunst de grootste rol spelen, 
zijn de kubus, het prisma, de piramide, de bol. de cilinder  en de 
kegel. Er  is bijna geen bouwkunstig lichaam denkbaar  waaraan 
niet deze lichamen of een deel ervan ten grondslag liggen; daar-
om is de kennis van deze lichamen, zoowel wat hun samenstelling 

als indeeling betreft, voor  den bouwkunstig-
teekenaar  van het grootste gewicht. Eenmaal op 
de beteekenis ervan gewezen, kan de leerling de 
werking der  lichamen aan de gebouwen zelve 
nagaan en, door  de lichamen in harmonische 
reeksen op elkaar  te stapelen, ze uit elkaar  te 
ontwikkelen, ze naar  hun aard in te deelen en 
nieuwe vormen uit de grondtypen te voorschijn 
te halen, leert hij  reeds van den aanvang af, zij 
het dan ook in zeer  bescheiden zin. dat bouw-
kunst ruimtekunst is. e leerling beschouwt de 
lichamen dus voorloopig als blokken en denkt 
daarbij  niet aan een bepaald materiaal. e 
blokken stelt hij  samen tot een zoo mogelijk har-
monisch geheel en dit geheel brengt hij  in pro-
jectie en ook in perspectief. r  het aldus ver-
kregen lichaam in verschillende standen te tee-
kenen, het op diverse plaatsen door  te snijden 
en het ten slotte in gips te gieten en af te werken 
wordt het projectief begrip vastgelegd en het 
ruimtebegrip ontwikkeld, terwijl , al zij  het ter-
loops, de aandacht reeds wordt gevestigd op het 
begrip „massa"  bij  een bouwwerk. 
Ook enkele materialen als hout, steen en ijzer 
worden, in elementaire constructies, in het eerste 
studiejaar  aan de orde gesteld, zoodat de leerlin-
gen, in een volgend jaar. voldoende onder-
legd zijn om zich met den bouwkunstigen en 
bouwkundigen opbouw van onderdeelen bezig 
te houden. 

n het Tweede Studiejaar  worden de lessen in 
Natuurteekenen en Bouwkunstig-teekenen. 
evenals die in de s der  bouw- en orna-
mentstijlen, de Projectie en de Perspectief 
voortgezet, terwij l de k en de Plant-
kennis nu wordt vervangen door  de Anatomie 
en de Proportieleer  van den mensch. Als nieuw 
vak wordt het n aan de orde 
gesteld. Ook vangen met dit tweede jaar  de oefe-
ningen in het schetsboek aan. waarmede enkele 
leerlingen reeds uit zichzelf in het eerste begon-
nen zijn. Bij  het Bouwkunstig-teekenen worden 
nu een aantal onderdeelen van het gebouw be- Afb. 2. 
haudeld zooals het venster, de deur, de sokkel, 
de fundeering. de balklaag en de kap. e onderdeelen wor-
den niet beschouwd als op zichzelf staande factoren, maar  in 
hoofdstuk ontleend aan een geheel, dat in één der  volgende 
studiejaren in bewerking is, zoodat doel en plaats van de deelen 
aan welomschreven bepalingen ziju gebonden. Binnen deze 
gestelde grenzen blijf t dan genoegzaam vrijhei d om de gege-
vens tot oplossing te brengen en datgene, wat in het eerste jaar 
van harmonische vlakindeeling en lichaamsopbouw is geleerd 
en wat van elementaire constructie bekend is, toe te passen, 
terwij l het Projectie- en Perspectiefteekenen bij  deze oefenin-
gen als vanzelf op den voorgrond treedt. 

e lessen in het n beperken zich in dit jaar 
in hoofdzaak tot het ontwikkelen van den boetseervaardigheid 
en het leeren kennen van de reliefwerking. r  hebben deze 
lessen een verder  strekkend doel. Eenerzijds vult alsdan het 
boetseeren van den vorm het teekenen van den vorm aan. ander-
zijds schenkt het de gelegenheid om bouwkunstige versierings-
vormen plastisch uit te beelden en aldus het begrip reliefversie-
rin g nader  tot ontwikkeling te brengen ; ten slotte is de leerling, 
door  aan het boetseeren ook het gipsgieten en gipssnijden te 
verbinden, voortdurend in de gelegenheid zijn eigen modelma-
ker te zijn. waardoor  hij  bij  tal van gelegenheden den geteeken-
den vorm kan belichamen en zooveel mogelijk vanaf het stand-
punt, dat de beschouwer  in werkelijkheid tegenover  dezen vorm 
inneemt, kan bezien en bestudeeren. 

n het derde studiejaar  worden de lessen in Natuurteekenen. 

Bouwkunstig-teekenen en , Gipsgieten en 
Gipssnijden voortgezet. e theorielessen zijn nu feitelijk afge-
loopen, maar  die leerlingen, welke zich in één of meer  der  theo-
rievakken zwak voelen, kunnen de betreffende lessen nogmaals 
volgen. e uren. welke van de theorielessen overschieten, wor-
den gebruikt voor  het maken van opmetingen en schetsen, voor-
namelijk in het . Wanneer  het weer  het toelaat 
dienen het gebouw van het m zelf (van buiten) en de 
in den tuin opgestelde fragmenten als schetsgegevens. terwij l 
ook andere gebouwen of stadsgezichten als zoodanig in aan-
merking komen. n de afbeelding Bouwkunstig-teekenen wordt 
thans een geheel woonhuis in behandeling genomen, waarvan 
de platte-gronden. de gevels en de detailleering van de onder-
deelen nagenoeg den verderen beschikbaren tij d dezer  afdeeling 
in beslag nemen. Ook aan de excursies naar  in aanbouw zijnde 
werken, welke gewoonlijk vier- a vijfmaal per  jaar  worden ge-
houden, nemen de leerlingen van het derde studiejaar  deel. e 
bouwwerken, welke voor  deze excursies worden uitgekozen, 
zijn aldus genomen dat een leerling gebouwen van zeer  uiteen-
loopende bestemming onder  de oogen krijg t en met zeer  ver-
schillende constructiewijzen kennis maakt. n een Geïllustreerd 
verslag brengen de leerlingen dan rapport uit van hunne bevin-
dingen. 

n het vierde studiejaar, vinden alle in het derde jaar  ge-
noemde lessen hun vervolg. n de klasse voor  Bouwkunstig-
teekenen wordt nu de binnen-architectuur  behandeld, waarvoor 
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zoo mogelijk de gegevens aan het reeds aan de orde gestelde 
huis -worden ontleend. e trappen, vloeren, wanden en zolde-
ringen van dit huis worden dus nader  bestudeerd en uitgewerkt. 
Aan het einde van dit Studiejaar  wordt nogmaals een schetsplan 
van een woning gemaakt, waarbij  alles wat gedurende den vier-
jarigen Cursus is behandeld, als in een generale repetitie, op-
nieuw onder  de aandacht van de leerlingen wordt gebracht. 

Zooals boven reeds werd gezegd staat bij  het Bouwkunstig-
teekenonderwijs het aesthetisch begrip op den voorgrond, wat 
in overeenstemming is met de bedoeling eener -
school. Aan dit aesthetisch begrip knoopt zich als van zelf het 
technisch begrip vast, zoodat beide zich als het ware gelijktijdi g 
ontwikkelen en elkaar  aanvullende faktoren worden van het 
..bouwkunstig begrip." e taak van het Bouwkunstig-onderwijs 
is hiermede echter  niet afgeloopen. want dit onderwijs ligt voor 
een deel ook ten grondslag aan dat in de Versierende kunsten 
(de - en Beeldhouwkunst) en eveneens aan 
het onderwijs in de - en . t het onder-
richt in de - en Beeldhouwkunst staat het 
Bouwkunstig-onderwijs in verband, omdat de onderwerpen 
der eerstgenoemde afdeelingen voor  een goed deel door  de 
laatstgenoemde worden verstrekt. r  krijgen deze onder-
werpen practische waarde, want de bedoeling, herkomst en 
plaats der  gegevens zijn nu bekend, zoodat de opgaven aan 
duidelij k omschreven eischen van doel, materiaal, bestemming, 
samenstelling en opbouw moeten voldoen. t het onderwijs 
in het - en n staat het Bouwkunstig-
onderwijs zeer  na in betrekking, want de vertrekken waarin de 
te ontwerpen meubels worden geplaatst, waarin het schrijnwerk 
gesteld zal worden, waaruit het interieur  als geheel zich zal 
ontwikkelen, zijn wederom in de bouwkunstige teekening voor-
handen, zoodat ook de meubelteekenaar  zijn algemeene gege-
vens ontleent aan den arbeid van den bouwkunstig-teekenaar. 
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Terwij l dus de meubelteekenaar  op deze wijze het geheel ziet 
dat hij  heeft uit te werken en te vullen, ziet de bouwkunstig-
teekenaar  de woning zich afwerken en meubelen, zoodat beide 
elkaar  aanvullen in den besten zin van het woord, want het huis 
als bouwkunstig ontwerp en het huis als woning zijn nu als het 
ware tot één geworden. 

Een total in het Jaarverslag opgenomen illustraties hebben be-
trekkin g op het onderwijs dat aan de leerlingen van de Afdee-
ling Bouwkunstig-teekenen in de verschillende studiejaren werd 
verstrekt. e omschrijving van 3 dezer  platen, hierbij  afgebeeld, 
moge de bedoeling van dit onderwijs nog nader  toelichten. 
Afb. 1. e plaat geeft ons een nadere studie van het hek van 
het door  den leerling ontworpen heerenhuis zoowel van den in-
gang als van het vaste gedeelte. t ontwerpen van een dergelijk 
hek was voor  den leerling een aanleiding om kennis te nemen 
van de eischen die aan smeedwerk gesteld kunnen worden en 
acht te geven op de goede voorbeelden van gesmeed ijzeren hek-
ken, zoowel oude als nieuwe, die binnen zijn bereik werden aan-
getroffen. r  er  vij f leerlingen in dezelfde afdeeling werk-
zaam waren, ontstonden er  ook vij f verschillende hekken, daar 
evenals dit reeds bij  de buitendeur  werd besproken, elk der 
leerlingen, na eene algemeene beschouwing over  het geval, zijn 
eigen schets maakte en, nadat deze was gecorrigeerd, zijn teeke-
ning aan deze schets ontleende. Om het verband tusschen gevel, 
decoratief beeldhouwwerk en hek te laten uitkomen zijn alle 
dri e afbeeldingen aan den arbeid van denzelfden leerling ont-
leend. 

Afb. 2. e lust tot schetsen naar  architectonische gegevens 
wordt zooveel mogelijk opgewekt. Er ligt dan ook in het makeu 
van schetsen voor  den belangstellenden leerling een groote be-
koring, want zoo goed als alles wat hij  heeft geleerd vindt in de 
schets zijn toepassing. Bovendien wordt aan den leerling door 
de schets de gelegenheid geopend om nader  kennis te maken 
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met tal van merkwaardige voortbrengselen op zijn studiegebied 
en is een welgevulde schetsportefeuille één der  aangenaamste 
herinneringen aan deze kennismaking. e leerlingen van de 

l ..Quellinus"  schetsen zoowel binnens-
als buitenshuis. Van de zijde van heeren n van het 

, van het Nederlandsch m voor  Geschiede-
nis en t en van den heer  Conservator  van het Stedelijk 

m wordt steeds de meest welwillende medewerking voor 
het maken van schetsoefeningen ondervonden. Bovendien leve-
ren de stad Amsterdam en de omliggende plaatsen een haast 
onuitputtelij k schetsmateriaal op. e op de plaat afgebeelde 
schetsen, waarvan één als potloodteekening en één als aquarel 
behandeld, stellen voor: de Oude k te Amsterdam, gezien 
vanaf het plat van het in aanbouw zijnde beursgebouw voor  den 
Effectenhandel en het trappenhuis uit het voormalige Burger-
ziekenhuis aan de t te Amsterdam, thans opgesteld 
in het Stedelijk m aldaar. Beide schetsen werden ver-
vaardigd door  den leerling J. A. Snellebrand te Amsterdam. 
Afb. 3. Aan het slot van den vierjarigen cursus wordt een eind-
examen afgenomen, terwijl , na goed afgelegd eindexamen, een 
Getuigschrift van de l ..Quellinus"  wordt 
verstrekt. e beide op de plaat afgebeelde teekeningen zijn 
opgaven aan een tweetal eindexamens ontleend. e figuur  links 
stelt de ingang van een heerenhuis voor, waarvan hier  een 
perspectiefteekening is gegeven; de figuur  rechts is de ingang 
van een buitenhuisje, eveneens in perspectief afgebeeld. 
Beide afbeeldingen vormen onderdeden van een geheel, dat 
in den cursus was behandeld en waarvan deze teekeningen dus 
een nadere toelichting zijn. e teekeningen werden vervaar-
digd door  de leerlingen . J . Zonneveldt (het heerenhuis) en 
J. A.  Bekkers (het buitenhuisje), beiden te Amsterdam. 

. 
E ) 

E T E V E N S S T N 
. 

^5 eeds lang is de praktische vorming van den ingang 
bij  den bouw van groote , s 
enz. eene der  meest gewichtige vragen, waarvoor  het 
tot heden niet gelukt was, eene in alle opzichten af-
doende oplossing te vinden. r  de ingangen steeds 

direkt van de straat, dus van buiten naar  binnen voeren, is het 
niet te vermijden dat bij  het openen der  deuren de koude lucht 
mede naar  binnen dringt , waardoor  een voortdurende tocht ont-
staat, die voornamelijk in den winter  hoogst onaangenaam is, 
en bovendien bizonder  schadelijk is voor  de gezondheid van 
degenen, die zich in de lokalen bevinden. 

n beproefde het op verschillende wijzen, en plaatste daarom 
somtijds drie of vier  tochtdeuren achter  elkander, zonder  echter 
eene afdoende tochtwering te verkrijgen . Ook vormen deze ach-
ter  elkander  geplaatste tochtdeuren een grooten hinder  voor  het 
gemakkelijke verkeer, en zijn in geval van paniek voorzeker  ge-
vaarlij k te noemen, zoodat dan ook in verschillende bouwveror-
deningen deze deuren verboden zijn. 

e beste waarborg verschafte tot nu toe de draaideur, doch deze 
is. doordat de deuren gekruist zijn, en daardoor  het cirkelseg-
ment klein is, slechts toegankelijk voor  één persoon tegelijk, het 
geen bij  groote handelszaken waar  veel verkeer  is, reeds daar-
om niet is aan te bevelen. Bovendien veroorzaken deze deuren 
bij  het draaien windverplaatsing, waardoor  degenen die zich in 
de nabijheid bevinden last van tocht hebben, het loopendoor 
deze deuren dikwijl s zeer  moeilijk is en het beklemd raken van 
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ledematen of voorwerpen tusschen vleugel- en buitenwand 
meermalen voorkomt. Na vele proefnemingen is het nu gelukt 
eene draaideur  te maken, die boven genoemde gebreken mist. 

e firm a J. van Aalten &  Zn. te Amsterdam levert deze deuren: 
zij  deelde ons het volgende hieronder  mede waarbij , de bijge-
voegde teekeningen duidelij k te zien geven, op welke wijze de 
uitvoering geschiedt. 

e gepatenteerde draaideur  is zooals op de platte grond  is 
aangegeven, in eene cirkelvormige omkasting aangebracht, die 
aan twee tegenover  elkander  liggende zijden open blijf t en 
daardoor  den ingang vormt. e zijkanten deromkasting A sluiten 
zich aan de winkelramen of de zijlichten van een tochtpui aan. 

t dek B is cirkelvormi g en aan een steun C bevestigd, die aan 
de einden op de zijwanden A rust. e steun is beweegbaar, 
loopt op prima bewerkte stalen kogels, en is nauwkeurig in even-
wicht, zoodat zelfs de kleinste zwenking vermeden wordt. Aan 
het dek zijn de vleugels  bevestigd, die een deel der  cirkelseg-
menten vormen, en is de breedte daarvan zoodanig, dat de vroe-
ger  genoemde openingen bij  het draaien volkomen aangesloten 
worden. 

e samenstelling der  draaiinrichtin g is zoo gemaakt, dat naar 
rechts gedraaid moet worden, hetwelk duidelij k aan het publiek 
getoond wordt, door  het aanbrengenvan een bronzen handgreep. 
Ter voorkoming van beknelling bij  het doorgaan zijn de beweeg-
bare vleugels nog eens doormidden gedeeld E, en loopt de voor-
ste helft terug, zoodra deze weerstand voelt, en wel op zulk een 
gemakkelijke manier, dat daarvoor  slechts een zachte druk noo-
dig is. Tegelijkertij d wordt de deur  daardoor  tot stilstand ge-
bracht. r  een vernuftig, zelfstandigwerkend mechaniek 
wordt iedere helft afzonderlijk op zijn plaats gebracht, zoodra de 
tegenstand is weggenomen. 
fn het midden van de cirkelconstructie zijn twee tochtdeuren F 
aangebracht welke deuren aan de vaste segmenten  hangen, 
met doordraaiende tochtdeurscharnieren. Voor  verdere beves-
tiging zijn er  nog bizondere samengestelde hoeksluitingen aan-
gebracht, die eene juiste bewegingsrichting houden en het op 
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die wijze mogelijk maken om de deuren als draaideur  te gebrui-
ken. e beweging van deze vastzetting geschiedt door  eene he-
velwerking, die het in- en uitstellen met één greep mogelijk 
maakt. Verder  worden de zij- en onderkanten der  deuren tocht-
vri j  gemaakt door  borstels, en veroorzaken deze deuren tijdens 
het draaien geen tocht daar  de gebogen zijvleugels den wind 
scheppen. 

t gebruiken van deze deuren is nu tweeërlei: 
. Als draaideur, waarbij  de deuren tot één worden verbonden. 
n den winter, en bij  koud vochtig weder  is deze manier  de beste 

daar  de ingang steeds gesloten blijft , en door  het draaien geen 
tocht kan ontstaan. 

. Als tochtdeur, welke manier  in den zomer, en bij  zeer  veel 
verkeer  toegepast kan worden omdat dan de doorgang ongehin-
derd wordt. 

e omstelling geschiedt op eenvoudige wijze : r  één hevelbe-
weging wordt de vastzef ting losgemaakt, en gelij  ktijdi g daardoor 
de draaiinrichtin g vastgesteld. Uit het vorenstaande blijk t dat 
deze vinding een groote schrede voorwaarts is. Overal waar 
deze deuren in gebruik genomen zijn, voldeden zij. e uitvoering 
der  deur  kan in elke gewenschte houtsoort geschieden. e 
breedte is gewoonlijk  2.25, terwij l de hoogte verschillend kan 
zijn. Nevensgaande fotografische reproductie is van een deur. 
die in Utrecht geplaatst is, terwij l ze in d reeds veel-
vuldig toegepast worden. e alleenverkoop voor  alle landen 
van deze deuren is opgedragen aan de firm a J. van Aalten & 
Zoon. n ijzerwaren. Spuistraat 30 te Amsterdam. 

fi . [1 
N NAA G VA N E 

E V . . P. G. S OVE . 
. *) (Bwk. Weekblad No. 26). 

Na lezing en herlezing van bovengenoemde bijdrage v d. . 
Buskens. waarin opvattingen van dat standpunt bezien - tot 
waarlij k geregelder  en waardeeringsvoller  resultaten zouden 
leiden, kwam het mij  toch steeds sterker  voor, dat de aangewe-
zen weg niet de directe is om tot meer  eenheid en schoonheid 
te komen; zij  lijk t mij  niet radicaal genoeg. 
k zal mijne opvattingen, die zich bij  kennisname van genoemde, 

rij k gedocumenteerde bijdrage van den . Buskens voordeden, 
en deze op den voet volgend, trachten vast te leggen, hopende 
er  eenigszins toe bij  te dragen, deze zaak eens onbevangen 
onder  de oogen te zien. 
't Wi l en kan nog niet anders zijn dan een voor-ontwerp, voor 
omwerking vatbaar  en waarvoor  nog tal van details zullen noo-
dig blijken . 

t doel van de Bwk. Adv. Bureaux ('t wordt al door  zoovele 
verschillend getitelde Bonden, Vereenigingen. n 
nagestreefd) kan langs directen weg bereikt worden, wanneer 
gezorgd wordt, dat het bouwkundig schoon alleen kan beroerd 
worden en ontstaan door  bevoegde wettelijk erkende krachten. 

n is al die zorg van al die Bonden met hunnen nasleep van 
velerlei verwikkelingen onnoodig. dan zal 't algemeen belang 
stilzwijgend gediend worden, behoeft eigen belang niet in 't ge-
drang te komen; dan zal onder  normaler  maatschappelijker  ver-
houdingen, wanneer  niet meer  in naam van't algemeen voor  eigen 
belang behoeft gestreden te worden.'t ook niet meer  voorkomen, 
dat personen geen eigen belang van noode 't algemeen wel-
zijn gaan dienen zoodanig, dat anderen wier  levenstaak alleen 
en uitsluitend dezelfde is. verdrongen en in eigen welbetrachten 
gehinderd worden. 

e bedoelde adviezen zullen of kosteloos aangeboden moeten 
worden wil effect bereikt worden, of verplicht; in beide ge-
vallen zijn de Bureaux onnoodig. tegecompliceerd. omdat even 
goed de verplichting kan opgelegd worden, om ver-en nieuw-
bouwingen te doen uitvoeren door  bevoegde, erkende krachten. 

j  dunkt alleen deze manier  is de knoop doorhakken, geeft 
directe verbetering, leidt tot uitslagen die door  de Advies-Bu-
reaux (gesteld dat deze geraadpleegd worden) nog maarindirect 
bereikt zullen worden. 

Tot dat die tij d gekomen is, zouden Bwk. Bureaux alleen de lei-
ding kunnen nemen, voor  zoover  het betreft de bouwkunst op 
hooger  peil te brengen, meerder  waardeering voor  het werk van 
den Architect te doen ontstaan, met onder  meer  al die middelen 
door  den . Buskens den Bond van bwk. adv. bureaux toege-
dacht ; totdat de tij d gekomen is waarin 't uiterlij k schoon alleen 
door  wettig bevoegden bezorgd kan worden. 
Uit het aangehaalde schrijven van den . n blijk t duide-
lijk , hoe het eerst ontstane wantrouwen verdween, toen bleek dat 
als gevolg voordeelen verkregen werden, n.m.l. dat daaraan vele 
opdrachten te danken waren. Wat was 't ten slotte anders dan 
eigenbelang, toen men zich ging vereenigen met dusdanige Adv.-
Bureaux ? 

Bij  de Saks. Verein waren 300 Architecten aangesloten, waar-
van velen (dus niet allen) zich kosteloos beschikbaarstelden, 
waardoor  velen(dezelfdewaarschijnlijk)gehonoreerde opdrach-
ten toevertrouwd werden. 
't s dus hier  ook weer  een der  in de huidige omstandigheden 
wanhopige pogingen van Architecten om zich van werkte verze-
keren en mij  dunkt deze manier  alleen verdient reeds afkeuring 
en een Bureau, dat zulke gevolgen in zich bevat, moet afkeurens-
waardig zijn. 

(*) t was de bedoeling der e eerst de inleidingen enlist debat der  Ver-
gadering van Arcli . n van 2S i j 1. op te nemen en daarna de ingezonden 
stukken betreffende dit onderwerp. Waar in dit no. van dit Weekblad het debat 
is opgenonif,!. is dit ingezonden stuk niet eerder  geplaatst. 

t eind van bedoeld verslag: dat den architectenstand 
een passend aandeel"  enz., moest geen gevolg zijn van duistere 
omwegen, doch 't logisch en practisch gevolg van wetten, welker 
toepassing 't kan niet anders - na eenigen tij d algemeene 
waardeering zullen ondervinden. 

t een particulier  architect over  een klein schadepostje ter-
will e van 't algemeen belang moet heenstappen is dan ook niet 
noodig en ik zie ook niet in waarom het noodig zou zijn. t al-
gemeen belang kan gediend worden zonder  die schadepost, dus 
zonder  de deze veroorzakende Bwk. Adv. Bureaux. 
A l dat beroering gevende optreden van Schoonheids-Commis-
sies, vooral daar  waar  zij  verbetering gaan aangeven, wordt dan 
voorkomen. 

t verwij t waarvan sprake is in het rapport over  ..de Baubera-
tungsstelle"  gaat mijns inziens wel op ; de bewering: ..dat de ge-
bouwen waaroverhet hiergaat. niet behooren tot het arbeidsveld 
van den Architect"  enz. moest niet gedaan kunnen worden 
(doorblader eens ..Aus der  Practix der  Bauberatung"  Jahres-
bericht Teil . e vraag: ..zullen speculanten metselaarsbazen, 
dus niet-architecten of zullende advies bureaux bouwen"  moest 
niet gesteld behoeven te worden: doch waar  dit nu nog het ge-
val kan zijn moet het antwoord worden : geen van beiden, doch 
wederom de erkende en bevoegde Architecten. 

n zal zich langzamerhand even goed aan de eischen welke 
de aesthetica den mensch stelt"  enz., prachtig juist, doch dan 
moeten waarlij k eischen. wetten gesteld worden, geen lapmiddel 
als de Bwk. Adv. Bureaux: en nogmaals na den tij d van actie zal 
de reactie geen andere kunnen zijn. dan dat wat men 't eerst als 
eisch voelde, vanzelf sprekend geworden zal zijn. 
Eigen of speculatie-bouw met al de zoowel aesthetisch als con-
structief jammerlijk e gevolgen zullen dan afgedaan hebben, van 
leiding geven dus van Bwk. Adv. Bureaux is dan geen sprake 
meer. e bedoelde ongevraagde adviezen (hoe zelden zal daar-
aan gevolg gegeven worden) zullen dan overbodig worden. 
Goedkeuring van B. en W. zullen na luttele besprekingen ver-
kregen worden ; tusschenwegen. dus omwegen, houden de zaak 
op en wie verzekert ons een goede oplossing wanneer deze 
Bwk. Adv. Bureaux bij  den tegenwoordigen stand van zaken 
samengesteld worden uit architecten, wier  capaciteiten nog 
maar  ondersteld kunnen zijn. 

Voor  de dri e genoemde gevallen i ; een Bwk. adv. Bureau over-
bodig, omdat, wanneer  ze zelf niet de noodige voorlichting ver-
strekt, of wat nog erger  is, de noodige verbeteringen aanbrengt, 
den raad zal geven zich tot een bevoegd (?) deskundige te wenden 
(dan is men nog even ver  als toen men zich tot 't Bureau wendde) 
en blijf t nog de vraag: wie zijn die bevoegde deskundigen ? 

t alles is dus overbodig wanneer  men niet anders dan met 
erkende, vertrouwde, bevoegde voorlichting en machtiging, tot 
aanvrage kan overgaan. 
Ten slotte, 't idee van een Centr. Bond. die naast al de genoemde 
nog andere middelen kan gebruiken om tot eenzelfde doel te ge-
raken. t al die andere uitstekende middelen door  den . 
Buskens opgesomd, komen we op een ander, vruchtbaarder, 
algemeener  terrein. r  worden geen particulier e belan-
gen geschaad, dat zijn doelbewuste, onfeilbare middelen ter 
ontwikkeling. juiste pogingen om schoonheidsbesef tot allen 
ook tot de vooralsnog minder  gegoeden te brengen. En dan zou 
zulk eene Bond niet behoeven te heeten : Centr  Bond van bwk. 

adv. Bureau doch 
? in 't algemeen belang direct en indirect tot 

eigen verheffing geconstitueerd, uit en bekostigd door  de nu nog 
jammerlij k versnipperde Bonden en , waarin dan geen 
onderscheidingen behoeven gezocht en bewerkt te worden, 
maar  die dan bestaan uit wettelijk bevoegden, waarin allen 
eenzelfde studieweg hebben doorloopen en dan zoodanig.dat 
al de begaafde doch onbemiddelde krachten ook in de gelegen-
heid gesteld worden, die taak te kiezen en te bereiden, waar-
voor  zij  als 't ware 't meest geroepen zijn 
Voor  dezen Bond. met deze middelen is het weggelegd, de bouw-
kunst te verheffen, het maatschappelijk leven op hooger  peil te 
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brengen en zoo zal ook de uitgebreide werkkring , het nimmer 
eindigende studieveld van den architect meer  gewaardeerd en 
begrepen worden. 

n behoeven de gemoederen niet gestoord te worden door 
voorbijgaande stroomiugen vanwould-be over-en wêer-critiek, 
dan zal met hyper-moderne middelen, voor  korten tij d de aan-
dacht niet geforceerd gehouden worden op de zoo zich-zelf op-
blazende architectuur, dan zal er  meer  gebeuren, minder  gerede-
neer  zijn, dan is de tij d van coterie en vliegen-afvangerij  ten 
koste van wat ook voorbij . 

n zal het helder  en klaar  uitgezegd worden, alles wat leeft inde 
kunstenaarsziel, dan zal het niet blijven sluimeren, verdrongen 
door  alledaagsch geconcurreer, dan zal het leven hooger  wijdin g 
redelijker  schoonheid, verheffende solidariteit bevatten. 
En dan zullen geen Bwk. Adv. Bureaux meer  noodig zijn, dan 
zullen de erkende beproefde, vertrouwde ernstige mannen die 
plaatsen innemen die hun toekomen, die waardeering genieten 
die zij  verdienen, dan zal er  geen dringen en duwen meer  be-
staan, dau zullen alle zelfvernederende pogingen om zich een 
bestaan te verschaffen opgehouden hebben te bestaan, dan zul-
len geen jonge talenten verstikken en verroesten alvorens tot 
algeheele ontplooiing te geraken, dan zullen wegens al te veel 
bezigheden radicaal en consequent opdrachten geweigerd wor-
den, overtuigd dat men zijn beste geesteskrachten niet alom 
kan geven, dan zal't ock den jongeren niet meer  moeilijk vallen 
zich een waardige plaats te verschaffen, dan en dan alleen zal 
een schooner  menschelijker  tij d gekomen zijn; dan zal er  ten 
slotte geen dubbelzinnig geredeneer  over  eigen en algemeen 
belang meer  bestaan, doch dan zal, 't kan vooreerst nog niet 
anders, eigen belang gediend worden in rui l voor  anderer  be-
lang, dan zal al dat ge-belang iets stilzwijgends worden, en ver-
dwijnen. 

A'dam 29 Juni 1913. PlET . 

1 . Q 
Vandalisme in Groningen. Te Groningen is weer  een daad 
van ergerlij k vandalisme gepleegd. 
Aan de Brugstraat bevindt zich een merkwaardig gebouw, het 
huis „New York" . t vertoont een hoogst belangrijk staal van 
Noord-Nederlandschen laat-gothischen baksteenbouw en is in 
reuzenmoppen opgetrokken. t is het eenige voorbeeld van 
dien aard. dat wij  in ons land nog bezitten. e gevel verkeert in 
vri j  goeden staat en zou met betrekkelij k geringe kosten te her-
stellen en in zijn alouden toestand terug tebrengenzijn. Plannen 
daarvoor  waren reeds opgemaakt en er  bestond gegronde 
reden, om te hopen, dat deze zouden worden verwezenlijkt. Aan 
die verwachting is nu de bodem ingeslagen, doordien de eigenaar 
het heeft kunnen bestaan, dit fraaie voorbeeld van vroegeren 
luister  geheel met witte verf te doen besmeren en de luiken 
groen te laten verven. e gevel is daardoor  vrijwe l voor  goed 
bedorven en het stadsbeeld op dat punt jammerlij k mismaakt. 

t is een gruwel! 

n tij d geleden werd aan de t aldaar  een f raaien renais-
sance-gevel onnoodig afgebroken, terwij l binnenkort een
eeuwsch heerenhuis met uitstekende details zal verdwijnen, om 
plaats te maken voor  den reclamegevel van een bioscoop. 

N.  Ct. 
Een monumentaal naambordje van een straat. e -
sche architect Schümicken had bij  de leerlingen van Constan-
tin , eertijds professor  aan de academie voor  bouwkunst 
te , het denkbeeld ingang doen vinden om voor  hun 
vroegeren leermeester  op den hoek van de n de 
Stübelallee in plaats van het gewone naambordje een artistieke 
plaat aan te brengen. Er werd een prijsvraag uitgeschreven on-
der  hen, die eens de leerlingen \ an s waren en het ont-
werp van den architect prof. l uit Görlit z werd uitgevoerd. 
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t is geen plaat, maar  een zandsteenen zuil met opschrift. Bo-
venop een zittende kindergestalte, die op een blad teekent. 

t eenige plechtigheid werd de zuil dezer  dagen onthuld en 
aan de gemeente overgedragen. N.  Ct. 

Onze geachte collega's. n tusschen de kermis aankondi-
gingen in een provinciaal dagblad vonden we ook de volgende 
advertentie waarbij  wij  de namen van den architect en van den 
boekhandelaar  verzwijgen: 

Naam van den architect (met groote vette letter). 
Volgt volledig adres. 

Zie etalage van den boekhandel, (volgt naam). 
e redactie der  courant vestigt dan. uit dankbaarheid jegens den 

adverteerder  waarschijnlijk , onder  stadsnieuws, in onderstaan-
de vriendelijk e woorden de aandacht op het zeer  oorspronke-
lijk e (?) ontwerp, in Palladiostijl van slechte verhoudingen: 

n de uitstalling van den boekhandel (volgt naam en adres) alhier 
„i s ter  bezichtiging gesteld eene door  onzen voormaligen stadge-
noot, den heer  (volgt naam en adres), thans architect in X, ont-
..worpen gevelteekening van de in aanbouw zijnde n 

k te Y, waarvan hier  ter  stede een filiaal isgeves-
„tigd . e teekening, in kleuren uitgevoerd, maakt een zeer  gun-
„stigen indruk en trekt veel bekijks, wat natuurlij k met het bouw-
„wer k zelf. wanneer  dat gereed is, in nog meerdere mate het ge-
„va l belooft te zijn" . 
We willen 't hopen. 
En dan werd op de laatst gehouden fusie-vergadering nog met 
dikk e woorden beweerd, dat een eerecode voor  architecten 
overbodig is! 

Uit het bestek van een collega, die aanbood gratis de plannen te 
maken voor  een ziekenhuis in een onzer  provinciesteden en zich 
daarbij  uitgaf voor  specialiteit op dit gebied, knippen we onder-
staande stijlbloempjes : 

e voegen van het schoon werk binnen- en buitenwerk0.015 . 
„ui t te krabben en op aan te geven tijdsti p door  de e 
..schoon te maken en met specie van zandkalk. Cement in te 
..kouwen en vol tezetten en vervolgens langs rijen af te snijden. 

e in het gezicht komende hardsteen binnen te schuren en 
..buiten te frijnen . 

e holle hoeken vol te gooien met cement en grind en dit moet 
„va n te voren geschieden. 

28. Geconstumeerd ijzer. 
„T e leveren en te stellen aan geconstumeerd ijzer  als legraam, 
„deurtje s met raampjes, balken, enz. 1000 . 
„§ 30. Zink . 

e pijpen hebben looden einden zij  moeten op af-
standen van 1  met de noodige randen waartusschen gegalva-
„niseerden draaiende beugels stevig aan de muur  bevestigd 
„worden. " 

We zouden zoo door  kunnen gaan. Ja, de heeren, die bij  de be-
handeling der  Bauberatung betoogden, dat aan de opvoeding 
onzer  architecten nog veel ontbreekt, hadden wel gelijk. 

. e reden der  afwezigheid van den heer 
A. Salm G.Bzn. als Jury-li d van de Prijsvraag voor  het Nederland-
sche Paviljoen op de Tentoonstelling te San Francisco (voor  wien 
inde plaats trad de heer  J. Gratama, daartoe door  het -
stuur  aangewezen) was dat de heer  Salm, als vertegenwoordiger 
der  Nederlandsche g en bovendien als secretaris van 
de e sectie van het Comité Permanent des Congres 
Artistique s , het Congres Artistiqu e l 
te Gent moest bijwonen. 
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: . Nieuwe . Ontvan-
gen Boek- en Plaatwerken, - Nationale Prijsvraag . 

. Bauberatung, door  F. . 
Eene critiek zonder  zelf critiek . . 

-3t 

. 

E . r  het r  zijn aangeno-
men als Buitengewoon . de : 
J. Timmermans. . Gem. Werken, . 

. , Ged. Bouwk. Opzichter, Tilburg . 
G. Feenstra. Bouwkundige. o (O). 
W. . Toet. Bouwk. Teekenaar. Scheveningen. 
G. van der  Woude, Ged. Bouwk. Opzichter, . 

. . . g . Techn. School. Utrecht. 
A. Boeken, Student T. . School. t 
J. , Student T. . School, . 
A. Pateer  Jr., Student T. . School, den . 
W. Bakker. Ged. Bouwk. Opzichter, den . 
P. C. , Ged. Bouwk. Opzichter, Venlo. 
W. J. Sandhövel. Bouwk. Teekenaar, . 
Jan Wils, Bouwkundige. Alkmaar . 

. Schotanus, Ged. Bouwkundig Opzichter, Amsterdam. 
. J. , Bouwk. Teekenaar. . 

O N T V A N G E N - E N . 

J. . Schaad, r  v. h. bouw- en Woningtoezicht: Verslag 
van de werkzaamheden van het Bouw- en Woningtoezicht te 
Zwolle over  1912; e Erven J. J. Tijl , Zwolle 1913. 
Bouw- en Woningverordering voor  de Gemeente n fN. ; 
Elec. drukkeri j . . 

t ontslag van een opzichter  bij  den bouw van het Vredes-
paleis te 's Gravenhage en wat daarmede verband houdt; 
Uitgegeven door  het Bondsbestuur  van den Alg. Ned. Opz. 
en Teekenaarsbond. 
Ver. tot Veredeling van het Ambacht. Veertiende jaarver-
slag ; N. V. j  ..Trio" . 
Oude binnenhuizen in Nederland Te afl.. Oude binnenhuizen 
in België 5e en 6e afl.. . Nijhoff , den . 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

J. A. G. v.d. Steur  : Oude Gebouwen in ; Erven F. Bohn, 
. 

Y. . Gratema. Frans m der  Gemeente ; 
Erven F. Bohn. . 

t voor  het Centraal bureau der  Statistiek ; 8e jg. 4 
en 5. afl. N. V. j  .,Trio"  den . 

m en School voor  kunstnijverheid te ; Verslag 
over  het jaar  1912. 
Jaarverslag van den d van Arbitrag e voor  de Bouwbedrij-
ven in Nederland. 
C. s : e , J. Bootsma, den . 

. . : Alg. Voorschriften voor  de uitvoering en 
onderhoud van werken ;  J. Veen. Amsterdam. 
A. : Amsterdamsche Woningraad; J. . de Bussy. 
Amsterdam. 
C. T. G. z : e Werktuigkundig e School; Van m en 
de , Amsterdam. 

E . 

Amsterdam. 15 Juli 1913. 

Aan de Besturen der Constitueerende Vereenigingen. 

WelEd.geb. , 

n haar  laatste Jaarverslag werden door  de Permanente Prijs-
vraag-Commissie eenige opmerkingen gemaakt, die doelden op 
eene aanvulling en wijziging van sommige bepalingen der  A. . 
waarvan de wenschelijkheid bij  de toepassing was gebleken. 

t name werd genoemd het opnemen in de A. . van eene be-
paling omtrent wat als een prijsvraag in den zin der . behoort 
beschouwd te worden.daar  de bestaande clausule in de , die 
de beslissing hieromtrent aan de Permanente Prijsvraag-Com-
missie overlaat, niet de sympathie van alle vakgenooten schijnt 
te genieten; en verder  werd in verband met het gereleveerde 
omtrent de Stadion-prijsvraag gedoeld op het bekende „voor -
stel Van der  Pek"  om geen prijsvraag-programma als geldig te 
erkennen, dat niet door  de P.P.C. is gecontrasigneerd. 
Eene nadere bespreking dezer  punten door  de Permanente 
Prijsvraag-Commissie deed haar  besluiten om ten aanzien hier-
van een voorstel tot wijziging der . te concipieeren en daarin 
tevens die veranderingen te betrekken, die haar. afgescheiden 
van de beide genoemde punten, wenschelijk voorkwamen. 
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Bijgaande heeft zij  de eer  U zoodanig voorstel met toelichting 
aan te bieden en ter  welwillende overweging te geven. 

, 

A.  G.BZ., Voorzitter, 

C. N. VA N , Secretaris. 
. G. JANSEN.

n verband miermede wordt medegedeeld, dat het r 
der j  tot Bevordering der  Bouwkunst beslotenheeft, 
de voorgestelde wijzigingen te doen behandelen op de Algem. 
September-vergadering der , welke voorloopig is 
vastgesteld op 16 en 17 September  a.s. 

 Alg. Secretaris-
J. . 

E N VOO E 
E . (*) 

. 

Algemeene Bepalingen. 

Art.  bouwkundige prijsvraag wordt geacht uitgeschreven 
te zijn wanneer twee of meer personen tegelijkertijd worden uit-
genoodigd of toegelaten tot een wedstrijd voor het leveren van 
plannen voor een zelfde onderwerp van bouwkundigen aard. Uit-
gezonderd zijn die gevallen waarbij aan alle deelnemers het volle 
honorarium voor den geleverden arbeid, volgens de honorarium-
tabel voor bouwkundige werkzaamheden van de
tot bevordering der Bouwkunst wordt verzekerd: 

 twijfelachtige gevallen beslist de in Hoofdstak  noemen. 
 Commissie. 

Art. 2. e prijsvragen kunnen zijn met: 
a. Algemeene , of 
b. Besloten g op uitnoodiging. 
Combinatie van beide stelsels is derhalve uitgesloten. 
Art. 3. Bij  onderwerpen van omvangrijken aard is het gewenscht. 
de beantwoording in twee gedeelten te doen geschieden: 
a. Voorwedstrijd , waarbij  uitsluitend schetsontwerpen met, 
zoo noodig, globale ramingen worden gevraagd ; 
b. Eindwedstrijd . waartoe uitsluitend zij  worden toegelaten, 
die bij  den vóórwedstrij d daartoe worden aangewezen. 

. 

t Programma. 

Art. 4. t programma moet duidelij k de bedoeling der  prijs -
vraag uitspreken en nauwkeurig de gestelde voorwaarden om-
schrijven, waarbij  facultatieve wenschen zooveel mogelijk ver-
meden dienen te worden. n de voorkeurvooreenbepaalden 
stij l bestaat, of door  locale omstandigheden wordt voorgeschre-
ven, of indien een bepaalde stijl wordt uitgesloten, moet dit in 
het programma nader  zijn vermeld. t programma geeft voorts 
volledige inlichtingen omtrent terreingesteldheid.ligging,grond-
soort, plaatselijke voorschriften enz. 

e namen der  jury-leden moeten in het programma zijn opge-
nomen. 
Art. 5. Ter  vermijdin g van onnoodigen arbeid en kosten, wordt 
het aantal der  verlangde teekeningen beperkt tot hetgeen strik t 
noodig is om het ontwerp te kunnen beoordeelen. s op 
grooter  schaal dan die der  ontwerp-teekeningen mogen slechts 
dan gevraagd worden, wanneer  zij  voor  het begrip van bijzonder 
belang zijn. n een perspectief-teekening wordt gevraagd, 
moeten een of meer  standpunten in het programma of de daarbij 
behoorende stukken worden aangegeven. 

e teekeningen. modellen of andere stukken, die niet door  het 
programma voorgeschreven zijn. zullen buiten beschouwing 
blijven en niet worden tentoongesteld. t programma schrijf t 
een uniforme wijze van bewerking der  inzendingen voor. 

(*) e door  de P. P. C. voorgestelde wijzigingen en aanvullingen zijn cursief 
gedrukt, 
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Art. 6. t programma zal de bepaling bevatten, dat de ont-
werpen anoniem moeten zijn, en moeten worden ingezonden 
onder  een kenteeken of motto. 
Op straffe van uitsluitin g is het aan inzenders verboden, op de 
een of andere wijze de anoniemiteit vóór de uitspraak van de 
jur y te verbreken. 
Art. 7. n in het programma een bouwsom wordt bepaald, al 
of niet met aan te geven speling, zal daaraan een beslissende 
beteekenis worden gehecht. 
Wordt een gedetailleerde begrooting gevraagd, dan moet het 
programma de noodige gegevens bevatten voor  de uniforme be-
werking en een staat van ter  plaatse geldende eenheidsprijzen 
bij  het programma worden gevoegd. 
Art 8. t programma zal in 't algemeen door  den prijsvra'ag -
uitschrijver  in overleg met de jur y worden vastgesteld of indien 
dit op andere wijze is geschied door de jury zijn goedgekeurd, 
alvorens tot publicatie zal worden overgegaan. 

t programma zal bij  voorkeur  kosteloos verkrijgbaar  worden 
gesteld. 

. 

e Jury . 

Art.t). e jur y wordt benoemd, door  den prijsvraag-uitschrij -
ver, desverlangd geadviseerd door  de permanente commissie. 

e jur y zal in oneven getal zijn samengesteld, in den regel uit 
architecten; wanneer  een gemengde jur y wordt gewenscht, 
/ ui 1 ei nu elk geval de architecten daarin de meerderheid vormen. 
Art 10. r  het aannemen der  benoeming verklaren de jury -
leden, dat zij  noch middellijk , noch onmiddellij k materieel be-
lang bij  den uitslag van den wedstrijd hebben en niet zullen 
deelnemen in de uitvoering van eenigen bouw, die het directe 
gevolg van de prijsvraag kan worden geacht te zijn. 
Art. 11. All e leden van de jur y ontvangen van den prijsvraag-
uitschrijver  een vooraf te bepalen honorarium, benevens ver-
goeding van reis- en verblijfkosten; de rapporteur  geniet een 
nader vast te stellen extra honorarium. e jur y zal zich in over-
leg met en voor  rekening van den prijsvraag-uitschrijve r  hulp-
krachten kunnen assumeeren. wanneer  de omvangrijkheid harer 
werkzaamheden daartoe aanleiding geeft. 

Art. 12. e jur y zal met betrekking tot den prijsvraag-uitschrij -
ver  en de mededingers alles in het werk stellen, om een regel-
matig verloop der  prijsvraag te verzekeren. 
Art. 13. e jur y zal haar  uitspraak in een uit te brengen rapport 
motiveeren en zooveel mogelijk over  alle, doch in elk geval over 
de ontwerpen der  laatste schifting, gedetailleerde beschouwin-
gen leveren. t jury-rappor t zal zooveel mogelijk tegelijk met 
de jury-uitspraak , doch in elk geval vóór de opening der  ten-
toonstelling verschijnen en ter  lezing liggen. Voor  het vaststellen 
der  eind-conclusie zal de jur y voltalli g moeten aanwezig zijn. 
Art. 14. Bij  ontstentenis van langen duur  van een lid der  jury . 
waardoor  de afwikkeling der  prijsvraag aanzienlijk zou worden 
vertraagd, kan een plaatsvervangend lid door  den prijsvraag-
uitschrijver  worden benoemd desverlangd in overleg met de 
permanente commissie. 
Voor  een plaatsvervangend lid gelden dezelfde bepalingen, als 
voor  de gewone jury-leden. 
Art. 15. e jur y neemt al hare besluiten met gewone meerder-
heid van stemmen. Na de uitspraak zal de naambrief, behoorende 
bij  het eerst bekroonde ontwerp door. of namens den prijsvraag-
uitschrijver  in tegenwoordigheid van de jur y worden geopend. 
Voor  het openen van de naambrieven der  overige bekroonde 
ontwerpen wordt de toestemming van de inzenders vereischt. 
Art. 16. t bureau van inlichtingen wordt gevormd door  de jury . 

n worden slechts schriftelij k gevraagd en door  het 
bureau in overleg met den prijsvraaguitschrijver , gepubliceerd 
in de organen der  constitueerende vereenigingen en met verzoek 
tot publicatie medegedeeld aai de door  de permanente commis-
sie aan te wijzen vakbladen. 
Uitsluitend de op deze wijze verstrekte inlichtingen zullen be-
schouwd worden deel uit te maken van het programma. t 

bureau van inlichtingen wordt op een in het progr  imma vast te 
stellen dag, eenigen tijdvoor  den datum van inlevering gesloten. 

. 
Prijzen en bekroningen. 

Art. 17. Als norm voor  het totaal bedrag der  uit te loven prijzen 
voor  algemeene enkelvoudige prijsvragen wordt aangenomen 
een som gelijkstaande met een fractie van het volledige honora-
rium , dat bij  vrij e opdracht van het werk aan den architect zou 
verschuldigd zijn volgens de hier  te lande geldende honorarium-
regeling voor  bouwkundige werkzaamheden ') en wel voor: 
werken der  eerste klasse 1  van het honorarium ; 

. tweede 

« derde _ 6/j  „  „ 
.. vierde .. van ƒ 30000 en hooger  van het hono-

rariu m ; werken der  vierde klasse van ƒ1200.— ƒ30000 7

: van 
het honorarium, met dien verstande dat bij  bouwsommen gaan-
de boven het in de tabel voorkomende maximum het oordeel 
over  de juistheid van het bedrag der  uit te loven prijzen bij  de 
permanente commissie berust. 

e normen zullen in' t algemeen als maxima gelden; de per-
manente commissie beoordeelt in elk geval afzonderlijk of met 
geringere bedragen zal kunnen worden volstaan, of dat in bizon-
dere gevallen waarin omvangrijke werkzaamheden van de me-
dedingers gevraagd worden, termen aanwezig zijn deze bedra-
gen hooger  te stellen. 
Art 18. l het bedrag der  uit te loven prijzen niet is vast-
gesteld in overleg met de permanente commissie blijf t niettemin 
aan haar  het oordeel over  de juistheid van hetbedragin verband 
met de klassificatie van het bouwwerk en de hoegrootheid der 
bouwsom. n alle gevallen waarin geen bouwsom is aangegeven 
en het bedrag der  prijzen niet in overleg met de permanente 
commissie is vastgesteld, beslist deze laatste over  de juistheid 
van het bedrag. t bedrag der  toegekende prijzen zal niet in 
mindering komen van het verschuldigd honorarium. 
Art 19. Bij  een prijsvraag in twee gedeelten, zal ieder  mededin-
ger, welke tot den eindwedstrijd zal worden toegelaten, een 
vooraf bepaald gelijk bedrag, als belooning worden toegekend, 
onafhankelijk van de uitgeloofde prijzen voor  deneindwedstrijd. 

t totaal bedrag van belooningen en prijzen wordt vastgesteld 
overeenkomstig het in artikel 17 bepaalde. 

 bedrag is voor de beide gedeelten der prijsvraag in totaal even 
groot als wanneer een enkelvoudige prijsvraag ware uitgeschreven. 
Art. 20. Bij  besloten prijsvragen zal iedere uitgenoodigde archi-
tectdie aan die uitnoodiging gevolg heeft gegeven een vooraf te be-
palen honorarium ontvangen ; dit bedrag zal niet lager  dienen te 
zijn dan een vierde van de som, welke bij  vrij e opdracht den ar-
chitect als volledig honorarium zou verschuldigd zijn voor  de 
uitvoering van het werk, met inachtneming van het in het slot 
van alinea 1 van art. 17gemaakte voorbehoud. 
Art. 21. Voor  zoover  ontwerpen voorhanden zijn, die. aan de 
eischen der  prijsvraag voldoen, en die op zich zelf voldoende 
artistieke kwaliteiten hebben, zullen de uitgeloofde prijzen aan 
de relatief beste ontwerpen worden toegekend. Alleen wanneer 
de jur y van oordeel is, dat geen der  ingekomen ontwerpen voor 
bekroning in aanmerking kan komen, kan zij  een deel der  voor 
de prijzen beschikbaar gestelde som, doch niet meer  dan de 
helft, onder  de beste ontwerpen verdeelen, of bij  te gering ge-
halte de prijzen geheel inhouden. t de jur y bij  eenig ont-
werp wezenlijke afwijkingen van het programma constateeren. 
dan kan dat niet in aanmerking komen voor  eenige bekroning. 
Art. 22. Uitreikin g der  prijzen zal geschieden binnen één maand 
na uitspraak der  jury . Behalve de eerst-bekroonde, is geen in-
zender  verplicht, indien hij  den hem toegekenden prij s niet aan-
vaarden. 

 V. 

Opdracht , schadeloosstelling, eigendomsrecht. 

Art. 23. Als beginsel moet worden aangenomen, dat het werk 

') n voor  de berekening en uitbetaling van het honorarium voor  architecten, 
ingesteld door  de j  tot bevordering der  Bouwkunst. 

van den door  de jur y eerst-bekroonde onder  diens leiding worde 
uitgevoerd, onder  de bepalingen van de hier  te lande geldende 
honorarium-regeling voor  architecten. 
Art. 24. Voor  het geval de prijsvraag-uitschrijve r  zich het recht 
wil voorbehouden oin een ander  dan het eerst-bekroonde werk 
te doen uitvoeren, moet het programma de voorwaarden van 
schadeloosstelling aan den eerst-bekroonde bevatten. Voor  het 
geval, dat de eerst-bekroonde naar  het oordeel der  jur y geen 
voldoende waarborg kan geven, dat hij  in staat is geheel zelf-
standig den bouw die het onderwerp der  prijsvraag was. te 
leiden, zal hij  zal hij  zich op zijne kosten, in gemeen overleg met 
den prijsvraag-uitschrijver , gehoord de jury . hulpkrachten toe-
voegen, of deze op nader  overeen te komen voorwaarden, van-
wege den prijsvraag-uitschrijve r  aanvaarden. 
Art. 25. n een besloten prijsvraag zal de uitvoeringaltij d aan den 
eerstbekroonde worden opgedragen onder  de bepalingen van 
de hier  te lande geldende honorarium-regeling voor  architecten, 
waarbij  het bedrag aan hem, als uitgenoodigd deelnemer ver-
schuldigd niet in mindering wordt gebracht. 

Art. 26. Het eerst bekroonde ontwerp wordt na overdracht van den 
uitgeloofden prijs het eigendom van den prijsvraaguitschrijver. 
Art. 27.  prijsvraag ontwerp blijft  het geestelijk eigendom van 
den vervaardiger. Voor uitvoering, publicatie of reproductie zal 
steeds zijne medewerking vereischt worden, behoudens de rechten 
van den prijsvraaguitschrijver met betrekking lot het eerst be-
kroonde ontwerp. 

. 

, tentoonstelling, verzekering, terugzending. 

Art. 28. Alle ontwerpen moeten op den in het programma genoem-
den datum en aan het daarbij aangegeven adres vrachtvrij wor-
den ingezonden onder een kenteeken of motto, dat op alle, bij de 
inzending behoorende stukken moet voorkomen. 
Art. 29. ... . Bij  elke inzending zal in afzonderlijke, behoorlijk 
gesloten omslagen moeten worden gevoegd : 
a. een door  den ontwerper  onderteekende verklaring , luidende : 
..ondergeteekende, inzender  van het ontwerp motto "  ver-
klaart , dat dit ontwerp zijn geestelijk eigendom is. 
b. Een correspondentie-adres. 
Op de buitenzijde dezer omslagen moeten respectievelijk de woor-
den: „naambrief"  en „correspondentieadres." worden geplaatst. 

t onder  b genoemde omslag zal vóór de uitspraak der  jur y 
door  haar  mogen worden geopend, om wanneer  het noodig is, 
door  tusschenkomst van den correspondent, met den ontwerper 
in briefwisseling te treden. 

t schrift op de teekeningen, van bijbehoorende stukken en 
eventueele correspondentie mag niet zijn het handschrift van 
den ontwerper. 
Art. 30. Bij  een prijsvraag in twee gedeelten zal aan ieder  der  uit-
genoodigden voor  den eindwedstrijd door  tusschenkomst van 
zijn correspondent zijn schetsontwerp, door  deiury en den prijs -
vraag-uitschrijver  gewaarmerkt, ter  nadere uitwerkin g voor  den 
eindwedstrijd worden teruggezonden met. onder  verplichting 
van geheimhouding, de algemeene beschouwingen van de jur y 
en datgene, wat op zijn ontwerp in 't bijzonder  betrekking heeft. 

e schetsontwerpen worden volledig weer  gevoegd bij  de zen-
ding van de ontwerpen voor  den eindwedstrijd. 
Art. 31. Als datum van inlevering wordt beschouwd de dagtee-
kening van het bewijs der  verzending, dat desverlangd moet 
worden overlegd. 

s buiten Nederland inEuropa woonachtig, zijn verplicht 
tegelijk met de afzending van hun ontwerp, telegrafisch daarvan 
kennis te geven aan het adres van inlevering. 

e ontwerpen van inzenders buiten Europa woonachtig, moeten 
op den in het programma vermelden datum aan het adres der 
inlevering ingekomen zijn. 
Art. 32. Elke inzending, die niet op den dag voor  de sluiting dei-
prijsvraag, in het programma vastgesteld, blijk t verzonden te 
zijn geweest, zal, behoudens het in de vorige alinea bepaalde, 
buiten beschouwing blijven, en onmiddellij k aan het correspon-
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dentieadres worden teruggezonden. Binnen een week naden 
datum van inlevering worden de motto's gepubliceerd. 
Art. 33. All e ontwerpen met bijbehoorende stukken worden in 
een daarvoor  passende lokaliteit gedurende zulk een tijdsver-
loop tentoongesteld, dat alle mededingers geacht kunnen wor-
den in de gelegenheid te zijn geweest de tentoonstelling, welke 
tijdi g moet zijn aangekondigd, te bezoeken en op zoodanige wijze 
dat alle ontwerpen behoorlijk bezichtigd kunnen worden. 
Bij  een prijsvraag in twee gedeelten, vóór- en eindwedstrijd. 
zullen de schetsontwerpen van den vóórwedstrij d eerst na den 
eindwedstrijd worden tentoongesteld, waarbij  de jury-rappor -
ten ter  inzage liggen. 

e toegang tot de tentoonstelling zal voor  de mededingers kos-
teloos zijn. 
Art. 34. Van den dag van ontvangst af tot den dag van terugzen-
ding zullen alle ingekomen ontwerpen voor  een in het pro-
gramma te noemen bedrag, door  den prijsvraag-uitschrijve r 
tegen alle schade worden verzekerd. 
Art. 35. All e ontwerpen, behalve het eerstbekroonde, worden met 
de ongeopende naambrieven en verklaringen, enz. vrachtvri j 
aan de correspondentie-adressen teruggezonden binnen een in 
het programma te noemen termijn. 

 V. 

e Permanente Prijsvraagcommissie. 

Art. 36. e permanente prijsvraagcommissie is een zelfstandig 
lichaam en bestaat uit dri e architecten, benoemd door de bouw-
kundige corporaties, die deze regelen vaststellen en zich ver-
bonden hebben de toepassing daarvan voor  te staan, verder  in 
deze regelen aangeduid met: „de constitueerende vereenigingen". 
Art. 37. Zij  heeft tot taak te bevorderen, dat bij  het uitschrijven 
van nationale prijsvragen de bepalingen van deze regelen wor-
den toegepast, waartoe zij  zich ter  beschikking stelt van den 
prijsvraag-uitschrijver , en deze desgevraagd adviseert omtrent 
de voorbereiding der  prijsvraag en de benoeming van de jury . 
Zi j  adviseert omtrent het al of niet wenschelijke van mededin-
ging aan een uitgeschreven prijsvraag aan de constitueerende 
vereenigingen, die de verplichting dragen tot openbaarmaking 
van het advies binnen 10 dagen na ontvangst daarvan. 
Art. 38. e werkzaamheden en de bevoegdheid dercommissie, 
benevens de wijze van verkiezing en het aftreden harer  leden, 
worden geregeld bij  huishoudelijk reglement, door  de constitu-
eerende vereenigingen goed te keuren. Geen lid mag langer  dan 
dri e jaren achtereen in de commissie zitting hebben. 
Art. 39. e leden der  commissie onthouden zich van mededin-
ging in een prijsvraag, waarin op eenigerlei wijze door  hen is ge-
adviseerd. Niet meer dan één hunner kan in een jur y zitting 
hebben. 

Art. 40. e uitschrijver  van een prijsvraag die te zijner  voorlich-
ting 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 
voortgevloeide kosten, vergoeden. 

n door  een prijsvraag-uitschrijve r  de tusschenkomst van 
een der  constitueerende vereenigingen wordt verlangd, zal hij  in 
gelijke omstandigheden deze onkosten aan die vereeniging ver-
goeden. 

. 

Slotbepalingen. 

Art. 41. e Algemeene n zullen om de 5 jaar  worden her-
zien op de wijze als bij  art. 12 van het k t 
voor  de permanente commissie is geregeld. 
Tusschentijdsche wijzigingen kunnen door de permanente com-
missie of een der  constitueerende vereenigingen worden voor-
gesteld en zullen op dezelfde wijze behandeld worden. 
Art. 42. e constitueerende vereenigingen en de vereenigingen 
die de Algemeene n hebben aanvaard, verklaren dat zij 
als hunne meening uitspreken : 
1". dat wanneer een der  constitueerende vereenigingen of die 

welke deze regelen aanvaard hebben, of hare leden worden aan-
gezocht om te dienen van advies in eene uit te schrijven prijs -
vraag, zij  die aanvragen steeds zullen behandelen in overleg niet 
de permanente commissie, of zich in ieder geval voor de publicatie 
van het programma met de  Commissie in 
verbinding zullen stellen. 
2».  een lid zich behoort te onthouden van mededinging in een 
prijsvraag aan welker voorbereiding hij  een eenigszins belangrijk 
deel heeft gehad. 
3". dat een lid dat op eenigerlei wijze is betrokken in eene concur-
rentie, gehouden is om desgevraagd aan de
vraag Commissie de door haar gewenschte inlichtingen over die 
concurrentie te geven. 
4". dat het niet geoorloofd is. dat eenig lid zich, hetzij  als lid der 
jury . hetzij  bij  de samenstelling van het programma, zal inlaten 
met eenige prijsvraag, waarbij  de algemeene strekking dezer  re-
gelen voor  de prijsvragen niet behoorlijk in acht wordt genomen 
of mededingt in een prijsvraag, voordat op het programma een 
gunstig advies der  Commissie is uitge-
bracht. 
5". dat de vastgestelde regeling niet van toepassing is op studie-
prijsvragen, als zoodanig door  bouwkundige vereenigingen, aca-
demic's, of dergelijke lichamen uitgeschreven. n twijfelachtige 
gevallen berust de beslissing over  de vraag ol eenige prijsvraag 
uitsluitend als studie-prijsvraag is te beschouwen, bij  de perma-
nente commissie. 

Samengesteld en goedgekeurd in Juni 1910 herzien in October 
1911 en in 1913 door  de Constitueerende Vereenigin-
gen zijnde: 

 tot bevordering der Bouwkunst te Amsterdam, 
A.  G.BZN.. Voorzitter. 
J. . Secretaris. 

Het Genootschap „Architectura et Amicitia"  te Amsterdam, 

. J. . , Voorzitter. 
. , Secretaris. 

 Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" te

T OTTEN , Voorzitter. 
J. N E , Secretaris. 

 Bond van Nederlandsche Architecten te Amsterdam. 

JOS. . J. , Voorzitter. 
JONs, , Secretaris. 

(Wordt vervolgd). 

. 

. §g 
 F. J. . 

m 
la de uitvoerige beraadslagingen in de verga-

g van de j  over  de al of 
t wenselikheid van schoonheidskommissie 

Jen bouwadviesbureau, is het mij  duidelik ge-
worden, dat wij  voor  eenzeer  lastig organisatieprobleem 
staan, waarmee allerlei partikulier e belangen nauw 
vervlochten zijn en dat wij  instellingen, die naast tast-
bare voordelen verborgen gevaren opleveren in het 
leven gaan roepen. 

t waarschijnlik zullen we de e Bauberatung 
in Nederland invoeren, een jonge traditi e getrouw om 

d op den voet te volgen, handig parti j  trekkend 
van de rijk e ervaring, die de grote nabuur  heeft opge-
daan, een zelfde systeem adopterend, zo mogelik, 
met vermijdin g van de gebleken fouten. e kansen van 
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de e Bauberatung worden nog vergroot door  het 
succes, dat de , de e , in 
ons land gehad heeft. Bauberatung en z zijn 
broertj e en zusje met dezelfde familietrekken' ; de sym-
pathieën, die t mocht verwerven zullen even-
eens de Bauberatung ten deel vallen. 
Ten alle tijden zijn er s en Bauberaters 
geweest van Uriel af, die de appeleters uit het Para-
dij s joeg en aan den ingang ging staan met een vlam-
mend zwaard t en van den voorhisto-
riesen barbaar, die zijn vrouw ranselde om de kleihut te 
plakken bouwadvies de ideeën zijn niet nieuw, 
maar het verenigen van strijder s voor  het zelfde idee is 
nieuw, 't Gaat echter  niet om de propaganda voor  het 
idee, maar  om de wijze, waarop we het idee zullen ver-
werkeliken en nu vrees ik, dat we met de e Bau-
beratung het tijdper k van de gereglementeerde kunst 
tegemoet gaan in dienst van den heiligen Bureaukratus. 

r  zijn gegronde redenen voor. t nut van -
schut wordt breed uitgemeten, het nadeel niet genoeg 
erkend. t hoeft uit den aard der  zaak niet de 
normale ontwikkeling te belemmeren, de nieuwe kunst 
vijandi g in den weg te staan; maar uit den aard der 
zaak zal ze dat wel doen, neigt ze zich bij  voorkeur  tot 
het antieke en keert zich bij  voorkeur  van het jongere. 
Theoreties kan men t wel zuiver  denken, 
prakties hebben we slechts met de bestaande organisa-
tie t te maken, ons af te vragen hoe deze 
werkt, hoe ze groeit, of ze opbloeit of ontaardt. s 
gelukkig komt mij t voor  als de minne-
streel van de Schoonheid, als de tuinier  van het -
frauenrosenheim, maar een enkele maal ook als de stof-
fige professor  met een blauwe bri l op den neus. We 
willen de vele verdiensten, die t voor  Neder-
land in het minst niet te kort doen, gaarne erkennen, 
dat veel nut gesticht is, dat de liefde voor  het schone 
gewekt is, maar we zullen onze ogen niet sluiten voor 
hare gebreken, dat ze behoudzucht, zelfvergenoegzaam-
heid, antikwarisme kweekt. 
n ë schijnt de kunstbescherming het verst doorge-

voerd te zijn, de tegenwoordige kunstenaar  gevoelt zich 
daar als een eierdanser  - het is verboden de kunst-
voorwerpen aan te raken il est défendu de toucher 
aux objets d'art noli me tangere heel ë is 
één groot museum geworden. t eerbiedwaardige ver-
leden drukt e als een zware last, de oude kunst benauw-
de als een kwade nachtmerrie. Ten slotte is dan ook 
de reaktie uitgebroken, gillend heeft ë het futurisme 
voortgebracht. 

t is goed, maar  gevaarlik. e Bauberatung 
is, zoals gezegd, een verwante instelling, wat al blijk t 
daaruit , dat t bauberatend optreedt en de 
Bauberatung de n huldigt; de Bau-
beratung is eveneens goed, maar  gevaarliker. n het be-
gin nog onschuldig, raadgevend, wordtze na enige jaren, 
bedillend, reglementerend, dwingend. Eerst bezitten 
de Bauberatungsstellen een zelfstandig karakter , spoe-
dig verliezen ze dat, sluiten zich vooral in de hoofdste-
den, door  de praktij k gedwongen, nauwer aan bij  het 

bouw- en woningtoezicht. e architekt heeft de aesthe-
tiese eisen, door  een kollege van ambtenaars gesteld, op 
straffe van onthouding der  bouwvergunning te bewil-
ligen. 
k schilder  de toekomst niet te sinister. Zeer  leerzaam 
hiervoor  is dé rede van een voorstander  van de Baube-
ratung . . n Wagner uit n op het 
kongres te f gehouden. j  zei onder  meer: 

e aktiven Bauberatungsstellen pflegen mit der  Bau-
polizeibehörde in einem engeren Zusammenhang zu 
stehen. Sie erhalten von dieser  in den meisten Fallen 
samtliche eingereichten Bauvorhaben zur  Begutach-
tung und eventuellen Verbesserung vorgelegt. e Ar t 
der Begutachtungen, Verbesserungen und Abanderun-
gen der  eingereichten Bauplane kann eine ganz ver-
schiedene sein und wir d auch in den einzelnen Bera-
tungsstellen verschieden gehandhabt.  wichtigste 

 in der 7atigkeit der aktiven Bauberatungsstellen 
bleibt üidessen, dasz die Annahme der Abanderungs-
vorschlage von dem Unternehmer, dem Bauherrn, dem 
Architekten auf Grund gesetzlicher und statutarischer 
Bestimmungen erzwungen werden kann. g 
van mij) . Solche l stehen den aktiven Bau-
beratungsstellen zur  Verfügung in den Baupolizeiver-
ordnungen in dem Gesetz gegen die Yerunstaltung von 
Ortschaften und landschaftlich hervorragenden Ge-
genden, in den Zonenbauordnungen, in den Ortsstatuten 
gegen die Verunstaltung von Straszen und Platzen, -
direkt e l liegen fernerhin darin, dasz die 
Baupolizeibehörde die Gewahrung von n und 
Bauerleichterungen von der  Annahme der  Verbesse-
rungsvorschlage abhangig machen kann. e Schoon-
heid zal versjachert worden: konsoles tegen gootlijst 
met halve borstwering en de bouwvergunning toe). 

r  Tatigkeit der  aktiven Bauberatungsstellen kommen 
weiterhin auch noch privat e Vereinbarungen zugute. 

e Annahme der  Verbesserungsvorsrhlage kann 
durch vertragliche Vereinbarung zur  Bedingung ge-
macht sein bei dem Verkauf von Bauplatzen, bei der 
Baugeldbeschaffung, bei der Gewahrung von Hypothe-
kendarlehen und bei der Uebernahme von Hypotheken-
garantien fkursiverin g van Wagner). e -
mittel die den aktiven Bauberatungsstellen an die 

d gegeben, sind gewisz nicht zu unterschatzen. 
Es mehren sich aber die Stimmen, die behaupten, dasz 

l nicht genügen, um unsere Stadten eine 
gesunde wirtschaftliche, hygiënische und künstlerische 
Ausbaumöglichkeit zu garantieren ". 
en vervolgens zegt : 

n dem engen Anschlusz der  obligatorischenBaubera-
tungsstellen an die Bauprüfungsbehorde erblicke ich 
ein auszerordentlich wichtigen t für die -
mierung und Neuorganisation der  Baupolizei.
die Bereicherung des Wirkungskreises der Baupolizei 
nach der sanitaren, wirtschaftlichen und kiinstlerischen 
Seite er halt sie zugleich die  die sie haben 
musz, wenn das Bauwesen einer Stadt in gesunde Bahnen 
gelenkt werden soil.  Bestreben der modernen Stadt-
verwattungen, einen maszgebenden  ftuszauf alle zweig-
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gebiete des Stadtebaus zu erlangen, hat nur dann einen 
Sinn und bietet nur dann Aussicht auf praktische
tate, wenn die Bauprüfungsbehörde zu einer Zentral-
stelle wird, von der aus die Gestaltung des Stadtbildes 
planmaszig geleitet wird.  Zentralstelle musz nun 
einmal mit  asthetischer und künstle-
rischen Art ausgestattet werden.  ist ganz undenkbar 
in einen rasch wachsenden  und System 
hinein zu bringen, ohne dasz für die  in der 

 und Gestaltunggesetzliche
Bahn schaffen," g van . 

e kunst, door  de kracht der  bajonetten! Zij n een-
maal de Bauberatungsstellen verdwenen en hebben de 
Bouw- en Woningtoezichtbureau's het recht verworven 
de architektuur te beoordelen, omdat de bouwveror-
deringen naast konstruktieve, hygieniese eisen ook 
aesthetiese eisen, een zekere minimale architektoniese 
behoorlikheid, gesteld hebben dan is de toestand nog 
ongunstiger  geworden dan die, welke we tegenwoordig 
bezitten.  vrijheid tot slavin van het tronende schema 
verlaagd. e verwording van de aanvankelik primitiev e 
Bauberatungsstellen om die primitiefhei d nog duid-
bare instelling, is niet te voorkomen; kiezen we dus het 

e Bauberatungssysteem, dan kiezen we ook de 
noodzakelike gevolgen, de onvermijdelike konsekwen-
ties, die verre van aanlokkelik zijn. 

Stel U voor: de Bauberatungsstelle vergroeid met ons 
Bouw- en Woningtoezicht; ambtenaars, die projekten 
..aestheties"  zullen beoordelen, architekten, die niet den 
minsten invloed op de samenstelling van het Bouw- en 
Woningtoezicht kunnen uitoefenen, die genoegen moe-
ten nemen met de domste interpretati e van de bouw-
verordering. , een ideaaltoestand.  de 
Bauberatung halen we het Trojaanse paard binnen de 
veste. n het algemeen worden de gevaren van de Bau-
beratung toegegeven, alleen oordeelt men verschillend 
over  het gewicht, dat men er  aan moet hechten. 
-Aan de Bauberatung zouden vele gebreken kleven, 
maar  de ontzaglike voordelen zouden zo overwegen.dat 
men het systeem onvoorwaardelik moest aanvaarden." 

n zou op het gezond verstand der  Bauberaters moe-
ten vertrouwen, ze zullen geen knap architekt de wet 
voorschrijven" . 

n moet door  wettelike voorschriften de bevoegd-
heid der  Bauberatungsstellen precies omlijnen, dan zul-
len ze heilzaam werken". 

n moet de zaak groot zien, niet over de details van 
de samenstelling van de Bauberatungsstellen debateren, 
maar  eenvoudig de landstreken vergelijken, waar de 
Bauberatung gewerkt heeft met andere landstreken, 
waar nog de persoonlike vrijhei d van den architekt 
absoluut ongebreideld is en daar het beschermde 
gebied een veel prettiger  aanzien heeft, eenvoudig 
zonder  voorbehoud voor  de Bauberatung stemmen". 

e architektuur is een meer  sociale kunst dan de an-
dere kunsten, daaruit zou volgen, dat de gemeenschap 
een woordje mee te spreken heeft, dat de kleine parti -
kul iere belangetjes der  architekten wijken moeten voor 
het grote algemene belang der  mensheid". 
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„Een vergelijking met een Jury voor de Vrij e
zou niet opgaan, want het grootste deel van de bouwers 
hoort niet tot de kunstenaarsgroep en juist de Baube-
ratung zou voor  den kleinen bouwer dienen", 
'n Uitvoerige beantwoording van deze opmerkingen en 
alle, die er  nog bij  te bedenken zijn; kan gevoegelik
achterwege blijven, uit het blote feit toch, dat zo ver-
schillend over  Bauberatung gedacht wordt, dat ieder 
een andere mening heeft over  de nodige machtsinperking 
van den architekt op aestheties gebied, volgt, dat ook 
de Bauberatungsstellen, indien ze eventueel komen 
mochten, zeer  verschillend zullen optreden, al naar 
gelang de daarin vertegenwoordigde opinies. -
zekerheid, dat op een bepaalde wijze beslist zal worden 
heeft men niet. e architekt, die over het gehele land 
bouwt en met duizend en een kommissie te onderhan-
delen heeft, verkeert in het meest ongunstige geval. 
Wi l men het euvel bestrijden, door  middels wettelike 
bepalingen de kommissies gelijkvormi g te maken dan 
raakt men van de wal in de sloot; in plaats van het 
enkelvoudige gereglementeer  komt het gereglemen-
teer  in het kwadraat. e leuze: kunst is geen rege-
ringszaak, heeft afgedaan, in het vervolg zal de regering 
met pen en inkt kunst konstrueren. 

t het na het voorgaande schijnen, dat de Baube-
ratung in zich verkeerd is, en dat de e toestan-
den niet voor  verbetering vatbaar  zijn, dan is een on-
juiste indruk teweeg gebracht. t eigenlike Baubera-
ten, dat wil zeggen: het geven van advies omtrent mate-
riaal en konstruktie, het schetsmatig wijzigen van een 
niet bevredigend projekt behoort wezenlik tot de taak 
van den architekt. 
Principieel zal wel niemand hiervan een tegenstander 
zijn, dat de partikulier e architekten bouwadvies geven 
aan den kleinen bouwer, timmerman of metselaar, die 
zich met bouwen onledig houdt. 
Prof. é heeft een krachti g pleidooi gehouden voor 
het Bauberatungsidee, en geestdriftig zal men algemeen 
dit betoog ondersteunen. e kleine maar  keurige ten-
toonstelling, die prof. é hier  organiseerde, heeft 
het onheil van het willekeuri g bouwen gedemon-
streerd en ons warm gemaakt voor de weldaad van 
het geordende bouwen. e voorbeelden van monster-
achtige ingeleverde projekten vormden een afschrik-
wekkend getuigenis van het verval der  bouwkunst. 

e buitenwijken der  nederlandse steden bezitten geen 
betere architektuur  dan het slechtste, wat hier  ter  waar-
schuwing getoond werd, ook de ontsiering op het platte-
land is in Nederland meer  dan ergerlik. t bewustzijn, 
dat er  iets gedaan moet worden, om die troosteloze 
architektuur te laten verdwijnen, is bij  ieder  levendig. 
Zó kan het niet langer. We moeten ons bevrijden van 
de eigenbouwers-parasieten, die de vrij e groei van 
de architektuur  belemmeren! Op de een of andere wijze 
moet er bouwadvies gegeven worden, de onberade 
architektuur  vernietigd worden. t is helder  als de dag! 

r  hoe zullen we dat doel bereiken? 
e volgende methode lijk t mij  zeer  aanbevelenswaard. 

e partikulier e architekten leiden tevens een bouw-
adviesbureau. All e ambtelike bauberatung vervalt, de 
schoonheidskommissies bepalen zich tot goed of afkeu-
ren en onthouden zich strik t van iedere raadgeving, van 
het geven van schetsen en het doen van wijzigingsvoor-
stellen. e projekten, door  architekten en ook door  niet 
deskundigen ingeleverd, maar  dan voorzien van de goed-
keuring van een bouwadviesbureau, worden doorgela-
ten ; de andere projekten worden geweigerd. Onderling 
zullen de schoonheidskommissies met elkaar tot over-
eenstemming trachten te komen, wie ze als architekt 
erkennen en wien ze het recht toekennen, een bouwad-
viesbureau te leiden. Verder zal de schoonheidskom-
missie ten alle tijden en aan iedereen inlichtingen moeten 
verschaffen omtrent het stadsplan, de uitgewerkte wijk -
plannen en de bedoelingen van den stedebouwer; ze zal 
schetsen van bebouwing, die het stedeplan vergezellen 
tentoonstellen en zo voort, op de meest uitvoerige wijze 
het publiek en de architekten op de hoogte stellen van 
alles, wat de stedebouwkunde betreft. Enige bezwaren 
tegen deze regeling mogen niet onweersproken blijven. 
a. Het komt neer op een onrechtvaardige bevoordeling 
van den architektenstand. 
Bevoordeling wel, maar  onrechtvaardig niet. Er bestaat 
in de verste verte geen kans dat de regering het archi-
tektenvak gaat beschermen, daarom moeten we wel 
langs deze omweg ons doel bereiken. t het bouwen 
alleen aan vaklieden wordt overgelaten, is in het alge-
meen belang noodzakelik. e partikulier e architekten 
zullen financieel weinig met deze bouwadviesbureau's 
gebaat zijn, want het honorarium, dat voor  deze werk-
zaamheden bedongen kan worden, zal vooral in het be-
gin zeer  laag wezen, het groote nut ligt eer  in het ver-
ruimen van den werkkring . e eigenbouwers zouden 
volgens de gewone gang van zaken al, zonder  baubera-
tung, hoe langer  hoe meer de hulp van architekten in-
roepen, we doen dus niets anders dan dit natuurli k 
proces bespoedigen. t inperken van de persoonlike 
vrijhei d is in het algemeen niet onrechtvaardig, en in 
het biezonder  hier  niet, daar de eigenbouwers er  wel 
bij  zullen varen, omdat hun persoonlik belang ten slotte 
met een beteren bouw gediend is en omdat de kosten, die 
ze zich hiervoor  moeten getroosten, niet te hoog zijn. 
b.  schoonheidskommissie zal niet zo'n ondergeschikte 
taak willen vervullen. 
't s om het even, hoe de kommissie heet, misschien zal 
men de naam schoonheidskommissie door een meer 
passende vervangen. r dat er  geen keuringskom-
missie opgericht zou kunnen worden, die de bedoelde 
werkzaamheden zou willen vervullen, is niet denkbaar. 
c.  schoonheidskommissie moet zelfstandig zijn, we 
kunnen haar nooit tot dergelike handelingen verplichten, 
indien de wet die niet voorschrijft. 

t zal gemakkeliker  zijn de schoonheidskommissies te 
bewegen zich aan een duidelik omschrijfbaar  minimum 
te houden, dan ze op te voeden tot wijze bemiddelaar-
sters tussen de vijandige machten: bouw- en woning-
toezicht, architekt en opdrachtgever. n we ze vol-
gens deze regeling wettelike is vooreerst uitgesloten 

de schoonheidskommissies niet gelijkvormi g maken, 
hoe dan volgens een andere ? 
d.  Bauberatung zorgt gedeeltelik voor aan-
vulling van het tekort aan vakonderwijs, dient gedeeltelik 
tot voorlichting en opvoeding van het publiek.  nuttige 
elementen worden in de nieuwe regeling gemist. 
We moeten direkt nietindirektvoorbetervakonderwij s 
zorgen, scholen stichten, werkplaatsen, bibliotheken en 
zo voort; en het publiek door  voordrachten, dagblad-
artikelen, tentoonstellingen trachten voor  de bouwkunst 
te interesseeren. Wellicht kan een architektuurmuseum 
veel goed doen. 
e.  kleine plaatsen stuit de regeling op moeilikheden. 

, maar de tegenwoordige schoonheidskom-
missies stuiten ook op moeilikheden. Voor een kleine 
plaats zou het bouw- en woningtoezicht de projekten 
op de bedoelde wijze kunnen keuren en inlichtingen 
kunnen verschaffen omtrent het voorgestelde stadsplan. 
f.  dorps architekt heeft een monopolie positie. 
't s onvermijdelik in een enkel geval evenals de dokter, 
de advokaat daar een monopolie bezit. t monopolie 
geeft echter  meest niet tot wantoestanden aanleiding. 

t men eventueel niet tevreden zijn, dan zal men 
trachten een dokter  of advokaat uit de nabuurschap 
te vragen. s men niet gediend van het in het dorp 
verkrijgbar e bouwadvies dan zal men aan een architect 
uit den omtrek om raad vragen. 
n d heeft men de remmende werking van de 

Bauberatungsstellen ondervonden, zoals we in Neder-
land langzamerhand de nadelen van onze bestaande 
Schoonheidskommissies gaan gevoelen. t redmiddel 
zou dan moeten zijn, dat de Bauberatungsstellen meer 
op de stedebouwkundige deugden en ondeugden letten 
dan op de bouwkundige. 

n zegt: 
e Schönheit in dem Aufbau einer  Stadt wir d nicht 

durch ein einzelnes s sondern durch den Grundris z 
der Stadt, durch ihren Bebauungsplan festgelegt. All e 
Bestrebungen, die auf die künstlerisch-kulturell e Aus-
gestaltung des Stadtbildes hinzielen, mussen deshalb 
ihren Ausgang nehmen von den Bebauungsplan. Bebau-
ungsplan und Bauberatung sind zwei von einander  un-
trennbare Begriffe. 

n kann der  gegenwartig ausgeübten Bauberatung 
den Vorwur f nicht ersparen, dasz sie ihre Tatigkeit zu 
einscitig auf die Verbesserung der  Fassaden legt, ihre 
Aufmerksamkeit zu sehr  auf das einzelne Bauvorhaben 
richtet , anstatt den ganzen Organismus einer  Stadt zu 
behandeln.  den  korrekturen wird ojt ein 
üsthetisches Spiel getrieben. k kursiveer, hoe werken 
onze bestaande Schoonheidskommissies ? Wat zou een 
enquête hieromtrent leren?) 
Es werden hierbei Auschauungen neben Auschauun-
gen gesetzt. Es werden e totgehetzt! n auf-
gezogen! 
Ob ein einzelnes s Fensterladen oder  Sprossen-
architektur  erhalt ist für  das gesamte Stadtbild relativ 
gleichgültig. s s ist eine einzelne Zelle in dem 
groszen Organismus „Stadt" . Verunstaltungen werden 
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in den selteneren Fallen durch ein einzelnes s her-
beigeftihrt.  Stadt wird verunstaltet durch die
der Hauser, durch game Straszenzuge, durch ganze 
Stadtviertel. Anderseits beruht die Schönheit einer 
Stadt in dem abstinenten Verhaltni s der  Straszen 
und Platzraüme, der  Baublöcke und Stadtviertel. 
Bauberatung treiben heiszt mithin nicht  kor-
rigieren sondern  Stadtraüme gestalten und die 
Hauswandungen in eine vorausgeschaute Gesamtwirkung 
der Straszen und  einzufügen. 
n gelijke geest betoogde G. Versteeg op het kongres 

van het Verbond van Nederlandse -
enigingen : 
..Nu wil het noodlot, dat de kontrasten in debebouwing 
onzer  nieuwe stadswijken in hevigheid toenemen naar-
mate hedendaagse bouwmeesters van groter  talent hun 
werken op één punt te samen zien komen. 
Een voorbeeld, U allen waarschijnlik bekend, is het 
tans in aanbouw zijnde straten-komplex onmiddelik 
achter  het ; hier  wordt men wel getroffen 
door  het comble van tegenstellingen. n heeft daar 
bouwwerken van de meest op den voorgrond tredende 
en toonaangevende bouwmeesters, die te samenge-
bracht een allerzotst totaal effekt te weeg brengen. 

, heeft dit ensemble pijnlike r  getroffen dan elk inco-
herent ensemble van revolutiebouw zou vermogen te 
doen. e schoonheids-kommissie heeft zeker  elk dezer 
projekten concientieus nagegaan en misschien het mee-
rendeel cum laude doorgelaten en toch welk een 
bedroevend resultaat heeft al die arbeid van talent-
volle mannen, als stadsbeeld beschouwd! Elk dezer 
architekten is in staat een landhuis te bouwen, dat 
recht heeft op Uwe appreciatie; als huizenbouwers 

in de stad mislukt hun arbeid door  gemis aan 
samenspel. t is duidelik, dat de Schoonheidskommis-
sie, zoals die nu werkt niet kan geven wat redeliker  wijs 
geëist kan worden, deze vrijheidsbeperking is nog niet 
afdoende, op andere wijze zal de overheid dienen in te 
grijpen. 
Niet slechts zal ze te zorgen hebben, dat wat gebouwd 
wordt beantwoorden zal aan aesthetiese eisen, maar 
verder  zal — tot zolang wij  weder  in het bezit zijn van 
een algemeen uit den tijdgeest en de kuituu r  voortgeko-
men kunstuiting gezorgd moeten worden, dat het to-
taalbeeld van straat en plein een aesthetiese eenheid 
of een harmonies samenspel vertoont van vorm en kleur. 
Zoals in , langs den weg der  ruilverkave-
ling wordt gezorgd voor  de totstandkoming van een 
goed stadsplan zonder  nog tot algemene onteigening 
over  te gaan evenzo kan de overheid regelend optre-
den en er  voor  zorgen, dat de verschillende bouwblok-
ken als architektoniese eenheid behandeld zullen worden. 

e eis is onafwijsbaar." 
Tegen deze Bauberatung zijn dezelfde bezwaren te op-
peren als tegen de zuiver  bouwkundige Bauberatung. 
n plaats van de voorgeschreven architektuur  de voor-

geschreven stedebouwkunst, minder  storend maar  prin -
cipieel evenzeer  onjuist. 

e kunst moet vri j  blijven, niet meer  dan nodig gebon-
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den door  konstruktieve, hygieniese en dergelike eisen, 
vastgelegd in de bouwverordening. n zal door  die 
bouwvergunning van te voren weten kunnen, waaraan 
men te voldoen heeft en staat niet voor  merkwaardige 
verrassingen, veroorzaakt door  de grillen van een wis-
pelturige schoonheidskommissie, die vandaag mee-
gaand, morgen onwilli g is. 

m weg met het officiële, ambtelike bouwadvies! 

Citaten uit : Verhandlungen des ersten s für 
Stadtewesen f 1912. Erster  Band. k und 
Verlag von A. Bagel f 1913 en uit het Bouw-
kundig "Weekblad no. 16 van deze jaargang. 

EENE -
. 

Cet animal est trés mediant: 
Quand on l'attaque, il se defend. 

e e humorist g zegt ergens : 
..wenn ein Buch mit einem e zusammen 
..stösst und es klingt hohl, so braucht die 
Schuld nicht allemal beim Buche zu liegen". 

k wil trachten aan te toonen, dat het knaleffect, dat in 
no. 26 van het Bouwkundig Weekblad als resultaat van 
de botsing tusschen het boek van . W. B. Peteri C. . 
en den r  F. J. z B. . werd vernomen, wellicht 
ook niet bepaald als schuld aan het boek is te wijten. 
Niet gaarne grij p ik naar  de pen en vooral niet voor 
polemiek of anticritiek ; ik denk er  niet over  om op elke 
critiek van . Peteri's werk een anticritiek te leveren ; 
maar  in dit geval meen ik volstrekt verplicht te zijn 
tot het maken van eene uitzondering. 

s nog onlangs is gebleken, bij  gelegenheid der  be-
noeming van een mijner  ambtgenooten, een man van 
hooge bekwaamheid en bij  uitstek voor  den betrokken 
leerstoel aangewezen, welk een misbruik van een lucht-
hartig-onjuist e critiek , tegenover  hen die het gecriti-
seerde boek niet hebben gelezen, kan worden gemaakt; 
al heeft in dit geval de waarheid deze critiek ook 
achterhaald en haar  auteur  tot een hem eerende her-
roeping genoopt. m mogen ook de twee aan-
tijgingen, waarop de luchthartig-onjuist e critiek van 
den r z is gebouwd, niet onweersproken blij -
ven. k meen niet alleen den plicht, maar  ook een per-
soonlijk recht tot protest te hebben, omdat de twee 
beschuldigingen, die de r z uitspreekt.indirect 
ook mij  raken en de eerste dier  beide ook mijne eer 
aantast. 

e r z ten eerste heeft de klok hooren 
luiden en misschien was ik het wel, die aan het touw 
trok over  de deductive methode. 
k acht het hier  niet de plaats voor  een beschouwing 

over  methodologie : men kan datgene, waarop het hier 
aankomt, desverkiezende naslaan bijv . in s -
ding tot de Wijsbegeerte". Stellig is het noodzakelijk, 
zich bij  de beoordeeling van eenig wetenschappelijk 
werk van de gevolgde methode rekenschap te geven, 
mits dat dan ook met kennis van zaken geschiede. 

t deze onmisbare kennis van zaken bij  den r 
z ontbreekt, blijk t uit zijne bewering omtrent de 

identiteit der  methode, gevolgd door  Sitte, Peters en 
Peteri. 

t werk van den r  Peters kunnen wij 
aanstonds uitschakelen. Als de r z bl. 373 
le kolom van .verklaringen van Brugmans en Peters" 
en ibid . 2e kolom van het boek van den r  Peters als 
een „betoog" spreekt, toont hij  dat zijn lectuur  zich niet 
véél verder  dan den titel op den rug kan hebben uitge-
strekt. 

e methode van Sitte en Peteri over  één kam te scheren, 
getuigt wel van verbijsterende naiveteit. 
"Wat verklaart Sitte zelf omtrent zijn methode? n 
vindt dat in zijneVoorrede en op de inleidende bladzijden 
en hij  zegt het duidelij k en uitdrukkelijk . Sitte aan-
schouwt een groot aantal tegenwoordig voorhanden 
stadsbeelden en past daarop toe een analytisch-aesthe-
tisch onderzoek, ten einde eerst de aesthetische begin-
selen te vinden waardoor  deze stadsbeelden worden 
beheerscht en vervolgens te onderzoeken in hoe verre 
deze beginselen nog heden ten dage voor  toepassing vat-
baarzijn . „E s sollen alte und neue Stadterein/cuns^ec/i-
nisch analysiert werden urn die  der Composition 
blosszulegen."  (Voorrede.) Sitte gaat daarbij  principieel 
uit van de doorhem niet nader  bewezen onderstelling, dat 
onze voorvaderen bezield waren van eene algemeen, be-
wust of onbewust, in het volk levende kunstoverlevering 
— een vri j  algemeen aangenomen en o.a. ook reeds door 
CarlSchnaase (ook een juristjuitgesproken hypothese 
welke kunstzin hen dan bij  den bouw hunner  stad zou 
hebben geleid. t grijp t Sitte ieder  oogenblik — 
het begint reeds op blz. 24 en loopt verder  het geheele 
boek door  tot een andere onderstelling terug, namelijk 
dat de thans door  hun schoonheid bewondering wek-
kende stadsbeelden hun ontstaan aan eenvoudige, na-
tuurlijk e oorzaken, doelmatigheidsoorzaken, geleidelij-
ken historischen groei hebben te danken. Verband houdt 
dit laatste oorzakencomplex met het vroegere gebruik 
van partieele uitbreidingen na inspectie in loco, terwij l 
tegenwoordig meer  generale uitbreidin g naar  ontwerp 
op papier  op den voorgrond staat. Sitte gaat daarbij  zelfs 
zoo ver  van de aesthetisch welgeslaagde opstelling van 
drinkfonteinen en andere monumenten af te leiden uit de 
zuivere utiliteits-overweging om de bestaande verkeers-
richtingen, de op het plein getrokken voet- en wagen-
sporen te mijden, zich daarbij  als voorbeeld op de 
opstelling van sneeuwpoppen door  kinderen beroepen-
de ! (Uitzondering is de d van l Angelo, die 
thans weer  op zijn oude plaats voor  de Signoria in Flo-
rence staat; niaar  Florence is niet Alkmaar) . s ver-
der schrijf t Sitte het ontstaan van kerkpleinen (+ blz. 
55 77) in één adem aan de ontruimin g van kerkhoven 
en aan aesthetische bedoeling toe. g is trou-
wens hoe Sitte steeds van de kunsttraditi e en de doel-
matigheidsoverweging door  elkander  gewaagt; maar  in 
beide gevallen onderstellenderwijs. 
En aan onze moderne stedenbouwers geeft Sitte, met 
alle waardeering van de bewuste en opzettelijk groot-

sche conceptie van kunstenaars als Gottfrie d Semper 
e. a., toch in het algemeen den raad: houdt u aan het 
doelmatigheidsmoment, houdt zorgvuldig rekening met 
het bestaande en corrigeert voortdurend uw ontwerpen 
op het papier  door  plaatselijke waarneming. (  blz. 
112 140.) 
k heb, hier  in de zomervacantie op het platteland, 

mij n bibliotheek niet ter  beschikking en moet dus groo-
tendeels uit het hoofd citeeren.) 
Nu zeide ik tot den heer  Peteri: „Sitt e gaat derhalve 
a posteriori aesthetisch-analytisch te werk; waar  hij 
van de oorzaken, niet de aesthetische beginselen, maar 
de feitelijk e historische oorzaken van het ontstaan der 
overgeleverde stedenschoonheid spreekt, doet hij  dit 
geheel onderstellenderwijs: het is dus de moeite waard 
om bij  een paar  steden na te gaan, hoe de werkelijk e 
loop van zaken is geweest, uit de vroedschapsresolutiën 
en andere in de archieven bevindende stukken na te 
gaan, welke overwegingen metterdaad tot het ontstaan 
der stedenschoonheid geleid hebben". 

e moest het onderzoek, dat de r  Peteri toen 
ging instellen, uit den aard der  zaak een inductief on-
derzoek zijn. Sitte, wien niemand hooger  kan waar-
deeren dan ik, redeneert gissender  wijze uit de ver-
schijnselen terug tot hunne oorzaken, dus deductief of 
speculatief; Peteri verzamelt het feitenmateriaal uit de 
bronnen, schift dat, en brengt dan het gevondene terug 
tot algemeene conclusies of wetten: volgt dus een zuiver 
empirische wijze van werken. 

h om nu aan de erkenning dezer  uit de feiten zeiven 
voortvloeiende tegenstelling in methode te ontkomen, 
behelpt de recensent zich met een los neergeworpen 
bewering, een door  niets gestaafde beschuldiging van 
zóó insinueerenden aard, dat deze mij  de eerste en 
voornaamste aanleiding tot het hier  uitgebrachte ern-
stige verweer  moest zijn. 

r  is zij  (bl. 374, le kolom): e synthese van Peteri 
is slechts voorgewend. Voordat Peteri zijn onderzoek 
instelde, wist hij , bewust of onbewust, dat hij  het utili -
teitsbeginsel ontdekken zou. Camillo Sitte had uit de-
zelfde archieven, die Peteri doorsnuffelde, andere do-
cumenten te voorschijn gehaald (lees: zou gehaald 
hebben), die zijn schoonheidsbeginsel als leidend prin -
cipe van den stadsbouw bevestigd zouden hebben". 

t laatste is gemakkelijk gezegd: Camillo Sitte is over-
leden en heeft zich nooit met archiefstudiën bezig 
gehouden ; de heer z heeft van zulke studiën blijk -
baar  slechts een zeer  vaag begrip, als hij  ze zich als een 
al te gemakkelijk .doorsnuffelen"  voorstelt. Zijn e be-
wering echter  als zou de r  Peteri een empirisch 
onderzoek slechts hebben „voorgewend" , alleen vermeld 
hebben wat bij  zijn vooropgezette conclusies paste en 
daarmede strijdig e stukken, die anderen hadden kunnen 
vinden, hebben weggelaten, is een ergerlijk e insinuatie, 
verbazing wekkend door  de loszinnigheid waarmede de 
recensent haar  in het debat durf t te werpen, en waar-
van de schande op hem die haar  uitsprak, terugvalt. 
s de beschuldiging, den lezer  een rad voor  de oogen te 

hebben gedraaid, gepubliceerd te hebben wat in zijn 
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kraam paste en het overige te hebben verdonkeremaand 
en dan valsche conclusies te hebben geformuleerd, iets 
anders dan een beschuldiging van valschheid in weten-
schappelijke geschriften? En is dat dan niet tevens een 
beschuldiging tegen mij, die als promotor  zou hebben 
voorgesteld op zulk werk een wetenschappelijken graad 
te verleenen ? 

n ik niet meende te moeten gelooven, dat de r 
F. , . de strekking zijner  eigene woorden niet 
begrijpt , indien ik niet meende te moeten aannemen, 
dat de r , op de beteekenis zijner  woorden 
opmerkzaam gemaakt, zich haasten zal, zich voor  zijne 
uit de lucht gegrepen insinuatie te verontschuldigen, 
dan voorwaar  zou hij  geen ander  antwoord verdienen, 
dan .zooals de waard is, zoo meent hij  dat zijn gasten 
zijn." 

e r z tracht zijn zware beschuldiging, ruw 
beweerd, ook niet met een enkel woord te bewijzen. 
Geen zweem van bewijs poogt hij  aan te voeren. Zij  vloeit 
hem zóó maar  uit de pen, als ware het een praatje over 
het weer. t verwondert mij  achteraf niet. Want, zelfs 
al had hij  de bevoegdheid er  toe, hij  kon haar  niet be-
wijzen. 

e beschuldiging is namelijk niet alleen onbewezen; zij 
is valsch. 
n het tweede deel van zijn werk geeft . Peteri, hoofd-

stuk na hoofdstuk, bladzijde na bladzijde, regel na regel, 
een rijke n schat van vroedschapsresolutiën, keuren, 
koopacten en wat dies meer  zij, alles met vermelding 
van bron, jaartal en datum. k taxeer, dat hij  eendui-
zendtal archiefstukken heeft doorwerkt. Vermoedelijk 
heeft de r z dit, als te droge lectuur, overge-
slagen. d de recensent echter  dit materiaal met de 
vereischte zorg nagegaan, dan zou hij  op bladzijde 234 
en vlg. ten opzichte van Utrecht, op bl. 229 t. o. v. 
Alkmaar , n en Schoonhoven, en in 't algemeen in 

k X passim resoluties van vroedschappen 
vermeld hebben gevonden, waaruit kunstgevoel duide-
lij k spreekt. Alleen maar  kwam ook bij  onze voorvade-
ren dit schoonheidsmotief uit den aard der  zaak niet 
zoo vaak voor  als utiliteitsbeslissingen, ook werd het, 
evenals thans, meer  op het uiterlij k aanzien der  huizen 
dan op aanleg van straten of pleinen toegepast; de men-
schen waren toen geen andere dan thans. 

n ziet dus : als het schoonheidsinstinct voorkwam, is 
het door den schrijver niet onvermeld gelaten; maar 
terecht heeft hij  in zijne conclusies, na de verzameling 
van zijn materiaal getrokken, geconstateerd, dat het 
doelmatigheidsmotief het toongevende was. 
Een verklarin g zoekende voor  's n z uit-
val, vermoed ik dat hij  deductie en werkhypothese, 
hoewel nog al uiteenloopende begrippen, heeft verward. 

. Peteri heeft het utiliteitsmoment, let wel, zelfs niet 
als werkhypothese gebezigd. h laten wij  deze omstan-
digheid even verwaarloozen en ter  verduidelijkin g een 
collegevoorbeeld nemen. 

r  de bestudeering onder  andere van verschillende 
sprongvariaties, ook door n vermeld, Closson's 
palaeontologie z Wagner's " 
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en de daarop gevolgde vondst van exemplaren van Oe-
nothera a in het Gooi, is Prof. o de Vries 
op de gedachte gekomen dat mutatie oorzaak van het 
ontstaan van soorten (ondersoorten) zou kunnen zijn. 

t was een werkhypothese. 
a heeft o de Vries deze door  proefneming op 

groote schaal getoetst en aldus zijne mutatie-theorie 
inductief opgebouwd. Verander  nu op blz. 374 bij 

z .utiliteits-hypothese"  in .mutatietheorie"  en 
.Peteri"  in o e Vries"  en gij  hoort den r 

z zeggen: 
e synthese van o e Vries is slechts voorgewend, 

daarachter  ontwaren we deductieve gedachten. Voor 
dat o de Vries zijn onderzoek aan tien duizenden 
plantjes gedurende 15 jaar  instelde, wist hij , bewust of 
onbewust, dat hij  de mutatie-theorie ontdekken zou, 
maar  een ander  had uit denzelfden proeftuin wel andere 
plantjes te voorschijn gehaald." 

t utiliteitsmoment is bij  Peteri geen werkhypothese, 
maar  conclusie. k krij g echter  den indruk dat de r 

, werkhypothese en deductie door  elkaar  has-
pelende, de objectief grievende strekking zijner  woorden 
niet heeft doorzien. 

t is eigenlijk om te glimlachen, dat de r z 
zoo opgewonden wordt door  de omstandigheid dat van 
de twee causaliteits-hypothesen van Sitte door  het 
onderzoek van Peteri een andere bevestigd wordt, dan 
de r z verwacht had. k beken gaarne, dat 
ik , voor  het onderzoek begon, dezelfde verwachting 
had, als waaraan de r z thans nog wil vast-
houden; maar  het is voor  mij  geen reden tot opwinding 
geweest, toen de andere voor  den dag kwam. 

Wat het uitbreidingsplan van Alkmaar aangaat, zoo zal 
ik de lezers van dit tijdschrif t niet vermoeien door  hier-
over  met den r z te twisten. 
Slechts deze korte opmerkingen: 

le. t wil (bl. 375, le kolom) „het bestaande 
centrum nog meer  ontwikkelen" . Ja, dat moet men nu 
juist nooit doen! e heer z toont, door  zijn meenen 
van wèl, dat hij  niet van Prof. s werk op de 
hoogte is. 

2e. Over  de pleinenquaestie leze de r z Sitte 
nog eens na, alvorens van „verkeerspleinen"  te spreken. 
3e. Peteri mist door  recensent niet nader  aangeduide 
„grot e stedebouwkundige gedachten". k voor  mij  hecht 
ten aanzien eener  provinciestad hooger  waarde aan 
juiste stedebouwkundige gedachten en verwijs den r 

z naar  de uitspraak van een kunstenaar, die in 
streven naar  „grandeur "  stellig niet te kort schiet. 
Thomas n (Civic Ar t bl. 4): „Th e ideal is ima-
gined by some people to be nothing more or  less than 
the graceful and imaginary delineation on paper  of 
the model borough, with all its situations planned, 
pictured and pre-arranged in the mind of the designer 

an idealistic scheme which could never  take practical 
shape. Nothing could be further  from the truth" . 
En steeds betoogt n de noodzakelijkheid van 
aanpassing aan het bestaande stadskarakter  (in casu 

e provinciestad), terwij l immers Sitte 
steeds den nadruk op de doelmatige organische ontwik-
keling legt '). 

e tweede aantijging, die wel is waar  het karakter  niet 
aantast, maar  toch, evenals de eerste, tot onmiddellij k 
protest dwingt, staat op blz. 374 le kolom: Wanneer 
dus (sic!: dat „dus"  vormt den overgang in ' ver-
ward betoog van het doelmatigheidsbeginsel tot de 
grondpolitiek!) . . . „Wanneer dus Peteri een onderzoek 
instelt naar  de grondpolitiek uit vroeger  eeuwen en in 
een socialistische onteigening ten behoeve van den staat 
(lees: de stad; opzoo'n kleinigheid komt het bij  den heer 

z niet aan) het eenige redmiddel ziet, kan dit geen 
verwondering baren; moet toch de socialist altij d weer 
opnieuw zijn socialistische theorieën in ieder  oecono-
misch onderwerp terugvinden. 

e aantijging is even onwaar als de vorige. . Peteri 
heeft de grondpolitiek, zooals zij  vroeger  door  onze ge-
meenten werd opgevat, uit de bronnen beschreven; wat 
hij  vond, stemt met de resultaten van een der  grondleg-
gers der  Germaansche rechtstudie, Prof. Otto Gierke, 
overeen. t is een dwaasheid, dat . Peteri moderne 
socialistische theorieën in de grondpolitiek onzer  voor-
vaderen, .hinein interpretiert "  zou hebben. 

e heer z spreekt zich zelf dan ook dadelijk tegen, 
als hij , blz. 375 2e kolom, blijkbaa r  vergeten wat hij  vier 
kolommen eerder  schreef, . Peteri nu weer  .vluch-
tige"  behandeling der  grondpolitiek verwijt . 

t bedoelde hoofdstuk, van even grooten omvang als de 
andere hoofdstukken, behandelt de stof niet „vluchtig" , 
maar  beknopt. r  er  over  de gemeentelijke grond- en 
bouw-politiek reeds bibliotheken vol zijn geschreven en 
deze zaak wel inderdaad met het onderwerp van . 
Peteri's onderzoek nauw verband houdt, maar  toch 
niet het hoofddoel van dat onderzoek uitmaakte 
immers: overheidsbemoeiingen met stedeftomv, niet 
in de eerste plaats met grondprj/zen bepaalde de 
schrijver  zich op mijn raad tot de vermelding van het-
geen zijn bronnen te dezer  zake leerden, als aanvulling 
van de bekende onderzoekingen op dit gebied. 

r  de r z de in de n gelden-
de tendenzen der  gemeentelijke grondpolitiek voor 
.socialisme"  en den r  Peteri voor  een „socialist" 
aanziet, zal het noodig zijn, hem uit den droom te 
helpen. 
Er heeft zich namelijk sinds een twintig- , of vijf-en-twin -
tig-tal jaren hier  te lande en in d ook En-
geland begint met den Town-Planning-Act van 1909 
zich aan te sluiten - een vri j  talrijk e groep van econo-

1 

') Een voorbeeld van de onheusche schrijfwijz e van den re-
censent: t stedeplan-Peteri is neergelegd in den tekst van het 
laatste hoofdstuk en in de teekeningen; dus moet den lezer  van 
den tekst op de teekening de orienteering gemakkelijk worden 
gemaakt: daarom duidt de auteur  de straat, waardoor  het 
moerriool loopt, voorloopig als rioolstraat aan. t 
schrijf t nu (bl. 375. le kolom): ..(naar  het geprojecteerde moer-
riool rioolstraat genoemd) ". waaruit de lezer  den indru k moet 
krijgen , alsof de schrijver  op smakelooze wijze dit woord riool-
straat als definitive!! straatnaam bezigt of voorstelt. 

misten en rechtsgeleerden gevormd, die, binnen direct 
verband met de praktij k der , tot de 
overtuiging zijn gekomen dat de gemeentelijke over-
heid, afgezien van de schoonheid der  stad, ook ter  wil -
le van de economische welvaart der  bevolking in den 
aanleg der  stad behoort in te grijpen. „  S ocialistische ont-
eigening"  is geen passende aanduiding voor  dit streven; 
onteigening is slechts een der  rechtsmiddelen uit vele. 
Een der  eerste baanbrekers op dit gebied was de tegen-
woordige Berlijnsche hoogleeraar  Prof. . f 
Eberstadt, wiens eerste boek, sedert nog door  dri e an-
dere gevolgd, ik de eer  had op uitnoodiging van Prof. 

. . . r  in 1896 in het d -
zijn te bespreken. k meen nog iets eerder  dan Eber-
stadt, werkte hier  te lande . S. van n in 't alge-
meen in soortgelijke richtin g met zijn tweemaal inge-
diend wetsvoorstel tot herziening van ons onteigenings-
recht en in verschillende daarmede verband houdende 
geschriften. Terzelfder  tij d arbeidden Prof. r 
bovengenoemd en de tegenwoordige Amsterdamsche 

r . J. n aan verschillende opstel-
len en rapporten over  het onderwerp : het bouwverbod 
tot  1 ;j  volgens art. 27 der  Woningwet 1901 is een denk-
beeld van . , die nog in het jaar  1913 van 
de Juristenvereeniging als praeadviseur  ten gunste voor 
gemeentelijke onteigening optrad. e medestan-
ders kan onze recensent genoemd vinden in de prae-
adviezen aan de Ver. v. d. Staathuishoudkunde en de 
Statistiek door . . J. Nieboer, J. C. W. Tellegen C. 
. en mij , en eerder  door . S. van , . A . . 

Zimmerman en mij  uitgebracht. Genoemd moet nog 
worden een verleden jaar  verschenen werk van . J. 

. Jonckers Nieboer  over  onze onteigeningsprocedure, 
en afzonderlijke vermelding verdient last not least het 
lijvig e boekdeel van . . von . k heb op 
verre na niet alle namen genoemd. Tot de tegenstanders 
der bewuste richting , wier  schakeeringen ik in het be-
stek moet verwaarloozen, behoorde . N. G. Pierson. 
Nu is de verdienste van . Peteri, het eerst te hebben 
aangetoond dat veel van hetgeen deze groep wenscht, 
reeds in de n rechtens was. Als . 
Peteri deswege een „socialist"  moet heeten, dan zijn 
wij  anderen het allen ook en behoort ook nog Jhr. . 
A . F. de Savornin , wegens de in zijn standaard-
werk „Onze Constitutie"  over  eigendom en onteigening 
voorkomende beschouwingen, eveneens tot de socia-
listen te worden gerekend. 

Over  de „sociale"  strekking der  wenschen van deze 
groep, waartoe ook ik behoor, kan men gemakkelijk 
redeneeren; maar  zou het in wetenschappelijke lite-
ratuur  niet veeleer  aanbeveling verdienen, zich aan de 
door  het spraakgebruik geijkte beteekenis der  woorden 
te houden? Er  moet anders immers zoo veel tij d en 
moeite aan het opruimen van geheel noodelooze 
spraakverwarrin g worden verkwist! 
Wi e echter  de recensie leest, zonder het boek te kennen, 
onthoudt dat . Peteri een „socialist"  genoemd is. 

m was het noodig, ook hiertegen te protesteeren. 
Want ook deze aantijging is onwaar. 
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Steur, vice-voorzitter; S. de Clercq, A . w". C. , J. W . -
rath, Alb . Otten, B. J. Ouëndag en Jan Stuyt, benevens de Alg. 
Secretaris J, Gratama. 

e heer  W . t Czn. had bericht gezonden verhinderd 
te zijn. 

S VA N T  OVE E N 

EN . . n verband met het ingewonnen advies 
van . r  te Amsterdam en . de z te 's Gravenhage 
betreffende de gevolgen voor de j  bij  eventueele 
fusie overeenkomstig de voorgestelde Statuten en -
ment, werd door  het r  zijn praeadvies over  gemelde 
Statuten en t nader  besproken. 

e definitieve redactie zal worden vastgesteld op de a.s. -
bestuursvergadering. 

t praeadvies zal met de beide rechtskundige adviezen gepu-
bliceerd worden in het Bouwk. Weekblad, terwij l besloten werd, 
de behandeling van de Concept-Statuten en , 
opgesteld door de Fusie-Commissie, te doen behandelen door 
de Architect n op een der  beide dagen van de a.s. Alg. Sep-
tember  Vergadering. 

. G . n verband met aanvulling en 
wijzigin g van sommige bepalingen der  Alg. n voor  Nat. 
Bouwkundige Prijsvragen, waarvan de wenschelijkheid bij  de 
toepassing der  A . . gebleken was. heeft de P. P. C. te dezer 
zake een voorstel met toelichting ingediend. 
Besloten werd dit concept gewijzigde en aangevulde . en 

. t der  P. P. C . benevens de toelichting te publi-
ceeren in het Bouwk. Weekblad, en het onderwerp te bespreken 
op de a.s. Alg. September  Vergadering. 

N EN N N E  A'S VA N N 

S VA N E . t r  kan zich vereeni-
gen met de volgende voorstellen van de Onderwijs-Commissie. 
Vrijstellin g voor een vak wordt alleen verleend, wanneer de 
candidaat in dat vak minstens het waardecijfer  voor  „goed" 
vastgesteld (5) heeft behaald. 
Art . 15 van het Programma van Eischen voor  Bouwk. Opzichter 
te wijzigen in dien zin. dat uitsluitend verlangd wordt praktische 
bekwaamheid als timmerman. 
Verder in Art . 16 van gemeld Programma te bepalen, dat de 
candidaat minstens twee jaar  als opzichter  moet werkzaam zijn 
geweest. 
Betreffende de examens werd voorgesteld, den candidaat te 
verplichten, wanneer  hij  zich aanmeldt voor  het examen, direct 
het examengeld te storten.  wordt dit niet teruggegeven 
wanneer  hij  zich voor of tijdens het examen terugtrekt , behou-
dens bijzondere gevallen. 
Ten slotte : de examens volledig te splitsen in een schriftelij k en 
een mondeling gedeelte. n verschillende hoofdplaatsen van 
Nederland kan dan tegelijkertij d het examen worden afgenomen 
zoodat slechts 1 stel vraagstukken noodig zal zijn. 

t mondeling gedeelte zal daarna te Amsterdam worden afge-
nomen. 
Besloten werd, deze punten te doen behandelen en vast te stel-
len op de a.s. Alg. Septeinber-vergadering. 

. G . Voorloopig werd 
deze vastgesteld op g 16 September  en Woensdag 17 Sep-
tember. Een der  twee dagen zal gebruikt worden voor  bespre-
king van belangrijke onderwerpen, waarvoor  in aanmerking ko-
men: Concept-Statuten en k t opgesteld 
door de Fusie-Commissie; de al of niet wenschelijkheid van 
Openbaar  bouwkundige Advies-bureaux. in verband met de Con-
cept-Statuten en . t van de Amsterdamsche Com-
missie voor  het Stadsschoon; de door  de P. P. C. voorgestelde wij -
zigingen en aanvullingen in de Nat. Prijsvraag n en het 

. t der  P. P. C; de door  het r  voorge-
stelde wijzigingen en aanvullingen in de Programma's van Ei -
schen voor  de Examens der . e andere dag zal gewijd zijn aan 
de excursie, waarvoor m werd uitgekozen. s in 1912 
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was het de bedoeling geweest de September-excursie naar  deze 
plaats te houden, en mocht het r  hiertoe de zeer  ge-
waardeerde medewerking van het Bestuur  der  Afd . m en 
Omstreken ondervinden. e hoogst belangrijke en actueele 
Stadte-Ausstellung te f en het s für  Stadte-
wesen aldaar, deed echter  het r  besluiten -
dorf te bezoeken. 
Ook nu werd besloten de medewerking van het Bestuur der 
Afd . ! em en Omstreken in te roepen ; gedacht werd aan een 
bezoek aan het nieuwe Frans ; aan bezoek van 
nieuwe en oude bouwwerken en aan een ri t in den omtrek. 
Aan de Commissie van Voorbereiding der -
ringen werd de nadere regeling van de vergadering-excursie 
overgelaten. 

CONCEPT STATUTE N EN T VA N E -

E VOO T . n verband met het verzoek van 

de Commissie voor  het Stadsschoon te willen mededeelen of de 
Concept Statuten en t het r  aanleiding 
geeft tot het maken van op- en aanmerkingen, en zoo ja tot welke 
en of het r  in de Commissie vertegenwoordigd 
wenscht te zijn en zoo ja door  wien. keurde het r  het 
voorstel van den Voorzitter  goed, de behandeling van deze Am-
sterdamsche kwestie te doen geschieden door  de 3 Amsterdam-
sche leden van het r  met het bestuur  der  Af J. Am-
sterdam van de . 

Echter  sprak het r  zich wel uit over  het principieele 
van het bouwkundig adviesbureau, dat door  de Commissie van 
het Stadsschoon zou worden gesticht, namelijk, dat het -
bestuur  betreffende dit punt geen beslissing kon nemen, aange-
zien de meening der n over  dit belangrijke punt 
nog niet definitiefi s vastgesteld. Op de j . 1. gehouden Alg. -
vergadering is het onderwerp uitvoerig besproken, maar  is geen 
besluit genomen. 
Besloten werd daarom het onderwerp: al of niet wenschelijk-
heid der  openbare bouwkundige adviesbureaux op de agenda 
der  Alg. Sept. vergadering te plaatsen en te bevorderen, dat daar 
een principieele beslissing genomen zal worden. 

T VOO E E -

,  B. en W. Tevens werd besloten dit 
concept, dat reeds behandeld was op de vergadering van de be-
sturen van de . t. B. d. Bouwk., de Afd. Amsterdam dier , 
Arch , et Amic. en Bond v. Ned Arch, gehouden 17 Juni j . 1. nader 
te doen behandelen op de vergadering van de 3 Amsterdamsche 

n met het Bestuur  der  Afd. Amsterdam. Zie 
het verslag dier  vergadering hieronder. 

E G . n antwoord op 

het schrijven van het r  aan het Bestuur  van den Alg. 
Ned. Opzichters en Teekenaarsbond d.d 22 i 1913 inzake de 
brochure over  het ontslag van een Opzichter  aan het Vredespa-
leis, was van het Bestuur  van dien Bond een uitvoerig schrijven 
ontvangen. t werd besproken en de hoofdinhoud van het ant-
woord werd vastgesteld. 

e brief van het Bondsbestuur  en het antwoord van het -
bestuur  zullen binnenkort in het B. Weekblad worden afgedrukt. 

E E N TE . Aan den Voorzitter  was van 

gewaardeerde zijde te Edam een schrijven gericht, waarin ge-
wezen werd op de bouwvalligheid van de e Vrouwe Toren 
te Edam en de wenschelijkheid werd uitgesproken, dat van de 
zijde der . bij  B. en W. van Edam zou worden aangedrongen 
op herstel. Besloten werd het advies te vragen van de -
ten Commissie der . 

G W TE . t -

verbond te Utrecht heeft aan den r  van Binnenlandsche 
Zaken een adres gericht met verzoek de voorgenomen verbou-
wing en uitbreidin g van het Gouvernementsgebouw te Utrecht 
te wijzigen in den geest, als nader in een toelichting is aan-
gegeven en waardoor het gezicht op den grooten tuin van af de 
straat behouden blijft . 

t , verzocht een adhaesie adres te verzenden, 
besloot hieraan te voldoen, na het a'dvies van den heer s 
hierover  gehoord te hebben. 

G VA N N T . 

r  den heer  Stuyt werd gewezen op de vele tentoonstellingen 
van werk van schilders in het Stedelijk m te Amsterdam ; 
het zou wenschelijk zijn dat ook de architecten daar  gingen expo-
seeren op dezelfde wijze, namelijk dat een paar  samen hun werk 
tentoonstellen, en daarna weer  een paar  andere architecten, zoo-
dat op deze wijze het publiek goed in de gelegenheid komt met 
het beste hedendaagsche architectonische werk kennis te maken. 
Besloten werd bij  den heer  Conservator  van het Stedelijk -
seum deze zaak nader  te bespreken. 

t overig behandelde is niet voor  publicatie geschikt. 
 Alg. Secretaris, 

J. . 

G  3 E 
N T T BESTUU

. . OP 5 AUGUSTUS 1913 
T E N 8 E n.m. N T GEBOUW -

. 
Aanwezig de heeren : A. Salm G.Bzn.. voorzitter  van het -
bestuur, B. J. Ouëndag en de Alg. Secretaris J. Gratama; F. W. . 
Poggenbeek, voorzitter  der  Afd. Amsterdam, . B. N. Bolder-
man, vice-voorzitter; J. Bakker, secretaris. 

e heer  Salm fungeerde als voorzitter, opende de bijeenkomst 
en bracht in behandeling het onderwerp: het -
ment voorde Amsterdamsche Schoonheidscommissie, opgesteld 
door  B. en W. 
Spreker  bracht hierbij  in herinnering, op welke wijze deze 
Schoonheidscommissie en haar  oude instructies zijn onstaan. e 
wenschelijkheid om deze instructies te wijzigen, werd gevoeld; 
de Schoonheidscommissie maakte B. en W. hierop meermalen 
attent; zij  stelde zelfs een concept nieuwe instructies op, en in 
verband hiermede zijn B. en W. overgegaan tot het samenstellen 
van nieuwe instructies met tot inleiding een historisch overzicht, 
waarover  nu het oordeel van de betrokken bouwkundige ver-
eenigingen gevraagd wordt. 
Verder  bracht spreker in herinnering, dat 17 Juni j.l . een ver-
gadering van bestuursleden van de , Afd . Amster-
dam, Arch, et Amic. en Bond v. Ned. Architecten, op initiatie f 
van A. et A. heeft plaats gehad, waarop het concept besproken is, 
en waarop tevens afgesproken werd, dat het concept met de 
besproken wijzigingen in elk der  vereenigingen afzonderlijk be-
handeld zou worden. 
Ten einde nu te bevorderen dat de . en hare Afdeeling het-
zelfde advies zouden uitbrengen, was dit punt op de agenda van 
deze vergadering geplaatst. 
n aansluiting met een resumé der  besprekingen op 17 Juni j.l . 

in dank van het bestuur  van A. et A. ontvangen, werd het con-
cept punt voor  punt besproken. 
Behoudens enkele kleine redactiewijzigingen kon de vergade-
rin g zich vrijwe l vereenigen met de besprekingen op 17 Juni j.l . 

a kwam aan de orde het punt: de concept Statuten en 
h t der  Commissie voor  het Stadsschoon. e voor-

zitter  bracht in herinnering, dat hoewel het Afd. Bestuur  reeds 
haar  antwoord te dezer  zake aan de Commissie voor  het Stads-
schoon had verzonden, het toch uitgenoodigd werd dit onder-
werp gezamenlijk met de 3 Amsterdamsche n 
te willen bespreken, overeenkomstig het besluit van de . Best. 
vergadering op 5 Aug. Spreker  dankte het Afd. Bestuur, dat het 
gevolg aan die uitnoodiging had gegeven. 

t r  had dien zelfden middag zijn oordeel over  het 
onderhavige onderwerp vastgesteld, en de voorzitter  deelde dit 
nader  mede. (Zie verslag . Bestuursvergadering hierboven). 

t r  waardeerde het streven van de Commissie 
voor het Stadsschoon ten volle, waar de Commissie in haar 
werkprogramma wil waken tegen het. zonder  noodzaak, verlo 

ren gaan van merkwaardige gebouwen of stadsschoon ; zich be-
ijver t dat nieuwbouwen niet storend zullen werken, en opme-
tingen, teekeningen en photo's van merkwaardige gebouwen, 
mooie gevelsteenen, kernachtige details en merkwaardige inte-
rieur s wil maken, om zoodoende te geraken tot een verzameling 
van wat Amsterdam aan stedelijk schoon bezit of bezeten heeft. 

r  gelukkig achtte echter  het r  het streven, om 
kritieke n op het uiterlij k aanzien van bouwwerken samen te 
stellen en te publiceeren; terwij l omtrent het zoo belangrijke 
punt van het Werkprogramma: „lie t zoo noodig geven van in-
lichtingen en het verstrekken van adviezen ten opzichte van ge-
maakte bouwwerken", het r  zich niet wenschte uit 
te spreken, aangezien de Commissie hiermede, blijkens haar 

, een soort bouwkundig adviesbureau sticht, en de 
n der . zich over  dit gewichtige vakbelang nog 

niet definitief hebben uitgesproken. 

t r  heeft besloten te trachten op de a.s. Alg. Sep-
tember  Vergadering het definitieve oordeel der n 
over  de kwestie der  Bauberatung vast te stellen. 

a zullen de bouwk. vereenigingen trachten een gezamen-
lij k oordeel te dezer  zake te verkrijgen . 
Vóór dien kan het r  zich niet over  de concept-Sta-
tuten en t der  Commissie uitspreken. 

e voorzitter  bracht in herinnering, dat Arch, et Amiciti a zich 
tegen het idee der  Bauberatung in de Comm. v. h. Stadsschoon 
verklaard heeft,en dat het Genootschap alleen met de Statuten 
en . t kan meegaan, wanneer  deze Commissie 
alles wat naar  Bauberatung zweemt, wil weren. 

e heer  Bolderman betreurde dezen gang van zaken. e Com-
missie voor het Stadsschoon hebben 4 bouwk. vereenigingen 
zitting. Waarom is dan deze commissie onbevoegd om bouw-
kundig advies te geven? Naast bouwkundigen zitten schilders 
en oudheidkundigen in deze Commissie, maar  ook hunne op-
merkingen kunnen van veel waarde zijn voor  het stadsschoon. 
Spreker was van meening. dat de architecten vaak te exclusief 
optreden en niet mede willen werken met andere groepen. 
Spreker  heeft alle grond om te veronderstellen dat het Gemeen-
tebestuur  sympathiek tegenover de Commissie voor  het Stads-
schoon staat en haar  zal willen steunen. n dan nu de archi-
ten meehelpen om iets te bereiken, dat zeker  de bouwkunst ten 
goede zal komen. 

n werd opgemerkt, dat de Bauberatung inderdaad de 
vakbelangen speciaal van den architect raken, zoodat het alles-
zins gewettigd is, dat de architecten eerst hun oordeel over  dit 
onderwerp willen vaststellen, alvorens zich te binden aan de 
Comm. v. h. Stadsschoon. 
Zi j  worden nu eenigszins voor  een fait-accompli geplaatst: eerst 
wanneer het blijkt , dat zij  vóór de Bauberatung zijn, kunnen zij 
met Stadsschoon meegaan. Tot zoolang moet dus de Commissie 
wachten op het goedkeuren van de Concept Statuten door  de ar-
chitecten, tenzij  de bepaling betreffende het Adviesbureau voor-
loopig uit de Statuten geschrapt wordt en de Commissie zich uit-
sluitend bepaalt tot het catalogiseeren van Stadsschoon. 
Opgemerkt werd, dat tegen de adviezen van Stadsschoon feite-
lij k geen bezwaar  bestaat, aangezien men niet verplicht is deze 
adviezen op te volgen; maar  hiertegen werd gewezen op het 
feit, dat, hetzij  de adviezen bindend zijn of niet. toch steeds de 
Bauberatung zich beweegt op het terrein van den architect, hem 
concurrentie kan aandoen, enz., zoodat hij  het nauwste bij  een 
dergelijke instelling betrokken is. 

e heer  Bolderman vond het begrijpelijk , dat de architecten 
eerst hun opinie omtrent Bauberatung willen vaststellen ; maar 
hij  betreurde het dat èn de Bond èn Arch, et Amic. zich niet ge-
neigd toonden nader  overleg over  wijziging in de Statuten te 
plegen, en dus zeer  weinig samenwerking toonden. 

e voorzitter  wees op de wenschelijkheid. uitgesproken op de 
j.l . gehouden Alg. , namelijk dat de bouwkundige 
vereenigingen in eigen boezem het onderwerp der  Bauberatung 
bespreken, opdat daarna door  de vereenigingen gezamenlijk de 
houding tegenover  deze instelling bepaald kan worden. 
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e . heeft op de j . 1. g het onderwerp uitvoerig 
doen bespreken ; de zustervereenigingen zullen van het gespro-
kene en van het debat in kennis gesteld worden. 
Ook het Afd. Bestuur  achtte het wenschelijk dat de bouwk. ver-
eenigingen tot één gezamenlijke meening zouden geraken en 
juicht e het houden van één groote gecombineerde vergadering 
toe. 
Niets meer  aan de orde zijnde, werd de vergadering gesloten. 

 Alg. Secretaris: 

J. . 

E G . 
Vervolg van blz. 404. Slot. ') 

T VOO E -
E G E 

bedoeld bij  art. 3 der  Algemeene n voor  Nationale 
bouwkundige Prijsvragen, ingesteld door: 

e j  tot bevordering der  Bouwkunst te Amsterdam. 
t Genootschap „Architectur a et Amicitia "  te Amsterdam. 

e Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap"  te . 
n Bond van Nederlandsche Architecten te Amsterdam. 

n dit reglement respectievelijk aangeduid met ..de Algemeene 
regelen en de Constitueerende Vereenigingen". 

Art . 1. e Commissie heeft volgens art. 3 der  „Algemeene -
len"  tot taak te bevorderen dat bij  het uitschrijven van nationale 
prijsvragen de bepalingen van deze regelen worden toegepast. 
n 't bijzonder  is zij  gehouden : 

1°. t ter  algemeene kennis brengen der  ..Algemeene
met name bij  die lichamen en personen, op wier  weg het ligt 
prijsvragen uit te schrijven. 
2°. s te nemen van de programma's der  prijsvragen, welker 
uitschrijvin g haar  ter  kennis komen, deze aan de Algemeene 

n te toetsen en eventueel zich te richten tot de(n) prijs -
vraaguitschrijver(ster) indien het programma daar  aanleiding 
toe geeft. 
3°. e bemiddeling aan te bieden daar  waar  het te harer  ken-
nis komt dat een prijsvraag zal worden uitgeschreven en de aan-
dacht op de Algemeene n te vestigen, en in verband daar-
mede hare diensten te geven waar deze gevraagd worden. 
4". Gemotiveerd advies te geven aan de Constitueerende Vereeni-
gingen omtrent de al of niet wenschelijkheid der  medewerking 
aan die prijsvragen.  en de andere mededeelingen worden 
door de Commissie aan de Constitueerende Vereenigingen afzon-
derlijk gericht.  verdere correspondentie daarover tusschen de 
C. V. onderling wordt door de oudste dezer Vereenigingen geleid. 
5". l te verzamelen, waardoor  de kennis van wat op 
prijsvraaggebied voorvalt, vermeerderd kan worden. 
Art . 2. n in eenig prijsvraag programma bepalingen voor-
komen die, hoewel in strij d met den letter  der  Algemeene -
len, naar  het oordeel der  Commissie niet strijden tegen den geest 
ervan of tegen de bedoeling die bij  de samenstelling der  regelen 
heeft voorgezeten, of wanneer  de letterlijk e toepassing der 
regelen tot onnoodigen omslag en kosten voor  den prijsvraag-
uitschrijver  zouden kunnen leiden, heeft de Commissie de be-
voegdheid bij  haar  advies daarmede rekening te houden, en 
eventueel tot modificatie op ondergeschikte punten in de toe-
passing der  regelen te adviseeren. 

Art . 3. e Commissie bestaat volgens art. 3 der  „Algemeene -
len"  uit 3 leden, van welke telken jare één lid aftreedt, dat her-
kiesbaar  is. met dien verstande dat geen lid langer  dan dri e ach-
tereenvolgende jaren zitting kan hebben. 

t werkjaar  van de Commissie loopt van 1 Januari tot 31 -
cember. 

11 n herinnering wordt gebracht, dat de door  de P.P.C. voorge-
stelde wijzigingen en aanvullingen cursief zijn gedrukt; en dat 
deze wijzigingen en aanvullingen zullen worden besproken op 
de a.s. Alg. September  Vergadering der . 
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Art . 4. Bij  de verkiezing derleden van de Commissieisdeoudste 
der Constitueerende Vereenigingen belast met de regeling 
dier  aangelegenheid en de zorg voor  de daaruit voortvloeiende 
kennisgevingen aan de andere constitueerende vereenigingen 
en de Commissie, met inachtneming van het verder  in dit artikel 
bepaalde. Voor  de verkiezing vau een 't zij  periodiek of tusschen-
tijd s aftredend lid beveelt de Commissie een candidaat aan en 
geeft daarvan kennis aan de Constitueerende Vereenigingen. 

n deze den aanbevolen candidaat overnemen of zelfstandig 
een candidaat stellen, geven zij  daarvan kennis aan de oudste 
der Constitueerende Vereenigingen binnen vier  weken nadat 
hen de aanbeveling der  Commissie bereikte; is binnen den ge-
stelden termijn geen bericht van het tegendeel ingekomen, dan 
wordt geacht dal de gestelde candidaat is overgenomen. 
Uit de candidaten wordt bij  gewone meerderheid het lidgekozen. 
Bij  een gelijk aantal stemmen op meerdere candidaten beslist 
het lot. 

Wanneer  de Commissie in haar  geheel aftreedt, dan geeft zij 
daarvan kennis aan de Constitueerende Vereenigingen en zal de 
verkiezing eener  nieuwe commissie plaats hebben op de vol-
gende wijze: 
Elke vereeniging kiest binnen vier  weken na ontvangst van 
bovenbedoelde kennisgeving drie candidaten en geeft daarvan 
kennis aan de oudste der  Constitueerende Vereenigingen. e 
3 candidaten, welke de meeste stemmen, doch minstens de vol-
strekte meerderheid hebben verkregen, zijn gekozen. Bij  gelijk 
aantal stemmen op meerdere candidaten beslist het lot. t 
geen der  candidaten de volstrekte meerderheid hebben ver-
kregen, dan wordt bij  gewone meerderheid door  de vereenigin-
gen gekozen uit de zes candidaten die de meeste stemmen ver-
wierven. Elk lid der  Commissie blijf t in functie tot zijn opvolger 
heeft zitting genomen. 

Art . 5. e Commissie regelt en verdeelt onderling de werk-
zaamheden. 

Art . 6. e voorzitter  leidt de vergaderingen, welke door  hem 
in overleg met de beide andere commissieleden worden belegd; 
hij  onderteekent met den secretaris de daarvoor  in aanmerking 
komende stukken. 

Art . 7. e secretaris houdt aanteekening van het verhandelde 
in de vergaderingen, voert in overleg met den voorzitter  de cor-
respondentie, en maakt jaarlijk s een verslag op van de werk-
zaamheden der  Commissie, waarvan een exemplaar  aan elk der 
Constitueerende Vereenigingen wordt gezonden. 

j  bewaart alle ingekomen en houdt copie der  uitgaande stuk-
ken, en is belast met de zorg voor  alles wat tot het archief der 
Commissie kan geacht worden te behooren. 

Art . 8. e penningmeester  beheert de aan de Commissie toe-
vertrouwde gelden, doet alle betalingen en geeft jaarlijk s reke-
ning en verantwoording van zijn gehouden beheer, dat voor 
zijne décharge de goedkeuring der  besturen van de Constituee-
rende Vereenigingen moet hebben. 
Art . 9. e Commissie vergadert zoo dikwijl s zij  dit noodig oor-
deelt, doch minstens ééns per  jaar  voor  de vaststelling van haar 
jaarverslag, der  jaarrekening en der  regeling van de aftreding. 

e vergadering wordt gehouden in de eerste helft van de 
maand November  van elk jaar; binnen 2 weken na die vergade-
rin g moeten de stukken in de vorige alinea genoemd, ter  kennis 
der Constitueerende Vereenigingen zijn gebracht. 

n binnen een maand na ontvangst der  stukken, door  de 
Constitueerende Vereenigingen geen aanmerkingen daarop zijn 
gemaakt, worden zij  geacht goedgekeurd te zijn. 

Art . 10. Voor  het nemen van een besluit moet de Commissie 
voltalli g zijn. Stemming over  personen heeft met gesloten brief-
jes, over  zaken mondeling plaats. 

Art . 11. e onkosten der  Commissie worden, voor zoover zij niet 
volgens art. 40 der A.  direct ten laste van den prijsvraag uit-
schrijver komen, gelijkelij k gedragen door  de Constitueerende 
Vereenigingen. 

e kosten door  de leden der  Commissie te maken voor  het bij -
wonen der  vergaderingen enz. worden uit de kas vergoed en 
wel de reiskosten volgens de eerste klasse. 

Art . 12. n de herziening der  Algemeene , bedoeld 
bij  art. 20 daarvan, wordt ondernomen, dan zal deze worden 
voorbereiden geleid door  de Commissie, welke daartoe tijdelij k 
wordt uitgebreid met 4 leden, waartoe elk der  Constitueerende 
Vereenigingen een harer  bestuursleden aanwijst. 

t concept der  voorgestelde wijzigingen wordt door  de Consti-
tueerende Vereenigingen behandeld en al of niet gewijzigd aan 
de Commissie teruggezonden, die met de eventueel gemaakte 
opmerkingen rekening houdend, een nieuw concept opstelt dat 
in eene vergadering der  uitgebreide Commissie behandeld en 
definitief vastgesteld wordt. 

Art . 13. t reglement wordt om de drie jaar  herzien door  de 
Commissie. Tusschentijdsche wijzigingen kunnen op voorstel 
der Commissie of een of meer  der  Constitueerende Vereenigin-
gen worden aangebracht en behoeven om van kracht te zijn de 
goedkeuring der  Constitueerende Vereenigingen. 
Aldus opgemaakt in de vergadering der  Permanente Prijsvraag-
Commissie van 27 April  1911 herzien in 1913. 

A.  G.BzN., Voorzitter. 
C. N. VA N , Secretaris. 

. G. JANSEN,
G o e d g e k e u rd doo r: 

 tot Bevordering der Bouwkunst. 
A. , Voorzitter. 
J. , Secretaris. 

Het Genootschap „Architectura et Amicitia". 
. J. . , Voorzitter. 

. , Secretaris, 
 Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap". 

. OTTEN , Voorzitter. 
J. N E , Secretaris. 

 Bond van Nederlandsche Architecten. 
JOS. . J. , Voorzitter. 

JON'S. , Secretaris. 

G J T -
NENT E G E TOT G 
VA N E N E N 

VOO E E N EN 

VA N T T -

NENTE . 

Bij  de toepassing der . bleek het der  Commissie dat sommige 
bepalingen ervan in de kringen der  vakgenooten niet met die 
sympathie werden begroet, die zij  als onderdeel eener  door  de 
vakvereenigingen aanvaarde regeling behooren te bezitten, om 
als van zelf sprekend nageleefd te worden. Zij  moest integendeel 
constateeren, dat die bepalingen aanleiding geven tot conflicten 
die noch het aanzien der  regeling, noch dat der  vakvereeniging 
verhoogen. 
Naast deze ervaring moest de Commissie nog eene andere stellen 
n.l. dat de . in 't algemeen niet zoo overzichtelijk zijn samen-
gesteld, dat een gemakkelijk raadplegen ervan gewaarborgd is. 

k ondervond zij  zelve daarvan de bezwaren bij  het 
zoeken naar  een of andere bepaling, die bleek niet op de plaats te 
staan waar  zij  naar  haar  aard en waarde redelijker  wijze kon 
verwacht worden, doch ingevoegd was tusschen andere bepalin-
gen, die een ander  onderdeel der . betroffen. 

e Commissie meende daarom eene herziening der . te moe-
ten ondernemen, waarbij  eenerzijds rekening werd gehouden 
met de uit den boezem der  CoiistitueerendeVereenigingen voort-
gekomen voorstellen tot wijziging van artikelen, die tot verschil 
van gevoelen hadden aanleiding gegeven, en andererzijds eene 
nieuwe indeeling en groepeering der  artikelen werd beoogd, 
die het gebruik der . zou kunnen vergemakkelijken en tot 
betere kennis ervan zou kunnen bijdragen. 

Bij  deze nieuwe indeeling heeft de Commissie het aantal hoofd-

stukken uitgebreid en de volgorde daarvan zoodanig gewijzigd, 
dat alles wat de prijsvragen betreft, beginnend met het program-
ma, vóórgaat, en het hoofdstuk over  de P. P. C. volgt. 

e hoofdstukken zijn: 
. Algemeene bepalingen; 
. t programma; 
. e jury ; 
. Prijzen en bekroningen ; 

V. Opdracht, schadeloossteling en eigendomsrechten ; 
. , tentoonstelling, verzekering en terugzending ; 
. Permanente Prijsvraagcommissie ; 
. Slotbepalingen. 

Omtrent de artikelen zij  het navolgende opgemerkt. 
Art . 1. t artikel beoogt eene omschrijving te geven van wat als 
een prijsvraag in den zin der  A.  behoort te worden beschouwd 
en gaat uit van het reeds in het schrijven der  P. P. C. aan de Con-
stitueerende Vereenigingen d.d. 31 Juli 1912 uiteengezette stand-
punt, dat een vorm van concurrentie denkbaar  is die niet als een 
prijsvraa g is aan te merken n.l. wanneer  de lastgever  de door 
hem uitgenoodigde architecten ten volle volgens de n voor 
het berekenen en uitbetalen van m van Architecten 
der j  tot bevordering der  Bouwkunst honoreert 
voor  de gedane werkzaamheden. 

n dit geval verblijf t aan den lastgever  hetzelfde recht, dat hem 
bij  gewone opdracht toekomt om zelf. eventueel na overleg met 
den door  hem gekozen architect, een beslissing omtrent het ge-
maakte ontwerp te nemen. 
Ter voorkoming van ontduiking dezer  voorgestelde bepaling, 
die door  het mogelijk voldoen aan den letter  maar  niet aan den 
geest ervan zou kunnen plaats vinden, achtte de Commissie het 
gewenscht aan de bepaling toe te voegen het voorbehoud, dat in 
twijfelachtige gevallen de beslissing der  P. P. C. maatgevend 
zou zijn. 
Art . 2 en 3 zijn de onveranderde artikelen 1 en 2 oud. 
Art . 4 en 5 zijn de onveranderde artikelen 10 en 11 oud. 
Art . 6 is het eerste gedeelte van art. 13 oud. (het laatste gedeelte 
van dat art. is, als betrekking hebbende op de verzending van 
een prijsvraag antwoord, in hoofdstuk V  ondergebracht). 
Art . 7 is het onveranderde art. 14 oud. 
Art . 8 is het gewijzigd art. 10 oud. waardoor  dit artikel zich beter 
aanpast aan de practijk . s meerdere malen toch leidde de 
door  een prijsvraaguitschri j  ver  tot de P. P. C. gerichte vraag om 
inlichtingen tot de opstelling van een concept programma, 
waarop de jury-leden tot het aanvaarden van hun functie werden 
uitgenoodigd. 
Ook kan het geval zich voordoen dat een prijsvraag-uitschrijve r 
met behulp van bevoegde deskundige voorlichting zulk een con-
cept programma opmaakt en het daarna aan het oordeel der  door 
hem te benoemen jur y onderwerpt. 

e toevoeging aan art. 8 voorziet in deze gevallen. 
Bij  dit artikel kwam tevens ter  sprake het bekende „voorstel van 
der Pek"  om geen prijsvraag programma als geldig te erkennen 
tenzij  het gecontrasigneerd was door  de P. P. C. 

e meerderheid der  Commissie was van oordeel, dat eene bepa-
ling in dezen vorm het doel voorbij  zou kunnen streven, gegeven 
de mogelijkheid dat een prijsvraag volkomen naar  den eisch 
wordt uitgeschreven zonder  dat de prijsvraaguitschrijve r  gene-
gen is het programma door  de P. P. C. te doen contrasigneeren. 
Zi j  meende ook dat zulk een bepaling niet uitvoerbaar  zou zijn. 
daar  er  geen macht bestaat den prijsvraag uitschrij  ver  te dwin-
gen zich daarnaar  te voegen en ook geen recht om het van hem 
te eischen. 

Evenmin zou het rechtmatig zijn van de leden der  C. V. te eischen 
zich van deelneming te onthouden aan een prijsvraag, waarvan 
het programma aan de A. . voldoet doch dat niet door  de P. P. C. 
is gecontrasigneerd 

e minderheid der  Commissie achtte het bezwaar tegen het aan-
vaarden van het voorstel van der  Pek niet zoo groot en meende 
dat daardoor  voor  de mededingers radicaal alle twijfe l omtrent 
de geldigheid van een programma zou zijn opgeheven. Zij  stelde 
daarom voor  art. 8 te lezen : 
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t programma wordt door  den prijsvraaguitschrijve r  of door 
..hem in overleg met de jury , met de P. P. C. of met beide opge-
steld Voorde vaststelling van het programma is steeds de goed-
..keuring zoowel van de jur y als van de P. P. C. vereischt. het-
..geen uit de onderteekening moet blijken" . 
Art . 9, 10, 11, en 12 zijn de ongewijzigde artikelen 4, 5, en 6 oud 
waarvan art. 5 in twee artikelen is gesplitst, omdat die beide 
deelen verschillende onderwerpen regelen. t kwam de P. P. C. 
niet juist voor  het door  het jury-li d rapporteur  te genieten hono-
rariu m imperatief op het dubbele van dat der  overige juryleden 
te bepalen. t honorarium zou daardoor  soms relatief te hoog 
of te laag kunnen zijn en zij  achtte het daarom juister  deze ver-
houding voor  elk geval afzonderlijk te regelen, weshalve zij 
eene desbetreffende wijziging in art. 11 voorstelt. 
Art . 13. 14, en 15 zijn het onveranderde art. 8 oud in 3 deelen ge-
splitst, omdat hierin 3 verschillende elementen vervat zijn. 
Art . 16 is het onveranderde art. 9 oud. 
Ar t 17 tot 27 zijn ontleend aan het bestaande art. 16 oud en zijn 
ondergebracht in twee afzonderlijke hoofdstukken, regelende: 
..prijzen en bekroningen", respectievelijk ..opdracht, schadeloos-
stellingen, eigendomsrecht." 

t is in 't bijzonder  dit art. 16 oud dat. door  zijn uitgebreidheid 
en de groote verscheidenheid van elementen die het bevat, tot 
moeilijkheden bij  de raadpleging der  A. . aanleiding gaf. 
Op niet altij d even overzichtelijke wijze zijn hierin de 5 in de 
opschriften der  hoofdstukken genoemde onderwerpen behan-
deld en dit nog bovendien voor  de verschillende gevallen van 
enkelvoudige, besloten en gesplitste prijsvragen. 

r  een verdeeling in meerdere artikelen en een andere op-
volging der  alinea, is naar  de meening der  Commissie een duide-
lijke r  beeld van dit zeer  belangrijk onderdeel .der  A. . ver-
kregen. 

Aan de ..art. 19"  genoemde alinea is eene clausule toegevoegd, 
die nader  de bedoeling daarvan verklaart . n hiervan is dat 
verschil van opvatting mogelijk bleek omtrent de grootte van 
het totale bedrag aan prijzen, dat bij  eene gesplitste prijsvraag 
behoorde te worden vastgesteld. 
Eenerzijds zou kunnen worden aangenomen dat, waar  voor  het 
eerste gedeelte der  prijsvraag een schetsplan wordt gevorderd, 
en voor  het tweede gedeelte een volledig plan waarvoor  in den 
regel ook wel wéér eerst een schetsplan zal noodig zijn, naast het 
prijzenbedrag voor  het volledige plan nog een extra bedrag voor 
het schetsplan zou beschikbaar  gesteld moeten worden. Anderer-
zijds kan echter  gesteld worden dat. waar  in het eerste gedeelte 
der prijsvraag slechts schetsplannen gevraagd worden, de totaal 
arbeid van alle mededingers eer  kleiner  dan grooter  zal zijn dan 
bij  een enkelvoudige prijsvraag, zoodat met een zelfde bedrag 
als bij  zoodanige prijsvraag kan worden volstaan. 

e Commissie meende deze laatste opvatting als de juiste te 
mogen aannemen en redigeerde dienovereenkomstig de bijvoe-
ging-

n de ..Art : 22"  genoemde alinea, die in strij d is met het bepaalde 
in art. 19 oud. is eene wijziging gebracht, die dien strij d opheft. 

t kwam de Commissie voor  dat als beginsel behoort aange-
nomen te worden, dat alleen het eerst-bekroonde ontwerp het 
eigendom van den prijsvraaguitschrijve r  wordt en dat alleen de 
eerst bekroonde verplicht is zijn ontwerp tegen aanvaarding 
der bekroning af te staan, terwij l alle andere mededingers de 
eigendom van hun ontwerp behouden. 

t vloeit ook logisch voort uit het beginsel, dat de prijsvraag-
uitschrijver  geen gebruik mag maken van eenig ontwerp buiten 
den ontwerper  daarvan om 
n art. 26 werd eene bepaling van art. 19 oud vastgesteld, die in 
dat art. niet te huis behoort en van te veel belang is om als in 
parenthesis te worden behandeld. Aan de bepaling werd toege-
voegd eene clausule, die het eigendomsrecht van het eerst be-
kroonde ontwerp eerst op den prijsvraaguitschrijve r  doet over-
gaan na uitbetaling van den uitgeloofden prijs . 
n art. 27 is de laatste alinea van art. 16 oud opgenomen, die ech-

ter  eenigszins anders is geredigeerd in verband met de rechten 
van den prijsvraaguitschrijve r  of het eerste bekroonde plan. 
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Art . 28 is een artikel , dat in de vigeerende A. . ontbreekt, doch 
noodzakelijk is te achten. 
Art . 29 is het uit art. 13 oud gelichte laatste gedeelte, waaraan is 
toegevoegd de bepaling dat op de buitenzijde der  bedoelde om-
slagen respectievelijk de woorden naambrief en corresponden-
tie-adres moeten zijn vermeld. (Zie toel. art. 6). 
Art . 30 is de 10e en de 11e alinea uit art. 16oud, die als betrekking 
hebbende op de verzending der  prijsvraag antwoorden daarin 
minder  op hun plaats zijn te achten. 
Art . 31 en 32 zijn het art. 15 oud, gesplitst. 
Art . 33 is het bestaande art. 17 oud, waaraan is toegevoegd eene 
bepaling dat de tentoongestelde ontwerpen ook behoorlijk moe-
ten kunnen worden bezichtigd. 
Art . 34 is art. 18 oud onveranderd. 
Art . 35 is art. 19 oud met bijvoeging der  bepaling, dat de terug-
zending der  ontwerpen binnen een in het programma te bepalen 
termij n moet geschieden. 
Art . 36 tot 40 zijn art. 3 oud. 

t aan de: ..art. 37"  genoemde alinea toegevoegde kwam de 
Commissie gewenscht voor  om de den deelnemers aan een 
prijsvraa g t te ruim toegemeten tij d niet noodeloos 
te verkorten door  het uitstellen der  publicatie van het advies 
der Commissie. 
n de: .art. 40"  genoemde alinea is eene wijziging aangebracht in 
dier  voege, dat het denkbeeld van een door  de leden der  P. P. C. 
eventueel te genieten honorarium voor  hare bemoeiingen wordt 
ter  zijde gesteld, en dat slechts die onkosten ten laste Van den 
prijsvraaguitschrijve r  komen, die direct uit de werkzaamheden 
der P. P. C. bij  het verleenen van hulp bij  de voorbereiding 
van een prijsvraag voortvloeien. 
Art . 41 is het onveranderde art. 20 oud, 

Art . 42 is art. 21 oud met omplaatsing der  alinea en uitbreidin g 
der bepalingen. 

e bij  1° gevoegde clausule dient om te bereiken wat het voor-
stel van der  Pek beoogt. . dat conflicten als zich bij  de Stadion 
prijsvraa g voordeden voorkomen worden, door  elk lid der  C. V. 
dat een prijsvraag uitschrijver  adviseert bij  de samenstelling 
van een programma, te verplichten dit in overleg met de P. P. C. 
te doen of althans zich met haar  in contact te stellen, vóórdat het 
programma wordt gepubliceerd. 

t sub 2 genoemde is eene voor  de leden der  C. V. geldende 
bepaling overeenkomstig die welke in art. 39 voor  de leden der 
P. P. C. is gegeven. 

t sub 3 gestelde kwam der  P. P, C. wenschelijk voor  om haar 
taak naar  behooren te kunnen vervullen. 

t sub 4 gestelde is sub 1 van art. 21 oud, eenigszins uitgebreid 
overeenkomstig de verschillende verhoudingen waarin een lid 
der  C. V. ten opzichte van een prijsvraag kan komen te staan. 

t sub 5 gestelde is sub 3 van art. 21 oud. 

. 

Art . 1 sub 4. e aan deze alinea toegevoegde bepaling heeft ten 
doel tegemoet te komen aan de onzekerheid, die tot nu toe 
heerschte omtrent de leiding bij  de correspondentie tusschen de 
C. V. naar  aanleiding der  voorstellen der  P. P. C. tot de C. V. ge-
richt . 
Art . 2. e eerste alinea van dit art. vervalt in verband met de 
schepping van het nieuwe art. 1 der  A. . 
Art . 4. Waar gebleken is dat de termij n van 2 weken niet vol-
doende is voor  de Constit. Vereenigingen om zich omtrent een 
door  de P. P. C. voorgestelden candidaat voor  het lidmaatschap 
der Commissie uit te spreken, stelt zij  voor  die termij n op 4 we-
ken te bepalen, doch daaraan de voorwaarde te verbinden dat 
indien binnen dien termij n niet het tegenovergestelde gebleken 
is, de voorgestelde candidaat wordt aanvaard. 
n overeenstemming met deze wijziging is de termij n van 2 we-

ken, in een volgende alinea van dit artikel genoemd, in 4 weken 
veranderd. 

Art . 11. e wijziging van dit artikel vloeit voort uit die van art. 
40 nieuw der  A. .  Commissie. 
Amsterdam, 15 Juli 1913. 

. 
E T  OP N E 

E N N BE-
. 
door  B. VON N . 

| ij  leven nog steeds in een tij d van droeve lee-

lijkheid . Voorwaar, de wansmaak der  19e 

eeuw heeft nog niet uitgewoed , 

ten plattelande begint hij  eerst recht door  te 

dringen! s nog steeds verrijzen in lange aaneen-

gesloten rijen afschuwelijk leelijke bouwsels, worden 

de nog bestaande kunstproducten uit vroegere eeuwen 

op alle mogelijke wijzen geschonden. 

t percentage der menschen, die gevoel hebben voor 

schoonheid is uiterst gering, en loffelij k is het streven 

der Vereenigingen, die zich de aesthetische opvoeding 

van het publiek ten doel stellen en zich ondanks de ge-

ringe resultaten, beijveren al het mogelijke te doen om 

de ontsiering van stad en land tegen te gaan. 

Goede voorbeelden zijn machtige factoren voor  de be-

vordering eener  goede zaak. t staat ontegenzeggelijk 

vast. Ontmoedigend is het als van overheidswege slechte 

voorbeelden worden gegeven. e nu door  het k op 

het eiland Walcheren de bestaande schoonheid wordt 

vernietigd en de wansmaak wordt bevorderd, moge uit 

het volgende blijken : 

Vele der lezers van dit blad zullen de Abdi j  inZeeland's 

hoofdstad kennen. t Abdijplei n te g is 

eenig in ons land en is ver  buiten de grenzen der  provin-

cie bekend om zijn schilderachtige schoonheid. t 

spreekt echter  van zelf, dat de indrukwekkende Abdij -

gebouwen in den loop der eeuwen veel van hunnen luis-

ter  hebben verloren. Vooral de westelijke gevels van 

het Abdijplei n waren op jammerlijk e wijze bedorven. n 

1904 nu, waren herstellingen aan dit gedeelte der  Abdi j 

woonhuis van den Commissaris der n noo-

dig. Nu zal ieder  toch verwachten, dat óf dit gedeelte 

der  Abdi j  in zijn oorspronkelijken toestand zou zijn 

teruggebracht, öf dat, met inachtneming van veranderde 

eischen en toestanden, een moderne gevel, zich aanslui-

tend aan de stijlvoll e omgeving, zou zijn ontworpen. 

Zulks is volstrekt niet gebeurd; de gevel is geheel ver-

nieuwd ; de galerij  is ten tweeden male dichtgemetseld, 

en in de ramen, voorheen van een onderverdeeling in 

acht ruiten voorzien, werden reusachtige spiegelruiten 

aangebracht! 

Zoo werd in de 20e eeuw door  den Staat der  Nederlan-

den op brutal e wijze een der schoonste en merkwaar-

digste monumenten verknoeid, ik voeg hieraan toe, zon-

der eenig protest van de zijde der  burgerij . e hier 

nevensgaande afbeelding 1 maakt verder  commentaar 

overbodig. s het niet ergerniswekkend ? 

Even buiten het dorp Westkapelle, aan Walcheren's 

uiterste Westkust, verheft zich de reusachtige romp van 

denl5en eeuwschen St.-Willebrordus-toren. t in 1906 

dit monument grootendeels bedorven werd door  den 

5 ? „ i i i i i i i 

Afb. 1. e anno 1904 de Abdij  te g door  het k 
..gerestaureerd"  werd. 

bouw van een 15 r  hoog ijzeren gevaarte ten be-

hoeve van het nieuwe electrisch bliksemlicht was jam-

mer, doch was te vergeven. t Anno 1908 deze toren 

m — .gerestaureerd"  werd door  hem 

op talrijk e plaatsen met roode cementspecie te besmee-

ren en daarop „schijnvoegen"  te trekken, is echter  wat 

héél kras (zie afbeelding 2). 

Vlissingen gaat vooruit, althans de bevolking neemt er 

toe, men bouwt er  huizen en men is nu eenmaal gewoon 

zulks met den naam .vooruitgang"  te bestempelen. r 

die bouwwoede in een tij d van diep aesthetisch verval, 

heeft de eens zoo schoone stad haar  waardig karakter 

grootendeels verloren, doch op een der  kaden, de eenige 

Afb . 2. e anno 1908 door  het k de 15de eeuwsche St. Wille-
brordustoren te Westkapelle „gerestaureerd"  werd, door  toe-
passing van roode cementspecie met ..schijnvoegen". 
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Afb . 3. r  het k anno 1912 gebouwd r te Vlis-
singen. geflankeerd door  fraaie e gevels. n de licht-
openingen schreeuwend geel gekleurd glas. 

die nog niet gedempt werd, ..Nieuwedijk"  geheeten, 
staan nog verscheidene stijlvoll e overblijfselen uit vroe-
ger  eeuwen. Op die kade nu, tusschen twee buitenge-
woon fraaie met in zandsteen uitgehouwen wapens en 
guirlandes versierde , heeft de Staat 
der Nederlanden zoo juist een kantoor  voor  het Neder-
landsch  doen bouwen, met volkomen nega-
tie van aesthetische eischen. (afbeelding 3). 
Van aansluiting aan de schoone omgeving geen sprake! 
Van architectuur  geen sprake! Een muur met gaten, 
afgedekt door  een plat dak is het resultaat van 's s 
bouwmeesters bemoeiingen. 

n zal wellicht nog willen vergoelijken, dat het ge-
bouw ten minste nog den indruk van eenvoud en rust 
geeft, moge het dan ook eenigszins nuchter  zijn en in 
disharmonie met de omgeving, doch helaas ook deze 
illusie moet ik den lezer  ontnemen. Schreeuwend geel 
gekleurd ..cathedraalglas"  toch bevindt zich in het 
bovenste gedeelte der  lichtopeningen en een breede 
band van geele steentjes met zwarte letters .Neder-
landsch , verstoort op ruwe wijze de teer-
violette baksteenoppervlakte. 

t oude postkantoor  te , een gebouw uit 
het begin der  18e eeuw, begon 1912 te klein te worden. 
Een nieuw kantoor  is thans verrezen. r  ach, welk 
een misère! Nog nooit is g op zulk een erger-
lijk e manier  ontsierd dan door  dit nieuwe ! 
Wat is toch het geval? l de consoles en andere 
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Afb. 4. Nieuw Postkantoor  te . t springt terug uit 
de rooilijn ; de raamverdeeling is niet in overeenstemming met 
den stijl van het gebouw; de muren der  belendende perceelen 
zijn gepleisterd; het rechte gebouw en trottoi r  vloekt met de 
schoone gebogen lijnen der  Noordstraat. 

versierselen bijna geheel verrot waren, zoodat zij  nage-
noeg alle zijn vernieuwd, heeft men deze willen aan-
wenden voor  de versiering van het nieuwe kantoor, zoo-
dat thans een imitati e van 18e eeuwsche bouwkunst in 
het e straatbeeld is verrezen. 
Ten einde veel licht te bekomen is echter  de 18e eeuw-
sche raamverdeeling achterwege gebleven, en is het 
gebouw verscheidene s uit de rooilij n terugge-
bouwd, zonder  toepassing van zijvleugels en zijn de 
aldus blootgekomen muren der  aangrenzende panden 
bepleisterd in plaats van deze met een nieuwe steens-
laag te bekleeden, zoodat door  den bouw van dit quasi 

s V postkantoor  een van s hoofd-
straten op jammerlijk e wijze is ontsierd, zooals uit de 
hierbi j  gevoegde afbeelding voldoende blijkt . e fraaie 
bocht der  straat is door  het rechtlijnig e nieuwe kantoor 
tevens geheel bedorven, (afbeelding 4.) 

t postkantoor  heeft, naar  intertij d de bladen meld-
den, f 80.000 gekost. Welk een sieraad, welk een goed 
voorbeeld had men voor  dat geld niet kunnen bouwen! 
En in de plaats daarvan is de stad op ongehoorde wijze 
ontsierd. s het niet treurig? 

t n in de St.-Janstraat te -
delburg, eigendom der  gemeente, doch in beheer  bij  het 

, is door  zijn door  den tij d prachtig rood gekleurde 
baksteengevels een der  merkwaardigste gevels der  stad. 
(afbeelding 5.) 

Afb . 5. n te . n 1906 werd een 
aanvang gemaakt met het bepleisteren van de muren, terwij l het 
steenen beeldhouwwerk steeds geverfd wordt. 

t zandsteenen beeldhouwwerk wordt echter  steeds 
geverfd, en in 1906 werd een aanvang gemaakt met het 
bepleisteren van den gevel, van ! r  de 
zorg van het gemeentebestuur  werd de geheele beplei-
stering van het gebouw echter  nog tijdi g voorkomen. 

Ook het e huis, , thans ge-
bruik t als kantoor  van den bewaarder  der n 
en van het r  (afbeelding 6), liep twee jaar  gele-
den gevaar  verknoeid te worden door  het inzetten van 
spiegelruiten en het dichtmetselen van een der  deuren. 

e aanbesteding had zelfs reeds plaats gehad, doch op 
het laatste oogenblik, door  het toedoen van den heer  J. 
A . Frederiks en ondergeteekende, is het gebouw nog 
gered kunnen worden. 
s het niet ontmoedigend voor  de Vereeniging „Nehalen-

nia"  die op alle mogelijke wijzen tracht de schoonheids-
idee ingang te doen vinden, dat door  de hooge g 
zulk een treuri g voorbeeld wordt gegeven ? 

EEN G  VEE -
N N  OP 

T  VAN . 
an het t van landbouwwerktuigen en 
gebouwen verbonden aan de s e 

, Tuin - en Boschbouwschool te Wa-
geningen wordt gevraagd een Civiel of 

Bouwkundig . 

Afb . 6. h huis te . . n 
1911 wilde men de stijlvoll e raamverdeeling van dit gebouw 
door  spiegelruiten vervangen, en een der  deuren dichtmetselen. 
waardoor  dit monument geheel zou zijn verknoeid. 

e titulari s zal worden belast met de adviezen over 
landbouwgebouwen, en hij  zal niet alleen invloed uit-
oefenen op de indeeling der  gebouwen maar  ook op het 
uitwendige, het aspect. 
Waar nu juist in den laatsten tij d gestreefd wordt door 
den Bond t en anderen naar  behoud van 
het landelijk schoon, en terecht omdat telkenmale door 
allerlei nieuwbouw het karakteristieke van een om-
geving geschonden wordt, daar  zou het zeker  bij  de ver-
vullin g dezer  vacature overweging verdienen iemand 
te benoemen, bij  wien naast het technische deel ook het 
aesthetisch element in goede handen is. 
Waar de keuze is tusschen den civiel-ingenieur  en den 
bouwkundig ingenieur, daar  kan zij  niet moeilijk zijn, 
want zelfs bij  gelijke zuivere technisch-bouwkundige 
bekwaamheid verdient de bouwkundig ingenieur  door 
zijn aesthetische ontwikkeling de voorkeur. 

n begrijpe wel dat van den te benoemen ambtenaar 
geen mooimakerijtjes worden verwacht, maar  wel dat 
hij  het goede der  bestaande vormen uit een streek zal 
kunnen waardeeren en daardoor  in staat zal zijn 
nieuwe beginselen op landbouwkundig gebied en goede 
karakteristiek e vormen aan elkaar  te doen aanpassen. 

t ligt zeker  meer  op den weg van den bouwkundig 
dan op dien van den civiel ingenieur. S. 
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 F. J. . B. . 

„Schlagt ihn tot. den Hund; 
er ist ein

BTjsr^zinhe t artikel „Eene critiek zonder  zelf critiek" , 
£ geschreven door  Prof. Valckenier , wordt 

3£j  veel misbaar  gemaakt over  het woord .voor-
£CV*r e gewend", dat ik gebezigd heb, toen ik het werk 

van den heer  Peteri besprak. d is dit woord 
onjuist, taalkundig onjuist, ik geef het volkomen toe; 
mijn bedoeling was te zeggen: .de synthese van Peteri 
is slechts uiterlik"  ; uiterli k in tegenstelling met inner-
lik , of .de synthese is slechts schijnbaar" ; schijnbaar 
in tegenstelling met wezenlik, of „d e synthese is slechts 
oppervlakkig"; oppervlakkig in tegenstelling met diep-
gaand; in verband met mijn gehele bespreking was deze 
bedoeling duidelik. 
Alleen een moedwillig lezer  kan daaruit gekonkludeerd 
hebben, dat ik den heer  Peteri beschuldigd zou hebben 
van „valschheid in wetenschappelijke geschriften", dat 
hij  „te r  will e van vooropgestelde konklusies archief-
stukken verdonkeremaand zou hebben"  ; waar  niets an-
ders beweerd wordt, dan dat verschillende personen 
door  verschillende waardebepaling verschillende ar-
chiefstukken naar  voren zouden brengen. 
Verder  neem ik het woord socialist terug na de verzeke-
ringen van Prof. Valckenier , hoewel ik niet kan 
toegeven, dat van een .aantijging"  sprake is. k ben ge-
woon een schilder  van futuristiese schilderijen futuris t 
te noemen, tot mij  een betere benaming geleerd wordt. 

. 
e juiste methode, die m. i. de heer  Peteri had moeten 

volgen, was geweest den invloed na te gaan, die iedere 
bepaling op de schoonheid van de stad heeft uitgeoefend, 
om dan de verkregen uitkomsten samen te stellen. "Wan-
neer  echter  de heer  Peteri een meerderheid van nuttig-
heidsbesluiten ontdekt en tevens de oude stadjes als 
schoon ziet en dan besluit tot een verband tussen het 
een en het ander, dan .ontwaren we daar  achter  deduk-
tieve gedachten", dan is _de synthese slechts schijnbaar 
en niet wezenlik". 

 EN . 
t hoofdgewicht van het proefschrift moeten we, ook 

volgens Prof. Valckenier , hechten aan de nuttig-
heid-schoonheidtheorie. Prof. Valckenier s schrijf t 
o. a. m is het een zeer  bijzondere verdienste van 

. Peteri, dat hij  het is geweest, die de theorie van Sitte 
op de daaraan dusver ontbrekende.basis der historische 
feiten heeft gesteld." 

En nu is het merkwaardig, dat . Peteri in dit belang-
rijkst e deel van zijn boek, juist in deze bewijsvoering, 
grote denkfouten maakt! 
k meen aangetoond te hebben, dat een gebogen straat, 

die zich aan een bestaand water  aanpast, daarom schoon 
kan zijn. n dat geval zijn de huizen gelijktijdi g met het 
water  waarneembaar; dan is het verband zichtbaar. 

r  dat deze nuttigheidsschoonheid verdwijnt wan-
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neer het water  gedempt wordt. s de straat dan nog 
schoon, dan is ze schoon om andere redenen (bijvoor -
beeld schoon om het afwisselende, steeds veranderende 
stadbeeld; schoon om de afwezigheid van vergezichten, 
om het altij d klare beeld; schoon om het oplossen der 
moeilijkheid aan een gebogen straat eigen, omdat een 
gebouw, dat door de gebogen straat meer  opvalt, een 
meer  verzorgde architektuur  bezit; of nog om velerlei 
redenen).  de straat is niet schoon, en hier  komt het 
op aan, niet schoon om het natuurlikerwijs zich schik-
ken naar een bestaand water. Nu zou de heer  Peteri, hoe-
wel niet juist redenerend, toch nog gelijk kunnen heb-
ben, wanneer  noodzakelik aan de gevolgde methode de 
genoemde goede eigenschappen verbonden zijn of wan-
neer  prakties deze altij d samengaan.  ook dit is 
niet juist. 

t bouwen langs een bestaand water  kan een lelike 
straat tengevolge hebben, wanneer  later  dit water  ge-
dempt wordt. k gaf als bewijs het dorp, dat totaal be-
dorven was door de natuurlik e terreingesteldheid, door 
de nuttigheidspolitiek; een beekje, dat dwars op een 
bestaande weg uitliep, was oorzaak, dat alle bouwter-
reinen scheef verkaveld werden, zodat we scheluwe 
bouwkunst of tandzaag bouwkunst te zien kregen. -
zelfde methode, let wel dezelfde methode, kan dus even-
zeer tot schoonheid als tot leukheid voeren. 

, zo schreef ik, .moest het onderzoek zich 
uitstrekken over de vraag: in welk geval zal dit gebeu-
ren."? m ook is de absolute theorie van Peteri ge-
vaarlik. 
Op bladz. 164 en 165, waar  over  pleinen gesproken 
wordt, schrijf t de heer  Peteri: 

e schoonheidsregel, dat het uiterlij k moet aangeven, 
wat het innerlij k bergt, geldt zeker  ook voor de pleinen. 
Een marktplei n eischt gebouwen, die de drukt e van den 
handel uitdrukken , die door  hun aanblik levendigheid 
geven, terwij l een rustplein ernst en deftigheid of wel 
stille nederigheid eischt van de omringende gevels. t 
meest valt dit op, als men de pleinen beschouwt op die 
uren van den dag, dat zij  aan hun bestemming beant-
woorden. Geen marktplei n is mooier  dan op het oogen-
blik , dat de lovende en biedende kooplui bij  hun kleu-
rige waar  leven en warmte geven aan het gansche too-
neel. . ." 

, dit is ware nuttigheidsschoonheid. 
Vraag: "Waarom is dit marktplei n zo mooi? 
Antw. : Omdat het zo geschikt voor  de markt is. 
Vraag: Wanneer is het plein het mooist? 
of liever: "Wanneer  alleen is het plein mooi? 
Antw. : Als er  markt gehouden wordt. 
Nu blijk t zonneklaar  het verschil met het gebogen 
straat vroegere gracht geval. 
"Want vragen we hier: "Waarom is die straat zo mooi? 
dan kunnen we niet antwoorden: omdat door  de archief-
studie van . Peteri gebleken is, dat hier  vroeger een 
beek was. 
Toevallig was de loop van de beek voor de bebouwing 
gunstig; denken we het geval, dat de beek een veel 
sterker  kronkelende loop had gehad en dat men op 

dezelfde wijze er  aan gebouwd had, dan was een lelike 
straat ontstaan. e heren Prof. Valckenier s en 
Peteri beseffen dit verschil niet. 
Op bladz. 230 en 231 over  winkelhuizen heet het: .Ook 
hadden deze huizen behoefte aan zolders, om de waren 
te bergen. Toenmaals was de zolderverdieping dus geen 
verloren ruimt e en kon men de huizen optrekken met 
flink e hellende daken, die mooie topgevels toelieten. e 
noodzakelijkheid de waren tot de bovenste verdieping 
op te hijschen dwong daarbij , den voorgevel verticaal 
te laten doorloopen en was een belemmering voor de 
ontwikkelin g van huizen met gootlijsten aan den straat-
kant."  *) (Goede voorbeelden van stadsbeelden met hui-
zen, die goten aan den straatkant hebben, zijn blijkbaa r 
den heer  Peteri onbekend). e topgevels geven een 
vriendelik aanzien aan de straten. Elke wisseling van 
gevelbreedte gaf een verandering in nokhoogte en daar-
door  eenige speling in de voorgevels. Zij  beletten het tot 
stand komen van een over de geheele straatlengte door-
loopende kroonlijst , die nu bijv . verschillende Amster-
damsche straten een schrikkelijk e leelijkheid bijzet." 

s : "Waarom is die straat mooi ? 

Antw : Om het vriendelik uitzien, om het levendige sil-
houet, om de speling in de voorgevels en zo voort en niet 
om de geschiktheid tot hijsen. 
"Waren de huizen zeer  verschillend van breedte, en 

n ze tot zeer  ongelijke hoogte opgetrokken, dan was 
die straat lelik geworden, op dezelfde wijze. 

e wil ik volstaan. 
e schoonheid is het gevolg van bijkomende omstandig-

heden ; ik noemde deze schoonheid in het gewraakte 
artike l toevalligheidsschoonheid, beter  is het van toe-
vallige schoonheid te spreken ; de heer  Peteri is in ge-
breke te bewijzen, dat noodzakelik de nuttigheid met 
deze schone bijkomstigheden gepaard gaan. t recht 
mag men daarom vragen: „"Wa t heeft de praktij k toch 
aan dit soort verklaringen?" 

Natuurli k kan nuttigheid tot schoonheid leiden, maar 
dit hangt geheel af van de wijze, waarop de nuttigheid 
voor de schoonheid benut wordt. 

l heb ik hierop zelf gewezen o.a. in het artikel 
over  het verkeer, waar  ik van de verkeerseisen hun be-
staansrecht erken en door  het kunstvol voldoen er  aan 
de moderne schone stad zie ontstaan, waar  ik van ver-
keersaesthetiek gewaag. Zelfs in de bespreking van 
het boek van den heer  Peteri komt dit aan het licht. 
„Een plein voor  warenhuis, postkantoor  en hotels moet 
naar  moderne begrippen juist druk zijn" . .Een schouw-
burg moet men liever  op een stil plein projekteren" . 

e grote stationsweg is prakties niet voldoende benut, 
het villaterrei n terzijde is ongunstig gelegen". 
Allemaal om de leer  van de nuttigheid, maar  een andere 
leer  dan die, welke de heer  Peteri verdedigt en welke de 
goedkeuring wegdraagt van Prof. Valckenier . 

t men menen, dat het al of niet zuiver  redeneren 

slechts van filosofies belang is, dan zij  er  op gewezen 
dat het gevolg van het konsekwent toepassen van de 
leer  van Peteri is, dat uitbreidingsplannen als dat van 
Alkmaar ontworpen worden. 

T N V A N . 
n opmerkingen over  het plan van Alkmaar gemaakt 

onderschrijf ik nog eens met volle overtuiging. 
Ter bestudering verwijs ik naar  de afgedrukte platte-
grond in het Bouwk. "Weekblad no. 30 en vooral naar  de 
memorie van toelichting in het boek zelf, aangeschaft 
door de bibliotheek van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst en verkrijgbaa r  bij  de N.V. -
dels . voorheen n Coster  &  Zn. te Alkmaar . 

e vergissing, die ik volgens Prof. Valckenier s be-
ging door  op de naam t de aandacht te vesti-
gen is alleszins begrijpelik . e heer  Peteri spreekt over 

t (met hoofdletter) en , terwij l 
hij  toch eenvoudig voor de oriënterin g het woord moer-
riool had kunnen inschrijven, 't k mij  een kleine bie-
zonderheid, die het utiliteitsdenken van den heer  Peteri 
kenschetste, priecies in overeenstemming met de wa-
renhuiskerk. 

E E V A N N VA N . 
. 

e talrijk e insinuaties en beschuldigingen laat ik onbe-
sproken als niet ter  zake dienende. 

. 
. 

m 

*) e opmerkingen van den heer  Peteri betreffen de bouw-
kunst en niet de stede bouwkunst. e enige konklusie, die hieruit 
te trekken valt is deze: t de moderne stad ook met goede 
bouwkunst gebaat zal wezen. 

d ik, nu enkele weken geleden, kunnen vermoeden, dat de 
Comm. van e zich verplicht zag, mijn ingezonden artikel 
wegens plaatsruimte, naar  verhouding van het onderwerp, te 
moeten weigeren, ik had het, van het begin af aan, aanmerkelijk 
ingekort. Een goede debater  komt geen weken na dien, met een 
antwoord aan; maar  ik meende, wegens de beginselkwestie, èn 
tegenover  mij  zeiven, è;i tegenover  de school van . kort en 
bondig het volgende te moeten antwoorden ter  toelichting van 
het verslag. e verslagen zijn nu van alle lezingen gegeven en 
hierop heb ik gewacht. 

Voor den onbevooroordeelden lezer  der  voordracht van den 
r  v. d. Pek en hetgeen ik hierop heb gemeend ter  vergadering 

te moeten antwoorden (opgenomen in het Bouwkundig Week-
blad 7 Juni 1913) alleen slechts dit: 
n het verslag vind ik niet, dat de meeste Grieksche wijsgeeren, 

zooals . v. d. Pek zeide. het land uit moesten. („Z e moesten 
er  uit" , zóó was de uitdrukking) , omdat zij  de Godsidee loslieten 
en .den bovenstroom van . v. d. Pek volgden." 
Wie dit in het verslag niet leest, begrijpt niet. dat het mij  juist te 
doen was, om het tegendeel hiervan aan te toonen. Wie toch de 
Grieksche wijsgeeren kent, weet toch waarlij k wel, wat Socrates, 
Plato, Aristoteles leeraarden. k kan zulk een gezegde waarlij k 
niet verklaren. , die een gewoon gymnasium heeft afge-
loopen, iets aan grondige schoonheidsleer  der  klassieken heeft 
gedaan, weet toch en heeft het zelf in de oorspronkelijke taal 
kunnen lezen, dat in alle verheven meesterwerken, zoowel van 
bouw- en sierkunst, als poézy en wijsgeerige bespiegeling niet 
ten grondslag ligt het naturalisme van  v. d.  maar wel 
degelijk een godsidee; deze is het,die de leidende en bezielende 
gedachtengang is. Wie denkt hier  niet aan ! n 
zou, wanneer  hij . v. d. Pek ter  vergadering niet gehoord 
heeft, volgens het verslag, de reden van mijn antwoord niet be-
grijpen. Vandaar deze korte toelichting en tegenspraak. 
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Verder  heb ik wel beweerd - in tegenstelling van . v. d. 
Pek's leer  dat alles, wat wij  in de wereld bewonderen, op 
analogische, nietophysische wijze een afstraling is van Godszijn, 
maar niet. zooals het verslag zegt. dat ons leven een afspiege-
ling ervan is; wel, dat het een afspiegeling hiervan behoort te 
zijn. n voorzeker  geheel iets anders beteekent. k zou ten-
minste wat er  in het verslag staat omtrent dit punt, niet gaarne 
onderschrijven. 
Ook ben ik tegenover  mij  zelf verplicht hier  op te merken, dat ik 
nooit de uitdrukkin g „ingepalmd" zou gebezigd hebben, zooals 
het verslag terecht weergeeft, hadde de r  v. d. Pek zelf niet 
deze uitdrukkin g tegenover  de e k gebezigd. n het 
verslag van . v. d. Pek lees ik ..ingelijfd" ; voorzeker  een 
veel zachter  klinkende uitdrukking , terwij l men mij  het woord: 
„ingepalmd"  laat zeggen. k heb evenwel den r v. d. Pek 
zulks slechts nagezegd, en laat ik ronduit spreken, in alle 
eerbied voor  ieders overtuiging, dit woord: „inpalmen"  prik -
kelde mijn besluit tot een wederwoord ter  verdediging, om eigen 

d en naar  mij n vaste overtuiging, van ware kunst-
historie, niet onweinig. e monumentale bouwwerken en ver-
heven literatuur  in het bloeitijdperk vóór de e of vóór 
de geboorte van den r  leeraar , Fichte, Schel-
ling etc, zijn toch waarlij k wel kunstwerker, welke niet be-
hoeven onder  te doen, voor  wat tijdens deze laatsten en in latere 
moderner  tijden tot stand kwam. Om dit goed te beoordeelen. 
had . v. d. Pek wellicht goed gedaan, eens goed te bepalen, 
wat hij  in wezen verstaat onder: schoon, verheven, grootsch, 
subliem - want eeu goede grondige definitie, vernam ik niet en 
wat hij  liet zien, bewees mij , helaas voor  hem, geen , 
niets. 

k kan het met zijn redeneering niet eens zijn. 
Omdat een drievuldigheidkerk te midden van hemelkrabbers 
staat, is hierdoor het bewijs geleverd, dat de hemelkrabber 
schoon is. van ware vooruitgang getuigt in schoonheidsopvatting 
en om deze reden deze kerk leeli/k is ? — 
Wie de verheven symboliek kent in haar  volle beteekenis van 
een kathedraal in al hare uitingen, moet toch met mij  wel vreemd 
geoordeeld hebben over  de kennis van . v. d. Pek, toen hij 
het plein voor  St. Pieter  een voorkerk noemde mij  bewegen 
zijn opvattingen, omtrent de Grieksche en e tempels, 
totaal niet voor de waarheid van zijn begripsgeschiedenis der 
schoonheid. 
k hoop. dat de applaudisseerende vergadering ook eens onze 

theorie moge hooren; wat wij, in tegenstelling van . v. d. 
Pek's theorie onder  schoon verstaan. - Et audiatur  altera pars ! 
Niemand,zelfs de felste tegenstander, kanhierbij  iets verliezen.— 

n praat in 't andere kamp dikwijl s zooveel over e 
domperigheid, maar  kent men wel de rafio fundamentalis van 
hetgeen de goed ontwikkelde e kunstenaaronder  schoon 
verstaat. t men wel eens aan het axioma, dat ook na s 
geboorte voor  velen nog vast staat, als een paal boven water: het 
zijn de werken die den meester  loven. En wèlgroot waren die 
meesters, van wier  verheven kennis de eeuwen trotseerende 
werken nog heden ten dage den lof zingen ! 
Volgens mijnh . v. d. Pek. geeft Emmanuel t eerst het gezui-
verd wetenschappelijk wereldinzicht „hi j  is de baanbreker  van 
zijn bovenstroom." t is onjuist, volgens mijnh . v. d. Pek, dat de 
schoonheid zit in dat of dit voorwerp; zijn schoonheid is slechts 
een louter menschelijk begrip ; de geschiedenis der  schoonheid is 
slechts de geschiedenis der  menschelijke begrippen. Tot zoover  de 
volgeling v. t . maar  laat hij  dan weten, dat tusschen de 
genieën en wijsgeeren van vóór s verschijning en tusschen 
deze leer, een nooit te overbruggen afgrond bestaat. n beide 
scholenbezield zijn, beide, met de beste bedoelingen, om werke-
lij k altij d iets schoons tot stand te brengen, beide zijn in dit op-
zicht vrienden, maar  ook vijanden tevens. 
Wij zeggen: niet omdat ik iets begrijp, inzie, is het schoon, maar 
omdat het voorwerp, hetgeen we zien, hooren, begrijpen, eigen-
schappen heeft, welke per se het epitheton schoon vorderen, 
daarom is het schoon volgens onze school. 

e . geen absoluut schoon aannemend, noch volgens zijn 
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leer  kunnende aannemen, omdat hij  geen volstrekte zekerheid 
heeft omtrent zijn eigen kenvermogens, vindt iets schoon, omdat 
zijn  het schoon vindt ; zijn Ejw. is de ratio fundamentalis; 
vandaar  dat zijn subjectief persoonlijk begrip maakt, dat iets 
schoon of niet schoon moet heeten. 
Wij komen door  de kracht onzer  redeneering. als basis nemende 
de geziene, gevoelde waargenomen stoffelijke wereld met al hare 
vormen.eigenschappen,totéénabsolnte,eenige,boven alles oprne-
tophysische analogische wijze, uitstekende schoonheid. Naar deze 
schoonheid.wordt door  ons, al wat schoon is, gemeten; naar  deze 
schoonheid, wordt door  ons, al wat schoon moet worden, zooveel 
mogelijk ontworpen en gemaakt. 
Voor  den t bestaat dit absoluut eenig model niet; hij  ont-
werpt, vormt zijn schoonheid op zijn manier; nu eens door  den 
drang der  omstandigheden zich richtend naar  de traditioneele 
regelen der  voorgeslachten, dan eens geheel met deze brekende. 
Vandaar de ongebreidelde vrijhei d van kleur, vormen, lijnen in 
bouw- en sierkunst, een natuurlij k gevolg voor  de vooropgezette 
en door  velen gevolgde leer. Vandaar, dat volgens stricte conse-
quentie van zijn eigen leer, de r  v. d. Pek geen schoonheid-
commissie naast zich dulden kan; volledige vrijhei d in schoon-
heidsuiting of wat de  meent, dat schoon is, moet geduld 
worden; vandaar de logische niet op te lossen strijd , tusschen 
den t en r ook vandaar  mijn protest. 
Op de vergadering werd door  mijnh . v. d. Pek de leer  van , 
als de leer. als de heilbrengende, eenig erkende althans geldige 
leer  verkondigd. s . zoo zeide hij  was de baanbre-
ker, bracht eerst het zuiver  wetenschappelijk wereldinzicht. 

n protesteerde ik en millioenen zullen zulks doen met 
mij . t voorgeslacht der  klassieken, aanhangers van Socrates 
Plato, Aristoteles, Cicero, Augustinus, Thomas en honderden 
anderen. 

Ons protest geldt hier  die bandelooze vrijhei d van modernen, 
, futuristen, cubisttn, hoe zij  zich verder  noemen; zij 

die ons, die nog vasthouden aan de objectiviteit der  dingen, en 
nog vertrouwen in ons eigen gezond verstand vormen en 
kleuren, als schoon willen opdringen, zonder  ons eenig bewijs te 
geven, maar  alleen, omdat zij het zoo als schoon betitelen. 
Vandaar  mijn vaste meening, dat geen schoonheidscommissie 
nut kan aanbrengen, waar n en zij, die aan de objectivi-
teit der  dingen vasthouden, te zamen zitting hebben. 
Wi l een schoonheidcommissie nut stichten, dan zullen hare 
leden vast moeten houden aan de sensus communis over  schoon 
der voorgeslachten, dan zullen zij  uit moeten gaan van een stel-
regel, dat alleen dat schoon is, wat door  zijn verscheidenheid in 
eenheid den geheelen mensch aangenaam aandoet, vooral voor 
zoover het zijn verstand betreft. e schoonheidsbepaling, 
waartoe de t komt door  beschouwing der  verheven 
eigenschappen der  absolute schoonheid; schoonheid, welke hij 
door  beschouwing der  wereld leert kennen; deze schoonheid-
stelling zal ieder  een zekere weg wijzen ter  beoordeeling: steu-
nend alzoo, op wat positief schoon is en blijf t de eeuwen door, 
vast vertrouwend in het verheven licht der  rede. quodcommune 
habemus cum ipsis angelis ; bouwend op ons absoluut zeker  ken-
vermogen en hierin bevestigd en geleid door de sensus com-
munis van alle beschaafde volkeren der  wereld, komt men tot 
het verheven model, dat boven uiterlijk e schoonheid uitschit-
tert ; en in tegenstelling van het zoogenaamd zuiver weten-
schappelijk wereldinzicht van t en . v. d. Pek, zal het 
nut der  schoonheidcoinmissies overal blijken , en zullen deze 
leden bij  het beoordeelen der  waarde van meesterwerken en 
ontwerpen voor  bouw- en sierkunst, ons voor  veel wanordelijks, 
grillig s en subjectivistisch, ongemotiveerd begripsschoon bewa-
ren en behoeden en daarentegen, de positieve, ware, zekere, 
evidente, harmonische schoonheid van steden, dorpen en lan-
dauwen, voor  ons zorgvuldig behouden, verbeteren, bevorderen 
en zoo mogelijk idealiseeren. 
Amsterdam. 10 Aug. 1913. 
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 : . Nieuwe . Alg. Sep-
tember-Vergadering-Excursie. — g op 
2 September a.s. Verbouwing Gouvernementsgebouw te 
Utrecht. Examenvragen. . n -
moriam. Over  Architecten en Stadsschoon, door . B. N. Bol-
derman. e l der . t. bev. d. Bouwkunst in 
rechten erkend. Gemeentelijke Woningbouw, door  A. ; 
besproken door  J. . Schaad. — z contra Valckenier , 
door  J. . Schaad. Prijsvragen. . Varia. -
Berichten. Personalia. 

. 

E . r  het r  zijn aangenomen 
als Buitengewoon . de heeren: 
Jan A Warntjes. Bouwkundige, Vriescheloo. P. de . 
Bouwk. Teekenaar. . J. J. . Ged. Bouwk. Op-
zichter, k van . W. van den , Ged. Bouwk Op 
zichter, Amsterdam. J. . J. Weeda. Ged. Bouwk. Opzichter, 
Oud-Beijerland, F. W. , Bouwkundige, den , 
W. Pronk, Bouwk. Opzichter-Teekenaar, , . J. 

, Student T. , den . 

. G . 
n aansluiting aan het bericht in het B. Weekblad van 23 Augus-

tus j.l . volgt hieronder het meer  uitgewerkte voorloopige pro-
gramma, opgemaakt door de Commissie van Voorbereiding in 
overleg met het Bestuur  van de Afd. m en Omstreken. 
Behoudens wijziging, is de excursie bepaald op g 16 Sep-
tember en de Vergadering van Architect n op Woensdag 
17 September. (Per  abuis is deze vergadering in B. Weekblad van 
23 Augustus ook geplaatst op g 16 Sept.) 

g 16 September. 
Excursie naar . 
Vermoedelijk om 10' i uur  v.m. Samenkomst in de hal van het 
Stadhuis op den Grooten . 
Bezichtiging van de Vleeschhal, ook inwendig. 
Bezoek aan de oude St. Bavo; daarna wandeling langs het Noor-
der Spaarne naar  het 

s . 
Te voet of per  tram naar l , waarteluurn.in.de 
lunch gebruikt zal worden. 

a wandeling langs het Paviljoen, den kleinen g 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

door het k en Zuiderhoutpark , langs het 
Zuiderbuiten Spaarne. door  den t naar  de nieuwe Sint Bavo. 
Van daar  per  electrische tram naar  Aerdenhout, waar  de vill a 

l van den heer  Bunge bezichtigd wordt. Wandeling door 
Aerdenhout en verder  per  tram naar  Zandvoort. 
 5 uur  n.m. bijeenkomst in de Bodega van het groote Bad-

huis aldaar. 
6 uur  n.m Gemeenschappelijke maaltij d in het Groote Badhuis. 
Zooals gezegd is dit Programma nog voorloopig. daar  b.v. van 
den heer  Bunge nog geen bericht is ontvangen of zijn vill a be-
zichtigd mag worden. 

e Commissie heeft de excursie bepaald op den eersten dag. 
opdat de leden dan in de gelegenheid zijn met elkaar  van ge-
dachten te wisselen over  de belangrijke onderwerpen, die den 
volgenden dag behandeld-zuilen worden. 

Woensdag 17 September. 
Vergadering van n ten lO'/a ure v.m. in het Ge-
bouw der . 
Verkiezing van de Commissie tot het nazien van de g en 
Verantwoording (zie Alg. . , art. 13). 
Verkiezing van de Commissie van Stemopneming (zie Alg. 

. , art. 13). 
Bespreking van de onderwerpen : 
1. e door  de P. P. C. voorgestelde wijzigingen en aanvullingen 
in de Nat. Prijsvraag n en in het . t der 
P. P. C. gepubliceerd in B. Weekblad 1913 no. 33 en 34. 
2. e door het r  voorgestelde wijzigingen en aan-
vullingen in de Programma's van Eischen voor  de examens der 

. (Zie het verslag der . Bestuursvergadering van 5 Aug. j.l . 
in B. Weekblad van 23 Augustus blz. 413 e. v.) 
3. e concept Statuten en . , opgesteld door  de 
Fusie Commissie. 
4. e al of niet wenschelijkheid van Openbaar  bouwkundig Ad-
vies bureaux. 

a of des avonds gemeenschappelijk bezoek aan de ten-
toonstelling E.N.T.O.S. 
Ten opzichte van punt 4 zij  er  aan herinnerd, dat dit onderwerp 
ook besproken is op de j.l . gehouden Alg. . e 
inleidingen met het debat zijn opgenomen in B. Weekblad no. 
23, 26, 27. 28. 30 en 32. Aangezien op de g geen 
conclusies zijn genomen en het gewenscht is. dat de Architect-

n der j  spoedig zich over  dit belangrijk onderwerp uit-

425 

http://waarteluurn.in.de


spreken, mede in verband met de Concept Statuten en . 
t van de Amsterdamsche Commissie voor  het Stads-

schoon (zie het verslag der  vergadering van de 3 Amsterd. . 
Bestuurderen met het Bestuur  der  Afd Amsterdam in B. 
Weekblad van 23 Augustus blz. 415) is dit onderwerp wederom 
op de agenda van de Alg. Sept. Vergadering geplaatst, zoodat 
daar  een beslissing genomen kan worden. 

N T E . -
. n herinnering wordt gebracht, dat art. 31 van het 

Alg. . t bepaalt, dat geen voorstel ter  Algemeene 
September  Vergadering wordt behandeld, dat niet schriftelij k 
behoorlijk toegelicht en door  minstens 10 n of een 
Afdeelingsbestuur  onderteekend. acht dagen voor  de vergade-
rin g is ingekomen bij  het . 

G OP G 
2  A.S. TE N 10' E N T GEBOUW-

. 

Op de Agenda komt voor. o.a.: 
n stukken. 

n van den Voorzitter . 
Alg. September-Vergadering-Excursie. 
Vaststelling van het praeadvies van het r  over  de 
door  de Fusiecommissie voorgestelde Statuten en Alg. . 

. 

G S GEBOUW T E 
. r  het r  is het volgende adres in-

gediend : 
Ansterdam, 27 Aug. 1913. 

Aim Zijne
van Binnenlandsche Znken te 's Gravenhage. 
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, het r 
van de j  tot Bevordering der  Bouwkunst, 
dat het kennis genomen heeft van het adres van het Utrechtsch 

, aan Uwe Excellentie gericht den 23 Juli 1913. in 
zake het door  het College van Gedeputeerde Staten overgelegd 
ontwerp betreffende verbouwing en uitbreidin g van het Gouver-
nementsgebouw te Utrecht en de door  het d voor-
gestelde verbeterde oplossing, waardoor  de groote tuin van de 
woning van af de straat niet aan het gezicht onttrokken wordt, 
dat het zich geheel met deze verbeterde oplossing vereenigt, en 
mitsdien Uwe Excellentie beleefd verzoekt, terwill e van 
Utrechtsch Stadsschoon. te bevorderen, dat het ontwerp gewij-
zigd worde in den geest, als door  het d is aange-
geven. 

't Welk doende, enz. 
Voor het Hoofdbestuur voornoemd, 

w. g. A.  G.BZN.. Voorzitter. 

w. g. J. . Secretaris. 

N G . -

G  en  VA N N ) 

van de Examens, ingesteld door  de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, zijn in boekvorm verkrijgbaar  voor  de 
jaren en tegen de prijzen als hieronder  is aangegeven: 
Bouwkundig Opzichter  1913 af l. , 1912,1911 a f 0.85,1910 a f0.50. 
BouwkundigTeekenaar  1913. 1912.1911 af 0.50; 1910,1909a f 0.30. 
Uitvoerder  van Bouwwerken (Onderbaas) 1913.1912.1911 a f 0.85. 

t bedrag moet vooruit per  postwissel overgemaakt worden 
aan het Bureau der , t 402, Amsterdam. 

. 

SS N . 8 

m 
en 20 Augustus 1.1. overleed te m zeer 
onverwacht en zonder  eenig voorafgaand 

! ziekteproces de heer  P. G -
i , een bekende figuur  in de bouw-

wereld, zoowel in als buiten de plaats zijner  inwoning. 
Een bekende figuur  ook in de . tot bevordering der 
Bouwkunst, waarvan de overledene een der  oudste 
leden was, die de vergaderingen altij d trouw bezocht en 
steeds groote belangstelling toonde in het werken en 
streven der . 
Eerst bestemd om in den handel zijn toekomst te vin-
den, trok de beoefening der  bouwkunst g -
rinck meer  aan, waartoe hij  gereede aanleiding vond, 
waar  zijn vader r . J. s te -
lem, een gerenommeerde metselzaak dreef en tevens de 
architectuur  op niet onverdienstelijke wijze beoefende. 
Na eenige jaren practische voorbereiding vond de heer 

. . eene plaatsing bij  den aanleg van de Staatsspoor-
wegen in d om daarna met - en voorloopig 
onder  leiding van zijn vader  diens zaken te behartigen. 
Toen de heer . J. k zich uit de zaken terugtrok 
werd de metselaffaire met daaraan verbonden oven-
bouw, de handel in bouwmaterialen alsmede de archi-
tectuur  door  den heer g k voortgezeten 
werden door  hem in samenwerking met de firm a -
tens &  Zoon en anderen vele en belangrijke werken 
uitgevoerd. 
Als een der  laatste typen van de oude Gildemeesters 
kon . . zich moeielijk aanpassen aan het meer  en meer 
op den voorgrond tredende systeem van publieke en 
onderhandsche aanbesteding, waardoor  langzamerhand 
de eigen uitvoering van werken minder  werd en hij  zich 
allengs meer  op de architectuur  ging toeleggen, waartoe 
zijne relaties met verschillende groote broodfabrieken 
als ovenbouwer en zijne functie als medebestuurder  van 
de e Gemeente met hare belangrijke stich-
tingen te m gereede aanleiding gaven. Naar  zijne 
ontwerpen en onder  zijne leiding werden dan ook be-
langrijk e werken uitgevoerd. Wi j  noemen hier  onder 
meer, behalve verschillende brood- en meelfabrieken, 
de beide schoolgebouwen der e Gemeente, 
het e Armhuis, verschillende belangrijke 
winkel- en woonhuizen enz. Ook de etablissementen van 
de firm a Vroom & n te dezer  stede werden on-
der zijne leiding op verdienstelijke wijze tot stand ge-
bracht. 
Aan g k is het voorrecht te beurt geval-
len om tot aan zijn overlijden, op 72 jarigen leeftijd, de 
arbeid die hem lief was te mogen en te kunnen voortzet-
ten, terwij l hij  als Voorzitter  of bestuurslid van ver-
schillende vereenigingen op maatschappelijk gebied tot 
den einde toe met lusten toewijding hare belangen hielp 
bevorderen. 

t g k is een van de weinige nog over-

gebleven bouwmeesters van den ouden stempel heen 
gegaan. Zij n aandenken zal bij  vele vrienden lang be-
waard blijven. 

, Augustus 1913. . J. G. 

OVE N 
m . 

EN 

. B. N. . 

msterdam mag zich in de laatste jaren verheu-
gen in een levendigheid op het gebied van het 
bouwvak, zooals het die in jaren niet heeft ge-
kend. e straten, ja zelfs heele wijken, ver-

rijzen met een snelheid, die verbazen moet. 
s is het uiterlij k schoon dier  straten en wijken niet 

evenredig met de snelheid, waarmede zij  zijn verrezen. 
, eentonigheid, troostelooze eenvormigheid 

eenerzijds, dwaze overlading, misplaatste motieven 
en rustelooze groepeering anderzijds, wedijveren hier 
met wat ons de zeventigerjaren in .de Pijp"  en elders 
gebracht hebben. En het groote publiek, dat wel mee-
rendeels geen verstand heeft van het bouwvak, doch 
waarvan de schoonheidszin genoeg is ontwikkeld om te 
zien, dat het leelijke hier  hoogtij  viert, moppert op den 
bouwheer, en beklaagt zich, dat de architecten hun zoo 
weinig goeds te zien geven en zooveel blij k geven van ge-
brek aan „kunnen" . „Al s ik mijn vak zoo slecht verstond 
als zij, dan "en hoofdschuddend gaan zij  verder. 
s het hun schuld, dat zij  de architecten dikwijl s verden-

ken, terwij l deze meerendeels aan de zaken part noch 
deel hebben? 
k heb een onzer  meest eminente mannen op het gebied 

van het bouwvak eens op een lezing hooren zeggen: „Al s 
erin Frankrij k iets „gebeurt" , dan noemen ze dikwijl s 
als oorzaak: „Cherchez la femme!"  in d kunnen 
we dat eenigszins wijzigen en zeggen: . Cherchez l'archi -
tecte!"  En als antwoord erken ik, dat de man dan heel 
vaak niet te vinden is. A l die wijken zijn meestal ge-
bouwd, zonder  dat ooit een architect er  aan te pas 
kwam, zonder  dat ooit een architect ook maar  poogde 
op dien bouw eenige zeggingsschapuit te oefenen. Vind t 
hij  dat beneden zijn waardigheid? 
k wil dat niet aannemen, want ik weet, dat het dikwijl s 

een veel moeilijker  vraagstuk is, voor  een plan op een 
terreintj e van  5 . breedte, afgescheiden van de in-
deeling, een gevel te ontwerpen, waarvan de kosten, 
redelijkerwijz e gesproken, vallen binnen het bereik van 
den bouwheer, en waarvan het uiterlij k aanzien draag-
lij k is en zich behoorlijk aanpast aan de omgeving, 
dan gevels te ontwerpen voor  plannen op ruimer ter-
reinen, problemen, welke meerendeels hier  ter  stede 
wel door  architecten worden opgelost. 

e architect is veel „zoek" , niet alleen bij  de uitvoering 
van bouwwerken; bij  lezingen, zijn vak betreffende, is 
hier  ter  stede gewoonlijk de architect.... afwezig; in 
de toekomst zien en zaken ter  hand nemen, misstanden 
verbeteren hun vak betreffende, wat doen ze eraan? t 
gehalte van wat gebouwd werd ging gaandeweg zóó 

achteruit, dat van overheidswege aan de vrijbuiteri j 
paal en perk gesteld moest worden. 
Er kwamen bouwverordeningen! Niet dat deze er  vroe-
ger  niet waren, maar  't gehalte was toen anders. Zoo 
schreven de n om brandgevaar  te voorkomen, 
een maximum-dikte der  muren voor. n bouwde dan 
van zelf niet te hoog. Probeer  dat nu eens, om op zoo'n 
manier  Uw voorschriften samen te stellen ! 

n hebben de architecten zeker  den achteruitgang van 
de bouwerij  gezien, en de overheid opgegeven, op welk 
gebied zij  haar  in overweging gaven bindende voor-
schriften te maken ? Voorschriften, die zij  van zelf op-
volgden en waardoor  zij  de beunhazerij  den kop konden 
indrukke n ? 
k geloof, om een enkel voorbeeld te noemen, dat op die 
wijze niet de Amsterdamsche verordening in 1905 is tot 
stand gekomen. 
En toch, ge kunt het meermalen in de tijdschrifte n lezen, 
dat vele architecten nu luide het nut van de aanwezig-
heid van bouwverordeningen verkondigen, terwij l zij 
toch bitter  weinig hebben medegewerkt bij  de totstand-
koming daarvan ; en als gevolg hebben zij  door  hun 
lakschheid, door  hun stilzitten, toen het tij d was, thans 
een instituut gekregen, waarop hun invloedssfeer  niet 
groot is. 

En wat gebeurt er  nu ? Onze steden worden meer  en 
meer  ontsierd, op de vreeselijkste wijze wordt haar  aan-
zien verminkt . t kunnen we dagelijks hier  ter  stede, 
te Amsterdam, zien. En waren het toen de architecten, 
de mannen van het vak, die het initiatie f namen om daar 
een einde aan te maken? 
Neen, het was een Oudheidkundig genootschap, het was 
Amstelodamum, dat daar  den eersten stoot aan gaf, en 
tot dank verweten nog eenige architecten het dezen 
mannen, die buiten het vak stonden, dat ze zich bemoei-
den met zaken, waar  ze geen verstand van hadden. Als-
of men zelf muziek moet kunnen maken, om te hooren 
of muziek mooi is, alsof men zelf schilder  moet zijn, om 
een mooie schilderij  te kunnen waardeeren. Gelukkig 
voor  de heeren architecten staan de zaken anders. -
mers ware het zoo, dan zou niemand kosten maken om 
een architect zijn huizen te laten bouwen, omdat hij  als 
niet-architect toch niets van een goeden gevel of goede 
distributi e begreep: de heeren architecten zouden 
dan alleen elkaar  over  en weer  opdrachten verstrekken. 

e oudheidkundige vereenigingen klopten bij  schilders-
en andere kunst vereenigingen aan met de vraag: „ku n 
jelui het langer  aanzien?"  En met het antwoord: ..'t 
verveelt ons al jaren"  sloten deze zich bij  hun kunst-
broeders aan. Nu gingen ze ook bij  de architecten, en 
daar  stond bij  een hunner  .niet noodig"  op de deur. 

t was makkelijk , de deur  behoefde danniet eens open-
gemaakt te worden. Gelukkig was dat maar  een heel 
klein huisgezinnetje. Ze gingen toen naar  een andere 
famili e architecten, dat waren verstandige mannen, die 
verleenden hulp. 
En toen gingen de oudheidkundigen met hun kunst-
broeders, de schilders en literatoren, weer  verder  en 
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togen naar  een familie, waar  veel jongelui aan huis 
waren. Ze dachten: die ouderen denken misschien toch 
.. 't zal mijn tij d wel uitdienen", dus nu gaan we daar, 
waar  jong en frisch bloed stroomt. En werkelij k werd 
de deur  opengedaan; maar  't was maar  een heel klein 
kiertje , en de dienstbode fluisterde door  dat kiertje : 
..dat w had gezegd, dat ze eerst afwachten wou, 
tot van overheidswege maatregelen waren genomen!" 
En op de Septembervergadering zullen de oudheidkun-
digen straks bij  U aankloppen, leden der , 
hoe zal Uw antwoord zijn ? 
Wat toch is het geval? Te Amsterdam heeft zich ge-
vormd een Commissie tot bevordering van het stads-
schoon, waarin zitting hebben onder  meer  vij f archi-
tecten, en welke zich ten doel stelt te waken tegen het 
zonder  noodzaak verloren gaan van merkwaardige ge-
bouwen of stadsschoon; zich beijvert, dat nieuw te 
bouwen perceelen niet storend zullen werken op de 
omgeving, en die opmetingen, teekeningen en photo's 
van merkwaardige gebouwen, mooie gevelsteenen, 
kernachtige details en merkwaardige interieurs wil 
maken, om zoodoende te geraken tot een verzameling 
van wat Amsterdam aan stedelijk schoon bezit of be-
zeten heeft. 
Ten einde dit te bereiken zal zij  een teekenaar  in dienst 
stellen, die onder  haar  leiding werkzaam is en zal zij 
gratis advies verleenen aan bouwheeren, die gewoon-
lij k toch zonder  architecten te werk gaan. Uitdrukke -
lij k vermeldt de Commissie in haar  statuten, geen hulp 
te zullen verleenen, wanneer  zijn financieele draag-
kracht den bouwheer  in staat stelt, zich van deskun-
dige hulp te doen voorzien. e Commissie is verder 
samengesteld uit afgevaardigden van hier  ter  stede 
gevestigde, zich op kunstgebied bewegende, vereeni-
gingen. 

e Afdeeling .Amsterdam"  der j  tot Be-
vordering der  Bouwkunst was bereid een afgevaardigde 
aan te wijzen. e Bond van Nederlandsche Architecten 
zegt in een brief van enkele regels, daar  niets van te 
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willen weten; Architectur a et 
Amiciti a heeft geen bezwaar  een 
afgevaardigde te zenden, indien 
de Commissie het geven van 
adviezen uit haar  programma 
wil schrappen, en zich alleen 
met opmeten, catalogiseeren, 
enz. van bestaande gevels wil 
bezig houden. 

t stadsschoon verheffen al-
leen door  het catalogiseeren enz. 
van bestaande gebouwen! 

e j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst zal zich op 
de a.s. Septembervergadering 
uitspreken! m hier  vooraf 
een enkel woord. 
Tegen dat adviesbureau, tegen 
dat gratis adviezen geven aan 
eigen-bouwers hebben velen be-

zwaar: men beweegt zich op het gebied der  architecten, 
doet hun concurrentie aan! t ge dan de schoonheid 
van Uw stad voor  enkele guldens veil? Wil t ge alle ver-
dere ontsiering toelaten, wanneer  U maar  niet de kans 
ontgaat,dat misschien de een of andere eigenbouwer  bij 
u aanklopt om u een gevelontwerp je op te dragen? k 
heb hoogere denkbeelden van het gehalte van het mee-
rendeel Uwer, en vertrouw dat gij  Apollo meer  aanbidt 
dan . Ja maar, zeggen anderen, de Stads-
schoon-Commissie is een soort Bauberatung. 
Alleen met dit verschil, dat Stadsschoon geen machts-
middelen bezit, alleen door  overreding te werk moet 
gaan. Voelt ge U zoo zwak, dat ge U reeds bij  voorbaat 
voor  haar  overredingskracht ziet bezwijken? Ook de 
Bauberatung heeft in d lang niet overal bin-
dende kracht, doch al was dat zoo, zou dat dan veeleer 
geen bescherming zijn voor  den architect? 

, dat bemoeilijkt, alles wat leelijk is, wat doorniet-
deskundigen is gemaakt, is dat soms geen bescherming 
van hetgeen werkelij k goed is ? t is mij  niet duidelijk , 
gij  deskundigen, waarom ge daarvoor  zoo bevreesd zijt . 

r  zoover  is het nog niet, de Commissie voor  het 
Stadsschoon is een proef en m. i. voor  het oogenblik het 
eenige middel om overheidsbemoeiingen te voorkomen. 
Zij t ge dan blind voor  wat er  rondom geschiedt? Ziet 
ge niet, hoe overal op aandringen der  burgerij  Schoon-
heidscommissie's worden ingesteld? t ge, dat de 
overheid langer  zal aanzien, dat de steden ontsierd 
worden, zich van inmenging zal onthouden, omdat zij 
zich anders op Uw gebied zou bewegen? U beschermen, 
terwij l gij  slechts invloed hebt op een heel enkel pro-
cent ') van alles wat hier  ter  stede gebouwd wordt? En 
dat alles, wat er  gebouwd wordt, en waarop ge grooten-
deels niet bij  machte blijk t ook het geringste ten goede 
uit te werken; waar  zelfs twee vereenigingen perti-
nent weigeren er  ook in de geringste mate toe mede te 
willen werken, om daar  tot verbetering te geraken — ; 
dat alles zou de geheele burgerij , waarvan gij  slechts 
een heel, heel klein onderdeel uitmaakt, moeten slikken, 
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alleen, omdat de overheid met 
Uw belangen moet rekening 
houden! 
n trouwe, die dat meent, is al 

heel naief. 
r  dan zegt ge nog, dat een 

Commissie, die plannen aesthe-
tisch keurt, een jong opkomend 
genie, dat nog niet begrepen 
wordt , zou tegenhouden. Een 
Beurs van Berlage zou nooit ge-
bouwd worden. Belachelijk, het 
ware genie vindt zijn weg wel, 
zal zich niet door  de een of an-
dere Commissie laten breidelen 
en eigenbouwers, die een 
Beurs van Berlage bouwen!!! 
Al s de Commissie voor  het 
Stadsschoon straks haar  taak 
begint, dan zal ontegenzeggelijk 
het gehalte der  bouwplannen 
verbeteren. Zelfs zullen de eigen-
bouwers misschien wel bij  een behoorlijken deskundige, 
in casu een architect, aankloppen, alleen om het 
.gezeur"  met de Commissie te ontgaan, terwij l de ar-
chitect van zelf wel wat goeds moet leveren, zal zijn 
werk niet achterstaan bij  het verbeterde eigenbouwers-
plan. 
Wat men bereiken kan, moge beide bijgaande afbeel-
dingen verduidelijken, met goedvinden der  ontwerpers 
hier  gepubliceerd. t zijn de oorspronkelijk ingediende 
plannen en de verbeterde daarnaast. t eerste is dat 
van een teekenaar  — en ik geef begrijpelijkerwijz e hier 
lang niet van de gebrekkigste ingediende plannen —, 
die voor  een eigenbouwer een plan moest maken naast 
dat van een architect. e architect, niet voornemens 
lijdelij k toe te laten, dat naast hem minder  gelukkig 
werk verrees, gaf gratis den ontwerper  de noodige aan-
wijzing. e beschavende invloed der  inmenging van 
dien architect spreekt genoegzaam uit het verbeterde 
ontwerp. 

t tweede ontwerp werd omgewerkt onder  leiding van 
het Bouwtoezicht, van welks advies de eigenbouwer 
gaarne gebruik maakte. r  het ligt niet op den weg 
van een Bouwtoezicht om zich met het uiterlij k aanzien 
der perceelen bezig te houden; hoewel niets zulks ver-
biedt, ontbreekt het daar  gewoonlijk aan tijdo m andere 
verbeteringen aan te brengen dan die, welke-met een 
stuk gomlastiek zijn te bereiken, ofschoon ik erken, dat 
dat dikwijl s zeer  vele zijn. 

Werk t dan mede met Stadsschoon; mocht er  straks een 
Bauberatung komen, dan zult gij  U ervaring op dit ge-
bied, zelfs medezeggingsschap veroverd hebben en men 
zal niet, zooals thans bij  het instituut der  Bouwverorde-
ning, over  U, doch zonder  U, regeeren. t U niet ver-
der verdringen. t ge niet gelezen, dat de gemeente 

m gronden in erfpacht zal gaan uitgeven, en er 
de .plannen, van gemeentewege ontworpen"  bijdoet, 
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volgens welke ge zult hebben te bouwen?-) Als hier  U 
gelegenheid wordt geboden invloed uit te oefenen bij  de 
beoordeeling van wat gebouwd wordt, loopen velen 
hard weg, en als ge daar  te m heelemaal over 
boord geworpen wordt, doet ge geen mond los. 
Cherchez l'architecte! 

') n 1912 werd-vergunning verleend voor  het oprichten of ge-
heel vernieuwen van 1484 perceelen, waaronder  362 perceelen. 
waarvoor  het plan door  een architect was opgemaakt. e archi-
tecten zijn dus voor  + 25 °/o geïnteresseerd bij  den nieuwbouw 
hier  ter  stede. 

t aantal procenten, oogenschijnlijk zeer  hoog. is meestal veel 
lager, aangezien in 1912 het "  nagenoeg geheel is 
volgebouwd en bovendien onder  gemelde 25 "o (362 perceelen 
13 o/o (196 perceelen. verdeeld over  slechts 7 opdrachten) coöpe-
ratieve bouwondernemingen betrof. 
Bij  verbouwingen wordt als regel hier  ter  stede geen architect 
geraadpleegd. 
-) Uittreksel uit de voordracht van Burg. en Weth. van -
dam van 12 Aug. 1913, volgn. 107, lift . a., der  „Verzamelin g 1913". 
n afwachting van de voorbereiding en behandeling van verdere 

voorstellen zouden wij  meenen. dat voor  den bouw van eenvou-
dige woningen een model zou kunnen worden verschaft. Als een 
daartoe geschikt terrein heeft de Gemeente nog liggen een ge-
deelte grond in het oosten der  stad aan de Pootstraat, alzoo niet 
te ver  uit het centrum, dat reeds eerder  door  ons in overleg met 
de Commissie voor  de plaatselijke werken voor  dat doel is afge-
zonderd. Aldaar  zouden overeenkomstig de schets, die door  den 

r  der  Bouwpolitie op ons verzoek is opgemaakt, kunnen 
worden gebouwd een aantal woningen van verschillend type. 
Wij  zouden, opdat die woningen als voorbeeld kunnen strekken, 
eene inschrijvin g voor  de verkrijgin g van dien grond in eigen-
dom of erfpacht willen openen, onder  verplichting voor  gega-
digden tot bebouwing met woningen in den trant , als voorge-
steld. Wij  nemen derhalve het voorstel daartoe hieronder  op en 
zullen de door  den r  der  Bouwpolitie geschetste typen 
in druk verkrijgbaa r  stellen, opdat zij  ook voor  bebouwing op 
andere terreinen voor  belanghebbenden tot voorbeeld kunnen 
dienen. 
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E  TABE
J TOT BEV.  BOUW-

T N N . 
n dank ontvingen wij  de volgende mededee-

jj r  ling van . Stadig, Advocaat en Procureur 

ft  te Amersfoort, betreffende een procedure, 
t g door  hem gevoerd, waarbij  de m 

Tabel der . wederom door  den rechter  werd erkend: 

e feiten waren als volgt: Client, een architect, had, 

daartoe door  den gedaagde aangezocht, dezen een ad-

vies uitgebracht over  de grenzen van een aan hem (den 

gedaagde) toebehoorend perceel, zulks in verband met 

een tusschen dien gedaagde en een derde bestaand ge-

schil. 

Ongelukkigerwij s viel dat advies anders uit, dan de 

man had gehoopt, en weigerde hij  het gevraagde hono-

roriu m te voldoen. 

Onder  zijn talrijk e verweermiddelen in rechte behoorde 

ook de bewering, dat het gevraagde honorarium „veel 

te hoog was." 

Om dit verweer  te ontzenuwen legde ik de tabel der 

. aan den rechter  over, volgens hetwelk cliënt eerder 

te weinig dan te veel vorderde. 

n dit geding nu besliste de rechter, overwegende, dat 

het ons bekend is, dat bij  de door  de j  tot 

bevordering der  Bouwkunst uitgegeven n voor 

de berekening en uitbetaling van het honorarium van 

architecten"  het honorarium voor  dezen wordt bepaald 
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op f 5. per  uur minstens voor  conferenties, adviezen, 

berekeningen op het bureau van den architect, en op 

f6.— per  uur  voor  dezelfde verrichtingen buitenshuis, 

en derhalve een onderzoek door  deskundigen (waartoe 

gedaagde had geconcludeerd) in dezen geen zin heeft, 

daar  dit tarief juist is opgesteld, om daarnaar tusschen 

partije n bestaande geschillen over  het honorarium te 

beslechten; overwegende, dat eischer's vordering in 

verband met het tarief volstrekt niet buitensporig is te 

noemen", dat den eischer  zijn vordering behoorde te 

worden toegewezen. 

t vonnis heeft nog dit merkwaardige, dat de rechter 

zelf de tabel tot grondslag van zijn beslissing legde. e 

tabel vond zoo rechtstreeksche toepassing, zonder  dat 

m. a. w. een rapport van vakmannen, waarin de tabel 

een element voor  de beslissing vormde, was uitgebracht. 

Een nog schoonere victori e dan te . 

t vonnis is van den kantonrechter  te Amersfoort d.d. 

7 Apri l 1913. 

E , 
 A. , 

Uitgave: Amsterdamsche Woningraad. 

r  de personen, die zich in een of ander  opzicht 
lbezig houden met het woningvraagstuk, zullen er 
Jniet veel meer  worden aangetroffen, die meenen. dat 
Jdit vraagstuk op zich zelf tot oplossing kan worden 
gebracht. 

e samenhang met het geheele sociaal-maatschappelijk vraag-
stuk is daartoe te innig. 

t te weten, behoeft daarom nog niet af te houden van het toe-
passen van maatregelen, die althans eenig licht inde vaak duistere 
woningtoestanden brengen. 
Aan voorlichting wat en hoe men partieel zal aanpakken heeft 
het de laatste 10 jaar  niet ontbroken. Ziet men de litteratuur -
opgave op blz. 158 160 van het hier  nader  te bespreken boek-
werkj e na, dan staat men daartegenover  al even moedeloos naar 
een begin te zoeken als soms het geval kan zijn bij  den daad-
werkelijken arbeid der  woninghervorming. 

t lijk t somwijlen onmogelijk de richtin g te bepalen, die men 
zal inslaan. 
Een der  middelen, welke zij  het ook slechts een stap nader 
tot het doel voeren is de bouw van goedkoope woningen van 
gemeentewege. 

t onderwerp is de laatste jaren ook hier  te lande enkele malen 
in n op het tapij t gebracht en op uitnoodiging 
van den Amsterdamschen Woningraad heeft de heer  A. , 

r  bij  het Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam, een 
beknopt overzicht samengesteld, waarin de noodzakelijkheid 
van dien bouw wordt aangetoond en beschreven tot hoever  zich 
die gemeentezorg hier  te lande en in het buitenland tot heden 
heeft uitgestrekt. 

e Nederlandsche Woningwet, naar  het model der  Engelsche 
wetgeving op dit gebied samengesteld, heeft bouw door  de ge-
meenten, naast die door  toegelaten vereenigingen, wettelijk ge-
regeld. 
Voorstanders van behoorlijke uitvoering dier  wet hebben zich 
gevleid met de hoop, dat van de werkzaamheden dier  vereeni-
gingen alles te verwachten was. 

e eerste dier  vereenigingen hebben bij  sommige gemeente-
besturen een harden dobber  gehad eer  zij  tot het bekomen van 
een voorschot in aanmerking kwamen. 
Wat al argumenten zijn tegen dezen bouw te berde gebracht.! 
Er is inderdaad door  die vereenigingen reeds veel en goed werk 

gedaan. Vergelijken wij  de cijfers voor  de volks-
huisvesting afgeleid uit de beide laatste volks-
tellingen, dan blijk t daaruit een vooruitgang 
grooter  dan men zou hebben durven verwach-
ten, maar  toch wat reusachtig veel moet er 
nog worden gedaan. Aan de hand van de sta-
tistieken kan men veilig als bewezen aannemen, 
dat vooral in de groote gemeenten de bouwver-
eenigingen de behoefte aan woningen niet kun-
nen bevredigen. 

n zie toch maar eens de uitkomsten der  wo-
ningtelling van . 1911 Jan. 1912 te Amster-
dam, waarvan een generaal overzicht in boven-
genoemd werkje is afgedrukt. t percentage 
leegstaande woningen in de geheele stad bleek 
toen te bedragen; voor  woningen van f 1,5 f2.— 
huur  per  week 0,54; van f 2. f 2.50, 0.49 en van 
f2.5 f 3 ,0,61. Gerekend naar  3°; 0 voorraad 
waren er  van die huurprijze n 1100 woningen, en 
over  alle woningen 2300 te weinig. En de toe-
stand is sindsdien nog slechter  geworden. 
Zeer  zeker  moet er  dus iets gebeuren. 
Schr. toont aan, dat de vereenigingsbouw, veelal met 100"voor-
schot, toch eigenlijk neerkomt op bouw door  de gemeenten. Wij 
zouden hier  aan de aangevoerde argumenten nog willen toe-
voegen, dat men eens antwoord moet geven op de vraag, hoe de 
exploitatie zal geschieden, indiende besturen dier  vereenigingen 
door  tegenslag b.v. tegen het belangelooze, moeilijke werk gaan 
opzien en het bijltj e er  bij  neerleggen. 

n moeten de gemeenten noodgedwongen de losgeschoten 
draad zelf opnemen. 
Op bladz. 12 haalt schr. aan een 13-tal bezwaren tegen gemeente-
lijke n bouw ontleend aan . N. G. Pierson in de Gids van . 
1902, in navolging van het Birminghamsche raadslid John S. 
Nettlefold, waarvan de weerlegging niet moeielijk valt. 
Een daarbij  niet genoemd bezwaar  is dit, wat moeten de ge-
meenten doen bij  : 
a. verwaarloozing der  woningen; 
6. werkeloosheid, uitsluiting , waardoor  tijdelij k de huur  niet 
kan betaald worden; 
c. achteruitgang van het gezin, waardoor  dit laatste blijvend het 
geval zal zijn. 
Evenals particulieren de bewoners desnoods met den sterken 
arm de woningen uitzetten? 'n g geval, vooral omdat men 
toch daarbij  als overheid zich onmiddellij k de vraag moet stel-
len, waar  moet ik met de bewoners heen. t daar-
omtrent op bladz. 45 omtrent l aangehaalde 
heeft toch blijkbaar  schrijvers sympathie niet. 

t onverbrekelijke verband met het geheele maat-
schappelijk vraagstuk blijk t hier  zonneklaar. Vast staat 
en het wordt van vele steden in dit boekje aangetoond, 
dat er  overal achterstand is wat aanbouw van kleine 
woningen betreft en dat het verband tusschen de loo-
nen en huurprijze n verloren is gegaan. 
Een werkman, die behoorlijk zijn vak kent, zou zoo-
veel moeten verdienen dat hij  een behoorlijke woning 
op de vrij e markt huren kan. Nog niet lang geleden 
werd door  een overheidspersoon in verband daarmede 
aldus geredeneerd, gaan wij  dus van gemeentewege 
woningen bouwen, die wel voor  hem bereikbaar  zijn, 
dan houden wij  de verhooging van zijn loon tegen en 
geven indirect den werkgever  een premie. 

e schr. wijd t zijn beschouwingen, wat ons land be-
treft - en dit leidt er  toe door  de feiten — aan de heel 
kleine gemeenten, die door  eenige woningen te bouwen 
binnen hun ressort het vraagstuk oplossen en de heel 
groote, waar  a.h.w. een chronische woninghonger  be-
staat en men, voorloopig althans, niet licht te veel 
doet. 

r  hoe is het gesteld in vele onzer  provinciesteden 

N No. 23. 

F I R S T F L O O R P L A N 

. 

Afb . 1 Plan Woningen Cable street Buildings te . 

van middelbare grootte.Bij  ondervinding weten wij . dat er  arbei-
ders wonen, voor  wie hun woonplaats absoluut geen bestaan op-
levert, en die of zelf. of nog vaker  wier  echtgenoot, zoo hokvast 
zijn, dat zij  van een verplaatsing naar  een gemeente waar  werk 
is, niets willen weten. n wij  b.v. in Zwolle geen menschen 
zien terugkeeren, die in Twente van vast werk verzekerd waren, 
omdat hun vrouw er  niet ..aarden"  kon en die in eerstgenoemde 
plaats nog meer  aan den sukkel raken als voor  hun eerste ver-
huizing. Elke maatregel, die hun meer  aan hun geboorteplaats 
bindt, verslapt tevens hun energie. t bouwen naar  behoefte 
kan in zoo'n gemeente wel eens blijken een niet te overzien 
finantieel te kort op te leveren. Toch is het in sommige dier  ste-
den heel erg gesteld. r  dagen vroeg een firm a te r 
werklieden, liefst ongehuwd, wegens den nog steeds heer-
schenden woningnood. Ons dunkt, hier  was die fabrikan t de 
eerste, die voor  woningbouw moet zorgen, en niet de gemeente 
of een vereeniging. voor  wie de gemeente tegenover  het k 
borg is. 

n het le gedeelte van zijn geschrift heeft de heer r  zoo 
beknopt mogelijk de meeningen voor  en tegen gemeentebouw 
uiteengezet. Alleen blijk t hij  op blz. 23 niet objectief tegenover 
het vraagstuk te staan, maar  bevangen te zijn inzijneigen levens-
beschouwing. j  zal bij  zijn arbeid niet de illusie hebben gehad 

Afb. 2. Gevel k Estate. 
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Afb 3. w te Ulm. 

veel tegenstanders te kunnen bekeeren, maar  in elk geval heeft 
hij  de voorstanders er  een grooten dienst mede gedaan. t is 
een feit, gelijk hij  T. . r  in g conditions in -
ter  and Salford"  nazegt (blz 21): t particulier  bedrijf , ver-
tegenwoordigd door  de eigenbouwers, de maatschappijen en 
vereenigingen, zijn in gebreke gebleven te voorzien in de wo-
ningbehoefte en er  is geen uitzicht, dat dit in de naaste toekomst 
anders zal worden." 

n het 2e gedeelte wordt dit dan ook nader  voor  menige plaats 
in het buitenland bewezen, er  komen hierbij  cijfers voor  die ons 
doen schrikken. Z. a. Buda-Pest. waar  in 1906 op 157.000 wonin-
gen er  slechts 417 d. i. 0,26 °/0 leeg stonden, terwij l van de wonin-
gen 52,8 °/o uit één vertrek bestond (blz. 111). 
Wat den omvang van den gemeentebouw betreft, blijk t het Ver-
eenigd k bovenaan te staan. 
Tot 1907 waren in Engeland opgericht 20.646 woningen met 56.949 
vertrekken, en zegt Alderman Thompson : (bldz. 28) e kosten 
aan dezen oprichting besteed zijn minder  dan de aanschaffings-
kosten van twee oorlogsschepen." 

e regeling volgens de Engelsche wet wordt door  schr. beknopt 
uiteengezet. 
Als voorbeeld voor  hier  te lande te stichten woningen kunnen 
die Eng. voorbeelden niet dienen. Toch geven de woningen der 
Cable Street Buildings afb. 1 een plattegrond te zien, die met 
eenige wijziging ook voor  ons land voor  verdiepingswoningen 
een goed idee bevat. e men de uitwendige architectuur  weet 
te verzorgen blijk t uit afb. 2. 
Schr. geeft een volledig overzicht van de expl. rekening van 
8196 woningen te n over  1909, welk aantal op het einde van 
1911 tot 8947 is aangegroeid. t dit kapitale aantal, woont dan 
nog maar  ruim 1 ° 0 van de inwoners in gemeentewoningen. 

t grootst percentage daarvan n 1. 7 heeft Stockholm. 
Wat bij  het doorlezen van al deze cijfers opvalt is dat het wo-
ningvraagstuk in vele dier  buitenlandsche steden nog branden-
der  is en er  hopeloozer  voor  staat dan hier  te lande. e men 
eens. wat op blz. 61 e.v. wordt beschreven van Freibur g i. B., 
stadje met 60.000 inw. of op de voorbeelden van huurkazernes 

door  vereenigingen gesticht te Ulm, 45,000 inw. afb. 3. 
Een tweede bewijs, dat aan architectuur  bij  gemeente-
bouw goeden zorg besteed kan worden geeft afb. 4, 
een later  plan uit f te zien. Zeer  typisch treft 
ons hier  (bldz. 74), dat de verstandhouding tusschen de 
organen, die zich meer  in het bijzonder  met het arbei-
derswoningvraagstuk bezighielden en het . -
bauamt"  te wenschen overliet. t zijn verhoudingen, 
die wij  hier  te lande niet kennen. 
Nog een staaltje van de wanhopige woningnood geelt 
bldz. 81 voor  Zurich , waar  het percentage leegstaande 
woningen van 4,6 0

 0 in 1896 tot 0,3 °/0 in 1905 daalde. 
n Amsterdam was dit in elk geval Jan. 1912 nog 

1,29 °/0). 
Ook te Zuric h gaat de bouw de hoogte in, maar weer 
architectonisch goed verzorgd, afb. 5. 
Wij  zouden gaarne meer  uit het buitenland aanhalen, 
doch moeten ons beperken; elkeen schaft zich na-

tuurlij k het werkje aan, dat voor  zoo geringen prij s (f 0.75) 
verkrijgbaa r  is gesteld. Nog enkele mededeelingen over  hetgeen 
van Nederland wordt beschreven volgen hier. 
Wat in het overzicht van hetgeen tot nog toe door  gemeenten is 
gebouwd verwonderd, is het zoo sterk uiteenloopen der  stich-
tingskosten per  woning. Terwij l die bijv . bedroegen te Vries 
f 600 en te Beek f 650, treffen wij  ook aan Sittard met f 1975 
en Wijh e met ƒ 2000. Zooveel kunnen de eischen van een mini-
mumwoning in genoemde gemeenten toch niet uit elkaar  liggen. 
Bij  de behandeling van Stockholm, waar  de gemeenten naast 
de speciaal voor  de volkshuisvesting opgerichte woningen, 
verhuurt , door  aankoop in haar  bezit gekomen, zegt de schr. 
dit zal wel in elke stad het geval zijn en haalt hij  aan de 
woningen gelegen in de Wiegelstraat, in ..plan Zuid"  te Amster-
dam, woningen, die onteigend zijn ten behoeve van de uitvoe-
rin g van dat plan en nu in afwachting van de voltrekkin g van 
hun doodvonnis zoolang van gemeentewege worden beheerd. 

t voorbeeld kan als zoodanig geen dienst doen. Schr. behan-
delt wel alleen nieuwbouw door  gemeenten en is dus in zoo-
verre verontschuldigd zich niet in te laten met, wat men zou 
kunnen noemen „oud maakt nieuw"  en waarin de gemeente 
Arnhem zoo'n virtuositeit heeft ontwikkeld. Wij  bedoelen aan-
koop van slechte woningen en verbetering daarvan. Arnhem 
heeft thans een 250 tal d.g. woningen in haar  bezit. t was als 
exempel beter  geweest dan de ten doode opgeschreven Wiegel-
straat. 

Ten behoeve der  volkshuisvesting zijn in 14 jaar  tijd s te Arnhem 
358 huizen aangekocht voor  f 299.822. e waren niet bestemd 
tot verbreeding van bestaande straten of voor  uitvoering van 
uitbreidingsplannen; de bedragen daarvoor  worden in de 
gemeenteverslagen afzonderlijk opgegeven. 
..Vermoedelijk zal de vraag of de gemeenten zelf woningen 
moeten gaan oprichten, meer  en meer  in ons land op den voor-
grond gaan treden. 

e beslissing in de groote gemeenten genomen zullen invloed 
hebben op de houding der  kleinere gemeenten."  (blz. 157). 
Enkele beschouwingen en overwegingen hiertoe dienende zijn 

door  schr. met groote belezenheid bijeengebracht. 
Een conclusie voor  de middelbare gemeenten is o.i. 
uit deze studie niet te maken. e toestanden verschil-
len er  te veel met Amsterdam, m of n . 

e zou men,ook wat de resultaten van den vereeni-
gingsbouw betreft, die gemeenten tot een afzonderlijk 
object van studie moeten maken, wat natuurlij k niet op 
den weg ligt van den Amsterdamschen Woningraad. 

J. . . 

Afb . 4. Gevels aan de e te . 
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Z A S 

OF T N VOO

. 

Tot zoo lang  de
Gommerts zijd', die boven hing 
Troostte met zijn stalen kling. 

Toen aanbad elk Gommerts pop 
 Armijn, die kreeg den schop. 

Vondel. 
(Op de weegschaal van Holland). 

in het proefschrift, waarop den c. i. W. B. 
i den graad van doctor  in de techni-

e wetenschappen is verleend, moet men 
l onderscheiden: 

het administratief-juridisc h gedeelte be-
trekkin g hebbend op het verleden, waaraan het zijn 
naam dankt, geput uit archivalia, en 
het technisch gedeelte voor  de toekomst; het uitbrei -
dingsplan voor  Alkmaar . 

t ik eerlijk zijn : na, zij  het dan ook geen grondige kennisma-
king met het boekwerk, was mijn eerste gedachte: het acade-
misch proefschrift is de vlag, die de lading het uitbreidings-
plan bij  voorbaat tegen critiek moet dekken. 
Ware dit geheel op zich zelf staande onderwerp niet gekoppeld 
aan het andere deel, ik geloof dat critiek tegen het proefstuk dan 
ongepast was. 
Een verdedigd academisch proefschrift is m.i. zooveel als een 
gewijsde, waartegen niet geopponeerd wordt 
Nu er  toekomstplannen aan vastgeknoopt worden en nog al ten 
opzichte van zoo'n ingrijpende zaak als een uitbreidingsplan, 
mogen ook van buiten de faculteit staanden, daartegen stemmen 
opgaan. Acht ik het le gedeelte des heeren z critiek te ver 
gaand, trouwens zijn latere opheldering vergoedt veel de aan-
tijgingen die prof. Valckenier s er  uit meende te kunnen af-
leiden, zijn er  geenszins uit te lezen. 
Wat de vri j  heftige polemiek tegen dit gedeelte aangaat; het 
maakte meer  den indruk van een groot misverstand. 
Juist de beginselen, waarna het uitbreidingsplan werd ontwor-
pen zijn door . zoo gerameid, omdat zij  in de toepassing tot 
zoo'n pover  resultaat leidden. 

t is en blijf t voor  mij  een raadsel, hoe men een uitbreidings-
plan voor  Alkmaar ontwerpend, de oude stad gewoon in een 
hoek stopt, als een afgedane rariteit ; over  50 jaar  een achterbuurt 

Oud Alkmaar waar  men als curiosum nog eens een vreem-
deling heenbrengt. 
Prof. Valckenier s vestigt in zijn tegenkritiek op z de 
aandacht op de praeadviezen door  Z. . G. en . . J. Nieboer 
en den c.i. J. W. E. Teilegen uitgebracht in de Ver. v. d. Staathuis-
houdkunde en de Statistiek. 
s dit Alkmaarsche uitbreidingsplan naar  de daarin ontwikkelde 

beginselen ontworpen? 
Wij  merken er  in het proefschrift niets van. n die praeadviezen 
toch wordt geëischt, dat men zich vooraf rekenschap geeft, hoe 
de ontwikkeling van de gemeente geschiedt. n moet de na-
tuurlijk e ontwikkeling leiden en niet voorschrijven hoe die ont-
wikkelin g zal moeten plaats hebben, omdat men eenvoudig de 
factoren daartoe niet in zijn macht heeft. 
Een uitbreidingsplan ontworpen naar  de beginselen dier  prae-
adviezen is op zich zelf een onderwerp voor  een proefschrift. 

t schijnt wel of men in het algemeen de meening is toegedaan, 
dat het land vol is van fabriekseigenaren en commissarissen van 
N.V. en toekomstige dito's, die verlangend uitzien naar  gemeente-
besturen, die industrieterreinen beschikbaar  stellen. Zij  zouden 
toch zoo gaarne eens hier  of daar  een fabriek of handelsinrich-
ting willen vestigen, maar  kunnen nergens een plaatsje daarvoor 
vinden. 
n het Bossche uitbreidingsplan domineert handels- en industrie-

Afb . 5. Binnenhof van het woningblok aan de e te Zurich . 

terrein, voor  Alkmaar neemt het een groote plaats in. Bijna alle 
. . en F. roepen in koor  om industrieterreinen beschikbaar 

te stellen voor  . .. de fabrieken, die zij  hopen, dat komen zullen. 
Alsof de eenige factor  voor  industri e is de plaats, waar  de ge-
bouwen moeten staan. n vergeet de vragen: hoe is de levens-
en loonstandaard in de gemeente; kan ik ter  plaatse bruikbar e 
arbeidskrachten werven ; hoe zijn er  de woningtoestanden ? 
Vallen de antwoorden hierop gunstig uit. dan is elk gemeente-
bestuur  uitgezonderd dan van enkele meer  luxe centra wel 
bereid om mede te werken, dat het terrein er  komt, ook al is dat 
dan niet in een uitbreidingsplan er  voor  aangewezen. 
Voorziet men een zoodanige aangroeiing der  gemeente, dat een 
complex van de oppervlakte als voor  Grooter-Alkmaar bestemd, 
bebouwd zal worden, dan is er  heel wat meer  mede te bereiken, 
dan met dit plan het geval zal zijn. 

Behoudens enkele meer  verzorgde punten, is het een bijeenvoe-
ging van eentonigheden. Zoowel de weg langs de beek als de 
rioolstraat wijzen heen naar  een niet bestaand centrum in het 
Zuiden. 
En wat verder  de heer . tegen de pleinen e. d. aanvoert, is niet 
te weerspreken. 
Toch zal wel niemand ter  wereld in de kritie k van . hebben ge-
zien, wat prof. V. . er  uit afleidt. . een beschuldiging tegen 
Z. . G.. die op zulk werk een wetenschappelijken graad voor-
stelde te verleenen. 

e verdediging van het proefschrift door  den promotor  was m.i. 
om die reden niet geboden en ware beter  over  te laten aan den 
gepromoveerde zelf. Wie in 't openbaar  of voor  de faculteit zijn 
werk heeft verdedigd zal dit ook wel met succes kunnen tegen 
den aanvaller. 
Thans maakt het op buitenstaanders den indruk van . 
afwerend de degenstooten van Valentij n voor  doctor  Faust 
bestemd. 

Zl . 24 Augustus 1913. J. . . 

m. . 
E G 

voor  het P VA N EEN  uitgeschre-
ven door  de Sociaal-Technische Vereeniging van e 

s en Architecten. 

Artikel 1. Er wordt verlangd een ontwerp van een tuinstad-wijk 
in de onmiddellijk e nabijheid van een Nederlandsche stad van 

 200.000 inwoners, op een 40 . groot terrein, waarvan de 
situatie blijk t uit bijgevoegde schetsteekening. 

t terrein is vlak; de terreinsgesteldheid biedt geenerlei bij -
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.  1 OP 10000. e bestaande straten zijn aangegeven in getrokken lijnen. e ontworpen, nog niet uitgevoerde 
straten, zijn aangegeven in gestippelde lijnen. e ingeschreven getallen zijn de straatbreedten in . Trambaan. 

zonderheden, die aanleiding kunnen geven tot het daaraan aan-
passen van het stratenplan. e grond is zandgrond (heide). 

e aanleg moet beantwoorden aan hooge hygiënische en aesthe-
tische eischen. Gebouwd mogen uitsluitend worden arbeiders-
en kleine burgerwoningen van ƒ 2.25 tot ƒ 5. huurwaarde per 
week. Voor  ten minste de helft der  woningen mag de huur-
waarde niet meer  dan ƒ 3.50 bedragen. 
n het plan moeten worden opgenomen ten minste twee plant-

soenen, elk van  1 > , ten minste twee kinderspeelplaatsen, 
elk van + 1 > , de voor  de te verwachten bevolking noodige 
scholen, een vereenigings- en vergaderlokaal en eventueel de 
verder  door  den ontwerper  noodig geoordeelde gebouwen. 

e kosten van het terrein bedragen inclusief de ophooging, doch 
zonder  rioleering en bestrating f 4. per . e kosten van 
de scholen, van het vereenigingslokaal en van de andere open-
bare gebouwen, worden in begrooting en in het exploitatieplan 
buiten rekening gelaten. 
Op de situatie-teekening zijn de bestaande straten met getrok-
ken lijnen, de ontworpen bouwplannen met stippellijnen aan-
gegeven ; van deze laatste is wijziging mogelijk. 

e ontworpen straten van 22 . breedte rondom het terrein zijn 
voor  het doorgaand verkeer  voldoende. t ontwerp behoeft 
derhalve alleen rekening te houden met verkeer  van de te ont-
werpen wijken zelve. 

e wegen rondom het terrein, voor  zoover  niet aan reeds 
bebouwde blokken gelegen, kunnen worden omgelegd. 
Artikel 2. t ontwerp moet bestaan uit : 
a. een overzichtsteekening van het geheele plan, Schaal 1 a 1000; 
6. plattegrondteekeningen. schaal 1 a 200, gevende ten minste 
vier  details van het plan, bij  voorkeur  domineerende punten 
als pleinen, straatkruisingen, enz.; 
C. dwarsprofielen van de verschillende weg-typen, schaal 1 a 100; 
d. schetsteekeningen schaal 1 a 100 van enkele (ten minste vijf ) 
types der  te bouwen woningen (plattegronden en gevels); 
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e. een toelichting tot het plan, die om. moet bevatten: 
1. een opgave van het aantal huizen, woningen en schatting van 
het aantal bewoners; 
2. een opgave van de oppervlakte resp. ingenomen door  wegen, 
gebouwen, tuinen en voortuinen, plantsoenen en speelplaatsen ; 
3. een overzicht van de huurprijze n ; 
4. een globale begrooting van kosten; 
5. een plan van exploitatie, in de veronderstelling, dat het ge-
heele complex door  een centraal lichaam wordt geëxploiteerd. 

j  is aan te nemen: 
a. dat elk gezin gemiddeld bestaat uit 4' > persoon (2 kinderen 
beneden 12 jaar  tellen voor  één volwassene); 
6. de bouwkosten per  woning bedragen f9. ; 
de kosten van de rioleering en van bestrating bedragen/5. 
per . straat. 
c. de bouwsom wordt vermeerderd met lOpCt. voor  honorarium 
architect, toezicht, teekenwerk, overdrachtskosten en rentever-
lies tijdens den bouw; 
d. de exploitatie-rekening moet als volgt worden opgezet, zoo-
wel voor  de hoofdtypen afzonderlijk als voor  het geheel; 

e en aflossing bij  wijze van annuiteit (50 jaar) — van grond 
en woningen 4.556 pCt. 

Waterleiding f 10. per  woning. 
Brandassurantie f 0. 45 per  mille. 
Administrati e f 5. per  woning per  jaar. 
Onderhoud f 23. per  woning per  jaar. 
Grondbelasting en straatgeld 7 pCt. van de brutohuur . 

g 2 pCt van de brutohuur . 
e subn. tm.c. bedoelde teekeningen moeten worden gegeven 

in zwarten inkt op wit papier  ; de sub d. bedoelde evenzoo of 
wel in potlood op wit papier. 

e inzender  kan voorts zoodanige schetsteekeningen. gekleurd 
of ongekleurd toevoegen, als hij  voor  de beoordeeling van het 
ontwerp wenschelijk zal oordeelen. 

All e teekeningen moeten zijn ongeëncadreerd, niet gerold en 
niet opgeplakt. t formaat der  teekeningen wordt vrijgelaten. 
Artikel 3. Als eerste prij s wordt uitgeloofd f 350. ; als tweede 
prij s f 150.—. 

t eventueel geen der ingekomen ontwerpen voor  bekroning 
in aanmerking komen, dan kan de juy voorstellen het totaal of 
een deel van de voor  de prijzen beschikbare som onder  de beste 
ontwerpen te verdeelen. 
Artikel 4. Eventueele inlichtingen betreffende het Programma 
moeten aangevraagd worden aan den secretaris der  Jury. 

e antwoorden worden gepubliceerd in ..de . ..het 
Bouwkundig Weekblad", „Architectura" . ..de Bouwwereld"  en 
„d e Opmerker" . 
Uitsluitend de op deze wijze verstrekte inlichtingen zullen be-
schouwd worden deel uit te maken van het Programma. 

t Bureau van inlichtingen wordt 1 Januari 1914 gesloten. 
Artikel 5. e ontwerpen moeten anoniem zijn en ingezonden 
worden onder  een motto of ander  kenteeken. 
Op straffe van uitsluitin g 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, be-
hoorlij k gesloten enveloppe moeten worden gevoegd: 
a. een door  den ontwerper  onderteekende verklaring , luidende: 
„ondergeteekende, inzender  van het ontwerp motto .. 

"  verklaart , dat dit ontwerp zijn geestelijk eigendom is". 
6. een correspondentie-adres. 

e laatstgenoemde 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. 
All e ontwerpen moeten vrachtvri j  ingeleverd worden vóór of 
op 28 Februari 1914 aan den Secretaris der  Jury. 
Op de buitenzijde van elke inzending moet vermeld staan: 

G . 
Als datum van inlevering wordt beschouwd de dagteekening 
van het bewijs van verzending, dat desverlangd moet worden 
overgelegd. 
Niet op tij d ingeleverde ontwerpen blijven buiten beschouwing 
en worden onmiddellij k aan het opgegeven correspondentie-
adres teruggezonden. 
Artikel 6. e Jury verplicht zich uitspraak te doen vóór  1 i 
1914 en haar  oordeel over  alle ontwerpen in haar  rapport mede 
te deelen. t Jury-rappor t zal worden gepubliceerd. 
Artikel 7. e ontwerpen worden tentoongesteld te Amsterdam 
en het Jury-rappor t zal daarbij  ter  inzage liggen. 
Gedurende het tijdperk , dat de teekeningen in het bezit zijn der 
Vereeniging, zullen deze door  haar  tegen brandschade verze-
kerd worden. e bekroonde antwoorden zullen door  de Ver-
eeniging gereproduceerd worden. 
Van andere, daartoe door  de Vereeniging geschikt geoordeelde 
ontwerpen, zullen slechts met goedvinden van den ontwerper 
en tegen vergoeding van f50. - per  ontwerp, reproducties ge-
nomen worden. n elk geval zal de Vereeniging. bij  eventueele 
reproductie, de voorkeur  genieten. 

e mededinging is voor  alle Nederlanders opengesteld. 

 Jury: 
. P. B E R L A G E Nzn. P. B A K K E R SC H U T . 

W. V A N B O V E N . A. E P P L E R . Secretaris. 
W. F. C. S C H A A P . Wanningstraat 13. Adam. 

Programma's met situatie schaal 1 op 5000 zijn op aanvrage kos-
teloos verkrijgbaar  bij  den Secretaris der  Sociaal-Technische 
Vereeniging, W. C. van , Cornelis Jolstraat 88. Scheve-
ningen. 

. 
r  de . 

Toen de r  Aug. J. C. van Spaendonck mij  ter  vergadering 
van 28 i j.l . aanviel, heb ik niet geantwoord. Uit zijne gezegden 

bleek mij . dat hij  van mijne rede nagenoeg niets had begrepen. 
t deed mij  bovendien onaangenaam aan. dat de heer  S. het 

wilde doen voorkomen, als had ik opzettelijk tegen de e 
kerk onaardige uitdrukkinge n gebezigd, hetgeen ik dan gedaan 
zou hebben als . j  was zijn aanval zóó verward 
en zóó onduidelijk , dat antwoorden mij  onmogelijk voorkwam. 
Thans vind ik in No. 34 weer  een artikel van den heer  S. even 
onbegrijpelij k als zijne rede ter  vergadering waarin mij  aller-
lei in de schoenen wordt geschoven, waarmede ik niets uit-
staande heb. 
Antwoord ik niet, dan denkt de heerS. misschien dat hij  mij 
imponeert, en dat zou hij  mis hebben, en beantwoorden kan ik 
hem niet, want bij  de verwarde en onware voorstellingen, die 
hij  geeft, weet ik niet. waar  ik zou moeten beginnen, noch waar 
ik zou moeten eindigen. Om slechts één voorbeeld te geven : e 
zou ik moeten weerleggen de bewering, dat ik gezegd zou heb-
ben : „dat de meeste Grieksche wijsgeeren het land uitmoesten, 
omdat ze de Godsidee loslieten en den bovenstroom van mijn -
heer  van der  Pek volgden"  ? 
Er zijn grenzen, mij  nheer  de r  ! 

n kan het den heer  S. geruststellen en hem zijne dwaling 
eenigszins doen inzien, wanneer  hij  hoort, dat ik de e 
kerk beschouw als „ons aller "  en dat ik geen 
volgeling van t ben. 

e hem dit tot nadenken en tot kalmte brengen. 
J. E. V A N D E R P E K . 

. fig 
" . 

e beschrijving onder  het hoofd „Techniek"  op blz. 397 van het 
Bouwkundig Weekblad, betrekking hebbende op eene draai-
bare tochtdeur, geeft mij  voor  de zooveelste maal. zelfs in een 
vakblad, te lezen, dat technici, doch vooral „nie t technici"  (han-
delaren in bouwartikelen. verlichtingstoestellen, enz.) zich bij 
het maken van „vertalingen "  uit het h niet alleen gaarne 
van Germanismen bedienen, doch zich bij  het vertaalwerk niet 
eens rekenschap geven van de werkelijk e beteekenis der  woor-
den. 

s op de schoolbanken leerde men ons dat een „hevel"  een 
toestel is om „vloeistof"  van het eene in het andere vat over  te 
brengen. n vindt een dergelijk instrument dan ook in een 
wijnkelder  of in een laboratorium en het principe er  van hier  en 
daar  toegepast bij  sluizenbouw, polderbemaling. enz. 
Eene ..hevelwerking"  (2e en 3e regel. 2e kolom blz. 398) of eene 
..hevelbeweging"  (16e en 17e regel) zou bij  de beschreven tocht-
deur eene door  den constructeur  of leverancier  niet bedoelde 
en zeer  zeker  niet gewenschte uitwerkin g hebben. Stel bijvb . het 
geval dat bij  eene hevige stortbui het hemelwater  in het tocht-
portaal werd „geheveld"! 

Een dergelijke „onzin"  leest men zelfs in de prijscouranten van 
bekende groote firma' s op het gebied van gas en electriciteit. 
bouwartikelen. enz. 

. ..hevel'-afsluiter. „hevel"-raamsluitin g zijn 
daarin vaak schering en inslag. 

e vertalers schijnen er  niet aan gedacht te hebben dat het 
e woord "  (hefboom) geheel iets anders beteekent 

dan het woord "  (hevel). 
Naar  mijne meening dient men te spreken van : 
„hef boom'kraant je. desnoods „trek"-o f „kettin g "kraantj e (omdat 
een dergelijk kraantj e voorzien is van een hefboom . 
waaraan door  middel van een kettinkj e ..getrokken "  wordt om 
het te openen of te sluiten; 
„hefboom" - of „kru k "afsluiter , omdat de afsluiter  (eene electri-
sche uitschakelaar) door  middel van een hefboompje of krukj e 
in of uit den stroomketen bewogen wordt. 

e geldt voor  de raamsluitingen ; deze worden niet door 
..hevelbeweging"  geopend of gesloten, doch wel doorliet bewe-
gen van een hefboom, kruk . handgreep of dergelijk toestel. 
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Een „hevel"  is een „physisch"  instrument, doch een in de „me-
chanica"  niet voorkomend apparaat. 
Tot welke vermakelijke uitdrukkinge n „niet technici"  of op taal-
kundig gebied minder  ontwikkelde technici alleen door  het ge-
brui k van een woordenboek bij  het maken van vertaalwerk op 
technisch gebied kunnen komen kon men een tiental jaren gele-
den in eene advertentie vinden welke geregeld in een hier  te 
lande verschijnend voornaam technisch weekblad voorkwam. 

t betrof de fabrikaten van eene groote e fabriek, al-
waar, behalve vele andere zaken, ook dunne staalplaten aan een 
of twee zijden met eene dunne plaat koper  of nikkel bedekt 
(plattirt ) werden. t geschiedde nu volgens den vertaler  door 
de aan de e firm a gepatenteerde „zweetmethode"! e 
man scheen niet te weten dat „schweissen"  vertaald moet wor-
den met „lasschen"  en „zweeten"  in het h „schwitzen"heet. 
Verbeeld je dat men alleen door  flink te „zweeten"  een edel 
metaal aan een minder  kostbaar, doch veel steviger  en duurza-
mer, niet edel dito uiterst stevig kon vasthechten. Wat zouden de 
luidjes in de tropen dan vlug rij k kunnen worden. 
Een ander  voorbeeld, nu niet uit ons vaderland, doch uit het 
buitenland. 

Een machinefabriek wilde voor  de propaganda harer  fabrikaten 
in Nederland een prospectus in de e taal uitgeven 
en zette daarvoor  een der  employés aan het vertalen van een 
„Engelsch"  reclameblaadje. 

t artikel betrof een bepaald soort door  stoom gedreven werk-
tuig. Als een der  vele goede eigenschappen werd o.m. gemeld : 
„the y do not run away". (Zij  kunnen niet doorslaan). 

n van eene machine ziet men wel eens vandedrijf -
wielen bij  eene locomotief, welke een zware trein in beweging 
moet brengen of ondervinden passagiers aan boord van eenzee-
stoomer herhaaldelijk bij  zwaar  weer  als het achterschip en 
daarmede de schroef zich boven het water  verheft. 

e man zocht in zijn woordenboek de beteekenis van het werk-
woord ..to runaway"  op en vond waarschijnlij k „wegloopen", 
„o p hol gaan". Er  kwam nu op de , in het buiten-
land gedrukte prospectus te staan: 

„Onz e machine munt uit door: 
dit en dat en nog wat, doch verder: 
„Zi j  kunnen niet wegloopen"  ! 

Verbeeld je dat bij  het aangaan van de een of andere fabriek het 
personeel tot de onaangename ontdekking komt dat sedert den 
vorigen avond een paar  minder  solide machines of werktuigen 
aan den boemel zijn gegaan! e e dier  fabriek zou er 
zeker  zeer  spoedig toe overgaan deze boemelaars te vervangen 
door  dezulken welke niet wegloopen. 
k heb gemeend met bovenstaand aan te toonen dat men bij  het 

maken van vertaalwerk op technisch gebied niet alleen met de 
woordenkeus uiterst voorzichtig dient te zijn, doch ook dat het 
niet verstandig is van handelaren indien zij  in hunne catalogi of 
prijscouranten zonder  eenig bezwaar  bepaald foutieve uitdruk -
kingen of benamingen jaar  in jaar  uit overnemen en opnieuw 
laten afdrukken. 
Adam. Aug. '13. C J. JUNG. 

G . Q 
e „ s c h o o ne gevel"  te Groningen. n de . komt het vol-

gende ingezonden stuk voor: Nu mijn naam genoemd is in ver-
band met dezen gevel in het twistgeschrijf onder  den naam 
„vandalisme in Groningen"  acht ik mij  verplicht voor  de waar-
heid uit te komen. e is, dat door  mij  inderdaad aangeraden 
is den gevel af te breken.en naar  ik vertrouw met recht.Op dezen 
gevel kan men het spreekwoord toepassen: „schij n bedriegt". 
Achter  liet gladde, welverzorgde oppervlak was een kern van 
metselwerk verborgen, die allen samenhang miste. 

e geschiedenis verklaart het geval. Eenige tientallen jarenge-
leden was de gevel in een staat geraakt, die voorziening eischte. 
Afbraak scheen gewenscht, maar  detoemalige eigenaar  had be-
zwaar tegen het openleggen van zijn huis Toen heeft men wel den 
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geveltop geheel vernieuwd.maar  daaronder  van den muur slechts 
de buitenlaag afgehakt en daarvoor  een nieuwe halvesteens-
bekleeding aangebracht. t was een alles behalve soliede wijze 
van doen, maar  men mag er  zich over  verheugen, dat genoemde 
eigenaar  bij  dat werk de oude vormen geëerbiedigd heeften, 
dank zij  dien. de gevel tot op onze dagen behouden is gebleven. 

r  ook nu nog is er  niets te betreuren. e tegenwoordige eige-
naar, de heer  Burmann. laat namelijk in overeenstemming met 
het advies van den architect P. . A. n den gevel niet 
naar  een nieuw plan. maar geheel in den oude vo rm weer 
opbouwen en nu op soliede wijze. 
Zoo behoudt dus Groningen haar  „hui s met den schoonen gevel" 
en als er  ergens sprake kan zijn van vandalisme hier  zeker  niet! 

J. A. M U L O C K H O U W E R . 

Van k Bron. n de N. t Crt . van den 23 8 lazen wij 
een bericht aangaande de teplaatsen van k bron,welke 
3 September  aan de gemeente n g plechtig zal worden 
aangeboden. 
Wij  kunnen mededeelen, dat dit gedenkteeken werd ontworpen 
door  Willem C Brouwer, den man van het Bouwaardewerk. e 
vleugels worden al meer  uitgeslagen. s niet lang geleden 
vermeldden wij , dat ook hij  't gedenkteeken van 1813 1913 voor 
Utrecht had ontworpen, welk monument in bouwaardewerk, 
met toepassing van baksteen zou worden uitgevoerd. t ge-
denkteeken van den , zal echter  komen in crème terracotta, 
dat hier  en daar  een versiering zal dragen en relief geboetseerd, 
en vermooid met glazuren emails en goud. t wordt een kloek 
opgezet geval, dat 10 . middellij n (van den halfcirkelvormigen 
basis) heeft. s en rechts zijn banken geprojecteerd (de naam 
v. . Bank zou beter  geweest zijn) welke een bassin gevangen 
houden, en waarboven een neervallende waterstaai, eenig 
geprevel van geluid geeft. e verheven rugleuningen zijn 
zoo gedacht, dat ze met planten en bloemen kunnen worden 
bezet.en zoodoende aan het geheel een vriendelij k aanzijn geven. 
Tusschen rijke r  gehouden ornamentale randen worden de 
namen gevat van die mannen, welke een werkzaam aandeel 
hebben gehad aan den bouw van het Vredespaleis. 

e rand om het bassin heen draagt de zin: Ter herinnering aan 
de opening van het Vredespaleis. Volgende week hopen wij  de 
foto van het ontwerp te reproduceeren. 

Afdeeling voortgezet- en t 
van het Genootschap .,Architectur a et Amicitia" . e 
Afdeeling hervat hare colleges op den eersten g in 
October  a. s.; terwij l de lessen in bouwkundig handteekenen op 
13 September  aanvangen; met het oog waarop de inschrijvin g 
sedert eenige dagen en tot 22 September  geopend is. 

t prospectus en volledige inlichtingen zijn op eiken werkdag 
te bekomen bij  den administrateur, in „Parkzicht "  aan de -
bemastraat. 
10e l Woningcongres. Wij  vestigen nog eens de 
aandacht op dit belangrijk Congres, dat van 8 13 Sept. a. s. te 
Scheveningen gehouden wordt. n B.W. 1913 No. 6 en No. 30 heb-
ben wij  hieromtrent en over  de excursies nadere mededeelingen 
gedaan. t p bedraagt ƒ10. ; het Secretariaat is 
gevestigd Van Beverningkstraat 237, den . 

t Congres wordt uitstekend voorbereid, hetgeen niet alleen 
blijk t uit een overzichtelijk programma, maar  ook uit de reeds 
verschenen interessante, lijvig e deelen getiteld: „Nederlandsche 

"  met d der  Buitenlandsche , 
en het Eerste deel der  Buitenlandsche , welke rap-
porten op het Congres behandeld zullen worden. 

. 
n verband met de opening van het Vredespaleis zijn door  H . 
de n de volgende onderscheidingen verleend: 
benoemd tot Commandeur  in de orde van Oranje-Nassau, 
Cordonnier, ontwerper-architect van het Vredespaleis 
benoemd tot r  in de orde van den Nederlandschen , 
J. A. G. van der  Steur, architect van het Vredespaleis. 
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 :  G E D E E L T E . Nieuwe . Examen-
vragen. Alg. September  Vergad.-Excursie. Voorstellenter 
Alg. September  Vergad. Praeadvies van het r  d. 

. t. bev. d. Bouwk. in zake Concept-Statuten en . . 
der  Fusie-Commissie. — R E D A C T I O N E E L . Van Ne-
derl. klokkenstoelen en Zweedsche klokkentorens, door . J.van 
der  Ven. Van . . Berichten. 

L . 
W . r  het r  zijn aangenomen 

als Buitengewoon . de heeren : 
J, C. Frederiks. Bouwk. Teekenaar. . J. . 
Bouwk. Teekenaar, . A. F. de Vos. Ged. Bouwk. Op-
zichter. Amsterdam. J. . de . Bouwk. Teekenaar, -
dam. W. Enklaar, Bouwkundige, Amsterdam. C. N. , 
Bouwkundige Amsterdam. 

N B O U W K U N D I G O P Z I C H T E R , B O U W K U N -

D I G 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 ( O N D E R B A A S ) 

van de Examens, ingesteld door  de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, zijn in boekvorm verkrijgbaar  voor  de 
jaren en tegen de prijzen als hieronder  is aangegeven : 
Bouwkundig Opzichter  1913 a f 1. , 1912,1911 a f 0.85,1910 .i f0.50. 
Bouwkundig Teekenaar  1913. 1912.1911 af 0.50; 1910,1909 a f 0.30. 
Uitvoerder  van Bouw werken (Onderbaas) 1913.1912.1911 a f 0.85. 

t bedrag moet vooruit per  postwissel overgemaakt worden 
aan het Bureau der . t 402, Amsterdam. 

. . 

e excursie is bepaald op g 16 September  en de Verga-
dering van Architect n op Woensdag 17 September. 
Voorloopig Programma. 

g 16 September. 
Excursie naar . 
Vermoedelijk om 10' a uur  v.m. Samenkomst in de hal van het 
Stadhuis op den Grooten . 
Bezichtiging van de Vleeschhal. ook inwendig. 
Bezoek aan de oude St. Bavo. 

a wandeling langs het Noorder  Spaarne naar  het Frans-
s . 

Te voet of per  tram naar l . waarteluurn.in.de 
lunch gebruikt zal worden. 

a wandeling langs het Paviljoen, den kleinen g 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

door  het k en Zuiderhoutpark , langs het 
Zuiderbuiten Spaarne. door  den t naar  de nieuwe Sint Bavo. 
Van daar  per  electrische tram naar  Aerdenhout, waar  even-
tueel de vill a l van den heer  Bunge bezichtigd wordt. 
Wandeling door  Aerdenhout en verder  per  tram naar  Zand voort. 

 5 uur  n.m. bijeenkomst in de Bodega van het groote Bad-
huis aldaar. 
6 uur  n.m Gemeenschappelijke maaltijd in het Groote Badhuis, 
f 2,50 per  couvert, exclusief de wijn . 

t het oog op het tijdi g nemen van maatregelen is het nood 
zakelijk dat heeren deelnemers zich zoo spoedig mogelijk opgeven 
met vermelding, of zij  aan den gemeenschappelijke!] maaltijd 
deelnemen, bij  den heer  J. B. van . Secretaris van de 
Afd . m en Omstreken. Zonnelaan 2. . 

e Commissie heeft de excursie bejiaald op den eersten dag. 
opdat de leden dan in de gelegenheid zijn met elkaar  van ge-
dachten te wisselen over  de belangrijke onderwerpen, die den 
volgenden dag behandeld zullen worden. 
Woensdag 17 September. 
Vergadering van n ten 10 'ur e v.m. in het Ge-
bouw der . 
Verkiezing van de Commissie tot het nazien van de g en 
Verantwoording (zie Alg. . , art. 13). 
Verkiezing van de Commissie van Stemopneming (zie Alg. 

. , art. 13). 
Bespreking van de onderwerpen : 
1. e door  de P. P. C. voorgestelde wijzigingen en aanvullingen 
in de Nat. Prijsvraag n en in het . t der 
P. P. C. gepubliceerd in B. Weekblad 1913 no. 33 en 34. 
2. e door  het r  voorgestelde wijzigingen en aan-
vullingen in de Programma's van Eischen voor  de examens der 

. (Zie het versiag der . Bestuursvergadering van 5 Aug. j.l . 
in B. Weekblad van 23 Augustus blz. 413 e. v.) 
3. e concept Statuten en . , opgesteld door  de 
Fusie Commissie. t praeadvies van het r  over  dit 
concept is afgedrukt op blz. 438 e.v. 
4. e al of niet wenschelijkheid van Openbaar  bouwkundig Ad-
vies bureaux. 

a of des avonds gemeenschappelijk bezoek aan de ten-
toonstelling E.N.T.O.S. 
Ten opzichte van punt 4 zij  er  aan herinnerd, dat dit onderwerp 
ook besproken is op de j.l , gehouden Alg. . e 
inleidingen met het debat zijn opgenomen in B. Weekblad no. 
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23, 25, 27, 23. 33 en 32. Aingezien op de g geen 
conclusies zijn genomen en het gewenscht is. dat de Architect-

n der j  spoedig zich over  dit belangrijke onderwerp uit-
spreken, mede in verband met de Concept Statuten en . 

t van de Amsterdamsche Commissie voor  het Stads-
schoon (zie het verslag der  vergadering van de 3 Amsterd. . 
Bestuurderen met het Bestuur  der  Afd. Amsterdam in B. 
Weekblad van 23 Augustus blz. 415) is dit onderwerp wederom 
op de agenda van de Alg. Sept. Vergadering geplaatst, zoodat 
daar  een beslissing genomen kan worden. 

N T E . -
. n herinnering wordt gebracht, dat art. 31 van het 

Alg. . t bepaalt, dat geen voorstel ter  Algemeene 
September  Vergadering wordt behandeld, dat niet schriftelij k 
behoorlijk toegelicht en door  minstens 10 n of een 
Afdeeliugsbestuur  onderteekend. acht dagen voor  de vergade-
rin g is ingekomen bij  het . 

S VA N T
J T O T G  BOUW-

, E CONCEPT S T A T U T E N EN . 
T der . 

. 
t r  acht het juist het rapport 1913 van de Fusie-

Commissie te zien in het licht van de Alg. i vergadering 1912 ') 
toen als grondslag voor  een eventueele fusie werd aangenomen 
het Fusie-rapport-1912 waar. in een 5-tal punten, de hoofdbe-
ginselen voorloopig werden vastgelegd. -') Zoodra dus zulk een 

i) Uit het Verslag der  Alg. g 19t2 : 
e voorzitter  resumeerde het gesprokene ; het is niet wensche-

lij k de toestanden op de spits te drijven . Wordt het criteriu m te 
streng gesteld, dan krijgen we een kleine vereeniging. die wei-
nig kracht en invloed kan hebben. m is het noodzakelijk 
niet in de uiterste consequentie te vervallen. Aan den anderen 
kant is één gezonde vakvereeniging wenschelijk. t een krach-
tig applaus stemde daarna de vergadering in met de woorden 
van den voorzitter, die in beginsel de wenschelijkheid uitsprak 
om tot eenheid te geraken Aan het r  werd opge-
dragen het fusie vraagstuk nader  voor  te bereiden. 
-'! e punten zijn : 1. Als criteriu m voor  de leden der  vereeniging 
wordt in beginsel aangenomen, dat hetwelk geldt voor  de leden 
van den B. NA . met dien verstande, dat uitdrukkelij k daaronder 
worden begrepen architect-ambtenaren, die aan dezelfde eischen 
uit vakkundig oogpunt voldoen als de vrij e architecten. (Tot nu 
toe konden deze als lid van den B. N. A. worden aangenomen, 
doch dit was niet uitdrukkelij k in de Statuten vermeld). 
Gevolg hiervan zal zijn. dat de j  uit haargroep A. . 
verwijder t al diegenen, die naast het beroep van architect nog 
dat van vakpatroon uitoefenen, en zij  die uit anderen hoofde 
wegens het artistieke van hun beroep in die groep, bij  wijze van 
overgang, nog behouden waren. 

2) n een groep ..Buitengewone leden''  worden opgenomen al 
diegenen, die aan de bepaling van den B. N. A. omtrent de aspi-
rant leden voldoen, benevens zij  die, hoewel niet geheel zelf-
standig, door  hun overige antecedenten recht op het lidmaat-
schap zouden kunnen doen gelden, als meer  ondergeschikte 
architect-ambtenaren, chefs de bureau en dergelijken. mits niet 
in dienst zijnde van patroons, die zelf niet als lid zouden kunnen 
worden aangenomen. 
3) e instituten Eere-leden, Eere-correspondenten enz. enz. blij -
ven gehandhaafd in den vorm zooals de j  die kent. 
4) All e anderen, die na tot de j  behooren, worden 
al of niet nader  onderverdeeld als begunstigers, c.q. als abon-
nees op de drukwerken der j  toegelaten, zonder 
éénigen invloed op den gang van zaken in de Vereeniging te 
kunnen uitoefenen. 
5) t nieuwe lichaam heet: Architecten vereeniging -
schappij  tot bevordering der  Bouwkunst. Alleen de gewone leden 
hebben het recht achter  hun naam de letters A. . B. te zetten. 
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beginsel in het rapport 1913 voorkomt, zal het r  zich 
van iedere toelichting op het beginsel zelf onthouden, omdat dan 
in debat zouden worden gebracht vraagpunten, waarover  reeds 
ten vorigen jare in algemeenen zin de beslissing is gevallen. 
Waar van de . zelve de actie tot fusie is uitgegaan en de eerste 
goedkeuring van beginselen in 1912 geschiedde, is het voor 
de continuïteit van ons vereenigingsleven gewenscht. dat het 

r  bevordere, dat niet in 1913 een andere koers 
wordt ingeslagen, maar  dat aan de hand van de door  de Fusie 
Commissie ontworpen Statuten en k t 
worde onderzocht, waartoe, tot in alle détails, die fusieplannen 
ten opzichte van de j zullen leiden. a zullen Statuten en 

k t volgens den weg. daartoe door  de Fusie 
Commissie aangegeven en in de vergadering der n op 28 
Apri l j.l . geapprouveerd, kunnen worden vervormd, om ten 
slotte een resultaat op te leveren, dat slechts te verwerpen öf 
te aanvaarden zal zijn. 

l bij  het r  de bedoeling voorzat over  dezen 
laalsten vorm. waarin de Statuten en het k -
ment zullen worden aangeboden, zijn preadvies te geven, omdat 
de naaste toekomst wellicht nog belangrijke wijzigingen kan 
brengen, (o.a. doordien het mogelijk is. dat de Fusiecommissie 
gewijzigde voorstellen voor  Statuten en t doet. nadat 
de beide vereenigingen de nu voorgestelde Stat. en . hebben 
besproken ; zie sub 3. van het schrijven der  Fusie Commissie aan 
de besturen der  beide vereenigingen. t 1913.) en waardoor 
het hierbij  uitgebrachte preadvies van mindere waarde kan wor-
den, voldoet het r  aan den wensch der  vergadering 
van . gehouden 28 Apri l j.l . door  hierachter  te laten volgen 
de opmerkingen waartoe de besprekingen in het r 
over  de uitgewerkte Statuten en het , door  de Fusie 
Commissie ingediend, hebben geleid. 
n 't algemeen kan het r  zich vereenigen met de 

uitwerkin g der  beginselen, en het kan. naast een woord van 
hulde aan den omvangrijken arbeid der  Fusie Commissie, niet 
nalaten er  aan toe te voegen, dat z.i. met succes is vermeden aan 
ontwerp Statuten en t een karakter  te geven, dat al te 
zeer  naar  öf de eene óf de andere zijde overhelt. t best komt 
dit wel tot uiting in de toelichtingen die, indien met zorg door  de 
leden bestudeerd, bij  hen de overtuigingzullen wekken datinder-
daad met tact gegeven engenomen is. Wanneerzich het -
bestuur  dan ook hier  en daar  (om niet te breedvoerig te worden) 
onthoudt van opmerkingen, kan de conclusie worden getrokken, 
dat het zich met de zienswijze (artikel met bijbehoorende toe-
lichting) van de Fusie Commissie kan vereenigen, behoudens 
enkele redactiewijzigingen van ondergeschikte beteekenis. 

t r  heeft, in opdracht van de Vergadering van 
Architect n d.d. 28 Apri l j.l . het advies ingewonnen van 
twee rechtskundigen, . r  te Amsterdam en . de -
nitz te 's-Gravenhage, betreffende i'e gevolgen voor  de . bij 
eventueele uitvoering van de voorgestelde fusieplannen. e 
twee adviezen zijn als bijlagen aan dit praeadvies toegevoegd. 
n beide wordt zeer  nadrukkelij k de wenschelijkheid be-

toogd, dat de . moet blijven voortbestaan en dat van eene 
ontbinding geen sprake mag wezen, gezien de noodelooze moei-
lijkheden, verwikkelingen en groote financieele nadeelen bij 
ontbinding. 

t r  vereenigt zich geheel met de zienswijze der 
beide rechtskundigen, zoodat in dit praeadvies van het -
bestuur  over  de Statuten en . , voorgesteld door 
de Fusie-Commissie, daarmede is rekening gehouden. 

STATUTEN . 

Art. 1. Naam Zetel

t r  stelt voor  de eerste alinea te lezen: 
e vereeniging is een architectenvakvereeniging en draagt den 

naam van: j  tot Bevordering der  Bouwkunst, Bond 
van Nederlandsche Architecten. 
Alinea 2, luidende: ..Zij  is ontstaan uit de fusie van: de -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst, opgericht in 1842. en 
den Bond van Nederlandsche Architecten, opgericht in 1908. 

beide te Amsterdam", zou moeten vervallen, aangezien door 
deze bepaling de . inderdaad een oogenblik zou hebben opge-
houden te bestaan en tot ontbinding zou moeten worden overge-
gaan. Zie de 2 rechtskundige adviezen. 

t r  stelt daarom voor  alinea 2 te lezen: 
..Zij  is opgericht in 1842 onderden naam: j  tot Bevor-
dering der  Bouwkunst, waarin in 1913 zijn opgenomen de leden 
van den Bond van Nederlandsche Architecten, en is gevestigd 
te Amsterdam." 
Betreffende de 3de alinea over  het doel vereenigt het -
stuur  zich met de redactie en toelichting van de Fusie-Com-
missie. 

s te eerder, omdat het artikel zich absoluut aansluit bij  het te-
genwoordig vigeerende artikel 1 van onze j  ') (onder 
weglating van de woorden over  onderwijs, welk onderwerp 
besloten ligt in de nieuwe, algemeene omschrijviug van het doel, 
en zeker  tot de werkzaamheid zal blijven behooren). 

Art. 2.
Accoord gaande met dit artikel merkt het r  op. dat 
de examens der j  vallen onder  sub 9; hetgeen trou-
wens in de toelichting der  Fusie-Commissie is te vinden: „d e 
„omschrijvin g is ruim genomen om te kunnen begrijpen alles 
„wa t rechtstreeks of zijdelings bij  het onderwijs aan en de oplei-
„din g van vakbeoefenaars betrokken is te achten." 

Art. 3. Groepverdeeling. 
Uit de;Statuten Art . 24, 14e regel v. o. blijkt , dat het definiteve 
besluit tot fusie afhankelijk zal worden gesteld van de gevolgen 
der  „schifting "  der  tegenwoordige leden in de voorgestelde 
groep verdeeling (leden, aspirantleden, begunstigers en abonnés), 
die eene Commissie van Onderzoek (welker  samenstelling en 
werkwijz e in genoemd artikel geregeld is) zal bewerkstelligen. 

t , zich op het standpunt der  Fusie-Coinmissie 
stellende, in de Toelichting der  Statuten bij  Art . 3 nader  uiteen-
gezet, nl. het ,.gevaar" vreezende, dat bij  deze schifting 
slechts een betrekkelij k klein aantal eigenlijke Architect-leden 
zullen overblijven en een aantal verdienstelijke mannen af 
zouden vallen, bij  § 6. (fol. 15, 2e kolom) nader  genoemd, die 
men gaarne behouden wilde (ook omdat men hunne contributies 
niet missen kan, opdat de Vereeniging in staat blijven te doen 
wat zij  tot dusver  gedaan heeft) gelobft niet dat dit gevaar 
voorkomen wordt door  bedoelde personen te herdoop»n in „be-
gunstigers", waarbij  alle band met de nieuwe Vereeniging 
gemist wordt. 

t onderschrijft niet de stelling, dat het denkbeeld lidmaat-
schap voor  hen behoort uitgesloten te zijn. 

. n aanmerking nemende, dat de nieuwe Vereeni-
ging niet uitsluitend te vergelijken is met een oecononiische 
werklieden-vakvereeniging (looneischen. arbeidsduur, arbeids-
contracten, CDZ .) doch gelet op het doel en de middelen om 
tot dat doel te geraken (zie Art . 1 en 2 van de Statuten) o a. 

behalve het behartigen der  eigenlijke vakbelangen van den 
architect ..het bestudeeren van de vraagstukken die zich op 
het gebied der Bouwkunst en aanverwante beeldende
en technische Wetenschappen in den meest uitgebreiden zin 
voordoen", meent het , dat vele van hen. die men 
zou wenschen te behouden, zeer  goed „lid"  kunnen zijn van de 
nieuwe Vereeniging, waardoor  het gewenscht verband zal be-
staan. 

t spreekt van zelf, dat dit geen stemgerechtigde leden kun-
nen zijn, en dat deze geen vergaderingen kunnen bijwonen waar 
uitsluitend de vakbelangen van den architect behandeld worden. 
Wat nu de ledengroepeering betreft, zoo won het r 
betreffende dit punt informatiesin bij  Architecten Vereenigin-
gen in het buitenland. 

t l e of Britis h Architect heeft 3 soorten beta-

') t luidt : stelt zich ten doel de vakbelangen van den architect 
voor  te staan, de beoefening, kennis en de belangen van, en het 
onderwijs in de bouwkunst, benevens de algemeene belangen 
harer  beoefenaars te bevorderen. 

lende : Fellows, Associates en y Assosiates. 
waarvoor  moeilijk e benamingen in de plaats zijn 
te stellen. Verder y Fellows en y Correspon-
ding s (*) en . 

e Société Centrale des Architectes Francais heeft
titulaires. de eigenlijke Architect-leden, en s honoraires, 

s correspondants (*) en Associés libres. 
e Société Centrale d'Architectur e de Belgique heeft, behalve de 

s d'honneurs en Correspondants (*),  effectifs 
(de eigenlijke werkelij k leden (**)) en  Associés, de niet 
stemgerechtigde leden, (overeenkomende met die rubriek leden, 
welke de Fusie-Commissie, enookhet , niet wenscht 
te verliezen). 
Naar  aanleiding hiervan meent het r  een goede 
oplossing te hebben gevonden en stelt onderstaande groepee-
rin g voor: 

 Correspondenten-
Bondsleden, (de eigenlijke stemgerechtigde leden en die uitslui-
tend het recht hebben de initialen B.N.A. te voeren). 

 (of te noemen  de „associés") t.w. de 
verdienstelijke mannén, die men van de tegenwoordige . der 

. behouden wil : Architecten (de aspiranten van het Concept 
der  Fusie-Commissie). , n en n 
aan n van r  en r  Onderwijs, -
nieurs, Genie-officieren, Beeldende kunstenaars en -
dustrieelen. Archeologen. 
Buitengewone  Bouwkundigen. Bouwk. Teekenaars en 
Opzichters (die tot op zekeren leeftijd de uitgaven van de Ver 
eeniging tegen verminderden prij s kunnen ontvangen). 

e vroegere rubriek s vervalt. e „Begunstigers" 
hoopt het r  dat geabonneerd zullen blijven op de 
uitgaven van de nieuwe Vereeniging). 
Wanneer  een dergelijke groepverdeeling mocht worden aange-
nomen, waarvan bovendien blijken zal dat aan haar  veel prak-
tische voordeelen verbonden zijn, moet de omschrijving der 
groepen betreffende rechten, verplichtingen, aanneming, 
enz.: - natuurlij k herzien worden. 

t r  moet zich echter  onthouden bij  de betreffende 
artikelen daaromtrent nu reeds voorstellen te doen; dit zou 
praematuur  zijn. 
Aan de 2e alinea van art. 3 par. 5 zou het r  gaarne 
het navolgende zien toegevoegd: 
„welk e Commissie tevens te beoordeelen heeft in hoeverre niet-

h voldoenden zelfstandigen arbeid leveren 
om toegelaten te worden als (Bonds) lid. 
s de candidaat in het bezit van het diploma van Bouwkundig 

, dan zullen alléén de drie achtereenvolgende jaren 
zelfstandige praktij k ter  beoordeeling van de Commissie van 
Onderzoek vallen." 

t de inlassing van het woord „practiseerend"  voor  makelaar, 
kan het r  zich (gelezen de toelichting der  Fusie-
Commissie) vereenigen ; het acht het echter  gewenscht bij  de 
opsomming van de beroepen, die onvereenigbaar  zijn met het 
lidmaatschap, ook te voegen dat van „fabrikant "  — en tot af-
sluiting van den volzin : ..voorzoover  deze bemoeiingen van 
„bouwkundigen aard zijn." 

Art. 5. Verlies van het lidmaatschap, enz. 

t artikel heeft de sympathie van het , dat 
slechts de vraag wenscht te stellen ol bij  het in beweging stellen 
van de Commissie van Onderzoek én r  én Com-
missie ad hoe, niet te veel personen worden gemoeid, die uit den 
aard van hun opdracht aan de allerhoogste eischen zullen moe-
ten beantwoorden. 

(*) Een eeretitel voor  hen. aan wie niet de hooge ouderscheiding 
van Eerelid kan worden toegekend, doch uitsluitend voor  bui-
tenlanders. Bij  de Franschen is het aantal zelfs beperkt tot hoog-
stens 30. 
(**) e e j  der  Bouwmeesters van Ant-
werpen noemt hen de werkende . 
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Art. 6. Overschrijving. 
n hei slot der  2e alinea komt een klein administratief hyaat 

aan den dag. het moet volgens de meening van het -
bestuur  als volgt gelezen worden : ..in beide gevallen vraagt het 
..aan de Commissie v. Onderzoek om advies, omtrent de cate-
..gorie waarin de betrokkene behoort overgeschreven te worden, 
„en indien het Hoofdbestuur zich daarmede vereenigt,geeft het 
„den betrokkene van den uitslag daarvan kennis. „Gaat het 
..Hoofdbestuur niet accoord met het advies der Commissie van 
„Onderzoek of neemt de betrokkene zelf geen genoegen met de 
..overschrijving enz. . . . 

Art. 7.  en Verplichtingen, enz. 
..Zij  zijn gerechtigd achter  hun naam de initialen B. N. A. te 
plaatsen." r  de door  het r  voorgestelde naam 
van de vereeniging hiermede verband houdt, zou het -
bestuur  bovenstaande initialen wegens de continuïteit willen 
aanbevelen, het is immers een feit dat die initialen meer  in 
zwang zijn dan het A. . der , dat zoo goed als 
geen toepassing in de practij k heeft gevonden. 

Art. 8. Contributiën. 
t r  kan zich principieel vereenigen met de toe-

lichtin g van de Fusie-Commissie, inzake de contributi e regeling; 
waar  blijk t uit de voorlaatste alinea daarvan dat die Commissie 
een ruim standpunt heeft ingenomen, te weten: 
„da t zij. ondanks hare erkenning van het principeel juiste eener 
„contributie-heffin g naar  draagkracht, toch van oordeel is, dat 
„eene eventueele fusie op het doorvoeren daarvan niet zou mo-
„gen stranden." 

t r  acht het echter  wenschelijk betreffende een 
contributieheffin g naar  draagkracht, geen praeadvies uit te 
brengen, aangezien over  dit punt onder  zijn leden geen een-
stemmigheid heerscht. 

n ergens dan is het hier  een persoonlijk oordeel dat den 
doorslag moet geven, en blijven bij  de bespreking de leden voor 
zich zoowel van r  als Fusie-Commissie vri j  te stem-
men zooals zij  dit persoonlijk wenschen. 

t behoeft geen betoog dat de hoofdelijke omslag steeds zoo-
danig zal zijn, dat de staat van inkomsten en van vermoedelijke 
uitgaven elkaar  zullen dekken, zoodat de lasten alléén afhanke-
lij k zullen zijn van de huishouding der  Vereeniging. (Wil men be-
zuiniging van geldelijke offers, men bezuinige de begrootingen.) 

e financieele gevolgen voor  de . als geheel zullen dus de-
zelfde zijn als bij  de tegenwoordige heffing van contributies; 
ondoenlijk is het echter  voor  het r  ieder  (Bonds)lid 
te voorspellen of het meer  of minder  zal moeten betalen dan nu. 

t r  vraagt zich af, wanneer  besloten wordt tot 
contributieheffin g naar  draagkracht, of dan de bij  den Bond ge-
bruikelijk e aanslag naar  beroepsinkomsten gevolgd moet wor-
den, dan wel of de algemeene inkomsten als basis moeten dienen. 
Art. 9. Bestuur. 

t r  gaat accoord met de opvatting der  Fusie-Com-
missie, dat het wenschelijk is dat een ambtenaar  géén voorzitter 
van de Vereeniging zij. 
Wél moet het , uit hoofde van eigen ervaring van 
den omvangrijken werkkrin g die een verantwoordelijk secretaris 
en verantwoordelijk penningmeester  van het bestuur  zou wach-
ten, ernstig waarschuwen tegen het instellen van deze functies, 
die trouwens in geen enkele Vereeniging van een omvang als de 

, wordt aangetroffen . v. Nijverheid, . . v. -
nieurs, enz.). 

r  misschien principieel iets voor  deze regeling ware te 
zeggen, gelooft het , dat bovendien de scheiding 
van werkzaamheden in die voor  Bestuurs s e c r en Ambtelij k 
secr. pcnn. 
p«nn. aanleiding tot ongewenschte wrijvin g tusschen deze func-
tionarissen zal geven,wanneer  de bestuurs secretaris een man is, 
die inderdaad zijn verantwoordelijkheid diep beseft terwij l 
wanneer  dit laatste niet het geval mocht zijn, als vanzelf, zoo niet 
in naam dan toch in wezen, dezelfde regeling als reeds lang met 
vrucht bij  de . vigeerend zou terugkeeren. t r 
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voelt de bezwaren zóó sterk zelfs, dat het twijfel t of er  wel onder 
de ernstige en ijverige leden bestuursfunctionarissenzullen wor-
den aangetroffen, genegen om bedoelde verantwoordelijkheid 
te dragen, in den zin als door  de Fusie-Commissie bedoeld. 
Art. 14. Vergaderingen. 

t r  stelt voor  de Juli-vergadering te doen ver-
vallen, omdat tijdens het zomer-seizoen geringe opkomst is te 
wachten. Wèl stelt het er  prij s op het aantal vergaderingen in 
de Statuten vast te leggen. t stelt zich juist van een geregeld 
samenkomen der  leden van een vakvereeniging alles goeds 
voor. 

Art. 21. Statuten wijziging, enz. 
e alinea: ten minste 3/ < der  uitgebrachte geldige stemmen" 

moet zijn */ 3. 

Art. 24. Overgangsbepalingen. 
t komt het r  gewenscht voor, dat het zevende lid 

van de te benoemen Commissie van Onderzoek niet als zoo-
danig Voorzitter  zij, doch dat eenmaal de zeven leden ge-
kozen, deze zelve hun voorzitter  aanwijzen. 

r  wordt voorkomen, dat de vereenigingen een passend 
li d voor  die Commissie eerst zouden voorbijgaan omdat zij  hem 
als voorzitter  zouden wenschen, en dat bij  de aanwijzing van den 
voorzitter  door  de zes eerstgekozenen dit passend lid toch niet 
gekozen zou worden. 

. 

Art. 1.  2. al. 1. 
„word t voorgedragen"  moet zijn „i s aangenomen". 
Art. 4.  19. 

r  doet zich reeds de moeilijkheid voor, welke der  beide secre-
tarissen aanteekeningen moet maken, welke ze moet uitwerken, 
en welke er  een beknopt uittreksel van zal moeten geven. e 
kans is groot, dat hier  een vreemde mengeling van den arbeid 
van beide zal ontstaan. 
Art. 11.

t komt het r  voor, dat de verhouding van -
tie, Commissie v. e en Bestuur  wel wat te ingewikkeld 
en tijdroovend is gemaakt. Ook hier  leert de ervaring, dat de 
voorkomende gevallen haast altij d spoedeischend zijn, zoodat 
de eenvoudigste regeling, al heeft ze ook schaduwzijden, steeds 
verre de voorkeur  verdient. 
Wellicht ware door  instelling van een Officeel- en een -
neel-gedeelte dit bezwaar eenigermate te ondervangen. 

E . 

t is onmogelijk duidelijker  toelichting van de bedoeling 
van een Eerecode te geven, dan door  de Fusie-Comm. is geschied. 
„Wer d eenerzijds in de eere-code de afspiegeling gezien eener 
„gemaakte moraal, die zich niet aanpassende aan bestaande toe-
standen en gebruiken, niet kon gehandhaafd, dus liever  niet 
„gesteld moest worden, anderzijds werd aangetoond, dat in de 
„eere code meer  is te zien eene omlijnin g van een ideaal waar-
naar  gestreeft behoort te worden, die den architect een houvast 
„geeft bij  de bepaling van zijn gedragslijn in de velerlei verhou-
„dingen, waarin hij  in de uitoefening van zijn beroep tegenover 
„lastgevers, vakgenooten en anderen hoort te staan, en die ge-
„wenscht is om vooral hen, die hoewel van goeden wille, niet 
„steeds bij  intuiti e het juiste standpunt weten te kiezen, te 
„steunen. 
„E r is dan ook geen sprake van, dat de bedoeling der  eere-code 
„zou zijn, om aan te geven, hoe braaf de leden der  Vereeniging 
„di e haar  als beginsel aanvaardt, wel zijn, doch alleen om rich-
ting te geven aan het streven naar grooter eenheid in, en het op 
„een hooger plan brengen van de verhoudingen als bovenbe-
doeld'. ') 
Gezien deze toelichting, acht het r  het hebben eener 
Eerecode niet onjuist, en zou het geen bezwaar  er  tegen hebben, 
dat deze Code achter  in de Statuten werd afgedrukt. 

') e cursiveering is van het . 

Een nader  preadvies omtrent deze zaak, die zoozeer  persoonlijk 
is op te vatten, wijst het r  als zoodanig van de hand. 

Om niet te wijdloopig te worden zou het r  willen 
adviseeren, om voor  de eindredactie en de administratieve 
kleinigheden van de definitieve Statuten en . t 
(welke toch van veel gewicht kunnen zijn)een aparte commissie, 
bijgestaan door  een jurist , in te stellen. 

. 

t r  kan zich in zijn geheel, na aanbeveling van de 
grondslagen van 1912 en in aansluiting aan de beide rechtskun-
dige adviezen, (waarvan de hoofdstrekking is, dat de j moet 
blijven bestaan) met een samengaan der  beide Vereenigingen 
op de basis van de voorgestelde Statuten en . t 
in het algemeen vereenigen. 

t r  wenscht van harte, dat de door  de rechtskun-
dige adviezen geboden oplossing geen bezwaar  zal zijn om te ge-
raken tot het verlangde doel: eenheid te bereiken in wezen, 
uitin g en vorm van het architecten-vakvereenigingsleven. t 
ziet daarin krachtiger  verheffing van den stand van de bouw-
kunstbeoefenaren, zuiverder  centralisatie, betere controle, groo-
ter  arbeids besparing, nauwer  aaneensluiting. 
n dit licht bezien is het r  overtuigd, dat indien er 

een wil is, er  ook een weg zal blijken te zijn, en het vertrouwt 
dat de wil tot eenheid in den boezem der j  krachti g 
en offervaardig aan den dag zal treden. 

V R A G E N G E S T E L D A A N D E R E C H T S K U N D I G E N . 

A . 1. s het mogelijk, zonder  meer, een nieuwe vereeniging met 
een nieuwe naam te stichten, die alle rechten en verplichtingen 
der j  overneemt (zonder  dat enkele vervallen: lega-
ten enz.) ? 
B. Een zuiver  opgaan (fuseeren) van beide bestaande vereeni-
gingen. die dus ieder  voor  zich zouden moeten vervallen. 
2. Zoo niet, is er  een andere wijze denkbaar  waardoor  praktisch 
hetzelfde resultaat zou worden bereikt, bij v : 
C. a. door  het afzonderlijk reorganiseeren van elk der  vereeni-
gingen tot zij  volkomen aan elkaar  gelijk zijn. en het daarbij 
formeel laten, doch toch daardoor  als eenheid kunnende op-
treden ftwee-eenheid) ? 

. b door  de j  te laten bestaan uit enkele leden, die 
zorgen voor  de aflossingen der  leeningen, het productief maken 
van het gebouw, in het algemeen voor  het nakomen der  finan-
cieele verplichtingen der , zonder  dat de -
schappij  verder  actief aan haar  doel blijf t beantwoorden, m.a.w. 
waardoor  dus de j  theoretisch blijf t bestaan, maar 
waarbij  het de bedoeling is dat het overgroot aantal der  leden 
en der  donateurs overgaat naar  de nieuwe vereeniging ? 

j  zij  opgemerkt, dat de zetel der  nieuwe vereeniging ver-
moedelijk zal blijven te Amsterdam en dat het doelen de mid-
delen van de nieuwe vereeniging zouden zijn: 

E . 1. het vaststellen van goede beginselen en het instellen verbe-
teren en handhaven van daarop gegronde regelen en gebruiken 
voor  het architectenberoep en voorgoede arbeidsverhoudingen 
bij  de uitoefening van het vak ; 
2. het bestudeeren van vraagstukken, die zich op het gebied der 
bouwkunst en aanverwante beeldende kunsten en technische 
wetenschappen, in den meest uitgebreiden zin, voordoen, en het 
geven van leiding bij  de oplossing en afwikkeling dier  vraag-
stukken, door  het verstrekken van inlichtingen en adviezen aan 
bestuurslichamen, het publiek en de vakgenooten; 
3. het houden van vergaderingen; 
4. het uitgeven en doen uitgeven van een vakblad, tevens orgaan 
der  vereeniging; 
5. het uitgeven en doen uitgeven van andere periodieken en 
werken van bouwkundigen aard en het steunen of aanmoedigen 
van dergelijke uitgaven; 
6. het vormen en onderhouden van een bibliotheek; 

*) Zie Bijlage A, Ben C. 

7. het houden van tentoonstellingen; 
8. het uitschrijven van prijsvragen; 
9. het bevorderen van het onderwijs in de bouwkunst en de op-
leiding van vakbeoefenaars in technischen en artistieken zin ; 
10. het samenwerken met andere vereenigingen, die gelijksoor-
tige doeleinden beoogen. 
Ten einde na te kunnen gaan in hoeverre deze doel en middelen 
afwijken van de bestaande in de statuten der j 
wordt in bijlage A *) een overzicht gegeven van de wijzigingen in 
doel en middelen in de wet (in 1907 gesplitst in Statuten en Alg. 

. reglement) der j  vanaf 1896 tot heden, waar-
bij  tevens zijn gevoegd de artikelen der  verplichte wetsherzie-
ning, voorkomend in de wet van 1896 en 1900. 
F. Welke naam zal in de gevallen A , B, C en  de nieuwe ver-
eeniging moeten dragen, zoodat de rechten en verplichtingen 
der j  volkomen behouden blijven en van een ont-
binding der j  geen sprake is ? 
s het mogelijk hierbij  een geheel nieuwe naam te kiezen ? 

Of: j  tot Bevordering der  Bouwkunst, Bond van 
Nederlandsche Architecten (aan dezen naam wordt de voorkeur 
gegeven). 

of: Nederlandsche Architecten Vereeniging. ontstaan uit de -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst en den Bond van Ne-
derlandsche Architecten. 
of: , tevens Architectenbond, tot Bevordering der 
Bouwkunst. 
A l of niet ontbinding is voor  de j  van groote beteeke-
nis met het oog op haar  legaat Godef roy en op haarhypothecaire 
leening. t legaat Godefroyis afgeschreven in bijlage B.,ter-
wij l in bijlage C. de desbetreffende bepalingen van de hypo-
thecaire leening zijn overgenomen. 
s het mogelijk tot een fusie of nieuwe vereeniging te geraken, op 

de wijze als [sub A , B, C en  aangeeft en in verband met 
doel en middelen en den naam. zooals deze boven is omschreven 
of voorgesteld voor  de nieuwe vereeniging, zonder  dat het legaat 
Godefroy voor  de j  vervalt en in de hypothecaire 
leening wordt ingegrepen ? 

A D V I E S V A N M r . F . A . M O L S T E R T E A M S T E R D A M . 

n door  den Voorzitter  en den Alg. Secretaris der 
h tot Bev. der  Bouwkunst op g 9 Juni 1913. 

Zie: V R A G E N T E S T E L L E N A A N D E N E C H T S K U N D I G E . 

A . Neen, is niet mogelijk. Wanneer  een nieuwe Vereeniging ge-
sticht wordt, zou het misschien mogelijk kunnen zijn, dat de be-
zittingen der j  door  overdracht gaan naar  de nieuwe 
Vereeniging. t zou kunnen door  koop en verkoop, hetgeen 
onkosten met zich medebrengt; ook zou het kunnen door  schen-
king, maar  dit brengt eveneens onkosten met zich mede. 

, die nog ontvangen moeten worden, en het legaat Gode-
froy zouden dan vervallen. 

Een andere oplossing ten aanzien van het legaat Godefroy zou 
zijn. dat de j  wel wordt ontbonden, maar niet liqui -
deert. Zij  zou dan zóólang in liquidati e moeten blijven, als het 
vruchtgebruik van het legaat Godefroy duurt . 
Zoo spoedig de j  ontbonden wordt, al is het voor  een 
zeer  kort oogenblik, dan vervallen alle eigendommen aan de 
leden en houdt het vruchtgebruik op. 
Om dit laatste te voorkomen, zou eerst door  de Alg. Vergadering 
het besluit genomen moeten worden, dat alle eigendommen der 

j  overgegeven worden aan de nieuwe Vereeniging, 
en daarna zou het besluit tot ontbinding kunnen plaats hebben. 

r  aanbevelen kan . . deze oplossing niet. 
n alle bovengenoemde gevallen zal de hypothecaire leening 

direct opeischbaar  zijn. 
B. t begrip fusie bestaat juridisc h niet. Of de j 
blijf t en de Bondsleden komen bij  haar. óf de j  wordt 
ontbonden. 

e kan gezegd worden van C. 
Geval  zou misschien wel mogelijk zijn. 
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Vermoedelijk zijn verder  veel practische bezwaren aan deze 
oplossing verbonden, terwij l zeer  zeker  erkend moet worden, 
dat de j  in geval  niet meer  aan haar  doel zou be-
antwoorden en deze oplossing te veel het karakter  van een truc 
bezit. 

n zou, wanneer  ten slotte de j  uit slechts 
enkele leden bestaat, de aanleiding groot zijn om spoedig toch 
tot ontbinding over  te gaan. zoodat de bezittingen verdeeld zou-
den worden onder  de enkele leden, wat geenszins de bedoeling 
kan zijn. 
Ten slotte zou een oplossing als  der j  onwaardig 
zijn. 

E . Er kunnen belangrijke wijzigingen in het doel eener  vereeni-
ging aangebracht worden, zonder  dat hierdoor  gevaar  voor  op-
heffing, ontbinding der  vereeniging bestaat. 
Over  dit punt is veel geschreven en gesproken; in het algemeen 
wordt aangenomen, dat het doel in zijn algemeene beteekenis 
niet gewijzigd mag worden (bijv . de j  van Bouw-
kunst niet veranderd in een j  van Schilderkunst) 
Wordt er  belangrijk gewijzigd in het doel, dan is het de vraag, 
of de minderheid, die er  tegen was, zich bij  het besluit moet neer-
leggen. 

e praktij k is echter  zoo. dat belangrijk gewijzigd wordt in het 
doel, zonder  dat de minderheid er  iets tegen kan doen; te meer 
daar  het voor  de minderheid uiterst moeilijk zal zijn, om de rech-
ten, welke zij  dan zou hebben, practisch te handhaven. 

e door  de Fusiecommissie voorgestelde omschrijving van doel 
en middelen achtte . . weinig verschillend van de bestaande 
omschrijving van doel en middelen der , en dus van 
geen invloed op de vraag: ontbinding of niet. 
Opgemerkt werd, dat sub 9 het bevorderen van het onderwijs in 
de bouwkunst en de opleiding van vakbeoefenaars in technischen 
en artistieken zin, als sub 2 moet volgen, daar  het tot het doel 
der j  behoort, terwij l de volgende nummers feitelij k 
zijn : middelen, om het doel te bereiken. 

F. Naamsverandering heeft theoretisch niet den minsten invloed 
op de vraag van het al of niet blijven bestaan eener  vereeniging, 
zoodat tegen het aannemen van een geheel anderen naam geen 
enkel bezwaar bestaat. e naam zou bijv . kunnen zijn : ..Architec-
ten vereeniging", terwij l in de omschrijving gezegd zou kunnen 
worden: opgericht in 1842 onder  den naam j tot 
Bevordering der  Bouwkunst"  en waarin in 1913 zijn opgenomen 
al de leden van den Bond van Nederlandsche Architecten. 

h ligt het echter  meer  op den weg, de naam der -
schappij  te behouden, dus bijv . j  tot Bevordering 
der Bouwkunst, Bond van Nederlandsche Architecten, of Neder-
landsche Architecten-Bond, j  tot Bevordering der 
Bouwkunst. 

j  zou het legaat Godefroy geen gevaar  loopen. 
Echter  kan de e van de fusiecommissie niet aangehou-
den blijven. e luidt : 
Zij. (d. w. z. de Vereeniging) is ontstaan uit de fusie van de
schappij tot Bevordering der Bouwkunst, opgericht n 1842, en den 
Bond van Nederlandsche Architecten, opgericht in 1908, beide 
te Amsterdam, omdat hierdoor  de j  zou hebben op-
gehouden te bestaan. 

, acht . . het aangewezen, dat de j 
blijf t bestaan, en dat de Bondsleden zich bij  de j 
zullen voegen. , de ontbinding der j  zal ver-
lies en talrijk e moeilijkheden opleveren, waartegen toch feite-
lij k geen enkel belangrijk voordeel staat. 
Blijf t de j  bestaan, dan blijven van kracht het legaat, 
de hypothecaire leening, de exploitatie van het gebouw, de posi-
tie en traditi e der , enz. 
Om nu aan zekere gevoeligheden van den Bond tegemoet te 
komen, zou de naam gewijzigd of aangevuld kunnen worden, 
waarbij  dan nader  in art. 1 van de Statuten kan worden mede-
gedeeld de samenstelling van de Vereeniging, gelijk onder  F. 
is opgemerkt. 
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S VA N . . E N .
T E 'S . 

's-Gravenhage, den 18 Juni 1913. 
den Heer S. de Clercq, 

architect, alhier. 
 Gestrenge Heer, 
e uw verzoek heb ik de vraag overwogen, op welke 

wijze de voorgestelde fusie tusschen de j  tot Bevor-
dering der  Bouwkunst en den Bond van Nederlandsche Archi -
tecten kan worden tot stand gebracht, zonder  dat de voordeden, 
welke aan de j  tot B. d. B. uit het legaat Godefroy 
toekomen, verloren gaan, of wel moeilijkheden met de commis-
sarissen der  hypothecaire geldleening kunnen ontstaan. e door 
U in de eerste plaats genoemde wijze, te weten het stichten van 
eennieuwe vereeniging meteen nieuwen naam,waarin alle leden 
van beide vereenigingenovergaanen die de rechtenen verplich-
tingen van beide vereenigingen overneemt, is ongetwijfeld het 
meest aantrekkelijk . Zij  kan in casu echter  niet gevolgd worden 
omdat daarvoor  noodig is, dat de j  tot B. d. B. 
ontbonden wordt en dientengevolge de voordeden uit het le-
gaat Godefroy verliest. Aan deze consequentie is niet te ont-
komen. A l is de nieuwe vereeniging geheel gelijksoortig aan de 
oude en streeft zij  hetzelfde doel na, zij  is naar  de Wet eene 
andere vereeniging en kan dus op de voordeden uit het legaat 
G. geen rechten doen gelden. Wi l men deze voordeden behou-
den, dan moet daarom de j  tot B. d. B. als zelfstan-
dig zedelijk lichaam in stand blijven. 

e tweede door  u voorgeslagen methode, volgens welke de 
beide vereenigingen afzonderlijk gereorganiseerd zouden wor-
den tot zij  volkomen aan elkaar  gelijk zijn, heeft het bezwaar 
dat zij  niet tot het beoogde doel leidt. s al zijn de beide 
vereenigingen geheel aan elkaar  gelijk, zoo blijven zij  toch twee 
afzonderlijk e lichamen, die ieder  hun eigen bestaan leiden. Wel 
zouden de hieraan verbonden bezwaren grootendeels kunnen 
worden ondervangen door  het maken eener  regeling, waarbij 
de besturen van beide lichamen steeds uit dezelfde personen 
zullen bestaan, doch hierdoor  wordt weer  het gevaar  in het 
leven geroepen, dat de e der  Nederduitsche e 
Gemeente te Amsterdam de uitbetaling der  f 500 's jaars zal wei-
geren, op grond dat, al heeft geen formeele ontbinding -
schappij  tot B. d. B. plaats gehad, deze toch inderdaad in eene 
andere vereeniging is opgenomen en dus feitelijk welis geliqui-
deerd. 

e bezwaar  kleeft aan de door  u in de derde plaats ge-
noemde methode. t men de j  slechts bestaan uit 
enkele leden, die zorgen voor  het nakomen van de finantieele 
verplichtingen der , zonder dat deze verder actief 
aan haar doel blijft  beantwoorden, terwij l de overige leden en 
donateurs naar  de nieuwe vereeniging overgaan, dan zal weer 
gezegd worden dat de j  inderdaad heeft geliqui-
deerd. 
Stelt u op behoud der  voordeelen uit het legaat Godefroy prijs , 
dan blijf t daarom de eenige mogelijke weg, dat de j 
blijf t bestaan en de leden van den Nederlandschen Architecten-
bond in zich opneemt. 
Geschiedt dit, dan is er  verder  geenerlei bezwaar  om de statu-
ten der j  te wijzigen zooals in het Fusierapport is 
neergelegd en haar  naam te veranderen in dien van -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst, Bond van Nederland-
sche Architecten, teneinde voor  de historie daarin ook den naam 
van den Bond van Nederlandsche Architecten vast te leggen. 

e stukken doe ik u hierbij  weder  toekomen. 
d Uw dw. 

w. g. . V. . 
B I J L A G E A. 

W E T VA N E J TO T -
G . 

n in het jaar  1896. 
.  en Zetel. 

Art . 1. 
e j  stelt zich ten doel de beoefening en de kennis 

van de bouwkunst te bevorderen en de algemeene belan-
gen harer  beoefenaars voor  te staan. 
Zi j  is gevestigd te Amsterdam in haar k Gsbouw, 
met afdeelingen in verschillende Gemeenten van het , in de 
Overzeesche Bezittingen en in andere landen. 

Art . 2. 
e j  tracht haar  doel te bereiken door  : 
1. t doen uitgeven, of desnoods uitgeven van een Bouwkun-

dig Tijdschrift ; 
2. t doen uitgeven, of desnoods uitgeven van een Bouwkun-

dig Weekblad; 
3. t doen opmeten van oude bouwwerken, enz. en het uit-

geven van Afbeeldingen daarvan; 
4. t aanmoedigen tot opmeten en in teekening brengen van 

verspreide bouwkunstige détails; 
5. t uitschrijven van prijsvragen ; 
6. t uitgeven van bekroonde ontwerpen en verhandelingen ; 
7. t houden van vergaderingen ; 
8. t houden van tentoonstellingen ; 
9. t vormen eener  bibliotheek en verzamelen van bouw-

kundige voorwerpen; 
10. t bevorderen der  oprichting van afdeelingen ; 
11. t bevorderen van het onderwijs in de bouwkunst. 

. Wetsherziening. 
Art . 52. 

e herziening der  Wet wordt aan de orde gesteld in de Alge-
meene g van 1900. 
Wijzigingen van enkele bepalingen kunnen echter  ook in andere 
Algemeene Vergaderingen geschieden, mits de daarvoor  inge-
zonden voorstellen door  minstens vijfti g gewone leden of het 
Bestuur  onderteekend zijn. 
W E T V A N E J T O T -

G . 
n in het jaar  1900. 

.  en Zetel. 
Art . 1. 

e j  stelt zich ten doel de beoefening en de kennis 
van de bouwkunst te bevorderen en de algemeene belangen 
harer  beoefenaars voor  te staan. 
Onder  bouwkunst wordt hier  verstaan het bouwvak in den 
uitgebreidsten zin des woords en alle aanverwante vakken. 

e j  is gevestigd te Amsterdam in haar -
pelijk Gebouw, met Afdeelingen in verschillende Gemeenten 
van het k in de Overzeesche Bezittingen en in andere landen. 

Art . 2. 
e j  tracht haar  doel te bereiken door: 

1. t doen uitgeven of desnoods uitgeven van een Bouwkundig 
Weekblad; 
2. t doen uitgeven of desnoods uitgeven van een Bouwkundig 
Tijdschrift ; 
3. t doen opaieten van oude bouwwerken, enz. en het uitge-
ven van afbeeldingen daarvan; 
4. t aanmoedigen tot opmeten en in teekening brengen van 
verspreide bouwkundige détails; 
5. t uitschrijven van prijsvragen ; 
6. t uitgeven van bekroonde ontwerpen en verhandelingen; 
7. t houden van vergaderingen; 
8. t houden van tentoonstellingen 
9. t vormen eener  bibliotheek en verzamelen van bouwkun-
dige voorwerpen; 
10. t bevorderen der  oprichting van Afdeelingen; 
11. t bevorderen van het onderwijs in de bouwkunst. 

. Wetsontwerp. 
Art . 52. 

e herziening der  Wet wordt aan de orde gesteld in de Alge-
meene g van 1907. 
Wijzigingen van enkele bepalingen kunnen echter  ook in andere 
Algemeene Vergaderingen geschieden, mits de daarvoor  inge-
zonden voorstellen door  minstens vijfti g Gewone leden of het 

r  onderteekend zijn. 

S T A T U T E N V A N E J T O T BE-
G . 

n het jaar  1908, is de Wet gesplist in „Statuten"  en „Algemeen 

k "  en herzien. 

Zetel, l en . 
Art . 1. e j  tot Bevordering der  Bouwkunst, opge-
richt in 1842 en gevestigd te Amsterdam, stelt zich ten doel de 
beoefening en kennis van en het onderwijs in de bouwkunst te 
bevorderen, en de algemeene belangen harer  beoefenaars, be-
nevens de vakbelangen van den architect voor  te staan. 
Onder bouwkunst wordt in deze Statuten verstaan het bouwvak 
in den uitgebreidsten zin des woords, en alle aanverwante 
vakken. 
Art . 2. e middelen waardoor  de j  haar  doel tracht 
te bereiken zijn in hoofdzaak : 
1. t uitgeven of doen uitgeven van een vakblak voor  de beoe-
fenaars der  bouwkunst: t Orgaan van de . 
2. t uitgeven of doen uitgeven van andere periodieken en wer-
ken van bouwkunstigen aard, benevens het steunen of aanmoe-
digen van dergelijke uitgaven. 
3. t doen opmeten en in teekening brengen van bouwwerken 
en onderdeelen daarvan. 
4. t nemen van leiding en het geven van advies bij  de behan-
deling van actueele vraagstukken de belangen der  bouwkunst of 
harer  beoefenaars rakende. 
5. t uitschrijven van prijsvragen. 
6. t uitgeven van bekroonde ontwerpen en verhandelingen. 
7. t houden van vergaderingen. 
8. t houden van tentoonstellingen. 
9. t vormen eener  bibliotheek en het verzamelen van bouw-

kundige voorwerpen. 
10. t bevorderen van het onderwijs in de bouwkunst. 
11. t houden van examens en het instellen van diploma's. 
12. t bevorderen der  oprichting en het behartigen der  belan-
gen van Afdeelingen en Correspondentschappen. 
13. t samenwerken met vereenigingen, die een gelijksoortig 
doel beoogen. 

Bevat geen artikel betreffende verplichte Statuten herziening. 

S T A T U T E N V A N E J T O T BE-

G . 
n in 1911. 

Zetel, l en . 
Art . 1. e j  tot Bevordering der  Bouwkunst, opge-
richt in 1842 en gevestigd te Amsterdam, stelt zich ten doel de 
vakbelangen van den architect voor  te staan, de beoefening, 
kennis en belangen van en het onderwijs in de bouwkunst, be-
nevens de algemeene belangen harer  beoefenaars te bevor-
deren. 
Onder bouwkunst wordt in deze Statuten verstaan het bouwvak 
in den uitgebreidsten. zoowel artistieken als technischen zin des 
woords, en alle aanverwante vakken. 
Art . 2. e middelen, waardoor  de j  haar  doel tracht 
te bereiken, zijn in hoofdzaak: 
1. t nemen van leiding en het geven van advies bij  de behan-
deling van actueele vraagstukken, de belangen der  architecten, 
der bouwkunst of harer  beoefenaars rakende. 
2. t houden van vergaderingen. 
3. t uitgeven of doen uitgeven van een Weekblad voor  de be-
oefenaars der  bouwkunst: het Orgaan van de . 
4. t uitgeven of doen uitgeven van andere periodieken en 
werken van bouwkunstigen aard, benevens het steunen of aan-
moedigen van dergelijke uitgaven. 
5. t bevorderen van het onderwijs in de bouwkunst. 
6. t houden van examens en het instellen van diploma's. 
7. t bevorderen der  oprichting en het behartigen der  belan-
gen van Afdeelingen en Correspondentschappen. 
8. t vormen eener  bibliotheek en het verzamelen van bouw-
kundige voorwerpen. 
9. t uitschrijven van prijsvragen. 
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10. t houden van tentoonstellingen. 
11. t uitgeven van bekrooonde ontwerpen en verhandelingen. 
12. t doen opmeten en in teekening brengen van bouwwerken 
en onderdeelen daarvan. 
13. t samenwerken met vereenigingen, die gelijksoortige doel-
einden beoogen. 

Bevat geen artikel betreffende verplichte Statutenherziening. 

B I J L A G E B. 

T . 
k Ondergeteekende, Abr. Nic. Godefroy, thans zonder  be-
roep, wonende te Amsterdam aan de Oude Turfmark t n". 8. 
Verlangende bij  deze mijnen uitersten wil over  mijne na te 
laten goederen te beschikken en daarin geheel vri j  zijnde als 
ongehuwd en geene bloedverwanten in leven hebbende aan 
wie bij  de Wet eenig gedeelte mijner  nalatenschap is voorbe-
houden. 
Verklaar :  te herroepen en te vernietigen alle 
testamenten of uiterste wilsbeschikkingen, welke door  mij , vóór 
dato dezer, onder  welken vorm ook, mochten zijn gemaakt 
of daargesteld, geene uitgezonderd. 
Ten tweede: te legateeren vri j  van rechten en kosten, af te 
geven binnen zes maanden na mijn overlijden, als : 
1. Aan, enz. 
6. Aan het k der  Nederlanden, en zoo voorts, met aanwij-
zing dat een en ander  door  mij  is geschonken en onder  voor-
waarde dat de kosten van sorteeren, vervoeren en plaatsen 
door  het k worden gedragen. 
7. Aan de j  tot Bevordering der  Bouwkunst te Am-
sterdam en bij verplaatsing van den zetel des Bestuurs naar 
elders of ontbinding der genoemde  aan het k 
der Nederlanden ter  plaatsing, met aanwijzing en onder  voor-
waarde als voormeld, alle teekeningen van gevels en gebouwen 
op carton opgezet, alsmede de onuitgevoerde ontwerpen en 
schetsen voor  de Gasthuizen te Amsterdam, het m Wil -
lem , het Paleis voor  de Staten-Generaal te 's Gravenhage, 
het r  en de Beurs in de t te Am-
sterdam, het Vereenigingsgebouw der e Nederland-
sche Yachtclub te , het Zeemanshuis te Amsterdam, 
alle schetsontwerpen voor  een Schouwburg en wat verder 
geschetst wordt geoordeeld. 

8. Aan, en zoo voorts. 
Ten laatste: te benoemen tot uitvoerders mijner  uiterste 
wilsbeschikkingen, bezorgers mijner  begrafenis en beredde-
raars van mijn boedel en nalatenschap de n Coenraad 
Jonker, notaris. . . Wijsman , Commissionair  in effecten, 
handelende onder  de firm a Jarman en Zonen en C. B. Posthu-
mus , Architect, allen wonende te Amsterdam, bij  vóór-
overlijden, en zoo voorts, verleenende hun respectievelijk de 
meest mogelijke macht, ook die van bezitneming en met verzoek 
aan dengeen van genoemde n door  wien voorschreven be-
trekkin g zal worden waargenomen om, en zoo voorts. 
Amsterdam den negenden Januari achttien honderd zes en 
negentig. geteekend A. N. . 

Gezien en geopend door  ons r  in het derde n van 
het Arrondissement Amsterdam, in tegenwoordigheid van den 
Griffie r  op den n r  1800 negenennegentig. 

geteekend G.  plv. 
, Griffier . 

Geregistreerd te Amsterdam den tienden Januari negentien 
honderd deel 135, 
folio 75 verso, vak 4, vij f bladen acht renvooien. 
Ontvangen voor  recht dri e gulden zestig cent f3.60. 

de Ontvanger  B. A. No. 2 geteekend . . 
Uitgegeven door  mij  Coenraad Jonker, notaris ter  stand-
plaats Amsterdam, voor  Woordelij k gelijkluidend Uit-
treksel van voormeld testament, hetwelk aan mij  in 
bewaring is gegeven bij  acte van Superscriptie op den 
negenden Januari achttien honderd zes en negentig voor 
mij  notaris verleden. 

444 

Amsterdam, den zes en twintigsten Februari des jaars negen-
tienhonderd. , notaris. 

k ondergeteekende: 
Abraham Nicolaas Godefroy, thans zonder  beroep, wonende te 
Amsterdam aan de Oude Turfmark t nummer 8. 
Verlangende bij  dezen mijnen uitersten wil over  mijne na te 
laten goederen te beschikken en daarin geheel vri j  zijnde als on-
gehuwd en geéne bloedverwanten in leven hebbende aan wie 
bij  de Wet eenig gedeelte mijner  nalatenschap is voorbehouden, 
Verklaar : 

 te herroepen en te vernietigen alle testamenten of 
uiterste wilsbeschikkingen welke door  mij , vóór dato dezer  on-
der welken vorm ook, mochten zijn gemaakt of daargesteld, 
geene uitgezonderd. 
Ten tweede: te legateeren, vri j  van rechten en kosten, af te geven 
binnen zes maanden na mijn overlijden, als : 
1. Aan, en zoo voorts. 
Ten derde: Onder  na te melden bepalingen en voorwaarden en 
onder  den last van straks te melden uitkeeriugen. te stellen tot 
legatarissen als: 
A. van de ten mijnen name in de Grootboeken der  Nationale 
Schuld ingeschreven kapitalen, te weten: 
een nominaal bedrag van, en zoo voorts. 
een nominaal bedrag van veertig duizend Gulden rentende drie 
procent op de letter  G. deel 2 nummer 599. 
van, en zoo voorts. 
rfe  der Nederdnitsch Hervormde Gemeente te Amster-
dam, onder  den last der  uitkeering levenslang van af mijn over-
lijden als : , en zoo voorts. 
uit de door  genoemde e te verkrijgen rente van het kapi-
taal drie procent Nationale Schuld of bij  e ventueele conversie van 
Staatswege uit het naar  verhouding minder  te ontvangen bedrag. 
Aan de j  tot Bevordering der  Bouwkunst reeds ge-
noemd, onder voorwaarde dat de zetel des Bestuurs gevestigd 
blijve te Amsterdam en anders niet, van af mijn overlijden, jaar-
lijk s vijfhonderd gulden, en zulks ter  aflossing van de op het ge-
bouw der  genoemde j  rustende hypotheek tot op 
het tijdsti p der  algeheele aflossing, waaromtrent deugdelijke be-
wijzen zullen moeten worden overgelegd, tenzij  de j 
vroeger  mocht worden ontbonden in welk geval de als voren 
besproken uitkeering dadelijk moet ophouden, 
en Aan, en zoo voorts. 

Welke beide uitkeeringen door  mij  worden besproken, vri j  van 
rechten en kosten onder  de navolgende bepalingen: 
primo: dat zij  zullen moeten plaats hebben in halfjaarlijksch e 
termijnen uiterlij k binnen veertien dagen na den datum waarop 
de renten van bedoeld kapitaal aan het Grootboek verkrijgbaar 
worden gesteld. 
Secundo: dat het op mijn overlijden ingetreden halfjaar  na ont-
vangst der  gezegde rente ten volle moet worden uitgekeerd, 
en uit, en zoo voorts. 
Ten laatste: te benoemen tot uitvoerder  mijner  uiterste wilsbe-
schikkingen, bezorgers mijner  begrafenis en beredderaars van 
mij n boedel en nalatenschap de n Coenraad Jonker, no-
taris, J. . Wijsman , commissionair  in effecten, handelende 
onder  de firm a Jarman en Zonen en C. B Posthumus . ar-
chitect, allen wonende te Amsterdam, bij  vooroverlijden, en zoo 
voorts, verleenende hun respectievelijk daartoe de meest mo-
gelijke macht ook die van bezitneming en met verzoek aan den-
geen van genoemde n door  wien voorschreven betrekking 
zal worden waargenomen, om. en zoo voorts. 
Amsterdam den negenden Januari achttienhonderd zes en 
negentig 
geteekend A. N. Godefroy 
Gezien en geopend door  ons r  in het derde kanton van 
het Arrondissement Amsterdam in tegenwoordigheid van den 
Griffie r  op den dertigsten r  1800 negen en negentig, 
geteekend G. r  plv. f Griffie r 
Geregistreerd te Amsterdam den tienden Januari negentien 

honderd, deel 135, folio 75 verso, vak 
4 vij f bladen acht renvooien 
Ontvangen voor  recht drie gulden zes-
tig cent F. 3,60, de ontvanger  b. a. no. 2 
geteekend ,.  Scheltema" 

B I J L A G E C. 

T E E A C T E 
E E -

E . 
n 21 Juni 1893 verschenen voor  mij , 

Notaris , enz. 
de : 

J. . de Cruyf f en J. F. r 
ten deze vertegenwoordigende het ze-
delijk lichaam de j  tot Be-
vordering der  Bouwkunst, gemachtig-
den van C. , E. G. . . Cuypers, 
F. . van , . . J. van -
ren, . E. C. , A. A. Bekaar, J. 
Verheul, vormend het Bestuur  der , comparanten 
ter  eene 
en de n J. . n en Th. G. Schill, commissarissen der 
geldleening, comparanten ter  andere zijde. 

e comparanten verklaarden te zijn overeengekomen dat ge-
noemde n n en Schill aan het door  de comparanten 
ter  eene vertegenwoordigde zedelijk lichaam zullen verstrek-
ken een som van vijfenzestig duizend gulden tegen een rente 
van 4 ten honderd in het jaar  mits de onroerende goederen van 
dat zedelijk lichaam als eerste hypotheek ten behoeve van de 
comparanten ter  andere zijde, zoo in hun priv é als in hunne 
voorschreven betrekking van commissarissen der  geldleening 
en derhalve ten behoeve van de gezamenlijke houders der  na 
te melden obligatien zullen worden verbonden. 

e verklaarden de comparanten ter  eene in hunne 
gemelde betrekkingen ten behoeve van de comparanten ten 
andere zijde in hun priv é en als commissarissen der  geldleening 
en alzoo ten behoeve van de gezamenlijke houders der  na te 
melden obligatien, tot zekerheid voor  de teruggave van het 
kapitaal dat door  ieder  van genoemde heeren n en Schill 
en door  andere geldschieters aan voorschreven zedelijklichaam 
tegen uitreikin g van obligatien op de wijze als hierna zal worden 
bepaald, zal worden ter  leen verstrekt ten beloope eener  som 
van vijfenzestig duizend gulden, alsmede voor  de voldoening 
van de rente dier  som gerekend tegen vier  ten honderd in het 
jaar, bij  deze eerste hypotheekte verleenen op: 
een gebouw en erf staande en gelegen te Amsterdam aan de 

t 402. 
e comparanten verklaarden o.a.: 

de geheele schuld zal a pari moeten worden afgelost door 
middel van gedeeltelijke aflossing bij  uitloting . welke uitlotin g 
zal plaats hebben door  het bestuur  in de Algemeene -
dering van elk jaar  aan te vangen in het jaar  1895. 
Gemeld zedelijk lichaam is verplicht jaarlijk s van de in deze 
bedoelde geldleening af te lossen een bedrag van minstens 
f 500. met het recht om zooveel meer  af te lossen als het zal 
verkiezen. 
Verder: 

t verbonden onroerend goed zal gedurende den tij d van dit 
verband in goeden staat moeten worden onderhouden, en bij 
eene j  ten genoegen der  commissarissen voor  brand-
schade verzekerd moeten blijven. 
Verder: 
n geval van nalatigheid van gezegd zedelijk lchaam in de be-
taling van rente of aflossing op den tij d en de wijze als hiervoor 
is bepaald, gelijk mede bij ontbinding van dat zedelijk lichaam. 
bij  niet nakoming of overtreding der  bepalingen in deze acte ge-
maakt of bij  in beslagneming van het verbondene zal het bedrag 
der alsdan uitstaande obligatien met de daarop te goede rente, 
dadelijk opeischbaar  zijn. zonder  dat hiertoe eenig ander  rechts-

Afb . 1. t baksteenen kerkj e te e ) met zijn klokkegalg. 

middel zal noodig wezen dan een eenvoudig bevelschrift tot be-
taling door  of namens commissarissen der  geldleening gedaan, 
alles kosteloos aan de zijde der  schuldeischers. 

Bij  gebreke van behoorlijke terugbetaling der  hoofdiom of van 
de voldoening der  rente op de hiervoor  bepaalde wijze en tijd -
stippen worden de alsdan in functie zijnde commissarissen 
der geldleening als vertegenwoordigende de gezamenlijke 
obligatiehouders, bij  deze door  genoemd zedelijk lichaam on-
herroepelijk gemachtigd om het hierbij  verbonden onroerend 
goed in het openbaar  volgens plaatselijke gebruiken te doen 
verkoopen en te leveren, de kooppenningen te ontvangen en 
daarvoor  kwijtin g te geven ten einde uit de opbrengst zoowel de 
alsdan verschuldigde hoofdsom als de rente en kosten te ver-
halen. Zonder  schriftelijk e toestemming van de commissarissen 
der geldleening zal het verbondene niet van aard of bestem-
ming mogen worden veranderd noch geheel of gedeeltelijk 
worden verkocht of geamoveerd noch ook daaraan groote ver-
timmeringen gedaan, wordende bovendien bedongen dat inge-
val bij  willige verkooping zelfs met gezegde toestemming ge-
daan, het verbondene mocht worden vervreemd voor eene som 
minder  dan het alsdan verschuldigdebedraagt.de kooper  dit 
niet zal kunnen zuiveren door  uitbetaling der  koopsom. 

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

. 

VA N E -
N EN E 

.
. J. V A N  VEN . 

anneer  men zijn eigen heerlijk vaderland zóó 
heeft lief gekregen, dat men afwijk t van de 
veel betreden paadjes en wegen, waarlangs 
jaar  in, jaar  uit de steeds toenemende vreem-

delingenstroom geleid wordt, als men met zin voor  het 
schoone en historisch-merkwaardige, zijn schreden ook 
richt naar  die oorden, welke in hun bodemgesteldheid, 
hun beplanting of hun volksleven, veel hebben bewaard, 
wat de moderne tij d elders in den haastigen loop der 
opeen volgende jaren geheel deed verdwijnen of onher-
kenbaar  deed veranderen; dan zal men, gekomen in 
stille, vèr van het verkeer  afgelegen dorpjes en gehucht-
jes, soms verrassingen vinden waar  men die geenszins 
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Afb. 2. Opwierde. e vroegere klokkenstoel. 

zoeken zou, verrassingen niet alleen in een tot typisch-
karakteristiek e uiting komend landschapsbeeld, zooals 
bij  voorbeeld gevonden wordt in en om Giethoorn maar 
ook verheuging over  het bewaard blijven van een oude 
pastorie, onze gedachten terugvoerend door  een renais-
sance topgeveltje tot den gouden eeuw van de republiek, 
of als wij  de tijden der  Noormannen voor  den geest zien 
opleven bij  het aanschouwen van een eenvoudigen za-
deldaktoren, in wezen groote verwantschap toonend 
met de kerktorens van , zooals we die in de 
dri e Noordelijke provincies van ons land in grooten ge-
tale aantreffen. En wanneer  men in vrij e vacantiedagen, 

s woorden uit zijn gedicht „Planegg" 
herinnert : 

-Und stets ist das der  beste "Weg gewesen. 
n ich von keiner e abgelesen" 

en men trekt naar  de vergeten uit- en achterhoekjes van 
ons vaderland als daar  zijn Wester  en Bellingwolde, 
N.-O. , N.-O. Twenthe, Gaasterland en zoovele 
anderen, dan kan het zeer  wel gebeuren, dat ge in een u 
nooit eerder  van naam bekend gehucht u plots veplaatst 
ziet voor  een ruw-verweerd, bruinig-beslagen balkenge-
vaarte, dat onder  een houten afdak één of meer  zware 
klokken draagt. 

n staat ge voor  den in ons vaderland zeer  zeldzamen 
klokkenstoel, den voorlooper  ongetwijfeld van de torens, 
die nu, rijzend boven het vriendelij k groen, dat wel ieder 
dorpj e schoonheid verleent, als zoovele vingeren opwij-
zen naar  hooger  regionen. 
Over  den oorsprong van kerktorens, zooals die nu aan 
onze meeste bedehuizen gevonden worden, zouden heel 
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Afb. 3. Oldekerke. Nog bestaande klokkenstoel. 

wat beweringen neer  te schrijven zijn, maar  al zijn de 
geleerden het hierover  nog lang niet eens, al loopen 
meeningen van nuchtere architecten en diepzinnige 
kunsthistorici hier  vaak lijnrech t tegen elkaar  in, toch 
is de meest aannemelijke en meest voor  de hand liggende 
bestaansvoorwaarde wel die, dat men ze eenvoudig 
bouwde om de klokken er  in op te hangen. 
Als men weet, dat 13-eeuwsche klokken waarschijnlij k 
nergens in ons land voorkomen, dat 14-eeuwsche mede 
uiterst zeldzaam zijn en men zeer  voorzichtig moet zijn 
met de ouderdomsbepaling, daar  vri j  algemeen de nei-
ging bestaan schijnt te hebben de klokken ouder  te ma-
ken dan zij  werkelij k zijn, wat natuurlij k verband houdt 
met de dikwijl s uiterst moeilijk te ontcijferen rand-
schriften, dan begrijpt men, dat de torens vóór dien tij d 
ook weinig reden van bestaan hadden. 
Bezaten de meeste tufsteenen kerkjes, die na het als 
wereldrampjaar zoozeer  gevreesde jaar  1000 opgericht 
werden, dan ook geen toren, al spoedig verrees deze 
geheel los van het eigenlijke gebouw, zooals men in 
Groningen bijvoorbeeld nog kan zien te Zandeweer, ge-
meente , terwij l ook de klokkenstoelen als goed-
kooper  en eenvoudiger  dragers wel niet zullen ontbro-
ken hebben. 

Nu echter  zijn deze laatste bijna overal verdwenen en 
het zoo verdienstelijke en fraai uitgevoerde werk van 
den bekwamen architect n van der t -
burg -Onze oude , 80 schetsen van -
kerken in Nederland, heeft zelfs geen enkel exemplaar 
dezer  hoogst merkwaardige klokkenstoelen in beeld ge-
bracht. 

En toch ware een oude klokkenstoel, zooals nog bij  Wan-
neperveen gevonden moet worden, in dit van liefde voor 
onze eenvoudige plattelands bedehuizen zoo op elke 
pagina getuigend werk zeker  op zijn plaats, want hun 
echte archaïsche naiviteit, zooals die tot ons spreekt 
van oude prenten, is bekoorlij k geeft poëzie aan de 
omgeving van zoo'n onder  hooge iepenboomen weg-
schuilend oud en vergrijsd kerkje. 

Peters geeft in zijn op dit gebied hoogst merkwaardige 
mededeelingen in „Ou d Groningerland"  (gepubliceerd 
in „Bouwkunst "  1911 en 1912) enkele fraaie afbeel-
dingen, die wij  hierbij  reproduceeren (Afb. 1 5). 
Allermerkwaardigs t is de primitiev e klokkegalg aan het 
baksteenkerkje te e , waarvan we 
hierbi j  een afbeelding geven, waaruit men zien kan hoe 
de klok op hoogst eenvoudige wijze, niet eens onder  een 
afdakje is opgehangen. 

e afgebroken kerk te Scharmer liet een dergelijk voor-
beeld zien, terwij l oudheidminnaars door  den heer  Pe-
ters gewezen worden op het bedehuis te "Wetsens in 
Friesland, waar  dit nog aanwezig is. 
n een noot geeft de onvermoeide vorscheren onderzoe-

ker onzer  baksteenarchitectuur  op, dat de vrijstaande 
klokkenstoelen meest verdwenen zijn, uitgenomen die te 
Solwerd en de karakteristieke stoel met zijn beide klok-
ken te Opende bij n (Fr.). 

Echter  wijst de kaart van Conders van 1686 uit (even-
eens te vinden in het prachtwerk Oud Groningerland), 
dat er  toen nog stonden te 
1 , 2 , 3 Jukwerd, 4 , 5 -
slagt, 6 , 7 . 8 , 9 01-
dekerk, 10 Oostwold , 11 Opwierde, 12 , 13 
Scharmer, 14 Solwerd, 15 Vliedorp, 16 "Wagenborgen, 
17 "Westerbroek. 18 "Westerlee, 19 "Wieru m en 20 te "Wijt -
werd, terwij l "Wedde een vrijstaand klokkenhuis eertijds 
had. 

Toen ik op een zwerftocht door  Frieslands weinig geken-
de greid- en bouwlanden, ook te s kwam, 't arme-
lijk e visschersgehuchtje, dat daar  stil en eenzaam ge-
legen is aan Gaasterlands hooge kliffenkust en waar  de 
schilderachtige visschersstulpjes in zucht tot gezellig-
heid bij  elkaar  gedoken, zich schaarden rond het hoog-
gelegen kerkhof, toen werd ik daar  verrast door  een 
kloek houten gevaarte van stevige balken, dat hoog op-
rijzend boven de eenvoudige grafteekens een machtige 
klok droeg, een klok die breed haar  slagen laat galmen 
over  het heuvelige oord der  gaasten als weer  een doode 
naar  den akker  gedragen wordt. Afb. 6. 
En voor  mij  was de aanschouwing van dien eenzamen 
klokkenstoel nog een grooter  genot, omdat ik met Jean 
Paul mocht getuigen: e Probe eines Genusses ist 
seine Erinnerung." 

En mijn herinneringen gingen, daar, zittend tegen den 
bloemrijken berm, vèr, vèr  weg: ze zweefden over  de 
onstuimige wateren der  Noordzee, langs de vlakke kus-
ten van den groen-blauwen Oeuresund; ze brachten mij 
over  heuvels en door  dalen, ver  in het hooge Noorden 
van Zweden, in het land waar  de bakermat der  Zweed-
sche vrijhei d stond, in , indenoudenklokken-

Afb . 4. Baksteenen klokkengestoelte in torenvorm te o in 
Oost-Friesland. 

toren van het moederkerspel , waar  ik op een 
winderig-kouden nawinterdag had getoefd hoog tus-
schen de karbeelen en gebinten van s meest 
merkwaardig klokkenhuis. 

e oude klokken van , r  hebben in 
Gustave "Wasa's roerige tijden dikwijl s de s ten 
strijd e geroepen of ze noodigden met breede galmtoo-
nen plechtig de bewoners van , Seksand-en-Orsa 
uit zich te verzamelen op het oude kerkhof, waar  hun 
held en koning tot hen zou spreken, woorden van be-
zielenden moed. Wanneer  men, zooals ik, toen ik er 
toefde, al de grootsche herinneringen voor  den geest 
brengt, welke hier  verknoopt zijn met de directe om-
geving van kerk en klokkenhuis, als men iets af weet 
van de geschiedenis, welke hier  niet spreekt in oude 
ernstige riddersloten, in monumenten van pracht en 
praal, maar  in beteekenisvolle namen, die het vrijheid -
lievende volk van e aan zijn heuveltoppen en 
plateaus geschonken heeft: alsmede wel zijn heerlijkste 
uitin g vindt in het eenvoudig, doch juist doorzijn sober-
heid zoo ontroerende standbeeld, Gustave Wasa, voor-
stellend, in de oude e dracht, sprekend tot 
het vereenigde volk van Siljans boschrijke boorden, 
dan begrijpt ge hoe ieder  Zweed zich hooger  voelt ge-
stemd als zijn voeten den grond betreden, waar  het 
eerst van een „vri j  Zweden"  gesproken mocht worden. 

e de l van a dus door  zijn historische 
beteekenis vooral als een monument beschouwd wor-
den de in het openluchtmuseum „Skansen"  bij  Stock-
holm opgerichte - en ö stapels mogen 
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Afb . 5. Baksteenen klokkengestoelte in torenvorm te t in 
Oost-Friesland. 

ook uit een architectonisch oogpunt bezien van het 

hoogste belang geacht worden voor  de studie der  oud 

Zweedsche bouwkunst welke, hoewel in veel met de 

Noordsche meegaande, toch in menig detail sterk afwijk t 

en zich hoofdzakelijk ziet gekenmerkt door  een zeld-

zame soberheid, zoodat zij  ons zoo ik in het 

afzonderlijk nummer van het Tweemaandelijksche 

tijdschrif t van Bouwkunst November-aflevering 

1912 in den breede heb aangetoond in haar 

boerenwoningen, zelfs ook in die der  latere tijden, 

uitsluitend het constructieve geheel en de onderlinge 

ruimteverhoudingen laat zien, zonder  toepassing 

van lijsten of „en relief"  behandelde versierings-

motieven. 

En deze overal merkbare soberheid is te merk-

waardiger, als we weten, dat deze eenvoud niet ver-

band houdt met een primitiev e onbeholpenheid, of 

een volkomen gemis aan technisch kunnen, daar 

het, zoo de klockstapels bewijzen, niet ontbroken 

heeft aan buitengewoon bekwame timmerlieden 

doch uit een overal te volgen streven maar  groote 

bescheidenheid, die hun uiterst primitiev e huisjes 

deed bouwen, welke juist door  hun geringe afme-

tingen de grootheid van hun kerkjes meer  deed uit-

komen, een grootheid, die uitdrukkin g geeft aan 

hun geloofszin en offervaardigheid. 

Zeide een reiziger  niet eens tot een : „Gi j  stelt 

veel prij s op uw bedehuizen! t verwondert mij , 

dat gij  daartoe nog middelen vindt! "  en was het ant-

woord van den fieren bewoner  uit a niet tee-

kenend voor  zijn opofferingsgezindheid, wanneer 

het gold de kerk te verfraaien, toen hij  zeide : s 

te minder  leggen wij  ten koste aan onze eigene wo-

ningen". 

(Wordt vervolgd. 

V A N . 
ierbi j  geven wij  een afbeelding 

van de projectie-teekening van 

deze bron, ontworpen door  "Wil -

4 

j  van de projectie-teekening van 

lie 

1 

Alb . 6. t klokkenhuis te . gemeente Gaasterland. 
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bouwaardewerker, die ook de cour  van 

het Vredespaleis met zijn interessante 

terra-cotta friezen en ornamenten heeft 

gesierd. Woensdag 3 September  jl . heeft 

de overdracht van het stuc-model aan het 

Gemeentebestuur  in tegenwoordigheid van 

tal van autoriteiten plaats gehad. 

n het Bouwkundig Weekblad van de vo-

rige week hebben wij  het een en ander 

over  deze bank medegedeeld. 

t volgende zij  hiervan in herinnering ge-

bracht : 

e halfcirkelvormig e opzet van het monu-

ment heeft 10 nieter  middellijn . s en 

rechts zijn banken geprojecteerd, welke in 

het midden de „bron "  gevangen houden. 

e verheven rugleuningen zijn zoo gedacht, 

dat daar  bloemen in kunnen worden ge-

plaatst. t geheel zal uitgevoerd worden 

in crême-terra-cotta met toepassing van 

glazuren emails en goud, terwij l het modelé 

sober  is gehouden. e rijker e randen zullen de 

namen omsluiten van de mannen, die een be-

langrij k aandeel gehad hebben aan den bouw 

van het Vredespaleis. 

fi . & 
 E N . 

Geachte . 
Gaarne zag ik het volgende nog geplaatst naar  aanlei-
ding van de repliek van den r  Springer  in B. Week-
blad No. 33. 
n B. Weekblad No. 30 werden door mij  de Amster-

damsche boomen besproken en in de inleiding het 
schrijven van den heer  S aangehaald, waarin hij , naar 
mij  voorkwam, met te weinig waardeering de groote 
boomen in onze steden besprak. e heer  S. schijnt hier-
over  vertoornd te zijn en ziet daardoor het hoofddoel 
van mijn schrijven over  het hoofd. 
k stelde eenige feiten vast in betrekking tot Amster-

dam en had liever  van den heer  S. als vakman op mijn 
in hoofdzaak vragender  wijs gesteld stukje den weg 
aangewezen gezien om tot beteren toestand te geraken. 
Alleen onder  P. S. geeft de heer  S. een zeer  goeden raad 
n.l. het opnemen van een boom-deskundige in de 
Schoonheidscommissie. 

e hoofdzaak van mijn schrijven was niet tegen den 
heerS gericht en in zoover, leest de heer S. niet geheel 
juist, daar  ik den heer  S. niet verwij t geen waar  vriend 
van boomen maar  van groote boomen te zijn. 

t laatste blij f ik handhaven hoewel ik toe moet geven 
in de uitdrukkin g „veelal reclame zuchtigen"  overdre-
ven te hebben ; doch waar  de r  S. de aanvragen om 
verwijderin g bespreekt zouden evengoed de niet aan-
vragen er  tegenovergesteld kunnen worden. Wat voor 
den een hinderlij k is, is voor  den ander een genot. e 
een wil licht en uitkij k op straat en de ander  kijk t liefst 
niet bij  de buren op tafel. t iemand niet van groen; er  zijn 
straten genoeg waar geen groen is. 

e r  S. verwij t me verder  de zaak alleen uit een Amster-
damsen oogpunt te bezien. k dacht dat een schoenmaker, die 
zich bij  zijn leest hield, een nuttig mensch was. 

e r  S. schrijf t een beslist tegenstander  van groote boomen 
in nauwe straten te zijn ; woordelijk was ik het in mijn schrijven 
hier  mee eens. 

e tirade over  boomen schenden ontgaat me geheel; de r S. 
ziet me toch niet voor  een boomschender  aan ? 
Waar ik Populieren voor  afwisseling aangaf, ziet de r  S. over 
't hoofd dat ik juist stille plaatsen noemde ook met 't oog op mo-
gelijk gevaar. 
Verder  vindt de r S. platanen en populieren niet aanbeve-
lenswaard en noemt ook van iepen vele gebreken op, doch zegt 
niet wat dan wel de te verkiezen stadsboomen zijn. 

r  dagen viel me nog op hoe prachtig de platanen aan de 
g te n in blad stonden, zij  waren onder  de vele boom-

soorten aldaar  lang niet de minste. Bij  de prijsvraag afsluiting 
e plein 2 jaar  geleden was de boomkeus van mijne inzen-

ding: e populieren en platanen en het Juryrappor t 
(de r  S. het boomkundige lid der  Jury) was hierover  juist 
gunstig. Als er  dus onzin geschreven is, gelieve de r  S. deze 
mede voor  zijn rekening te nemen. 

e r  S. verwij t me er  maar  op los geschreven te hebben; ik 
zou den r  S. willen verwijten mijn schrijven wat al te los ge-
lezen te hebben. 

d 
J. P. . P E T R I . 

1 i 
> £5 

./ia,/' , 

^ 

V . N T E 
Plattegrond en opstand. 

S . 

 de
Op hetgeen mijnh . v. d. Pek schreef in 't laatste nummer Bouwk. 
Weekbl. 30 Aug. 1913 alleen dit : k meen tot dusver  beleefd ge-
bleven te zijn en vraag slechts : 

1. Eerstens: Waaruit blijkt , dat ik volgens Zij n Edele „verward e 
taal"  sprak en schreef ? t Zij n Edele die verwarrin g in mijn 
argumentatie eens aantoonen. 
2. t ik, volgens Zij n Edele „onwaarheid schreef"  ? r 
kunnen we tot het oneindige blijven schrijven; slechts de aan-
wezige hoorders kunnen hierover  naar  vrijhei d mij  beoordeelen; 
desverkiezend debateeren. 
3. Verders, waaruit blijk t in het verslag (7 Juni 1913) van zijn 
voordracht, dat Zij n Edele geen t is. wat betreft zijn 6e-
gripsgeschiedenis omtrent schoonheid ? Wie , als de baan-
breker  beschouwt, wie beweert, dat „eerst na t een gezui-
verd wetenschappelijk wereldinzicht weer  optreedt'  (pag. 274) 
is toch zeker  zijn aanhanger. Afgezien nog van wat logisch volgt 
uit de rest van zijn betoog. 
4. t de  (of volgens Zij n Edele het Jezui-
tisme, volgens ons: het wezen v. het garde corps der k 
„on s aller  moederkerk is"  zooals hij  schrijft ; zou ik nog niet dur-
ven beweren, maar  waaruit blijk t uit zijn verslag, dat Zij  het 
voor  Zij n Edele nog is en . . . het voor  Zij n Edele ooit was en het 
nog kan zijn ? Och. kom. laat ons geen kindertaal verkoopen ! 
„E r  zijn grenzen, r  de , zeg ik mijnh . v. d. 
Pek na 
5. Waaruit blijkt , dat ik h v. d. Pek heb willen imponeeren"? 
Wellicht zou uit zijn laatste schrijven kunnen blijken , dat ik hem 
wellicht geimponeerd heb maar  dit laat mij  koud ; het gaat 
hier  om de zaak, het beginsel en ik heb recht van spreken zoo 
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goed als . v. d. Pek om te antwoorden op datgene, wat ik 
met eigen ooren heb gehoord en ik met eigen oogen uit het ver-
slag lees. En vandaar  mijn protest tegenover  zijn leer. 
6. Op zijn verwijt , dat ik, zooals Zij n Edele gelieft te schrijven, 
..van zijn rede nagenoeg niets heb begrepen"  wil ik dit nog zeggen: 
dit is voor  zóóver volkomen waar, dat ik heusch niet heb kunnen 
begrijpen, hoe iemand, die uitgenoodigd werd om aan de verga-
dering te verklaren, zooals de titel en program luidde : „de taak 
en bevoegdheid der schoonheidscommissién" / te meer wegens den 
beperkten tijd : één kwartier , zich verplicht zag, hiervoor 
voornamelijk in de plaats te geven; zijn opvatting omtrent 
schoonheid en zijn begripsgeschiedenis. h dit begreep ik 
niet en begrijp ik nog niet. Nog minder  waar  de bewijzen voor 
een ander  te vinden zijn van zijn begripsgeschiedenis. 

t ons ridderlij k man tegenover  man staan, mijnh . v. d. Pek; 
met logische argumenten met elkaar  debateeren. Zoo niet -
gens plaatsgebrek) in het Bouwk. Weekblad, desnoods elders — 
maar... bij  de zaak blij  ven en goed vooraf onze stellingen uiteen-
zetten en wat we bewijzen willen. Zij n vaderlijk e vermaning: 
„moge hem dit tot nadenken en kalmte brengen"  en wel van een 
dergelijk vrijheidslievend man beantwoord ik : n de kracht 
der kalmte en na rijpelij k nadenken, hoop ik nog eens met Zij n 
Edele op waardige wijze te debateeren. t wel, ik versta onder 
argumenteeren geen holklinkende woorden, of zooals op volks-
vergaderingen dikwijl s gebeurt, geen schelden; iets dergelijks 
toch is doorgaans niets dan een bewijs van zwakheid of ge-
krenkt e eigenliefde. Bon entendeur, demi mot suffit. Wat Zij n 
Edele schreef, is voor  Zij n Edele, volgens hem; een contradictio 
in terminis. voor  mij  : een argumentum a fortiori ! 

A U G U S T J. C, V A N S P A E N D O N C K . 

Arch. 
Amsterdam, 31 Aug. 1913. 

e is deze polemiek gesloten. e . 

gg} . g£ 
Prachtwerk over  de Prijsvraag van het Vredespaleis. Wij 
vestigen de aandacht op onderstaande circulair e die, op verzoek 
van de firm a Elsevier, aan belanghebbenden is toegezonden. 

A M S T E R D A M . 27 Augustus 1913. 

Aan de  en  der
tot Bevordering der Bouwkunst. 

. S. 

Eenigen tij d geleden heeft de j  „Elsevier" 
zich tot ons gewend met het voorstel, dat de j  tot 
Bevordering der  Bouwkunst, tegen een sterk verminderden 
prijs , een aantal exemplaren van het prachtwerk „Het Vredes-
paleis" zou koopen, met de bedoeling den n en den -
teurs der j  een exemplaar  ten geschenke aan te 
bieden. 

r  hiertegen te groote financieele bezwaren bestonden, heeft 
genoemde j  zich bereid verklaard aan de 

n en de s onzer j  dit belangrijke boek, 
waarvan de particulier e prij s bedraagt ƒ45.—, te leveren voor 
ƒ9. (in portefeuille), wanneer  minstens n 

s een exemplaar  beste l len. 
Wij  hebben gemeend op deze offerte te moeten ingaan, over-
tuigd dat velen zich genoemd werk voor  dezen lagen prij s zullen 
willen aanschaffen. t boek bevat 74 platen, waarop meer  dan 
100 teekeningen zijn afgebeeld, genomen naar  46 ontwerpen, 
uitgevoerd in kleurendruk , lichtdru k en autotypie, waaraan nog 
toegevoegd is een afbeelding van het uitgevoerde ontwerp en 
reproducties van detailteekeningen van den r . Th. Wijde-
veld. 

. die van deze aanbeiding gebruik willen maken, wordt ver-
zocht de bestelkaart, ingevuld en onderteekend, spoedig op 
te zenden aan de j  „Elsevier" , Singel 
151-153. te Amsterdam. 
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e exemplaren zullen worden geleverd, door  genoemde -
schappij, in de tweede helft van September  1913 (indien het aan-
tal bestelde exemplaren minstens 200 zal bedragen !); Over  het 
verschuldigde zal door  haar  worden beschikt, hetzij  in4drie-
maandelijksche termijnen ad ƒ 2.25, hetzij  in eens ten volle in 
Apri l 1914. 

Voor het Hoofdbestuur van de 
 tot Bevordering der Bouwkunst 
A.  G.Bzn. Voorzitter. 
J. . Secretaris. 

Volledigheidshalve zij  medegedeeld, dat bovengenoemd werk 
is het bekende fraaie prachtwerk, in 1906 verschenen en waarvan 
de volledige titel is: e Prijsvraagder  Carnegiestich-
ting t Vredespaleis"  te's Gravenhage. e 6 door  de Jury be-
kroonde ontwerpen benevens 40 andere, uitgekozen door  de 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst en onder  haar  toe-
toezicht gereproduceerd. 

t Vredespaleis. Zooals de dagbladen uitvoerig hebben be-
richt , is 28 Augustus j  1. het Vredespaleis officieel geopend. 

n volgenden dag waren talrijk e personen uitgenoodigd dit 
interessante bouwvak te komen bekijken, en ook ondergetee-
kende had het voorrecht van deze gelegenheid gebruik te kun-
nen maken om nader  kennis te maken met het zooveel besproken 
gebouw voor  het f van Arbitrage . r  vele autoi iteiten met 
hun dames aanwezig waren, hadden het gebouw en de tuinen 
een feestelijke stoffage verkregen en gaven de ambtsgewaden, 
de uniformen en de vele fraaie toiletten een levendigheid aan 
het geheel, waardoor  het gebouw zelf goed tot zijn recht kwam 
en naar  zijn waarde beoordeeld kon worden. 

t gebouw, dat niet plechtig of verheven en ook niet diep-ern-
stig is. maar  dat iets feestelijks heeft, was zeer  goed in harmonie 
met zijn voorname bezoekers, die met een soort toeristen-genoe-
gen door  de vestibule, gangen en zalen dwaalden. 
Er valt veel interessants te zien in het inwendige, ruimte-ont-
wikkeling, kostbare materialen, verfijnd e bewerkingen, en in 
het algemeen een luxe en een uitmuntende degelijkheid van 
uitvoering, die aangenaam aan doen. e belangstellende in de 
schoone bouwkunst, gewend aan utiliteitsbouw, ziet hier  een 
streven, naar  het hoogere, het rijker e en het schoonere. Van 
welke waarde is het hier  gebodene, en hoe is het oordeel over 
de verschillende onderdeden ? 

Talrij k zijn de indrukken ; de vredesbeweging, de ligging de uit-
geschreven prijsdraag, de bekroning, de mede werking van den 
heer  v. d. Steur, de geschenken der  naties, het zijn alle factoren, 
die in herinnering komen. 
Plaatsgebrek is oorzaak, dat ik deze indrukke n nu niet kan laten 
volgen; in een der  eerst volgende nummers van het B. Week-
blad hoop ik echter  mijn beschouwingen te geven. 

J. G. 
t standbeeld voor  Beets te . Uit de toelichting 

over  het verzoek van het Nederlandsch Verbond, om in den 
t in de te restaureeren fontein een standbeeld op te richten 

voor  Nicolaas Beets blijkt , dat al reeds een ontwerp voor  dat 
standbeeld is vervaardigd door  den beeldhouwer S. J. Vreugde. 

t beeld geeft , niet als zoodanig, doch als man op 
vergevorderden leeftijd, als predikant dus. 
Om het beeld zullen volgens het ontwerp komen: Nurks, v. d. 

, Pieter  Stastok, en het , en een 
achttalbanken er  om zullen gelegenheid geven tot rustig ver-
poozen. 

t Algemeen Verbond heeft verzocht het daarheen te leiden 
dat het monument op 18 September  1914 kan worden onthuld 
in verband met het letterkundig congres op dien datum te -
lem te houden. 

. 
Benoemd tot r  in de orde van den Nederlandschen , 
de heer  JacobF. , B. . r  in de Bouwkunde 
aan de Technische l te . 

G . F VAN T T N N S P VA N . . . 
e op »/a der  grootte van de plaat, voorkomend in het prachtwerk t Vredespaleis". Zie het ber.cht op blz. 450. 
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:  O F F I C I E E L G E D E E L T E . Nieuwe . C. . 
. te Wageniugen. Brochure ontslag opzichter  Vredespaleis. — 

Verslag van de g op g 2 Sep-
tember. E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . Excursie naar , 
door  J. B. van . B. . Opt lesén van Godefroys Uiterste 
Wille , door  Candidus. Prijsvragen. Berichten. Per-
sonalia e Berichten. — Algem. September-Vergade-
ring-Excursie. t een plaat. 

. 
E . r  het r  zijn aangenomen 

als Buitengewoon , de heeren : 
Joh. G. , Bouwkundige, Amsterdam. 
W. , Ged. Bouwk. Opzichter, Alphen (Geld.). 
G. . , Ged. Bouwk. Opzichter, Amsterdam. 
T. Tonkens, Ged. Bouwk. Opzichter, Groningen. 
O. , Ged. Bouwk. Opzichter, . 

C. . OF B. . T E . 
r  het r  is het volgende adres verzonden: 

5 September  1913. 

Aan Zijne
den  van  Nijverheid en Handel. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, het r 
van de j  tot Bevordering der  Bouwkunst, 
dat het met veel belangstelling heeft kennis genomen van de 
mededeeling in de bladen, dat aan het t van -
werktuigen en gebouwen, verbonden aan de s e 

, Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen, wordt ge-
vraagd een Civiel- of . 
Naar  wordt medegedeeld zal de titulari s belast worden met de 
adviezen over  landbouwgebouwen en zal hij  niet alleen invloed 
uitoefenen op de indeeling der  gebouwen, maar  ook op het uit-
wendige. 

Waar in den laatsten tij d gelukkig algemeen het streven is te 
bespeuren, het landelijke schoon van Nederland te behouden, 
daar  verdient het zeker  bij  de vervullin g dezer  vacature de 
voorkeur  iemand te benoemen, bij  wien naast het technische 
deel ook het aesthetische in goede handen is. 
Gevraagd wordt een r  of een -
nieur. n dit geval kan de keuze niet twijfelachti g zijn, en moet 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

S $ 
zij , naar  de meening van het , op den Bouwkundig-

r  vallen, daar  deze bij  een groote technische ook een 
goede aesthetische ontwikkeling heeft op bouwkundig gebied. 

t r  meent dan ook U ernstig in overweging te 
geven het daar  heen te leiden, dat een r  te 
dezer  zake benoemd wordt, opdat op deze wijze krachtig wordt 
medegewerkt tot behoud en bevordering van het schoon van 
Nederland. 

't Welk doende, enz. 

Voor  het r  voornoemd, 

w.g. A. S A L M G . BZ N . . Voorzitter , 

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

E G -
. 

t r  ontving het volgende schrijven : 

No. 1033. 's-Gravenhage, 19 Juni 1913. 

Aan het r  der j  tot 
Bevordering der  Bouwkunst te Amsterdam. 

 Heeren. 

t dezen hebben wij  de eer  U, namens het Bondsbestuur  van 
den Algemeenen Nederlandschen Opzichters- en Teekenaars-
bond, en in antwoord op uwe missive van 22 i 1913, het na-
volgende beleefd mede te deelen : 
Uwe mededeeling, dat uw College „ten hoogste verwonderd 
is", dat door  ons bestuur  de bekende brochure is uitgegeven, 
heeft wederkeerig in ons verwondering gewekt; immers, wat 
bleef ons Bestuur  - na de vruchtelooze pogingen om met den 
heer  v. d. Steur  of het Carnegiebestuur  een onderhoud te heb-
ben over  het ontslag van ons lid de Vries anders over  dan de 
publicatie van feiten, die onzes inziens het ontslag hebben uit-
gelokt; sterker: van het standpunt van den heer  v. d. Steur, 
noodzakelijk maakten ? 
U zult toch niet ons eens zijn, dat ons bestuur, na die vruchte-
looze pogingen, geen ander  middel om voor  ons lid op te treden, 
overbleef. 
Nu is er  ons bestuur  een verwij t gemaakt, dat wij  ons na de 
mislukte pogingen om niet den heer  v. d. Steur  of het Carnegie-
bestuur  het ontslag de Vries te bespreken, niet gewend hebben 
tot uw College, aangezien de heer  v. d. Steur  toch lid is van de 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst. 
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r  uw College zal in de eersteplaatsmoetenerkennen.dat 
ons bestuur  van dien maatregel onmogelijk eenig succes kon 
verwachten; immers, in de talrijk e gevallen dat wij  ons reeds in 
aangelegenheden, de arbeidsvoorwaarden onzer  leden rakende, 
tot U wendden, kregen wij  steeds ten antwoord, dat een zooda-
nige regeling niet lag op den weg van een de kunstbevorderend 
lichaam als uwe j  was, Wij  zullen echter  toonen, uit 
dit onverdiende verwij t leering te hebben getrokken. 
Waar wij  dus meermalen getracht hebben, in dergelijke aange-
legenheden : vacantie. arbeidscontract, enz., met uw College 
te onderhandelen, doch Uwerzijds daarop nimmer werd inge-
gaan, daar  geeft het toch allerminst pas, ons juist in dit geval 
en met de bedoeling ons standpunt te verzwakken, te verwijten, 
dat wij  dien weg niet hebben bewandeld. 

Bovendien hebben wij  ons dd. 25 October  1912 tot het bestuur 
van den Bond van Nederlandsche Architecten gewend met het 
verzoek te willen bevorderen, dat alsnog een conferentie tus-
schen den heer  v. d. Steur  en ons tot stand zou komen. Eenig 
antwoord heeft ons nimmer bereikt. 
En nu de zaak waarom het gaat. 
n de eerste plaats moeten wij  met alle kracht opkomen tegen de 

voorstelling, die uw College in uw vorengenoemd schrijven 
geelt van de bedoelingen, die onzerzijds bij  de publicatie der 
brochure zouden hebben voorgezeten. 
„O m een schijn van meerdere algemeene beteekenis aan dit ont-
slag te geven", zouden wij  kritie k hebben geoefend op de plaats 
gehad hebbende aanbesteding en andere onderwerpen, die 
niets met het ontslag te maken hebben". 
Neen, mijne heeren, dat kan het doel van den AlgemeenenNe-
derlsndschen Opzichters- en Teekenaarsbond niet zijn enis het 
ook niet. t kan dien bond vri j  onverschillig laten, hoe en op 
welke wijze het door  den heer  Carnegie beschikbaar  gestelde 
geld voor  den bouw van het Vredespaleis wordt besteed ; het 
ligt allerminst op zijn weg aan het bestudeeren van dat vraag-
stuk zijn tij d te vermorsen. 

e feiten door  ons gepubliceerd en verband houdende met „d e 
plaats gehad hebbende aanbesteding en andere onderwerpen", 
welke naar  Uwe bewering „niet s met het ontslag te maken heb-
ben", hebben wij  dan ook niet gepubliceerd om hun zelfs wil— 
maar  enkel en alleen, omdat die feiten het ontslag in een zeer 
eigenaardig om geen sterkere uitdrukkin g te gebruiken, 
licht plaatsen; omdat die feiten naar  onze vaste overtuiging de 
werkelijke hoewel niet genoemde motieven voor  het ontslag 
zijn geweest. 

, en dat alleen, was de reden die ons tot het publiceeren dier 
feiten noopte. 
Wanneer  Uw College de zaak in dit licht beziet, zal het tot de 
conclusie moeten komen, dat de kwalificeering van onze brochu-
re tot „onwaardi g geschrift"  op haar  allerzachts uitgedrukt , zeer 
voorbarig is geweest, vooral, omdat U tot die conclusie is ge-
komen met verzuim van een allereersten plicht van een rechter, 
n.l.: het hooren van beide partijen . 
Uw College heeft gemeend een zoo krasse kwalificati e te mogen 
publiceeren zonder  ons te hooren. dus alleen op de verdediging 
van Uw mede-hoofdbestuurder, den heer  v. d. Steur. 
Ons bestuur  is ten hoogste verwonderd, dat Uw College, met ver-
waarloozing van de allereerste eischen van rechtspraktijk , de 
verantwoordelijkheid van een zoo krasse conclusie durf t aan-
vaarden. 
Alvorens nu verder  te gaan. zullen wij  Uw College een verhaal 
doen. waaruit U wellicht nog meer  onder  den indruk Uwer voor-
barige, op onvoldoende instructie steunende rechtspraak zult 
komen. 
Toen bij  geruchte bekend was geworden, dat ons bestuur  zich 
door  de houding van den heer  v. d. Steuren het Carnegiebestuur, 
genoopt zag, tot publiceering zijner  bevindingen over  te gaan, 
vervoegde de aannemer van het decoratiewerk aan het Vredes-
paleis zich bij  een der  leden van ons bestuur, klaarblijkelij k als 
afgezant uit hoogere regionen. Gelijk hij  zijn cliënten onder  de 
bekoring van zijn voortreffelij k werk krijgt , trachtte hij  onzen 
mede-bestuurder  in extase te brengen over  's heeren van der 

452 

Steur's verheven karaktereigenschappen, hetgeen echter  niet 
gelukte. e lofzangen werden — in verschillende toonaarden 

geheel ongevraagd gezongen, echter  — zooals blijken zal-
niet zonder  bedoelingen. 
Welnu aldus ten slotte de afgezant op het harnas van vlek-
keloosheid en verhevenheid door  den heer  v. d. Steur  gedragen, 
moeten Uwe peilen de feiten uit de brochure afstuiten, om 
ten slotte U zelf te verwonden; hij  wilde dus ons bondsbestuur 
den goeden raad geven, niet tot publiceering der  brochure over 
te gaan. 
Bovendien had men in de hoogere regionen, waaruit hij  ver-
manend tot ons nederdaalde, zooveel bezwarend materiaal tegen 
ons bondslid de Vries — in diens qualiteit van opzichter  bij  den 
bouw van het Vredespaleis verzameld, dat het publiceeren 
der brocure beantwoord zou kunnen worden, met het instellen 
van een strafrechterlijke vervolging tegen de Vries. 
Als dat niet insloeg, wat moest dan wel inslaan ? 

e , hoofdbestuurders der j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, ons bondsbestuur  zich zeker  wetende 
van zijn goed recht is voor  die bedreiging niet teruggedeinsd 
en toch is de brochure niet beantwoord met een strafrechterlijk e 
vervolging tegen ons bondslid. 
Waarom niet: 
En in de tweede plaats moeten wij  met alle kracht opkomen 
tegen de voorstelling die Uw College geeft van de wijze, waarop 
ons bondslid de Vries getracht heeft recht te zoeken: t de 
opzichter  de Vries in de brochure zelf voortdurend blijken geeft 
zich te bemoeien met zaken, die hem niet aangaan en geen besef 
toont te hebben van de positie, die een opzichter  als onderge-
schikte medewerker  en vertrouwde van den architect behoort 
in te nemen tegenover  zijnen Chef"  aldus heet het in Uw meer-
genoemde missive. 

. mijne heeren, heeft de Architect van der  Steur  niet zeer 
duidelij k getoond, geen besef te hebben van de positie, die een 
architect als superieure medewerker van den opzichter, in onze 
moderne samenleving behoort in te nemen tegenover  zijnen 
ondergeschikte ? 
Gesteld nu eens, dat wij  geen motieven konden aanvoeren, om 
ons bondslid de Vries te kunnen verdedigen, wie ware dan meer 
te veroordeelen wegens gemis aan „besef van zijn positie", de 
superieure architect of de ondergeschikte opzichter. 
Wij  zouden meenen de eerste ? 

r  door  het gebeurde aan het Vredespaleis kan men ons 
bondslid de Vries toch moeiijk gemis aan besef van zijn positie 
tegenover  den architect verwijten. 

, zoolang de architect in ons bondslid zijnen „onderge-
schikte medewerker  en vertrouwde"  zag. zoolang liet de ver-
houding niets te wenschen over, maar  vanaf het oogenblik, dat 
de architect in deze veranderde van houding, was de Vries ge-
dwongen uit tegenweer  en zelfbehoud — let wel: uit tegenweer 
en zelfbehoud — zich z. g. n. te bemoeien met zaken, die hem 
niet aangaan. e Vries heeft natuurlij k al spoedig ingezien, wat 
er  met hem ging gebeuren, en heeft zich, dat spreekt toch wel van 
zelf, — in zijn plaats zou ieder  ander  hetzelfde gedaan hebben 
daartegen trachten te wapenen. 
Evenmin als ons bondsbestuur  tot publicatie der  brochure over-
ging om handelingen en gebeurtenissen bij  den bouw van het 
Vredespaleis aan de publieke opinie prij s te geven, doch uitslui-
tend om te doen zien waarom de Vries moest worden ontslagen, 
evenmin heeft de Vries zich bemoeid „met zaken, die hem niet 
aangaan"  uit zucht, uit behoefte om zulks te doen, doch uitslui-
tendmet de bedoeling om met de resultaten dier  bemoeiing hem 
boven het hoofd hangende gevaren te trachten te keeren. 
Uit het vorenstaande zal Uw College zijn duidelij k geworden, 
dat het ons bondsbestuur  niet het minst belang inboezemt of bij 
aanbestedingen, leveranties, enz. voorden bouw van het Vredes-
paleis, alles naar  de eischen van recht, billijkhei d en eerlijkheid 
is geschied, doch dat voor  ons van het allergrootste belang is het 
antwoord op de vraag: 

 ons bondslid de Vries het slachtoffer geworden van het feit. dat 
niet al te nauwkeurig met die eischen is rekening gehouden ? 

G . F VAN T T O . VAN . 
e op '-'  .i der  grootte van de plaat voorkomend in het prachtwerk t Vredespaleis". 

Zie bericht op blz. 462. 



G S T O . VAN . E OVE
E . e op -  der  groootte van de plaat, voorkomende in het prachtwerk t Vre-

despaleis"  Zie het bericht op bladz. 462. 

Welnu, die vraag is door  ons bondsbestuur  in zijne brochure be-
vestigend beantwoord en wel op grond van gegevens, die wij 
zeer  concientieus en na langdurig onderzoek hebben verzameld, 
terwij l Uw College slechts enkele dagen noodig had om tot de 
conclusie te komen, dat onze brochure ..een onwaardig ge-
schrift"  was. 

t zal U op grond van het voorgaande duidelij k zijn,dat wij  die 
kwalificati e onder  geen omstandigheid kunnen aanvaarden en 
en dat wij  daarom door  een te benoemen Commissie wenschen 
beantwoord te zien, de hiervoren door  ons onderstreepte vraag. 
Wij  hebben mitsdien en ten slotte de eer  Uw College voor  te 
stellen: 
a. Uwe medewerking te verleenen tot het benoemen eener  Com-
missie, bestaande uit dri e leden, waarvan één aan te wijzen door 
Uw College en één door  ons bondsbestuur, terwij l deze twee 
leden een onpartijdigen voorzitter  kiezen. 
6. aan bedoelde Commissie op te dragen de beantwoording der 
vraag: s de opzichter  C. de Vries het slachtoffer  geworden van 
het feit, dat bij  aanbesteding, leveranties, enz. voor  den bouw 
van het Vredespaleis niet al te nauwkeurig met de eischen van 
rechtsbillijkhei d en eerlijkheid is rekening gehouden ? 

t verschuldigde gevoelens van hoogachting hebben wij  de 
eer  te zijn, 

Namens het bondsbestuur van den Algemeenen Neder-
landschen Opzichters- en Teekenaarsbond. 

(w.g.) C J. W. E , Voorzitter. 
.. J. B. . , Secretaris. 

's Gravenhage. 25 Juni 1913. 

Aan het r  der j  tot 
Bevordering der  Bouwkunst te Amsterdam 

Weledelgeboren Heeren. 
t is ons gebleken, dat in ons schrijven No. 1033 dd. 19 dezer 

een fout is geslopen, die wij  ons haasten te herstellen. 
Ons schrijven wekt de schijn, alsof het de aannemer van het de-
coratiewerk aan het Vredespaleis was. die zich wendde tot een 
onzer  medebestuurders. d was het niet de aannemer 
van het decoratiewerk aan het Vredespaleis, doch die van het 
decoratiewerk aan het landhuis van den Commissaris der -
ningin in Gelderland, te Brummen. waarvan de heer  J. A. G. van 
der  Steur  eveneens architect is. 

t verschuldigde gevoelens van hoogachting hebben wij  de 
eer  te zijn, 

Namens het bondsbestuur van den Algemeenen 
Nederlandschen Opzichters- en Teekenaarsbond 

(w.g.) C. J. W. E , Voorzit/er. 
(wg.) J. B. . , Secretaris. 

p heeft het r  het volgende geantwoord: 

30 Augustus 1913. 

Aan het Bestuur  van den Algemeenen Neder-
landschen Opzichters- en Teekenaarsbond. 

n antwoord op Uw schrijven van 19 Juni 1913 en Uwe rectifica-
tie van 25 Juni 1913, constateert het r  van de -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst; 
dat Uw schrijven geen betrekking heeft op het schrijven van het 

r  aan Uw College gericht den 22 i 1913; 
dat in dit schrijven het r  de brochure, getiteld : t 
ontslag van een opzichter  bij  den bouw van het Vredespaleis te 
's Gravenhage en wat daarmede verband houdt" , gekwalificeerd 
heeft als een onwaardig geschrift, op verschillende gronden, 
nader  door  het r  aangegeven; 
dat het , ook na kennisname van Uw schrijven van 
19 en 25 Juni, onveranderd bij  deze meening blijft ; 
dat het benoemen eener  Commissie van onderzoek, als door  U 
aan het slot van Uw schrijven wordt voorgesteld, in overweging 
zou zijn genomen door  het , wanneer  dit verzoek 
ware ingekomen vóór het publiceeren der  brochure, maar  dat 

het karakter  van dit geschrift van dien aard is en de omstandig-
heden door  het verschijnen van de brochure dusdanig gewijzigd 
zijn, dat het r  aan Uw voorstel geen gevolg kan 
geven. 

Voor  het r  voornoemd 
 Secretaris 
(w.g.) J. . 

G VA N E -
G OP G 2 . 

Aanwezig de heeren: A . Salm G.Bzn., voorzitter; J. A . G. van der 
Steur, vice-voorzitter; S de Clercq. J. W. , Alb . Otten 
en Jan Stuijt , benevens de Alg. Secretaris J. Gratama. 

Na opening der  vergadering sprak de Voorzitter  namens het 
r  een woord van hulde tot den heer  J. A . G. van der 

Steur, naar  aanleiding van de voltooiing en opening van het 
Vredespaleis en wenschte hij  hem van harte geluk met zijn be-
langrijke n en succesvollen arbeid en met zijn benoeming tot 

r  in de Orde van den Nederlandschen . 
p bracht de Voorzitter  in herinnering de benoeming van 

Prof. Jacob F . , Bouwk. , r  in 
de Bouwkunde aan de T. . School te t tot r  in de 
Orde van den Nederl. , welke onderscheiding met veel in-
genomenheid was begroet. Evenzoo de benoeming van den heer 

. , Uitgever, die sinds jaren op uitstekende wijze de uit-
gaven der . verzorgt, tot r  in de Oranje-Nassau Orde. 
Besloten werd beide heeren schriftelij k de hartelijk e gelukwen-
schen van het r  aan te bieden. 

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

U I S H . E G L E M E N T D E R F U S I E C O M M I S S I E . t concept Prae-ad-
vies werd nader  besproken en definitief vastgesteld. j 
werd speciaal nog eens de aandacht gewijd aan de indeel, g dei-
leden, zooals die voorgesteld werd door  de Fusie Commissie. 

l het zich in beginsel met de voorgestelde indeeling kon 
vereenigen, meende het r  toch dat de benoemingen 
der  ledengroepen niet in elk opzicht aan te bevelen is. waarbij 
het speciaal het oog had op de groep, door  de Fusie Com-
missie Begunstigers genoemd. e vormen een belangrijke 
groep van verdienstelijke mannen, als: , -
teuren en n van n van - en -
Onderwijs, . Genie-officieren, Beeldende -
naars. . Archeologen, op wier  medewerking 
de vereeniging grooten prij s steil. Aan deze groep zou het -
bestuur  willen geven den naam  of eventueel
werkers of een dergelijke benaming, terwij l tot deze groep ook 
gerekend konden worden de groep Aspirant-leden, door  de Fu-
sie Commissie voorgesteld. 

n verband hiermede kwam het r  tot de volgende 
groepen: . Eere-Correspondenten. Bondsleden (de 
eigenlijke stemgerechtigde leden). n (of -
kers), Buitengewone . (Bouwkundigen, Bouwk.-Opzichters 
en Teekenaars). e rubriek s vervalt dan ; het -
bestuur  hoopt en vertrouwt dat deze personen abonné zullen 
worden. 
(Zie verder  het Praeadvies, gepubliceerd in B Weekblad No. 36. 
blz. 438 e. v. 

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 . t , 
zeer  erkentelijk voor  de medewerking van de Afd. m en 
in het bijzonder  van diens secretaris bij  de voorbereiding dei-
excursie naar , besprak deze excursie nader  in verband 
met nader  verkregen inlichtingen, waarna de excursie meer 
definitief werd vastgesteld. e wensch werd uitgesproken, dat 
vooral de zoo interessante vill a van den heer  Buiige in Aerden-
hout bezichtigd zou kunnen worden. 

I J K S G E B O U W E N E N P A R T I C U L I E R E A R C H I T E C T E N , 

e Voorzitter  bracht in herinnering, dat betreffende het schrij-
ven van den r  van Waterstaat, d.d. 21 Apri l 1913 waarbij 
de 4 bouwkundige vereenigingen verzocht weiden bij  gemeen-
schappelijk voorstel een drietal bekwame architecten aan te 
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, waaruit Z. Exc. eventueel een keuze zou kunnen doen 
om in vereeniging met andere deskundigen desgewenscht de 

g van voorlichting te dienen, (deze brief is afgedrukt op 
blz. 231. B.Weekblad 1913) een vergadering van voorzitters en 
secretarissen der  4 bouwk. vereenigingen 10 Juni j 1..heeft plaats 
gehad, waarop dit onderwerp besproken is. met het gevolg dat 
onderstaand antwoord aan den r  is verzonden: 

18 Juni 1913. 

Antwoord op schrijven betreffende uitvoering vanBouwwerken 
21 fVpri l 1913 no. 228 Afdeeling Waterstaat. 

Aan Zijne  den  van Waterstaat. 

Excellentie. 

n antwoord op Uw schrijven van 21 Apri l j.l . hebben wij  de eer 
U te berichten, dat wij  met ingenomenheid kennis hebben ge-
nomen van genoemd schrijven in antwoord op ons adres van 
Juni 1912. t wordt door  ons zeer  op prij s gesteld, dat genoemd 
adres U aanleiding heeft gegeven om ten aanzien van groote 
bouwwerken, resorteerend onder  Uw departement, waar  noodig, 
advies van deskundigen, , in te winnen. 
Toch zij  het ons vergund. U op te merken, dat Uw schrijven, hoe-
wel verband houdende met ons adres van Juni 1912. toch geen 
antwoord geeft op het daarin aan U gedane verzoek, namenlijk: 
de ontwikkeling der  moderne bouwkunst krachtig te willen be-
vorderen, en in verband daarmede voor  de stichting van monu-
mentale bouwwerken, de medewerking ook van den particu-
lieren architect in te roepen. 

Wij  zijn echter  gaarne bereid te voldoen aan Uw verzoek, lui -
dende : bij  gemeenschappelijk voorstel een drietal naar  ons oor-
deel bekwame architecten U te noemen. 

t komt ons voor  dat deze 3 architecten het meest vruchtbaar 
zouden werken en een juist en zeer  gewaardeerd contact zou-
den vormen tusschen de bouwkundige vereenigingen, die waken 
o.a. ook voor  de belangen der  particulier e architecten, en Uw 

, wanneer  zij  beschouwd werden te vormen een 
Commissie, die bij  alle door  U daarvoor  aangewezen gevallen, in 
vereeniging met andere deskundigen, de g van voor-
lichtin g zal dienen. t in belangrijke gevallen, als door  U be-
doeld, een Commissie van drie personen, namens de bouw-
kundige vereenigingen adviseert, is meer  overeenkomstig het 
karakter  en de organisatie dier  vereenigingen, dan dat, zooals 
het in Uwe bedoeling schijnt te liggen, slechts een der  3 door  ons 
te noemen architecten tot het geven van advies door  U wordt 
uitgenoodigd. 

t zal op hoogen prij s worden gesteld als onze zienswijze door 
U gedeeld wordt en op deze wijze een goed contact tusschen de 
particulier e architecten en Uw t tot stand komt. 

t de meeste hoogachting, 

Voor de  tot Bevordering der Bouw-
kunst te Amsterdam. 

(w.g.) A.  G . BZ N . , Voorzitter . 
J. , Secretaris 

Vioor  het Genootschap Architectura et Amicitia 
te Amsterdam. 

(w.g.) . . , Voorzitter . 
.. G. J. , Secretaris. 

Voor de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap 
ie

(w.g.) . OTTEN , Voorzitter . 
J. N E , Secretaris. 

Voor den Bond van Nederlandsche Architecten tv 
Amsterdam 

(w.g.) JOS. . J. S Voorzitter . 
. JON. . Secretaris. 
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p werd het volgende antwoord ontvangen : 

's Gravenhage, 19 Juli 1913. 
No 258. 

Afdeeling Waterstaat. 

Bericht op schrijven van 18 Juni 1913 
betreffende uitvoering van Bouwwerken 

t was mij  aangenaam te vernemen, dat U bereid is bij  gemeen-
schappelijk voorstel een drietal naar  Uw oordeel bekwame ar-
chitecten te noemen, waaruit door  mij  eene keuze zal worden 
gedaan voor  het doel, in mijn schrijven van 21 Apri l j.l . No. 228, 
aangegeven. 

t ligt in de bedoeling, tot voorlichting van de g in 
zake de meer  belangrijke bouwwerken, die aan de orde zijn of 
nog zullen komen, een Commissie van 3 leden in te stellen, en ik 
had mij , vóórdat het voormelde schrijven van 21 Apri l j.l . mijn 

t verliet, reeds overtuigd, dat de n (volgen 
de namen van twee architecten, welke wij  hier  echter  niet ver-
melden. Secr.), in die Commissie zitting zullen willen nemen. 
Thans zal dus nog één lid dier  Commissie zijn te benoemen en 
het ligt in de bedoeling daarbij  te letten op de door  U te doene 
voordracht. 
n verband hiermede kan geen gevolg worden gegeven aan Uw 
denkbeeld om de dri e door  U te noemen personen tot eene Com-
missie te vormen. 

t zal mij  aangenaam zijn Uwe voordracht ter  zake thans zoo 
spoedig mogelijk te mogen ontvangen. 

 van Waterstaat 
(w.g.) . . W. . 

t r  stelde de 3 overige bouwkundige Vereeni-
gingen van dit antwoord in kennis, met mededeeling van zijn 
advies te dezer  zake. n verband met de verkregen antwoorden 
der 3 genoemde vereenigingen werd, daar  de r  op spoe-
dig antwoord had aangedrongen en tij d tot nader  overleg tus-
schen de Vereenigingen ontbrak, het volgend antwoord aan den 

r  gegeven: 

28 Augustus 1913. 

Antwoord op schrijven betreffende uitvoering vanBouwwerken 
Juli 1913 no. 258 Afd Waterstaat. 

Aan Zijne  den  van Waterstaat 

n antwoord op Uw schrijven van 19 Juli 1913 hebben wij  de eer 
U het volgende mede te deelen. 
Waar U in Uw schrijven van 21 Apri l 1913 ons verzoekt bij  ge-
meenschappelijk voorstel een drietal naar  ons oordeel bekwame 
architecten te noemen, waaruit U eventueel een keuze zou kun-
nen doen om in vereeniging met andere deskundigen desge-
wenscht de g van voorlichting te dienen, hebben wij 
gemeend dit zoo te moeten opvatten, dat door  ons dri e archi-
tecten benoemd zouden worden, welke een Commissie van ad-
vies zouden vormen. Op deze wijze toch zou een goed contact 
tusschen de particulier e architecten en Uw t ver-
kregen zijn, en hield deze oplossing meer  direct verband met 
ons adres van Juni 1912. 
n Uw schrijven van 19 Juli 1913 deelt U mede, dat U zich reeds 
overtuigd heeft, dat de n (volgen de namen der  2 archi-
tecten, boven bedoeld. Secr.) in de Commissie zitting willen 
nemen, zoodat thans nog één lid dier  Commissie zal zijn te be-
noemen en het in Uwe bedoeling ligt te letten op door  ons te 
doene voordrachl. 
Onder deze omstandigheden meende het r  der 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst, dat het niet wen-
schelijk is, een voordracht door  de Bouwk vereenigingen te 
doen opstellen, omdat 
le.het zeer  moeilijk zal zijn dien eenen candidaat te doen stellen 
door  de vier  vereenigingen, en 

2e. omdat de invloed der  vereenigingen in deze Commissie ge-
rin g wordt en het meer  in de richtin g der  reeds door  U gevolgde 
weg ligt, U voor  te stellen, dat de derde deskundige aangewezen 
wordt door  de twee deskundigen, de n (volgen de namen 
der  2 architecten, bovenbedoeld. Secr.), in welke U blijkbaar  Uw 
volle vertrouwen stelt. 

t r  heeft de besturen der  dri e overige bouwkun-
dige vereenigingen van deze zienswijze in kennis gesteld. 

t Bestuur  van Bouwkunst en Vriendschap kan zich met deze 
zienswijze geheel vereenigen. 

t Bestuur  van den Bond van Nederlandsche Architecten 
deelde mede, dat het de verantwoordelijkheid van de samen-
stelling der  Commissie langs de door  het r  der 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst voorgestelde weg 
niet mag aanvaarden, doch dat de bouwkundige vereenigingen 
moeten trachten een werkelijken vertegenwoordiger  van de 
particulier e architecten te doen benoemen, waartoe het voor-
stelt den r  (volgt de naam van een architect, welke wij  hier 
echter  niet vermelden. Secr.) 

t Bestuur  van Architectur a et Amiciti a meent eveneens niet 
te kunnen voldoen aan Uw verzoek in zake het opmaken van 
een voordracht als door  U bedoeld, daar  verlangd wordt slechts 
voor  één lid een voordracht te doen, zoodat zelfs niet het aan-
wijzen van dat eene lid verlangd wordt. 
Wanneer  zekerheid verkregen kan worden, dat door  U iemand 
werd benoemd, die volop een vertegenwoordiger  van de parti -
culiere architecten is, (waarbij  genoemd werd de naam van den 

r  (volgt de naam van den architect, bovengenoemd), dan zou 
het Bestuur  zich hiermede kunnen vereenigen. 

 de meeste hoogachting 

voor het Bestuur van de  tol Bev. der Bouwkunst, 
voor het Bestuur van het Genootschap Architectura et Amicitia, 
voor het Bestuur van de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap, 
voor het Bestuur van den Bond van Nederlandsche Architecten. 

(w.g.) J. . 

Alg. Secretaris der  tot Bev. der Bouwkunst. 

A L G E M E E N E A D M I N I S T R A T I E V E V O O R S C H R I F T E N . e r  Otten 
vroeg hoe of het eigenlijk met de nieuwe A. V. staat, waarvan 
hij  een exemplaar  ter  inzage had ontvangen. 

e Voorzitter  deelde mede. dat dezelfde vraag officieel gesteld 
werd door  den Secretaris van de B. N A. en wel naar  aanleiding 
van een verslag in de dagbladen, betreffende de plaats gehad 
hebbende Algemeene Vergadering van de Aannemersbond te 
Nijmegen, d.d. 9 Juli j.l . waarbij  de Voorzitter  van dien Bond ge-
constateerd zou hebben ..dat zij  (de nieuwe A. V.) gevolg zijn 
van onderling overleg tusschen de directie-vereenigingen en 
den Aannemersbond, zoodat medewerking ook van die zijde 
verzekerd is". 

r  omstandigheden kan daaromtrent nog geen afdoend ant-
woord gegeven worden. 

e zaak is deze : 
e Commissie van afgevaardigden van de Vereeniging van 

e , de j  tot Bevordering der 
Bouwkunst en den Aannemersbond, kennis genomen hebbende 
van de rapporten en bemerkingen op de concept A. V. ingediend 
door  afgevaardigden der . tot Bev. der  Bouwkunst in ver-
eeniging met afgevaardigden van den B. N. A.,door  deSoc. Techn. 
Vereeniging van . s en Architecten, door  den 
Aannemersbond en door  den Bond van n in Ned. 
heeft getracht, na uitvoerige discusie, zooveel mogelijk daarmede 
rekening te houden, heeft dien overeenkomstig het concept 
hier  en daar  gewijzigd, en stelde de eindredactie vast. 
Tevens worden concept-brieven aan genoemde Vereenigingen 
opgesteld, waarin deze gemotiveerd werden medegedeeld 
waarom door  de Commissie enkele artikelen niet zoo gewijzigd 
konden worden als wel gewenscht werd. 

Tevens werd bepaald de A. V. te doen drukken en aan de 4 ver-
eenigingen te vragen hoeveel exemplaren zij  voor  hunne 
leden wenschen te ontvangen, hetgeen geschiedde. 

Zoodra de proef gereed was. werden de afgevaardigden der 
vereenigingen in de gelegenheid gesteld, vóór het afdrukken 
eventueel nog opmerkingen te maken. 

r  omstandigheden zijn deze wat laat ingediend; verder  werd. 
wegens uitstedigheid van den Voorzitter , den r g , 
nog geen nader  bericht ontvangen *). 

e r  Gratama deelde mede, dat de voor  de j 
gereserveerde exemplaren ontvangen waren. 

e Voorzitter  stelde zich voor, zoodra nadere berichten inge-
komen zouden zijn, een speciale vergadering van A. n uit 
te schrijven ter  behandeling en ter  nadere toelichting der 
gewijzigde A. V. 

C O M M I S S I E V O O R O P L E I D I N G E N O P L E I D I N G T. . S. r  de Ver. 
van e s is in het begin van dit jaar  een Com-
missie benoemd, die tot taak heeft, aan de hand van het -
port der e te onderzoeken hoe de 
voor-opleiding voor  de Techn. l thans behoort gere-
geld te worden en vervolgens zal overwegen óf en zoo ja welke 
wijzigingen in het onderwijs aan en in het leerprogramma van 
de T. . noodig of gewenscht zijn. 

r  in deze Commissie het architectonisch element weinig ver-
tegenwoordigd was. had het r  het Bestuur  van de-
Ver. v. e s in overweging gegeven de Com-
missie met nog een of twee Architecten of Bouwk. , 
die volop in de huidige Nederlandsche bouwpraktij k staan, aan 
te vullen. 

t bestuur  ging op dit voorstel niet in. o.a. omdat het van oor-
deel was, dat bij  een vertegenwoordiging van alle faculteiten in 
de Commissie deze te talrij k zou worden, en anderdeels omdat, 
indien over  speciale vakbelangen afzonderlijke voorlichting 
noodig mocht blijken , de Commissie de vrijhei d heeft deze in te 
winnen waar  en op de wijze waarop zij  zelve dit gewenscht zal 
achten. 
n verband hiermede deelde het r  aan de Com-
missie mede, dat het gaarne bereid was de Commissie over  de 
speciale vakbelangen van den Architect of van den Bouwk. -
genieur  van advies te dienen, en besloot de heeren J. . W. 

n en J. A. G. van der  Steur  te vragen als afgevaardigde 
der . te willen optreden voor  geval de Commissie het aanbod 
aanvaardde. 

e Commissie ging op het aanbod in. en verzocht eenigen tij d 
daarna, dat een paar  afgevaardigden der j  zouden 
worden benoemd, die de vergaderingen der  Commissie zou-
den bijwonen 

t r  vroeg hierop de beide heeren bovenge-
noemd, die de benoeming aanvaardden. 

G E V E L W E D S T R I J D T E H A A R L E M . Van het Bestuur  der  Afd -
lem en omstreken was de mededeeling ontvangen, dat de Af-
deeling aan het eind van September  haar  5de gevelwedstrijd zal 
houden. e wedstrijd zal zich voor  de eerste maal niet alleen 
tot m beperken, doch ook de omliggende gemeenten zul-
len erbij  betrokken worden. e Jury zal bestaan uit dri e leden, 
waarvan een door  den Burgemeester  van m zal worden 
benoemd en een door  de Afd. , terwij l het r 
verzocht werd het 3de lid aan te wijzen. 

t r  nam met veel ingenomenheid van dit voor-
nemen kennis en het voldeed gaarne aan het verzoek, zoodat tot 
Juryli d aangewezen werd de heer  Alb Otten. architect te -
terdam. 

C O N G R E S V O O R O P E N B A R E G E Z O N D H E I D S R E G E L I N G . Tot afgevaar-
digde der j  op dit congres, dat 6 September  a. s. te 
Scheveningen gehouden is, was benoemd de heer . Schüngel 
B. f. r  van de Volksgezondheid te 's , 
die de benoeming heeft aanvaard. 

*) t na deze g is een schrijven van die Commissie 
ontvangen, zoodat op de nader  uit te schrijven vergadering van Architect-

n dit schrijven besproken zal worden. 
Afschrif t van dit schrijven, met een exemplaar  der  nieuwe A. V . zijn aan 
de afgevaardigden van de . en van den B . N A. toegezonden. 
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P R U S T E E K E N I N G E N D E R A A T S C H A P P I J V. W. n dank heeft de 
j  van den heer . W. P. de Vries ontvangen 17Prijs-

teekeningen van de Afdeeling Teekenkunst der j 
V. W. te Amsterdam (opgericht 1806, ontbonden 1906) welke 
merkwaardige specimens zijn uit het midden der  vorige eeuw. 
P R A C H T W E R K - P R I J S V R A A G V R E D E S P A L E I S . t had de aandacht 
van enkele leden getrokken, dat in de circulaire, die door  het 

r  op verzoek van de Uitgevers . Elsevier  aan de 
n en s der j  is gericht en waarin 

het prachtwerk t Vredespaleis"  tegen zeer  verminderden 
prij s voor  de n en s verkrijgbaar  wordt gesteld 
wordt medegedeeld, dat aan het werk zijn toegevoegd repro-
ducties van detailteekeningen van den heer . Th. Wijdeveld. 

t r  erkende dat deze omschrijving minder  juist 
en onvolledig is. en dat hiermede natuurlij k bedoeld was: repro-
ducties van details, ontworpen door  den architect, den heer  J. A. 
G. van der  Steur  en geteekend door  den heer . Th. Wijdeveld. 
Tevens werd gemeend, dat niet duidelij k in de circulair e uitkomt, 
dat het betreft het werk over  de priy.s-vraa^-Vredespaleis en 
niet een nieuw werk over  het voltooide gebouw. 
n verband hiermede werd besloten in het B. Weekblad de aan-

dacht er  op te vestigen, dat aangeboden werd het werk. ver-
schenen in 1906. bevattend afbeeldingen van ontwerpen, inge-
zonden op de . Prijsvraag voor  het Vredespaleis. 

e Alg. Secretaris, 
J. . 

. 

E NAA . 
door  J. B. VA N , . 

[oor  den ingewijde is de beschrijving van -
lem overbodig; hij , die niet of zelden in de ge-
legenheid was, de stad te bezoeken, mag niet 
een eenigszins volledige beschrijving hieron-

der verwachten, daar  het een Weekbladartikel is. 
k bepaal me daarom tot een korte aanduiding van be-

langrijk e punten in verband met den weg, die waar-
schijnlij k door  de bezoekers ter  gelegenheid van de 
Septembervergadering zal gevolgd worden. 
Van het station naar  de hal in het stadhuis, waar  ver-
zameld wordt, kan men per  tram komen, doch de af-
stand is tien minuten gaans, wat, met het oog op enkele 
belangrijk e gevels, wel de moeite waard is, te vermelden. 
Uit het station komend slaat men links af en volgt de 
tramrail s langs den Jansweg, waar  al terstond aan de 
linkerhand het sobere 18e eeuwsche e van Staats" 
de aandacht vraagt. e eenvoudige baksteengevel 
bestaat uit dri e traveen. e middentravée, verrijk t door 
fijn e deur- en raamomlijsting, verheft zich een verdie-
ping hoogte boven de zijvleugels. l het geheel 
hetzelfde eenvoudige karakter  draagt, is er  te weinig 
architectonisch verband tusschen middenpartij  en zij-
vleugels, zoodat men aan dri e afzonderlijke huizen denkt. 

e werken de dri e ingangen en het verspringen der 
verdiepingen mee. e dubbel getoogde tympan, ont-
staan uit omloopenden kroonlijs t en bevattend het wa-
pen van Staats, is lomp, het beeldhouwwerk van por-
tiek, wapen en gevelsteenen is goed, hoewel enkele 
deelen wat mollig zijn. Tegenover  dit hofje ligt het -Te-
huis voor  Christelijk e militairen, "  eenige jaren geleden 
door n in renaissancegeest gebouwd. t is knap 
werk, hoewel de gevel wat weinig relief vertoont. 
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t armoedige schouwburgje, dat nu volgt, toont 
duidelijk , dat ook m zijn schouwburgvraagstuk 
heeft, hoewel er  niet over  gesproken wordt. 

e gevels aan de Nieuwe Gracht, die thans gekruist 
wordt , loonen de moeite van een tijdelijk e afwijkin g 
van de tramlijn . Zoo b.v. de gevel van de woning van 
den Commissaris der n in d om-
streeks 1800 gebouwd, statig woonhuis, welks midden-
travee geheel is opgetrokken in zandsteen met .groote 
orde"  pilasters en bekroond door  ietwat armelijk e 
tympan, waarvan tevens de consoles te veel voorsprong 
aan de lijst geven. Schuin hier  tegenover, eveneens met 
hoogen stoep, het Bisschoppelijk paleis, fraaie 18de 
eeuwsche architectuur. e bekroning der  midden-
travee boven de kroonlijs t is ook hier  weer  het zwakke 
punt. Nog enkele 18e eeuwsche portieken verdienen 
de aandacht. 
n de Jansstraat teruggekeerd, ziet ge den langen 

eenvoudigen gevel van het gereformeerd diaconiehuis. 
e bestemming spreekt duidelij k uit den gevel, hetgeen 

dan ook in hoofdzaak zijn kracht is. Overigens mist de 
architectuur  de bekoring, die andere 17de eeuwsche 
gebouwen, die nu volgen, hebben. Zoo de ingang van 
de St. Janskerk, gebouwd in 1628, tusschen de steun-
beeren van het koor  der  14de eeuwsche kerk, die in de 
grootste soberheid haar  oude bak- en bergsteen, on-
gerestaureerd vertoont. e met lood bekleede dak-
ruiter  dateert uit den 15en eeuw; vorm en profileering 
zijn zeer  gevoelig. 
Terwij l thans de grijze Bavotoren zich fraai afteekent 
tusschen de Jansstraatgevels. en uw oog naar  omhoog 
trekt , doet ge goed u zelf nog even tot het meer  aard-
sche te bepalen en het poortje van het oude .Barbara 
Vrouwengasthuis"  (thans bewaarschool) te bezien. Of 

n n geest hierin gelegd heeft, weet ikniet 
maar  zeker  is groote verwantschap met zijn meester-
werk .de Vleeschhal"  te bespeuren. 

e verwantschap toonen ook duidelij k de gevels 
No. 61, 63, 63a en 64, die, uitgezonderd den onttakelden 
benedenbouw, prachtige staaltjes van renaissancekunst 
vertoonen, de eerste fijner , de laatste krachtiger, be-
heerschter, doch alle vertoonen zij  de Tudorboog, door 

n de y bij  voorkeur  gebruikt en waarschijnlij k 
door  zijn verblij f in Engeland zijn geestelijk eigendom 
geworden. Jammer is het, dat deze gevels en nog vele 
andere hun oorspronkelijke trapbekroning geheel of 
gedeeltelijk missen en halfcirkelvormi g of halsvormig 
met rollaag afgedekt zijn. 
n dit hoekje van de Jansstraat is het een genot rond te 

speuren. Vlak tegenover  het Barbara-poortj e het Bis-
schoppelijk museum, in zijn sierlijk e fijnheid een zuiver 
midden-achttiende eeuw heerenhuis. Zoowel de mid-
dentravee als de kroonlijs t met tympan zijn meester-
stukken van barokkunst. Een subtiel proportiegevoel 
beheerscht het geheel. t gebruikte materiaal is min-
der  fraai. t is hierbij  de gevel n°. 85 uit den-
zelfden tijd . Gebrek aan beheersching deed hier  het be-
kende versierde raam boven de portiek tweemaal re-
peteeren in overvloedigheid van slappe guirlandes. 

Gelukkig is de opgeplakte omlijsting van het boven-
raam verdwenen, hoewel de begrenzing er  van nog 
op het metselwerk te zien is. 
We bemerken nu, dat het uur  van samenkomst heeft 
geslagen en steken snel de t over, bij  voorbaat al 
even kijkend naar  de gebouwen, die straks gezamenlijk 
bezocht worden en bereiken den trap en den hal van 
het stadhuis, waar  de collega's uit alle oorden van het 
land samenstroomen. k hoop dat werkelij k van stroo-
men kan gesproken worden, al was het maar, omdat 
deze hal zoo bijzonder  bekoorlij k is, wanneer  een men-
schenmenigte als het ware een basis aan het geheel 
geeft en den somberen blauw hardsteenen grond doet 
verdwijnen. 
We zijn nu in het oude kasteel van de graven van -
land, gelegen aan het Sand, bekend door  de steekspelen, 
die hier  plaats vonden. e hoektorentjes als afsluiting 
van de kanteelen zijn verdwenen, evenzoo de dakkapel-
len. e prachtige eiken balkzolderingbestondmisschien 
niet ten tijd e van graaf Floris, maar  we behoeven ons 
daarover  niet te beklagen. e ruimt e is grootsch en het 
oude eikenhout met de witte muren en de oude wapen-
schilden doen ons niet terugverlangen naar  hoogen 
zichtbaren kap. n den hal zijn thans de metselaars 
bezig een aanvang te maken met den bouw van den 
toren, die vroeger  tusschen de beide kappen van het 
gebouw, of beter  op een hoek van het gebouw verrees, 
want het gedeelte aan de Zijlstraa t met de forsche 
schoorsteenen ontstond pas omstreeks 1630, uit welken 
tij d ook dateeren de portiek met het daarboven gelegen 
balkon, het deurtje naast het bordes en de kruiskozijnen 
daarboven. 

e zal het'nageslacht oordeelen over  den toren, geheel 
herbouwd in den oorspronkelijken stijl , opgediept uit 
oude teekeningen, die een vijfta l absoluut verschillende 
.oorspronkelijk e torens"  vertoonen, terwij l er  toch 
maar een geweest is. t deel, dat in 1886 in den oor-
spronkelijken stijl van 1633 herbouwd is, en waar  het 
beeld der  gerechtigheid de bestemming aanwijst, geeft 
ons thans al het antwoord. t is koud en zielloos. t 
is de gerechtigheid, die ons restaurateurs het verdiende 
loon geeft. Wellicht zal door  het jaarlijk s aanbrengen 
van gasbuizen voor  illuminati e van dezen gevel, het 
spoedig noodig worden dit deel weer  te herstellen, maar 
dan . . . . doen we het in den geest van den tijd . 

n zijn alle collega's bijeen. We verlaten den 
hal en brengen even een bezoek aan de oude binnen-
plaats van het raadhuis, vroeger  ten tijd e van graaf 
Flori s behoorend bij  het Predikheerenklooster. e 
kloostergang vertoont nog den oorspronkelijken krach-
tigen baksteenbouw; de gewelven bezitten geen diago-
naalribben. 
Op de markt teruggekeerd valt ons oog op het café 
Brinkman , niet met het oog op den inwendigen 
vleeschelijken mensch, maar  om den typischen gevel 
met Gothische kolonnetten. 
Zeer  fraai heeft de 17<ie eeuwsche bouwmeester  in zijn 
geest gerestaureerd en de vazen en festoenen aange-
bracht. 

l veel schoons op de Groote t is verdwenen, 
want in de 17d e eeuw was deze geheel omringd door 
trapgevels, zijn de afzonderlijkheden nog een heerlijk 
bezit. 
Zoo de tegenwoordige hoofdwacht. t volgende rijmpj e 
in den gevel, duidt aan, dat op die plaats het oude raad-
huis van m stond, voordat het tegenwoordige 
door  den graaf van d aan het stadsbestuur  was 
afgestaan: 

Wanneer  de Graef hier  op het Sand 
Syn Princen woning had geplant 
So was dit loflick oud gesticht 
Tot s s opgericht. 

e tegenwoordige gevel, waarvan het bovengedeelte nog 
de oorspronkelijke ramen bevat, dateert uit het midden 
van den 17en eeuw. Tegenover  de hoofdwacht verheft 
zich de vleeschhal, het meesterwerk van n de y 
uit 1603. e groote hoedanigheden hiervan zijn reeds te 
veel door  fijner  gesneden pen beschreven, om dit nog-
maals te doen. t inwendige van het gebouw, dat voor 
sommige nog een gesloten boek is, zal ditna de excursie 
niet meer  zijn. e heer  Gonnet oud-stadsarchivaris, zal 
de welwillendheid hebben dit gebouw te toonen. Wel 
zal het er, toen het geslachte vee er  nog hing, anders 
uitgezien hebben dan nu er  een reeks kasten met oude 
folianten gehuisvest zijn, maar  de fraaie gewitte gewel-
ven met sobere baksteentoepassing zijn zeer  goed te be-
studeeren en op origineele wijze vol piëteit bewoont de 
archivari s de ruimt e in den kap. 

Over  de St.-Bavo slechts enkele opmerkingen. Van het 
einde van den 14den eeuw, toen het koor  begonnen werd 
tot het midden van den 16den eeuw, toen de houten kap 
boven het schip voltooid werd, is met tusschenpoozen 
aan dit monument gewerkt. e toren werd in het begin 
van den 16den eeuw gebouwd. 

e toren is niet de oorspronkelijke; deze was van 
' steen, hetgeen dan ook den geheelen opbouw doet ver-
moeden. t na den bouw van dien toren, vertoonden 
de kolommen ernstige zetting en werd in 1502 weer  met 
de afbraak begonnen. 

s vele jaren wordt de Bavo onder  leiding van . 
Cuypers en van der  Steur  gerestaureerd ; veel schoons 
werd te voorschijn gebracht, slechte toevoegsels verwij -
derd ; vooral het inwendige heeft veelgewonnen. Slechts 
het orgel in vies-bruinen kleur  geschilderd, is een 
wanklank. Toch is de Bavo de oude grijsaard niet meer 
die uw ziel aangrijpt en uw hart doet trille n vol eerbied 
voor  zijn oud gelaat, dat zijn wezen afspiegelt. e 
oude conterforten van het koor  zijn thans aan de beurt, 
en het is of men met .Schmink"  derimpelsvanhetoude 
gelaat dicht plamuurt . n en scherpe kantige 
blokjes bergsteen worden geplakt, waar  tevoren in groote 
gevoeligheid de grenzen waren aangeduid. Uit eender 
conterforten rijs t sierlij k een rookkanaal. Oude gedeel-
ten, die weldra ook onder  den hamer komen, zullen u 
doen zien, dat ik niet sentimenteel doe, doch bedroefd 
ben, dat ten opzichte van dit monument ook niet eens 
de meer  modernen een woordje meepraten. k herinner 
me, dat de wethouder  van openbare werken mij  verle-
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e oude St. Bavo k te . 

den jaar  vertelde, dat ook het sublieme ingangsportaal 
tegen het koor  zou gerestaureerd worden. 

e keer  ben ik welsprekend geweest. 
t portaal is nog intact, maar  We gaan verder 

en eenige mooi renaissancegevels in den t 
no. 13 en 23, vragen nog de aandacht: de eerste krach-
tig met forsche Tudorbogen, de kraagsteenen wat zwaar, 
de laatste vlakker (1610, in den hertog van Branden-
burgh), beide gedeeltelijk geschonden. 
We zijn nu aan de Waag (1595), na den Vleeschhal 
en de toren van de Nieuwe kerk, het belangrijkste 
renaissancegebouw in , rustig, massaal, door 
krachtige deklijst afgesloten dé onderverdieping, 
waarin de groote zwaar  geprofileerde portieken voor 
het vee, naar  boven fijner  in behandeling met als 
tegenstelling de krachtige gootlijst met zware consoles, 
waarboven sierlij k het hooge dak met de fijn e dak-
kapellen en windvaan. 
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t deel van het Spaarne is 
schoon, hoewel niet doelmatig. 

t verkeer met electrische 
trams vraagt rechter  wegen. 

- en losplaatsen en het 
stadsverkeer  hebben hier  een 
drukt e doen ontstaan, ver 
boven het vermogen van de 
plaats. 

r  aan het Spaarne stonden 
de pakhuizen; er  zijn er  nog 
enkele over, b. v. n 't wapen 
van Gelderland" , dat hoewel 
zonder top nog een groot gaaf 
deel uit 1612 heeft. e res-
taurati e van het onderstuk ge-
tuigt niet van het talent hiertoe 
noodig. 
Aan het Spaarne 106 en 108 zijn 
nog twee zeer  zuiver  bewaarde 
gevels. e renaissance topgevel 
bevat nog de oorspronkelijke 
kruiskozijnen uit het begin 17de 
eeuw. e ramen van de twee 
onderste verdiepingen hebben 
den invloed van den 18d e n 

eeuwschen buurman ondervon-
den, maar  de schaal is zoo mooi, 
dat niets te betreuren valt. e 
midden 18de eeuwsche gevel 
ernaast met het sierlijke, oor-
spronkelijk e smeedijzeren hek, 
geeft ons een buitengewoon 
goed heerenhuis te zien, van 
stoep tot schoorsteen wel ver-
zorgd. Om de aansluiting met de 
trapgevels ernaast heeft Bar-
naart zich weinig bemoeid. 

t „ik "  was nummer een, maar 
hij  kon zoo redeneeren, het was 
in 1740. We slaan nu bij  het 

moderne bouwwerk van den architect s den 
hoek om naar  de gedempte Oude gracht, passeeren het 
zwak architectonisch omhulsel van den bakker  de , 
en bevinden ons dan weldra voor  het Groot . 
Voordat we het Groot d inslaan, zien we in de 
verte nog enkelegoed bewaarde topgevels, die wel waard 
zijn, nog eens van kruiskozijnen voorzien te worden. 

t Groot d bevat nog een groot getal stukken 
van oude kunst, en de Gasthuisgeveltjes maken dit stukje 
van de stad tot een zeldzaam h hoekje, 
temeer nu de vervallen staat van de gebouwtjes, be-
hoorend tot het Gereformeerde weeshuis, is opgeheven 
en deze gebouwen door t zijn gerestaureerd en 
tot Frans s museum ingericht. 

t werk, gegeven de omstandigheid, dat gerestaureerd 
en aangepast moest worden, is zeer  belangrijk . Jammer 
is het, dat de bouwmeester  zich nu en dan niet krach-
tiger  verzet heeft tegen het moeten verwerken van min-

e Vleeschhal te . 

derwaardige rommel; ook de kleur  van sommige ver-
trekken is minder  gelukkig, zoo bijv . een brui n geverfd 
plafond en brui n houtwerk tegen oud goudleer. 

n we het een „sli p of the pen"  noemen, maar deze 
is belangrijk genoeg, om nog eens ongedaan te maken. 
Zoo duur  is een eenvoudige eikenbetimmering niet. 
Omtrent de kleur der  wanden en de belichting zal de 
direkteur  van het museum Gratama wel eenige inlich-
tingen kunnen verstrekken. s nog tij d over  dan kan even 
een kijkj e in het intieme hofje t Proveniershuis"  ge-
nomen worden, waarbij  tevens de prachtige toren van 
de Nieuwe kerk van n de y gepasseerd wordt. 

s den f zijn we nu spoedig aan het hotel 
"  in den t gekomen, waar de lunch ons 

wacht. 
Tijdens de lunch zijn we in de gelegenheid de oude fon-
tein te aanschouwen, die weldra zal plaats maken voor 
een standbeeld van . Tot nog toe is mijn 

verwachting niet hoog gespannen. Waarschijnlij k zal de 
traditioneele heer in gekleede jas op rustiek voetstuk 
(althans volgens voorloopig gepubliceerde afbeelding) 
verrijzen; en, schrik niet. mijneheeren, de gemeente-
raad van m doet pogingen om de oude fontein-
bak van gewapend beton van af het Paviljoen daar-
heen te verrollen, zoodat het standbeeld daarin zal 
kunnen verrijzen. t plan ontmoet bij  de commissie 
van bijstand geen bedenking en heeft de volle instem-
ming van den architect van den t en de plantsoenen. 
Ontmoet het ook geen bedenking bij  de architecten, en 
zou het niet de meening van den architect van den 

t zijn, dat hij  de plaats voor  een monument niet on-
geschikt acht ? 
Na den antiquarischen morgen en gesterkt door den 
lunch, zal een wandeling door  den t velen welkom 
zijn. We passeeren het Paviljoen, in 1788 door s 
gebouwd voor , van 1808 1810 de woning van 
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s 

e toren van de Nieuwe k te m 

s Napoleon en thans museum, en gaan langs den 

n g met de fraaie buitenplaats Spaarn-

, waarbij  nog het zeldzaam mooie n van 

Wilhelm van "  uit 1651 is gelegen. t hofje 

is een juweeltje van eenvoudige baksteenkunst. 

e weg, die nu gaat door  het k en 

Zuiderbuurtpark , geeft gelegenheid eenige werken van 

de architecten van den Ban, , Welsing, van 

Straaten, van , , Salm, Wolbers, , 

, Broese van Groenou, Etmans en anderen 
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te zien,terwijlde ongeëvenaard schoone Spaarneoevers 
menigeen zullen boeien. 

r  den t wordt nu gewandeld naar  de nieuwe St. 

Bavo van Jos. Cuypers, waarna per electrische tram 

naar  Aerdenhout wordt gereden, waar  nog een groot 

aantal villa' s en landhuizen van , Stuyt, de Bazel, 

van der  Steur, Wolbers, n en anderen, stof genoeg 

tot verschillende discussies zullen opleveren. r 

afwezigheid van den heer  Bunge zal diens landhuis 

niet inwendig bezichtigd kunnen worden. t uitwen-

dige is trouwens belangrijk genoeg. 

r  ik heb het moderne werk niet besproken, en zal 

daarom ook hiervan niets zeggen. k zou het gaarne 

doen, maar  waar  beschrijving van het oude reeds te 

veel plaats vroeg, zou het nieuwe nog meer  ruimt e 

vragen. 

n het nieuwe, wil het ons in de ziel grijpen, zooals een 

werkelij k kunstwerk vermag, zal de idee een veel hoo-

ger  plan bereikt moeten hebben dan in het oude, omdat 

wij  veel meer  van dezen tij d eischen dan van welken 

vroegeren ook. r  namelijk geen herinnering aan het 

verleden, geen vermooiing door  den tijd , geen vergoei-

lijkin g van gebrek aan technisch kunnen, maar  als onder-

grond der beoordeeling het onverbiddelijk wetenschap-

pelijk inzicht met daarbij , en tevens erboven, de psychi-

sche idee bewuster  dan ooit te voren. Niet meer  alleen 

rythm e en maatverhouding, kleur  of echtheid van ma-

teriaal, noch de eerlijkheid van constructie zullen de 

waarde van het werk bepalen, maar  daarboven de 

ruimte-idee, die een werk in hoogste instantie al of niet 

tot kunstwerk stempelt. Veel van het moderne werk 

voldoet aan de eerste eischen, doch aan den laatsten en 

hoogsten eisch kan slechts hij  voldoen, die van alle tij -

den is, de „Uebermensch." 

e het enkelen gegeven zijn op den tocht door -

lem en Omstreken enkele genieën te ontdekken, die een 

spoor  van het goddelijke in hun werk vermochten te 

leggen. 

OPT N VA N S 
m E . Q 
Sagh men eertyts de CONST het geit te fam en lesen 

Om d' E STOC  te vóen en d'ouderloose WEESEN 

 heeft gewilt, dat nu de BOUCONST leeft 

Van wat, door  dwangh, Y haer  geeft. 

Wilt , , toch haer  deel den N laeten! 

Bevordert BOUCONST vry, maer  nyet met sulcke baeten. 

. 

m . 
G . 

 volgende ingezonden stukken en opmerkingen betreffende deze 
prijsvraag zijn ontvangen. *) 

t Jury-rappor t lezende der  ingekomen ontwerpen op de prijs -
vraag, uitgeschreven door  de Vereeniging van Ned. baksteen-

) Wegens uitstedigheid van enkele Juryleden was het niet mogelijk eerder  de ant-
woorden der  Jury op de opmerkingen te publiceeren. 

fabrikanten, onderwerp: School benevens onderwijzerswoning, 
werd ik teleurgesteld door  het feit, dat er  van de 83 ingekomen 
projecten slechts over  8 critiek is gegeven. (1.) 
Juist wat ik en waarschijnlij k anderen met mij  op prij s stel-
len, n.l. het oordeel over  het ingezonden werk door  personen, 
welke een hoofdtoon in de nieuwe richtin g der  Bouwkunst aan-
geven, blijf t achterwege, waardoor  het gedane werk zoo goed 
als nutteloos is. 

n inziens werkt men toch niet aan een S/udieprijsvraag in 
hoofdzaak voor  eene geldelijke belooning, maar  voorontwikke-
ling. (2.) 
Na deze prijsvraag ben ik wéér eens niets wijzer  geworden 
omtrent mijn werk. 

e critiek in deze is leerzaam en dus hoofdzaak voor  jonge 
krachten, welke ze in 't belang der  toekomstige bouwkunst moe-
ten leeren van grootere mannen op dit gebied. (3.) 

e een volgende maal niet weer  teleurgesteld te worden 
en onder  dankzegging voor  de opname, teeken ik met 

. 
Uw dw. dn. 

(w.g.) J A A P O L E N A A R . 

Geachte

Naar aanleiding van den uitslag van de prijsvraag der  Ned. Bak-
steenfabrikanten, wenschten wij  gaarne eenige opmerkingen 
openbaar  te maken. 

t wil ons voorkomen dat de groote belangstelling, getoond 
van de zijde der  inzenders voor  dit vraagstuk, getuigende „het 
vele serieuse werk"  (gelijk de Jury erkent) niet geëvenredigt is 
aan de belangstelling der  Jury. 

t ligt niet op onzen weg critiek uit te oefenen op de beloonde 
ontwerpen, maar  toch meenen wij  te mogen protesteeren tegen 
de oppervlakkige manier  waarop door  de Jury de superioriteit 
van deze ontwerpen is aangetoond en het welwillend „dank je" 
tegenover  de overgroote meerderheid der  overige inzenders. 
Wat toch o. i. iedere betrokkene bij  eene studieprijsvraag mag 
verwachten, dat is: een door  de Jury met nadruk naar  voren 
brengen van de essentieele punten waarvan het slagen van het 
gevraagde ontwerp afhangt, m.a.w.: eenige nadere aanduiding 
van haar  standpunt, hetwelk zij  bij  de beoordeeling als maatstaf 
aanlegt (4). 

Waar de Jury zelfs, bij  eender  door  haar  uitverkoren ontwerpen 
aantoont, „hoever de ontwerper  afgedwaald is van zijn doel: het 
ontwerpen van eene dorpsschool"  treft het ons als willekeur 
tegenover  alle inzenders dat daarbij  tegelijkertij d niet zijn aan-
gevoerd de gronden, waarop zij  dit ontwerp ondanks deze 
afdwaling toch nog voor  eene belooning waardig keurde. (5.) 

l heeft zij  bovendien tegen dit plan nog meerdere be-
denkingen. 
Ook rijs t de vraag waarom de verschillende schiftingen niet 
bekend zijn gemaakt, gelijk toch bij  meerdere prijsvragen ge-
bruikelij k is o.a. ook bij  die der  Vereeniging „Bouwkunst en 
Vriendschap", zoodat de inzenders tenminste eenigszins kunnen 
nagaan in hoeverre hun werk geslaagd en de aandacht waard 
is. (6). 

t slot van het Jury-rappor t wil zooveel zeggen dat ongeveer 
alle inzenders, op enkeleuitzonderingen na, onbevoegd zijn tot 
het ontwerpen van goede dorpsarchitectuur  (7.), welnu Geachte 

, zou het dan niet wenschelijk zijn de 75 niet beloonde 
ontwerpen maar  zoo spoedig mogelijk terug te zenden en vooral 
niet publiek ten toon te stellen ; dit zou waarschijnlij k het tegen-
overgestelde zijn van een werkzaam middel tot verheffing der 
bouwkunst. (8.) 

s heeft ons en misschien meerderen met ons deze prijs -
vraag wederom geleerd nl. om het in het vervolg maar  niet zoo 
heel erg nauw met de bepalingen van het programma te nemen. 
(9.) 

t dank voor  de plaatsing. 

(w. g.) E E N I G E N Z E N D E R S . 

Verder  werd opgemerkt, dat de plattegrond van het bekroonde 

ontwerp „Plutarchus "  niet geheel voldoet aan de eischen van 
het Programma, daar  niet ten volle is rekening gehouden met de 
op de situatie voorkomende boomenrij. e boomen, op 2 . af-
stand geplaatst, benemen totaal het licht aan de klasse lokalen. 

e inzender  van Plutarchus heeft de boomenrij  genegeerd, al-
leen aan de Z.zijde is een afstand van 3 . bewaard, wat volgens 
meening van den schrijver  niet voldoende is. (10.) Gevraagd 
werd daarom, waarom het t ten opzichte van dit 
ontwerp zoo gunstig luidt . (11.) 
Ten slotte werd door  een inzender  verzocht, alsnog eenige op-
of aanmerkingen te mogen vernemen omtrent zijn ontwerp. (12.) 

Wi j  antwoorden daarop het volgende : 
(1) e heer r  zal het met ons eens zijn, dat het niet 
noodig en ook niet wenschelijk is, alle 83 projecten door  ons te 
doen beoordeelen. Niet wenschelijk, omdat wil een beoordeeling 
van een project werkelij k waarde hebben zij  niet in enkele 
woorden kan worden samengevat, maar  vri j  uitvoerig moet zijn. 

r  waar  het hier  een studieprijsvraag betreft. Wij  hebben 
daarom gemeend een 8-tal dusdanig te moeten bespreken, dat 
daaruit voldoende ons oordeel over  deze projecten en het stand-
punt door  ons ingenomen ten opzichte van het vraagstuk der 
dorpsschool blijkt . 

n eene dergelijke bespreking vinden zij, wier  werk niet be-
sproken is. voldoende punten van vergelijking om hun project 
eraan te toetsen; zoodoende kunnen zij, daarbij  tevens kennis 
nemend van het werk hunner  mededingers, wel degelijk veel 
van deze prijsvraag leeren. 
(2.) en (3.) zijn hiermede tevens beantwoord. 
n verband met het groot aantal gelijksoortige oplossingen en de 

kwaliteiten van het ingezonden werk. vonden wij  geen aanlei-
ding meer  dan 8 projecten te bespreken. Waar echter  blijkt , dat 
door  enkele inzenders de gevolgde wijze van beoordeelen niet 
voldoende is, verdient het aanbeveling, bij  een volgende gele-
genheid de beoordeeling over  meer  projecten uit te strekken. 
(4.) e maatstaf, welke wij  hebben aangelegd bij  de beoordee-
ling, namelijk de eischen van een dorpsschool met landelijk 
karakter , goede baksteen-architectuur  en goede planindeeling. 
komt in ons t op verschillende punten naar  voren. j 
zij  opgemerkt, dat de prijsvraag is uitgeschreven door  de Ned. 
Ver. van Baksteenfabrikanten, dat het Programma baksteen-
bouw voorschrijft , zoodat wij  aan aesthetische kwaliteiten van 
een ontwerp veel waarde hebben gehecht. 

(5.) e goede en minder  goede eigenschappen van dit project 
worden door  ons genoemd in het ; gewaardeerd wordt. 
dat de architectuur  naar  verrijkin g streeft. Verder  wordt van de 
architectuur  niets meer  gezegd, wat dus beteekent. dat naar  ons 
oordeel, zij  noch slecht, noch bijzonder  goed is. 
(6.) Er  heeft één schifting plaats gehad en deze wordt door  ons 
vermeld. 
(7.) t slot van het rapport wil inderdaad zeggen, dat er  veel 
onrij p werk is onder  de 83 inzendingen ; hiervoor  is het dan ook 
een studieprijsvraag. 
Verder  is de bedoeling van het slot. autoriteiten, die dorpsscho-
len laten bouwen, erop te wijzen, dat het bouwen van dorps-
scholen niet aan onbevoegden moet worden overgelaten, (het-
geen gemeenlijk wel geschiedt) aangezien dit ontwerpen moei-
lij k is. hetgeen ook uit deze prijsvraag kan blijken . 
(8.) t tentoonstellen is nuttig voor  bouwkundige ontwikkeling 
der deelnemers ; ook het onrijp e werk moet worden opgehangen 
als studie-object, als voorbeeld van minder  goede oplossing. 
(9.) e opmerking is niet duidelijk ; in een studieprijsvraag 
wordt het programma ruim gesteld (zooals ook hier  het geval 
was. waar  o. a. geen bouwsom genoemd was) waardoor  de mede-
dingers niet te zeer  gebonden worden. 
(10.) Op de situatie in het Programma is een boomenrij  aange-
geven. t wil echter  niet zeggen, dat de ontwerper  niet vri j  was 
deze ri j  te wijzigen of weg te laten, wanneer  een goede situatie 
van de dorpsschool hiertoe leidt. t heeft Plutarchus gedaan. 
Ook in de werkelijkheid worden boomenrijen gewijzigd of ge-
deeltelijk opgeruimd, wanneer  de nieuwe bouw dit eischt. 
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(11.) n het rapport worden de goede kwaliteiten van dit project 
wel genoemd ; vooral de plattegrond heeft verdienste. 
(12.) Waar wij  onze taak beëindigd hebben kunnen wij  als Jury 
niet alsnog beschouwingen over  het een of ander  project geven. 
Natuurlij k zijn de Jury-leden persoonlijk vri j  dit wel te doen, 
wanneer  zij  daartoe verzocht worden. 

 Jury, 
. P. B E K L A G E N Z N . 

J. G R A T A M A . 

T H . . E T E L A A R . 

G. V E R S T E E G . 

. Z W I E R S . 

. g 
Prachtwerk over  de Prijsvraag van het Vredespaleis. Wij 
vestigen nog eens de aandacht op de circulaire, op verzoek van 
de Uitg. . ..Elsevier"  door  het r  der . t. b. d. B. 
verzonden, en waarin de n en s der . (d. w. z. 
ook de Buitengewone ) in de gelegenheid gesteld worden 
zich het bekende fraaie prachtwerk over  de Prijsvraag voor  het 
Vredespaleis aan te schaffen tegen den geringen prij s van f 9.— 

t werk bevat de 6 door  de Jury bekroonde ontwerpen, bene-
vens 40 andere. e afbeeldingen op bijgaande losse plaat, op % 
der  grootte van de oorspronkelijke platen toonen duidelij k de 
belangrijkheid der  afbeeldingen aan. 

e Uitg. . ..Elsevier"  verbindt zich echter  alleen hiertoe, wan-
neer  minstens 200 n en s een exemplaar  bestellen. 
All e bestellingen te richten tot genoemde l 151 153, 
Amsterdam. 
Zie verder  het bericht in B. Weekblad no. 36, blz. 450. 

t s te Antwerpen. Volgens een bericht in e 
Petit Journal"  heeft men het voornemen om evenals te Am-
sterdam met het s is geschied het huis destijds 
door s bewoond in eigendom te verkrijgen en in zijn vroe-
geren staat terug te brengen, waartoe zich een commissie heeft 
gevormd (waarin o.a. zitting hebben de directeur  van het 

m te Antwerpen en de Burgemeester). 
Nadat het huis (dat door  de tegenwoordige eigenaars zeer 
verwaarloosd wordt, o. a. verkeert de ingang, de bekende -
benspoort in zeer  bouwvalligen toestand) gerestaureerd zal 
zijn, bestaat het plan om de beroemde schilderijen van , 
welke het m te Antwerpen bewaart, naar  het voormalig 
atelier  over  te brengen en dat geheel tot m in te richteu. 
Voorts zal het geheel gemeubileerd worden zooals het huis, 
waarvan s destijds een klein paleisje had gemaakt, zich 
destijds vertoonde en waartoe alle gegevens nog voorhanden 
zijn. 

t s zal zoodoende een speciaal aan dezen meester 
gewijd m worden.! 

. 

n 11 en September  overleed te Amsterdam de r  W. , 
architect te Amsterdam. 

E . 

. 
. G . 

e excursie is bepaald op g 16 September  en de Verga-
dering van Architect n op Woensdag 17 September. 
Programma. 

g 16 September. 
Excursie naar . 
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11 nur  v.m. Samenkomst in de hal van het Stadhuis op de 
Groote . 
Bezichtiging van de Vleeschhal, ook inwendig. 
Bezoek aan de oude St. Bavo. 

a wandeling langs het Noorder  Spaarne naar  het Frans-
s . 

Te voet of per  tram naar l , waar  te 1 uur  n.m. de 
lunch gebruikt zal worden. 

a wandeling langs het Paviljoen, den kleinen g 
door  het k en Zuiderhoutpark , langs het 
Zuiderbuiten Spaarne, door  den t naar  de nieuwe Sint Bavo. 
Van daar  per  electrische tram naar  Aerdenhout, waar  de vill a 

l van den heer  Bunge van buiten bezichtigd wordt. r 
afwezigheid van den heer  Bunge kan het inwendige der  vill a 
niet bezichtigd worden). 
Wandeling door  Aerdenhout en verder  per  tram naar  Zandvoort. 

 5 uur  n.m. Bijeenkomst in de Bodega van het groote Bad-
huis aldaar. 
6 uur  n.m Gemeenschappelijke maaltijd in het Groote Badhuis, 
f 2,50 per  couvert, exclusief de wijn . 

t het oog op het tijdi g nemen van maatregelen is het nood-
zakelijk dat heeren deelnemers zich vóór g 15 Sep-
tember  opgeven met vermelding, of zij  aandengemeenschappe-
lijke n maaltijd deelnemen, bij  den heer  J. B. van , Secre-
tari s van de Afd . m en Omstreken, Zonnelaan 2, . 

e Commissie heeft de excursie bepaald op den eersten dag. 
opdat de leden dan in de gelegenheid zijn met elkaar  van ge-
dachten te wisselen over  de belangrijke onderwerpen, die den 
volgenden dag behandeld zullen worden. 
Woensdag 17 September. 

Vergadering van n ten 10'/-'  ure v.m. in het Ge-
bouw der . 

. 

Verkiezing van de Commissie tot het nazien van de g en 
Verantwoording (zie Alg. . , art. 13). 
Verkiezing van de Commissie van Stemopneming (zie Alg. 

. , art. 13). 
Bespreking van de onderwerpen : 
1. e door  de P. P. C. voorgestelde wijzigingen en aanvullingen 
in de Nat. Prijsvraag n en in het . t der 
P. P. C, gepubliceerd in B. Weekblad 1913 no. 33 en 34. 
2. e door  het r  voorgestelde wijzigingen en aan-
vullingen in de Programma's van Eischen voor  de examens der 

. (Zie het verslag der . Bestuursvergadering van 5 Aug. j.l . 
in B. Weekblad van 23 Augustus blz. 413 e. v.) 
3. e concept Statuten en . , opgesteld door  de 
Fusie Commissie. t praeadvies van het r  over  dit 
concept is afgedrukt in Bouwk. Weekblad van 6 September  blz. 
438 e.v. 
4. e al of niet wenschelijkheid van Openbaar  Bouwkundig Ad-
viesbureaux. 

a of des avonds gemeenschappelijk bezoek aan de ten-
toonstelling E.N.T.O.S. 
Ten opzichte van punt 4 zij  er  aan herinnerd, dat dit onderwerp 
ook besproken is op de j.l . gehouden Alg. . e 
inleidingen met het debat zijn opgenomen in B. Weekblad no. 
23, 26, 27. 28, 30 en 32. Aangezien op de g geen 
conclusies zijn genomen en het gewenscht is, dat de Architect-

n der . spoedig zich over  dit belangrijke onderwerp uit-
spreken, mede in verband met de Concept Statuten en . 

t van de Amsterdamsche Commissie voor  het Stads-
schoon (zie het verslag der  vergadering van de 3 Amsterd. . 
Bestuurderen met het Bestuur  der  Afd. Amsterdam in B. 
Weekblad van 23 Augustus blz. 415) is dit onderwerp wederom 
op de agenda van de Alg. Sept. Vergadering geplaatst, zoodat 
daar  een beslissing genomen kan worden. 

.sta-

33ste J R H R G - 2 0 SEPT. 1913.-No.38 3M 
BOUWKUNDIG 
WEEKBLA D 
ORGAAN^MAATSCHAPPL » 

TCTBEVORDERINGDERBOUIIJKUNS T 
-(Sjp-

Commissie van : . B. N. ; 
W. J. E ; A .  G . B . Z N .. :: :: :: :: 

. :: :: :: :: :: :: :: :: :: 

Bureau van e : t 402. A'dam 
Bureau van Administr. : . 5. n . 
Uitgevers: N &  CO. :: :: :: n . 

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 ë en het Buitenland (bij  vooruitbetaling) ƒ 9.50. 
Afz. nummers ƒ 0.15. fr . p.p. ƒ0.16 A D V E R T E N T I Ê N : v. 1 — 5 regels ƒ 1 . -, elke regel meer  ƒ0.20. Groote letters naar  plaats-
ruimte. Aankondigingen van aanbestedingen ƒ 0.15. Abonnement van advertentiên tegen belangrijk verminderde prijzen. * 

:  O F F I C I E E L G E D E E L T E . . Examenvra-
gen. E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . Willem - e 
tehuis voor n in n . Arch. W. . . 
Godefroy's uitersten wil . Natuurlij k stedenschoon, door . 
W. B. Petri  C . I. Bouwvakken 1912. Een paar  opmerkingen. 

t Notariaat en de Woningwet. - Afdeeling voortgezet en 
r  bouwkunst Onderricht . . Berichten. — 

. e Berichten. 

. 

. Als r  zijn tot de j  tot Be-
vordering der  Bouwkunst toegetreden de heeren : 
G. Gerlach, . Gem. Werken, Schiedam; 
Bureau Gein. Werken. Zutfen ; 

. . J. Tummers, . Techn. . Bureau, den g ; 
. J. van Wijk . Steenfabrikant, Geldermalsen; 
. J. Overtoom, Aannemer, Schagen 

N Bouwkundig Opzichter, Bouwkundig 

Teekenaar  en Uitvoerder  van Bouwwerken (Onderbaas) van de 
Examens, ingesteld door  de j  tot Bevordering der 
Bouwkunst, zijn in boekvorm verkrijgbaar  voor  de jaren en 
tegen de prijzen als hieronder  is aangegeven: 
Bouwkundig Opzichter  1913 a ƒ 1. , 1912, 1911 «i ƒ 0.85, 1910 a 

ƒ0.50. 
Bouwkundig Teekenaar  1913. 1911 a ƒ 0.50 ; 1910. kf 0.30. 
Uitvoerder  van Bouwwerken (Onderbaas) 1913, 1912, 1911 a 
ƒ0.85. 

t bedrag moet vooruit per  postwissel overgemaakt worden 
aan het Bureau der . t 402. Amsterdam. 

. 
4. . 

n den verleden week te Amsterdam plotseling 

gestorven Willem r  is een dier  archi-

tecten heengegaan, welke, aan het jongere 

geslacht weinig bekend, den ouderen vakge-

nooten den tij d hunner  jeugd in herinnering brengen. 

Wi j  noemden hem nog altij d den ..jongen'' , om 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

hem te onderscheiden van zijn vader, die als architect 

in dienst van de Nederduitsche e Gemeente 

was werkzaam geweest. En wie r  ontmoette gaf 

den levenslustigen, blozenden man, die nog ternauwer-

nood grijsde, misschien vijfti g jaar, doch vermoedde 

niet, dat hij  de zeventig reeds voorbij  was. 

e ..oude" r  stond bekend als een uitmuntend 

vakman, doorkneed in alles, wat de practische bouw-

kunst betrof. n zijn school was de „jonge" r  ge-

vormd, die op waardige wijze in zijn voetstappen trad. 

e e Gemeente te Amsterdam koos echter 

niet hem, maar  den predikantszoon C. B. Posthumus 

s tot opvolger  van zijn vader. 

Willem r genoot, en terecht, het vertrouwen van 

velen, en heeft heel wat werk tot stand gebracht. t 

zijn vader  bouwde hij  het Paviljoen in het Vondelpark, 

waarvoor  eerst aan Jan Springer  een ontwerp was ge-

vraagd, dat echter  niet werd uitgevoerd. Van zijn zelf-

standige werken is het hotel , later  het hotel de 

l'Europ e geworden, het voornaamste. 

Aan het openbare leven nam r weinig deel. maar 

zijn belangstelling voor  alles wat de bouwkunst betrof 

was toch groot. t weten zij  die hem als Voorzitter  van 

het Bestuur  der l der j  voor 

den Werkenden Stand hebben gekend en gewaardeerd. 

e school zou de volgende maand haar  halve eeuw-

feest vieren. Om het onverwacht overlijden van r 

zal die viering nu tothetvolgendjaarworden uitgesteld. 

s grootvader  was predikant te Egmond aan den 

f geweest, en toen nu de zoo belangrijke kerk van 

dit dorp in een zeer  slechten staat bleek te vcrkeeren 

en de arme gemeente, die het gebouw uit gebrek aan 

middelen jaren lang verwaarloosd had, een behoorlijke 

herstelling niet kon bekostigen, stelde r  met groote 

vrijgevigheid het aanzienlijke bedrag daarvoor  noodig 

ter  harer  beschikking. 
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Fig. 1. Plan Beganegrond. Schaal 1 op 200. 

r  van verschillende zijden de vrees werd geuit, dat 
deze herstelling te ver  zou gaan en het geheel vernieuwd 
gebouw zijn schilderachtigheid zou verliezen, wendde 
ik mij  tot r  om hem te vragen, wat zou geschieden. 
Aanstonds verklaarde hij  zich bereid, met mij  naar 
Egmond te gaan, opdat er  voor  zou kunnen worden ge-
zorgd, dat de herstellingen zich tot het strik t nood-
zakelijke beperkten ; nog een paar  maal ben ik met hem 
te Egmond geweest, en ik hoopte juist dezer  dagen 
weder  met hem daarheen te gaan, toen ik het bericht 
van zijn plotseling verscheiden kreeg. 

e groote middelen, waarover r  beschikte stelden 
hem in staat, veel goed te doen. j  deed dat in stilte; 
hij  wenschte ook niet. dat er  van wat hij  voor  de kerk 
te Egmond gegeven had, gewag werd gemaakt. Allen, 
die hem gekend hebben, zullen de herinnering bewaren 
aan een beminnelijk, bescheiden man, aan een architect 
van den ouden stempel, die zijn vak met ernst en liefde 
beoefende. W. 

T E S VOO
N N N . 

 W. . , 
r  der  Gemeentewerken, . 

en behoeve van den bouw van een nieuw Te-
huis voor n in n r  werd op 
verzoek van het Bestuur  der  plaatselijke af-
deeling van den Nederlandschen n 
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Bond in 1909 door  ondergeteekende een 
ontwerp gemaakt, waarbij  ermede reke-
ning moest worden gehouden, dat het 
achter  het Tehuis gelegen w 
zou blijven bestaan. e bijzondere 
situatie bracht mede, dat het te maken 
gebouw als poortgebouw werd opgevat; 
intusschen kwam het project niet tot uit-
voering, omdat het Bestuur  een voor  de 
exploitatie alleszins juisten stap deed 
en ook het terrein van de k aan-
kocht en voor  den nieuwbouw beschik-
baar  stelde. r  kon een ruimer 
gebouw worden ontworpen, dat tevens 
voor  grootere bijeenkomsten, lezingen 
e. d. de gelegenheid kon openstellen. e 
hierbi j  gaande afbeeldingen geven een 
overzicht van het nieuwe gebouw, dat 
thans gereed is. 

Een blik op den plattegrond (fig. 1) zal 
doen zien, dat gestreefd is naar  een com-
pacte oplossing, ten einde zoo volledig 
mogelijk van de beschikbare ruimt e te 
profiteeren en een zoo groot mogelijk 
oppervlak aan zalen beschikbaar  te stel-
len. Onmiddellij k bij  den ingang is een 
rijwielbergplaat s ontworpen. t buffet 
is zoodanig geplaatst, dat het gelijktijdi g 
naar  de conversatiezaal en de leeszaal 
front maakt, en aanslui t aan een provisie-

kamer en dienkeuken. t kleine binnenplaatsje is juist 
voldoende, om een goede verlichting te verzekeren voor 
deze provisiekamer, het toilet en de keuken der  woning 
van den concierge; het trappenhuis wordt door  een 
groot bovenlicht ruim verlicht. e verdieping (fig. 2) 
wordt hoofdzakelijk ingenomen door twee vereenigbare 
zalen, aan den voorgevel sluit zich hierbij  aan een door 
een luif eitje overdekt balcon, Boven deze afdekking zijn-
rondboogvensters aangebracht, die direct licht werpen 
in de daarachter  gelegen zaal. Op de zolderverdieping 
zijn boven de vereenigbare zalen en tusschen de kap-
spanten logeerkamertjes afgescheiden, de beide tus-
schenliggende gangen zijn voorzien van nooduitgangen. 

e ligging van de trap maakt het mogelijk, den vloer  van 
de vergaderkamer op een lager  peil te leggen, zoodat 
deze vergaderkamer, waarin de kap gedeeltelijk in het 
gezicht is gelaten, aangename verhouding heeft verkre-
gen. e korte beschrijving zal voldoende zijn om aan 
de hand der  bijgaande figuren een volledig overzicht 
der distributi e te geven. e teekeningen doen tevens 
zien, dat getracht is, aan het geheel het karakter  van 
den zuiveren baksteenbouw te geven, die niet alleen in 
den gevel (fig. 3) maar  ook in het trappenhuis en de 
conversatiezaal tot uiting komt. e vorming van een 
terugspringend balcon vóór de vereenigbare zalen op de 
le verdieping bracht mede, dat in de conversatiezaal, 
tot ondersteuning van het teruggebouwde gedeelte van 
den voorgevel, groote rondbogen dragende op dwars-
muren werden ontworpen, die als het ware diepenissen 

bij  de ramen vormen, waardoor  aan deze 
zaal een intiem karakter  wordt verleend. 
n fig. 5 is dit onderdeel door  een pers-

pectievische potloodschets weergege-
ven. 

r  het, ter  will e van een oeconomi-
sche exploitatie in de bedoeling ligt, de 
leeszaal gedurende perioden, waarin op 
minder  druk bezoek moet worden ge-
rekend, gesloten te houden, is in de con-
versatiezaal een scheidingswand aange-
bracht ; het kleinste der  beide aldus ge-
vormde vertrekken kan dan als leeszaal 
dienst doen, waartoe zijn vorm zich 
gevoegelijk leent. Volgens het ontwerp 
zullen tegen en in verband met den 
scheidingswand houten banken worden 
gemaakt, waartegen de deurbladen 
der dubbele deuren in open stand 
bevestigd kunnen worden. Op deze 
wijze ontstaan bij  dezen wand, wanneer 
deze feitelij k niet als scheiding dienst 
moet doen, min of meer  afgescheiden 
zitplaatsen, waartusschen ruime door-
gangen open blijven, en is dus getracht 
van den wand, die alsdan een nood is, 
een deugd te maken. Om te voorkomen 
dat hij  voor  het doorzicht te beperkend 
zal werken, is hij  voorts grootendeels als 
glaswand opgevat. 

e wand tusschen de beide vereenigbare zalen be-
staat uit stijl - en regelwerk; de dri e gegedeelten 
zijn onderling gescheiden door  twee geconstrueerde 
ijzeren kolommen, die op de zolderverdieping door-
gaan en, tot een dwarsspant gekoppeld, een midden-
steunpunt voor  de kapspanten helpen vormen. e wan-
den zijn schuifbaar  gemaakt, zij  kunnen elk door  middel 
van een takel opgetrokken worden en verdwijnen dan 
op de zolderverdieping. e kolommen, die derhalve te-
vens tot geleiding dienen, zijn in verband daarmede elk 

geconstrueerd uit vier  | [-ijzers . no. 16, en vier 
quadrantijzers, . no. 5 mase, waardoor  tevens aan 
de zuil een bevredigend aanzien wordt gegeven. Een ge-
makkelij k gangbare geleiding wordt verkregen door  een 
stelsel van rolletjes, waardoor  in alle richtingen slee-
pende wrijvin g wordt voorkomen. e constructie is 
eenvoudig, kost zeer  weinig en werkt uitstekend. 
Betreffende de verdere samenstelling van het gebouw 
kan ten slotte nog worden vermeld, dat de fundeering 
bestaat uit een gewapend beton roosterwerk; deze me-
thode kwam hier  geschikt voor, omdat, hoewel heien 
niet absoluut noodzakelijk was, de geheele constructie 
van het gebouw medebracht, dat plaatselijk (bijv . on-
der voor- en achtergevel en gemetselde pijlers) toch 
hooge belastingen van den ondergrond zouden ontstaan. 
Breede en dikke betonplaten (zie fig. 4) verdeelen 
thans de belasting over  een zoo groot oppervlak, dat de 
bodem nergens boven 0,8 . per - wordt belast. 

e betonplaten waren bovendien, als men tenminste 
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Fig. 2. Planverdeeling. Schaal 1 op 200. 

homogeniteit van de grondslag voorop mag stellen, 
hoogst eenvoudig te berekenen. t laatste was niet het 
geval met de platen onder  de doorgaande muren aange-
bracht, althans niet in de richtin g van den muur. 
Aangezien uitteraar d niet is te voorzien, waar  hier  po-
sitieve en negatieve momenten zullen optreden, zijn alle 
platen van een dubbel netwerk voorzien. 

e gevel is gemetseld van kleuri g hardgrauw, met ge-
bruikmakin g van zeer  weinig zandsteen en met toepas-
sing van enkele kleine versieringen van roode siersteen, 
die het overigens zeer  sobere geheel verlevendigen. -
wendig is voor  de rondbogen en voor  enkele lambrisee-
ringen de baksteen in hetgezicht gelaten. Op den beganen 
grond zijn hoofdzakelijk betonvloeren op zand toege-
past, in de zalen afgedekt met eenvoudig versierd hout-
graniet, overigens met kunstgraniet; op de verdiepingen 
zijn eenvoudige houten vloerconstructies, c.q. met moer-
en kinderbalken uitgevoerd, de eerste bestaande uit 
zware, omkokerde . Volledigheidshalve zij  op-
gemerkt, dat het gebouw niet volkomen volgens deze 
teekeningen is uitgevoerd, met name is in de conciërge-
woning wijziging gebracht; in de perspectievische schets 
van den voorgevel zijn de naastgelegen huizen gefanta-
seerd en alleen opgenomen om het gebouw als rijenhui s 
weer  te geven. 

t dagelijksch toezicht werd zeer  tot genoegen uitge-
oefend door  den bouwkundig opzichter . Vinkenbprg, 
die gedeeltelijk ook met de detailleering was belast, het 
werk werd uitgevoerd door  den aannemer  J. Smit voor 
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ongeveer  ƒ25000; een in verhouding tot den omvang 
waarlij k niet hooge bouwsom. 

S N . 
AA N . 

Gij  menschen zijt toch vreemd, hoewel van den nieuwen 
[ti jd , 

Toch meestal ontevreen, met alles haast in strijd . 
t moet een zestal regels ons thans opnieuw vermelden 

Een hoogst loffelijk e daad, moet het daarbij  ontgelden. 
e erflater  zag vooruit, de toekomst gaf hem vrees. 

.Zal mijn gave goed gedijen, daar  zorge voor  de wees" 
e tijden zijn gekeerd, dat blijk t uit vele zaken" 

.Zoo zal de wees tot heil der  kunst, mijn wensch be-
|stendig maken" 

„' k Geef weezen U wat ik kon, maar  onder eene plicht" 
t gij  daarvoor  voor  mij  slechts tijdelij k dienst ver-

richt " 
k had U minder  kunnen geven, de t kon zelf be-

heeren" 
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„' t Feit bleef dan gelijk, maar  zie ; 't was mijn begeeren" 
t wat ik aan de t had toegedacht" 

-Beschermd door  weezenhand, ook trouw werd opge-
| bracht" 

-Niet als een last, maar  als de rente van het deel" 
t eigenlijk ik daarvoor  U gaf te veel" 

En daarom doet het leed, dat zulk een goede gave, 
Van een hoogst eerlijk man, het werk van een brave, 
Wiens leven was der t gewijd, 
Zoo wordt beschouwd in onz' modernen tijd . 

. 

N 
door . W. B.  C

1 r 
7J n het artikel : z contra Valckenier s 

of het uitbreidingsplan voor  Alkmaar , (B. W. 
35) wordt ik als het ware getart door  den heer 

. Schaad, om de verdediging van mijn 
proefschrift tegenover  een aanvaller  zelf op mij  te 

Fig. 4. e E. F. Schaal 1 op 150. 

nemen. Tot nog toe liet ik er  mij  van weerhouden door 
de volgende overwegingen: 1'. Vond ik het ongepast 
tegenover  mijn promotor, om over  een zaak, die zelfs 
volgens den heer  Schaad in staat van gewijsde is, te 
debatteeren met ieder, die zich als beoordeelaar  op-
werpt, nadat zij  reeds beoordeeld is. 2°. Scheen het mij 
niet met de opvatting overeen te komen, wanneer  een 
gerecenseerde zich tegen het vonnis van den zich zelf 
als rechter  opwerpenden deskundige zou gaan ver-
zetten. t is b. v. nooit te mijner  kennis gekomen, dat 
een musicus, wiens spel minder  gunstig gerecenseerd 
was, daarna zelf in de courant schreef, dat hij  toch wel 
erg mooi speelde). 
Nu uit het aangehaalde artikel blijkt , dat men in de 
bouwkundige wereld het argument sub 2 niet schijnt te 
tellen, en nu prof. Valckenier s voor  mij  het bezwaar 
sub 1 uit den weg ruimde, voel ik mij  bevrij d van het 
dwangbuis der  conventie en kan ik, om met den heer 
Schaad te spreken, den degen gaan hanteeren, om den 
vijandelijke n aanval af te weren. 
Toch moet dit duel zich van de gewoonlijk gevoerde 
onderscheiden, omdat ik het in dit geval niet fair  vind, 
zelf nog degenstooten toe te brengen*), nadat " 
dat reeds heeft gedaan. k zal mij  dus beperken tot pa-
reeren; of liever, omdat ik niet zoon bloedig man ben, 
wil ik den raagbezem ter  hand nemen, om weg te vegen, 
wat een ander  voor  mijn deur  heeft gebracht. 

n een onderhoud, dat ik had met den directeur  van ge-
meentewerken in een onzer  grootere kleine plaatsen, 
een man, uitmuntende in bekwaamheid, vol liefde voor 

*) Verwijten zijn niet hetzelfde als insinuaties, wat de heer 
z schijnt te ontgaan. 

zijn vak en belezen in stedebouw, sprak deze de vol-
gende woorden: .Philosophic en Stedebouw zijn van 
„di e onderwerpen, waarvan ieder  denkt, wel wat te 
.weten, en waarover  veel gezwamd wordt onder  het 
-genot van een sigaar  en een grogje. 't s maar  jammer, 
.dat de disputanten niet inzien, dat ze slechts grog-
.gesprekken en leutertaai bazelen en zich zelf belache-
_lij k maken in de oogen van echte philosophen en echte 
„stedebouwers". 
Stedebouw is een wetenschap, en wel een veel omvat-
tende wetenschap, waartoe zooals de heer z B. . 
met veel pathos in een artikel in 't B. W., overgenomen 
in -Van onzen Tijd "  van dit jaar  beweert, de kennis 
van een ingenieur, een architect en een juris t vereischt 
worden, een bewering, die trouwens reeds 20 jaar  eerder 
door  Prof. Valckenier s was uitgesproken e Gids, 
Aug. 1894) en die dus niet nieuw meer  is. 

t wordt tegenwoordig in wetenschappelijke kringen 
steeds meer  gevoeld, dat het voor  de richtige studie van 
een vak ook noodig is, de historie van dat vak te ken-
nen, getuige de kort geleden opgerichte vereeniging 
voor  geschiedenis, wis- en natuurkunde. 
Wi l dus de stedebouw ooit een wetenschappelijk vak 
worden, dan is het hoog noodig, dat wij  zijn historie be-
studeeren, opdat wij  niet in het euvel vervallen telkens 
weer  dingen te ontdekken, die al lang geleden ontdekt 
zijn. e tij d aan die ontdekkingen besteed, ware beter 
te benutten geweest. 

t is daarom, dat ik mijn werk over  stedebouw schreef 
en dankbaar  aanvaard ik de woorden van den r 

z B. . (B. W. 373 le kol. reg. 17); waar  hij  mij 
hulde brengt als pionier  voor  het goed recht der  Stede-
bouwkunst. 
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n echter  die historische studie ook practisch nut 
wil hebben, hetgeen toch voor een toegepast weten-
schappelijk vak als Stedebouw gewenscht is, dan moet 
zich daar  noodzakelijk aan vastknoopen een meditatie 
over  het bestudeerde en moet de aldus herleefde mensch 
trachten het goede uit het verleden te behouden en het 
kwade af te leggen. t is dus niet juist te beweren, dat 
mij n werk bestaat uit twee los tegen elkaar  staande 
stukken, welke conclusie alleen door  een vluchtig lezer 
kan worden getrokken. 

r  echter  de critiek het eerste gedeelte losgelaten 
heeft, wil ik deze afdeelingen van mijn werk onbespro-
ken laten en zal ik mijn aandacht concentreeren op de 
derde afdeeling, die blijkbaa r het meeste stof heeft op-
gejaagd. 

n vergunne mij  daarbij  de zaak van algemeen stand-
punt uit te behandelen, daar het onbegonnen werk zou 
zijn in het openbaar te debatteeren met elk haastig 
lezer, die over  de regels heen las, of er  in las, wat er 
niet stond. 

k waardeer het zeer, dat enkele grondige lezers, wie 
stedebouw ter  harte gaat, mij  hebben voorgesteld met 
hen te confereeren. Tot welk een last dat vluchtige 
lezen aanleiding kan geven, moge blijken uit de volgen-
de voorbeelden. 

-Zoowel de weg langs de beek, als de rioolstraat wijzen 
naar  een niet bestaand centrum in het zuiden." 
Op de plattegrond is echter  de zuidelijke voorstad 
-Nieuwpoort"  voor  het noordelijkste gedeelte even 
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aangeduid, van welke 
voorstad op blz. 276 dui-
delijk wordt gesproken, 
terwij l in de rioleeringsbe-
rekening juist de kwestie 
van die voorstad op den 
voorgrond treedt. n 
moet er  op rekenen, dat 
deze woonbuurt, waar-
van een gedeelte buiten 
het stedelijk grondgebied 
ligt en waar dus de be-
lasting laag is en het 
bouwtoezicht niet streng, 
zich ontwikkelt , en het 
ware kortzichti g de ge-
noemde straten naar het 
zuiden smaller  te maken, 
omdat men dan de groote 
kans liep, dat zij  later, 
tegen groote kosten 
moesten worden ver-
breed. Ook kunnen zij 
via k het ver-
keer  van den rijksstraat -
weg tot zich trekken. 

t blijf t voor  mij  een 
.raadsel, hoe men, een 
, uitbreidingsplan van 
.Alkmaar ontwerpend, 

.de oude stad gewoon in een hoek stopt, als een afge-

.dane curiositeit; over  50 jaar  een achterbuurt Oud 

.Alkmaar waar  men als curiosum nog een vreem-

.deling heen brengt" . 

d de vluchtige lezer  gelet op blz. 271 4e en op blz.272 
4e regel van onder, dan zou hij  ontdekt hebben, dat er 
nog een groote uitbreidin g in het westen was, reikende 
van de stadsgracht tot de spoorbaan, welke uitbreidin g 
met het stadspark en de door  mij  geprojecteerde uitleg 
samen, de oude stad van twee zijden insloot. e nieuwe 
wij k kwam dan niet voor  als een alleen staande uitwas, 
maar  hielp mee een halfringvormig e uitbreidin g te vol-
tooien. t zou hem dan gebleken zijn, dat noodwendig 
een groot deel van het verkeer  tusschen de deelen onder-
ling door  de oude stad moest loopen. Ook gaat nog steeds 
het verkeer met de noordelijk gelegen plaatsen via de 
oude stad. Van in den hoek drukken is dus geen sprake. 
Er is slechts voor  gezorgd, dat de oude stad geen te 
groote bloedaanvoer  naar het hoofd krijg t en daardoor 
aan een veel voorkomende ouderdomsziekte zou be-
zwijken. 

t schijnt wel, of men in het algemeen de meening is, 
.toegedaan, dat het land vol is van fabriekseigenaren en 
-commissarissen van N.V.en toekomstige dito's,die ver-
hangend uitzien naar  gemeentebesturen, die industrie-
- terreinen beschikbaar  stellen. Alsof de eenige factor 
-voor  industri e is de plaats, waar de gebouwen moeten 
-staan n vergeet te vragen; hoe is de levens-en loon-
-standaard in de gemeente; kan ik ter  plaatse bruik -

-bare arbeidskrachten werven; hoe zijn er  de woning-
toestanden? Vallen de antwoorden hierop gunstig uit, 
-dan is elk gemeentebestuur, uitgezonderd dan van 
-enkele meer  luxe centra, wel bereid om mede te 
-werken, dat het terrein er  komt, ook al is dit dan 
.niet in een uitbreidingsplan er  voor  aangewezen." 
k zou hier  niet alleen de schuld willen zoeken bij 

vluchtig lezen, maar  hoofdzadelijk bij  vluchtige ken-
nis. Op blz. 271 en 272 zal men vinden, waarom de 
meening, dat er  industri e en handel in Alkmaar moet 
komen, niet een los daarheen geworpen meening is. 

s zal de aandachtige beschouwer hebben op-
gemerkt, dat het fabrieksterrein naar het uiterste oos-
ten is verschoven, zoodat het bij  een langer  uitblijve n 
der fabrieken, dan ik verwachtte, de stadsuitbreiding 
niet behoeft in den weg te staan. j  zal dan tevens zien, 
dat die plaats ook met zorg is gekozen, om de stad bij 
de heerschende winden voor  rook te vrijwaren . Op de 
weinige dagen met oostenwind, wanneer  het gewoonlijk 
tevens helder  weer is, zal de rook niet veel last veroor-
zaken. t is dus uiterst gewichtig van te voren het ter-
rein voor  dat doel aan te wijzen, omdat, indien het 
stadsbestuur  dit later  doet, het veelal niet in zulke 
gunstige condities verkeert. Een wijs voorbeeld hiervan 
levert Essen, dat de fabrieken en bergwerken naar een 
bepaald kwartier  windafwaarts wees. m is dit 
centrum van industri e het type van een kraakheldere en 
gezonde stad geworden. Andere e steden, als 
Frankfor t . en m rekenen van te voren op rui -
me industrieterreinen. e juiste aanwijzing daarvan is 
een der  moeilijkste en allergewichtigste onderdeelen 
van een stadsaanleg. (Vergelijk art. 2 onzer , 
Baumeister, Stadtisches Straszenwesenbl.il en Stübben 
blz. 52). Baumeister  is geen artist, maar  toont hier  een 
degelijk ingenieur  te zijn. Fabrieksterrein wordt wegens 
zijn speciale eischen altij d zoozeer aan de peripheric 
ontworpen, dat het absoluut niet hindert, als de bebou-
wing langzamer voortschrijdt , dan men dacht. -
tegen wordt van het weglaten van fabrieks- en handels-
terrein het meest ernstige bezwaar  ondervonden en 
ware de weglating, feitelij k bij  elke stad, een ernstige 
fout en laakbare oppervlakkigheid. 
Om nu tot de questie van werklieden en woningtoestan-
den over  te gaan. e industri e in Essen is vooruitge-
gaan, niét omdat er  zooveel goede werklieden waren, 
maar er  zijn zooveel werklieden gekomen, omdat er 
industri e kwam. Wat moest het toch anders droevig 
voor de arbeiders zijn, jaren werkeloos in een stad 
rond te loopen, totdat een fabrikan t ontdekte, dat 
hij  die goede leegloopers wel kon gebruiken! -
zelfde geldt natuurlij k voor  de woningtoestanden. 

m heb ik fabrieks- en arbeiderskwartier  aan 
elkaar  gekoppeld. e aandachtige beschouwer zal 
zien, dat bij  het gelijktijdi g schrappen van deze twee 
kwartieren het plan nog een afgerond geheel zou 
vormen. 
Twee lezers, een vluchtige, die er  rond voor  uit komt en 
een andere, vallen over  mijn stadsplein, waar de groote 
doorgaande verkeersweg achterlangs gevoerd wordt. 

k schreef, dat deze weg het plein ontlastte van over-
matige drukte. r  tegenover  stelt men, dat zoon 
plein juist druk moet zijn. Voelt men dan de beteekenis 
van mijn woorden niet? t men, dat ik er  maar  op 
los schrijf , zonder  mij  rekenschap te geven van de por-
tee van mijn woorden! ? Er  is dunkt mij  nog eenig ver-
schil tusschen een druk plein en een'  overmatig druk 
plein! e aandachtige lezer  zal opgemerkt hebben, dat 
het doorgaande goederenverkeer  zeer  hinderlij k is en 
ook niet veel te maken heeft bij  een postkantoor, een 
schouwburg of een burgemeesterswoning. e goederen-
aanvoer  voor  het warenhuis wordt door de -
tochtstraat, die van het station af komt, voldoende 
gediend. Ook heb ik het plein aldus ontlast van het 
moerriool, dat misschien wel eens aanleiding kan geven 
tot herstellingswerk. Op het plein monden verder  twee 
grachten en vele straten uit, zoodat het er  levendig ge-
noeg kan worden, vooral, omdat ik er  voor  gezorgd heb, 
dat veel verbindingswegen het plein moeten benutten. 
k vond het echter  niet noodig de wandelaars te storen 
door  sleperskarren, als anderszins. 
Verkeerd lezen is verder een zeer  lastige kwaal, het-
geen ik ten slotte met het volgende voorbeeld verdui-
delijk . 
Als ik b.v. topgevels uit de middeleeuwen mooi vind en 
een verklarin g geef voor  haar  ontstaan en voor de af-
wisseling in hoogte, terwij l de proporties hetzelfde blij -
ven; en daarop doe volgen, dat die topgevels tenminste 
leelijkheden voorkomen, zooals de doorgaande goot-
lijsten geven, die men in sommige straten in Amsterdam 
aantreft, dan wordt mij  schamper toegevoegd, dat 
goede voorbeelden van huizen met gootlijsten langs de 
straten mij  blijkbaa r  zijn ontgaan! k heb natuurlij k 
slechts willen beweren, dat de kans, dat een straat ar-
chitectonisch bedorven wordt, kleiner  is, wanneer  men 
huizen met topgevels bouwt, dan wanneer  men huizen 
met gootlijsten bouwt. Groote artisten zullen natuurlij k 
met beide motieven schitterende effecten kunnen berei-
ken. r  echter  de meeste huizen gebouwd worden 
door  beunhazen met de ontwikkeling van timmerlieden, 
is het veiliger, huizen met topgevels te bouwen! 
Nog erger  wordt de zaak echter, wanneer  een niet vluch-
tig lezer  een slecht geheugen heeft. , die hij  dan 
in een voorgaand hoofdstuk gelezen heeft, is hij  dan in 
een volgend hoofdstuk vergeten. Toch speelt hem nog 
iets vaag door  zijn hoofd. j  denkt na, het schiet hem 
te binnen, maar nu is hij  vergeten, dat hij  het las en hij 
beschouwt het nu als eigen uitvindsel. Een voorbeeld 
hiervan mag ik ook niet onvermeld laten... k ken dorpen, 
.die totaal bedorven zijn door  hun natuurlijk e terreins-
.gesteldheid, door  de nuttigheidspolitiek. Een beekje dat 
.dwars op een bestaanden weg loopt, kan ten gevolge 
.hebben, dat alle bouwterreinen in een dorp scheef ver-
.kaveld worden, zoodat we scheluwe bouwkunst of 
-tandzaagbouwkunst te zien krijgen! "  (B.W. 374 en 
B.W. 422). k zelf waarschuwde reeds tegen een zoo-
danige verkeerde toepassing der  nuttigheidspo/irie/c op 
blz. 257 van mijn werk. En nu krij g ik hetzelfde te slikken 
als iets nieuws. En op blz. 246 sprak ik het ook heel duide-
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lij k uit: t spreekt van zelf, dat op het nieuwe terrein 
.ook enkele waterenkunnen voorkomen,die eengoedplan 
.zoodanig in den weg staan, dat zij  noch als water, noch 
..als straat te handhaven zijn, en die dus opgeofferd 
.moeten worden. A l te streng vasthouden aan de grond-
.gedachte zou ook hier  tot dwaze stokpaardberijding 
„  voeren". k waarschuw er  dus tegen, de theorieën niet 
bureaucratisch door  een klerk te laten toepassen, maar 
er  een man mee te belasten, die de qualiteiten, vooreen 
stedebouwer benoodigd, bezit. t is even onverstandig 
de schuld in zoo'n geval aan de theorieën te geven, als 
dat men aan mechanicaformules zou verwijten, dat zij 
verkeerd zijn, omdat een leek, die ze niet begrijpt en ze 
verkeerd toepast, er  mee tot foutieve uitkomsten ge-
raakt . 

Nadat ik aldus eenige opmerkingen van vluchtige lezers 
heb behandeld, wil ik er  toe overgaan, de algemeene 
strekking van het door  mij  gegeven plan van uitbreidin g 
nader  uiteen te zetten, omdat niet weer  verkeerd en 
vluchtig lezen en vooral het niet deskundig bestudeeren 
van kaarten aanleiding geve tot nieuw misverstand. 

(Wordt vervolgd. 

N 1912. . 

n het Verslag omtrent Handel. Nijverheid en Scheepvaart van 
Nederland gedurende 1912. uitgebracht door  Afd. l van 
het t van , Nijverheid en , komt 
het volgende voor  omtrent de bouwvakken.') 
Uit den aard der  zaak loopen de meeningen omtrent den gang 
van zaken in de bouwvakken in verschillende plaatsen en in 
verschillende kringen vaak vri j  veel uiteen, daar  grootere of 
mindere bedrijvigheid op dit gebied zeer  nauw met plaatselijke 
toestanden verband houdt. e berichten uit de verschillende 
plaatsen te zamen nemende, blijf t evenwelalseindindruk.dat 
de verlevendiging in de bouwvakken, welke in 1909 was inge-
treden en zich de beide volgende jaren had voortgezet, ook in 
1912 behouden is gebleven. 

t name geldt zulks voor  de grootste steden des lands, waar 
meerdere en mepst ook aesthetisch goed verzorgde bouwwer-
ken werden gezet. Vooral te Amsterdam kwamen allerlei aan-
vragen tot nieuw- of verbouw bij  het gemeente-bouwtoezicht in, 
waaronder  vele belangrijke werken waren, als : groote tentoon-
stellingen, magazijnen, bankgebouwen, bioscooptheaters, vele 
blokken arbeiderswoningen, enz. Opgemerkt werd nog, dat te 

m minder  heerenhuizen werden gebouwd, dan ten 
vorigen jare, wegens het ontbreken van den voor  dat soort hui-
zen benoodigden bouwgrond; eveneens werden aldaar  bijna 
geen arbeiderswoningen gezet, aangezien de bouwgrond daar-
voor  er  te duur  is. 

n verband met de verbetering der  verkeerswegen in de groote 
steden werden verschillende opdrachten voor  belangrijke bouw-
werken verstrekt. d werd nog. dat arbeiderswonin-
gen-bouw. welke op tal van plaatsen sterk toeneem,̂ meer  en 
meer  onder  de leiding van architecten tot stand komt. e 
woningen worden meestal gezet door  coöperatieve vereeni-

') n herinnering zij  gebracht, dat het r  der -
schappij  tot Bevordering der  bouwkunst, geassisteerd door 
enkele Afdeelingen der , op verzoek van Afdeeling 

l boven genoemd, in het begin van 1913 een t over 
de Bouwbedrijvigheid in 1912 heeft uitgebracht, welk t 
bij  de samenstelling van bovengenoemd Verslag der  Afdeeling 

l heeft dienst gedaan. 
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gingen, welke rijkssubsidie ontvangen; de eigenbouwer daaren-
tegen trekt zich van dezen bouw steeds meer  terug. 
n de prijzen der  materialen kwamen geene belangrijke wijzi -

gingen voor  ; over  het algemeen bewogen zij  zich echter  in iets 
opgaande richting , zoodat het bouwen duurder  wordt. Vooral 
de prijzen van hout en cement zijn gerezen, evenzoo die van me-
talen. Bij  den prij s van verschillende artikelen o.a. van staal en 
portlandcement, doet zich nog steeds de invloed van kartellen 
min of meer  gevoelen. 
Verder  wordt, naar  opgemerkt werd, de markt der  baksteen en 
kalkzandsteen geregeld door  de baksteenfabrikanten, die aan-
gesloten zijn en door  de kalkzandsteenfabrikanten, die eveneens 
aangesloten zijn. n over  abnormale opdrijvin g vanprijzen 
werden evenwel niet vernomen. Bepaald nieuwe materialen 
kwamen in 1911 evenmin in gebruik als de beide voorgaande 
jaren. 

Overigens werden beton en gewapend beton steeds meer toe-
gepast, vaak ten koste van baksteen, ijzeren en houten balklagen 
en ook wel van dito kapconstructies. Van de zijde der  architec-
ten werd de opmerking vernomen, hoe enkele hunner  van oor-
deel zijn, dat cementijzerconstructies niet onvoorwaardelijk 
goed zijn. Toezicht hoewel dit moeilijk zal zijn te regelen, — 
op een nauwlettende uitvoering achten dezen dan ook zeer 
gewenscht. 

n deed aan baksteen vri j  veel concurrentie aan. 
Niet altij d was die steen van goede hoedanigheid. Als een be-
zwaar tegen het gebruik ervan wordt genoemd, dat zij  niet zoo 
gemakkelijk te keuren is als baksteen en zij  eerst aan de proef-
stations moet worden onderzocht. t gebruik wordt overigens 
zeer  belemmerd, doordien zij  in enkele gemeenten niet als ma-
terieel voor  buitenmuren mag gebezigd worden. Onder  de an-
dere nieuwere materialen, die ruime toepassing vinden, kunnen 
nog genoemd worden. Brückner - en Excelsiorplaten. die meer 
en meer  de niet brandvrije , z.g. Brabantsche muren vervangen; 
verschillende architecten hebben voorts met goed gevolg het 
triplcxhou t meerdere op elkaar  gelijmde lagen hout dat 
niet krimp t of trekt , toegepast. 

Als versieringsmateriaal vond onverglaasde en verglaasde terra-
cotta ruime toepassing. Opgemerkt werd voorts, dat in sommige 
streken, met name in Zeeland, Belgische steen de e 
baksteen verdringt . Voor  sommige doeleinden is die steen ge-
schikt; over  de qualiteit werd echter  nogal geklaagd. Naadlooze 
vloeren (Torgament, , werden door  meerdere archi-
tecten minder  goed geacht dan vroeger; als oorzaak daarvan 
werd genoemd de minderwaardige werkwijze en de onbekend-
heid der  fabrikanten met de juiste samenstelling der  benoodigde 
materialen. n tegenstelling met vorige jaren werd ditmaal zeer 
weinig geklaagd over  het geheel of gedeeltelijk nabootsen van 
gevelontwerpen. Toch is dit nabootsen nog niet geheel verdwe-
nen ; evenwel zal, naar  verwacht wordt, de nieuwe auteurswet 
daaraan spoedig voor  goed een einde maken. Evenals vorige 
jaren was ook ditmaal over  het algemeen de verhouding tusschen 
architecten (directie) en aannemers of onderaannemers gunstig. 
Een enkele maal weigerden aannemers, die door  hun vaste aan-
eensluiting veel macht bezitten, in te schrijven bij  aanbestedin-
gen, waarbij  het bestek artikelen bevatte, die niet naar  hun ge-
noegen waren. Partiëele aanbesteding komt nog niet veel voor. 
Bij  splitsing van bestekken werd ondervonden, dat onderaan-
nemers steeds op zich zelf werken, zonder  voldoende verband 
met eikaars werk te houden. Bijna eenstemmig zijn architecten 
dan ook van oordeel, dat splitsing van bestekken groote bezwa-
ren heeft, veel moeite geeft aan de directie en alleen voor  zeer 
groote werken is aan te bevelen. k heeft splitsing 
van bestekken plaats voor  werken van gewapend beton, en voor 
verwarmings- en electrische installatiën. Ook schilderwerk 
wordt veel uit de bestekken gehouden. e behoefte aan goed 
geschoolde en ontwikkelde krachten onder  de opzichters en 
teekenaars blijf t bestaan. Algemeen wordt daarom de wensche-
lijkhei d gevoeld, dat op ruime wijze in een degelijke opleiding 
worde voorzien. Zooals reeds in vroegere verslagen is medege-
deeld, heeft de j  tot Bevordering der  Bouwkunst 

examens ingesteld, ter  verkrijgin g van het diploma voor  bouw-
kundig opzichter, bouwkundig teekenaar  en uitvoerder  van bur-
gerlijk e bouwwerken (onderbaas). r  deze examens wordt 
eenigermate aan de vorming dezer  technici leiding gegeven, zoo-
dat het gemis aan voldoende kennis der  technici in de toekomst 
ongetwijfeld steeds minder  vernomen zal worden. Een fout is 
nog, dat teveel het diploma der j  als einddoel be-
schouwd wordt, waardoor  zucht tot verdere ontwikkeling ont-
breekt en zelfoverschatting optreedt. 

Ook onder  deze technici begint zich een geest te ontwikkelen tot 
meerdere samenwerking, ter  verkrijgin g van vaste regelen om-
trent arbeidsduur, bezoldiging, vacantie. enz. 
Wel was er  steeds voldoende aanbod, echter  niet van werkelij k 
goede krachten, die ook kennis en liefde voor  hun vak hebben. 
Opleiding of lust tot studie laat te wenschen over. Wat de teeke-
naars betreft, is „kennis"  alleen bovendien niet voldoende. 
Van werkeloosheid onder  hen. bleek niets. e verhouding tus-
schen personeel en architecten was overigens gunstig te noemen. 
Ten slotte werd nog de opmerking vernomen, dat hoewel in het 
algemeen een vermeerdering der  publieke belangstelling in 
bouwkunst is waar  te nemén, toch over  het geheel goed werk 
nog te weinig op waarde wordt geschat. k komt het 
nog voor, dat zelfs ontwikkelde personen opdrachten geven aan 
werkbazen, met het gevolg, dat het uiterlij k van steden of dorpen 
ontsierd wordt. n verschillende streken ook van ons land wordt 
het architectenvak door  onbekwame personen uitgeoefend. Aan-
gedrongen werd dan ook op wettelijke bescherming van den 
architecten titel. 

t voldoening werd melding gemaakt, dat de stedelijke over-
heid zich meer  en meer bewust wordt van hare verplichting in 
dezen, getuige o a. de instelling der  z.g. schoonheidscommissies 
in Amsterdam, 's-Gravenhage en Arnhem. 

EEN PAA . 
B a u b e r a t u n g. 

ij  vele artikelen op het onderwerp betrekking heb-
bend, maakte ik kantteekeningen. doch vrees den tij d 
te missen die uit te werken. 
Op blz 407 schrijf t de heer  F. J. z echter  iets 

neer, dat niet onweersproken mag blijven, nl. zijn voorstelling 
als zouden bouw- en woningtoezicht, architect t n opdrachtgever 
zijn : vijandige machten. 
Vijandigheid is een wederkeerig gevoelen. Als een architect een 
enkele maal met bouw- en woningtoezicht vast loopt, dan is 
dit 100 tegen 1 niet op aesthetisch maar  op constructief gebied. 

t dan zoo'n architect mogelijk eens voor  een oogenblik een 
vijandigheid in zich voelen tegenover  dat bureau, naar  wiens 
aanwijzingen hij  zich schikken moet, hij  kan gerust aannemen, 
dat er  bij  bouw- en woningtoezicht geen zweem van vijandschap 
door  ontstaat of achterblijft . 
Nog meer  geldt dit tegenover  den opdrachtgever, die louter  ge-
baat wordt door  het ambtelijk toezicht. Om mijzelf als voorbeeld 
te noemen; ik durf gerust zeggen niet de gemakkelijkste opvat-
ting van mijn taak te huldigen, toch heb ik. van 1901 1906 te 
Amsterdam met de beoordeeling der  bouwplannen belast, als 
regel met de ter  plaatse gevestigde architecten, heel aangenaam 
samengewerkt; voor  zoover  ik later  heeren ontmoet heb. hebben 
wij  elkander  met blijkbaar  wederzijdsch genoegen weergezien. 
En van opdrachtgevers en hun rechtsgeleerde raadslieden kan 
ik den heer z nog wel brieven van dankbetuiging, over  de 
medewerking bij  het tot een goed resultaat voeren der  houw-
aanvragen betoond, laten inzien, die zijn zoo bot neergeschreven 
meening ten eenenmale weerspreken. 
Voor  zoover  de ambtenaar  van het bouwtoezicht roeping voor 
zijn taak gevoelt en van de anderen, zoo die er  mochten zijn, 
die het enkel om de vaste betrekking te doen is, heeft men van 
zelf geen last zal hem de bouwkunst wel zoodanig ter  harte 
gaan, dat hij  er  prij s op stelt op vriendschappelijke wijze met de 
architecten en bouwheeren saam te werken. 

Ook wat de heer z op blz. 406 zegt: over  „architecten, die 
genoegen moeten nemen met de domste interpretati e van de 
bouwverordening"  raakt kant noch wal. Een ambtenaar  zal zich 
wel wachten in hooger  beroep door  zijn domme interpretati e 
aan de kaak te worden gesteld. t is mede een aantijging die de 
heer z niet uit endervinding weet. doch die hij  slechts al-
lerlei minderwaardige en voor  een groot gedeelte al door  het 
toedoen van het bouwtoezicht verdwenen beunhazen in het 
bouwvak napraat. 

Boomen in steden 

e heer d A. Springer  had als redenen waarom de popu-
lier  als straatbeplanting minder  geschikt is. kunnen aanvoeren: 
1. de vlakke be worteling, die bij  oudere boomen.de bestratingen 
doet gelijken op de baren der  zee, opgelicht als zij  worden door 
de dikke horizontaal uitgroeiende zware worteltakken ; 
2 het spoedig wegrotten van het weefsel der  afgevallen blade-
ren, waardoor  dit bij  vochtig najaarsweer  spoedig een kleverige 
zwarte massa op de straat vormt, die veel moeilijker  te ver-
wijderen is dan ander  afgevallen blad (beukenblad b.v. kan wel 
een winter  in het water  liggen zonder  uiteen te vallen). 
3. de last van het overal op- en inwaaien van het vruchtplui s 
als het zaad rij p is. 

Overigens moet het mij  van het hart. dat de heer . A. Springer 
in polemiek niet erg beminnelijk is. b je 't bij  hem aan 't ver-
keerde eind. zooals de heer  Petri, dan krij g je er  ongenadig van 
langs. En heb je 't niet bij  het verkeerde eind, zooals ik b.v. in 
No. 24. dan krij g je wel is waar  een veer  op je hoed. maar  onder 
de restrictie „afgescheiden van de vraag of de schrijver  vakman 
is of niet" , wat niet verder  uitgewerkt voor  de lezers beteekent. 
ja vriend, je hebt het mogelijk wel aardig geraden, maar  eigen-
lij k weet je er  niets van. 

t ik dus hier  verklaren geen vakman te zijn. al heb ik dan 
12 14 jaar  geleden wel eens beplantingen in onderhoud gehad 
(en den aannemer een stuip doen krijgen omdat ik de jonge 
boomen en hagenvan rupsennesten gezuiverd wilde hebben), en 
boomen geveld en bijgeplant. 

n behoeft toch geen vakman te zijn om zijn oogen en hersens 
te kunnen gebruiken. 
Zwolle, 24 Aug. '13. J. . SC H A A D . 

T T EN E . 

r  de personen, gekant tegen de uitvoering der 
Woningwet, hoort men veelal in een adem met bouw-
 ondernemers en hypotheekbanken, notarissen noe-

| men. t de laatstgenoemden vooral in de opbreng-
sten van openbare veilingen van vaste goederen in de groote 
steden, merkbaar  door  de wet benadeeld zijn geworden, behoeft 
niet te worden betwijfeld, doch niettegenstaande dat hoort men 
in het openbaar  weinig van hun bezwaren. 
n hoofdzaak is het het instituut der  aanschrijvingen tot ver-
beteringen dat der  onbewoonbaarverklaringen, datde verkoops-
waarde van de kleine woningen, een onzeker  bezit, naar  beneden 
heeft gedrukt, in de gevolgen waarvan . notarissen worden 
betrokken. 

t Weekblad voor  het Notariaat van 10 en 17 Januari j.l . bevat 
een bijdrage van mr. . J. van Stockum over  deze aangelegenheid, 
die meer  algemeene bekendheid verdient. (*). 
Aanleiding*  daartoe was het Wetsontwerp 1912 tot nadere wijzi -
ging der  Woningwet en wel speciaal een door  een commissie uit 
hun midden aan de Vereeniging van n van -
banken uitgebracht rapport omtrent toepassing van Art . 296i'.s 
(voorschotten tot verbetering) dier  wijzigingswet. 
Over  het geheel is het daarin ingenomen standpunt, gelijk hier-
onder  blijken zal. sympathiek. 

*) Zi j  luidt en beha"delt de vraa  : „(); > welke wijze moei het voorrecht der Gemeente 
bij het verteenen van weidelijken steun overeenkomstig </e Woningwei worden gere-
geld" en is in overdruk afzonderlijk verkrijgbaa r gesteld 
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n het oorspronkelijk wetsontwerp waren voorschotten, door 
de gemeente ter  verbetering van bestaande woningen verstrekt, 
bevoorrecht boven hypotheken ; hiertegen worden in het Voor-
loopig Verslag bedenkingen geuit. Als gevolg daarvan ontstond 
de lezing, waarbij  de voorrang alleen zou bestaan boven hypo-
theken na 15 Februari 1901 ingeschreven. Bij  de behandeling 
der wet kwam door  de aanneming van een amendement mr. Van 

e c.s. elke voorrang te vervallen. 
t is in het kort de geschiedenis van het artikel aan welks tegen-

woordige redactie toegeschreven wordt, dat het tot nu toe zon-
der effect is gebleven. e wordt het toegejuicht, 
dat in het wijzigingsontwerp de voorrang weder  wordt hersteld, 
doch dat dit slechts het geval zal zijn met betrekking tot hypo-
theken, verleend na het in werking treden der  wijzigingswet, 
acht men zeer  terecht niet ver  genoeg gegaan. 
All e bezwaren tegen den voorrang, reeds vroeger  te berde ge-
bracht, en die weer  opnieuw zullen opduiken, worden nu stuk 
voor  stuk weerlegd. 

s in het Voorloopig Verslag werd aangevoerd, dat het voor-
recht boven hypotheek onbillij k is daar  de waarde van het 
onde rpand niet met de vo l l e repa ra t i ekos ten toe-
neemt, voor  al niet omdat op de aanwend ing van het 
geld geen streng toezicht zal kunnen zijn, dat het (voortaan) 
moei l i j k zal zij n op a rbe iderswon ingen hypotheek 
te k r ij  g e n. 
n het vorengenoemde rapport werden daaraan in het belang 

der hypotheekhouders toegevoegd, dat de eerste hypotheek-
houder  de zekerheid moet hebben, dat hij  een on-
be tw is tbaar  en onaantastbaar  recht heeft op de 
opbrengst doordat geen andere v o r d e r i n g en van 
eenige beteekenis voor  zij n vo rder ingen gescho-
ven kunnen worden; 
dat de eerste stap in de r i ch t in g om h ie rvan af te 
w i j kengevaar l i j k i s , omdat men daarna i n v e r d e r e 
stappen minder  bezwaar  z a l z i en en he tgevaar 
dreigt , dat a l l e r l e i zekerheid boven eerste hypo-
theek word t geschapen, die de waarde van eerste 
hypotheek als belegging zal doen da len; 
dat de eerste hypo theekhouder  het recht van on-
her roepe l i j k e volmacht, overeenkomst ig Ar t . 1223 
B.W. moet behouden. 

e bezorgdheid der  hypotheekbanken strekt zich ook uit tot de 
huiseigenaren zelf. n rapport toch vervolgt: dat het voor-
taan moei l i j k zal zij n op a rbe ide rswon ingen hy-
potheek te k r  ij  gen en ten slotte dat he rs te l l en van 
den voor ran g ver  moedel ij  k de hu ise igenaren ook 
niet he lpen maar  benadee len zal. 

e eerste hypotheekhouders, zegt men, zullen in hun akten 
gaan bedingen, dat de aanschrijvingen tot verbetering volgens 
art. 14. een besluit van den gemeenteraad tot het bevelen daar-
toe volgens art. 17 of het verleenen van steun daartoe volgens 
art. 29 der  Woningwet, de leening opzegbaar  zullen maken en 
zij  zullen zorgen de onderpanden te hebben geëxecuteerd voor 
het voorschot der  gemeente is aangewend en haar  hypotheek 
ingeschreven. 
Op afdoende wijze weet de schrijver  deze punten te weerleggen 
en zelfs laat hij  aan het eind van dit gedeelte van zijn betoog vet 
afdrukken: de Woningwet is niet gemaakt in het belang van 
de huiseigenaren, maar  in het belang van de volkshuisves-
ting en zonder  den voorrang van het gemeentelijk voorschot is 
een afdoende verbetering niet te verkrijgen . 
Ten opzichte van deze voorschotten werden gesteld de volgen-
de desiderata: 
Zi j  moeten preferent zijn boven alle hypotheken, ook die, welke 
bij  de invoering der  wet reeds bestaan. 

e uitoefening van de onherroepelijke volmacht tot verkoop 
(art. 1223 B. W.) moet mogelijk blijven. 

n hypotheekhouders moet een termij n worden gelaten om het 
perceel te verkoopen. 

e voorrang moet in de openbare registers worden ingeschreven. 
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Zi j  moet ook bij  eigendomsovergang van het perceel blijven be-
staan. 

t beding van niet zuivering bij  willigen verkoop moet voor 
den bestaanden eersten hypotheekhouder  gehandhaafd blijven. 

e kosten, op het vestigen van den voorrang vallende, moeten 
zoo laag mogelijk zijn. 
Naar deze beginselen wordt dan een nieuwe redactie voor  Art . 
296/s ontworpen en toegelicht. 
s het geschriftje dus zeer  de moeite waard ter  hand te worden 

genomen, de titel is misleidend, als bevattende geen enkele aan-
wijzing, dat met geldelijken steun slechts wordt bedoeld, die ter 
verbetering van bestaande woningen. n verwacht zonder  die 
beperking ook een en ander  van de zekerheid van voorschotten 
bij  nieuwbouw, waarover  ook het laatste woord nog niet gezegd is. 

. 

G T EN
T VA N T GE-

P A ET 
. 

e afdeeling hervat hare colleges op den eersten g in 
October  a.s. terwij l de lessen in bouwkundig handteekenen op 
13 September  zijn aangevangen ; de inschrijvin g is sedert eenige 

- dagen en tot 22 September  geopend. 
t prospectus en volledige inlichtingen zijn op eiken werkdag 

te bekomen bij  den administrateur, in „Parkzicht "  aan de -
bemastraat. 
Belanghebbenden wordt in herinnering gebracht, dat de cursus 
ingevolge de jongste herziening van het leerplan en de reorgani-
satie een vierjarig e is, en dat volgens dit leerplan in het aan-
staande cursusjaar  de twee eerste jaren zullen zijn ingericht; 
terwij l in het derde jaar  het vroegere leerplan wordtafge wikkeld 
en voltooid. 
Elk cursusjaar  telt 6 maanden loopende van October  tot April . 

e colleges worden in den regel drie maal. soms echter  vier  maal 
per week gegeven, des avonds van 7 tot 9 uur  in de localen der 

s Academie van Beeldende n en in die van de -
nijverheidsschool ..Que'linus"; terwij l de lessen in het bouw-
kunstig handteekenen regelmatig gedurende den geheelen cur-
sus worden gegeven op Zaterdagavonden van 7 tot 10 uur  in een 
locaal van het gebouw< „Parkzicht "  aan de t te 
Amsterdam. 

e toelating tot den cursus is, behoudens bizondere redenen ter 
beoordeeling van het h Bestuur  en in verband met de 
door  de candidaten genoten vooropleiding, geregeld als volgt: 

e candidaten moeten in het bezit zijn van een einddiploma van 
een der  volgende inrichtingen van onderwijs, en bovendien ge-
noegzaam ervaring in de practij k der  bouwvakken hebben op-
gedaan b.v. in de functie van teekenaar  of opzichter, t.w; 
de l voorteekenonderwijzers te Amsterdam, 
de l voor d te Amsterdam, de Acade-
mie van Beeldende  en Technische Wetenschappen te 

, de School voor d te , de 
Academie "  te Groningen, en andere daarmee gelijk-
staande inrichtingen. 
Zi j  die in het bezit zijn van het einddiploma voor  bouwkunde van 
een der e Technische Scholen of dat van de kunstnij -
verheidsschool „Quellinus "  te Amsterdam, en tevens als teeke-
naar  of opzichter  werkzaam zijn in de practij k der  bouwvakken 
kunnen direct tot den cursus worden toegelaten. 
Verder  kunnen zij  worden toegelaten die beschikken over: 
a. het diploma Bouwkundig Opzichter  of Bouwkundig Teeke-
naar  uitgereikt door  de j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst. 
6. een der  acten r  Onderwij s . of . 
c. het einddiploma, met vervolgklasse, van de l 
van de j  voor  den Werkenden Stand te Amsterdam, 

en bovendien de bewijzen kunnen overleggen van een voldoende 
algemeene ontwikkeling en ervaring opgedaan in de practijk . 
Ten slotte is voor  hun de gelegenheid tot deelname aan den cur-
sus opengesteld, die, hoewel niet in het bezit van eenig diploma, 
de bewijzen kunnen overleggen van voldoende ontwikkeling 
en ervaring opgedaan in eene veeljarige werkzaamheid in de 
practijk . 

e eischen zijn gesteld teneinde zooveel mogelijk de zekerheid 
te erlangen dat de candidaat-deelnemer over  voldoende kennis 
beschikt om het onderwijs der  Afdeeling met vrucht te kunnen 
volgen. 
Over  de toelating beslist na verkregen inlichtingen het -
lijksch Bestuur. 
Aan hen die den volledigen cursus met vrucht hebben gevolgd 
kan door  het Genootschap op voordracht van het Bestuur  der 
Afdeeling, gehoord de , een a worden uitgereikt. 
Omtrent het Cursusgeld het volgende : 
Voor  het volgen van den volledigen vierjarigen cursus is f 60. 
verschuldigd; waarvan voorliet eerste jaar  f 25. betaald wordt, 
voor  het 2e jaar  f 15. en voor  het 3e en 4e jaar  elk f 10. t 
deze regeling verbindt elke deelnemer zich voor  den geheelen 
vierjarigen cursus. Voor  het volgen van den cursus per  jaar  is 
f 25.- voor  elk cursusjaar  verschuldigd. 

e leervakken zijn verdeeld in vier  groepen te weten : 
1. technische vakken, 2. bouwkunstige vakken, 3. vakken betref-
fende kunstnijverheid, 4. vakken betreffende de versierende 
kunsten. 

e gelegenheid is geopend tot het volgen van de colleges dezer 
groepen afzonderlijk . 
Voor  de eerste groep is per  cursusjaar  f 10. verschuldigd, voor 
de tweede f 18. voor  de derde f 15. en voorde vierde f6. 

e lessen in bouwkunstig handteekenen kunnen eveneens af-
zonderlijk worden bijgewoond, waarvoor  f4. per  cursusjaar 
betaald wordt. 
Voor  een zeer  beperkt aantal bestaat de gelegenheid tot koste-
looze plaatsing. Zij  die zulks mochten wenschen melden zich 
daartoe bij  het Bestuur  aan, dal na onderzoek beslist. 

e leerstof van den volledigen vierjarigen cursus omvat de vol-
gende leervakken: Natuursteen, Baksteen, , Uzer. Gewa-
pend Beton, Grafische Statica, , Watervoorziening. 
Verlichting . Verwarming, Ventilatie. Bouwvormenleer. Gebou-
wen voor  Eerediensten, . Vergader-Concertzalen. Theaters, 
Scholen. Badhuizen, Woonhuizen. Gebouwen voor e 

. Proportien en Stelsels, Stadsuitbreiding. -
kunst. , - en Glasschilderkunst. -
en Textielekunst. Elementaire en toegepaste -
tieve Schilder- en Beeldhouwkunst, Bouwkunstplastiek, -
geschiedenis. s der  Bouwstijlen, , en ten slotte 
Bouwkunstig . 

t s telt p.m. dertig leden, onder  wie de leerstof 
zoodanig verdeeld is dat elk vak in het bizonder  tot zijn recht 
kan worden gebracht. 

. aas 

Geachte
e heer  Petri schijnt mijn bemerkingen op zijn eerste tirade te 

mijnen opzichte niet te willen begrijpen. k heb in geen mijner 
stukken getoond een vijand te zijn van groote boomen in 't alge-
meen, maar  wel van deze in nauwe straten, daar  waar  zij  te dicht 
op de huizen worden geplant. 

e schoenmaker, die zich bij  zijn leest houdt, doet zeker  een 
goed werk, en dus de heer  Petri moest dit spreekwoord eens ter 
harte nemen. r  hij  op stitle plaatsen populieren wenscht. blij  kt 
dat hij  nietweet.dat het gevaar  door  de boomen er  niet minder 
op wordt, het gevaar  nm. voor  de huizen. r  bovendien had 
hij  geen italiaansche populieren genoemd, maar  eenvoudig (en 
nog wel zingende) populieren in 't algemeen. 
Wat de populieren betreft, waarvan de heer  P. verhaalt, waar 
hij  'tover  zijn ontwerp e plein heeft, zullen zijn mede-

leden in de Jury zich nog wel herinneren, dat ik mij  over  itali -
aansche populieren in de straten alles behalve gunstig uitliet 

n zulk rapport niet alles opgenomen wordt, wat ergesproken 
wordt, is natuurlijk , maar  in' t bedoelde rapport staat toch niet 
dat de beplanting van 't ontwerp Wetering goed is, wel iets beter 
dan de voorgaande. k herinner  mij  al die ontwerpen niet goed 
meer, doch wel dat de heerP. niet den len prij s kreeg. h dit is 
eengeheel andere kwestie; de kwestie betreft boomen in een meer 
of minder  grooten stadsaanleg. of in straten, waar  de boomen in 
de trottoir s of rijweg staan, en daarvoor  deugen populieren, 
welke ook, per  se niet. t er  te n mooie platanen staan, 
spreek ik niet tegen. e heer  Petri behoeft zoo ver  niet te gaan. 
Ook in ons land zijn zij  aan te wijzen, doch de vraag is : zijn zij 
wenschelijk en aan te raden, 't s nu eenmaal een zwak van Ne-
derlanders om aan te nemen wat men in 't buitenland vindt, 
alsof dit altij d goed is, zonder  rekening te houden met bodem en 
klimaat. 

t de heer  Petri mijn eerste stuk nog maar eens goed lezen, 
dan zal hij  zien. dat ik geen vijand van groote boomen in de ste-
den ben, maar  een vijand van het geleuter, dat men veeltijds hoo-
ren moet als ondeskuudigen afgeven op maatregelen, door  des-
kundigen noodig geoordeeld. t is des Pudels . h de 
meeste heeren bouwkundigen hebben over  't algemeen het idee. 
dat zij  het uitsluitend recht hebben, aanspraak te mogen maken 
op schoonheidsgevoel en steeds af te geven op 't geen anderen 
doen Waar ik wees op de slechte eigenschappen van den iep. 
was dit om aan te toonen, dat men ze niet in 't wilde moet laten 
groeien, doch zeker  is 't dat geen boom beter  bestand is tegen de 
nadeelen aan een stadibeplanting verbonden in ons winderig 
klimaat dan juist de iep. Vandaar  dat zij  in Amsterdam en elders 
in ons land de hoofdbeplanting uitmaken en door  geen betere te 
vervangen zijn. 

Waar de heer  P. siernoten (?), Acacias enz. aanvaardt, blijk t dat 
hij  minder  dan ik liefhebber  van groote boomen is. Want deze 
boomen worden niet zoo groot als iepen, en nog minder, doordat 
zij  't niet best in de stad maken. e . P. moet maar eens gaan 
zien te Amsterdam op de Weteringschans waar  vleugelnoten 
staan, die, hoeveel jaren reeds oud. maar  niet zoo groot worden 
als de . P. wenscht dat zij  worden zullen. 

r  gesteld dat de gemeentewerklieden hier  de hand er  niet 
aan hielden, dan waren de niet hoog maar  wel breed groeiende 
boomen reeds lang als te lastig weg gedaan. Bovendien 
lijden de eerste bladeren door  nachtvorsten en de later  ko-
mende groote bladeren, lijden zeer  door  wind en slaan stuk. 

t de . P. misschien buiten Amsterdam ga kijken : in 
Amsterdam schijnt hij  niets te zien ; noch de massa's iepen, die 
er  niet bij  dozijnen sterven bij  't planten, noch de andere boom-
soorten die in de straten er  maar  schraaltjes groeien. Zij n opinie 
kan men nu gerust verder  buiten beschouwing laten. t is juist 
een der  moeilijkste vraagstukken die op te lossen zijn. en dit is 
niet te doen. door  lieden die er  op los praten en schrijven. n 
moet om met reden te kunnen oordeelen, de boomsoorten door 
en door  kennen en er  veel mede omgaan en weten wat zij  ver-
dragen kunnen, en wat wij  van hen kunnen verwachten. 
Juist in het door  den . P. bedoelde rapport , is gezegd dat we-
der gebleken is. hoe weinig voeling de ontwerpers hebben ge-
houden met ervaren deskundigen op 't gebied van plantsoen-
aanleg. e . P. schijnt te vergeten, dat al is men architect, dit 
geen bewijs is. dat men overal verstand van heeft. 

d 
E O N A R D A. SP R I N G E R . 

Naschrift. 
Als wij  tuinbouwers eens in 't openbaar  onze opinie over  bouw-
werken zouden ten beste geven, zou de . P. zeker  er  spoedig 
bij  zijn en ons toevoegen het spreekwoord, dat hij  aanvoerde en 
terecht. Waarom moeten bouwkundigen zich dan toch steeds 
het rechtaaninatigen zich over  kwesties, den tuinbouw rakende, 
uit te laten. Wat weet men er  over  't algemeen van. Zoo ook de 

. Petri, laat hij  toch zwijgen over  boomen. waar  hij  blijk t er 
niet veel van te weten. 
Verder  basta. . 

473 



. 
Opleiding architecten. t bestuur  van het Civiel- en bouw-
kundig Studenten Gezelschap Practische Studie te t heeft 
een onderzoek ingesteld inzake vooropleiding en opleiding van 
den as. architect. 

t heeft zich daartoe met een vragenlijst gewend tot hen, die in 
ons land op eenig gebied der  architectuur  een plaats van beteeke-
nis innemen. Plaatsgebrek is de oorzaak, dat wij  hiervan niet 
eerder  melding gemaakt hebben. t Bestuur  van het Gezel-
schap verzoekt ons mede te deelen. dat de termij n van beant-
woording verlengd is tot uiterlij k 1 October  a.s. e vragen-
lijst is : 

1. Welke vooropleiding, zoowel van algemeenen als eventueel 
van bouwkundigen aard, acht u voor  den a.s. architect de meest 
gewenschte ? 

. B. S., gymnasium, lyceum e. d.; beoefening van een ambacht, 
volgen van de bouwpraktij k of iets dergelijks). 
2. Welke opleiding acht u de beste ; die welke geheel in en voor 
de praktij k plaats vindt, of die welke aan een school of academie 
noten wordt ? 
3. Acht u de artistieke en wetenschappelijke opleiding, zooals die 
te t plaats heeft, te verkiezen boven die aan een kunst-
academie ? 

4. Wat is uw oordeel omtrent de opleiding voor  architect te t 
en welke wijzigingen en aanvullingen acht u in deze wenschelijk? 

5. Wat is uw meeuing omtrent de wenschelijkheid en de waarde 
van eventueel in te voeren hooger  bouwkunstonderricht aan de 

e voor  Beeldende ? e moet naar  uwe 
meening dit onderricht zijn ? 

6. Acht u het in het belang van de architecten-opleiding in het 
algemeen, dat erin ons land twee inrichtingen van hooger  bouw-
kunstonderwijs zouden zijn. n.l. een te t en een te Amster-
dam e voor  Beeldende : 
a. met het oog op het karakter  en de inrichtin g van beide instel-
lingen ; 

b. met het oog op de financieele draagkracht van ons land ; 
c. met het oog op het aantal beschikbare goede docenten. 
7. Welk toelatingsexamen, daarmede gelijk te stellen examen, of 
welke voorwaarden in het algemeen acht u wenschelijk en zouu 
bij  een eventueele invoering van hooger  bouwkunstonderricht 
aan de e te Amsterdam voor  de bouwkundige stu-
denten dezer  academie verplicht gesteld willen zien? 
(Eindexamen . B. S . gymnasium, lyceum e. d., toelatingsexamen 
Technische . , bekwaamheden door 
de praktij k verkregen of dergelijke). 
8. Acht u wettelijke bescherming van den titel bouwkunding 
ingenieur  en ook bescherming voor  te Amsterdam gediplomeer-
de architecten gewenscht? 

. n het verslag der . Bestuursvergadering 
op 2 Sept. j.l. , voorkomend in B. Weekblad no. 37, blz. 455. lste 
kolom 11de regel v. o. staat: rapporten en bemerkingen 
op de concept A.V . ingediend door  afgevaardigden der . t.b. 
d. B. in vereeniging met, enz en door  den Bond van 
Houthandelaren in Ned. Gelieve hiervoor  te lezen: en door  den 
Bond van Vereenigingen van  van en Handelaren in 

 voor het Bouwbedrijf. 

E . 

. 
. E 

J T O T G

T O P 16 E N 17 . 

Bij  het ter  perse gaan van dit blad geven wij  hier  een kort ver-
slag; in het volgend n '. van het B. Weekblad komen wij  hierop 
uitvoerig terug. 
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n eersten dag werd m bezocht, waar  onder  leiding van 
de Afd. m en Omstreken der j  verschillende 
gebouwen bezichtigd werden: o. a. het Stadhuis, de Vleeschhal, 
waar  de heer  Gonuet, Archivaris , de excursie ontving en het 
gebouw inwendig geheel liet zien; de oude St. Bavo, het Frans-

s ; waarna de lunch gebruikt werd in l . 
's s had een wandeling plaats door  het -
park, langs het Zuiderbuitenspaarne naar  de nieuwe St. Bavo, 
op welken tocht voornamelijk de nieuwe gebouwen en de 
St. Bavo in oogenschouw werden genomen. 

e excursie eindigde met een gemeenschappelijken maaltijd in 
het Groote Badhuis te Zandvoort. 

n volgenden dag had in het gebouw der j  de ver-
gadering van , onder  leiding van den Voorzitter , 
den r  A. Salm G.Bzn.. plaats. 
Besproken werden de volgende onderwerpen: 

e door  de Permanente Prijsvraagcommissie voorgestelde wij -
zigingen en aanvullingen in de Nationale Prijsvraag , 
welke alle werden goedgekeurd ; 

e volgende door  het r  voorgestelde wijzigingen en 
aanvullingen in de Programma's van eischen voor  de Examens 
voor  Bouwk. Opzichter, Bouwk. Teekenaar  en Uitvoerder  van 
Burgerlijk e Bouwwerken (Onderbaas), alle ingesteld door  de 

. 
e wijzigingen en aanvullingen zijn : 

Vrijstellin g van een vak wordt alleen verleend, wanneer  de Can-
didaat in dat vak minstens het waardecijfer  voor  „goed"  vastge-
steld (5) heeft behaald. 
Art . 15 van het Programma van Eischen voor  het Examen van 
Bouwk. Opzichter  te veranderen en te lezen: Uitsluitend be-
kwaamheid in het timmervak wordt vereischt, waarvan getuig-
schriften zijn over  te leggen, gewaarmerkt door  leermeester  of 
patroon. 
Verder  in art. 16 van dit Programma van Eischen te bepalen: 

e Candidaat moet de schriftelijk e bewijzen leveren, dat hij  ge-
durende minstens 2 jaar  bij  bouwwerken opzicht heeft gehou-
den ; de wijze waarop dit heeft plaats gehad, wordt nader  beoor-
deeld door  de Commissie van Onderwijs, die de leiding over  de 
examens heeft. e bepaling treedt eerst in werking in 1915. in 
dien zin, dat voor  het examen in 1915 één jaar  practische werk-
zaamheid als boven bedoeld geeischt wordt, en voor  het examen 
in 1916 en volgende jaren de volle twee jaar. 

Bepaald werd, dat de candidaat verplicht is, wanneer  hij  zich 
aanmeldt voor  het examen, direct het examengeld te storten. 

m wordt dit niet terug gegeven, wanneer  hij  zich voor  of 
tijdens het examen terugtrekt , behoudens bijzondere gevallen. 
Ten slotte werd besloten de examens volledig te splitsen in een 
schriftelij k en een mondeling gedeelte. n verschillende hoofd-
plaatsen van Nederland zal dan tegelijkertij d het schriftelij k 
examen worden afgenomen. 

t mondeling Examen zal daarna te Amsterdam plaats vinden. 
a werden de Concept-Statuten en . t voor 

de samen te smelten vereenigingen j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst en Bond van Nederlandsche Architecten, 
opgesteld door  de Fusie-Commissie, uitvoerig besproken, in 
verband met het praeadvies, door  het r  hierover 
uitgebracht. 

n hoofdzaak werd dit praeadvies goedgekeurd, en met applaus 
werd dit resultaat begroet, omdat hiermede van de zijde der 

j  krachti g werd medegewerkt om het door  beide 
Vereenigingen zoo gewenschte doel te bereiken : één krachtige 
en groote vakvereeniging van Architecten. 
Een bezoek aan E.N.T.O.S. besloot deze geslaagde September-
Vergadering-Excursie. 

e Alg. Secretaris. 
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 : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Examenvragen. - e 
Algemeene Administratieve Voorwaarden. Algemeene Sep-
tember-Vergadering-Excursie op 16 en 17 September. 

E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . Natuurlij k Stedenschoon, door . 
W. B. Petri. C I. (slot). Prijsvragen . 
Berichten. 

. 

N Bouwkundig Opzichter. Bouwkundig 

Teekenaar  en Uitvoerder  van Bouwwerken (Onderbaas) van de 
Examens, ingesteld door  de j  tot Bevordering der 
Bouwkunst, zijn in boekvorm verkrijgbaar  voor  de jaren en 
tegen de prijzen als hieronder  is aangegeven: 
Bouwkundig Opzichter  1913 a / 1. . 1912. 1911 a ƒ 0.85, 1910 a 

ƒ0.50. 
Bouwkundig Tcekenaar  1913. 1911 a ƒ 0.50 ; 1910. kf 0.30. 
Uitvoerder  van Bouwwerken (Onderbaas) 1913. 1912, 1911 a 
ƒ0.85. 

t bedrag moet vooruit per  postwissel overgemaakt worden 
aan het Bureau der . t 402. Amsterdam. 

t jaar  worden de examenvragen 1913 niet in het Bouwkundig 
Weekblad gepubliceerd. 
Aangezien door  het groot aantal candidaten het aantal vragen 
aanmerkelijk moest worden uitgebreid, vergeleken bij  vorige 
jaren, zou de publicatie te veel plaatsruimte in het B. W. beslaan. 

l de Commissie van e gaarne de vragen had opge-
nomen, daar  zij  een duidelij k beeld geven van de examens zelf 
en ruime bekendmaking medewerkt tot bevordering der 
examens, moet zij  echter, mede met het oog op bijdragen, die 
op plaatsing wachten, dit jaar  van publicatie afzien. 
Gelijk boven is vermeld, zijn de examenvragen in brochure-
vorm verkrijgbaar , gelijk ook in voorafgaande jaren het geval is 
geweest. 

E E E 
. 

n de op 24 September  j.l . gehouden vergadering van de Com-
missie van Voorbereiding der n 
herinnerde de Voorzitter  van de . aan zijn mededeelingen in 
de laatst gehouden g gedaan (zie 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst. Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

Bouwk. Weekblad No. 37, dato 13 September 1913). zoo ook aan 
het schrijven van de Commissie ter g der  A. V. dato 7 

t 1911. aan de Besturen der  Vereeniging van e 
, j  tot Bevordering der  Bouwkunst en 

Aannemersbond gericht bij  de aanbieding van het Concept-
ontwerp, waarin o.a. voorkomt: 

„Wi j  stellen ons voor  de opmerk ingen en beschouwin-
„gen. welke bij  ons zullen inkomen, nauwgezet te overwegen 
„en daarna ons ontwerp, voor  zooveel noodig gewijzigd, defini-
„tie f vast te stellen. 
„Vaststellin g der  A.V. door  de drie Vereenigingen na behande-
„lin g in hare algemeene vergaderingen komt ons niet gewenscht 
„en niet wel uitvoerbaar  voor. e A. V. moeten blijven het werk 
„der Commissie, door  de drie Vereenigingen benoemd. Of zij  in 
„d e praktij k ingang zullen vinden, zal afhangen van hare inner-
..lijk e waarde en van den bijval , dien zij  in de technische wereld 
„en voornamelijk bij  de leden der  drie Vereenigingen zullen 
„vinden. " 

Opmerkingen en beschouwingen zijn daarop ontvangen : 
dato i 1911 van de Commissie, gekozen door  een vergadering 
van afgevaardigden uit diverse Vereenigingen van
van- en Handelaren in verschillende Bouwmaterialen. 
dato 12 September  1911 (door  tusschenkomst van de Vereeniging 
van e ) van het Bestuur  der  Sociaal Techni-
sche Vereeniging van  en Architecten. 
dato 31 r  1911 van een gecombineerde Commissie, af-
gevaardigd door  ie  tot Bevordering der Bouw-
kunst en den Bond van Nederlandsche Architecten 
dato Februari 1912 van het r  van den Nederland-
schen Aannemersbond. 

dato 30 r  1912 van het Bestuur  der  Vereeniging van 
Nederlandsche Baksteenfabrikanten. 
en op verschillende tijdstippen opmerkingen van enkele leden 
van de Vereeniging van

e e nu. heeft al deze ingekomen rappor-
ten onderzocht en getracht in een eindredactie een ..compromis" 
vast te stellen, waarbij  zooveel mogelijk rekening werd gehou-
den met de opmerkingen, wenschen en voorstellen bij  haar  in-
gekomen. 

e verschillende Vereenigingen werden daarop in kennis ge-
steld van wat daaromtrent besloten is geworden, met toezen-
ding van de A. V. in eindredactie. 
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e j  t. Bev. d. Bouwk. ontving omtrent haar  uitge-
bracht rapport , onderstaand schrijven: 

WelEdelgeboren . 

Wi j  hebben de eer  U ingesloten te doen toekomen een afdruk 
der  onlangs in eindredactie door  ons vastgestelde ..Algemeene 
Administratiev e voorschriften enz." 

j  is. naar  U bij  kennisneming van de verschillende artikelen 
zal kunnen blijken , in vele opzichten rekening gehouden met de 
opmerkingen, wenschen en voorstellen van de terzake door  Uwe 

j  in samenwerking met den Bond van Nederlandsche 
Architecten ingestelde Gecombineerde Commissie van Onder-
zoek, bestaande uit de heeren Posthumus , de . -
zagers, Jansen, van m en Salm. 

n vele, doch niet in alle opzichten. , met enkele van de 
door  deze Commissie van Onderzoek voorgestelde wijzigingen 
hebben wij  ons na ernstige overweging niet kunnen vereenigen, 
vooral waar  het gold belangrijke principieele bepalingen van 
ons ontwerp, welke o.i. onveranderd dienen gehandhaafd, wilde 
men niet juist die toestanden bestendigen, die in de eerste en 
voornaamste plaats dringend verbetering eischen. 
Wij  stellen er  intusschen prij s op U de beweegredenen, welke 
leidden tot verwerping van sommige voorstellen Uwer  Commis-
sie van Onderzoek, te doen kennen en brengen daartoe het na-
volgende onder  Uwe aandacht. 

§ 1. C O N T R A C T V A N A A N N E M I N G . 

Ad 1. e voorgestelde toevoeging het contract wordt opgemaakt 
in tweevoud en op gezegeld papier gesteld ontmoette principieel 
bij  ons geen bezwaar. Een terzake ingewonnen rechtsgeleerd 
advies deed ons echter  besluiten de voorgestelde toevoeging 
niet over  te nemen, aangezien het niet op onzen weg ligt om voor-
schriften te geven hoe partijen hunne acten moeten inrichten, 
ten einde eventueele zegelboeten te besparen. All e onderhand-
sche acten zijn even rechtsgeldig, hetzij  zij  al dan niet op zegel 
zijn gesteld. t een acte later  gezegeld worden, dan bedraagt 
de zegelboete f 10. of f 15.— ; de groote kosten vallen op de 
registratie en blijven gelijk of de acte oorspronkelijk gezegeld 
is of niet. Wild e men echter  iets over  het zegelen der  stukken 
bepalen, dan zou men dit ook moeten voorschrijven voor  het 
bestek en de teekeningen. t het tot een arbitrage, dan red-
den partijen zich wel op andere wijze, daar  het hun eigen belang 
is de kosten niet noodeloos te vermeerderen. 
Ad. 4. e toevoeging (Borgstelling) achten wij  hier  ter  plaatse 
overbodig, aangezien deze materie in § 2 volledig wordt geregeld. 

§ 2. B O R G T O C H T . 

Ad. 2. r  de Commissie van Onderzoek wordt voorgesteld : 
1. om naast de zakelijke en de persoonlijke borgstelling, in het 
ontwerp neergelegd, ook de bestaande persoonlijke borgstelling 
(deskundigen) te behouden, met uitsluitin g van leveranciers; 
2. om de keuze van het systeem der  borgstelling, in plaats van 
aan den aannemer, te laten aan den besteder, resp. de directie. 
Wi j  hebben na rij p beraad gemeend op dit voorstel niet te moe-
ten ingaan, en ons in het ontwerp neergelegde standpunt te 
moeten handhaven. t standpunt bedoelt toch juist een einde 
te maken aan het bestaande, door  ons zeer  verkeerd geachte 
stelsel van borgstelling, daarbij  anderzijds echter  erkennende 
het recht van den aanbesteder  om zich tot zekere hoogte te dek-
ken. r  aanneming van het voorstel van Uwe Commissie van 
Onderzoek zouden wij  medewerken tot instandhouding van een 
door  ons afgekeurd stelsel, wat niet van ons kan worden gevor-
derd. t motief, dat de bestaande wijze van borgstelling „ge-
makkelijker "  is, kan uit den aard der  zaak geen gewicht in de 
schaal leggen. 

Ad. 5. e meening, dat de aanbesteder  rente behoort te ver-
goeden van als borgtooht gedeponeerde geldswaarde, wordt 
door  ons niet gedeeld. e aannemer toch kan rentegevende pa-
pieren koopen of. waartoe de practij k in de meeste gevallen wel 
zal leiden, het geld in depót geven bij  een bankinstelling, die dan 
de deposito-rente betaalt. 
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Overigens maakt Uwe Commissie in een „Noot"  eenige opmer-
kingen omtrent het deponeeren van den borgtocht. e zaak is 
echter  reeds voldoende geregeld in alinea 4 van § 4 n verband 
hiermede is echter  besloten om de keuze der  bankinstelling te 
doen verblijven aan den aanbesteder  en alinea 4 van § 2 met een 
daartoe strekkende bepaling aan te vullen. 

$6. G U N N I N G . 

e alinea's 1 en 2 van deze paragraaf zijn vervangen door  een 
viertal nieuwe alinea's, die naar  onze meening beter  en meer 
stelselmatig het algemeen beginsel „gunning aan den laagsten 
inschrijver",  behoudens met name genoemde uitzonderingen, 
tot zijn recht doet komen. 

j  worde opgemerkt, dat de zinsnede „tenzij de waarde van 
de inschrijving niet ui/sluitend bepaald wordt door het cijfer der 
inschrijving"  correspondeert met de door  Uwe Commissie aan-
bevolen zinsnede „behoudens zeer bijzondere omstandigheden" 
en met name betrekking heeft op aanbestedingen van werken in 
gewapend beton en van machines. 

§ 8. O V E R D R A C H T V A N H E T W E R K . 

e wensch om het hier  gestelde verbod ook tot onderdeelen 
van het werk uit te strekken, gaat naar  onze meening, althans 
voor  gewonen bouw, veel te ver. n zou, dit willende, beter  tot 
partiëele besteding kunnen overgaan. Bovendien kan in bijzon-
dere gevallen in het bestek een desbetreffende bepaling worden 
opgenomen. 

Om echter  zooveel mogelijk aan het verlangen van Uwe Com-
missie tegemoet te komen, is paragraaf 8 aangevuld met eene 
nieuwe alinea (2), waarin alinea 1 op belangrijke onderdeelen van 
toepassing wordt verklaard. 

§ 9. V E R P L I C H T I N G E N V A N D E N A A N B E S T E D E R . 

Ad 1. r  Uwe Commissie wordt hier  voorgesteld te bepalen, 
dat de aannemer  zoowel tijdig als schriftelijk om gegevens moet 
verzoeken en daarbij  tevens rekening moet houden met den tijd , 
benoodigd om die gegevens te verschaffen. 
Wi j  hebben intusschen geen aanleiding kunnen vinden om de 
redactie van Uwe Commissie van Onderzoek te aanvaarden. t 
schijnt ons voldoende te bepalen, dat de aannemer  in de gelegen-
heid wordt gesteld het werk uit te voeren, waartoe hij  natuur-
lij k de noodige gegevens tijdig dient te ontvangen. t woord 
„tijdig "  is daartoe in de redactie ingelast. 

§10. I R E C T I E . 

Ad 4. t de door  Uwe Commissie hierbij  gegeven wenken is 
rekening gehouden door  inlassching van een nieuwe paragraaf 
„verplichtingen van den aannemer" (§ 11), terwij l § 324 der  A.V . 
van Prof. van der s is ingelascht tusschen de alinea's 2 en 4 
van § 50. 

§20. (nieuw §21). B E S T E K S A F W I J K I N G E N , E N Z . 

Ad 3. e door  Uwe Commissie gewenschte toevoeging „tenzijhet 
bestek anders bepaalt" achten wij  gevaarlijk, omdat, wanneer 
deze toevoeging hier  werd opgenomen, men uit haar  ontbreken 
op andere plaats de conclusie zou kunnen trekken, dat afwijkin g 
daar  in geen geval geoorloofd zou zijn, wat niet juist is. 
Ad 14. t ernstige bezwaar  van Uwe Commissie tegen de voor-
gestelde afwijkin g van art. 1646 B.W. geeft ons geen aanleiding 
op Uwe desbetreffende voorstellen in te gaan, aangezien, naar 
onze meening, vrees voor benadeeling van den aanbesteder niet 
behoeft te bestaan, omdat de aannemer toch altijd zal moeten aan-
toonen, d.i. bewijzen, dat hij  de opdracht heef't ontvangen. Aan-
neming van het voorstel Uwer  Commissie zou medebrengen be-
stendiging van het oude, uiterst onbillijk e systeem, waartoe wij 
meenen niet te mogen medewerken. 

Wat ten slotte het voorstel betreft om over  te nemen de voor-

laatste alinea van § 297 der  A.V. van Prof. v. d. , moge opge-

merkt, dat alinea 12 van § 20 daarin volledig voorziet. 

§ 23. (nieuw § 24). T E R M I J N S V E R L E N G I N G . 

Ad 2. t kcmt ons voor, dat de hier  behandelde materie geheel 

naar den eisch geregeld is in verband met het bepaalde bij  al. 1. 
Wi j  vinden daarom geen aanleiding om in te gaan op het wijzi -
gingsvoorstel van Uwe Commissie. 
Ad 3. e door  Uwe Commissie voorgestelde toevoeging „voor elk 

geval afzonderlijk vast te stellen" achten wij  minder  practisch 
omdat door  middel daarvan te groote termijnsverlenging zou 
kunnen worden gegeven. t komt ons derhalve niet raadzaam 
voor  deze zinsnede over  te nemen. 

§ 25 (nieuw § 26). . 
Ad 2. r  uwe Commissie wordt voorgesteld den aannemer te 
verplichten tot het bijwonen van de opneming. 

t komt ons echter  voor, dat daarvoor  geen enkel motief be-
staat. , de aannemer heeft het recht;maakt hij  daarvan 
geen gebruik, dan zij n de eventueele gevolgen voor  zijne reke-
ning. 
Ad). Uwe Commissie stelt voor  hier  te preciseeren door  toe-
voeging van de woorden „door de
Wi j  achten deze aanvulling echter  onnoodig, niet alleen omdat 
het vanzelf spreekt, dat niemand anders dan de directi e de des-
betreffende mededeeling doet, maar ook omdat de aanhef van 
alinea 4 ten deze voldoende licht geeft. 
Ad 4. Bij  deze alinea worden door  uwe Commissie enkele wijzi -
gingen van ondergeschikt belang in overweging gegeven ; hoe-
wel daartegen geen principieele bezwaren bestaan, achten wij 
de aangegeven wijzigingen toch van zoo gering effect, dat over-
neming ons onnoodig schijnt. 

§ 26 (nieuw § 27). . 
Ad 4. t voorstel van uwe Commissie tot inlassching der  zin-
snede „tenzij het bestek anders bepaalt" wordt op dezelfde gron-
den als aangevoerd bij  § 20 ad 3, niet overgenomen. 
Overigens wordt opgemerkt, dat in deze paragraaf in de alinea's 
5 en 6 alsnog wordt geregeld de betaling van het meer  en minder 
werk, bedoeld in § 20, zoomede van het meerder  werk, waarvoor 
een bepaald bedrag is overeengekomen. 

§ 35 (nieuw § 36). G VAN BOUWSTOFFEN. 
n de volgorde der  alinea's van deze paragraaf is ook in zooverre 

verandering gebracht, dat alinea 3 met alinea 12 van plaats is 
verwisseld. r  is ten deele aan het verlangen van uwe 
Commissie tegemoetgekomen, terwij l verdere wijzigingen door 
ons onnoodig worden geacht. 
Ad 2. e door  Uwe Commissie voorgestelde regeling om de 
mogelijkheid van „keuring elders" afhankelijk te stellen van het 
oordeel der directie, achten wij  niet juist , aangezien dat oordeel 
onbillij k kan zijn en de door  de Commissie gewenschte redactie 
in zoodanig geval mede geen ruimt e laat voor  arbitrage. Wi j 
meenen daarom aan de bestaande redactie, welke het recht op 
arbitrag e onaangetast laat, de voorkeur  te moeten geven. 

t voorstel van Uwe Commissie om aan deze paragraaf toe 
te voegen eene nieuwe alinea, luidende : „de directie heeft enz." 
werd door  ons overgenomen met dien verstande, dat daarvoor 
is g e c r e ë e rd een nieuw paragraaf (37) onder  het hoofd „Toez icht 
op de bewaking van bouwstoffen." 

§ 37 (nieuw § 39.)  VOO E OP T

E BOUW STOFFEN. 
Ad 1. Uwe Commissie stelt voor  de hierbedoelde verantwoor-
delijkhei d uit te breiden tot die bouwstoffen, die door  den aan-
besteder  of door  de directi e zij n aangevoerd. Wi j  achten intus-
schen de bestaande redactie voldoende, aangezien o. i. de aan-
nemer niet aansprakelijk mag worden gesteld voor  bouwstoffen, 
die door  een ander  worden verwerkt . 
Ad 2. e door  Uwe Commissie voorgestelde inlassching eener 
nieuwe alinea: e aannemer is persoonlijk verantwoordelijk 
en;."  is door  ons overgenomen, doch ondergebracht in de 
nieuwe paragraaf 11 (Verplichtingen van den Aannemer). 

§ 42 (nieuw § 44.) N VAN N TOT -

G VAN . 
e meening van Uwe Commissie, dat deze paragraaf zonder  de 

toelichting niet duidelij k zoude zijn , zoomede dat het slot van 

§459 der . ten onrechte is weggelaten, kan door  ons 
niet worden gedeeld, aangezien dit slot juist is weggelaten om 
moeielijkheden te voorkomen. 

§ 43 (nieuw § 45.) O N G E S C H I K T E W E R K L I E D E N . 

Uwe Commissie stelt voor  om naast „ongeschikte"  en „onbe-
kwame"  met name ook onwillige en onbescheiden werklieden te 
noemen. 

t denkbeeld werd door  ons niet overgenomen, aangezien het 
hier  een zaak betreft, die uitsluitend den aannemer aangaat, ter-
wij l overigens de hier  bedoelde werklieden gevoegelijk onder 
de groep „ongeschikten"  kunnen worden gebracht. 

§ 44 (nieuw, § 46.) S C H A D E . 

Ad 2.-- Wij  maken er  U opmerkzaam op. dat alsnog het bepaal-
de bij  alinea 2 toepasselijk is verklaard op schade aan hulpwer-
ken wanneer de samenstelling en de afmetingen in het bestek of 
door de directie zijn voorgeschreven. 
Ad 8. e opmerking van Uwe Commissie, dat in plaats van 
„ha d te beschikken"  beter  kon gelezen diende (behoorde) le be-
schikken" werd juist geacht en de voorgestelde wijziging dien-
tengevolge overgenomen 

n werd niet juist geacht de mede door  Uwe Commis-
sie voorgestelde toevoeging „ter beoordeeling van de directie" en 
deze dus niet overgenomen. t schijnt ons ruim voldoende te 
bepalen, dat de aannemer moet aantoonen, dat alle middelen, 
waarover  hij  behoorde te beschikken, ook inderdaad aanwezig 
waren en inderdaad zijn aangewend. 

§ 45 (nieuw § 47.) A A N S P R A K E L I J K H E I D V A N D E N A A N N E M E R . 

Ad 1. e wensch van Uwe Commissie om art. 1645 B. W. on-
beperkt van kracht te laten, kon na ampele bespreking door  ons 
niet worden ingewilligd, aangezien de aannemer nimmer aan-
sprakelijk mag worden gesteld voor  fouten van de directie. 

n zien wij  in, dat de aannemer aansprakelijk moet 
blijven voor  de gevolgen van onvoldoende uitvoering en hebben 
wij  dit beginsel in alinea 1 uitdrukkelij k uitgesproken. 
Ad 2. — Uwe Commissie wenscht den aannemer (ook) aanspra-

kelijkt e stellen voor  schade tengevolge van beschadiging of ont-
vreemding van onderdeelen. welke door  den besteder  of de 
directie ter  levering of bewerking aan derden zijn opgedragen, 
ook al geschiedt de betaling daarvan door  zijne tusschenkomst. 

t komt ons voor, dat deze eisch in de practij k te ver  gaat en dat 
geen aannemer dit risico zal kunnen aanvaarden. Aan het be-
zwaar  van Uwe Commissie is echter  in zoover  tegemoet geko-
men, dat de verantwoordelijkheid van den aannemer voor 
schade als gevolg van moedwil of nalatigheid van hemzelf of van 
zijn personeel uitdrukkelij k is vastgelegd. 

§ 46 (nieuw § 48). K O R T I N G E N W E G E N S H A N D E L I N G E N V A N D E N 

A A N N E M E R IN S T R I J D M E T H E T B E S T E K O F D E O V E R E E N K O M S T . 

Ad. 3, al. 2. e meening van Uwe Commissie als zoude de ver-
plichtin g tot mededeeling bij aangeteekend schrijven gevoegelijk 
kunnen en moeten vervallen, wordt door  ons niet onderschreven. 
Eene eenvoudige mededeeling in bijzij n van getuigen achten wij 
ten eenenmale onvoldoende, aangezien het hier  een kwestie van 
beboeting geldt, waarbij  in ieder  geval vast moet staan, dat den 
aannemer van zijne overtreding kennis is gegeven. 

§ 47 (nieuw § 49). - E I G E N M A C H T I G E A F W I J K I N G V A N H E T B E S T E K . 

Ad. 1. t voorstel van Uwe Commissie tot schrapping van de 
zinsnede „tenzij op last of met machtiging van de directie" werd 
door  ons overgenomen. e door  Uwe Commissie r  vervanging 
daarvan voorgestelde zinsnede achten wij  overbodig, nu door 
ons het woord afwijkingen werd gewijzigd in „eigenmachtige af-
wijking"  waarmede het principieele recht der  directie om afwij -
kingen te gelasten niet in strij d is. 

§ 48 (hieuw § 50). N G E B R E K E B L I J V E N V A N D E N A A N N E M E R . 

Ad. 1. e hierbedoelde termij n van minstens tien dagen,welke 
naar  het oordeel van Uwe Commissie zou kunnen vervallen, is 
door  ons gehandhaafd. Wij  achten zulks wenschelijk in verband 
met de groote macht, der  directie toegekend krachtens al. 2 en 
eveneens in verband met het bepaalde bij  alinea 3. 
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Overigens is. naar  aanleiding van het door  Uw Commissie bij 
§ 10 gedane voorstel, in deze paragraaf, tusschen alinea 2 en 
alinea 3, ingelascht 324 der  A.V. van Prof. v. d. . 

S 49 (nieuw S 51). O N V E R M O G E N O F O V E R L I J D E N V A N D E N A A N -

N E M E R . 

Ad. 12. Aan den door  Uwe Commissie gegeven wenk om ten 
aanzien van dit punt nog eens onzen rechtsgeleerden raads-
man te consulteeren, werd gevolg gegeven. Uit het desbe-
treffend advies blijkt , dat deze ook bij  nadere beschouwing 
geen bezwaar heeft tegen de bestaande redactie, waaruit valt 
af te leiden dat de aanbesteder  gerechtigd is het aanbod van den 
curator  om het werk voort te zetten of te voltooien, van de hand 
te wijzen. > 

n is hier  nader  ingelascht een bepaling, aangevende, 
dat een voorstel van de erfgenamen om dadelijk het werk voor 
hunne rekening voort te zetten, door  den aanbesteder  niet mag 
worden geweigerd, indien zij  bewijzen of door  deskundigen 
laten verklaren, dat de uitvoerder  alleszins bekwaam en ge-
schikt is om het werk naar  de eischen van het bestek te voltooien. 

N H O U D V O L G O R D E . 

Uwe Commissie meent, dat de "  voor  revisie kunnen 
worden aanbevolen, terwij l zij  de nieuwe volgorde niet alge-
meen als een verbetering beschouwt. 
Wij  hebben echter  gemeend, te meer  waar  de Commissie geen 
aanwijzingen geeft in welke richtin g zij  verandering zou wen-
schen, ten deze aan het bestaande niet te moeten tornen. Vooral 
wat de volgorde betreft schijnt het buitengewoon bezwaarlijk, 
zooal niet onbereikbaar, eene regeling te vinden, die tot geen 
enkele opmerking aanleiding geeft. 
Ten slotte wenschen wij  er  op te wijzen, dat in ons oorspronke-
lij k concept, hetzij  op eigen initiatief , hetzij  op voorstel van 
andere zijde, hier  en daar, waar  dit ons billij k en nuttig scheen, 
nog wijzigingen zijn aangebracht, die ongetwijfeld Uwe aandacht 
niet zullen ontgaan, doch, als zijnde niet van ingrijpende betee-
kenis, geen toelichting zullen behoeven. 
Wij  vertrouwen dat Uw Bestuur, overwegende dat bij  de samen-
stelling van deze Administratieve Voorschriften rekening moest 
worden gehouden met de belangen van alle bij  de overeenkomst 
van aanneming betrokken partijen , aan onzen arbeid zijne goed-
keuring zal willen hechten, door  op de wijze als het 't meest 
doelmatig zal oordeelen zijnerzijd s k*rachti g de toepassing van 
deze A. V. in de practij k te bevorderen. n door  ons aan dit 
werk besteden arbeid achten wij  alsdan ruimschoots beloond. 
Wij  wenschen hieraan nog toe te voegen, dat bij  de beoordeeling 
van deze zaak niet uit het oog mag worden verloren, dat, als in 
bepaalde gevallen om de een of andere reden overwegend be-
zwaar bestaat eene bepaling van deze voorschriften te doen 
gelden, er  toch gelegenheid bestaat om in eene besteksbepaling 
hiervan af te wijken. 

l wij  als regel een dergelijke handeling zouden betreuren, 
erkennen wij  niettemin, dat deze in sommige omstandigheden 
wenschelijk zoude kunnen zijn. 
Wij  betreuren overigens, dat de verzending van dit schrijven, 
waarvan het concept reeds vroeger  is vastgesteld, door  bijzon-
dere omstandigheden eenigen tij d is vertraagd, al moge ander-
zijds opgemerkt, dat deze vertraging, uit hoofde van de uitslui-
tend formeele waarde der  vorenstaande beschouwingen, de 
eigenlijke afdoening dezer  aangelegenheid, de vaststelling der 
eindredactie van het ontwerp, niet in het minst heeft beïnvloed. 

. 

Namens de Commssie: 

 Voorzitter, 

w.g. A. K K I N G U R A . 

 Secretaris, 
w.g. W. de V L U G T . 

Aan het r  der . 
tot Bevordering der  Bouwkunst. 
Amsterdam, t no. 402. 

478 

r  de goede zorgen van den Algemeen Secretaris van de . 
ontving elk der  heeren, die als afgevaardigden van de . en 
B. N. A. in de Commissie van Onderzoek zitting hadden geno-
men, een afschrift van bovenstaand schrijven met toezending 
van een exemplaar  der  nieuwe A. V. 

e Commissie van Voorbereiding betuigde zijn instemming met 
het voornemen van den Voorzitter  om ten spoedigste een ge-
combineerde vergadering uit te schrijven van de Commissie 
van afgevaardigden der . enB. N. A. en de 2 leden der -
zieningscommissie, om bovenstaand schrijven nader  toe te 
lichten en te bespreken en om tevens kennis te nemen van 
de overige wijzigingen in het Concept, die in het gemeld 
schrijven niet alle konden worden genoemd, en nota te nemen 
van eventueele nadere opmerkingen, ten einde die alsnog in een 
nader  te bepalen vergadering der e ter 
tafel te brengen. 

 Commssie van Voorbereiding voornoemd. 

E -
E OP 16 EN 17  1913. 

 16 September. 

egen 11 uur  vereenigden zich een kleine 40 deelne-
mers voor  het Stadhuis op de Groote t te -
lem. t weer  was bijzonder  fraai en bleef den ge-
heelen dag gunstig, zoodat hierdoor  de aangename 

stemming bij  den tocht door m en bij  de bezichtiging van 
de gebouwen zeer  werd verhoogd. 

e excursie werd geleid door  den heer  J. B. van . 
Eerst werd het Stadhuis zelf in oogenschouw genomen, waarbij 
in de bekende oude hal en daarna in de fraaie r  het 
langst werd vertoefd. Wij  kunnen van een nadere beschrijving 
van dit gebouw, zoomede van enkele daarna bezichtigde, afzien, 
aangezien de heer  J. B. van m in B. Weekblad no. 37 met 
welversneden pen deze nader  besproken heeft. 
Nadat het schilderachtig complex der  gevels van het Stadhuis 
bekeken was, dwaalden de excursionisten rond het meesterstuk 
der  vroeg-zeventiende eeuwsche , de prachtige 
Vleeschhal van n de , welk gebouw, pikant door 
de zon beschenen, zich in al zijn grootheid, rijkdo m en kleuren-
pracht vertoonde. 

a werd het inwendige bezichtigd, waarbij  de heer  Gonnet, 
archivari s van , de zeer  gewaardeerde leiding had. 
s het inwendige in het algemeen veel minder  belangwekkend 

dan het uitwendige, de zolderverdieping met zijn oude, merk-
waardige kapconstructie, de kamer van den archivari s aldaar 
vol fraaie oudheden en typisch verlicht,loonden in alle opzichten 
een nader  bekijken. Nadat de Voorzitter , de heer  A Salm G.Bzn 
den heer  Gonnet voor  zijne vriendelijkheid namens allen had 
bedankt, werd de oude St. Bavo van buiten bewonderd en 
kritisc h bekeken. Een debat over  het restauratie-vraagstuk kon 
hier  niet uitblijven ; maar  de stille kosterswoning en daarna de 
grootsche en plechtige indruk van het terecht beroemde interieur 
der  oude kerk bracht de gemoederen tot kalmte. g werd hier 
vertoefd; in groepjes zag men de deelnemers door  het ruime in-
terieur  dwalen, speurend naar  de verrassende doorkijkjes , de 
prachtige perspectieven, en naar  het blanke en wijdsche licht, 
dat dit bedehuis vult. Bij  het koorhek en de beschilderingen op 
de zuilen van het koor  kwam de kritische geest weer  boven: 
aan zekere onderdeelen betwijfelden enkelen of het koorhek wel 
echt Gothisch was. en of niet zekere, wel bekende 19de eeuwsche 
Gothiek hier  gerestaureerd had. v 

e gelegenheid, om bij  den koster  ansichten en photo's te koo-
pen, leidde echter  de aandacht van dezen twijfe l af. 
Ondertusschen was de tij d reeds een goed eind verstreken, zoo-
dat met bekwamen spoed langs het Noorder  Spaarne naar  het 
nieuwe Frans s m gewandeld werd. e kon 
slechts vluchtig nader  kennis gemaakt worden ; een rondgang 

door  het gebouw, waarbij  vooral de gerestaureerde vestibule en 
groote zaal van het oude Weeshuis bewonderd werden, had 
plaats, waarna in l n in n t gemeenschappelijk 
de lunch gebruikt werd '). 

e middag werd besteed aan het bezichtigen van de nieuwere 
bouwwerken. e werd een wandeling gemaakt door  het 

k en het Zuiderhoutpark , langs het Zuider-
Buiten-Spaarne naar  de nieuwe St. Bavo. Op deze wandeling 
bleek, dat m tal van hedendaagsche woonhuizenen villa' s 
bezit, die zich onderscheiden door  een verdienstelijke architec-
tuur , en dat, zoo de ontwerpers van deze huizen ook meer belast 
waren geweest met den verbouw en den nieuwbouw van win-
kels en woonhuizen in de stad zelve, deze niet zoo ontsierd zou 
zijn geweest door  middelmatige en slechte bouwproducten, als 
nu helaas het geval is. 

t eenvoudige, maar  architectonisch zeer  geslaagde woon-
huis van den heer  J. B. van , door  hem zelf gebouwd, 
werd, op dringend verzoek der  deelnemers, ook inwendig nader 
bekeken, waarbij  de eigenaar  geluk gewenscht werd met een 
dergelijk tehuis en zijn fraaie ligging van het Spaarne. 
Van de nieuwe St. Bavo werd hoofdzakelijk het interieur  be-
schouwd. m en kloek van aanleg, opgebouwd in hoofdzaak 
van miskleurig gele verblendsteen en gesierd met goud-achtige 
terra-cotta banden, is de lichtstemming van deze ruimt e van een 
zeer  bijzondere waarde. e toon is lichten gulden en van een 
plechtige blijdschap. e groot-lijnig e architectuur, die niet te 
verheven maar  ook geenszins gedrukt is, sluit zich hierbij  zeer 
goed aan, zoodat deze schepping tot het belangrijkste der 
Nederlandsche moderne architectuur  behoort en .. . een succes 
is voor  de meestal onartistiek geoordeelde verblendsteen. t 
interieur  toont echter  nog eens weer  duidelij k aan, dat ver-
blendsteen voor  het interieur , met zorg gekozen, goede hoe-
danigheden heeft. 

e electrische tram bracht daarna de deelnemers naar  Zand-
voort; onderweg stapte een gedeelte uit ten einde Aerdenhout 
en zoo mogelijk de vill a van den heer  Bunge te bezichtigen. 
n de Bodega van het groote Badhotel werd van de vermoeienis-

sen uitgerust, waarna een zeer  geanimeerde gemeenschappelijke 
maaltij d in het Badhotel gehouden werd. t hierbij  de noodige 
toasten werden gehouden, spreekt van zelf; gememoreerd zij  de 
toespraak van den Voorzitter  op de Afd . m en Omstreken, 
en inliet bijzonder  op haren Secretaris, den heer  J.B. van , 
voor  hare zeer  gewaardeerde medewerking bij  de excursie, 
welke waardeering door  krachtig applaus werd ondersteund; en 
tevens de toast van den Voorzitter  op de fusie, waarbij  hij  wees 
op de belangrijke besluiten, den volgenden dag te nemen en 
hij , onder  algemeen applaus, de hoop uitsprak op het welslagen 
van de fusie. 

's Avonds werd de terugtocht naar  Amsterdam ondernomen, en 
aldaar  de gezelligheid in , onder  het genot van een 
verdienstelijk strijkje , voortgezet. 
En hiermede eindigde deze geslaagde excursie. 

Woensdag 17 September. 

eze dag was in hoofdzaak bestemd voor  het houden 
der  Vergadering van . 

e Voorzitter , de heer  A. Salm G.Bzn., opende om 
half elf de vergadering, heette alle aanwezigen wel-

kom, waarbij  hij  zich verheugde over  de flink e opkomst der 
m 
') e presentielijst meldt de volgende namen: 

. . ; W. v. d. Berg; J. ; C. A. n ; . J. 
P. n ; Jan van der  Valk ; . . ; G. C Bremer; J. G. 

e ; J. J. P. Oud ; A. J. C. van Spaendonck; A. J. Joling; J. 
A. van der  Sluys Veer; J. B. van m ; W. . de Wijs; F. J. 

; . . E. van a Vlieg; G. Stapenséa ; . J. van 
der  Ven; G. Versteeg; J. . Gantvoort: G. van ; Jan 
Wils; W. C. Brouwer; Albert ; J. B. ; P A. Tim-
mers ; . Zwiers ; G. k ; A. Salm G. Bz.; J. W. ; 

. ; P. G. Buskens; J. C. F. d ; F. Nieuwerkerk ; 
J. Gratama. 

leden '), en bracht in behandeling punt 1 der  Agenda: Verkiezing 
van de Commissie tot het nazien van de g en Verant-
woording van het . n werden gekozen de 
heeren W. A. E. van Geuns, Jon. l en A. W. Weissman. 
n de Commissie van Stemopneming werden gekozen de heeren 
. Granpr é , W. de Jong en P. Verhagen. 

a waren aan de orde. de door  de P. P. C. voorgestelde 
wijzigingen en aanvullingen in de Nat. Prijsvraag n en 
in het . t der  P. P. C. een en ander  gepubliceerd 
in B. Weekblad 1913, No. 33 en 34, waarbij  de voorgestelde 
wijzigingen en aanvullingen cursief gedrukt zijn. 

e Voorzitter  bracht hierbij  de voornaamste door  de P. P. C. 
voorgestelde wijzigingen in herinnering, welke allen werden 
goedgekeurd, waarna het voorstel der  P. P. C in zijn geheel 
werd aangenomen. 

e Voorzitter  bracht hierop ter  sprake de door  het -
stuur  voorgestelde wijzigingen en aanvullingen in de Pro-
gramma's van Eischen voor  de Examens der , 
en gaf het woord aan den heer  B. J. Ouëndag, Voorzitter  der 
Commissie van Onderwijs, ter  toelichting van deze punten. 

e wees ten eerste op de wenschelijkheid, zoowel door  de 
Examencommissie als door  de Onderwijscommissie uitge-
sproken, om de examens meer  volledig te splitsen in een 
schriftelij k en een mondeling gedeelte. 
Waar nu voor  het aantal groepen van het Bouwk. Opzichters-
examen steeds hetzelfde aantal ongeveer  gelijke vraagstuk-
ken gemaakt moet worden, hetgeen groote bezwaren bij  de uit-
voering met zich medebrengt, zal bij  splitsing het voordeel ont-
staan, dat slechts één stel vraagstukken noodig zal zijn en dus 
alle candidaten dezelfde vraagstukken zullen krijgen . n ver-
schillende hoofdplaatsen van Nederland zullen dan op denzelf-
den datum de groepen geëxamineerd worden, waarna het mon-
deling examen te Amsterdam zal plaats vinden. Een betere 
en ruimere regeling der  examens wordt hierdoor  bereikt. 

t voorstel werd aangenomen. 
Eveneens werd goedgekeurd, dat vrijstellin g vooreen vak alleen 
verleend wordt, wanneer  de candidaat in dat vak minstens het 
waardecijfer, voor  „goed"  vastgesteld (5) heeft behaald. e 
bepaling treedt eerst bij  de examens in 1915 in werking. 

e voorgestelde wijziging in art. 15 van het Programma van 
Eischen voor  Bouwk.-Opzichter, luidende dat uitsluitend ver-
langd wordt praktische bekwaamheid als timmerman, ontmoette 
eveneens geen bezwaren. e bepaling treedt eveneens eerst 
bij  de examens in 1915 in werking. 
Over  den voorgestelden eisch, dat de candidaat voor  het Bouwk. 
Opzichtersexamen minstens twee jaar  als opzichter  moet werk-
zaam zijn geweest, ontspon zich eenig debat. 

e heer  Ouëndag deelde mede, dat de Commissie van Onderwij s 
voorstelt te eischen, dat de candidaat gedurende minstens twee 
jaar  praktisch werkzaam moet zijn geweest als opzichter, of 
daarmede gelijkstaandeu, ter  beoordeeling van de Commissie 
van Onderwijs, die de leiding over  de examens heeft. e be-
paling treedt in werking bij  het examen af te nemen in 1915, in 

') Volgens de presentielijst waren aanwezig de heeren : 
A. . Freem; J. Gratama; A. Salm G.Bzn.. E. . ; C. B. Post-
humus ; . Schüngel; J. A. v. d. Sluys Veer  ; . J. Wigrnan; 

. E. . P. m ; . E. r  ; J. W. h ; W. J. de 
Groot; F. J. z ; G. C. Bremer; . v. d. t ; A. J. 
Th. ; Alb . Otten; . Bonda; . Zwiers; P. A. Thinners; A. 
W. C. ; B J. Ouëndag; J . Gantvoort; C. A. ; 
Jan Stuyt; S. de Clercq ; W. de Vrin d jr. ; C. J. g ; A. van 
der ; G. Versteeg; G. ; A. Broese van Groenau; 
Jan van der  Valk ; Albert ; G. Stapenséa ; A. J. C. van Spaen-
donck; . . ; J. B. van ; . . E. van a 
Vlieg; J. B. ; ; B. van Bilderbeek; J. F. -
hamer; W. de Jong; A. W. Weissman; J. Wolbers; W. F. Over-
eijnder; C. N. van Goor; . B. N. Bolderman. 
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dien zin, dat voor  dat examen één jaar  practische werkzaamheid 
als boven bedoeld wordt geëischt, en voor  het examen in 1916 
en volgende jaren de volle twee jaar. 

a werd mededeeling gedaan van een schrijven van het 
Bestuur  van den Alg. Ned. Opz. en Teek.-Bond, waarin met inge-
nomenheid het voorstel der  Onderwijs-Commissie wordt be-
groet, aangezien een gelijkluidend voorstel in de Algemeene 
Vergadering van den Bond is aangenomen en nadien door  een 

m is bekrachtigd. Echter  acht de Bond het voldoende 
en daarom meer  wenschelijk. niet te eischen 2 jaar  praktij k als 
opzichter, maar  als adjunct-opzichter. 

n was verder  een schrijven van den heer  Jan , 
waarin deze adhaesie betuigt aan het voorstel van het -
stuur  betreffende de twee jaar  praktij k als opzichter, maar  voor-
stelt, dat deze bepaling eerst in 1915 van kracht zal zijn. 
Ten slotte las de heer  Ouëndag een stuk voor  van den heer -
huizen, (bestemd voor  het B. Weekblad, waarin het echter  wegens 
plaatsgebrek niet tijdi g kon worden opgenomen.) waarin o. a. 
betoogd wordt, dat de eisch van 2 jaar  Opzichters-praktij k ver-
werpelijk is. (Zie het ingezonden stuk op blz. 486). 

e heer  Ouëndag verdedigde het voorstel van de Onderwijs-
Commissie. Zoowel aan deze Commissie als aan de Examen-
Commissie was gebleken, dat de praktische bekwaamheid der 
candidaten te wenschen overliet. t kwam voor  dat personen 
examen deden, die nog nimmer als adjunct-opzichter  of opzich-
ter  werkzaam waren gewiest. En daar  deze practische be-
kwaamheid een hoofd-factor  genoemd mag worden voor  een 
opzichter, is het alleszins billij k te eischen, dat de candidaten 
minstens 2 jaar  practisch werkzaam zijn geweest als opzichter. 

e heer . E. r  achtte de nieuwe bepaling bezwaarlijk 
voor  meerdere candidaten. t komt herhaaldelijk voor, dat een 
jongmensch, dat bijv . 2 jaar  werkzaam is geweest bij  een archi-
tect, dien tij d niet voortdurend heeft geopzichterd, maar  ook 
teekenaar  is geweest. Een dergelijk jongmensch moet toch tot 
het examen toegelaten worden. n zal het voor  de 
Commissie van Onderwijs uiterst moeielijk zijn, die 2 jaar  werk-
zaamheid als opzichter  te controleeren. 

e heer  Ouëndag gaf toe, dat controle niet gemakkelijk is, maar 
dat er  in elk geval de schriftelijk e bewijzen gevraagd worden, 
onderteekend door  den patroon, waar  de opzichter  in dienst is 
geweest. Verder  is het geen eisch, dat de candidaat 2 jaren 
achter  elkaar  heeft geopzichterd; gevraagd wordt alleen, dat de 
totaaltij d van opzichteren minstens 2 jaar  bedraagt. 

e heer d was met den heer r  van meening, dat de 
eisch wat zwaar  is. , de candidaat moet als timmerman 
practisch bekwaam zijn en daarenboven, moet hij  nog 2 jaar  op-
zichter  zijn geweest. 

e heer g achtte het beter  niet te spreken van twee 
jaar  praktij k als opzichter, maar  van assistent van den leider 
bij  bijv . 2 bouwwerken. e kwestie is, dat de jonge opzichters 
over  het algemeen niet weten wat voor  de uitvoering van een 
werk verlangd wordt. 

e Voorzitter  merkte hierbij  op, dat de bepaling, voorgesteld 
door  den heer g moeielijk op te volgen en onbillij k is. Er 
is toch een groot onderscheid tusschen 2 werken, bijv . 2 werken 
als de Amsterdamsche Beurs, en 2 kleine villa' s op het platte 
land. Beter  is het daarom te rekenen naar  den tijd , om meerdere 
zekerheid te hebben van de „routine "  van den opzichter. 

p vroeg de heer , waarom dan niet geeischt wordt 
praktij k als adjunct-opzichter. 

e Secretaris deelde mede, dat de Commissie van Onderwijs 
hiertegen bezwaar  had, omdat adjunct-opzichter  weinig zegt, 
aangezien meermalen personen, die zoo'n beetje bij  het werk 
meeloopen. bijv . in kwaliteit van kalkpiqeur , en feitelij k met het 
opzichteren weinig uit te staan hebben, adjunct-opzichter  ge-
noemd worden. Om dit te vermijden stelt de Commissie van 
Onderwij s voor  te verlangen praktij k als opzichter  of daarmede 
gelijkstaanden. 

e heer  Posthumus s ondersteunde het voorstel van de 
Commissie van Onderwijs; zooveel mogelijk moet bevorderd 
worden, dat de gediplomeerden ook practisch onderlegd zijn. 
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Aan de prudentie van de Commissie van Onderwijs moet worden 
overgelaten de goede grens bij  den eisch van praktische be-
kwaamheid der  candidaten te trekken. 

e Voorzitter  stelde voor, de moeielijkheid, gelegen in het woord 
opzichter  te ontzeilen en te spreken van: twee jaar  opzicht ge-
houden. 

t werd goedgekeurd, waarna het voorstel der  Commissie van 
Onderwijs, aldus gewijzigd werd aangenomen. 
Ten slotte werd eveneens goedgekeurd de bepaling, dat de can-
didaat verplicht is, wanneer  hij  zich aanmeldt voor  het examen, 
direct het examengeld te storten. m wordt dit niet terugge-
geven, wanneer  hij  zich vóór of tijdens het examen terugtrekt , 
behoudens bijzondere gevallen. 

an de orde was hierna het onderwerp : de Concept-
Statuten en . t voor  de saam te 
smelten vereenigingen, . en Bond, opgesteld 

! door  de Fusie-Commissie. n was verschenen 
het praeadvies van het , gepubliceerd in B. Week-
blad no. 36, hetwelk in afdruk den aanwezigen werd uitgereikt. 

e Voorzitter  bracht in herinnering, dat op de jl . g 
benoemd was een Commissie tot het vaststellen van het résumé 
der besprekingen, en stelde voor, dat deze commissie wederom 
benoemd zou worden, hetgeen werd goedgekeurd. 

a las de Voorzitter , ter  inleiding van het belangrijke 
onderwerp, het navolgende voor  : 

Aangezien het gesproken woord, dat goed bedoeld wordt, ook 
wel eens wordt misverstaan of begrepen, heb ik op verzoek 
van onzen Secretaris mijn inleidingswoord voor  heden opge-
schreven. 

t r  had verwacht, dat reeds op de vergadering 
van 28 Apri l j. l een algemeene en principieele beslissing zou zijn 
genomen omtrent de door  de Fusie-Commissie ontworpen Sta-
tuten en . t voor  de samen te smelten vereeni-
gingen . tot Bev. der  Bouwk. en B. N. A. t verloop van deze 
vergadering was echter  een groote teleurstelling èn voor  de 
Fusie-Commissie, èn voor  het , èn voor  de leden, 
wier  tocht naar  Amsterdam nu vrijwe l nutteloos was geworden! 
Zonder  in herhalingen te vervallen, is het toch gewenscht dat ik 
met een enkel woord even in herinnering breng de hoofdzaak 
van het gesprokene op bovengenoemde vergadering. e door 
de Fusie-Commissie praktisch voorgestelde wijze van behande-
ling van het concept ontmoette geen tegenspraak. Een commissie 
werd benoemd om het résumé der  besprekingen betreffende 
eventueel gewenschte veranderingen in Statuten en . -
glement op te stellen (t.w. de . Poggenbeek, van m en 
Gratama) terwij l ten slotte de vergadering zich vereeriigde met 
het voorstel om in laatste instantie door  een re fe rendum 
ook de niet aanwezige leden in de gelegenheid te stellen zich uit 
te r  rechtskundig advies, inmiddels ingewonnen, is 
gebleken, dat de Statuten der n referendum toelaten en 
dit dus niet van kracht is.) 

Om de leden de gelegenheid te geven zich zoo vri j  mogelijk 
te kunnen uiten en hen vooral niet te influenceeren, had het 

r  zich onthouden van het geven van praeadvies en 
wenschte het met dit advies te wachten, totdat het nieuwe Con-
cept Statuten en . t gereed zou zijn, waarin de 
opmerkingen der  beide Vereenigingen door  de Fusie-Commissie 
zouden zijn verwerkt en beslist zou moeten worden door  de 
Architect n der . tot al of niet fuseeren. 
Bij  stemming is echter  28 Apri l j.l . door  de aanwezige leden de 
wensch te kennen gegeven, dat zij  niet wilden overgaan tot be-
handeling van het Concept, alvorens het r  daarom-
trent praeadvies had uitgebracht, zoodat de Vergadering, als 
boven gezegd, moest worden gesloten. 

Gevoerde discussies, die niet aan de orde waren, en bespie-
gelingen over  principieele quaesties, die reeds een jaar  te voren 
waren besproken en beslist, behoef ik hier  niet nog eens te 
herhalen. 

t r  heeft nu ingevolge de wensch van de leden 

een praeadvies uitgebracht en hen daarvan tijdi g door  middel 
van het Bouwk. Weekblad in kennis gesteld. 

t handhaaft echter  zijn vroeger  ingenomen standpunt, name-
lij k dat dit praeadvies praematuur  is (nader  in het praeadvies 
toegelicht) en het verzoekt de leden, bij  de bespreking daarvan, 
zich daarom door  het advies niet te veel te laten beïnvloeden en 
zich zelfstandig te willen uiten, waarbij  vóór alles het groote 
doel in het oog gehouden moet worden. 
Alvorens hiertoe over  te gaan, nog een paar  opmerkingen van 
algemeenen aard. 

r  de geraadpleegde rechtskundigen uitgemaakt hebben (zie 
B. W. No. 36, dato 6 Sept. blz. 442), dat het denkbeeld „fusie" 
juridisc h onbestaanbaar  is, doet zich de vraag voor. op welke 
wijze nu het gewenschte doel het verkrijgen van één Vereeni-
ging van Nederlandsche Architecten te bereiken is 

e Juristen adviseeren, wanneer  men de groote moeilijkheden 
bij  ontbinding der . wil voorkomen en men de belangrijke 
voordeelen van de tegenwoordige . niet prij s wil geven, de 

. te doen blijven voortbestaan, en de leden van den Bond 
(van de 47 leden zijn slechts 13 geen lid van de , de anderen 
wèl) in haar  op te nemen natuurlij k wanneer  de door  de Fusie-
Commissie ontworpen Statuten, al of niet gewijzigd door  beide 
Vereenigingen, zijn aanvaard en voorts de naam zoodanig te 
wijzigen of aan te vullen, dat aan eventueele gevoeligheden van 
de Bondsleden wordt tegemoet gekomen. 
Nu doen zich 2 stroomingen voor. t nadruk verzoek ik nu niet 
te spreken van de uiterste linkerzijd e der  Bondsleden, noch van 
de uiterste rechterzijde van de n of van reactionnairen 
en van conservatieven. 

t kan alleen leiden tot het veronderstellen van bij-oog-mer-
ken en tot vertroebeling der  besprekingen. 

r  moet het recht hebben om vri j  uit zijn oordeel te zeggen 
op welke wijze het verlangde doel niet alleen bereikt kan wor-
den, doch ook op welke wijze hij  meent dat in de toekomst 
krach t van de Vereeniging kan uitgaan. 

s zou men bij  deze 2 stroomingen kunnen spreken van 
idea l is ten en van p r a c t i c i , d w. z. zij  die wel de ideale 
gedachte hebben, maar  vooral ook aan de praktische uitvoering 
dezer  ideale gedachte denken, en dit te meer, omdat beide 
stroomingen zoowel in den Bond als in de . vertegenwoor-
digd zijn. 

e idealisten wenschen één zuivere vakvereeniging. al is die 
ook niet groot. Aan voordeelen die de . bezit, aan legaten 
Godefroy. enz., hechten zij, gezien het groote doel: eenheid en 
kracht, een secundaire waarde. Wat het zwaarste is moet het 
zwaarste wegen, zeggen zij. 

e andere strooming, de meer  praktische menschen, wil het 
ideaal evengoed bereiken, doch vindt het dwaasheid om onge-
mot i vee rd belangrijke voo rdee len, in een 70-jarig be-
staan verkregen, over  boord te gooien. 
k zeg ongemot iveerd, omdat aangenomen mag worden, 

dat op de een of andere wijze tusschen de beide Vereenigingen 
overeenstemming zal zijn te verkrijgen betreffende de Statuten; 
en dus alleen het bezwaar  zal blijken te bestaan iu het ontbin-
den van slechts één Vereeniging in plaats van beide; terwij l 
misschien ook de nieuwe naam voor  de ontbonden Vereeniging 
een bezwaar  zal opleveren. e strooming sluit zich geheel aan 
bij  het Fusie-rapport van 12 t 1912 (onderteekend door  de 

. , van der  Steur, Versteeg, Joliug, Stok en van 
Goor). 

s het daarentegen mogelijk tot overeenstemming te komen, dan 
kunnen de krachten, die nu in beide vereenigingen elk op zich 
zelf dikwijl s het zelfde werk hebben te doen, te zamen werken 
en productiever  zijn. j  mag tevens niet uit het oog ver-
loren worden, dat het prestige van de , als overal 
in den lande geïntroduceerd lichaam met hare vele relaties, 
financieele hulpbronnen, vakbladen, eigen gebouw, tijdschrif -
ten, enz., indien zij  ook tevens de architecten-vakbond kan zijn, 
aan de vak-actie zeker  in hooge mate ten goede zal kunnen 
komen." 

e praktische leden denken aldus : 
e q u a l i t e i t van de leden wordt vastgelegd in de Statuten, ter-

wij l bij  eventueele aanname een Commissie van Toelating de 
qualiteit handhaaft. 

e quantitei t mag men echternietgeheel buiten beschouwing 
laten ; zij  moet belangrijk zijn, wil van een dergelijke Vereeniging 
krach t uitgaan; wil zij  periodieken en andere werken uitgeven, 
waarbij  de medewerkers behoorlijk gehonoreerd worden; wil zij 
een eigen „home"  hebben met vergader- en bibliotheekzalen ; 
verder  gesalarieerde ambtenaren, die in een bedrijvige Vereeni-
gings-huishouding werkzaam, onmisbaar  zijn; en wil zij  prijs -
vragen uitschrijven, subsidies en bijdragen geven voor  verschil-
lende doeleinden in het belang van de professie, de bouwkunst, 
onderwijs, enz.; in het algemeen, wil zij  zich belasten met al die 
zaken, welke de nieuwe Vereeniging in art. 2 van de Concept-
Statuten op zich neemt te volvoeren en waarvoor  de middelen 
moeten worden gevonden. 

A l te geneigd zijn de idealisten om deze beschouwingen toe te 
schrijven aan gebrek aan durf en vertrouwen in de nieuwe denk-
beelden en toestanden, aan behoudzucht en allemansvriend 
willen blijven. t is niet billij k geoordeeld; te meer  daar  ook de 
Fusie-Commissie z e lf zich volgens haar  eigen Toelichting op 
het standpunt heeft geplaatst '): 

„Statuten te ontwerpen tot het in het leven roepen van een Ar -
chitecten v a k-vereeniging, zoo zu iver  mogeli jk als de om-
s tand igheden dit even toelieten, doch om redenen van 
p rac t i schen of ande ren aard daarentegen concessies in 
tegenovergestelde richtin g meende te moeten doen." 

Bij  bespreking van het praeadvies is gelegenheid hier  nader  op 
terug te komen. 
Evenals ik in Apri l in mijn inleiding zeide, moet men dus bij  alle 
besprekingen wel goed bedenken, of men u i t s l u i t e n d 
een zuivere vakvereeniging wenscht, waaronder  verstaan wordt 
een vereeniging. die hoofdzakelijk de ceconomische belangen 
harer  leden behartigt (zooals alle werklieden-organisaties, de 
Aannemersbond, de Nederl. Opzichters- en Teekenaars-Bond. 
en dergelijke ten doel hebben) of wél. zooals de Fusie-Commissie 
in art. 2 sub 2. van haar  Statuten voorstelt, een Vereeniging die 
behalve dat zij  de eigenlijke vakbelangen van den architect be-
hartigt , óók vraagstukken bestudeert op het gebied der  Bouw-
kunst niet alleen, doch ook der  aanverwante beeldende kunsten 
en technische wetenschappen in den meest u i tgebre ide n 
zin van het woord. enz. 
Toen destijds het fusie-vraagstuk ter  sprake is gebracht, werden 
al dadelijk vragen gedaan betreffende ondergeschikte punten, 
welke niet aan de orde zijn gesteld, omdat men zich alleen in 
beg insel verklaren moest vóór of tegen één krachtige Archi -
tecten-vak vereeniging. 

e onderdeden zouden nader  uitgewerkt worden en zij  n uit-
gewerkt in de Concept-Statuten van de Fusie-commissie. Niet te 
ontkennen valt. dat zich daarbij  veel verschil van meening blijk t 
te hebben voorgedaan in de Commissie zelf en het is bekend, dat 
sommige artikelen niet de volle sympathie vau.alle leden der 
beide vereenigingen hebben. 
Gelegenheid zal er  gegeven worden opmerkingen te maken, doch 
in het belang van den geheelen architectenstand verzoek ik 
dringend niet al te zeer  deze details tot hoofdzaken te verheffen, 
waardoor  het bereiken van het hoofddoel, waarvan toch allen 
de wenschelijkheid en noodzakelijkheid inzien, en waarvoor  wij 
toch zijn samengekomen, het mede proelameeren van één ..Archi-
tecten- Vereeniging", in gevaar  zal worden gebracht. 
Gaarne maak ik de woorden van een der  leden der  Fusie-Com-
missie tot de mijne, waar  hij  zegt: 
„da t het lidmaatschap van deze „Architecten-Vereeniging"  een 
richtsnoer  voor  liet publiek zal zijn. zoolang het Staats-Archi-
tecten-diploma het B. a laat hij  buiten beschouwing 
nog niet is ingesteld, en waarbij  bovendien de concurrentie tegen 

 Zie toelichting Statuten fol. 12. 
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de zich noemende ..architecten"  zeer  vergemakkelijkt zal 
worden" . 

n schenke zijn vertrouwen aan de leden der  Fusie-Commissie, 
die reeds blij k gaven niet doof te zijn voor  grondige op- en aan-
merkingen, die hier  en daar  moesten ..nemen"  doch ook ..gaven" 
en een oplossing, een eerlijken tusschenweg, trachtten te ontwer-
pen, welke algemeen goedgekeurd kan worden. 
Ook mag ik nog wel even er  aan herinneren, dat het door  de 
Fusie-Commissie om te werken Concept nader  zal besproken 
worden in een gecombineerde vergadering van de Fusie-Com-
missie met de besturen der  beide Vereenigingen en dat de daar-
uit voortvloeiende voorstellen nogmaals in de Vereenigingen 
zullen worden behandeld, d.w.z. dat deze dan de Statuten, en 
dus het samengaan der  beide Vereenigingen op dien basis, 
hebben te aanvaarden of te verwerpen. 

n Apri l heb ik het reeds gezegd: blijf t elkeen stokstijf zijn stand-
punt handhaven, wordt een zelfde artikel door  den een „t e 
streng"  door  den ander  „t e slap"  geoordeeld, dan is overeen-
stemming en samengaan niet mogelijk. 
Overeenstemming op de hoofdpunten echter  moet verkregen 
worden. 

s veel te lang is het fusie-vraagstuk in behandeling; zoowel 
de . als de Bond zijn daarvan de dupe, want vele architecten 
wachten met het toetreden tot eender  beide Vereenigingen, tot 
het fusie-vraagstuk zal zijn opgelost, en dat wachten is zeker  ook 
niet in het belang van den architectenstand. 

t ongedecideerde van den tegenwoordigen toestand geeft 
zelfs aanleidiug enkelen te doen veronderstellen, dat van de 
fusie toch niets komt. Een niet samengaan zou welde grootste 
ramp zijn die ons kan treffen; want wat zal het gevolg dan zijn ? 
Eerstens, dat men van 2 vak-vereenigingen geen lid kan zijn. 
Van beide vereenigingen zullen dus leden hun lidmaatschap 
opzeggen. n het fusierapport van t 1912 werd daar  reeds 
op gezinspeeld, en werd voorzien dat dit al dadelijk aan de on-
derlinge verhouding der  beide vereenigingen een marquante 
zijde zal geven, die voorts aan een samenwerking, zooals die tot 
nu toe plaats had (gesteld dat zij  gewenscht werd) niet bevor-
derlij k kan zijn. : er  zal een niet te vermijden „con-
currentie-strijd "  ontstaan, die beslist moet worden voorkomen. 
Gaat de fusie niet door, dan is het te betreuren, dat het fusie-
vraagstuk met zulke uitmuntende bedoelingen in behandeling 
genomen, n.l. om te trachten ter  betere samenwerking de 2 
Vakvereenigingen, (waarvoor  zelfs in een groot land, laat staan 
klein landje, geen plaats is) samen te doen smelten — 
ooit aan de orde is gesteld. 

n plaats het „ e e n d r a c ht m a a k t m a c h t"  zal het zijn „ t w e e-
dracht verzwakt"  want er  zal een niet te voorkomen ver-
wijderin g tusschen beide Vereenigingen ontstaan, tot schade 
van den Nederlandschen Architectenstand en tot nadeel van de 
architecten zelf in de naaste toekomst; terwij l slechts de pseudo-
architecten, en zij  die ongaarne één centrale Architecten-ver-
eeniging tot stand zien komen, zullen profiteeren ! 
k doe dus met klem nogmaals een beroep op Uw medewerking 

ter  verkrijgin g van één krachtige en machtige Architecten Ver-
eeniging. t moment is nu daar, laat het niet voorbijgaan, want 
de noodlottige gevolgen zullen niet te overzien zijn. 

t is misschien niet van onpas, dat ik in herinnering breng de 
woorden van een oud lid van de . den r . de f 
door  hem in 1880 gesproken bij  het doen van voorstellen, die 
toen een groote wetswijziging tengevolge zouden hebben gehad ; 
zij  luidden: 

„Word t ten juisten tijd e een reorganisatie verzuimd, dan zouden 
zij  spoedig blijken verachterd of verouderd te zijn ten nadeele 
van haren invloed en het doel harer  stichting, en een bron wor-
den van steeds toenemende teleurstelling voor  hare leden". 

Nog voeg ik hierbij  een citaat uit een aan mij  gericht schrijven 
van den voorm. Voorzitter  van den B. N. A. — e 
Bazel dato 30 Apri l 1911. dat hoewel niet voor  publicatie be-
doeld, toch wel mag worden aangehaald. 

Na er  op gewezen te hebben, dat de . en de Bond niet op een 
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zelfde standpunt staan, en na het voordeel genoemd te hebben 
wanneer  beide zich althans omtrent de hoofdpunten meer 
naderen, roept hij  uit: „dat hij  het oogenblik zal zegenen wan-
neer  dit laatste zal zijn bereikt!" 
Wat mij  zelf betreft, ik heb het hiervoren reeds gezegd, overeen-
stemming, althans omtrent de hoofdzaken ;;ioe/heden verkregen 
worden (de ondergeschikte detailpunten en redactie-quaesties 
zullen wel nader  geregeld worden) en ik reken op Uw aller  me-
dewerking om daartoe te geraken, en om de moeilijke taak, die 
ik heden heb te vervullen, mij  gemakkelijk te maken! 

t heden getuigd zal kunnen worden, dat de . het hare er 
toe bij  heeft gebracht om tot één te brengen wat tot nu toe ge-
scheiden was, ten einde tot grooter  krachtsontwikkeling te ko-
men op vakvereenigings-gebied, het uitgangspunt van de Fusie 
Commissie bij  het aanvaarden van haar  taak!" 

Nadat een krachtig applaus op de woorden van den Voorzitter 
was gevolgd, stelde deze voor  slechts de volgende hoofdzaken 
te bespreken: de naam, de leden-indeeling. het criteriu m te 
stellen aan de architect-leden, de contributie, de Eerecode en 
het advies der  twee rechtskundigen. 

e vereenigde zich de vergadering. (Slot volgt). 

e Alg. Secretaris, 

J. . 

. 

N 
door . W. B. . 

(Vervolg van blz. 470; slot). 
ij  elk plan heeft men te onderscheiden de 
hoofdgedachte en de secundaire gedachte, de 
groote lij n en de détails; deze twee begrippen 
moet men niet verwarren. 

Bij  het uitdrukke n van de hoofdgedachte moet men 
weliswaar steeds op de secundaire gedachten letten, 
maar deze laatste mogen geen hoofdzaak worden. Bij 
elk bouwkundig plan, ook bij  een stedeplan, moet de 
hoofdgedachte zijn, iets te scheppen, dat aan zijn be-
stemming beantwoordt en daarbij  moet men trachten, 
deze schepping in een mooien vorm te gieten. Uit de 
harmonie van doelmatigheid en uiterlijk e schoonheid 
ontstaat pas de ware schoonheid. t men dit in het 
oog dan blijkt , dat een doelmatig plan, waarin voldoen-
de motieven zijn, om door  de hand eens kunstenaars 
tot iets schoons verwerkt te worden, oneindig meer 
waarde heeft, dan een schoonschijnend plan, dat doel-
matigheid mist. t eerste toch kan schoon worden, het 
tweede wordt het nooit. 

k noemde daar  in één adem een bouwkundig plan en 
een stedeplan. Veel overeenkomst is daartusschen, maar 
veel verschil ook. En het verschil moet men hoofdzake-
lij k daarin zoeken, dat bij  een bouwkundig plan een 
zelfde deskundige plattegrond en gevels ontwerpt, ter-
wij l bij  een stedeplan na den ontwerper  van den platte-
grond veel ontwerpers van gevels zullen optreden, 
waarvan er  velen niet deskundig zijn. 

t volgt, dat de stedebouwer niet in détails moet 
afdalen. j  moet ruimt e laten voor  het scheppend genie 
van anderen, die de onderdeelen zullen hebben te ver-
zorgen, maar  hij  moet zorg dragen, dat hij  die anderen 

onderdeelen geeft, waarvan werkelij k wat schoons te 
maken is. Vier t lii j  te veel zijn detailleeringslust bot, 
dan doet hij  zeker  onnut werk, daar  hij  de uitvoering 
van de details niet in zijn hand heeft. 

t ik een voorbeeld aanhalen, dat mijn aandacht trok 
op een van mijn studiereizen, waarbij  ik het genoegen 
had, plannen te mogen bestudeeren op het bureau van 
een h voorman op het gebied van stedebouw, en 
naar  aanleiding daarvan te mogen discussieeren. 
Bij  het ontwerpen van een uitbreidingsplan had men 
een bepaald stadsgedeelte bestemd voor  openbebou-
wing, d.w.z. men liet er  niet toe den aanbouw van rijen -
huizen, maar  men wenschte er  vrijstaande huizen, vrij -
staande dubbelhuizen, enz. tot vijfhuizen toe. Om zich nu 
een voorstelling te vormen, had men op de kaart het ter-
rein geparcelleerd en daarop geteekend de verschillende 
typen door  elkaar, zóó dat men een mooi geheel kreeg. 
Nu deed zich het geval dikwijl s voor, dat op de plaats, 
waar  men een driehuis had ontworpen, een dubbelhuis 
wilde verrijzen, op de plaats van een vierhuis één groote 
villa , enz. zoodat het resultaat geheel verschillend werd, 
van hetgeen men zich eerst voorgesteld had. Toch kwam 
er  iets moois tot stand, omdat de leider  van het geheel 
telkens weer  den nieuw geschapen toestand overzag en 
telkens een volgend gebouw op de beste wijze, en zooveel 
mogelijk met eerbiediging van de kunstopvatting van 
den architect, met het bestaande in verband bracht. 

j  had zich in dit geval zijn eerste moeite kunnen be-
sparen, en had zich kunnen bepalen tot het aangeven 
van den omtrek van het bouwblok. 
Andere gevallen van dien aard doen zich steeds voor. 

n kan wel gissen, waar  een kerk zal komen, of een 
school, of iets anders ; maar  gissen doet missen, en men 
heeft het niet in zijn hand de plek aan te wijzen, waar 
een kerkbestuur  of een schoolvereeniging of een bank, 
een stuk grond zal aankoopen, om een monumentaal 
gebouw te zetten. t is dan noodig, om, voordat het 
gebouw tot uitvoering komt, met den bouwheer  en den 
architect tot overeenstemming te geraken, om uit den 
nieuwen toestand iets schoons te scheppen ten behoeve 
van de geheele stad. 

Een stedebouwer vat dus zijn taak voldoende goed op, 
wanner  hij  bij  het maken van een algemeen plan de hoofd-
gedachte tot uitingbrengt op zulk een wijze, dat zij  tevens 
later  bij  de uitvoering kans biedt op zoovel mogelijk 
schoone effecten. t stratennet in totaal krijg t niemand 
perspectivisch te zien; dat wordt door  ingenieursover-
wegingen primai r  beheerscht. t stratennet bestaat 
echter  uit een aaneenschakeling van in elkaar  overgaan-
de straattafereelen, die achtereenvolgens wel perspec-
tivisch gezien worden; hierop moet dus secundair wor-
den gerekend. 

n beoordeele dus een plan niet naar  de vraag: s 
het tot in détails goed verzorgd?"  maar  naar  de vraag: 

s er  met handhaving van de hoofdindeeling uit elk van 
de onderdeelen wat moois te maken?" 
k meende dus volkomen in mijn recht te zijn, toen ik 

bij  het geven van een toepassing van de door  mij  ont-
wikkelde theorieën, mij  tot het antwoord op de laatste 

vraag beperkte. k maak mij  sterk, dat voor  een grondig 
lezer  die de zaak uit dit oogpunt beschouwt, mijn Alk -
maarsche plan den toets van gezonde kritie k doorstaan 
kan. r  straks verder. Vooraf nog een enkele 
nadere verklarin g waarom ik mij  tot het stellen der 
laatste vraag beperkte. 
Nevens de reeds aangevoerde motieven, droegen daar-
toe de volgende het hunne bij . 

e détailzaken zijn door  het werk van Camillo Sitte 
voldoende naar  voren gebracht. Een schat van motieven 
vindt men in zijn werk r Stadtebau nach seinen 
künstlerischen Grundsatzen."  Verder  vindt men ze in 
werken van Prof. , als „Beitrag e zurPractischen 
Aesthetik im Stadtebau," -
entwurf zur  Stadterweiterung " -
renz-Entwur f zur  Stadterweiterung von , in het 
proefschrift van . . Schmidt, Beigeordneter  der 
Stadt Essen, bij  Triggs, , en vele anderen. r 
nog nieuwe aan toe te voegen, zou zijn, emmers water 
naar  de zee dragen. Er was nuttiger  werk te doen. Nadat 
mijn studie uit de archieven aan het licht gebracht had, 
hoé stedeplattegronden in hun geheel waren ontstaan, 
nadat mij  duidelij k was geworden dat de meeste intieme 
schoonheid niet ontstaan was uit een „academisch 
plan,"  maar  uit een aanpassen bij  hetbestaande, voelde 
ik mij  verplicht, stelling te nemen, tegen de huidig ge-
volgde methode van projecteeren, waardoor  plannen 
ontstaan, waarvan prof. i zoo treffend zegt: „  Wer 
jedoch eine (solche) Planzeichnung mit den Augen so 
durchwandern vermag, alsob er  in der  fertig aufge-
bauten Stadt einherginge, den erfasst schon dasGrauen 
der , wenn er  in einem Stadtplane jenen 
als Schlagwort so. gern gebrauchten „  Grossartigen 
Zug"  und jene innige  von Technik und 

 gewahrt, die eben nur  mitZirke l und l unter 
Befolgung eines einseitigen linearen Systems dem Papier 
aufgelogen ist. 

Noch schlimmer aber  wir d einem zu , wennn man 
sich die n vergegenwartigt, die für  Prunk- und 
Protzbauten aufgewendet werden mussen um mit rein 
ausserlicher  Pracht und Glanzentfaltung dem sogen. 
grossartigen Zuge der  Strassenanlagen gerecht zu 
werden '). 

n versta mij  weer  goed. k loochen niet dat met pas-
ser  en lineaal een schoon „academisch plan"  gemaakt 
kan worden; maar  ik beweer, dat de kans om het te 
maken inde tegenwoordige omstandighedengeringer  is, 
dan de kans op welslagen van een natuurlij k plan. 

r  in dat schoone plan, zal men toch altij d zien voor-
naamheid en niet huiselijkheid; men kan er  zich wel 
op zijn plaats voelen, maar  niet op zijn gemak; de star-
heid der  etikette belet de totstandkoming van intimi -
teit. Een voorbeeld. Wi l men een lange rechte straat mooi 
maken, dan zijn vereischten daarvoor: groote breedte, 
doelmatige beplanting, monumentale gebouwen, goed 
overdachte straatafsluitingen aan beide kanten, enz. 
Zoo'n straat wordt dan monumentaal. m wordt 
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ze nooit, n een klein h stadje heeft men echter 
geen monumentale gebouwen of groote winkels bij  massa 
noodig. Wi l men toch zoon straat voorzien van de gevels, 
waar  zij  om vraagt, dan krijg t men huurkazernes met 
pronkgevels. Zoo'n monumentale straat past niet bij  het 
karakter  van een provincie stadje. Een gebogen straat 
vraagt minder  om tóch nog te slagen en past beter  inde 
omgeving. Gezien de geringe architectonische bekwaam-
heden van de bouwkundigen in zoo'n stadje, prij s ik 
daar  gebogen straten aan. k buig ze echter  niet met 
opzet en geef ze niet zoo maar  een .schoonen draai" , 
maar  ik benut de voorhanden zijnde motieven, om een 
schoonen draai te behouden, en raseer  niet met opzet 
alles, om toch maar  rechte straten te krijgen. Aldus 
ontga ik datgene, waartegen Prof. i waarschuwt, 
en dat door z aangeprezen wordt: e 
.Straszen einzuftihren nur  ihrer  selbst wegen, nur  um 
.neben geraden Straszen auch krumme zu haben, ist 
.jedoch eben so einfaltig, als wenn man sich um beides 
„z u haben, den einen Frackschoss geradlinig, den an-
.deren abgerundet zuschneiden lassen wollte."  ') 

n overwege, dat een _ academisch symmetrisch plan" 
slechts slaagt, wanneer  men de bebouwing ook wat ge-
vels en soort van gebouwen betreft, volkomen in zijn 
macht heeft, en de geheele doorvoering in de hand van 
den scheppenden artist berust; dat echter  een natuur-
lij k plan ook slagen zal, wanneer  verschillende bouwers 
daaraan meewerken. Alles hoeft daar  niet stijlgetrouw 
te zijn, om toch nog een zekere harmonie te verwekken. 

e gebouw, dat daar  nog goed door  den beugel 
kan, zou in een symmetrisch plan rammelen. Een regel-
matige planvorm eischt .einheitliche bebouwing", een 
natuurlijk e planvorm kan die missen, want: bij  een 
rechtlijni g en symmetrisch plan ziet men telkens een 
groot aantal gevels onder  een vloeiend veranderden 
gezichtshoek, gelijkwaardig naast elkaar  of tegenover 
elkaar. n die gevels niet, dan harmonieert 
ook het gezichtsbeeld niet. s een gebogen straat 
treden echter  discontinuïteiten op in de reeks der  op-
volgende gezichtshoeken; daar  staan de huizen niet 
naast elkaar  als soldaten in het gelid, en eischen dus 
niet een gelijkwaardige beschouwing; maar  terwij l de 
eene overheerscht, treedt de andere een weinig terug en 
zoo ontstaat veel eerder  dan in 't andere geval een har-
monisch gezichtsbeeld. 

Na deze uitweiding, die tot goed verstand van de zaak 
noodig was, keeren wij  tot het uitgangspunt terug: . Er 
was nuttiger  werk te doen."  Onze stadsuitbreidingen 
van den lateren tij d gaan nog steeds uit van die op het 
papier  gelogen plannen. n vindt overal terug de in-
ternationaal geworden straatopsieringen, maar  nergens 
vindt men nationale gedachten. En toch hebben onze 
stadskernen een echt nationaal cachet. t wil mij  toe-
schijnen, dat te-veel-zien naar  het buitenland, waar 
zelden terreinsgesteldheden voorkomen, als bij  ons, de 
Nederlandsche stedebouw in die richtin g heeft gedre-
ven. r  uit dién doezel der  navolging op te wekken, 
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dién zachten sluimer  te storen, dat was mijn werk. En 
ik mocht dan ook het genoegen smaken, uit den mond 
van een buitenlandsch stedebouwer, wiens schoenriem 
ik niet waardig ben te ontbinden, te mogen hooren: 
.Wat mij  trof uit uw plan, is het duidelij k uitgesproken 
type e stad. n ziet er  dadelijk uit .den 
strij d tegen het water." 
Wi j  staan hier  te lande voor  moeilijkheden, die haast ner-
gens anders zich voordoen. Onze waterverversching en 
onze rioleering moeten een hoofdrol spelen. Wij  kunnen 
geen effecten verkrijgen met hoog en met laag. Wi j  moe-
ten aangrijpen het eenige motief, dat moeder  natuur 
ons heeft gegeven, .het water." t ons afzien van 
het naapen van buitenlandsche plannen, wier  schoon-
heden wij  uit een kaart zonder  hoogtelijnen niet kunnen 
lezen, en laten wij s de handen inéén slaan, om 
samen een echt e stedenbouwkunst te laten 
bloeien en groeien; daarom elkander  gesteund om het 
werk, dat boven de kracht van den enkeling gaat, samen 
tot stand te brengen. t was het grootere werk, dat te 
doen stond, en waarvoor  de détails moesten zwichten! 

k geloof, dat ik na deze opheldering weinig meer  be-
hoef te zeggen over  het Alkmaarsche plan. Beschouwt 
de welwillende lezer  het aandachtig onder  dit licht, dan 
zal veel, wat hem eerst duister  was, nu helder  ver-
schijnen. 

t ik echter  nog op enkele punten wijzen. 
t terrein, oostelijk van den weg, langs de westzijde 

van het sportterrein en doorloopende tot het Noord-
h , is bestemd voor  fabriekswijk met 

de daarbij  behoorende arbeiders- en beambtenwonin-
gen. t fabrieksterrein ligt gunstig aan groot vaar-
water, de verkeersweg bij  uitnemendheid voor  ons land; 
ligt zoodanig, dat de rook geen hinder  veroorzaakt; 
heeft een verbindingsweg met het station en kan heel 
eenvoudig in verbinding gebracht worden met de 

e tram, welke voor  locaal verkeer  kan zor-
gen. g van deze trambaan door  de -
straat ontlast den Singel van de huidige vuile halte-
plaats. e nieuwe remise kan dan mooi in het oosten 
tusschen de fabrieken een plaats vinden. e arbeiders-
buurt , westelijk hiervan en noordelijk van de gracht 
biedt groote kans om .einheitlich"  gebouwd te worden 
door  de zorgen van een vereeniging voor  volkshuisves-
ting. m is hier  regelmatig ingedeeld en wordt ge-
wezen op een speeltuin en een kerk- tevens marktplein . 
Zoon markt is hoog noodig, om de arbeiders goedkoop 
groenten en aardappelen te doen inslaan. e kerk is 
ritueel oost-west. 

e nadere aesthetische uitwerkin g dezer  eischen moet 
bij  de bebouwing nader  worden geregeld, wanneer  men 
eerst plan en opstand der  te bouwen kerk zal kennen. 

t het echter  mogelijk is, dit onder  zeer  verschillende 
omstandigheden klaar  te krijgen, leeren het Jans- en het 
Sint Geertekerkhof te Utrecht. 
Nu, zonder  vaste gegevens, reeds een plan vaststellen, 
zou tot hetzelfde monnikenwerk voeren, als de boven-
genoemde wijk in Essen. m is de door  de -

rin g 12 Febr. 1912 voorgestelde redactie van art. 28 der 
Woningwet veel beter  dan de tegenwoordige. 
Terwill e van die arbeiders, welke een afkeer  hebben van 
hof jesachtig wonen, — zooals in de speeltuinblokken, — 
zijn ook langere, afgescheiden straten gemaakt. e 
straatrichtingen zijn zóó, dat men tegen de heerschende 
noordwesten winden gedekt is. e t is ver-
der zooveel mogelijk behoed voor  een aan twee zijden 
tegelijker  tij d plaats grijpende onderbreking der  rooilijn . 
k wil nog wijzen op de groote Noord-Zuidstraat, die 

recht is, maar  die aan het noordelijk einde wordt geslo-
ten door  het nauwer  zijn van de straat in het verlengde, 
die op het zuideinde door  de boomen van plantsoen 
en sportterrein een afsluiting verkrijgt , en in het midden 
wordt afgewisseld door  de boomen van de gracht. t 
terrein zuidelijk van de gracht is maar  schematisch in-
gedeeld. t is bestemd voor  goedkoopere burgerhuizen. 

n is het aangewezen voor  open bebouwing. t 
kan men later  nog overwegen; alleen behoude men de 
beide breedere doorgaande straten. e kruising van 
die twee gelijkwaardige straten is, naar  den aard der 
bebouwing naderhand, als men er  aan toe is, nog aesthe-
tisch op te lossen. 

t villapar k is natuurlij k slechts schematisch aange-
geven. n overleg met een tuinarchitect, is dit definitief 
te ontwerpen. Nu wijzen de krabbeltjes er  op, dat men 
er  geen gesloten bebouwing wenscht. 

n bewoners dezer  luxewijk is alle mogelijke luxe aan-
gedaan : vri j  dicht bij  het station, dicht bij  de oude en 
bij  de nieuwe stad, grenzende aan den , uitzicht op 
den mooien stadssingel, post, schouwburg en kerk in de 
buurt , voor  hun kinderen de . B. S. dicht bij , voor  de 
industriëelen een weg naar  hun fabrieken (niet de -
striestraat), het terrein door  een grachtje doorsneden. 
Zi j  genieten wel van den hoogen prijs , dien zij  voor  hun 
terrein moesten betalen. 

t regelmatige binnenblok ten zuiden van de -
tochtstraat is met voordacht in mijn beschrijving .ein-
heitlich"  gehouden. Voor  een enkel bouwblok mag dat 
wel. Als de stad dat wil , kan ze zoo iets wel in de hand 
houden. 

t stadsplein is levendig maar  niet hinderlij k levendig. 
Al s een h marktplei n is het niet regelmatig; 
zijn schoonheid vloeit voort uit zijn geslotenheid. e 
gevels der  domineerende gebouwen houden elkaar  in 
evenwicht. m is het grondtype vierkant. r  de 
plaatsing van den hoogen kerktoren krijg t het echter  in 
de Z.-N. richtin g schijnbaar  den vorm van een diepte-
plein. e gebouwen zijn doelmatig gekozen. t post-
kantoor  hoort in het hartj e der  stad. n wil op het 
plein geen drukt e van postkarrenen wagentjes. m 
heeft het een achteruitgang naar  een zijstraat, welke 
naar  het station en naar  den hoofdverkeersweg leidt. 

e schouwburg met de aansluitende lage huisjes, waar-
boven groen en bloemen prijken , staat er  in waardige 
harmonie met de deftige, beboomde grachten. e bur-
gemeester  ziet steeds levendige drukt e voor  zijn deur, 
leeft mee met zijn stad, maar heeft nietde last van door-
gaand goederenvervoer. e omgeving van de kerk is 

volgens mijn beschrijving (blz. 247, 248) in overeenstem-
ming met de stemmigheid van het gebouw gebracht. e 
meeste menschen zullen dit plein door  den wester  en 
den noorder  ingang bereiken; de minderheid door  den 
zuideringang. , zoo teergevoelig als de heer 

z B. , behoeven zich niet te ergeren. 
l de stad in haar  geheel deze gevoeligheid deelde, 

kan men nog altij d den doorgang onder  het warenhuis 
sluiten en men kan voor  de zekerheid in het plan nog 
een oostelijken doorgang opnemen. k kan echter  het 
banale van zoo'n warenhuis niet inzien. 

t bijeenplaatsen van de symbolen van het laagstof-
felijk e en het verheven geestelijke doet geen kwaad. 

t leven heeft nu eenmaal die tegenstellingen en het 
zou struisvogelpolitiek zijn, deze niet te willen er-
kennen. 

k vind er  iets goeds in, de menschen er  aan te herin-
neren, dat er  nog iets boven aardschen pronk gaat, door 
den kerktoren zich te laten verheffen, achter  maar  boven 
een warenhuis; en tevens is het niet kwaad, dat de 
kerkgangers bedenken, dat het dagelijksch leven ook 
nog eenige eischen stelt. t men niet in de middel-
eeuwen winkels aan kerken vastgebouwd, zoodat de 
kerkbezoekers tevens hun inkoopen konden doen, heeft 
men toen niet dikwijl s markten gehouden op kerkter -
reinen, en aan godsdienstige feesten jaarmarkte n vast-
gekoppeld, zoodat het woord mis nu zoowel godsdienst-
oefening als markt beteekent. En ten slotte, heeft niet 
elke dorpskerk een herberg? t is ook utiliteit , maar 
dat is banaal. 

Een warenhuis kan schitterend zijn en zelfs tegenover 
een antiek monumentaal gebouw een waardig pendant 
zijn. k herinner  mij  b. v. het warenhuis Tietz te Aken. 

e stationsquaestie schijnt erger, dan zij  is. t komt, 
doordat ik de westelijke uitbreidin g wegliet. t men 
die er  bij , dan loopt door  dat stadsdeel een weg naar 
de oude stad. k vind beide stadsgedeelten evengoed, 
of even slecht aangesloten. Een doelmatiger  plaats als 
deze was er  echter  niet te vinden. Om het tegenwoordige 
station te behouden, zou men een heele, in den laatsten 
tij d gebouwde wijk moeten raseeren, om voor  een be-
hoorlijk e entree te zorgen. 
k wijs nog even op enkele punten, hoe b.v. de kerk-

toren de t en de noordelijke straat 
beide schijnbaar  afsluit, hoe de kromte van twee stra-
ten het oog doen vestigen op het door  groen geflankeer-
de theater, hoe de grachten telkens hoofdstraten aan-
genaam onderbreken, hoe er  in de buurt van de markt 
aardige straatkavelingen voorkomen, waarvan wat ar-
tistieks te maken is. Verder  wijs ik op de oplossing van 
het rioleeringsvraagstuk, op de gemakkelijkheid, waar-
mede men den weg vindt door  de duidelij k uitgedrukte 
beteekenis van een straat door  middel van de breedte, 
op de geschiktheid der  bouwblokken, om zonder af-
wijkingen van de bouwverordeningen te bebouwen. 
k hoop met deze opheldering en deze verklarin g olie 

gestort te hebben op de golven van het wildbewogen 
gemoed van kunstenaars, die meenden, dat ik het utili -
teitsprincipe door  dik en dun preekte en dat ik £een 
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oog had voor  nauwkeurig overwogen artistieke effec-
ten, die in mij  slechts wilden zien den civiel-ingenieur, 
die naar  de leelijkheid kruipt , als een kikker  naar  het 
water. t zij  verre. k predik geen doelmatigheids-
leelijkheid maar doelmatigheidsschoonheid. t ook 
artisten inzien, dat deze laatste bestaat, getuige onder-
staand motto van : 

Wer meint, dass nicht das Schone stets mit Nützlichem 
j  /u einen sei, 

r  lass die d davon, fremd sind ihm alle Zwei. 

e wil ik deze opheldering besluiten. Een ieder 
vindt verder  zelf den weg. 

. Q 
G  uitgeschreven door  de 

Sociaal- Technische Vereeniging van e s 
en Architecten. 
Vraag 1. Zij n de straten ten Noord-Oosten van de gevraagde 
tuinstadwij k te beschouwen als uit gewone rijenhuizen bestaan-
de, of dragen ze reeds eenigszins het karakter  van tuinstad ? 
Antwoord. e straten ten Noord-Oosten van de gevraagde Juin-
stadwijk zijn bebouwd met rijenhuizen, hoog 3 verdiepingen, 
(huis, één hoog, twee hoog en zolder). 

Vraag 2 n de tuinaanleg zoo ruim ontworpen worden, dat de 
jaarlijksch e neffo-huuropbrengst gelijk zal zijn aan 4.556" „  van 
de totale aanlegkosten, dus dan klaarblijkelijk.zonde r eenige 
winst voor  het exploiteerend lichaam ? 

Antwoord. r  het exploiteerend lichaam behoeft inderdaad 
geen winst gemaakt te worden. Van de totale aanleg-en bouw-
kosten wordt per  jaar  aan rente en aflossing gevorderd 4.556 . 
Voor  de berekening der  bruto huur, welke gevraagd wordt, 
geven artt . 1 en 2, onder  5, alle gegevens. 

Namens de Jury 
de Secretaris. 

A. . 

. BBS 

N N T N VOO . 
. 

 de
Blijken s het verslag van de s Vergadering stelt de 
Onderwijs-Commissie voor  eenige wijzigingen te brengen in het 
programma van het examen voor  Bouwk. Opzichter. Naar  aan-
leiding daarvan wensch ik enkele opmerkingen te maken. 
Ten le wordt voorgesteld, dat de candidaat practische ervaring 
moet hebben als timmerman. h waarom juist die noodzake-
lijkheid ? Waarom zou een metselaar niet even goed examen 
kunnen doen? t er  een wijziging wenschelijk is, vindt ook 
mij n volkomen instemming. s zooals nu het programma 
is, zou zelfs een smid aan het examen kunnen deelnemen. 

t gaat m.i. echter  niet aan om een timmerman zoover  boven 
een metselaar te plaatsen. . zou het dan ook beter  zijn om te 
bepalen, dat de candidaat practische ervaring moet hebben als 
timmerman of metselaar. t is trouwens ook van algemeene 
bekendheid, dat de meeste bouwkundige opzichters, die voor-
heen timmerman waren, zeer  weinig van steenconstructies we-
ten, hetwelk uit den aard der  zaak volgt, daar  de meeste dier 
opzichters een slechte opleiding genoten. En niet alleen is dit de 
oorzaak, maar  voornamelijk ook dat de . opzichters-ex-
timnierlieden het metselvak als een weinig beteekenend bij  vak 
beschouwen, van hetwelk men bijna niets behoeft te weten. 

n zal een metselaar, die voor  opzichter  studeert, in 
het algemeen wel terdege de houtconstructieleer  besludeeren 
en wat daarmede in verband staat. 

t is daarom m.i. zeer  onbillijk , om alleen aan timmerlieden 
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de gelegenheid te geven examen te kunnen doen, teneinde het 
diploma van Bouwkundig Opzichter  te kunnen bemachtigen. 
Vervolgens kom ik op de tweede voorgestelde wijziging. . dat 
de candidaat reeds twee jaar  als opzichter  werkzaam moet ge-
weest zijn. t voorstel zal in hooge mate ontstemming werken 
in de kringen der  jongere vakgenooten. 
Er zijn er  vele, die, als zij  solliciteeren voor  de betrekking van 
opzichter, zich hooren toevoegen: t U ook het diploma van 
Bouwkundig Opzichter  ?" 
Wordt echter  de voorgestelde wijziging aangenomen, dan zal 
het velen moeilijk vallen een betrekking te verkrijgen als op-
zichter. , die eenigszins bekend is met de lagere vakgenoo-
ten, als timmerlieden en met elaars, weet, dat juist onder  deze 
werklieden dikwijl s flink e krachten schuilen, die o zoo graag 
examen willen afleggen, om zoodoende hunpositie te verbeteren. 
Nu wil men het hun echter  ten eenemale onmogelijk maken. 
Ook brengt de voorgestelde wijziging nog een gevaar  mede, en 
wel dat het diploma van Bouwkundig Opzichter  in waarde zal 
verminderen. s zal het de . Architecten moeilijk val-
len jonge opzichters met een diploma te verkrijgen . n zal dan 
minder  waarde aan een diploma hechten, daar  er  vanzelf meer-
dere flink e opzichters zullen komen, die vanwege hun leeftijd 
het diploma nog niet konden behalen, want al staat er  een mini-
mum leeftijd van 23 jaar  in het programma voorgeschreven, na 
de wijziging zullen weinigen het examen op dien leeftijd kunnen 
doen, daar  de meesten nog geen opzichter  zijn als ze op 21-jarigen 
leeftijd zijn. 

En dan, wat zal het Bestuur  verstaan onder: ..twee jaar  als op-
zichter  werkzaam te zijn geweest"? Wat een geknoei zal hier-
door  ontstaan! Jongelieden of volontairs, die gedurende gerui-
men tij d op een architectenbureau of bouwwerk zijn werkzaam 
geweest, zullen dien tij d opgeven als practische werkzaamheid 
van Bouwkundig Opzichter. Wie moet zulks controleeren ? Een 
getuigschrift daaromtrent wordt immers al spoedig verschaft 
om het ..personeel"  ter  will e te zijn. 
Om deze redenen gaf ik dan ook alle stemgerechtigde leden 
voor  de Algemeene Septembervergadering in overweging: 
1".  niet toe. dat alleen timmerlieden aan het examen van 
Bouwkundig Opzichter mogen deelnemen. 
2U. Verwerpt ook het voorstel, dat de candidaat reeds als opzichter 
werkzaam moet zijn geweest. 

t de vergadering toch de voorgestelde wijzigingen aan-
nemen, dan nog zou het hoogst onbillij k zijn deze reeds in 1914 
in te voeren. Zeer  zeker  zou het dan overweging verdienen.de 
wijzigingen niet vóór 1916 van kracht te doen zijn. Er zijn vele 
studeerenden, die wellicht 1914 of 1915 examen wenschen te 
doen. Gaan de nu voorgestelde wijzigingen toch door, dan zal 
dit voor  velen financieel verlies zijn! e gelden uitgegeven 
voor  de studie zijn dan weggeworpen, daar  ze dan toch niet aan 
het examen kunnen deelnemen. 

 ieder zulks goed bedenken, eer hij stemme: 
Arnhem, 9 September  1913. E. J. O T H U I Z E N . 

Wegens plaatsgebrek kon dit stukje niet eerder  worden opgeno-
men. Zooals uit het verslag van de Vergadering van Architect-

n op 17 September  j.l . blijk t (zie blz. 479 en 480) is het stukje 
op deze vergadering voorgelezen. Voorde beantwoording wordt 
verwezen naar  het gesprokene op genoemde vergadering. 

e . 

. 
e Prijsvragen. e Bond van e architekten wil 

beproeven het prijsvraagwezen te vereenvoudigen. r  het 
steeds stijgend getal prijsvragen gaan te veel geld en arbeid ver-
loren. n wil daarom beproeven in te voeren, dat bij  prijsvra -
gen slechts een eenvoudige schels wordt gevraagd. t kan 
de bouwkunstige opvatting van den ontwerper  voldoende blij -
ken en de beste inzenders kunnen dan tot een prijsvraag in klei-
nen krin g uitgeuoodigd worden. Op deze wijze kunnen de groote 
kosten, die nu verloren gaan, vermeden worden. N.  Ct. 
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 : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Vergadering van Archi -
n op 21 September  a. s. Bouwkunst. Adressen. 

Alg. Sept. Vergadering-Excursie. Slot. — R E D A C T I O N E E L 

G E D E E L T E . g 1913 te 's Gravenhage, 
Arch . , B . L . door  S. de Clercq. e verbetering 
der Volkshuisvesting te Amsterdam. Besproken door  J. . 
Schaad. Gemeentel'ijke Woningbouw, door  A. . 
Berichten. t een plaat. 

. 

G V A N N
. e het besluit van de vergadering van Architect-

, gehouden 17 September  j.l . om binnen een maand een 
vergadering van n te doen plaats hebben tot het 
nemen van een conclusie in zake ..Bauberatung", is deze verga-
dering bepaald op g 21 October  a.s. ten 2 ure n.m. in 
het gebouw der . Wegens tijdelijk e afwezigheid 
van den Alg. Secretaris kon deze vergadering niet eerder  plaats 
vinden. 

t r  vergadert dien zelfden dag, 21 October 
's ochtends ten 10' _> ure. 

. n antwoord op eenige gestelde vragen 
deelt de Commissie van e mede, dat het eerstvolgend 
nummer van „Bouwkunst "  een dubbel nummer zal zijn en zal 
bevatten reproducties van de voornaamste teekeningen en van de 
maquetten, ingezonden op de  voor het
Stndhuis. Tevens zullen enkele voorschetsen en details der  ver-
schillende ontwerpen worden gereproduceerd, terwij l de ont-
werpers in de gelegenheid zijn gesteld zelf nadere toelichtingen 
tot hunne projecten te geven. Aan het geheel is het Programma 
der Prijsvraag, benevens het t toegevoegd. 

r  het r  zijn de volgende adressen ingediend. 
 VA N N T E -

. 

25 September  1913. 

Aan den  der Gemeente

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, 
het r  van de j  tot Bevordering der 
Bouwkunst. 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

dat het met veel belangstelling heeft kennis genomen van het 
voorstel van B. en W. Uwer Gemeente, om den r  van 
Gemeente-Werken ter  zijde te doen staan door  eenen Onder-

r  ; 
dat in verband hiermede het r  de vrijhei d neemt 
Uw College te wijzen op het feit, dat in Uwe zich uitbreidende 
Gemeente talrijk e architectonische vraagstukken betreffende 
stadsaanleg, het stichten van nieuwe en het herstellen van be-
langrijk e oude gebouwen, zich voordoen : 
dat het een gelukkig teeken van dezen tij d is. dat de volle aan-
dacht begint te vallen op het groote belang van een goede archi-
tectonische verzorging van stad en gebouwen ; 
dat dus voor  Uwe Gemeente het aanstellen van een bekwaam 
bouwmeester  in alle opzichten gewenscht is. te meer  daar  de 

r  van Gemeente-Werken een Civiel r  is. 
n waarom het r  met aandrang U in over-

weging geeft te benoemen een Architect of een Bouwkundig 
. 

't Welk doende, enz. 
voor  het r  voornoemd 

w.g. A.  G . BZ N . . Voorzitter. 
J. , Secretaris. 

G T E . 

26 September  1913. 

Aan den  der Gemeente

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen. 
het r  van de j  tot Bevordering der 
Bouwkunst. 
dat het. kennis genomen hebbend van het voorstel van Burge-
meester  en Wethouders, tot het in het leven roepen van een Com-
missie ter  bevordering van den algemeenen kunstzin te -
drecht, dit voorstel ten zeerste toejuicht. 

n een dergelijke Commissie, wanneer  haar  taak breed wordt 
opgevat, eenerzijds veel bijdragen tot vermeerdering der  pu-
blieke belangstelling in kunst, en tot een goede leiding der  kunst-
ontwikkeling, anderzijds kan deze Commissie op vruchtbare 
wijze het Gemeentebestuur  adviseeren over  kunstaangelegen-
heden, die zich in Uwe Gemeente voordoen. 
Waar. naar  het r  meent, een dergelijke alzijdige en 
officieele Commissie in geen der  steden van Nederland nog in 
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het leven is geroepen, wenscht het r  U geluk met 
Uw initiatief ; 
dat tot de werkzaamheden van een dergelijke Commissie ook. 
ja misschien wel in de eerste plaats, behoort de bevordering van 
het architectonisch schoon, spreekt wel van zelf. 

t welke kunst komt het publiek meer  in aanraking dan met 
de bouwkunst, zoo wat betreft de woningenhaarinterieur.de 
straataspecten, de aanleg van parken, enz. 
En waar  juist de goede en ware appreciatie van deze kunst nog 
niet zoo algemeen is als die van de andere beeldende kunsten, 
daar  vertrouwt het , dat de bemoeiingen der  Com-
missie zich vooral ook op dit gebied zullen bewegen. 
Ten einde voor  belangrijke stedenbouwkundige en bouwkun-
dige onderwerpen op aesthetisch gebied in Uwe Gemeente een 
goede, speciaal deskundige voorlichting te verkrijgen , zou het 
aanbeveling verdienen, naast de genoemde Commissie te stich-
ten een Schoonheidscommissie, gelijk in Amsterdam, 's Graven-
hage. Arnhem en n (N. ) reeds sedert eenigen tij d is in-
gesteld. 

t Uw College nader  advies in deze van het r 
wenschen. dan is het r  gaarne hiertoe bereid. 

't Welk doende, enz. 
voor  het r  voornoemd 
(w.g.) A.  G . B Z N . Voorzitter. 

J. , Secretaris. 

E N T E . 
26 September  1913. 

Aan den  der Gemeente
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, 
het r  van de j  tot Bevordering der 
Bouwkunst. 
dat het naar  aanleiding van ontvangen mededeelingen een on-
derzoek heeft ingesteld naar  den toestand van het ijzerwerk der 
klokken en van het carillon van de e Vrouwe toren te Edam; 
dat hierbij  bleek, dat dit ijzer  zich ii i een dusdanigen slechten 
toestand bevindt, dat er  groot gevaar  bestaat voor  het naar  be-
neden storten der  klokken, in het bijzonder  van den zwaren 
heeluurs-klok en den daaronder  hangenden halfuurs-klok ; 
dat bij  een dergelijk ongeluk ook de toren zelf ernstig bescha-
digd zou worden; 
dat deze toren behoort tot een der  fraaiste monumenten van de 
stad Edam, welke stad bij  landgenoot en vreemdeling om hare 
belangwekkende oude gebouwen bekend is. 

, waarom het r  Uw College ernstig in over-
w e g ' n g geeft te bevorderen, dat het genoemde ijzerwerk af-
doende verbeterd wordt. 

't Welk doende, enz. 
voor  het r  voornoemd, 

(w. g.) A.  G . BZ N . , Voorzitter. 
J. . Secretaris. 

E -
E OP 16 EN 17  1913. 

(Vervolg van blz. 482. Slot). 

e heer  Posthumus s opende de besprekingen 
over  het praeadvies van het r  betref-
fende de Concept Statuten en . t der 
 Fusie-Commissie en wenschte enkele principieele 

beschouwingen te houden. Spreker  herinnerde er  aan. hoe in de 
vorige vergadering vooral geopponeerd was door  de heeren 

, l en spreker, en sprak zijn voldoening er  over 
uit. dat dit was geschied, aangezien uit het advies der  rechts-
kundigen wel blijkt , dat de . groot gevaar  kan loopen. 
Spreker  hoopt dat de fusie tot stand komt en zal gaarne hiertoe 
medewerken. Tegen twee zaken moet hij  zich echter  verzetten, 
tegen de eerecode en tegen de contributieheffing naar  draag-
kracht. t is verkeerd voor  onzen eigen stand een eerecode te 
maken. Welke stand heeft dit ooit gedaan ? Een dergelijke eere-
code haalt de waardigheid van den architect naar  beneden. 

wanneer  de code algemeen bekend, gepubliceerd wordt. e ar-
chitecten moeten de bepalingen der  code bij  zich dragen, in het 
hoofd, in het hart hebben, maar  zij  moeten niet gepubliceerd en 
bij  de Statuten gevoegd worden. 
Wat de contributi e betreft, staat spreker  op het standpunt dat 
alle leden dezelfde rechten moeten hebben en dus dezelfde con-
tributi e moeten betalen. e regeling geeft tevens een gezonden 
grondslag voor  het financieel beheer  van de Vereeniging. n ge-
vallen van nood. wanneer iets extra's gedaan moet worden, 
zullen zeker  enkele leden wel genegen zijn, bij  te springen. 

e heer r  vroeg hierop, of bij  het opstellen van het 
praeadvies ook ruggespraak gehouden was met het bestuur 
van den Bond v. N. Architecten en of dit ook omtrent den voor-
gestelden naam van de Vereeniging gepolst was. Wat de eere-
code betrof, was spreker  het met t 
de eerecode overbodig was. 

e Voorzitter  herinnerde hierop aan den door  de Fusie-commis-
sie voorgestelde regeling in zake de fusie, welke in de j.l . gehou-
den Alg. g was goedgekeurd, namelijk, dat de 
Concept Statuten en . t behandeld zullen worden 
in de beide Vereenigingen; daarna wordt van de voorgestelde en 
door  de meerderheid aangenomen wijzigingen een nauwkeurig 
résumé aan de Fusie-commissie overgelegd; de Fusie-commissie 
rapporteert hierover  aan de beide Vereenigingen en zal, indien 
mogelijk, gewijzigde voorstellen voor  Statuten en t in-
dienen. a zullen de besturen in een gecombineerde verga-
dering met de Fusie-commissie over  de voorstellen haar  gevoe-
len te kennen geven, waarna de daaruit voortvloeiende voorstel-
len opnieuw in de Vereenigingen zullen worden behandeld, 
met dien verstande, dat zij  slechts in hun geheel te aanvaarden 
of te verwerpen zullen zijn. 

a wees de Voorzitter  op de kwestie van den naam. die geen 
onrust behoeft te baren, daar  volgens het rechtskundig advies de 

. haar  naam zonder  bezwaar geheel kan wijzigen of aanvullen. 
Vandaar  dat voorgesteld wordt: j  tot Bevordering 

'der Bouwkunst, Bond van Nederlandsche Architecten, waarbij 
de beide namen bewaard blijven en de samenvoeging histo-
risch wordt vastgelegd. 
Ten slotte stelde de Voorzitter , op verzoek van den heer  Post-
humus s voor, de beide onderwerpen: eerecode en con-
tributie , eerst af te handelen. 
Betreffende het eerste punt deelde de Voorzitter  mede. dat i.oo-
wel de Fransche als de Belgische architectenvereeniging haar 
eerecode bezitten, die óf bij  de Statuten óf bij  de -
tabel is gevoegd. Spreker  brengt in herinnering de toelichting 
van de Fusie-commissie op de Eerecode. welke zeer  duidelij k is 
en waarmede het r  zich vereenigt Gevraagd is, of 
de eerecode onderteekend moet worden, maar  het r 
acht dit niet noodig en niet gewenscht. t kan niet ontkend 
worden, dat de eerecode vooral voor  de jongere architecten een 
goede richtsnoer  kan zijn, terwij l ook menig oudere architect 
haar  in enkele gevallen zal willen raadplegen. t -
stuur  meende dan'ook tegen de eerecode geen bezwaar  te moeten 
maken. 
Nadat de heer  Otten er  op gewezen had, dat ook de accountants 
en de notarissen een raad van eer  hebben, bleef de heer  Post-
humus s de publiek bekend gemaakte eerecode verwer-
pelijk vinden, en meende hij . dat de architecten zich hiermede 
zelf een klap in het aangezicht geven. 

n kwam de heer  v. m op. die verklaarde veel voor 
de eerecode te voelen, en meende in deze namens vele jongeren 
te kunnen spreken. t valt niet te ontkennen, dat er  slechte 
gewoonten heerschen bij  meer  dan een architect; de eenige 
goede weg tot bestrijding is een openlijke behandeling en een 
duidelijk e formuleering van wat de goede usances van den archi-
tect zijn. 

e heer  de Groot achtte de bezwaren van den heer  Posthumus 
s gevoelsbezwaren, maar geen logische bezwaren. e 

eerecode is een vastlegging van wat jaren lang onder  de beste 
architecten is aangenomen; en spreker  kan met den besten wil 
niet begrijpen, dat er  bezwaar bestaat tegen het drukken van 

datgene, wat algemeen als goed wordt erkend. e eerecode is 
geen schande voor  de architecten, integendeel een eer, omdat 
zij  nu zoo ver  zijn gekomen, dat de goede usances, de eerecode, 
een grondwettelijk artikel van hun Statuten zijn geworden. 
(Applaus). 
Nadat deVoorzitter  er  nog op gewezen had, dat men de beteeke-
nis van het woord eerecode niet overdrijven moet. dat zij  eigen-
lij k alleen eenige algemeene regelen bevat, waarmede ieder 
architect zich kan vereenigen, werd, met drie stemmen tegen, de 
eerecode goedgekeurd. 

a bracht de Voorzitter  de contributie-regeling in bespre-
king, waarbij  hij  de aandacht erop vestigde, dat een contributie-
heffing naar  draagkracht der  leden zeer  zeker  het meest bevor-
derlij k zal zijn om in deze tot eenheid met den Bond te komen, 
aangezien de Bond een dergelijke regeling heeft. Persoonlijk is 
spreker  er  echter  tegen en geeft hij  de voorkeur  aan een vaste 
contributie, zooals alle vereenigingen deze hebben. Tevens is 
mogelijk: een vaste contributi e met toeslag. Bij  de contributie-
heffing naar  draagkracht wordt door  meerderen het onaange-
naam gevonden, den Penningmeester  bekend te maken met de 
jaarlijksch e verdienste. t is echter  te ondervangen door  het 
aanstellen van een accountant. Echter  blijf t ook deze regeling 
zeer  omslachtig, zoodat spreker  een vaste contributi e beter  aeht. 

e heer t ondersteunde deze woorden; bij  een vaste 
contributi e kan veel beter  een begrooting opgemaakt worden. 
Wordt contributieheffing naar  draagkracht ingevoerd, dan acht 
spreker  het billij k dat deze geschiedt naar  de -
ting en niet naar  de Bedrijfsbelasting. 

e heer g verdedigde hierop het standpunt, dat wie het 
meeste verdient ook het meeste moet betalen aan de vakver-
eeniging; hij  stelde voor: een vaste contributi e en verder  een 
hoofdelijken omslag naar  rato van de Bedrijfsbelasting. e 
vaste contributi e kan laag zijn ; maar  verkeerd is het, zooals de 
heer  Posthumus s wil, dat in extra omstandigheden de 
Vereeniging zal drijven op de goedgeefsheid, op de giften van 
enkele leden (Applaus). 

e heer  Posthumus s kwam tegen de voorstelling op, alsof 
hij  er  voor  was, dat de Vereeniging min of meer  bedeeld moest 
worden. j  meende, dat in extra gevallen meerdere leden be-
reid zouden zijn mede te werken, ook financieel. Spreker  bleef 
bij  het bezwaar, dat contributieheffing naar  draagkracht on-
zekerheid der  inkomsten van de Vereeniging geeft, en daardoor 
moeilijkheden bij  de begrooting. 

e heer r  sloot zich hierbij  aan; toch meende spreker, 
dat, gelijk de Fusie-commissie zelf mededeelt, dit punt geen 
reden tot stranding der  fusie mag zijn. Wordt vaste contributi e 
verworpen dan acht spreker  een vaste contributi e met toeslag 
wenschelijk. 
Ook de heer k verklaarde zich voor  een vaste contri-
butie ; contributieheffing naar  draagkracht kan onbillij k zijn, 
want wanneer  2 architecten hetzelfde verdienen, maakt het 
groot verschil in de financieele draagkracht als de een een groot 
gezin en de ander  een klein gezin heeft. 

e heer  ile Groot achtte het gronddenkbeeld van progressieve 
contributi e billij k en juist. Toch zullen bij  de toepassing zich 
ernstige nadeelen voordoen, zooals de praktij k leert. Er ontstaat 
namelijk een klasse van hoogst-aangeslagenen, en deze worden 
ontzien, ja moeten ontzien worden, anders bedanken zij  voor  de 
vereeniging en gaat deze financieel achteruit. All e leden moeten 
vri j  en als gelijken tegenover  elkander  staan in een vereeniging. 

t geschiedt bij  vaste contributi e en daarom is spreker  hier  voor 
e Voorzitter  achtte een vaststaande contributi e geen bezwaar 

voor  de leden; de leden moeten 27 jaar  zijn en zij  kunnen dus 
wel de contributi e betalen. j  komt het niette onderschat-
ten voordeel, dat bij  deze regeling de financieele basis van de 
begrooting vaststaat. 

e heer  Weissman kon zich met de genoemde bezwaren niet 
vereenigen; bij  den Bond bestaat de contributi e naar  draag-
kracht al 5 jaar, en nooit heeft zij  tot moeilijkheden aanleiding 
gegeven. 

e heer  van Goor sloot zich hierbij  aan, en verdedigde het de-
mocratisch beginsel, dat wie het meest verdient het meest moet 
betalen. Spreker  gaf ten slotte in overweging niet over  de details 
te spreken, maar  alleen over  het beginsel: contributi e naar 
draagkracht of vaste contributie. 

e heer  Otten bracht in herinnering, dat voor  een paar  jaar  in de 
. contributieverhooging is ingevoerd. t ging niet bezwaren 

gepaard en is geen gezonde oplossing. Wanneer  contributi e naar 
draagkracht wordt toegepast, behoeft de . nooit meer  bij  hare 
leden aan te komen om verhooging. Wanneer  de begrooting is 
vastgesteld, wordt het door  de leden te betalen percent bepaald, 
en kunnen de begrooting en het percent door  de leden in de ver-
gadering worden goedgekeurd of verminderd, e regeling is 
eenvoudig en logisch en daarom aan te bevelen ; bij  den Bond 
werkt zij  goed. 

e heer r  meende dat er  nog al onderscheid was 
tusschen het budget van den Bond en van de ; waarop de 
heer  de Clercq er  op wees. dat bij  zeer  groote instellingen, als 

k en Gemeente, toch ook belastingheffing naar  draagkracht 
bestaat. 

r  de woorden van den heer  Posthumus s verklaarde 
de heer  van m zich bekeerd van voorstander  van vaste 
contributi e tot die van contributi e naar  draagkracht, want juist 
de invloed van enkele gefortuneerde leden, die zoo nu en dan om 
hulp gevraagd worden, is zeer  verwerpelijk in een vereeniging. 
Nadat de heer  de Groot nog eens gewaarschuwd had tegen het 
gevaar  van hoogstaangeslagenen, en de heer  van a Vlieg 
betoogd had, dat hij  zich met de woorden van den heer -
weg vereenigde. maar  dat, wanneer  een minimum contributi e 
wordt voorgesteld, er  ook een maximum contributi e moet zijn, 
werd het beginsel in stemming gebracht. 

t 28 stemmen voor  en 20 tegen verklaarde de vergadering 
zich voor  contributieheffing naar  draagkracht. 

e wijze waarop die heffing nader  geregeld moet worden, zal 
later  behandeld worden, wanneer  desbetreffende voorstellen 
door  de Fusie-commissie zijn geformuleerd. 

a werd de gemeenschappelijke lunch gebruikt in het Ame-
rican , waarna ten 2 ure de vergadering werd voortgezet. 
Aan de orde was de naam van de Vereeniging. t r 
stelde voor  deze te doen zijn : j  tot Bevordering dei-
Bouwkunst. Bond van Nederlandsche Architecten, waarmede de 
vergadering zich vereenigde. 

a deelde deVoorzitter  mede, dat ingekomen was een amen-
dement op het praeadvies van het , om niet te lezen 
in art. 1: e vereeniging is een architecten vakvereeniging. maar 
een architecten vereeniging. Ook de Bond heeft een dergelijke 
omschrijving van vakvereeniging niet. 
Spieker wees er  op, dat de architectenvereeniging niet gelijk te 
stellen is met zuiver  economische vakvereenigingen. zooals de 
werklieden die hebben, maar  dat zij  ook de bouwkunst en meer 
algemeene belangen dient. Ook is voorgesteld te spreken van 
een instituut , gelijk het Engelsche . . B. A. 

e heer  van Goor kon zich hiermede niet vereenigen; wanneer 
de vereeniging inderdaad een vakvereeniging is, is er  ook niets 
geen bezwaar tegen dit in de statuten te vermelden. Bouwkunst 
bevorderen behoort ook tot de werkzaamheid der  architecten-
vak vereeniging. 

e heer r  was het met den Voorzitter  eens. Een archi-
tecten vereeniging behartigt uit den aard der  zaak ook de vak-
belangen van den architect. t is dus niet noodig uitdrukkelij k 
te spreken van vakvereeniging. n maakt dit op het 
publiek geen gunstigen indruk . 
Nadat de Voorzitter , op verzoek, nog had medegedeeld dat het 
amendement van hem afkomstig was, werd in stemming gebracht 
het voorstel: alleen te spreken van architecten vereeniging. t 
voorstel werd met 25 tegen. 21 voor  en 1 blanco verworpen, 
waarmede het praeadvies te dezer  zake van het r 
was aangenomen. 

Aan de orde was daarop de behandeling der  Groepverdeeling. 
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Nadat de Voorzitter  het desbetreffend artikel van het praeadvies 
van het r  had voorgelezen, wees hij  er  op, dat het 

r  de vrijhei d had genomen van de Concept Statuten 
der Fusie-commissie af te wijzen, aangezien het de voorgestelde 
leden-indeeling niet gelukkig achtte, en in het t 1912, 
dat als basis was aangenomen voor  de Fusie-Statuten, gesproken 
wordt n enBuitengewone t is de laatste groep, 
die moeilijk in een goeden naam te vatten is. e Belgen spreken 
terecht van s associés. Ten einde een goed h 
woord hiervoor  te vinden is het advies gevraagd van prof. J. te 
Winkel , die aanried te spreken van Gewone , en van 
Buitengewone . 
Vond de heer r  de door  het r  voorge-
stelde indeeling zeer  geschikt, de heer  de Clercq achtte haar  niet 
juist, en verdedigde het standpunt van den Bond, dat slechts 
één soort leden kent. Spreker  oordeelde dit juist in een vak-
vereeniging. Wi l de Vereeniging hare bijgroepen niet verliezen, 
goed, maar  dan moeten die groepen ondergeschikte namen heb-
ben. t r  maakt nu in zijn praeadvies alle groepen 
tot leden. t is onjuist; er  moet maar  één soort leden zijn. 

e Voorzitter  wees op de de hoofdzaak, namelijk dat de bij -
groepen in goed verband moeten blijven met de , anders 
verzwakt deze te veel, en vervalt de reden voor  velen om zich 
bij  de Vereeniging aan te sluiten. 

e heer d was bang, dat wanneer  dat contact los werd, al 
spoedig naast de vakvereeniging een nieuwe vereeniging zou 
worden gesticht. 

e heeren v. m en v. Bilderbeek verklaarden zich met de 
benaming: Begunstiger, voorgesteld door  de Fusie-commissie, 
geheel te kunnen vereenigen. 

e Fusie-commissie, zeide de heer  v. Goor, heeft, gehoord de 
debatten in . en Bond. gemeend de vakvereeniging zoo zuiver 
mogelijk te moeten maken, zoodat zij  slechts 1 soort leden in de 
vereeniging voorstelt. Buitengewone leden zijn leden, zoodat 
een teekenaar, B. . kan zeggen; ik ben lid van de vakvereeniging 
van architecten. t is gevaarlijk. Verliest de vereeniging door 
deze verzuivering wat leden, dan moeten de architecten maar 
wat meer  contributi e betalen. 

e Voorzitter  kon zich voorstellen, dat er  ook anders geoordeeld 
werd. e nieuwe vereeniging is niet een absoluut zuivere vak-
vereeniging, en daarom kan men best spreken van Buitenge-
wone leden. 

n merkte de heer  van Goor op, dat al is inderdaad de 
meest zuivere vakvereenigingstoestand nog niet geschapen, de 
samenstelling daarom niet nog onzuiverder  gemaakt behoeft te 
worden. e financieele toestand moet geen schrikbeeld worden. 

k moet zijn : één krachtige vakvereeniging te verkrijgen 
(Applaus.) 

e heer r  achtte bij  te ver  doorvoering van het begrip 
vakvereeniging, niet alleen de financieele, maar  ook de moreele 
bezwaren groot. , het is zeer  zeker  wenschelijk, dat de 
bijgroep ingenieurs, genie-officieren enz., volop met de . blijf t 
medewerken. n wij  deze n noemen; de Bondsleden 
worden daar  als het ware boven uitgehaald met een -j- teeken. 

e Voorzitter  ondersteunde deze opvatting en noemde meer-
dere personen, die geen architect zijn en toch zeer  verdienste-
lij k medewerken. 

e heer  de Groot merkte op, dat nu heel anders door  enkelen 
geoordeeld wordt over  begunstigers dan heden ochtend. Geen 
enkele vereeniging wenscht op de gunsten van anderen te drij -
ven. Spreker  was het met den heer r  eens en bracht 
hulde aan de taktiek van het r  bij  de vaststelling 
van de voorgestelde benamingen. Een zuivere vakvereeniging 
wordt eerst op den duur  verkregen. Nu kan de Vereeniging als 
overgang deze groep van ingenieurs, genie-officieren, enz. nog 
niet missen. 

e heer  Bolderman erkende, dat de B. v. N. A. een vakvereeni-
ging is. waarbij  de . een gemengd gezelschap is. Wordt  bij  de 
fusie het grootste deel der  leden van de . Begunstigers, dan 
wordt de . den nek omgedraaid. 

Ook bij  de s heeft men het algemeene lichaam, het 
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. t v. , en de vakvereeniging: Vereeniging 
v. e ingenieurs, die zeer  goed samenwerken en één vak-
blad hebben. Zoo moet het ook bij  de architecten. 

e voorzitter  merkte op, dat deze beschouwing geheel buiten 
de orde gaat, daar  in i j.l . principieel besloten is, te streven 
naar  fusie. 

e heer  Bolderman achtte het verkeerd, dat de toestand op de 
spits gedreven werd, en juicht ; het tusschenvoorstel van het 

r  toe. 
n stemming werd gebracht het voorstel met de verste 

strekking, namelijk van de Fusie-commissie, die den naam 
Begunstigers aanbeveelt. t voorstel werd met 25 stem-
men tegen, 23 voor, verworpen. 

p werd bij  acclamatie de naam Buitengewone leden aan-
genomen. 

a werd in stemming gebracht de naam der , of deze 
zou zijn Bondslid of , waarbij  de heer  v. Spaendonck voegde 
den naam . Op deze 3 namen werden respectie-
velijk uitgebracht 1 stem, 32 stemmen en 12 stemmen, zoodat 
de naam n gekozen was. 

a ontspon zich een debat over  de benaming der  over-
blijvende groep, de Opzichters en Teekenaars. 

e heer  v. a Vlieg stelde voor, deze te noemen toege-
voegde leden, wat geen instemming vond. e Voorzitter  gaf 
den naam Bouwkundigen in overweging, hetgeen door  den 
heer  Schüngel en den Secretaris bestreden werd. aangezien de 
architecten de groep bouwkundigen niet moeten erkennen. 

e Voorzitter  meende, dat de benaming Technisch abonné mis-
schien gebruikt kon worden. 
Besloten werd aan het r  het kiezen van een goede 
benaming over  te laten. 

p wees de heer r  op de onbillijkheid , dat 
de Bouwkundige , die nog geen d kunnen worden. 
Buitengewoon d moeten worden. Zij  hebben de beoefening der 
bouwkunst tot hun levenstaak gekozen, en mogen dus wel een 
zekere bevoorrechting genieten. Eerst na dri e jaar  zelfstandige 
praktij k kunnen zij d worden, maar  zij  moeten dan nog eens 
gekeurd worden door  de Commissie van Onderzoek. t is niet 
rechtvaardig. n zij  direct na 3 jaren, zonder  onderzoek, 
worden toegelaten. 

e Voorzitter  wees er  op, dat het r  voorstelt, dat 
alleen de 3 jaren zelfstandige praktij k van den . wordt on-
derzocht, niet zijn capaciteit. 

e heer k achtte de uitzondering voor  de B. . onbillijk . 
Allen moeten over  één kam geschoren worden. Wanneer  zij 
werkelij k goed zijn, zal dat ook wel aan de Commissie van On-
derzoek blijken . 

e heer r  merkte hier  tegen op, dat de Examencom-
missie de B. s reeds onderzocht heeft, en dat een keuring der 
Commissie van Onderzoek daardoor  onnoodig wordt. t is niet 
te verwachten, dat de B. s direct na hun afstudeeren zelfstan-
dige praktij k krijgen . Spreker  stelde daarom voor  het woord 
„zelfstandig"  in het praeadvies weg te laten. 

e heer t was hier  tegen; de Bond wil geen bevoorrech-
ting van enkele leden, maar  wel gelijkheid voor  alleu. Waar ar-
chitecten,uit de praktij k voortgekomen, 3 jaren zelfstandige prak-
tij k moeten hebben om toegelaten te worden als . moet dat 
ook voor  de B. . gelden. 

e Secretaris meende, dat de B. . niet naar  zijn capaciteit be-
oordeeld behoeft te worden, aangezien hij  een diploma van t 
heeft. t is geen bevoordeeling. Wel wordt de B. . echter  be-
voordeeld, als van hem geen 3 jaar  zelfstandige praktij k ge-
vraagd wordt. 

e heer  van Goor had ernstige bezwaren tegen het schrappen 
van het woord „zelfstandig" , daar  dat in strij d zou zijn met het 
criterium , dat voor  de n geldend is. 

e heer  van m achtte het absoluut gewenscht. dat de Bouw-
kundig s bij  de . blijven. t men alleen verlangen, 
dat wanneer  zij  zich opgeven, zij  zelfstandig practisch werkzaam 
zijn. t men de toegang voor  hen te bezwaarlijk, dan gaan zij 
over  naar  de Afd . Bouwkunde van het . . v. . 

G 1913 T E 'S , 
T J. G B. . 

. 
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C I N T E R N A T I O N A L E :a 
U i l L A N D B O U W U U 
T E N T O O N S T E . L L I N G 
'3 N  A G E 

5 SEPT. 1913 3 

Situatie. 

e Voorzitter  deelde mede, dat dit bezwaar niet denkbeeldig is, 
aangezien, naar  het verluidt , ook de Vereeniging van e 

s een vakgroep van B. s gaat stichten. Gescheiden 
zal dan worden, wat wij  juist wenschen te vereenigen. 

e heer  Ouëndag stelde ten slotte voor  het woord zelfstandig te 
schrappen, en de praktij k te doen beoordeelen door  de Com-
missie van Onderzoek. 

t werd met 22 stemmen voor. 13 tegen aangenomen. 
Na toelichting van den Secretaris werd mede aangenomen de 
bepaling, dat de Commissie van Onderzoek tevens de bevoegd-
heid heeft te onderzoeken, of een , candi-
daat voor  het lidmaatschap, toch voldoende zelfstandige arbeid 
verricht om toegelaten te worden als . 
n aansluiting aan het Praeadvies van het , was de 

vergadering verder  van meening, dat het niet wenschelijk is de 
functies in te stellen van Bestuurs-Secretaris en Bestuurs-
Penningmeester  en werd de voorkeur  gegeven aan de regeling 
met een Alg Secretaris, zooals die op het oogenblik in de . 
plaats vindt. 
Nadat de Voorzitter  op de overige hoofdpunten der  Concept-
Statuten had gewezen, die alle werden aangenomen, werd ten 
slotte het praeadvies van het r  onder  applaus goed-
gekeurd. 

e Voorzitter  verheugde zich zeer  over  dit resultaat en dankte 
allen voor  hunne medewerking. 
Besloten werd, het onderwerp „Bauberatung"  niet meer  te be-
handelen, maar  hiervoor  binnen een maand een speciale verga-
dering van n te beleggen. 

e heer  v. m dankte namens de aanwezigen deu heer  Salm 
voor  zijn leiding en het r  voor  zijn praeadvies, 
waarna de vergadering gesloten werd. 

p werd E.N.T.O.S. bezocht, waar  meerderen zich vereenig-
den aan een gemeenschappelijken disch. 

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

Schaal 1 op 5000. 

. 

G 1913 
T E . 

T J . , B. . . 

eer  dan architect (de man die alles maakt) 
wordt de bouwkundige van heden: ordenaar. 

j  is het die zich in een of ander  geval in-
werkt tot hij  er  geheel in opgaat en het over-

ziet, waarna hij  de factoren ordent daarbij  strevende 
naar  technische en aesthetische volmaking. 
Word t ook dikwijl s deze hoofdfunctie van ordenen, 
verzwakt door  factoren die minder  invloed behoorden 
te hebben, een architect behoort te waardeeren de 
gelegenheid, en te veroveren de bevoegdheid om de 
meer  beperkte taak van het bouwen-zelf, uit te breiden 
tot het eerst ordenen van de meer  algemeene factoren, 
waarvan het huisje-bouwen toch maar een onderdeel is. 

e aanvangswerkzaamheid van hem moet dan ook 
zijn het omvatten van het geheel, waarop eerst later  een 
steeds grondiger  en uitgewerkter  détailleering van 
nevenfactoren behoort te volgen. j  is het dus zeer 
wel mogelijk dat de groote gedachte goed, en de uitwer-
king ervan minder  goed geslaagd is maar  toch komt 
dan dikwijl s iets beters tot stand, dan wanneer, bij  nog 
zoo charmante détailleering, de groote strekking van 
de algemeene eischen niet is begrepen. 
En ook de criticus, of geoefende beschouwer van een 
stadsuitbreiding, een pleinwand, een gebouwen complex 
of een huis op zichzelf behoort dus aanvankelijk van 
min of meer  zuivere détailbeschouwing te kunnen afzien, 
totdat hem de groote algemeenheid van het gestelde 
vraagstuk geheel duidelij k en eigen is geworden. 
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Fig. 1. t k van af het dak van Perc. d n". 10. 
naar  rechts achtereenvolgens : Groot . Engelsche steeg 

Zien wij  terug op de groote cultuur - en bouwperioden 
van het verleden, dan valt ons daarbij  op dat steeds in 
de groote lijnen der  oplossingen het karakter  is gelegen, 

s de Zwarte Bijlsteeg, 
enz. Oct. 1912. 

Fig. 2 en 3. Bouwvallige fundeering van perceel t 
n" . 127. 
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door  de uitwerkin g wèl vervol-
maakt, doch niet gevormd. e 
verschillen en de typeeringen 
van b.v. een klassieke of mid-
deleeuwsche situatie, van een 
indisch of amerikaansch bouw-
werk, enz. liggen minder  in het 
verschil of het karakter  van 
détails, dan in die van principes. 

t is het streven van de laatste 
tientallen van jaren, om de 
vraagstukken van bouwkunst 
uitsluitend terug te voeren tot 
de haar  beheerschende axio-
ma's, een weg die naar  de diepte 
leidt en niet langs de opper-
vlakte. t is juist; zelfs al komt 
er  uit voort een verwarrende 
vormgeving doch met waren 
ondergrond, het is ver  te 
verkiezen boven verwarrin g of 
vaagheid in de erkenning en 
toepassing der grondbeginselen, 
al was daarbij  de uitwerkin g 

geschied met alle kunstmiddelen van het eclectisch 
weten van de negentiende eeuw. 

t is het geslaagde bouwkundige resultaat van de 
landbouwtentoonstelling 1913 te 's Gravenhage dat mij 
aanleiding geeft bovenstaande denkbeelden neer  te 
schrijven. t zéér tijdelijk e van de opzet heeft niet in 
't minst geschaad aan de klare expositie van de grond-
gegevens waar  het om ging, — terwij l tevens de détail-
leering van kunde en zorg heeft getuigd. 

e toegevoegde situatie en de foto's spreken te zeer 
voor  zichzelf, dan dat ik in een technisch blad als dit, 
er  uitvoerig op behoef in te gaan. Voor  hen echter, die 
de plaats niet kennen, de mededeeling dat de tentoon-
stelling werd gehouden op een groot, doch laaggelegen 
weilandencomplex tusschen den g enScheveningen 
(nabij  de "Witt e Brug), een complex waaraan zich 
eenerzijds een'enkel hoog duin aansluit. e eene lange 
zijde van het terrein werd afgesloten door  een kanaal, 
waarachter  de Scheveningsche boschjes een groenen 
achtergrond vormden, de andere lange zijde was gele-
gen langs de Nieuwe Parklaan, hooggelegen hoofdver-
keersweg tusschen den g en Scheveningen, terwij l 
de beide korte zijden grensden aan wegen van mindere 
beteekenis. (Zie de Situatie op blz. 491). 

t is niet onwaarschijnlij k dat verscheiden goede op-
lossingen aan de gebouwenopstelling waren te geven, 
maar  zeker  is de hier  verkozene een gelukkige geweest. 

e hoofdingang was aan de Nieuwe Parklaan gelegen, 
en van daaruit een as getrokken, die het terrein in twee 
ongeveer  gelijk groote deelen scheidde. e as, met 
hare omgeving, was met nadruk aangeduid door: een 
monumentale trap, een hoofdallée en een arena door 
tribunes, plankiers en hoofdgebouwen omsloten. s 
het water, en door  de tribunes verborgen, waren de 

Fig. 4 g Zeedijk n". 58. 

tenten voor  vee en dergelijken 
opgesteld; terwijl , hoe verder 
men zich terzijden van die as 
verwijderde, des te meer  het 
geaccidenteerde van aanleg en 
groepeering van gebouwtjes op-
viel, zich daarbij  als 't ware 
meer  en meer  aansluitende bij 
een wijdere omgeving buiten de 
tentoonstelling, van weinig sa-
menhangende factoren als kron-
kelwegen, lanen, verstrooide 
villa's, bouwterreinen en der-
gelijken, — een belending die 
dus ontsnapte aan de machts-
sfeer  van verdere ordening door 
den bouwmeester. Als aardig 
accent was echter  het hoofd-
restaurant op het geïsoleerde 
duin gesteld, een plekje dat een 
vogelvlucht gunde op het geheel, 
met het silhouet van Scheve-
ningen als afsluiting, 
n de bijzondere eischen van tentoonstellings-architec-

tuur , eischen van eenheid en samenhang, van goed-
koopte, lichtheid en soms onbrandbaarheid van mate-
rialen, enz. zal ik hier  niet treden. Een enkel woord 
echter  over  de uitwerkin g van het gegeven der  domi-
neerende as en de gebouwen en feestversiering daar  aan 
gelegen. 

e hoofdingang (zie de losse plaat), hoewel met min of 
meer  blinde gevels aan de nieuwe Parklaan zelf gelegen, 
stond wat de middenparti j  aangaat vri j  ver  terug. -
door  werd bereikt: een rustig punt voor  het enorme 
vervoer  naar  en van de tentoonstelling, een rendezvous 
voor  samenkomende groepen, een grooter  wandvlakte 
voor  bureelen, garderobes, fietsstallen, enz. doch 
bovenal een rijke r  perspectivische- en schaduw-werking 
en daardoor  grooter  belangrijkheid en uitnoodigender 
indru k van dien ingang. t de achterzijde niet in dien 
geest werd behandeld, pleit voor  het juiste onderschei-
dings vermogen van den ontwerper: het intreden van 
een tentoonstelling en het verlaten ervan emotionneeren 
op gansch verscheiden wijze. 

e monumentale trap daalt niet uit de as direct naar 
beneden; dit zou te monumentaal zijn en bovendien 
geen richtin g geven naar  ieder  der  beide helften der 
tentoonstelling, welke door  zachtglooiende, zeer  breede 
klinkerwegen te bereiken waren. t men dus, vanaf 
de entree, door  in de as dan botst men tegen een ba-
lustrade, en overziet. "Weer dus een welbegrepen ver-
langen van den tentoonstellingsbezoeker  bevredigd, 
men overziet, men ontwart het geheel, men geniet het 
men heeft de volle gelegenheid zich te oriënteeren. t 
trappencomplex zigzagt nu vroolij k naar  beneden, waar 
de hoofdallée trekt , (zie de losse plaat). 
Trek t door  de statige masten met breeden voet op ver-
hoogde treden. e masten door  goudbekroning, wim-
pels, kransen en guirlandes, verlevendigd, de voet ge-

tooid met overhangend groen en hanggéraniums, de 
treden door  donkere evergreens geteekend. -
schen banken en, afsluitende deze kunstmatige allee, 
het gazon met bloemenranden. 
Verderop verwijd t zich deze hoofdweg tot muziekplein, 
en staan tevens op 't gazon twee losse tenten. Op den 
achtergrond: de ring, de tribunes, en de centrale hoofd-
loge. r  is, naar  mijn meening een kleine verstoring in 
de rangschikking waar  te nemen, daar  mij  de muziektent 
trof als in den weg te staan en de centrale loge te ver-
dekken. e beteekenis van de muziektent is wat over-
schat, aan die van loge van bestuur  en regeering (die 
beide zooveel tot het slagen van deze tentoonstelling ver-
richtten) wat te weinig accent gegeven. t dit min-
der van het hoogplateau bij  den ingang, méér reeds op 
bijgaande foto (zie de losse plaat), het meest wanneer 
men door  dien hoofdweg zelve verder  gaat. e beide 
losse tenten geven in hun zeer  geslaagde symmetrische 
opstelling ter  weerszijden van de as een aanwijzing in 
welke richtin g een sterker  effect te verkrijgen ware ge-
weest, mede wanneer  de afmeting der  tribunes en hare 
versiering ietwat ruimer ware opgevat. Gaat het bij  een 
tentoonstelling niet juist om die bezoekers ! En is b.ij  een 
te sobere behandeling van dit afsluitend gegeven niet 
een zekere daling van de optische belangstelling daar-
van het gevolg? e ernstige vrolijkhei d van lij n en kleur 
in den aanvang opgewekt vindt op den achtergrond niet 
haar  bestaansreden, haar  treffende voldoening, in de 
te vlak gehouden, te sober  getooide arena-omsluiting. 

e détailleering te bespreken, die zeer  gelukkig van 
werking was, valt buiten dit kader, doch een enkel 
woord nog over  de kleur. e totaal indruk der  gebouwen 
was wit, met blauw en goud, ook de wimpels waren 
alle blauw en goud, zoodat de traditioneele bontheid, 
waartoe het gevlag dikwijl s moet leiden hier  vermeden 
was. Tegen deze helderheden denke men zich het fraaie 
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de situatie werd aangestipt, een meerdere toevallig-
heid van kleur  een overgang vormen naar  de onbe-
heerschte belendingen van het tentoonstellingster-
rein. 

t men zich dit alles onder  een exceptioneel 
blauwen hemel en levendige nazomerzon, dan be-
houdt men een gelukkig beeld van wat wellicht de 
beste prestatie van tentoonstellingsarchitectuur  in 
dit jubeljaar  is geweest. 

n , Oct.'13. S. d. C. 
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g=j  er  gelegenheid van het 10e e 
j^Jc  Woningcongres heeft de Amsterdamsche 

 i£ Woningraad met financieelen steun van het 
T»*-*«T 3 gemeentebestuur  en met medewerking 

Fig. 5. Amst. Ver. tot het bouwen van Arbeiderswoningen. Blok 
tusschen t en k . p aan de Van 

. 

gras- en boomgroen en de stippeling der  bloementooi. 
Naar  de zijden toe zag mén weer, overeenkomstig als bij 

van eenige hoofden van gemeentediensten ter  stads-
drukkeri j  (') doen verschijnen een boekwerkje over 
de verbetering der  volkshuisvesting te Amsterdam, 
dat een duidelij k beeld geeft van de ontwikkeling 
en den stand van het woningvraagstuk aldaar. 
Na een korte inleiding, bevattende in groote lijnen 
den groei dier  stad tot aan het midden der  vorige 
eeuw, volgt een hoofdstuk gewijd aan de volkshuis-
vesting te Amsterdam vóór de invoering der Woning-
wet en een ander  het nieuwe tijdperk bevattend. 
Zoowel de samenstellers, die in een betrekkelij k 
klein bestek zooveel gegevens wisten te verwerken, 
als de stadsdrukkerij , door  de uitmuntende uiter-

lijk e verzorging, hebben hiermede iets geleverd, dat 
boven allen lof verheven genoemd mag worden. Bij -

gaande afbeeldingen geven een 
beeld van de vele en goede 
illustraties. 
n weinig bladzijden wordt aan 
de hand van bijgevoegde platte-
gronden de stichting en voor-
spoedige opkomst van de Am-
stelstad besproken en daarbij 
gewezen op het groote verschil 
in aanleg van de , -
zers- en Prinsengracht, tegen-
over  den korten tij d daarna aan-
gelegde Jordaan. Bij  de le een 
breeden opzet met onteigening 
van alle gronden in de uitbrei -
ding gelegen, bij  de andere het 
volgen van de bestaande lanen 
en perceelsscheidingen, met een 
alles behalve ideëelen aan- en 
volbouw. Ook de wijken voor 
de e bevolking voor-

Fig. 6. Govert Flinckstraat. Achterzijde. 

1) Aldaar tegen betaling van slechts 
ƒ0.50 verkrijgbaar . 

namelijk uit de 17e eeuw, Uilenburg en , ge-
tuigen niet van breeden opzet. 

e in het laatst van de vorige eeuw door  de specu-
latie-, welhaast revolutiebouw, gebouwd werd, 
wordt in een aantal typen aanschouwelijk voorge-
steld. 
Van die menschenpakhuizen tot den tegenwoordigen 
vereenigingsbouw is wel een zeer  groote vooruitgang. 
Vergelijk t men een opgenomen plattegrond der  stad, 
aangevende de bevolkingsdichtheid in de verschil-
lende wijken, dan blijk t daaruit, dat bv. de -
straat en omgeving 1000 en meer  bewoners per . 
herbergen, evenveel als in enkele gedeelten der  Jor-
daan. Ook een gedeelte der  buurt Y Y komt met 
600 800 per . A. sommige Jordaangedeelten nabij. 
Geen compliment ligt hierin voor  wie nog zoo korten 
tij d geleden d.g. bebouwingen liet ontstaan. Een af-
beelding van een zeer  dichte bebouwing in de oude 
stad vertoont fig. 1. n de besproken nieuwe buurten 
zijn weliswaar  de straten breeder, doch daartegen-
over  zijn de huizen hooger, met voor- en achterwo-
ningen, steile en donkere trappen, alle afscheidingen 
meest hout, panden, die ten slotte geheel zullen moe-
ten worden uitgebroken om er  iets draaglijk s van te 
kunnen vormen. 

n moet de statistiek der  buurten W W, X X, Y Y, 
Z Z en O N A op de blz. 26 en 27 maar eens inzien 
om de woningjammer in dit jonge stadsdeel te over-
zien. 

e in den tij d van den echten revolutiebouw met con-
structie en uitvoering werd gespot laten ons bv. zien 2 
afbeeldingen, als fig. 2 en 3 hierbij  opgenomen, van 
slechte fondeeringen. 

s in het Bouwkundig Weekblad van 1 October 
1904 werd door  mij  een geval van bouwvalligheid 
uit hoofde van de slechte fon-
deering gesignaleerd, en meer-
dere dier  gevallen eischten 
sindsdien voorziening. 

e kan het ook anders als 
bouwondernemers gerecruteerd 
worden uit personen, die van 
bouwen absoluut geen verstand 
en niets te verliezen hadden, 
tijdelij k zonder  werk zijnde am-
bachtslieden nog als de beste te 
beschouwen. Ook de niet ge-
noemde rubrie k der  „droogwo-
ners"  was een onderdeel van 
den zwendel, die bij  de grond-
exploitatie en het bouwcrediet 
begon. Een Augiasstal diende 
hier  gereinigd te worden. 
n bouwvergunningen werd bij -

na handel gedreven en het is 
een der  zeer  noodige verande-
ringen geweest, hier  aan bij 
verordening paal en perk te 
stellen. 

Fig. 7. t 122 134. 

t het de menschen onder  het op hun toegepaste 
credietwezen niet mogelijk was iets beters te schep-
pen zal wel waar  zijn. Trouwens ook de rechtschapen 
en bekwame bouwondernemer heeft onder  die bepa-

Fig. 8. j  tot verkrijgin g van Eigen Woningen. Binnenterrein van het blok tusschen 
de Fred. t en de 1ste o de Grootdwarsstraat. Gebouwd 1909. 
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Fig. 9. Batavierstraat van af de Oostersche e naar  den -
koopersburgwal. i 1911. 

lingen zijn bedrij f niet kunnen volhouden. Begrijpelij k 
is het van hen soms te hooren: verschaf ons goedkoop 
crediet en wij  bouwen weder  goed en goedkoop. 

Fig. 10. . Gemeenschappelijke tuin. e buurt . 
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e ook zonder  daadwerkelijk ingrijpen der  over-
heid slechte toestanden verminderen, blijk t wel uit 
de vermindering van het aantal kelderwoningen. n 
1873 telde men er  niet minder  dan 4986 met 20.644 be-
woners, welk aantal in 1903 was afgenomen tot 2763 
en in 1912 tot 1120, terwij l er  toch slechts 617 werden 
onbewoonbaar  verklaard. 

t zoo'n cijfer  van 20 duizend kelderbewoners voor 
oogen kan niet gezegd worden, dat de wetgever  voor-
barig geweest is met in te grijpen. 
Een net bewoonde kelderwoning vertoont fig. 4, hoe 
echter  onzindelijk bewoonde eruitzagen laat zich niet 
beschrijven. 
Na 1850 ontstonden reeds vereenigingen, die zich het 
woningvraagstuk gingen aantrekken en een dankbaar 
arbeidsveld vonden. 

t men toen nog niet dacht aan beperking in hoogte-
bouw bewijst fig. 5. 

t vraagstuk beheerschen konden deze vereenigin-
gen evenmin; in 1899 kwamen op een totaal van 
116.903 woningen er  3600 voor, door  vereenigingen 
gesticht. 

t dit tijdsti p bereiken wij  de invoering der  woning-
wet. Gelijktijdi g ongeveer  werd de dienst van het 
Bouw-en Woningtoezicht ingesteld, waarbij  op heden 
58 ambtenaren werkzaam zijn. 
Een overzicht wordt gegeven van de eerste bouwver-
ordening onder  den invloed der  woningwet tot stand 
gekomen en besproken, welke wijziging in het woning-
type hierdoor werd voorbereid. 
n die eerste jaren is op de bureaux van den dienst 

heel wat geteekend aan woningtypen, afvoerinrich-
tingen, enz. n kan gerust zeggen dat van af dien tij d 
de leiding van het bouwbedrijf aan het bouwtoezicht 
gekomen is. 

l veel tegenkanting en 
tegenwerking zijn daarbij  on-
dervonden, doch ten slotte blij -
ken de menschen genoeg inzicht 
te hebben om het nieuwe als 
iets beters te aanvaarden. 

g is, dat het voor-
schrift : van elk vertrek te voor-
zien van direct in de buitenlucht 
uitkomende ramen, zij  het dan 
met uitzondering bij  bouw op 
terreinen, waarvoor  reeds re-
gelingen omtrent de bebouwing 
waren getroffen, kon worden 
aanvaard, terwij l allerlei kleine 
gemeenten, de alkoofbouw nog 
steeds toelaten en van een 
verbod daartegen niet willen 
weten. 

e de binnenruimte in de 
bouwblokken door  de strengere 
voorschriften veranderde is te 
zien in fig. 6 en 8. 
Een machtige factor  in het be-

heerschen van den toestand is 
het grootgrondbezit der  ge-
meente. 
Tevens kon hierdoor de werk-
zaamheid der  schoonheidscom-
missie, wat het uiterlij k der  ge-
bouwen aangaat, tot haar  recht 
komen. 
Aan erfpacht voor  woningbouw 
was tot en met 1912 niet minder 
dan 305.089 . uitgegeven te-
gen een jaarlijkschen canon van 
f431.806,41'. 

n aansluiting met de vroegere 
plattegronden worden er  nu ge-
geven, zooals zij  onderdenieuwe 
verordeningsbepalingen moes-
ten worden. 

a volgt een overzicht van 
hetgeen ten aanzien van onbe-
woonbaarverklaring is verricht , 
waarbij  gegeven worden ver-
schillende afbeeldingen van 
woningen, die dat lot troffen en 
waarvan fig. 7 en 9 er  eenige weergeven. Van af 
1904 1912 werden 3703 woningen, langs den wettelij-
ken weg aan de bewoning onttrokken. 
Een bijzonder  goed inzicht in de tegenwoordige behoefte 
aan woningen geeft de vergelijking op blz. 80 van de 
uitkomsten der  woningtellingen van 1909 en 1912 met 
een afname van het percentage onbewoond van 4.5 tot 
1.5 en dat niettegenstaande er  4202 woningen waren 
bijgekomen. 

Geen wonder  dat de toegelaten vereenigingen een nieuw 
arbeidsveld vonden, en dat er  daardoor  al heel wat op 
dit gebied is verricht , blijk t uit 
het daarvan gegeven overzicht. 
Ook op het uiterlij k der  plan-
nen is terdege gelet. e archi-
tect heeft daarmede de woning-
bouw weder  heroverd. Zonder 
hiermede van eenige voorkeur 
te willen doen blijken worden 
in fig. 10 en 11 eenige complexen 
afgebeeld. t opzet hebben 
wij  deze gekozen om daaraan 
een kleine opmerking toe te 
voegen. 

n breeden, gemeenschappe-
lijke n binnentuin van e 
kan slechts bijval tendeelvallen. 
Voorliet stadsgezicht zal het de 
voorkeur  verdienen ook de 
vierde zijde door  gebouwen af 
te sluiten, waardoor  de achter-
balcons met de huishoudelijke 
zaken uit het stadsbeeld ver-
dwijnen. Bij  zoon ruimen aan-
leg kan tegen het rondom ge- Fig. 12. Algemeene Woningbouwvereeniging. Transvaalplein 1913. 

Fig. 11. . k van Beuningenstraat en Fannius Scholtenstraat. 

sloten zijn van het bouwblok geen bezwaar  bestaan. 
e gevels van fig. 11 en wel de nuchtere beëindiging 

van de opgaande gevels, demonstreeren een minder 
gewenscht gevolg van het ingrijpen der  Schoonheids-
commissie, die de meermalen gebruikelijk e platte, vri j 
ver  vooruitspringende lijst van het plan schrapte. 
Vermoedelijk heeft de architect dit eens bijzonder  goed 
willen doen uitkomen toen hij  het vlakke boeibord deed 
aanbrengen. j  dunkt een weinig voorgemetselde be-
kronin g had beiden kunnen bevredigen. 
Ten slotte als kroon op het werk gaat hierbij  fig. 12 ; de 
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verdiepingen beperkt tot 2 een tusschenstadium met 
beperking tot 3 vormen de bebouwingen aan de over-
zijde van het J ; elke woning haar  eigen toegang van 
af den openbaren weg. t een d.g. oplossing voor  Am-
sterdam mogelijk is gebleken zegt meer  dan boekdeelen. 
Uit de verschillends afbeeldingen in het geschriftje ge-
geven blijk t duidelijk , dat de werkzaamheid der  toe-
gelaten vereenigingen niet betreft uitsluitend zooge-
naamde minimum-woningen. e vorige regeering heeft 
door  het weigeren van voorschotten gemeend dezen 
weg te moeten afsluiten. t is te hopen, dat de thans 
opgetreden regeering het oude spoor  zal volgen en de 
volkshuisvesting niet zal opvatten in zoo'n eng be-
grensd begrip. 
Eenige honderden guldens meer  inkomen mag voor  den 
Staat geen reden zijn zijn crediet te ontzeggen. 

Zl . Sept. 1913. J. . . 

E . 
door . 

e heer  J. . Schaad wijd t in het Bouwkundig Weekblad van 
30 Augustus eenige woorden aan een door  mij  samengesteld ge-
schriftj e ..Gemeentelijke Woningbouw". 
Op enkele gemaakte opmerkingen meen ik een wederwoord te 
moeten doen hooren: 

e heer  Schaad brengt de volgende bezwaren tegen gemeente-
lijke n woningbouw naar  voren, en vraagt wat moeten de ge-
meenten doen bij  : 
a. verwaarloozing der  woningen, 
6. werkloosheid, uitsluiting , waardoor  tijdelij k de huur  niet kan 
betaald worden. 
c. achteruitgang van het gezin, waardoor  dit laatste (het niet be-
talen van huur) blijvend het geval is. 

e meening hier  over  is deze: verwaarloozing der woningen 
moet krachtig worden tegen gegaan. Zij  die belast zijn met het 
beheer  der  woningen zullen de oorzaak van de verwaarloozing 
moeten opsporen en trachten die oorzaak weg te nemen. Beleid-
vol toezicht zal een waarborg tegen verwaarloozing blijken te 
zijn. 
Wat moet de gemeente doen bij  werkloosheid en uitsluitin g 
waardoor  tijdelij k de huur  niet kan betaald worden ? vraagt de 
heer  Schaad verder. t antwoord is niet moeilijk : de gemeente 
moet een humane huisbaas zijn. r  met zich laten sollen moet 
de gemeente niet. Verzachting der  gevolgen van werkloosheid 
(tot opheffing der  werkloosheid zal de gemeente niet in staat 
blijken ) is eengemeenteplicht, die ook geldt voor  werkloozen. die 
niet bewoners van gemeentewoningen zijn. - e gevolgen van 
werkstaking en uitsluiting , kunnen voor  eene gemeentelijke 
woningexploitatie moeilijkheden medebrengen. r  een goed 
beheer  zal deze moeilijkheden voorzien en maatregelen weten 
te treffen welkedie moeilijkheden zullen ondervangen. 
Voorts vraagt de heer  Schaad: Wat zal de gemeente doen als 
door  achteruitgang van het gezin de huur  niet kan betaald 
worden. 
Welnu dan zal het gezin de woning moeten verlaten en huis-
vesting vinden in goedkoopere Gemeentelijke woningen of des-
noods in woningen voor  de allerarmsten. 
Gemeentelijke woning-exploitatie moet vri j  van philantropi e 
zijn. het moet een gezond bedrij f zijn. Bestaat er  in een gemeente 
behoefte aan zeer  goedkoope woningen, welnu zij  verhuurt goede 
woningen tegen lage prijzen. t tekort bij  de exploitatie dient 
dan door  een bijdrage volgens de woningwet gedekt te worden. 

e heer  Schaad vergeet helaas dat zijne geopperde bezwaren 
tegen gemeentelijken woningbouw zich ook voordoen bij  Ver-
eenigingsbouw, vooral als die Vereenigingen. arbeidersver-
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eenigingen zijn. e geopperde bezwaren slaan minder  op 
gemeentelijke exploitatie dan wel op een rechtschapen exploi-
tatie. 
Aan het verhuren van gemeentewoningen beneden den kost-
prijs , wijd t de heer  Schaad vervolgens eenige Opmerkingen. 

j  betoogt: 
„Een werkman, die behoorlijk zijn vak kent, zou zooveel 
moeten verdienen, dat hij  een behoorlijke woning op de vrij e 
markt huren kan" , — Ja heer  Schaad er  zijn meer wensche-
lijkheden hier  op het ondermaansche. r  met het uiten van 
wenschelijkheden komen we practisch niet verder. e vrees 
van uw overheidspersoon, dat het verhuren van een woning 
beneden den kostprij s den loonstrij d zal gaan verzwakken, be-
hoeft hij  niet te koesteren. Er ontbreekt aan het loon iets meer 
dan het luttel aantal kwartjes van de gemeentelijke en rijksbij -
drage per  woning per  week, die mogelijk zal maken dat een 
goede woning door  een arbeidersgezin kan betrokken worden, 

e heer  Schaad ontpopt zich als te zijn een niet principieel 
tegenstander  van woningbouw door  werkgevers. Welnu heer 
Schaad, waar  gij  U zoo bezorgd maakt over  wat de gemeente bij 
uitsluitin g en werkstaking moet doen, daar  moet gij  eens over-
denken welke ellende aan werkgeverswoningen kleven. n 
worden al die mooie dorpen, naar  ik verwacht, ook in uw oogen 
„verguld e kooien". e door  den criticus gegeven opmerkingen 
bieden mij  de gelegenheid op den gemeentelijken woningbouw 
te f nader  terug te komen. e heerSchaad is verbaasd 
over  de slechte verhouding van het t te f 
en de organen die voor  de volkshuisvesting te zorgen hebben. 

t zijn verhoudingen die wij  hier  niet kennen,"  zegt de heer 
Schaad. 

s zijn die verhoudingen wel bekend en toen mij  bij 
een bezoek te f die verhoudingen bekend werden, 
toen trof mij  dat buitengewoon en wenschte ik alles te weten 
over  de totstandkoming van het complex gemeentelijke arbei-
derswoningen aan de Essenerstrasze. Sindsdien is door  den 
Beigeordneten p een boekje geschreven : 

e n der  Stadt f an der  Essener-
strasze". Waarin duidelij k de tot standkoming der  woningen is 
weergegeven. t geheele complex is onder  leiding van de ge-
meentelijke Woningcommissie uitgevoerd door  acht architecten. 

e commissie heeft een programma opgesteld waaraan de 
acht architecten gebonden waren. Samenwerking tusschen de 
architecten en de commissie was geboden. e architecten 
hebben met elkaar  overleg moeten plegen en het geheel is zeer 
zeker  behoorlijk te noemen, en staat op een veel hooger  plan als 
eene bebouwing bestaande uit acht individueele complexen ar-
beiderswoningen gebouwd door  acht architecten. 
Een goed stadsbeeld zal eerst ontstaan door  ernstige samen-
werking. t voorbeeld van f verdient navolging. 
Waarom zou een gemeente ook bij  gemeentebouw — de hulp 
niet inroepen van particulier e architecten ? n is niets in 
te brengen. — Echter  zullen de architecten iets van hun vrijhei d 
moeten inboeten, doch daardoor  vernederen zij  zich niet. 

|g . ^ 
e Schouwburg. e Gemeenteraad van 's-Gravenhage 

heeft besloten den bestaanden stadsschouwburg door  ver-
bouwing weder  in bruikbaren staat te brengen en daarna op-
nieuw te exploiteeren. 

e . t gebouw van den n 
g wordt herschapen in een intiem theater, berekend 

voor  een kleine 400 toeschouwers. Verkade zal er  met zijn troep 
in spelen. e e architect S. de Clercq is belast met de 
verbouwing en decoreeriug van de zaal en het tooneel, waar-
mede men midden October  gereed hoopt te zijn. 
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G V A N N
. e het besluit van de vergadering van Architect-

, gehouden 17 September  j.l . om binnen een maand een 
vergadering van n te doen plaatshebben tot het 
nemen van een conclusie in zake „Bauberatung" , is deze verga-
dering bepaald op g 21 October  a.s. ten 2 ure n.m. in 
het gebouw der . Wegens tijdelijk e afwezigheid 
van den Alg. Secretaris kan deze vergadering niet eerder  plaats 
vinden. 

t r  vergadert dien zelfden dag, 21 October 
's ochtends ten 101/-'  ure. 

E N T E , in antwoord op 
het adres van het r  der . t. b. d. Bouwkunst aan 
den d der  Gemeente Edam, d.d. 26 September  1913, en af-
gedrukt op blz. 488 ontving het r  van B. en W. de 
mededeeling, dat ten opzichte van het toren uurwerk reeds de 
noodige maatregelen zijn genomen, waardoor  eventueele onge-
lukken zooveel mogelijk worden voorkomen. 

E E E -
. n de op 7 October  j. l . gehouden vergadering 

van de Commissie van Voorbereiding der -
gaderingen herinnerde de Voorzitter  aan den overdruk uit 
„Architectura" , bevattend een schrijven van de heeren -
zagers en Jansen in zake de A. V. en toegezonden aan alle Archi -

n der , en aan den daarop volgenden 
overdruk eveneens uit „Architectura" , den n 
door  de Commissie van Voorbereiding toegezonden, waarin 
nadere opheldering gegeven werd in zake de kwestie, door  de 
heeren . en J. besproken. 

Waar de heeren . en J. in hun schrijven mededeelen. dat aan 
hun verzoek aan de e van het B. W., hun schrijven in het 
eerstvolgenden B.W. te doen opnemen, geen gevolg is gegeven en 
ook niet in het daarop volgend nummer van dit Weekblad, ter-
wij l zij  een eind verder  zeggen, „iet s later, nadat door  ons nog-
maals op plaatsing van het stuk in het B. W. was aangedrongen, 
gaf men ons in overweging het stuk op bedoelde vergadering 
van n te doen voorlezen,"  daar  acht de Com-
missie van Voorbereiding het wenschelijk den brief van de Com-
missie van e in zijn geheel hieronder  te doen volgen. 

Amsterdam, 18 September  1913. 
n WelEdel Geb. n . G. Jansen en P. J. . 

WelEdel Geb. , 
Bij  dezen heb ik de eer  U mede te deelen. dat Uw ingezonden 
stuk voor  het B. Weekblad van 13 September  in goede orde door 
mij  ontvangen is. maar  dat plaatsgebrek reden was, dat het stuk 
niet werd geplaatst in genoemd nummer van het B. W. 

e Commissie van e heeft gemeend, dat bij  de plaatsing 
geen haast was, omdat het behandelde onderwerp niet behan-
deld zou worden op de Alg. September-Vergadering, maar  op 
een speciale vergadering van , later  uit te schrij-
ven, aan de orde gesteld zal worden. t is medegedeeld in het 
B. Weekblad van 13 Sept. j.l . blz. 455, in het verslag der -
bestuursvergadering, waarvan hierbij  een exemplaar  wordt ge-
voegd. 

n verband hiermede stelt de Commissie van e U voor 
het stuk niet te plaatsen en het alleen te doen voorlezen in ge-
noemde vergadering van , of het stuk één week 
vóór deze vergadering te doen opnemen. *) 
Gaarne Uw antwoord vernemend. 

d 

Uw . 

w. g. J. . Secretaris. 

B. Weekblad 1913 No. 37 wordt met gelijke post als drukwer k 
verzonden. 
Na dezen brief is door  de Commissie van Voorbereiding de vol-
gende brief verzonden. 

Amsterdam, 25 September  1913. 

n WelEdel Geb. n P. J. s en . G. Jansen, 

) Curtiveering van de Com. v. Voorb. 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 
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Archiefgebouw van de . 
Arch . A. J. r  en J. F. Staal. 

„Utrecht "  te Utrecht. 

n van de gecombineerde Commissie in zake de A. V., 
„ingesteld door  de j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst en den Bond van Nederlandsche Architecten. 

„WelEde l Geb. , 

„Bi j  dezen heb ik de eer  U mede te deelen. dat de Commissie van 
„Voorbereidin g der , vergaderd 
„24 September  j.l. . gemeend heeft op Uw verzoek tot plaatsing 
„va n het stuk „Aa n de A. . der . t. B. d. B."  niet te moeten in-
„gaan. t stuk toch bevat een onvolledig overzicht van de al of 
„nie t veranderde artikelen naar  aanleiding van het gecombi-
„neerde rapport van . en komt daardoor  tot gevolg-
„trekkinge n en veronderstellingen, die onjuist zijn. en dit ook 
„wel moesten zijn. aangezien U zelf uit den aard der  zaak onvol-
„doende was ingelicht, en U niet afgewacht hebt het schrijven 
„va n de Commissie tot herziening der  A. V. gericht aan het 

. Augustus 1913. waarvanU 11 September 1913een 
„afschrif t is toegezonden. n elk geval wenscht het r 
„zij n leden eerst zelf in te lichten en zich hierbij  zakelijk bij  de 
..A. V. te bepalen. 

n verband hiermede verschijnen in het „Bouwkundi g Week-
blad"  van a. s. Zaterdag (27 September) eenige mededeelingen 
„betreffend e dit onderwerp, waarvan ik U hierbij  afschrift toe-
..zend. Om U verder  op de hoogte te houden, gaat tevens hierbij 
„afschrif t van ons antwoord aan den Secretaris van den Bond 
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„va n Nederl. Architecten op vragen, door  ZEd. tot ons ge-
„richt . 

, 

Namens de Commissie van Voorbereiding voornoemd, 

(w. g.) J. G R A T A M A , Secretaris." 

e Commissie van Voorbereiding erkent geen rekening 
gehouden te hebben met het recht van elk lid , om zijne 
meening te kunnen publiceeren in het B. Weekblad, maar 
zij  meende dat, gelijk in bovenstaand schrijven is vermeld, 
er  inderdaad afdoende redenen waren om het schrijven 
van de heeren . en J. niet op te nemen, aangezien al hun 
bezwaren en opmerkingen overbodig werden door  het ant-
woord van de A. V. Commissie, terwij l daarenboven Zater-
dag 4 October  een gecombineerde vergadering zou worden 
gehouden van de afgevaardigden van de . en B. N. A. 
en de twee leden der e om het schrijven 
der  A. V. Comissie toe te lichten en te bespreken, en om 
tevens kennis te nemen van de overige wijzigingen in het 
Concept, die in het gemeld schrijven niet alle konden wor-
den genoemd, en nota te nemen van eventueele nadere 
opmerkingen, ten einde die alsnog in een nader ie bepalen 
vergadering der Herzieningscommissie ter tafel te brengen. 

e Afgevaardigden van den Bond hebben echter  geen ter-
men gevonden aan deze uitnoodiging, ter  bijwoning van de 
vergadering, gehoor  te geven. 

Nader  op dit onderwerp in te gaan in het Bouwk. Weekblad 
acht de Commissie van Voorb. niet wenschelijk. 
Aangezien het doel van gemelde vergadering niet bereikt 
was, stelde de heer  Salm voorop zich te nemen een meer 
uitvoerige toelichting op het t der  bovengenoemde 
Commissie van . en B N. A. gereed te maken, waarbij 
tevens vermeld zullen worden enkele wijzigingen in het 
concept A. V., aangebracht naar  aanleiding van rapporten 
van andere vereenigingen. e Commissie van Voorberei-
ding keurde dit voorstel goed, terwij l verder  besloten werd 
een afdruk van de toelichting, benevens een exemplaar  van 
de in eindredactie vastgestelde A. V. den n 
der . en eveneens den leden van den B. N. A. toe te zen-
den. Zooals reeds vroeger  is medegedeeld, zal een speciale 
vergadering van n worden uitgeschreven, 
waarop dezen in de gelegenheid worden gesteld hunne e ven-
eele op- of aanmerkingen op de A. V. mede te deelen en 
te bespreken. Ook den B. N. A. zal in overweging gege-
ven worden hetzelfde in zijnen krin g te willen doen (of 

eventueel een gemeenschappelijke vergadering van Architect-
leden en Bondsleden te doen houden), waarna de gemaakte op-
merkingen aan de Commissie tot herziening der  A. V. ten spoe-
digste zullen worden medegedeeld, zoodat deze de opmerkingen 
(met de opmerkingen der  Vereeniging van e ) 
in eene dit najaar  te houden vergadering zal behandelen. 

t wil der  Commissie van Voorbereiding voorkomen, dat een 
misverstand heeft voorgezeten bij  de heeren . en J., aangezien 
zij  meenden, dat aan de „i n eindredactie vastgestelde A.V."  niets 
meer  te veranderen viel. 

Uit het bovenstaande blijk t duidelijk , dat dit niet het geval is en 
dat de architecten zoowel in . als Bond nog volop in de gele-
genheid gesteld worden hunne eventueele bezwaren tegen de 
A. V. kenbaar  te maken. 

e nadruk dient hier  echter  te wordengelegdop het feit, dat het 
niet doenlijk en daarom ook niet de bedoeling is de A.V . ten 
slotte te doen vaststellen door  de betrokken vereenigingen zelf. 

t zal geschieden door  de A.V. Commissie, waarin de vereeni-
gingen door  hare afgevaardigden vertegenwoordigd zijn. welke 
afgevaardigden door  gemeenschappelijk overleg in staat zijn 
A. V. vast te stellen, die een goed compromis tusschen de ver-
schillende belangen der  partijen zullen zijn. 

Voor  de Commissie van Voorbereiding voornoemd, 

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

ONTVANGE N - EN -
. . P.Berlage, Amerikaansche -

ringen; Uitgever  W. . Brusse; Bat. Genoot-
schap van n en Wetenschappen, Oud-
heidkundig Verslag 4e kwartaal 1912; Uitgevers 
Albrecht &  Co Batavia en . Nijhoff , den ; 

. Ph. S. v. , Tijdschrif t voor e 
Taal- d en Volkenkunde; Uitgevers als boven; 

. F. de , r  gehouden uit Casteel 
Batavia ; Uitgevers j  te Batavia en 

. Nijhoff , den ; Bureau voor  Vakopleiding 
te 's Gravenhage, Jaarverslag 1912; Uitgevers -
waer  en Van Ginkel; Artie t , Jaar-
verslagen over  1910 1911 en 1912 ; E. J. -
zen, Grondbeginselen der  beschrijvende meet-
kunde met atlas; Uitgevers Oosterbaan en e 
Cointre, Goes; s en Sluyterman, Neder-
landsche kasteelen en hun historie; Uitgevers-maat-
schappij  „Elsevier" ; . S. Wijke r  en J. , 
Beknopt leerboek voorden Timmerman; Uitgever 
S. . Van , A'dam; Verslag 1913 v.h. Congres 
ende Tentoonstelling van den d bij  het 
Onderwij s en in de Opvoeding, Stedelijk ; 

n des internationalen Verbandes für 
die n der  Techniek; . B. N. 
Bolderman en A. W. C. , Beknopt k 
der  Waterbouwkunde 6 en 7e Afl. ; Uitgever  J. 
Veen, A'dam; Bijdragen en n der 
Vereeniging e "  jaarg. 1912; Uitgever 

n &  Co, den ; G. A. Scholten. e 
practische Timmerman met atlas, 4e druk ; Uitge-
vers Gebr. v. Cleef, den ; - A. W. Weiss-
man, Geschiedenis der  Ned. Bouwkunst; S. . v. 

, A'dam; — P. W. Scharroo, Elementaire bere-
keningen van bouwkundige en waterbouwkundige 
constructies, 2e deel, ; Uitgevers Van 

m en e , A'dam; J. A. Sleeswijk, 
Sleeswijk's atlas van Nederland; Uitgever  J A. 
Sleeswijk, Bussum; — J. A. Sleeswijk, J. A. Slees-
wijk' s t voor  Noord-Nederland; Beindorff&  A r c h i e f g e b o u w v a l l d e . „Utrech t 
Co. den , s wat , Architecten en A r c h . A . j . r  en J. F. Staal. 
Opzichters moeten weten; Uitgever  J. A. Aries, den 

; W. J. . v. d. Wijnperse, Statische berekeningen van 
Construction uit de Burgerlijk e Bouwkunde; Uitgevers Gebr. 
Van Cleef, den ; — C C . Uhlenbeck, Flexion of Substanti-
ves in Blackfoot; Uitgever  Joh. ; t van 
het Centraal Bureau voor  Statistiek. 6e afl.; Uitgevers Gebr. 
Belinfante, den ; Verslag Sumatra's Staats Spoorweg 
en van de Ombilien n 1911; , Batavia. 

te Utrecht. . 

. 

" n antwoord op eenige gestelde vragen 
deelt de Commissie van e mede, dat het eerstvolgend 
nummer van „Bouwkunst "  een dubbel nummer zal zijn en zal 
bevatten reproducties van de voornaamste teekeningen en van de 
maquetten, ingezonden op de  voor het
Stadhuis. Tevens zullen enkele voorschetsen en details der  ver-
schillende ontwerpen worden gereproduceerd, terwij l de ont-
werpers in de gelegenheid zijn gesteld zelf nadere toelichtingen 
tot hunne projecten te geven. Aan het geheel is het Programma 
der  Prijsvraag, benevens het t toegevoegd. 

W VA N E 
. . T 

m TE . tt 
Arch . A. J.  en J. F. . 

J - * T J -  et gebouw, dat 't laatste is wat ik met den 
. heerStaalsamenmaakte.iseenarchiefgebouw 

j>j/^  waarvan het begane-grond gedeelte alleen 
een andere bestemming heeft en verhuurd 

wordt. e gevels zijn gemetseld van hand vormsteen, 
die ik mij  voorgesteld had in grooter  formaat te ge-
bruiken, hetgeen eenigszins naar  de oorspronkelijke be-
doeling op de perspectiefteekening voorkomt. 

t dak, de vloeren en de fundamenten van het ge-
bouw zijn geheel van gewapend beton, alle brandvrij e 
materialen, welke dienen om, wanneer  in een belen-
dend particulier  huis brand ontstaat, te voorkomen 
dat deze overslaat op het links naast het archief lig-
gend hoofdgebouw der . Utrecht. e foto stelt voor 
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het voornaamste deel van den gevel, de door s da 
Costa gebeeldhouwde onderpui. 

G 
door . . E. VA N A . 

«S

] ooals gewoonlijk loopt men gevaar  een kwestie 
van een vooraf ingenomen standpunt te be-
zien, en meestal is dat eenzijdig. k wil trach-

'ten het wenschelijke van bouwk. advies-
bureaux te beschouwen van uit een hoogte zóó als 
men 't ontwerp voor  'n gebouw of een stad ziet, vóórdat 
men gaat teekenen. En dan komt het mij  voor, dat de 
.. Bauberatung", het openbaar  bouwkundig advies, dreigt 
te worden een orgaan in het maatschappelijk organisme 
op de plaats der  architecten. 

t groote geheel onzer  samenleving uit zich, onder 
meer, in de wijze waarop de gebouwen voor  huisvesting, 
arbeid en bedrijf , kunst en wetenschap, tot stand 
komen. e tegenwoordige uiting van 't maatschappe-
lij k leven vervult de aesthetisch ziende naturen met 
smart en dikwijl s met afkeer. 
Onder  hen zijn architecten en . Van beide zijn 
er  eenige, die nu de trom roeren. Er  moet verandering 
komen het leelijke moet verdwijnen; totstandkoming 
ervan verhinderd , het schoone moet behouden, de 
groei ervan bevorderd worden. En wij , architecten 
willen, moeten nu ons uitspreken over  het dat en 
het hoe. 

 nu de schoonheid behouden en gediend, het on-
schoone verwijder d of tegengegaan moet, daarover  is 
wel geen kwestie. Er  is echter  verschil over  het hoe! 
k meen, van der  Pek is een der  weinigen, die tegen de 
..bevordering"  van schoonheid, tegen het maken van 
kunst, is te keer  gegaan. En m.i. terecht. t immers, 
meer  nog dan eenige andere uiting van cultuur , moet 
groeien. Groei is er  alleen door  inwendige kracht en 
daarom kunnen geen uitwendige middelen wezenlijk 
helpen. n is principieel niets in te brengen. 

"  zeggen anderen, „moet dan de eigenbouw, de 
ontsiering van stad en land, maar  ongehinderd voort-
gaan. n wij  lijdelij k aanzien, dat Jan p de 
plaats inneemt, die ons toekomt?" 
Stellig niet. Er  moet iets gebeuren, iets goeds, maar, 
voorop sta, dat men geduld hebbe en verder  zie dan 
ons geslacht, dan ons kleine leventje. 

t mij  enkele bezwaren tegen de bouwk. adviesbu-
reaux noemen en daarna zeggen wat, naar  ik meen, wèl 
moet geschieden. 
We zijn het er  over  eens dat om nu natuurschoon, 
schilderijen enz. buiten beschouwing te laten over 
architectuur  slechts door  architecten geoordeeld moet 
worden. Stelt men dat niet voorop, dan verdwijn t ons 
prestige spoedig geheel en al. Welnu, het is niet on-
mogelijk dat in een groote stad er  eenigen gevonden 
worden, die permanent Jury willen en kunnen zijn over 
hun vakgenooten. n de kleinere gemeenten is dit echter 
onmogelijk; men neemt dan zijn toevlucht tot 
leeraren in het teekenen, schilders, (ook wel ververs) 
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oudheidkundigen en dergelijke, en deze heeren zullen 
onze ontwerpen beoordeelen, eventueel bij  meerderheid 
van stemmen veroordeelen! Acht men niet reeds op 
dezen grond een stadsschoon- of schoonheidscommissie 
ongewenscht? 

, zegt men, het gaat hier  om wat anders, ofschoon 
overeenkomstigs, - om advies-bureaux, die meer  het 
werk der  eigenbouwers moeten verbeteren dan wel cri -
tiek op architecten uitoefenen. Welnu, het komt mij 
voor  dat dit slechts een gradueel verschil maakt. Bo-
vendien, het onderscheid tusschen een eigenbouwer-
timmerman, opzichter, bouwkundige, en architect of 
ingenieur  ligt voor  den leek nergens vast. Bijvoor -
beeld : d die verleden jaar  nog als opzichter  fun-
geerde, wat getimmerd had en in bezit was van de acte 

. O. teekenen, maar  nog nooit een architectonisch ont-
werp van eenig belang had gemaakt, adverteert thans 
koninklij k in plaatselijke bladen dat hij  is architect. En 
daardoor  is hij  reeds in een plaatselijke commissie een 
man van gezag! k wil hiermee maar zeggen dat, in-
dien het werk, dat als bouwkunst aan den openbaren 
weg zal verschijnen, aan een commissie ad hoe ter  beoor-
deeling gegeven wordt, ook het werk van elk onzer, 
van U en van mij , van de Bazel en van der  Pek, van 

t en Stuyt, deze Jury moet passeeren. 
t alles is te fataler, omdat er  heden ten dage geen 

communis opinio over  schoon en onschoon bestaat. t 
is zelfs zóó dat, toen onlangs een werk van een onzer 
niet onbekende, gediplomeerde architecten publiek 
werd, mijne vrouw, een leek dus, er  van zeide: r 
dat zondigt toch geheel tegen de eischen voor  architec-
tuur , die Gugel reeds in de inleiding van zijn bekend 
werk heeft uiteengezet ?" 
k moest het onmiddellij k toegeven en behoefde nog niet 

eens de autoriteit van Violet le , van von Thiersch 
of wel ten onzent, de Bazel, of de Groot te noemen. 

e groote fout van onze tegenwoordige architecten, en 
die ook een bezwaar tegen de adviesbureaux vormt, 
zit in de oppervlakkigheid, misschien moest ik zeggen, 
de gehaastheid, waarmede ze van hun kunnen blij k 
geven. -Niet meer  alleen rythme en maatverhouding 
kleur  of echtheid der  materialen, zullen de waarde van 
een werk bepalen"  schreef een onzer  nog voor  eenige 
weken. k vraag wel eens of het niet meer  dan tij d 
wordt , dat wij  aan ons eigen werk meer  dan tot nu toe 
dien maatstaf aanleggen. 
En hiermee kom ik van zelf tot wat mij  dan wel brood-
noodig schijnt: t is dit : e U zelf, —Verbeter 
het onderwijs. Verhinder  dat onbevoegden zich op 
Uw plaats stellen. 

g aan Uw werk hoogeren maatstaf aan. t rythme 
en verhouding zien. Vertoon niet een cirkel en een el-
lips, een driehoek en achtkant naast of achter  elkaar. 
Toon groote lijnen in Uw werk en verwaarloos de details 
niet. t geen steenhouwer U een technisch foute con-
structie verbeteren en . . . . heb eerbied voor  het werk 
van hem, die als Uw collega erkend is! 

r  de jeugd (en als 't mogelijk is de volwassenen) zien, 
haar  oogen gebruiken. Toon aan waarom de vleeschhal 

te m schoon is, waaruit de architectuur  der  N. 
Beurs te Amsterdam bestaat, hoe 't komt dat het -
huis-Paleis en 't m te Amsterdam altij d tot 
de voortreffelijkst e kunstwerken zullen behooren. 
En ten slotte: bescherm Uw vak, sluit U nauwer aan-
een, hamer zoolang op het aambeeld eener  wettelijke 
bescherming van ons vak, tot de beunhazerij, de eigen-
bouwer, de „bouwkundige" , van ons terrein, het gebied 
der  architectuur  verdwenen zijn. 

t tot zoo lang het niet voelende, niet ziende publiek 
wonen achter  gevels, die iets minder  mooi, iets meer 
leelijk zijn — laat ze tobben — inderdaad, laat groeien 
de samenleving — maar  zaai en plant, laat vruchten 
van Uw eigen kunnen zien, en verheug U straks, als de 
maatschappij, wat ons gebied betreft, een gezonder, 
vroolijke r  en bovenal schooner  aanschijn heeft ver-
kregen. 

VA N E -
N E 

, 
. J. V A N  VEN . 

Vervolg van blz. 448. Slot. 

t mij  nu afstappen van s vreemde klocksta-
pel en aan de hand der  hierbij  gereproduceerde foto's 
iets meer  mededeelen over  deze plattelands glorie van 
het vrome Zweedsche volk. 
Toen het Christendom in Zweden werd verbreid, waren 
gegoten kerkklokken in Europa reeds in vele plaatsen 
te vinden, terwij l ze ook al spoedig in het hooge Noor-
den hun galmende tonen lieten klinken tegen de ver-
oordeelde heidensche goden en godinnen, zooals een 

 opschrift van een der  oudste klokken, die uit 
het Smiilandsche o ons leert. t luidt : 

m clamo deum fortem populum voco. Festaque, 
sanctorum orno vim fugo demoniorum", wat vri j  om-
gezet geeft: 

k verkondig den dood, den sterken God, ik roep het 
volk bij  elkaar, verheerlijk de Geesten der n en 
verjaag de macht der  booze geesten". 
En het , dat zijn fantasie maar  al te dikwijl s in 
de wonderbaarlijkste zaken heeft laten ontgloeien, vond 
in het klokluiden een plechtige handeling om reuzen en 
duivels te verbannen ; en om deze magische kracht nog 
grooter  te doen zijn, werden ze gezegend en ingewijd, ja 
de roomschen gingen er  al spoedig toe over, zegt de 
Zweedsche hervormer s Petri, dat ze de klok-
ken doopten, zalfden en haar  peten gaven, waarvoor 
meestal de beschermheiligen der  plaats werden gekozen. 
En spreekt ook ten onzent niet menige klok van het 
geloof van een vroom voorgeslacht? Van de diepe 
vereering der d a zoo dikwijl s uit-
gedrukt in randschrift als : 

a is mijn naam 
n gheluet sy vuer  guede bequaem 

Afb . 7. e vermaarde Solberger  klockstapel in het stadspark 
te Jonköping. 

n levenden ') roep ick 
n doeden overley ick. 

En nu is het in dit verband zeer  belangrijk , dat de zucht 
om de afzonderlijke torens, meestal aan de Westzijde 
met de kerk te verbinden tot één geheel niet in Zweden 
nagevolgd werd, dat de .Torns"  er  bijna onbekend 
bleven, en de oude -cloccnahusen"  gehandhaafd 
werden. -') 

') Peters vermeldt o.a. dat op de groote klok te Stedum in het 
n het volgend opschrift staat: n het jaar  des n 1300 

ben ik. de klok van duivelsbanning, ten dienste der  heilige ge-
loovigen gegoten". Op de kleinere staat: n het jaar  1382 1' 
vereer  ik vrome , door  U spreek ik d a " 
-) e heer  C. . Peters vermeldt in de reeds meermalen ge-
noemde studie: dat volgens de kaart van Conders in 1686 nog 
betrekkelij k veel vri j  staande klokkentorens voorkwamen o m in: 
1 Adorp; 2 den Andel; 3 Appingedam ; 4 Baflo ; 5 Beerta ; 6 Ten 
Boer  verdwenen; 7  verdwenen; 8 Eexta ; 9 Ezinge ; 
10 Eppenhuizen ; 11 Finsterwolde ; 12 Garmerwolde ; 13 de Stad 
Groningen bij  haar  St. Walburgkerk en met deze verdwenen : 
14 s verdwenen; 15 ; 16 ; 17 e 
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Afb . 8. e a l in het Openluchtmuseum Skansen. 

; 18 Noordbroek; 19 Oldenzijl verdwenen; 20 Nieuwe 
Pekela; 21 Pieterburen tot 1805; 22 Sauwert verdwenen; 23 
Saaksumhuizen verdwenen; 24 Scheemda; 25 Schildwolde; 26 
Slochteren; 27 Uithuizen; 28 Usquert tot 1868; 29 Vierhuizen tot 
1839; 30 Wagenburgen; 31 Warffu m tot 1638;32 Westermeeden 
verdwenen; 33 Winschoten ; 34 Woltersum verdwenen ; 35Zan-
dt weer: 36 't Zand; 37 Zeerijp en 38 Zuidbroek, terwij l die van 

, t e»n Zuidwolde evenals de n inde 
stad, van vrijstaande, in aande kerk verbonden westtoren zijn 
veranderd. 
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n onze dagen werden nog 
heel wat van deze op zich 
zelf staande meesterstuk-
ken van archaïsche bouw-
kunst in Smaland, en el-
ders aangetroffen, maar 
ofschoon de oorspronke-
lijk e bouwwijze bewaard 
bleef, zoo hebben oorlog 
en vuur  er  wel zorg voor 
gedragen ons geen enkele 
geautoriseerde middel-
eeuwsche klockstapel na 
te laten. 

t woord „stapel,"  hier 
reeds zoo dikwijl s neerge-
schreven als tegenstelling 
van «torn"  komt van „sta-
peln"  opstapelenen wordt 
alleen voor  deze soort klok-
kentorens gebruikt. 

t is te begrijpen, dat 
groote, ver  in den omtrek 
hoorbare klokken zich na-
tuurlij k niet lieten onder 
brengen in kleine toren-
tjes, zoodat men ook 
in verband met de niet 
geringe strategische be-
teekenis van deze bouw-
werken als „spiepost"  of 
„uitkijk "  spoedig overging 
aan het bouwwerk aan-
zienlijk e afmetingen te 
geven. e klockstapèln zijn 
zóó geworden nationale 
Zweedsche monumenten 
bij  uitnemendheid en geen 
wonder, dat men ze in de 
openluchtmusea de eere-
plaats toekende. Jonkö-
ping ziet hoog op het rots-
plateau van het heerlijk -
mooie stadspark zijn 27 
meter  hooge Solberger 
klokkentoren oprijzen, een 
type, (Afb. 7) dat in menig 
opzicht afwijk t van de hier-
onder  meer  uitvoerig te 
behandelen stapeln van 

t en ö en waar  een geheel onbeschut-
te trap voert naar  de betrekkelij k kleine klokken-
kamer. 
Vergelijkingslijne n trekkend met dien uit ö op 
Skansen, zal men door  de kleurige behandeling van den 
laatsten al heel gauw tot de overtuiging komen, dat 
deze in den barocktij d ontstaan is. 
Al s „Wahrzeichen"  van Stockholms openluchtmuseum 
„Skansen"  verheft de toren zich op den uitersten rand 

van een rotsblok. t is 
niet de origineele toren, 
die nog steeds zijn diensten 
vervult in de k 
in Ostjamsland, maar  een 
tot in de kleinste onder-
deelen getrouwe copie, 
welke door  den krachti -
gen finantieelen steun van 
Prins l mogelijk werd 
gemaakt. Afb. 8. 

e r  kerkeboeken 
brengen ook licht over  den 
stichtingsdatum en duiden 
Pal Personn als architect 
aan. "Wi j  vinden opgetee-
kend, dat in het jaar  1684 
de oude toren verwoest 
werd en dat de tegenwoor-
dige in 1778 1779 door 
denbovengenoemden boer 
uit Stugun in Jamtland 
werd gebouwd. Uit deze 
simpele mededeeling blij  kt 
weer  hoe de Zweedsche 
plattelandsbouwkunst der 
vorige eeuwen beoefend 
werd door  eenvoudige lie-
den, menschen die, hoe 
ook leek zijnde op theore-
tisch gebied, toch wel de-
gelijk blij k gaven, een 
juist inzicht te hebben op 
vorm- en ruimteverhou-
dingen, doch die het als een 
eer  of plicht beschouw-
den hun werkkracht en 
scheppingsvermogen in 
dienst van het kerspel te 
stellen, als uiting van op-
offeringsgezindheid voor 
dat, wat hun het liefste 
was in hun stilleplaatsjes 
— „d e kerk." 
Wanneer  we dan ook le-
zen, dat onze Pal Personn 
als architectenloon voor 
den l slechts 11 
rijksthale r  en 5 schilling 
banco (ongeveer  13 mark) 
uitbetaald kreeg, dan zal u dit na het boven aange-
haalde minder  wonderlij k voorkomen. 
Nog moet de kerk van Stugun ook door  hem zonder 

eenige geldelijke belooning voor  zijn gemeente gebouwd 
de ontwerpteekeningen van den l bezit-

ten, terwij l men aldaar  in het m van het Stugun-
sche kerkeboek onder  de necrologie van de ter  aarde 
bestelden in 1815 de volgende aan hem gewijde woor-
den kan lezen: 

Afb. 9. e t klockstapel op Skansen. 

-Op den 22en Januari overleden en den 19en Februari 
.begraven, den boer-kerkpresident en koster  Pal Per-
.sonn uit Stugun. j  is tijdens zijn leven als architect 
.opgetreden van zeven houten kerken, waarvan zes 
.met torens, bovendien bouwde hij  ook nog de stee-
„nen kerk van m in Angermansland aan de 
„grenzen van Jemtland en vele kleinere openbare ge-
„bouwen. j  was in de Christelijk e godsdienst goed 
„onderricht , een bezadigd en braaf mensch, op 83-
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..jarigen ouderdom aan een borstkwaal overleden". 
Uit deze regelen mag men besluiten, dat hij  in 1732 ge-
boren was, zooals een met een gegraveerde koperplaat 
versierd grafgedenkteeken ons tot voor  weinige jaren 
mededeelde. 
"Waar Pal Personn zijn kerkenbouw-kunst eigenlijk ge-
leerd heeft vermelden de kronieken niet, maar  de ver-
onderstelling is niet te gewaagd, dat hij  deze zich zelf 
heeft eigen gemaakt en de door  hem met liefde toege-
paste baroc-vormen heeft overgenomen naar  een zeer 
persoonlijke Zweedsche opvatting. 

t meest sprekend komt deze invloed uit in de eigen-
aardige daklijnen, terwij l ook de kleurenbehandeling, 
hoewel uiterst rij k en bont, toch niet onharmonisch ge-
noemd kan worden. e houten schubbedekking boven 
de onderste verdieping behield haar  natuurlij k gele 
kleur, terwij l die van de meer  aan den zeewind blootge-
stelde bovenste torengedeelten een roodachtige tint aan-
namen. e zeer  duidelij k op bijgaande afbeelding uit-
komende gedraaide zuiltjes zijn groen en de horizontale 
verbindingslijsten rood met witte randen. 

e door  rij k geprofileerde zuiltjes en vakken verdeelde 
achthoek onder  den uivormigen toren is geel met blauwe 
velden en de holle balklaag onder  de slanke spits rood. 

e afwisselend ook de kleuren mogen zijn, toch vormt 
alles een geheel, dat ieder  tot waardeering zal brengen 
voor  het scheppingstalent van den eenvoudigenZweed-
schen boer  Pal Personn uit Stugun. 
En als gij  't geluk hebt onderden n te toeven, 
wanneer  over  het frisch-blij e lentegroen van beuken en 
berken u de zilveren heerlijkheid tegenglanst van de 
Saltsjön (zoutzee), als gij  uw oog latende gaan over  de 
monumentale g en de statige huizenreek-
sen bewondert van de -Strandvagen", en dichterbij  de 
kristallen beekjes ontwaart, die hun sneeuwsmeltwater 
voortstuwennaardenaanuw voeten -
brunnsviken" , dan zult ge straks, bij  het eenvoudig 
rünesteengedenkteeken gekomen, de plek aanduidend 
van Arthu r s laatste rustplaats, stil voor  u 
den man eeren, die zóóveel heeft weten te behouden, 
zóóveel heeft weten te verzamelen, dat nu in Skansen 
rots-, bosch- en vijverdorado bijeengebracht, ons een 
geïllustreerde geschiedenis geeft van den zuiveren 
Zweedschen arbeid en huisvlij t niet als schilderij, niet 
als een diorama met poppen, maar  in een samenhang 
van den levenden mensch tot zijn woning, van het ge-
bruiksvoorwerp tot zijn directe en verdere omgeving. 
En als had de stoere lijfwacht mijn gedachtengang be-
grepen, zoo galmden daar  hoog over  de besneeuwde 
rotsen van Skansen, — dien Februarimorgen van mijn 
bezoek — de tonen, breed en vol, uit de door  Gerard 

r  van Stockholm gegoten, eens aan de koningin 
weduwe g Eleonora behoord hebbende en door 
den koningfilosoof Oscar  aan Skansen vermaakte 
klokken. 

En zij  eerden in die blanke omgeving den man, die dit 
alles gewrocht heeft, den voor  zijn vaderlandsche kunst 
voelenden Arthu r , den geestelijken vader  der 
openlucht musea. 

506 

t bij s grafmonument, verheft zich 42 meter 
hoog boven het donkere dennenbosch uitrijzend , de be-
roemde t klockstapel, die, dagteekenend van 
1732, door  de ijverige bemoeiingen van de bewoners 
uit , gemeente Finspanga, provincie Öster-
götland,na de totale verwoesting der  kerk naar  Skansen 
werd overgebracht. Afb . 9. 
Over deze origineele klokketoren zou heel wat te ver-
tellen zijn, maar  ik zal mij  in mijn mededeelingen streng 
beperken. 

t machtige bouwwerk rust op een groot 8.90 . lang 
en breed vierkant van Scandinavische keien, dat echter 
niet gerekend mag worden te behooren tot de eigenlijke 
constructie. Aan de vier  hoeken van dit onderling be-
vestigd drempelvierkant staan ronde stammen van 40 

. diameter  en achter  dezeloopen de 30 . diameter 
sterke peilers, kruisgewijs naar  boven, die overigens 
niet in een regelmatig systeem kunnen teruggebracht 
worden, daar  er  op de kruisingspunten ook geen verbin-
dingen gevonden worden. Om deze balken eenigszins 
te beschutten tegen de in het hooge Noorden zoo ongun-
stige weersinvloeden zijn ze zoo men op de foto 
duidelij k kan zien beschermd met schubvormig over 
elkaar  gelegde planken. 

Eerst op een hoogte van 18 meter  ligt de klokkenka-
mer, van waaruit men nu een onbeschrijfelijk veelom-
vattend panorama op stad, land en zee geniet doch 
welke vroeger  zeker  in oorlogstijden, wel gewapend-
krijgsvol k binnen haar  muren zal gezien hebben. 
Wijst  de onderbouw op zeer  hoogen ouderdom van het 
gevolgde voorbeeld ; de torenspits en de kameroverkoe-
peling duiden in meer  dan één lij n op motieven, welke 
den barocstijl naderen. n lette bijv . op de met rond-
bogen versierde galmgaten van de kap, waarvan het 
vierkante grondplan door  gebroken binnenwaarts ge-
bogen hoeken in een achtkanten koepel overloopt. 

n verheft zich een slanke spits bekroond met 
de symbolieke teekens van haan en kruis. 

t was een mooien Zondag, toen ik mijn schreden 
door  allerlei vroolijk e laantjes, over  zandige en rotsige 
paadjes richtt e naar  den . (Afb. 9). 

t mij  waren honderden Stockholmers getogen naar 
het vriendelij k en merkwaardig oord. 
Een vreemde verschijning, zittende op het drempel-
vierkant trok reeds van verre mijn aandacht. r 
bij  gekomen zag ik, dat het een oud gediende was, een 
man met een blozend vol gezicht, gesierd met een stop-
pelig rui g baardje, die zich potsierlij k had gestoken in 
een zeer  wijde wit met gouden randjes afgezette toga en 
als hoofddeksel droeg de internationaal beroemde, olie-
glimmende hooge zijden van anno 

e zotte verschijning bleek het eerbare ambt van 
torenwachter  te vervullen, wat echter  niet boven, maar 
beneden bleek uitgeoefend te worden en zich uitsluitend 
scheen te bepalen tot het innen van „ti o öre"  stukjes, 
waartegen men het inwendige van den l 
mocht betreden. 
Waarom of deze maskaradevertooning in het stille 
bosch daar  op dien zon-blijden middag gehouden werd, 

Afb. 1. N E G T E ST. . Uit Friesland en de Woningwet, door  Th. van 

Weideren baron s en J. . Faber. 

en welke aantrekkelijkheid deze voor  het zweedsche 
publiek bezit, waren vragen, die door  mij  niet bevredi-
gend opgelost konden worden, toen ik de smalle trap 
beklom, welke mij  na eenige wendingen in de klokken-
kamer bracht. 

r  al spoedig werd mijn volle aandacht gevraagd 
voor  een interessant model van den Söderköpingstapel 
uit Ost Gothland, die door  zijn bouwwijze een krui s 
met dri e dwarsarmen als grondplan toonend geheel 
van de overige klokketorens afwijkt . 
Behalve dit keurige model, hangen hier  de twee prach-
tige aan koning Oscar  gewijde klokken, waarvan de 
grootste een diameter  van 1.5 . en een gewicht van 
1.790 . bezit en de andere een doorsnede van 1.21 . 
vertoont bij  een gewicht van 923 . 

e klokken, geschenken respectievelijk van
n Norland, geb. , en w a Ek-

man, geb. , werden op den 3en r  1899 
in tegenwoordigheid van den koning, van het kroon-
prinselij k echtpaar  en den kunstzinnigen prin s Eugen, 
plechtig ingeluid. 
Toén was in deze eenvoudige klokkenkamer een hoog 
en koninklij k gezelschap vereend, toén klonken voor  de 
eerste keer  over  Skansens rotsen de metalen stemmen 
van s klokken, die met plechtig ge-
beier  ook de 20ste eeuw voor  Stockholm hebben inge-
luid en helaas te spoedig den doodmare moesten ver-

kondigen van Skansen stichter, den 27 i 1901 ont-
slapenen . Arthu r . 

n wij  geenszins klokkestoelen aanwijzen welke in 
grootte en bouwkunstige waarde zich naast de Zweed-
sche zouden mogen stellen, toch zal het nageslacht nog 
meer  dan wij  met belangstelling opkijken naar  die oer-
oude klokkenstoel constructies, welke echter  steeds 
meer  en meer  verdwijnen, zonder  dat er  eenige rucht-
baarheid aan gegeven wordt. 
Vast had ik me dan ook voorgenomen, ééns in Gaaster-
land zijnde, den mij  uit Stellingwerfs teekeningen van 
1721 klokkestoel van n te lotografeeren, 
doch gekomen in het Gaasterlandsche woudoord, waar 
ééns de Fransche refugie's na de uitvaardigin g van het 
Edict van Nantes een veilig toevluchtsoord hebben ge-
vonden, was èn kapelletje èn klokkestoel verdwenen, 
het eerste reeds vele jaren lang, de tweede slechts voor 
korten tijd . 
Niemand zag er  iets bijzonders in, hij  deed geen dienst 
meer, was bouwvallig geworden en werd dus opge-
ruimd . 
Wel wist ik het bestaan van den bij  dit artikel afgebeel-
den klokkenstoel te , (afb. 6 blz. 448) maar  God 
Pluvius vergezelde ons te trouw, dan dat wij  met eenig 
succes van slagen konden kieken. Een langen kouden, 
onshuiverigmakenden tilbury-ri t hebben wij  er  toen voor 
over  gehad om op a onder  Woudsend zulk een 
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Afb. 2. E N T E ) Uit Friesland en de Woningwet, door  Th. van 
Weideren baron s en J. . Faber. 

zeldzaam Nederlandsch kerkhofmonument te fotogra-
feeren, dat afgedrukt is in het tijdschrif t E. , pag. 
779 j . 1912. r  ook deze glasplaat was geen lang leven 
beschoren, en daarom ben ik den heer . J. van , 
beheerder der . Gaasterland te s zeer  dankbaar, 
dat ik door  zijn gewaardeerde bemiddeling toch nog 
een fraaie foto heb gekregen van Gaasterland's eenige 
klokkenstoel te . n er  in den klokkestoel te 

a twee klokken, die te s heeft er  slechts 
één. 
Volgens boeren uit den omtrek moet er  in het nabij  ge-
legen gehucht , eveneens nog een klokkenstoel 
gevonden worden, evenals in enkele dorpen ten Noorden 
van . 

n is door  het instorten van den oer-ouden kerk-
toren te Augsbuurt even ten Zuiden van m de daar 
bestaande klokkenstoel wat meer  bekend geworden. 

e zal hoewel ik hem niet van aanschouwing gezien 
heb, echter  van nog zeer  jongen datum zijn, daar  de oude 
uit 1658 dagteekenende klok, daarin eerst voor  enkele 
jaren terug opgehangen werd, daar  men de meening toe-
gedaan was, dat zij  sterk aan de torenverzakking mede-
werkte. 

e klok in dien Nederlandschen klokkestoel draagt het 
volgende randschrift : 
..Jurien Balthasar t y Ghegooten — in -
warden*1658*". 

Ook siert het wapenschild der  famili e van Scheltema 
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een rustende hazewind vertoonend deze klok. Onder 
het door  een fraai helmdoek gekroonde schild, versierd 
met een springend hert staat: 
Jor. Teio van Scheltema, Grietman over  Collum, Col-
lummerlant en het nieuwe Cruislant, mede raedt ter 
Admiralitei t tot . 
Aan de andere zijde leest men 
Georgius Proost, Pastoor  in Ausbuir . 
Anno i 1658. 
Bodic , . 
Oege s Commiteerde. 
Jan s Brunier . 

g Friesland, van ouds een land, dat er  zich op be-
roemde zooveel steden te bezitten als er  maanden, zoo-
veel kloosters als er  weken, maar  zooveel kerken als er 
dagen in een jaar  gaan, waarschijnlij k nog meerklokke-
stoelen aan te wijzen hebben; in geheele provincies zal 
men er  tevergeefs naar  zoeken, en waar  dit nog wel het 
geval is liggen ze in oorden, zoo afgelegen, dat zelfs een 
niet-fietsend oudheidminnend toerist afschrikt zijn 
schreden er  heen te richten. 
Zoo moet er  o.a. in de provincie Overijssel, behalve het 
reeds vermelde klokkengestoelte bij  "Wanneperveen, ook 
nog een dergelijk getuigen uit een ver-verleden te zien 
zijn in de buurt van "Weerselo bij , waar  het een-
voudige kerkj e van Saasfeld, nog zwakke herinneringen 
opwekt aan de lang vervlogen tijden van de stiftjuffer s 
en van het beruchte roofslot. 

Afb . 3. E E G T E . Uit : Friesland en de Woningwet door  Th. van Weideren baron 

s en J. . Faber. 

En de heer . "W. P. Tutein Nolthenius deelt in de Gids 
van Juli j.l . mede zich er  één te herinneren in de omstre-
ken van Giethoorn. 
"Wellich t weten de geachte lezers van dit weekblad mij 
nog meerderen op te geven. Ofschoon de architecto-
nische waarde waarschijnlij k overal van geringe betee-
kenis zal zijn, zoo zouden misschien aan meer  dan één 
Nederlandschen klokkenstoel belangrijke historische 
herinneringen verbonden kunnen zijn. Ook ware het 
interessant vast te stellen of deze gestoelten over ons 
geheele vaderland verspreid zijn of waren, dan wel of 
hun verschijning tot zeer  beperkte gewesten beperkt is 
gebleven, waarbij  dan een vergelijking zou gemaakt 
kunnen worden in zake de verschillende constructies. 

t men mij  hierover  nog nadere gegevens kunnen 
verstrekken, zoo zou het schrijven van dit artikel , naast 
de overtuiging goedgedaan te hebben de aandacht te 
vestigen op „NederlandscheklokkestoelenenZweedsche 
klokketorens"  voor  mij  nog een zeer  bijzondere voldoe-
ning geven. 
Na een vergelijkend onderzoek hoop ik dan later  nog 
eens op dit nog weinig onder  oogen geziene onderwerp, 
in dit weekblad te mogen terugkomen. 
Nijmegen, 30 Juli 1913. 

|  EN E g 
T 1902-1912 Q 

door . V A N N N S en 

J. . . Uitgegeven in 1913 te n 

bij r  en Schaafsma. Prij s f 6.—. 

. it zeer  verzorgde werk, gedokumenteerd met 
[belangrijk e statistieken en overvloedige ge-
'gevens, behandelt de werking van de"Woning-
^ wet tot in de kleinste biezonderheden en licht 

de sociale betekenis voor de provincie Friesland toe. 
r  de kennis van den noodtoestand der  bedroevend-

vele slechte woningen begrijpen wij , welk een zegen, welk 
een weldaad de "Woningwet is. Een integrerend deel van 
dit werk vormen de algemene gegevens, de vergelijken-
de statistieken en de beschouwingen, gewijd aan de 
provinciale eigenaardigheden. e geografiese toe-
stand de ekonomiese geschiedenis het verenigings-
leven de lonen de loop der  bevolking de finan-
ciële omstandigheden, enz.). n het hoofdstuk waar de 
redenen nagegaan worden, die tot de krachtige toepas-
sing der  wet in Friesland geleid hebben, noemt de be-
werker  o.a. het in Friesland sterk te voorschijn tredend 
gevoel van sociale rechtvaardigheid, waardoor  de wet 
daar  met vreugd ontvangen werd. e gemeentebesturen 
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namen de uitvoering der  wet met ijver  en nauwgezet 
ter  hand; zij  hadden de bekwaamheid en het gezag 
ertoe en werden gesteund door  het vertrouwen van de 
bevolking. n leest met genoegen de wordingsgeschie-
denis van een groot maatschappelik werk en men ziet 
in deze wet een machtige, nuttige faktor  voor  het pro-
vinciale huishouden. e verdienste van dit boek is dan 
ook, dat aangetoond wordt met welk recht de staat zijn 
bemoeiingen uitstrekt tot de volkhuisvesting. 
"Wanneer  we het resultaat van deze wet architektonies 
beschouwen, dan bemerken we alle kenmerken van de 
beginperiode. e groepering is kinderli k naief, nuchter 
en onbeheerst. e huizen staan eigenwijs buiten op het 
veld en verwonderen zich als vreemde planten over 
hun komiek bestaan in deze monotone omgeving (zie 
afb. 1) of zijn schuchter  tegen elkaar  aangebouwd tot 
een biezar  komplex zonder  begin of eind, zonder  hoogte 
of laagte, zonder  durf en heerlikheid in bevende erken-
ning van hun onbeduidendheid en machteloosheid. Ze 
vragen erom niet gezien te worden, alsof er  mensen-
kinderen wonen, die hun hoofd niet rechtop mogen 
dragen, (zie afb. 2). Andere zijn bruut en stevig aaneen-
gesloten, al tot een echte arbeidersbuurt geworden (zie 
afb. 3). Ook treffen we - het is van zelfsprekend — 
groteske wanstaltigheden aan, getooid met de siersels 
van den revolutiebouw. 

u echter  niet eerlik zijn te lang bij  dezebouwkun-
dige tekortkomingen stil te staan. Wie had het anders 
gedacht? Proefondervindelik zal men tot het betere 
geraken; eerst moet het probleem er  wezen, daarna kan 
het opgelost worden. e beginners, die hun krachten 
wagen, zullen falen; maar  de volgelingen zullen slagen. 
Al s altijd . 

e hoofdzaak dient gewaardeerd te worden, dat hon-
derden met betere woningen geholpen zijn, dat vele 
ongezonde krotten zijn opgeruimd, dat de plaggen hut-
ten verdwijnen. 
k herinner  me nog de sentimentele opmerkingen, tij -

dens de tentoonstelling van huisindustrie te Amster-
dam gemaakt, dat die huisjes zo schilderachtig, zo lief 
en aardig waren, terwij l de hevige ellende van deze 
rouwtentoonstelling ternauwernood een indruk achter-
liet ; en nu hoor  ik weer, hoe het Zorgenstraatje op de 
tentoonstelling, .de Vrouw"  zo verbazend artistiek ge-
vonden wordt. 
't t den ultra-artiest van del'art-pour-l'art-branch e 
een weinig moeite om de schone schijn en de lelike wer-
kelikheid te onderscheiden, en hier, om zich los te 
maken van het povere uiterli k en de gezonde woning-
bouw te waarderen; de voor  de gemeenschap voelende 
architekt zal deze nieuwe uitgave .Friesland en de 
Woningwet"  gaarne ernstige aandacht schenken. t 
boek biedt een schat studiemateriaal op uitstekende 
wijze gerangschikt. N. 

. 
Prijsvraa g e Stadhuis. t volgende adres is 
ingediend: 26 September  1913 : 
Aan den d der  gemeente , geeft met den meesten 
eerbied te kennen, het Algemeen bestuur  van het Verbond van 
Ned. , 
dat het met groote belangstelling heeft kennis genomen van het 
resultaat der  prijsvraag, uitgeschreven voor  den bouw van het 
stadhuis te , 
dat het in het algemeene ten zeerste gewenscht is alle gebouwen, 
maar  natuurlij k vooral zulke monumentale als het e 
stadhuis, te doen zijn de uitdrukkin g van het gedachteleven der 
cultuurperiod e van het ontstaan, en dus als het ware te doen 
dragen den datum van hun bouw, niet door  cijfers maar  door  het 
wezen hunner  vormen zelve ; 

dat dit wel in het bijzonder  geldt voor  het groeiend en bloeiend 
, stad bekend om den durf , den ondernemingsgeest en 

de werkkracht harer  burgers en bestuurders, en om hare snelle 
ontwikkeling, waardoor  zij  een stad der  toekomst bij  uitnemend-
heid is; 

dat echter, afgezien van de goede hoedanigheden van het voor 
uitvoering aangewezen project van den bekroonde, wel algemeen 
erkend wordt, dat dit project, wat het uitwendige betreft, voor 
een groot deel is een navolging van e en Vlaamsche 
bouwkunst, toegepast gedurende de 17de eeuw terwij l het 
interieur  ook weinig modern genoemd kan worden ; 
dat het alg. bestuur  op grond van deze overwegingen hetbetreurt, 
dat de omstandigheden er  toe geleid hebben, dat een ontwerp 
bekroond werd, welks karakter  weinig van onzen tij d getuigt, en 
dat het daarom uw college ernstig in overweging geeft, het wel-
bewust daar  heen te leiden, dat volgende nieuwe gebouwen meer 
het wezen van eigen tij d zullen weerspiegelen; 
Bovenstaand adres werd met algemeene stemmen goedgekeurd, 
behalve die van het Schilderkundig Genootschap „Pulchr i 
Studio" , dat zich met de strekking ervan niet kon vereenigen, 
't Welk doende, enz. 

Voor  het Alg. Bestuur  van het Verbond voornoemd, 

(w.g.) E R M . O B B E R S , Voorzitter, 

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

Tot toelichting diene, dat het Verbond omvat de volgende 

kunstenaarsvereenigingen: 
Architectur a et Amicitia ; Art i et e ; Bond van Nederl. 
Architecten ; Genootschap van Nederl Componisten ; e 

; j  tot Bevordering der  Bouwkunst; 
e ; Pictura Veluvensis; Pulchri Studio; St. 

; Alg. Nederl. Toonkunstenaarsvereeniging; Ned. Toon-
kunstenaars vereeniging ; Vereeniging voor  Ambachts- en Nijver -
heidskunst; Vereeniging tot Bevordering der  Grafische ; 
Vereeniging van . 

e . n aansluiting aan het bericht over 
den verbouw van de e , opgenomen in het 
vorig B. Weekblad, zij  nog medegedeeld, dat de architect, de 
heer  S. de Clercq van den aanvang af zich de medewerking 
heeft verzekerd van den heer  A. Broese van Groenou, B. . te 
Wassenaar. 

. 
J. J. V A N . f 

n den ouderdom van 59 jaar, is 7 October  j . 1. te 's Gravenhage 
overleden de heer  J. J. v. Nieukerken, architect, bekend door  zijn 
groote bouwwerken in Nederland: t landhuis van Jhr  Speel-
manbij  den ; n en "  bij  Velsen; het Academisch 
Ziekenhuis te Groningen, voor  welks bouw de regeering hem be-
loonde met het officierskrui s van de Orauje-Naussauorde en 
andere gebouwen. 

* r  plaatsgebrek zijn enkele berichten niet eerder  opjjenomen. 
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Berichten. 

. 

1  C. . ffi 
londag 19 October  viert de oud-Voorzitter  en 

Eerelid van de j  tot Bevordering 
der Bouwkunst C. n zijn 70en verjaar-
dag, welke dag niet onopgemerkt mag voor-

bijgaan zonder  een belangstellend en waardeerend 
woord aan hem waaraan de . veel verplicht is, 
te wijden. 
Waar wij  den jubilari s onze beste wenschen op zijn 
feestdag brengen, willen wij  er  aan herinneren dat deze 
in 1879 tot Voorzitter  werd gekozen en dit ambt, met 
een tusschenruimte van één jaar, tot in 1897 bekleedde. 
Werd op de onlangs gehouden September  vergadering 
van de . door  den Voorzitter  een citaat aangehaald, 
van den heer  J. . e , ter  toelichting van zijn 
vérstrekkende reorganisatie-plannen, in 1879 voorbe-
reid en in 1880 vastgesteld, zoo was het de r -
ken, die volgens de nieuwe wet, die het jaar  daarop in 
werking trad, deze reorganisatie zou uitvoeren. 

t Bouwkundig Tijdschrif t de gereorganiseerde 
Bouwkundige Bijdragen die de leden zich extra moes-
ten aanschaffen dateert ook uit dien tijd , terwij l het 
Bouwkundig Weekblad inl881 voor  het eerst verscheen 
en gratis aan de leden werd toegezonden. 
Op zijn initiatie f of onder  zijn leiding kwamen verschil-
lende belangrijke zaken tot stand. Als zoodanig wijs ik 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

o.a. op de g voor  de berekening en uitbetaling 
van het honorarium van architecten. 
Ook zijn pogingen om het vakonderwijs te verbe-
teren, zooals het bekende rapport van 1886 waaraan 
was toegevoegd een ontwerp van wet tot regeling van 
het ambachtsonderwijs en door  hem persoonlijk aan 
den toenmaligen r k overhandigd en 
toegelicht. 

t zijn de groote kosten aan het vakonderwijs ver-
bonden, die oorzaak zijn geweest, dat de hoopvolle 
toezeggingen van medewerking van Z.Exc. vertraagd 
zijn, waarop 2 jaar  daarna een nieuw officieel ver-
zoek van de j  volgde. Als verder  uitvloei-
sel daarvan, moet gewezen op het voorstel van den 

r n aan de algemeene Vergadering in 1890, 
tot het instellen van een examen voor  bouwk. opzichter 
en teekenaar, hetgeen werd aangenomen en waardoor 
met het programma van eischen een leiddraad is gegeven 
tot het geven van richtin g aan het onderwijs voor  deze 
technici. 
n 1893 had het eerste examen plaats met 21 candi-

daten, in 1913 waren er  212. 
Groot persoonlijk aandeel had de oud-Voorzitter  in het 
tot uitvoering brengen van plannen tot het stichten van 
een eigen en waardig gebouw, ook een der  belangrijk -
ste punten bij  de reorganisatie door  de leden noodza-
kelij k geoordeeld. e plannen werden een belangrijke 
schrede voorwaarts gebracht door  de in 1882, bij  gele-
genheid van den 40(,n jaardag van , georganiseerde 
tentoonstelling van bouwkundige ontwerpen en bouw-
materialen in het toen in aanbouw zijnde . 

e wensch werd toen tevens geuit aan het gemeen-
schappelijk gebouw ook een ruimt e te reserveeren voor 
een permanente Tentoonstelling van Bouwmaterialen. 
Waar tot verwezenlijking van het plan bovendien ook 
vele financieele bezwaren te regelen waren, heeft hij 
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C. , . 
daadwerkelijk geholpen die uit den weg te ruimen. 
Zi j  die de gevoerde onderhandelingen hebben medege-
maakt, zullen dit nog dankbaar  erkennen. t is hier 
de plaats niet — en zeker  niet in den geest van den ju-
belaris gehandeld - om daarover  nader  uit te wijden. 
n 1884 werd reeds de le steen gelegd van het ons allen 

bekende gebouw in de , dat door  den r 
n 20 i 1885 feestelijk geopend werd, bij  welke 

gelegenheid deze een redevoering hield, waarin hij  wees 
op het doel der  permanente tentoonstelling en van het 

k gebouw, de geschiedenis der  stich-
ting daarbij  in herinnering bracht en eindigde met den 
wensch dat het gebouw aan de gekoesterde verwach-
tingen zou beantwoorden en dat het strekken mocht tot 
de voortdurende bloei van de  en tot nut 
van de Nederlandsche kunst en nijverheid. 
Er is in dat gebouw al heel wat vergaderd en al heel 
wat tentoongesteld, werden er  in zorgvolle tijden plan-
nen beraamd om de onafhankelijkheid te bewaren, zoo 
is er  feestgevierd wanneer  daar  reden toe was. e 
vakbelangen van den architect werden en worden er 
behartigd en in verband daarmede reorganisaties in de 

j  tot stand gebracht. 
Bij  dergelijke belangrijke besprekingen was de oud 
voorzitter  steeds present waaruit zijn.onverflauwde 
belangstelling voor  onze j  duidelij k aan 
den dag kwam. Niet ongenegen om aan den drang der 
tijden gehoor  te geven, voelde hij  zich verplicht met zijn 
groote ondervinding een waakzaam oog in het zeil te 
houden en een waarschuwend woord te doen hooren 
wanneer  daartoe termen aanwezig waren. 

t is niet de bedoeling een verdere opsomming te 
geven van alles wat onder  zijn voorzitterschap tot 
stand is gekomen, het zou feitelij k de geschiedenis van 
de j  zelve zijn gedurende dat tijdperk . En 
dat is het juist wat gememoreerd moet worden, de . 
en  waren één. 
Bij  het 50-jarig feest van de . werd hij  als zoodanig 
ook gehuldigd door  de , door  zijn benoeming 
tot ridder  in de orde van den Nederlandschen . 
Zeer  zeker  heeft ook het Bestuur  aandeel aan alle 
handelingen der . gehad, doch bij  de hulde hem ge-
bracht bij  het neerleggen van zijn functie in '97 en bij 
het uitbrengen van een woord van dank namens het 
Bestuur  voor  alles wat hij  ten bate der . en hare 
leden had verricht , is het van de Bestuurstafel zelf ver-
kondigd: ..Wat de . heeft gedaan, heeft n 
gedaan!" 
n die zelfde vergadering werd dit door  de leden als 

een spontane uiting bekrachtigd door  hem te benoemen 
tot Eerelid. 
Veel is sindsdien veranderd, enkele leden hebben af-
scheid genomen, anderen zijn onder  een andere bena-
ming de . getrouw gebleven, wederom anderen pas-
ten niet meer  in het kader  van de gewijzigde statuten 
der , Van de oude vrienden zijn enkelen heengegaan 
naar  de plaats vanwaar  men helaas nooit wederkeert. 
Nieuwe leden zijn toegetreden die den oud-voorzitter 
nauwelijks bij  name kennen. 
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Ook zij  konden nog onlangs van zijn warme belangstel-
ling in het lot van de . kennis nemen. 
Wi j  huldigen den geachten jubelari s op zijn 70en ver-
jaardag en voegen er  de wensch bij , dat hij  nog menig 
jaar  voor  allen die hem lief en dierbaar  zijn gespaard 
moge blijven en ook voor  de . e het zijn dat hij 
van haar  toenemende groei en bloei zal kunnen blijven 
getuigen. W n. . 

G V A N N
. op g 21 October  a.s. ten 2 ure n.m. in het ge-

bouw der . 
Benoeming van één lid in de Commissie tot het nazien van de 

g en Verantwoording, wegens bedanken van den heer 
van Geuns. 
Benoeming van één lid in de Commissie van stemopneming, 
wegens bedanken van den r . J. Granpr é . 

e het besluit van de vergadering van , 
gehouden 17 September  j.l . om binnen een maand een vergade-
rin g van n te doen plaats hebben tot het nemen 
van een conclusie in zake „Bauberatung" , is deze vergadering 
bepaald op den hierboven genoemden datum. 
Wegens tijdelijk e af wezigheid van den Alg. Secretaris kan deze 
vergadering niet eerder  plaats vinden. 

G 'S E VA N E -
J TO T G  BOUW-

. Gewone Vergadering op Vrijda g 24 October  1913. 
te 8 uur  's avonds in Zaal V van het h -
huis (Groenmarkt). Spreker  de heer  F. J. z B. . Onder-
werp: de . e ruim opengesteld. 

. G. , le Secr. 
5 Belvédèreweg. 

G OP G 
21 OCTOBE  A.S. T E N 101, E N T GEBOUW 

. Op de Agenda komt voor. o.a.: 
n stukken. 

n van den Voorzitter . 
Benoeming van twee leden in de Commissie van Onderwijs in 
zake het periodiek aftreden van de heeren Bolderman en Ouën-
dag. 

e „Bauberatung"  — Vergadering van , dien 
middag om 2 uur  te houden. 

P . 
11 October  1913. 

Aan den  der Gemeente Zeist. 
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, het r 
van de j  tot Bevordering der  Bouwkunst, 
dat het met veel belangstelling heeft kennisgenomen van Uw be-
sluit tot aankoop der  Zeister  bosschen, 
dat het U hulde brengt voor  deze daad, die van zoo groot en ver-
strekkend belang is voor  Uwe Gemeente, 
dat waar  Uw College met beleid de exploitatie dezer  bosschen 
onder  oogen heeft gezien en daarvoor  een commissie uit Uw 
midden heeft benoemd, welke commissie naar  het g 
meldt, in overleg kan treden met deskundigen, het r 
ook hiervan met ingenomenheid heeft kennis genomen, daar  het 
verkrijge n van een goed plan van exploitatie en bebouwing in 
de eerste plaats noodig is, wil Uwe loffelijk e aankoop in alle op-
zichten tot gunstige resultaten leiden, 
dat desgewenscht, het r  zich gaarne beschikbaar 
stelt aan Uw College advies te geven over  de beste wijze waarop 
een dergelijke exploitatie en bebouwingsplan ware te verkrijgen . 

't Welk doende, enz. 
voor  het Hoofdbestuur voornoemd 
w. g. A.  G.BZN., Voorzitter. 

J. , Secretaris. 

d t te Overveen. d Uytenbosch te Baarn. 

l Oud-Wassenaar. 

Behoort bij  het Bouwkundig Weekblad van 18 October  1913 No. 42. 
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Bouwcomplex Plan C te m (gebouwd in vereeniging met den r  A. W. van ) 

. 

Q T  ü 
 F. J. , B. . 

. 

1 
e nieuwontworpen verkeersweg te Amster-
dam van het Spui naar  de Nassaukade maakt 
reeds op het eerste gezicht een vreemde in-
druk . Waarom heeft men gemeend tot deze 

gewrongen oplossing zijn toevlucht te moeten nemen? 
e memorie van toelichting leert ons twee belangrijke 

redenen, te weten: 
e voor  de hand liggende verbreding van de e 

straat zal naar  het oordeel van B. en W. te veel vergen 
van de gemeentelike financien; een eenzijdige verbre-
ding van de e gracht is erg onaestheties. 
Aan demping van de e gracht werd niet gedacht, 
omdat men deze waterweg wilde behouden voor  de 
scheepvaart. Ook stuit deze oplossing af op 'n ander 
bezwaar: de demping van de e gracht zou aan 
een groot gedeelte van de Amsterdamse bevolking een 
heftig protest ontlokken, want de prachtige grachten 
zijn haar  lief. 't s dus begrijpelik , dat B. en "W., die deze 
gevaarlike klippen omzeilen wilden, een andere uitweg 
zochten. 
Neemt men nu eenmaal de genoemde bezwaren voor 
onoverwinnelik aan, dan inderdaad is er  veel goeds van 
deze nieuwe verkeersweg te zeggen. e verbreding van 
de Spiegelstraat in verband met een doorbraak door 
de bouwblokken, onderscheidenlik begrensd door  de 

, de Vijzelstraat, de t 
en het , en door  de , 
de Vijzelstraat, het Singel en het n had 
nog minder  zin, wanneer  niet belangrijke andere ver-
beteringen ermee gepaard gingen, bijvoorbeeld een 
verbreding van de t om een goede 
aansluiting te krijgen met de beide pleinen n 
en n of een hernieuwde doorbraak door 
de bouwblokken gelegen tussen t en Singel 
om een verbinding te weeg te brengen met de Nieuwe 
Zijd s Voorburgwal (indertij d door  den heer  J. G. "Watt -
jes . aangegeven, zie Bouwk. "Weekblad, Jaarg. 1909, 
bladz. 80), anders zit men in eigenaardige moeilikheden; 
het verkeer  is prachtig naar  het Singel geleid, maar  kan 
zich van daar  niet verplaatsen, het Sofiaplein en de 
brug tussen n en g kunnen gevoe-
gelik geen verkeer  meer  opnemen. 

t plan van B. en "W. kenmerkt zich door  een goede 
rationele verbinding met het Spui; de  en 
de t worden loodrecht gesneden, de nieuwe 
bouwblokken zijn nog vri j  gunstig van vorm, de kosten 
zijn niet buitensporig, zodat naar  alle waarschijnlikheid 
dit plan wel aangenomen zal worden. t heeft aange-
name detaileigenschappen, het grijp t niet heftig in in 
bestaande toestanden, ekonomiese belangen worden 
weinig geschaad; het is in een woord 'n kalm bezadigd 
plan, dat bij  uitzondering weinig beroering zal brengen, 

waarvan het niet lastig is de verantwoordelikheid te 
dragen. En toch: het is een in -s lecht plan. 

e motivering, overgenomen uit het Gemeenteblad, 
luid t als volgt: 

e ontwikkeling van het verkeer  in de latere jaren 
noopte er  vanzelf toe de aandacht op het vraagstuk 
van de verkeerswegen in de oude stad gevestigd te 
houden. 
"Wer d in 1884 door  uwe vergadering besloten tot den 
aanleg van de tegenwoordige , waardoor 
ene behoorlike verbinding werd verkregen tussen het 
westelik gedeelte der  Gemeente en het centrum der  stad, 
rui m tien jaar  later  werd besloten om over  te gaan tot 
de verbreding van de Vischsteeg, den Vijgendam en een 
gedeelte van het , alsmede tot de verbreding van 
de s en Aaronstraat en de Paleisstraat. e verbre-
ding dezer  wegen is of reeds geschied of in een ver  ge-
vorderd stadium van uitvoering. 

l laatstgenoemde werken aanzienlike offers vor-
derden, werd het verkeer  daardoor  slechts gebaat in 
het centrum van de oude stad, het is echter  niet minder 
noodzakelik het verkeer  tussen de oude en de nieuwe 
stad te verbeteren door  den aanleg van brede verbin-
dingswegen. n verband daarmede werd reeds door 
uwe vergadering een besluit genomen tot verbreding 
van het gedeelte der  Vijzelstraat gelegen tussen het Sin-
gel en de t en werd onlangs door  ons een 
voorstel ingediend inzake de verbreding van het overige 
gedeelte dier  straat. 

e verbrede weg zal aan het verkeer  tussen het cen-
tru m der  stad en het zuidelik gedeelte der  Gemeente 
voorzeker  zeer  ten goede komen, doch met de verbre-
ding enkel van dien weg kan niet worden volstaan ; er 
zullen andermaal maatregelen moeten worden genomen 
om bevredigende toestanden te verkrijgen . r  echter 
de gemeentefinanciën niet toelaten alle gewenste ver-
beteringen terzelfder  tij d onderhanden te nemen, moest 
vanzelf de vraag onder  de ogen worden gezien, welke 
verbetering het meest urgent geacht moet worden en 
kwamen wij  tot de konklusie, dat nu door  de voorgeno-
men verbreding der  Vijzelstraat ene behoorlike verbin-
ding van de oude stad met het zuidelik gedeelte der 
Gemeente tussen de Boei enwetering en den Amstel zal 
verkregen worden, ene verbetering van de verbinding 
van het hart der  oude stad met het westelik deel tussen 
de Boeren wetering en het Jacob , het 
eerst in studie genomen moest worden. 
Na den aanleg van de t kan toch de ver-
binding met het westelik gedeelte voor  de naaste toe-
komst voldoende worden geacht, terwij l de aanleg van 
een brede verkeersweg in oostelike richtin g hoe gewenst 
ook op zich zelf, o. i. niet bepaald urgent kan worden 
genoemd zolang de spoorweggordel een druk verkeer 
met het oosten in den weg staat. 

e bovengenoemde verbinding in zuidwesteleke rich-
ting zou kunnen worden verkregen, hetzij  door  de ver-
breding van de Spiegelgracht en Spiegelstraat met 
overbrugging van de , hetzij  door  de ver-
breding van de e gracht of wel door  het aanleg-

513 



gen van een nieuwen verkeersweg tussen het Spui en de 
Nassaukade via de Passeerdergracht. Aan dit laatste 
plan mocht naar  het ons voorkomt, de voorkeur  worden 
gegeven " 

e redenering is enigzins naief, enigzins primitief : t 
verkeer  is in de oude stad slecht en moet verbeterd 
worden; in verschillende richtingen is dat niet nodig 
om in de toelichting genoemde redenen blijf t over  de 
verbetering in zuidwestelike richting. " r  eigen-
lik is het geval veel nauwkeuriger  afgebakend: e 

t is overbelast en vraagt dringend om 
verbetering. Er  is een veel in zwang zijnde route voor 
auto- en ander  snel verkeer  langs N. Z. Voorburgwal, 
Singel, , verder  eendeels langs -
gracht en Spiegelstraat, , anderdeels 
langs t naar  Vondelstraat en Overtoom. 

e verkeersstroom vindt een uiterst ongeschikte weg. 
k Spui en Singel geeft aanleidingen tot dagelikse 

kleine ongevallen, gelukkig, wonder  boven wonder, 
hebben zich grotere katastrofes nog niet voorgedaan. 

e aftakking naar  de t is allerleukst en ook 
allergevaarlikst. Bij  de Spiegelstraat eveneens 'n 
moeielike bocht. t het verkeer  toch deze ongunstige 
weg kiest is wel een bewijs, hoe sterk ontwikkeld dit 
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verkeer  is en hoe overbelast de t e taak 
aan de dienst van Publieke "Werken gesteld is dus: deze 
wantoestand afdoende te verbeteren. t plan B. en W. 
voldoet in dit opzicht geenzins. Niemand zal wel geloven, 
dat de verkeersstroom naar  het Vondelkwartier  en 
vooral naar  het r  in de toekomst deze 
weg zal volgen, de omweg die gemaakt wordt is te 
beduidend. e hoofdfout van het B. en W. plan ligt 
hierin , dat de uitmonding op de Nassaukade zeer  wil -
lekeurig is. Een mooie weg werd ontworpen, die ner-
gens heen leidt. Van ontlasting van de t zal 
prakties geen sprake zijn. — 
We houden dezelfde moeilikheden en na enige jaren is 
er  weer  opnieuw dezelfde , echter 

iets kostbaarder  geworden. 
n het voorbijgaan zij  gezegd, dat ook voor  de verbete-

rin g van het verkeer  een totaal plan behoort te bestaan 
en dat ieder  besluit, dat genomen wordt met het een-
maal geadopteerde systeem rekening dient te houden. 
Amsterdam vraagt dringend om een verkeersprojekt, 
meer  nog dan om een uitbreidingsprojekt . e door  Am-
sterdam gevolgde wijze heeft veel van 'n reparatiesys-
teem, 'n lapmethode; ieder  voorkomend gebrek zal naar 
omstandigheden en naar  den eis verholpen worden, 
maar  aan een .einheitliche", door  een zelfde gedachte 
beheerste regeling wordt niet gedacht. n de toe-
lichtin g spreken B. en W. van een spoorweggordel, die 
een druk verkeer  in den weg staat. Zon bagatel, dat 
Amsterdam met den worgdood bedreigd wordt, wordt 
met opmerkelike gelatenheid eenvoudig gekonstateerd. 
n het kort verkeerspolitiek is Amsterdam ten enemale 

vreemd. 
Nemen we het geval echter, zoals het zich nu voordoet, 
dan verdient het plan op afbeelding 2 weergegeven de 
voorkeur  boven het voorgestelde. Er is een goede water-
verbinding, Jacob van e Singelgracht 

t t (de t is dan een 
nieuw gegraven gracht in t veranderd) 

t (dito de veranderde ) -
gracht (dito de veranderde Wijd e ) Singel 
en ten twede een goede verkeersweg N. Z. Voorburgwal 

k Gedempte t Overtoom. 
r  deze tweewegen is zeker  een belangrijke gedeelte-

lik e verbetering te weeg gebracht. Er  rest nog over: le. 
de t te verbreden een eis, die niet bestreden 
kan worden, afgescheiden van alle mogelike aftap-
mogelikheden. 2e. de verbetering van de Spiegelstraat-
weg -All e verbeteringen kunnen niet tegelijk plaats 
hebben", zeggen B. en W. terecht ..en voorlopig kun-
nen we het wel met de Spiegelstraat via t 
naar  de verbrede Vijzelstraat of naar  het n 
stellen." t is een sterk argument, alleen wordt de 
vraag geopperd of een verbetering die vroeg of laat toch 
komen moet, niet zo spoedig mogelik dient uitgevoerd 
te worden om de belangrijk mindere kosten en omdat 
de uitvoering in het beginstadium, wanneer  nog geen 
grote zaken zich aan de Spiegelstraat en Spiegelgracht 
gevestigd hebben, veel minder  omslag heeft. 
Een andere omstandigheid verdient overweging. 

t aantal trammen neemt gestadig toe; door  de nauwe 
Vijzelstraat gaan nu reeds 3 lijnen. Zou men denken aan 
de stijgende behoefte te kunnen voldoen door steeds 
meerlijnen te scheppen? Zal er  niet een tij d komen, dat 
dit systeem geen uitkomst meer  belooft? Amsterdam 
kan zich nooit met een ondergrondse sneltrein redden 
door  den slechten toestand van den bodem. t enige, 
wat Amsterdam dan te doen staat is het systeem van 

sneltreinen of sneltrams op viadukten te aanvaarden 
om de behoefte aan snelverkeer  te bevredigen. n 
vergete niet, dat een ritj e met de Amsterdamse elek-
triese reeds dr i e kwar t i e r  duurt . e kwartier , 
dat wil wat zeggen, — dat is ongeveer  met een sneltrein 
van Amsterdam naar  den . Tramlijne n kan men 
niet tot in den treure verlengen. 
Nu is al het ogenblik gekomen om een systeem van 
sneltrams uit te denken en de plaatsen die daarvoor 
nodig zijn te reserveren. Ook in dit opzicht voldoet 
het 2eplan beter; een sneltram Paleis NZ. Voorburg-
wal Gedempte e gracht Overtoom is hierdoor 
mogelik gemaakt. 
't Zal misschien enige verwondering baren, dat in dit 
artike l zo weinig aandacht is geschonken aan de aesthe-
tiese beweegredenen, die het B. en W.-plan zo op den 
voorgrond hebben gesteld en wellicht zullen daarom 
velen zich tot het eerste plan (afb. 1) van B. en W. aan-
getrokken gevoelen. r  tegen dit overheersen van 
schoonheidsbeginsels bij  een dergelik vraagstuk moet ik 
ernstig waarschuwen. Zachte dokters maken stinkende 
wonden, zegt drasties een s spreekwoord. 

t goede verkeer  is de eerste levensfaktor  voor  een 
stad. Een gezonde stad kan ook een schone stad zijn; 
maar  in een ongezonde kan de schoonheid niet tieren. 
Tracht het schone te bewaren en verwaarloos het ver-
keer, het pogen zal ijdel blijken Zorg voor  een goed 
geregeld verkeer, voor  een ekonomies gezonde stad en 
tracht de schoonheid te weren, ook dat pogen is ijdel. 

e lelikheid, het verval, het slechte verkeer  vormen een 
samenhangend geheel en evenzo de schoonheid, de bloei, 
en een goed georganiseerd verkeer. 

n late dus de belangen van het verkeer  overwegen. 
r  zelfs de schoonheid van het twede plan kan ik 

afgescheiden van de verkeersvraag verdedigen. 
Ten eerste is het stedebouwkundig mooi, zo als 
ieder  rationeel plan mooi is, zooals de t 
bijvoorbeeld, alleen reeds door  de logiese verbinding 
met de Jordaan een aangename indruk maakt. 
Ten twede wordt voor  de gedempte e gracht een 
nieuwe terug gegeven, die evenmooi, mooier  kan zijn dan 
de vroegere geweest is. Waarom niet? 
Ten derde. e schone bocht van de  zou 
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verdwijnen, door  de grote brug, die aangelegd moet 
worden, 't s waar, de brug is een onvermijdelik nadeel 
zowel van het B. enW. plan als van het andere, maar 
in het twede projekt wordt de grachtwand minder  ge-
schonden, zijn de stroken gracht langer. 
n het algemeen kan men zelfs dit zeggen, wil men de 

grachten voor  Amsterdam zoveel mogelijk behouden, 
dan moet men de bestaande verkeerstraten flink ver-
ruimen en geen nieuwe doorbraken beproeven, waar-
door  de lange grachten en kleine grachtjes veranderen 
en hun typies Amsterdams karakter  verliezen, nog daar-
gelaten, dat er  meer  kans is, dat er  verkeer  optreedt. t 
gevolg van de geringe breedte van de e straat en 
Utrechtse is bijv . het handkarren-verbod, waardoor 
het vrachtverkeer  langs de grachten gedwongen wordt. 
Een luidruchtig e gracht, een gracht met vrachtverkeer 
is geen Amsterdamse gracht meer! t voordeel van het 
twede plan is bijvoorbeeld, dat de grachten -
en ) langer  in hun typies karakter  behou-
den blijven. n bedenke, dat wanneer  niet voor  goede 
radiale verkeerswegen gezorgd wordt, de grachten een 
deel van het verkeer  zullen opnemen, zeer  ten nadeele 
van de schoonheid er  van (een indirek t gevolg is het 
ontstaan van winkelhuizen). 
Ten slotte zij  erkend, dat de e gracht verdwijnt , 
dat iets heel moois opgeofferd wordt, dat in het B. W. 
plan behouden blijft . , die de ogen van het 
publiek geopend heeft voor  de waarde van de kunst en 
het natuurschoon, zal het publiek ook misschien wel de 
deugd willen leren van grote waarden afstand te doen 
ten algemene nutte. 
't s hier  eenvoudig: t moet. e weg langs de Ge-
dempte t is enig en al leen de rat io -
nele ve rb ind in g met den Over toom, die wer-
kelik grotendeels het verkeer  tussen Overtoom en Spui 
zal opnemen en daardoor  de e straat ontlasten. 

e kosten zullen naar  schatting volgens de bij  de me-
morie van toelichting gevoegde berekingen niet veel 
hoger  zijn dan de kosten, waarvan het B. en W. projekt 
spreekt, rui m 2 millioen gulden. t ware te wensen, 
dat er  een middel bestond om de gemeentekaste verrij -
ken met de waardestijging van de t perce-
len, wat niet meer  dan billi k zou zijn. e gemeente zou 
daarvoor  het recht moeten hebben de gebouwen te 
onteigenen als had ze die noodig ter  verbreding van 
de weg. Voor  de demping van het gedeelte -
gracht bij  het e plein hebben indertij d de firm a 

h &  Co. en de eigenaar  van het Café e 
sommen in de gemeentekas gestort; ze waren dedirekt 
belanghebbenden; wellicht is op dezelfde wijze met de 
eigenaren van de e gracht percelen te onder-
handelen. e bewoners van het n hebben besloten 
de Gemeente een bedrag aan te bieden, ter  bestrijding 
van de onkosten der . 
Een som van 2 milloen is echter  een klein bedrag voor 
een gewichtige verkeersweg. Amsterdam verkeert in 
gunstige kondities omdat het een prachtig stedeplan 
bezit, een kostbaar  geschenk van onze voorouders. We 
zijn niet gewoon veel geld uit te geven voor  stadsver-
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betering, een beetje verwend in dit opzicht. t een 
stad in staat is voor  verbeteringen, die hare toekomstige 
bloei verzekeren, belangrijke offers te brengen en dat 
het bijna niet mogelik is het verkeer  te overschatten, 
moge uit enige voorbeelden blijken . 

t station van n werd in 1894 voor  een bedrag 
van 32 millioen k verbouwd, maar reeds na 10 jaar 
voldoet het niet meer  voor  het verkeer. r  werd dus 
een groot kapitaal besteed voor  verkeersverbetering, 
men dacht ver  vooruit te zien en heeft de ontwikkeling 
van het verkeer  jammerli k onderschat. 

. Werner n schrijft , t de omvorming 
van de e spoorbaan een interressant voor-
beeld levert voor  het gemis aan samenwerking tussen 
stedebouwer en spoordirektie. e onkosten bedragen 
200 millioen . t tegenwoordig hoofdstation van 

, dat bij  zijn voltooiing in het jaar  1894 technies 
als architektonies een veelbetekenend werk geacht 
werd, deelt met een lange ri j  jongere en met veel geld 
uitgevoerde stations het noodlot in betrekkelik korte 
tij d niet meer  aan het bedrij f te voldoen. Van den tegen-
woordige met 200.000.000 k ondernomen nieuwe 
aanleg hebben de befaamdste vaklieden voorspeld, dat 
het direkt na uitvoering weer  niet zal bevredigen." 

f heeft van 1898 tot 1900141,-. millioen besteed 
voor  het station, dat nu slechts door  een zeer  kostbare 
verbouwing geschikt gemaakt kan worden. 

e stad m heeft om de stad betere verbindingen te 
verzekeren, voor  de havenverbetering 22 millioen k 
besteed, 7 millioen k voor  de daarmee gepaard 
gaande stadsverbetering o. a. werd de spoorbaan zo-
danig verhoogd dat het voetgangersverkeer  er  onder 
door  kon gaan. 

m is een plaats van enige tienduizenden inwoners, 
(43700 inwoners volgens Baedecker  1913). Op een grond-
gebied, waarvan het bebouwde deel geen grotere as 
heeft dan 1,5 . t dappere plaatsje heeft, toen het 
oude j  kwam,een prijsvraag uitgeschre-
ven om deze Grünrin g kunstvol in het bebouwingsplan 
in te lijven. 
Parij s betaalde onder  het n 932 '/a 
(negen honderd twee en dertig en een half) millioen 
Francs, met nevenonkosten 1.43 milliard , met rentever-
lies en terugkoop van koncessies 2.55 m i l l i a r d in 
een tijdsverloop van 17 jaar. n waarschuwt tegen-
woordig dikwijl s voor  het e spelen; een 
ding mogen we toch van hem leren, namelik: het syste-
matiese werken: eerst een vast plan, daarna een plan 
van geleidelike uitvoering. n ontwierp in eens 
nieuwe stratennetten. 

n gaf van 1885 tot 1905 100 millioen pond sterling 
uit , dus ook ongeveer  2l\-> milliar d francs, ten behoeve 
van het verkeer  namelik door  spoor- en trammaatschap-
pij  en. Van 1885 -89 werd voor  de verandering van het 
stratennet ruim 10 millioen pond sterling uitgegeven. 
Van 1880 1909 weer  rui m 10 millioen. e groote door-
braak h kostte 100 millioen , 
waarvan door  de verkoop van bouwterreinen 85 mil -
lioen terug werd. ontvangen. 

t is zo duidelik, dat een stadsplan, dat ontworpen 
werd toen men van de ontwikkeling van het moderne 
verkeerswezen geen flauw voorgevoel kon hebben, nu 
onvoldoende blijkt . n schrijf t over  het Schin-
kelse ontwerp van de Potsdamer Tor . r  Potsda-
mer Platz den sich Schinkel als eine stille g vor 
dem Urwalde des Tiergartens gedacht hatte, auf dem 
er  seine n Ball schlagen liesz, entwickelt sich zu 
einem l des Verkehrs, wie sie Paris vor 
der Groszen Oper, n vor  der  Börse besitzt und 
in denen zu gewissen Tagesstunden ein ungeheueres, 
Tohuwabohu von , Wagen, dampfenden Auto-
mobilschlünden und bewaffneten Schutzleuten auf-
brandet, wie es Schinkel kaum aus der  Schlachten-
malerei renaissancistischer r  gekannt haben 
kann. 

k wil deze reeks niet voortzetten; het aantal voorbeelden 
is legio. Ook wanneer  men de cijfers vergelijkenderwijs 
reduceert, komt men tot het resultaat dat Amsterdam 
weinig geld heeft behoeven uit te geven voor  vèrkeers-
verbeteringen en wanneer  we de verkeerstoestanden 
vergelijken tussen verschillende steden en wel het ver-
keer  in de oude kern, dan treft ons de voortreffelik e 
Amsterdamse verkeersregeling. 

e grote taak, het verkeer  ook voor  de toekomst zijn 
ontwikkelingsmogelikheid te waarborgen, moet onze 
generatie met vreugd, met levenlustige energie en met 
vertrouwen op de toekomst ondernemen. t kleinere 
belang, waarvoor  ik pleit, is de afstemming van het 
B. en W.-plan, het grotere, het instellen van een Amster-
damse verkeerskommissie, die de brandende verkeers-
vraagstukken in studie zal nemen, en, naar  we hopen, 
het nieuwe tijdper k van de in onberispelike stijl ge-
voerde verkeerspolitiek zal inluiden. 

U G (gg 
 J. . . 

. . OM E N U I T K I J K "  ( Ü C K - U N D A U S B L I C K ) . 

. Wat beteekent „Bauberatung"  ? 
. Waar en waarom is ze ontstaan ? 
. e is ze naar d gekomen ? 
. Wat is haar  doel in , en hoe kan dit bereikt worden ? 

V. s het wenschelijk, dat dit doel bereikt worde ? 
. Wanneer  het bereikt is. 

. Wat moet onder  het woord Bauberatung verstaan worden. 
Een duitsch woord, een oorspronkelijk duitsch begrip. Onder 
vakmannen genoegzaam reeds bekend, ook in niet duitsche 
kringen, doch onder  leeken nog veelal een onbepaald begrip. 
Een n woord er  voor  zou kunnen zijn b.v. Bouwad-
vies, Bouwraadgeving; misschien kort en bondig gewoonweg 
Bonwraad. Er  is raad noodig in 't bonwen, en degenen die 
kennis van bouwen hebben, zijn geroepen raad te geven. 

m gaat de verstandige bouwheer  naar  den architekt. r 
niet een ieder  is verstandig. Vele meenen, ook zonder  architekt 
te kunnen bouwen; in den regel betalen ze wel is waar  leergeld 
daarvoor, maar  toch ontstaan er  vele „bouwwerken"  steeds weer 
langs dien weg. 

e bouwraad heeft inde eerste plaats tot taak, dit euvel te voor-
komen; hij  wil verbeteren, verbetering is noodig; daarover  zijn 
we 't zeker  allen wel eens. 

e Bauberatung of bouwraad is dus eene inrichtin g om te verbe-

teren, eene opvoedingsgelegenheid. t moet ze althans zijn en 
zal het, bij  goede organisatie, ook wezen. 

d levert ons het bewijs hiervoor, door  't Baubera-
tungswerk van een half dozijn jaren. 
Eigenlijk zijn bouwpolitie, bouwverordening, schoonheidskom-
missies, heemschut, prijsvragen en alle dergelijke middelen 
eveneens „bouwraad" , ten deele mèt, deels zonder  dwang. 
Onze technische hooge-, middelbare-, ja zelfs lagere scholen, 
ze geven alle bouwraad. En toch is 't nog niet genoeg hetgeen 
duidelij k uit den huidigen toestand blijkt . t bouwen schijnt 
zoo gemakkelijk, maar  goed bouwen is zeer  moeilijk. Zulk s zal 
worden toegegeven door  degenen, die dit beoordeelen kunnen. 

t is trouwens in alles zoo ; onze voorouders wisten dit eveu-
zoogoed als wij , hun gildewezen is er  ons het beste bewijs voor. 

e beroepsvrijheid is, zooals elke vrijhei d een ideale toestand. 
Willen we tot werkelijk e vrijhei d — waarin dan ook komen, 
dan moeten we onafgebroken, voortdurend verbeteren, — en 
ons ook laten verbeteren. — n und lernen"  zegt de 

. 

. n d ontstond de „Bauberatung" , daar  moest ze 
ontstaan. Wie daar  woont en om zich heen ziet, begrijpt dit. 
Na 1870 'k zeide dit terloops in i op de Bauberatungs-
vergadering der . t. B. d. B. te Amsterdam ontstond op elk 
gebied een groote opbloei en bedrijvigheid, dus natuurlij k ook, 
ja zelfs zeer  sterk, in 't bouwen, zoodat de scholen op verre na 
niet in staat waren degenen te leveren, die als tot bouwen be-
kwaam geacht konden worden. t gevolg was eene ongekende 
uitbreidin g van 't technisch schoolwezen. 

Een tiental jaren later  werden de „Baugewerkschulen"  opge-
richt ; ze werden uit de noodzakelijkheid geboren ; thans heeft 
Pruissen alleen er  25. En ? Ook hier  is een dergelijk 
verschijnsel waar  te nemen, (natuurlij k in verhouding tot de om-
standigheden en de grootte van't land), en werden middelbaar 
technische scholen opgericht. n den beginne heeft men in -
land veelal de - trouwens zeer  begrijpelijk e en daarom vergeef-
lijk e — fout gemaakt, deze scholen in vele opzichten te zeer 
naar  't voorbeeld der n in te richten. e konstruk-
tie werd er  van den beginne af zóó geleerd, dat dit door  geene 
school, welke ook, overtroffen werd. n wist dat hierin het 
hoofddoel dier  inrichtingen bestond, doch de vormgeving was 
veelal niet anders dan een zeer  besnoeide en bovendien op-
pervlakkige hoogere vormleer. 

n geloofde dit gedeelte niet zoo noodig te hebben. e werke-
lijkheid  leerde 't tegendeel. e kleine en middelgroote bouw-
werken, die voor  't grootste gedeelte door  degenen werden ge-
bouwd, die „Baugewerkschulbildung"  hadden, waren meestal 
soliede, maar j  k. r  men heeft intusschen geleerd en veel 
geleerd, 'k Geloof, dat de zeer  bescheiden Bauberatungsausstel-
lung in i jl . in de Tentoonstellingszaal van de . t. B. d. B., 
door  mij  mag worden aangehaald als bewijs van mijne bewering. 
Juist op het heden zoo omvangrijke gebied van „kleinwohnungs-
wesen"  heeft het machtige instituut der  „Baugewerkschulen" 
zich eene plaats veroverd, die in d door  de -
scholen tenvolle erkend wordt. n heeft begrepen, dat de 

"  geene verkleining van Palastarchitectur"  moet too-
nen, maar  natuurlijke , uit zijne grondstoffen, zijne omgeving en 
zijne bestemming voortspruitende vormen. 

t het weer  opkomen van 't zoogenaamde „bodenstandige" 
bouwen (er  wordt wel eens wat veel met dat woord geschermd, 
zooals met alle „Schlagwörtern") , is toch het schoonheidsgevoel 
wakker  geschud. Evenzoo, als het beter  worden van vele bouw-
uitvoeringen het werk was van de Bauberatung — men denke 
aan het tentoongestelde model en een aantal teekeningen aan 
de wanden van de tentoonstelling van i j . l . -zoo was ook 
de tot stand koming van de Bauberatung het gevolg van de 
gevoelde behoefte naar  verbetering „Wechselwirkun g !" , zooals 
tenslotte in alles. r  vergelijking van 't goede, dat vau ouds 
bestond en door  enkelen nieuw gemaakt werd, met 'tvele 
slechte, dat nog steeds de overhand behield, ontstond de be-
hoefte naar  verbetering. 
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Uit die behoefte werd de ..Bauberatung"  geboren. t juist ook 
aan de „Baugewerkschulen"  het geven van raad mede werd toe-
vertrouwd, spreekt van zelf 

. e de ..Bauberatung"  naar d gekomen is ? t kort 
gezegd door  de directe gemeenschap tusschen d en 

. 
n d is heel veel, wat overeenkomst met e toestan-

den heeft, evenals omgekeerd. 
Vele beschaafde s kennen d uit hun studie-
tij d of door  hunne reizen door . e e vak-
litteratuu r  is in d sterk vertegenwoordigd, e kunst 
en wetenschap wordt in d zeer  gewaardeerd, evenals — 
met recht, het omgekeerde ook het geval is -. d en 

d zijn toch eigenlijk broers, zonen van ééne familie. r 
gaat zijn eigen weg. maar  de familieband blijf t bestaan ; ook in 
geestverwantschap. — j is 't toch stellig niet te verwon-
deren, dat men in d soortgelijke behoeften, gedachten, 
wenschen en beschouwingen heeft als in . Wanneer 
dus de omstandigheden dezelfde zijn, geschiedt allicht' t zelfde 
in beide landen. Zoo kwam ook de ..Bauberatung"  naar . 

. r  doel in d is in den grond hetzelfde als in -
land. . te verbeteren. Onder deze omstandigheden spreekt 't 
bijn a van zelf. dat dit doel in beide landen op soortgelijke wijze 
bereikt kan worden. 
n zooverre is nu d er  beter  aan toe dan . dat 
het de leeringen zich tennutte kan maken, die d uit de 
ervaring opgedaan heeft. t ik dus hierbij  iets langer  stilstaan. 
Op de meergenoemde g hebben verschillende 

e sprekers getoond, zeer  goed op de hoogte te zijn 
van e toestanden en inrichtingen ; ik heb dit oprecht be-
wonderd en er  mij  hartelij k over  verheugd. 'k Geloof namelijk 
dat het wederkeerig bekend zijn voor  beide een voordeel is. n 
zal. wanneer  men in d werkelij k „bouwraden"  opricht, 
natuurlij k in vele opzichten de bestaande e „Baubera-
tungsstellen"  tot voorbeeld nemen ; maar  men zal wellicht 't een 
en ander  vereenvoudigen. 

e groote moeilijkheid blijft : ..wie is geschikt, 0111 deel uit te 
maken van den bouwraad ?"  ..wie is genoodzaakt, zich aan 't oor-
deel van den bouwraad te onderwerpen?" 
Wat de beantwoording der  eerste vraag betreft: 
Allereerst geschikte vakmannen. n bedenke dat een groot 
aantal vakmannen, waaraan zich voortdurend nieuwe krachten 
toevoegen, belangrijk werk leveren. 
Verder  dat er n en n voor  die taak geschikt 
zijn. zoo ook verschillende ambtenaren. Voorts moet opge-
merkt worden dat d zijne mannen voor  de ..Baube-
ratung"  zoo tamelijk uit alle technische kringen gekozen heeft, 
en wel zulke, die op eene of andere wijze van hunne geschikt-
heid daartoe blij k gegeven hebben. Stellig is dit eene van de 
factoren, waarop de populariteit berust, die deze instelling in 

d werkelij k geniet. Veelal is de ..Bauberatung"  reeds 
nu min of meer  in verband met de ..Baupolizei"  getreden. 
Natuurlij k moeten de voor  dit gedeelte opkomende ambtenaren 
daarvoor  volkomen berekend zijn. Wanneer  dat het geval is, 
zal het zelfs een architekt van naam niet beneden zijne waardig-
heid achten, wanneer  zijne plannen, evenals dit reeds thans met 
betrekking tot konstrukti e 't geval is, ook wat hun uiterlij k aan-
gaat aan zekere eischen voldoen. e moeten zóó gesteld zijn 
dat de goede architekt er  vanzelf aan voldoet, omdat alleen 
werkelij k erkende begrippen van schoonheid en welstand als 
uitgangspunt kunnen en mogen dienen. g mag natuurlij k 
niet uitgeoefend worden; eene moderichting mag niet toon-
aangevend worden, maar  er  moet een geest heerschen, die 
in de woorden ligt. die- als ik me niet vergis. Goethe eens 
gesproken heeft: ..Erlaubt ist. was sich schickt". Zou een 
dergelijke Bouwraad dus een ambtelijk lichaam worden, waar-
mee men evenzoo te rekenen heeft als met andere ambtsinstel-
lingen, dan zijn „d e besten juist goed genoeg", om er  deel van 
uit te maken. 

Natuurlij k moet dan hun werk ook in dienzelfden maatstaf wor-

den gehonoreerd, zoodat ook daardoor  niet alleen het gewicht 
van de funkti e tot uiting komt. maar  ook de lust tot uitoefening 
ervan in geenen deele beperkt worde. t voorleggen van 
bouwplannen zou dan, evenals bij  de bouwpolitie, ook bij  den 
bouwraad verplichtend worden. Zeker  een gewichtige reden 
voor  degenen, die niet tot bouwen geroepen zijn, ervan aftezien 
zich tot schade van de werkelijk e vakmannen en de geheele 
maatschappij  een beroep uit te oefenen, waarvoor  ze de kundig-
heden niet bezitten. s dit niet juist wat men wil ? s dit niet het-
zelfde, waarnaar  voortdurend gestreefd wordt, en dat naar  't 
schijnt nu gemakkelijker  te bereiken is. 

t zou er  dus op neerkomen: .. We hebben eene geheele nieuwe 
instelling eigenlijk niet noodig, maar onze bestaande voorschrif-
ten worden dermate uitgebreid en verscherpt, dat we voor de toe-
komst in staat zijn, dezulke te weren, die niet volkomen op de 
hoogte van hun vak zijn". 
Of de kundigheden aan eene , e school, 
in de praktijk , door  eigen studie of waar  dan ook verworven 
zijn. dat is, geloof ik, niet waarop 't aankomt. 
n d zijn enkele architekten langs eigen weg groot 

geworden ; de achting, die ze genieten, is er  wellicht nog groo-
ter  om. t is begrijpelijk , want men weet wel. dat 't niet gemak-
kelij k is. het doel te bereiken zonder  den gewonen, breeden 
weg te bewandelen. s zullen zulke mannen uitzonderingen 
blijven; een bezwaar  om hunne verdiensten te erkennenbestaat 
niet. e toch geschiedt bij  de verleening van een graad 
..honoris causa", waarbij  toch juist nadruk op 't feit gelegd 
wordt, dat de geëerde zich zelf baan gebroken, en eene buiten-
gewone hoogte bereikt heelt. 

Terugkeerend tot mijn thema, haal ik eene uiting aan, die dezer 
dagen op de ..Preusische Stadtetag"  met luide toestemming be-
groet werd: „Auc h die Baubeiatung, deren Bedeutung für  den 
Schutz unsrer  Stadtebilder  und die Verbesserung der  Woh-
nungsverhaltnisse mehr und mehr anerkannt wird , wir d am be-
quemsten und erfolgreichsten durch die Stadtische Baupolizei-
verwaltuug ausgeübt." t hierin niet groote waardeering ? 
Omgekeerd heerscht veelal de overtuiging, dat het verplichtend 
karakter  buitengesloten moet blij  ven en de vri j  willige gebruik-
making van den bouwraad als grondslag moet behouden wor-
den — zoo meent men de beoordeeling daardoor  het best 
zakelijk en onpartijdi g kan worden gehandhaafd. t tracht men 
verder  te bereiken, door  personen van verschillende richtin g in 
dien raad zitting te doen nemen. e wijze van samenstelling is 
heden ook stellig de meest voorkomende en populairste; nie-
mand kan zich door  een facultatieven. zoo saanigestelden raad 
gekrenkt voelen. Geheel afwerend kan hij  natuurlij k niet wer-
ken, maar  (en dit is het merkwaardige !) hij  heeft juist heel veel 
bereikt; dit ligt waarschijnlij k daaraan, dat hij  op het natuurlij k 
schaamtegevoel van de menigte inwerkt . Wanneer  namelijk ie-
mand, die bouwen wil, voelt dat zijn werk allicht gegronde kri -
tiek zou kunnen uitlokken, dan roept hij  den bouwraad ter  hulpe. 

e commissie beschouwt haar  taak als eerezaak en verlangt 
daarom in den regel geene materieele vergoeding daarvopr. 

r  in Aken bijv . werkt deze inrichtin g inet algemeen erkend 
goed gevolg. t is mij  nog in geen enkel geval ter  oore gekomen, 
dat over  „unlauter e Praxis", „onder de duiven schieten"  hierbij 
geklaagd werd l is veelal aan jonge, opkomende, 
voor  hun taak berekende krachten juist langs dien weg de ge-
legenheid geboden, zich baan te breken. 

e oudere, met reeds gevestigden goeden naam werkende vak-
genooten worden er  in 't geheel niet meê gemoeid. Beide par-
tijen zijn dus tevreden 
Zou het daarom niet wellicht aanbeveling verdienen, in d 
bijwijz e van proef 't zelfde te doen, om daardoor  den bodem voor 
te bereiden voor  eventueel noodig blijkende meer  ingrijpende 
maatregelen. Aangespoord door  de gunstige werking, hebben 
zich de autoriteiten in de meeste gevallen bereid verklaard, mid-
delen ter  beschikking testellen, om degenen eenigszins schade-
loos te stellen, die hun tij d en hunne moeite in den dienst der 
goede zaakstelden; en tevens om zekere hulp te verleenen aan 

die, welke door  beter  en schooner  bouwen tot 't algemeen nut bij -
dragen. Trouwens dit laatste is dikwijl s overbodig, daar  het verbe-
terde ontwerp veelal het goedkoopere en meer  rendabele wordt. 
n 't Bouwk. Weekblad vond ik menige stem vóór en tegen 't be-

ginsel bouwraad, en wél steeds met, naar  mijn oordeel, wél te 
overwegen gronden. Ook ik sta volstrekt op 't standpunt, dat een 
van de beste middelen tot bereiking van't beoogde doel. daarin 
bestaat, dat wij  opvoeden. t een behoeft echter  't ander  niet 
buiten te sluiten. Stel eenige bouwraden daar  in. waar  't sterk 
noodig schijnt en begin tegelijkertij d onmiddellij k met de noo-
dige opvoeding; juist de bouwraad zelf kan veel hiertoe bijdragen. 

t „Verban d r  Architekten- u. " 
heeft in 't voorjaar  de volgende resolutie aangenomen: r  Ver-
band gestattet sich bei , Senat und r der  deut-
schen Technischen e anzuregen : e Schaffung von 

n für n und -
sen an dem n der  Technischen e 
baldmöglichst vorschlagen und durchführen zu wollen."  " 
Voor  „Stadtebau"  zijn. zooals men weet. veelal reeds leerstoelen 
ingericht. Ook aan een aantal . Preuss. Baugewerkschulen 
worden de genoemde vakken reeds met vrucht onderwezen; 
bijv . in Aken Zeer  veel wordt bereikt aan deze inrichtingendoor 
het „Skizzierennachguten.bestehendenaltenundneuenBauten". 

n herinnere zich de met veel bijval opgenomen schetsen van 
scholieren van de Akener  Bauge werkschule op de Bauberatungs-
ausstellung van jl . i te Amsterdam. Ja, men is nog verder  ge-
gaan : Ook de Oberrealschulen en Gymnasia houden dergelijke 
schetsoefeningen ; de resultaten worden door  „Wanderausstel-
lungen'in wijdere kringen gebracht. Wat ik voor  eenige maanden 
in Aken hiervan zag, maakte eenen zeer  hoopvollen indruk . Van 
zeer  goed inzicht getuigt ook 't feit, dat de „Zentralstell e für^ 
Volkswohlfahrt "  (ondersteund door  verschillende gemeenten) 
van 13 tot 19 Oct.: in r  i. W. een  für  Wohn- u. 
Bauwesen"  houdt, waarbij  voordrachten door  autoriteiten ge-
houden en excursies naar . d en Essen ondernomen 
worden. e deelneming kost 20 . 

Voorts worden bijna iederen winter  populaire lichtbeeld-voor-
drachten in stad en land gehouden, series van goede „Ansichts-
karten"  uitgegeven, scheurkalenders voor "  ik 
herinner  weer  aan genoemde tentoonstelling uitgegeven ; en 
wat dies meer  zij. 

t groote belangstelling nam ik waar, dat ook in d op dit 
gebied, reeds veel tot stand gebracht is. wat hoog gewaardeerd 
moet worden. k wijs o.a. op het mooie werk „On s Eigen . 
Opvoeding en verbetering hand in hand; dat schijnt me de weg 
tot bereiking van 't beoogde doel. 

t ik nog even aanvoeren, dat ik veel goeds ook verwacht, niet 
alleen van betrekkelij k goedkoope, goed geschreven en geïllu-
streerde boeken, maar  in 't bijzonder  ook van de dag-, week- en 
niaandbladpers, die door  ter  zake deskundigen, geschreven arti -
kelen in alle bevolkingskringen het zaad kan strooien, dat be-
stemd is, goede vruchten te dragen. 
V. t verbetering van de bestaande toestanden in het bouwen 
wenschelijk is, daaromtrent heerscht wel geen twijfel . e door 
mij  in 't Weekblad gevolgde strooming is mij  bewijs genoeg 
hiervoor. s tevoren sprak ik dit uit, maar  ik moet er  nog 
even bij  stilstaan. Ook in leekenkringen krijg t men meer  en meer 

gelukkig de overtuiging, dat er  iets gedaan moet worden ; 
dat juiste gevoel aan te wakkeren, schijnt me eene plicht voor 
de vakmannen te zijn. 

Er is toch nog meer  mée gemoeid, dan alleen de vakbelangen ; 
het is dus geen bloot egoïsme, wanneer  de architekten in dien 
zin werken. 

e belangen van het geheele volk, van de volkeren, der  niensch-
heid zijn er  bij  betrokken, hoe en wat gebouwd wordt. s niet de 
bouwgeschiedenis tegelijk de kultuurhistori e ? 
Nu kan men wel met recht zeggen : de burgerlijke , kleine bouw-
werken van het oude tijdvak zijn in' t algemeen niet behouden 
we weten er  betrekkelij k weinig van. r  zooveel weten we 

toch, dat er  in menig opzicht reeds beter  gebouwd werd. dan 
veelal in onzen tijd ; de nieuwe geschiedenis geeft ons overtui-
gende voorbeelden. t betrekking tot gezondheidseischen, 
technische konstrukties, praktische indeeling. ruimen aanleg 
hebben we stellig groote vorderingen gemaakt; is dit ook met de 
vormgeving het geval? 
Ten deele geloof ik van wél; men geve niet altij d op het nieuwe 
af, terwij l men het oude verheerlijkt . Onze goede, moderne „Wa -
renhaus"  stijl kan ook voor  't nageslacht bestaan, hetzelfde geldt 
van vele nieuwe nijverheidsgebouwen (vergelijke den -
triebau" , het voor  eenigen tij d in 't Weekblad besproken -
sche Tijdschrift) . 
n . . Zaal-, en Schouwburgbouw zijn nieuwe op-

gaven nieuw opgelost, in stationsbouw is eene geheel nieuwe 
opgave ontstaan, ook in niustunibouw kwamen nieuwe oplossin-
gen tot stand. Waarom dus beweren, dat onze tij d niet in staat 
zou zijn geweest, waardige vormen, nieuwe gedachten en uitin -
gen te scheppen ? r juist in 't woonhuis, dus in de groote huis-
vestingsopgaaf. komt 't te voorschijn dat we werkelij k veel kun-
nen en moeten behouden van den zakelijken eenvoud, van 
de „materialgerechte"  bouwwijze, van het aanpassingsvermo-
gen, in één woord van de schoonheid der  huizen onzer  voor-
ouders. 

Wanneer  we met onze huidige bouwstoffen en met aan onze 
tegenwoordige behoeften voldoende eischen rekening houden, 
ontstaat zonder  eenigen dwang onze stijl . Voorbeelden zijn er 
gelukkig overal reeds voor. maar  de menigte heeft er  nog te wei-
nig besef van. . 
We moeten dus opvoeden, niet alleen in ónze eigen kringen, 
maar  in de geheele maatschappij. 

. n komen we steeds nader  tot de bereiking van ons doel. 
Of we het bereiken zullen, wie kan dat voorspellen ? Wellicht is 
het doel, dat we ons heden stellen slechts een overgang om tot 
verdere doeleinden te geraken. Zoo wil het me althans schijnen. 

r  gesteld, het doel is bereikbaar  en wordt bereikt, al is het 
voorloopig slechts, dat het meer  beschaafde deel van de maat-
schappij  zoo denkt als het meerendeel der  vaklieden dit steeds 
gedaan heeft, dan kunnen we met de e uitdrukkin g : „E s 
ist erreicht!"  vrede hebben. Wel is waar  zijn we er  dan nog niet, 
dat is ook niet direct noodig. 

r  misschien kan dan 't tijdsti p intreden, waaraan eigenlijk 
alle eerlijke voorstanders van Bouwraad denken, . dat hij  in 
den omvang, zooals hij  nu bestaat en stellig en zeker  nog voor 
uitbreidin g vatbaar  is. overbodig wordt. Thans is hij  dat zeker 
niet; spoedig zal dit ook nog niet het geval zijn. Want strik t ge-
nomen hebben we niet alleen met 't beschaafde, maar  ook met 't 
onbeschaafde publiek rekening te houden. r  daarbij  komen 
zooveel faktoren in beschouwing, dat dit hier  slechts aangestipt 
kan worden. 
Het was er me heden om te doen, nogmaals aan te toonen. dat de 
Bouwraad klaarblijkelijk  in den een of anderen vorm noodig is. om 
ons voor verdere schade te vrijwaren. 

r  even zoozeer  is 't mijne overtuiging, dat hij  niet „selbst-
zweck"  (eigen doel) moet zijn. maar het middel om het doel te be-
reiken, dat reden van bestaan heeft, totdat dit doel bereikt is. 

Aken. 13. 10. 13. 

T E S VOO G 
EN E N V A N 25 JUN  T O T 
2  1913 T E N EN N . 

e belangrijke tweejaarlijksche bijeenkomst vormt meer  en 
meer  het rendez vous der  wetenschappelijke en praktische vak-
wereld op het gebied der  centrale verwarming en ventilatie. 
n het geheel namen 630 heeren en dames deel. waarvan 113 niet-

. Nederland was goed vertegenwoordigd door  de ver-
warmings industrie, evenwel nam geen enkel architect deel. 
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n zag men vele toonaangevende e architecten, 
hooge ambtenaren, rijksbouwmeesters en burgemeesters. -
uit blijk t de wensch der  voorname architecten, om op de hoogte 
te blijven van actueele vraagstukken inzake verwarming, venti-
latie en koeling. 

d is eenige voorkennis noodig, wil de architect behoor-
lij k rekening kunnen houden met de eischen van verwarming en 
ventilatie in groote gebouwen. Er  worden dan ook op congres-
sen zeer  goed geslaagde ventilatie inrichtingen getoond en de 
aan dergelijke congressen verbonden bezichtigingen zijn zeer 
leerzaam, vooral voor  architecten, welke zich overigens uit den 
aard der  zaak niet met vaklitteratuu r  kunnen bezighouden. 
Evenals altij d was dit congres prachtig geregeld: menu sober, 
doch daarom overzichtelijk en genietbaar. 
Er werden slechts dri e thema's behandeld: Een kritische be-
schouwing van den huidigen stand van het vak door  Prof. . 

. i uit Berlijn ; eene voordracht omtrent het gebruik 
van Ozongas bij  ventilatie . von ) en eene over  de 
zoo lastige berekening der  warmwaterverwarming, door  Prof. 

. Brabbee uit Charlottenburg. e eerste voordracht, prachtig 
van stijl , en schoon uitgesproken door  den ..Altmeister"  en 
grondlegger  der  tegenwoordige verwarmingswetenschap, be-
vatte ook eenige beschouwingen over  de opleiding van den 
architect. 

n wil het .. Bouwkundig Weekblad"  deze voordracht wel 
doen vertalen en plaatsen. 
Na afloop van het officieele gedeelte te n officieuse 
..Ausflug nach "  plaats, waaraan over  250 dames en 
heeren deelnamen (vele architecten). 
Bezocht werden Amsterdam, , den n , 
gedeeltelijk op kosten van de Nederlandsche vereeniging voor 
centrale verwarmingsindustrie. Zeldzaam pretti g zijn deze 
dagen verloopen en wij  kunnen der  Nederlandsche Vereeniging 
geluk wenschen met deze onderneming. 
Op beminnelijke wijze voeling blijven houden met de buiten-
landsche vakwereld, is bevorderlij k aan industri e en aan bouw-
kringen beide. 

e de Nederlandsche verwarmingsindustrie worden gesteund 
door  vele belangrijke opdrachten, zoodat zij  zich op hoogen trap 
kan blijven ontwikkelen. e architecten kunnen daartoe veel 
bijdragen door  het uitschrijven van een gezonde, doch „be-
perkte"  concurrentie. 
Er wordt reeds te veel om niet gewerkt. 

. B. , c. i. 

E . 
 kort wederwoord. 

e nadere uiteenzetting van mijn vragen over  het werkje van 
den heer  A. r  door  dien schrijver  doen mij  vermoeden, 
dat de heer r  over  het hoofd ziet, dat ik om zijn werkje 
objectief te beoordeelen een enkele maal genoodzaakt was mij 
te verplaatsen in de gedachtengang van tegenstanders van 
gemeentelijken woningbouw. m liet ik op de door  hem 
aan de Gids van 1902 ontleende 13 bezwaren, die weerlegd 
worden, een 3-ledige vraag volgen, die niet gesteld was, doch 
in werkelijkheid vri j  veel gesteld wordt, en waarop een afdoend 
antwoord zeer  op prij s zou zijn gesteld. Wat de heer r  dus 
daarop thans laat hooren, gaat over  mijn hoofd heen tot de 
lezers, die zich mogelijk ook die vragen stellen en over  het ant-
woord voldaan of onvoldaan zullen zijn al naar  mate hun op-
vatting in deze. 

Even boven de bewuste plaats had ik toch ook evengoed 's hee-
ren . betoog vóór gemeentelijke woningbouw nog wat aan-
gedikt. 

t antwoord op mijn 3e vraagpunt bevredigt mij  maar  matig, of 
liever  het antwoord wel, dat laat aan duidelijkhei d niets te wen-
schen over, maar  het ingenomen standpunt. k zou n.l. noch als 
li d van een gemeentebestuur, noch als uitvoerend of als advi-
seerend ambtenaar  willen bewerken, dat een gezin in een ge-

meentelijke woning gehuisvest, door  achteruitgang buiten hun 
schuld, naar  de woningen der  allerarmsten zou worden verwe-
zen, met welhaast de absolute zekerheid, dat dit gezin nu ook 
hoe langer*  hoe verder  zal afzakken. 

t uit het loon van den werkman de huurprij s van een behoor-
lijk e woning moet kunnen worden betaald, is daarentegen mijn 
persoonlijke meening. t er  nog meer  aan dat loon mankeert 
geef ik gaarne toe, doch dat neemt niet weg, dat die enkele 
kwartje s dan maar  alvast van den werkgever  moeten komen 
en niet uit de gemeentekas, en vooral niet uit de kassen van de 
meeste onzer  provinciesteden, die alles missen wat de hoofd-
stad biedt en waar  de . O. nog hooger  is. En vooral kan ik de 
plicht der  gemeente tot bouw niet aanvaarden als het betreft 
huisvesting van personen, die van elders in de gemeente komen, 
zooals in het door  mij  aangehaalde geval. Of die werkgever  dan 
zelf zal moeten bouwen of verplicht worden de noodige bijslag 
te voldoen kan onder  de oogen worden gezien. 
Bouw door  den werkgever  behoeft m.i. niet persé te worden 
veroordeeld, dat hangt geheel af van de verhouding tusschen 
personeel, directie en aandeelhouders. k denk hier  b.v. aan 

. O. V. te Oosterbeek. n is het ter  will e van de slechte 
gevolgen, die er  uit kunnen voortkomen, beter  het en general af 
te keuren. 

Ten slotte . n uitroep: zulke verhoudingen kennen 
wij  hier  niet, was . . .. een verzuchting of ironie. s is mijn 
ondervinding niet rooskleuriger  dan die van den heer . k 
meende, dat dit wel zou begrepen worden. Gelukkig , 
dat de knoop zoo radicaal doorhakte. Sch. 

f% . g 
E G VOO T 

P V A N E EN , -
N E E 

G V A N E -
S EN . 

Vraag. s het mogelijk, dat de prij s 1' . woning zoodanig ver-
anderd wordt, dat er  prijsverschil is tusschen vrijstaande 
woningen en aaneengebouwde woning. B.v. prij s per n . vrij -
staande woning bepalen, voor  dubbele woningen zeker  per-
centage minder, voor  dri e aan elkaar  gebouwde woningen 
nog iets minder, totdat zeker  minimum bedrag bereikt is. 

Antwoord. Volgens het programma is aan te nemen, dat de bouw-
kosten per :' . ƒ 9. bedragen. 

t is een gemiddelde. 
Er mogen woningen gebouwd worden, waarvan de bouw-
kosten meer  dan ƒ 9 :' . bedragen, mits de bouwkosten 
van de geheele bebouwing gemiddeld niet hooger  worden 
dan ƒ 9. : l . 

N E G „BOUW -
T EN "  T E . 

N N 1913. 

lste

O N T W E R P V O O R E E N D O R P S K E R K . 

Gevraagd wordt het ontwerp voor  een dorpskerk met bijgelegen, 
eventueel aangebouwde, predikantswoning. t geheel moet op 
den beschikbaren bouwgrond zóó geprojecteerd worden, dat aan 
de hoofdstraat een gedeelte van het terrein als plein vri j  blijft , 
ten einde hinder  van het straatverkeer  te vermijden. 

t ligt in de bedoeling dezer  opgave, dat, met de gevraagde ge-
bouwen, de aanleg van dit plein als intiem dorpsplein en tuinen 
om kerk en woning mede worden ontworpen ; bij  de beoordee-
ling zal bijzondere aandacht geschonken worden aan de aan-
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sluiting van deze niet bebouwde gedeelten, hetzij  door  beplan-
ting of anderszins met de te stichten gebouwen tot een harmo-
nisch geheel. 

t kerkgebouw moet bevatten : 
le. kelder: 
onder  een gedeelte van het gebouw met ruimten voor  centrale 
verwarming en kolenbergplaats. 
2e. begane grond: 
a. ruime tochtvrij e ingang. 
b. 300 vaste zitplaatsen (0.50 0.80 1.) waarvan een gedeelte 
op galerijen kan worden ondergebracht. 
C. galerij  voor  orgel. 
d. consistoriekamer (+ 35 . tevens ontvangkamer bij  kerke-
lijk e plechtigheden (als doop of huwelijk ) met aparte uitgang, 
toilet en kasten. 
e. een kleedkamer voor  den predikant met kasten (deze ruimt e 
kan vervallen indien de predikantswoning door  een overdekte 
ruimt e met het kerkgebouw in verbinding is gebracht. 
ƒ. een toren met uurwerk en gelui. 

e predikantswoning moet bevatten : 
Entree, salon, eet-huiskamer, 3 slaapkamers, logeerkamer, werk-
kamer, badkamer, keuken en bijkeuken, minstens 2 W.-C.'s, 
kasten, enz.; provisie- en brandstoffenkelder. 

e werk-, bad- en slaapkamers kunnen op eene verdiepingen 
ook gedeeltelijk in de kap worden ontworpen. 
Gevraagd wordt te teekenen: 

t plan der  gebouwen en omgevende tuinen en dorpsplein met 
plans van kelder  en verdiepingen op schaal 1 a 100. s 
2 gevels van het complex met lengte- en breedte-doorsnede van 
het kerkgebouw op dezelfde schaal. Een perspectiefteekening 
van het geheel, overgebracht van deze schaal. 

e teekeningen kunnen met uitzondering van de plattegron-
den schetsmatig behandeld zijn. 
Uitgeloofd worden: 
Een eerste prijs : Zilveren e met Getuigschrift benevens 
ƒ80. . Een tweede prijs : Bronzen e met Getuigschrift 
benevens ƒ50. . Een derde prij s : Getuigschrift benevens,/25. 
Een vierde prij s : Getuigschrift. 

2de

O N T W E R P V A N E E N C O T T A G E . 

Gevraagd wordt het ontwerp van een Cottage (tijdelij k buiten-
verblijfje ) in baksteen of hout-architectuur  of een combinatie 
daarvan. Toepassing van natuursteen is uitgesloten, met uitzon-
dering van traptreden en deurdorpels. 

e begane grond, die twee treden boven den tuingrond gelegen 
zal zijn. moet bevatten: een ingang met tochtafsluiting. kleine 
hal met cauzy-corner  en trap naar  de verdieping, toilet met pri -
vaat, keuken groot plm. 16 3 . met zijingang en keldertoegang, 
bijkeuken groot plm. 6 , woon-eetkamer groot plm. 40 . een 

kleine serre en een groote veranda. e verdieping, die gedeel-
telij k in de kap kan worden gebouwd, zal vier  slaapkamers be-
vatten van verschillende grootte, een badkamer, een privaat en 
een dienstbodenkamertje, hetwelk ook op den zolder  gelegen 
kan zijn. n het laatste geval moet de verdieping een afsluitbaar 
zoldertrapj e bevatten. 
Gevraagd wordt te teekenen minstens twee plattegronden, twee 
gevels en eene doorsnede. Op schaal van 1 a 100. 
Uitgeloofd worden : Een eerste prij s : Zilveren e met Ge-
tuigschrift benevens ƒ 50. Een tweede prij s : Bronzen e 
met Getuigschrift benevens ƒ 25 Een derde prijs : Getuigschrift. 
A L G E M E E N E B E P A L I N G E N . 

e behandeling der  teekeningen is vrij . doch moet duidelij k en 
nauwkeurig zijn. Zij  mogen op carton opgezet, doch niet in hou-
ten lijsten gespannen zijn. 
All e stukken ter  beantwoording dezer  prijsvragen worden vóór 
of op 15  1913 vrachtvri j  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. 

e 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. 

e Ontwerper  van eenig antwoord mag zich als zoodanig niet 
bekend maken vóór de uitspraak der  Jury. 

e Jury voor  deze prijsvragen bestaat uit de : 
C. ; E H L , . Architect te . 
J A C . v. G I L S , „  .. „ 

. A. R E U S , „  .. . 
A . P . SM I T S . .. „  's-Gravenhage. 
G. V E R S T E E G . .. r  van Gemeentewer-

ken te Arnhem. 
J. P. S T O  Wz., .. te , (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 verdcelen. 

e Vereeniging behoudt zich het recht voor, gedurende 3 maan-
den na de publicatie van het Jury-rapport , alle of een gedeelte 
der antwoorden ter  expositie af te staan aan andere Vereenigin-
gen in ons land ; gedurende dien tij d mag geen der  ontwerpen 
gereproduceerd worden zonder  toestemming van „Bouwkunst 
en Vriendschap ". 

e 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-
norariu m daarvoor  te betalen. 

e ontwerpen zullen na dien tij d aan de correspondentie-adres-
sen worden teruggezonden. 

e 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. 

e uitreikin g der  bekroningen zal geschieden in de Algemeene 
Vergadering der  Vereeniging. die in Januari 1914 zal worden ge-
houden. 

e deelname aan de beantwoording der  prijsvragen is voor  ieder 
opengesteld. 

Namens hel Bestuur. 
A L B . O T T E N , Voorzitter. 
J. E R M A N D K O O S . Secretaris. 

O T T E R D A M . October  1913. 
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. 
G T O T G EENE

E A. V . 

n den brief, gericht aan de . Jansen en , d.d.: 
18 September  jl . en afgedrukt op pag. 499 van ons Weekblad 
vangt de 2de alinea aan met de woorden : 

e Commissie van e heeft gemeend, dat bij  de plaatsing 
..geen haast was. omdat enz. enz." 
k heb aanleiding om te vermoeden dat de schrijver  van dezen 

brief zich hier  heeft vergist. Als d der  Commissie van -
tie toch is mij  van deze zaak tot heden niets bekend geworden. 
Verder  vindt men op pag. 500. 2de kolom, bovenaan,: 

e Commissie van Voorbereiding erkent geene rekening ge-
..houden te hebben met het recht van elk lid , om zijne meening 
..te kunnen publiceereu in het B. Weekblad, maar  zij  meende 
„dat . gelijk in bovenstaand schrijven is vermeld, er  inderdaad 
„afdoende redenen waren om het schrijven van de n 

. en J. niet op te nemen, enz. enz." 

e Commissie blijk t te zijn de Commissie van Voor-
bereiding der , welke dan hande-
lingen zou hebben verricht behoorende tot de taak der  Commis-
sie van . 

t schijnt mij  eene wonderlijk e verwarrin g van Commissoriale 
bevoegdheden, vermoedelijk ontstaan uit de omstandigheid 
dat onze j  topzwaar  dreigt te worden van hare 
Commissies. Wij  zullen wijs doen als de zaak van al of niet ver-
eeniging met den Bond van N. A. haar  beslag heeft gekregen, als 
wij  tot meerdere concentratie van thans verdeelde krachten 
overgaan. Vermoedelijk bestaat er  dan meer  kans dat een 
stuk voor  de e van ons Weekblad bestemd, ook bij 
de desbetreffende Commissie terecht komt. 

t is den r  en mijne medeleden in deze Commissie 
van mij  bekend, dat ik zonder  eenig voorbehoud er  voor  ben, 
dat ingezonden stukken, onderwerpen behandelende ons vak 
of vakbelang, in beschaafden vorm gesteld en behoorlijk onder-
teekend, liefst in het eerstvolgend nummer van ons Weekblad 
op te nemen. s daarvoor  door  plaatsgebrek geene gelegenheid, 
dan is van de ontvangst melding te maken en de plaatsing er 
van aan te kondigen in het daaropvolgend nummer. 

e loop der  dingen plaatst mij  nu voor  de noodzakelijkheid om 
in deze mijne meening. als gekozen lid in de Commissie van 

e ook bekend te maken aan de leden welke mij  hun ver-
trouwen hebben geschonken. 

Wat nu de zaakzelf betreft is gebleken, dat de . s 
en Jansen, toch nog te voorbarig zijn gebleken al is die her-
ziening der  Adm. voorschriften der  A. V. al ongeveer  dri e jaar 
in behandeling. Acht ik het niet plaatsen van hun ingezonden 
stuk niet juist met een paar  woorden er  onder  te plaatsen was 
het te niet gedaan en geen stof ware verder  opgewaaid) even-
min is het verdedigbaar  dat de afgevaardigden van den Bond 
zich aan collegiale samenwerking onttrokken door  een belang-
rijk e vergadering niet bij  te wonen. Waren zij  verhinderd, dan 
had verdaging van die vergadering behooren te worden ge-
vraagd. Of meenden de n dat de Nederlandsche -
en Aannemerswereld maar  de voltooide A. V. van den Bond 
had te accepteeren ? 

e A. V. herziening gaat langzaam en omslachtig, 't moet worden 
erkend. r  had het anders gekund ? n er  bij  de leiden-
de personen geene langdurige ziektetoestanden voor, vielen 
er  soms geene groote misverstanden uit den weg te ruimen, 
welke wegruiming veel tij d vorderde? Voorts staan er  eener-
zijds dri e n tegen anderzijds één Aanne-
mersbond. n bedenke bovendien dat twee van die dri e 

n ..Architecten" vereenigingen zijn. Archi -
tecten d.w.z. als ..kunstenaars" voelende en denkende menschen 
die Administratieve Voorschriften zullen mede helpen wijzigen 
zooals dit in het licht der  20ste eeuw tusschen twee evenwaar-
dige contractanten betamelijk zal worden geacht. j  komt het 
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voor  dat de moeielijkheid van zich aan te passen aan de moderne 
evenwaardigheids-idée van den bouwheer-architect contractan-
ten eenerzijds — aannemer contractant anderzijds, sommige 
heeren architecten speciaal parten speelt en ook ten grond-
slag ligt aan de nu voorbarig gebleken uitingen van de . 

s en Jansen, uitingen waaruit geene bijzonder  aan-
gename collegiale toon tegenover  hunne mede-commissiele-
den ons tegenklinkt. n wij  hopen op- en medewerken tot 
behoud van goede verhoudingen en vooral ons er  voor  hoeden 
om afgevaardigden van de j  of van den Bond aan 
te zien voor  „d e "  of „d e Bond" , want dit zet 
soms dikwijl s gansch onnoodig bij  voorbaat kwaad bloed, dat 
de moeite van het zuiveren dan weer  vordert om de patiënten 
te doen herstellen en verder  krachtig en gelukkig te doen 
samenleven. 

Amsterdam, 15 October  1913. W. J. E . 

Amsterdam, 11 October  1913. 
Aan H. H. Architecten. 

e Schilderspatroonsvereeniging „Amsterdam"  heeft de eer  het 
volgende onder  Uwe aandacht te brengen. 

r  de steeds hooger  wordende arbeidsloonen en de hooge 
prijzen der  materialen is het onmogelijk geworden, schilderwerk 
naar  den eisch der  bestekken uit te voeren volgens de eenheids-
prijzen, die tot nu toe geldend zijn. 

e prijzen dienen met ten minste 30 0 o te worden verhoogd. 
Wij  verzoeken U dringend bij  het maken Uwer bestekken hier-
mede wel rekening te willen houden. 

t Gemeentebestuur  van Amsterdam, tot wien wij  dergelijk 
verzoek richtten, heeft deze verhooging bereids goedgekeurd. 
Tevens benutten wij  deze gelegenheid om U te verzoeken er  toe 
te willen medewerken, dat, nog meer  dan tot nu toe geschiedt, 
schilderwerk door . . Architecten afzonderlijk wordt uitbe-
steed. 

s teekent, 
t de meeste hoogachting, 

t Bestuur  der 
Schilderspatroonsvereeniging „Amsterdam" , 

C. SM I T H A Z N . , Voorzitter. 
J O H . . T O L , Secretaris. 

. 
e m te Amsterdam. Een combinatie, waarvan o. a. de firm a 

Peek en Cloppenburg deel uitmaakt, is eigenaresse geworden 
van het blok p aan den . t voor-
nemen is op deze plaats een groot gebouw te zetten, dat gedeel-
telijki n gebruik zal worden genomen door  bovengenoemde firm a 
en gedeeltelijk als kantoren zal worden verhuurd. e m zal er 
door  aan ruimt e winnen, aangezien de rooilij n van het -
nius naar  achteren gelegd zal worden, zoodat zij  komt in het ver-
lengde van de rooilij n van Zeemanshoop, dus ook van het nieuwe 
gebouw van de groote club, en anderzijds, van den Vijgendam. 

e normaliseering van den m is hiermede dus bereikt. 
Op den hoek van den Vijgendam en het n waar, zooals 
men weet, eveneens een nieuw kantoor- en winkelgebouw ver-
rijst , naar  de plannen van den architect Foeke , is men 
reeds druk aan het heien. 

Eveneens zijn de onderhandelingen over  het n 
tot een goed einde gebracht. e combinatie, die zich voorstelt 
daar  ter  plaatse een groot hótel-café-restaurant te bouwen, heeft 
de plannen van den architect t goedgekeurd, terwijiook 
de m Commissie er  zich mede vereenigd heeft, zoo-
dat nu spoedig met het bouwen zal worden begonnen. 

. Naar  wij  vernemen zal de heer  Juriaan k wegens 
zijn benoeming tot wethouder  van n , ten einde zich ge-
heel aan dat ambt te kunnen wijden, aftreden als directeur  der 

. Porcelein- en Aardewerkfabriek . 
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 : O F F I C I E E L G E D E E L T E . Jubileum C. . — Ju-
bileum Jhr. . V. E. . de Stuers. — . Exa-
menvragen. E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . J. J. van Nieuker-
ken. f k , Victor  de Stuers, door  J. Gratama. — 
Bauberatung. door  J. . E. a Vlieg. Verslag van het 

e Congres Artistiqu e l te Gent, 19—24 Juli 1913, 
door  A. Salm G.Bzn. Verslag van het Xe l 
Woningcongres, te Scheveningen 8—13 September, door  J. Gra-
tama. — Berichten. - Personalia. t een plaat. 

. 

 C. . Bij  gelegenheid van den 70en 
verjaardag van het Eerelid, oud-Voorzitter  tevens nog d van 
de j  tot Bevordering der  Bouwkunst, den heerC. 

. heeft de j  den geachten Jubilari s hulde 
gebracht en geluk gewenscht door  afgevaardigden van het 

, t. w. de Voorzitter  A. Salm G.Bzn.; de Onder-
Voorzitter  J. A. G. van der  Steur; één der  oudere leden, tevens 
Voorzitter  van het Opzichters-Examen. B. J. Ouëndag, en één 
der  jongere leden, Alb. Otten. die het initiatie f genomen heeft 
om te trachten in Nederland één krachtige architecten-organi-
satie tot stand te brengen. 

e Alg. Secretaris was niet aanwezig wegens verblij f in het 
buitenland. 

e Voorzitter  sprak deii Jubilari s toe en deed vooral uitkomen, 
dat. nadat de Oud-Voorzitter  de Bestuurstafel verlaten had, deze 
bij  alle voorkomende gelegenheden getoond heeft, en nog toont, 
groot belang te stellen in de handelingen van onze . 
Als blij k van dankbare waardeering voor  die aanhoudend geble-
ken belangstelling in het werken en streven der j 
werd de.i heer n op dit, zijn verjaardagsfeest, de -
daille van de j  aangeboden. 

e Afdeeling Amsterdam was mede vertegenwoordigd in de 
personen van den Voorzitter  en den Secretaris, resp. F. W. . 
Poggenbeek en J. Bakker, waarvan eerstgenoemde zijn beste 
wenschen uitsprak. 
T . Sanders, Oud-Secretaris-Penningmeester  en -
stuurder  van den heer , zoo ook de -
der  J. A. k r  uit Groningen, waren overgekomen om 
in persoon hun hulde te betuigen. e Jubilaris, blijkbaa r  getrof-
fen door  de ondervonden blijken van belangstelling van het 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

, van , van de Besturen 
van de Afdeelingen van de j  en van tal van , 
dankte in hartelijk e bewoordingen en sprak zijn beste wenschen 
uit voor  den voortdurenden groei en bloei van de j 
tot Bevordering der  Bouwkunst, de Bestuurderen en de . 

. . V . E. . E . n 20sten 
October  j.l . heeft Jhr. . V. E. . de Stuers zijn zeventigsten 
jaardag gevierd. t r  wenschte natuurlij k dezen 
feestdag niet ongemerkt voorbij  te laten gaan, maar besloot een 
drietal  personen uit zijn midden aan te wijzen.die den Jubilaris, 
uit naam der j  tot Bevordering der  Bouwkunst in 
persoon zouden complimenteeren voor  zijne vele en groote ver-
diensten tegenover  de Nederlandsche Bouwkunst e heeren 
J. A. G. van der  Steur, Onder-Voorzitter . S. de Clercq en Jan 
Stuyt werden verzocht deze deputatie te vormen. 

s liet de gezondheidstoestand van den heer  de Stuers het 
ontvangen van bezoeken niet toe, zoodat van een persoonlijk 
complimenteeren moest worden afgezien, waarop het -
bestuur  schriftelij k zijn hulde aan den Jubilari s bracht. 

. r  het r  is het volgende schrij-
ven verzonden: 

Aan Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente

 Heeren. 

t zij  ons vergund Uwe aandacht te vestigen op het fraaie woon-
huis in Uw gemeente, dat 23 October  a.s. publiek verkocht zal 
worden en dat inmiddels uit de hand te koop is, te bevragen bij 
den makelaar  W. . van Vliet te . 
Waar door  dezen verkoop het gevaar  niet is uitgesloten, dat dit 
bijzondere mooie specimen van e bouwkunst 
uit de 18e eeuw, gewijzigd, ja verminkt zal worden, nemen wij 
de vrijhei d U te wijzen op het verlangen, tegenwoordig gelukkig 
meer  en meer  gevoeld, de schoonheid van stad en land te be-
waren en de belangrijke uitingen van vroegere kunstperioden 
met takt te behouden. 

n verband hiermede spreken wij  het vertrouwen uit, dat U 
krachti g zult willen medewerken, om genoemd perceel tegen 
ontsiering te vrijwaren . 
n het Bouwkundig Weekblad van a.s. Zaterdag, orgaan van onze 
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, hopen wij  nader  op dit onderwerp terug te komen 
en den gevel af te beelden. 

t de meeste hoogachting, 
voor  het Hoofdbestuur der 

 tot Bevordering der Bouwkunst, 
w.g. A. S A L M G . BZ N . , Voorzitter, 

„  J. G R A T A M A , Secelaris. 

N Bouwkundig Opzichter, Bouwkundig 
Teekenaar  en Uitvoerder  van Bouwwerken (Onderbaas) van de 
Examens, ingesteld door  de j  tot Bevordering der 
Bouwkunst, zijn in boekvorm verkrijgbaar  voor  de jaren en 
tegen de prijzen als hieronder  is aangegeven: 
Bouwkundig Opzichter  1913 a / 1 . -, 1912, 1911 a ƒ0.85, 1910a 
ƒ0.50. 
Bouwkundig Teekenaar  1913, 1911 a ƒ 0.50; 1910 a ƒ 0.30. 
Uitvoerder  van Bouwwerken (Onderbaas) 1913, 1912, 1911 a 
ƒ0.85. 

 bedrag moet vooruit per  postwissel overgemaakt worden 
aan het Bureau der , t 402, Amsterdam. 

t jaar  worden de examenvragen 1913 niet in het Bouwkundig 
Weekblad gepubliceerd. 
Aangezien door  het groot aantal candidaten het aantal vragen 
aanmerkelijk moest worden uitgebreid, vergeleken bij  vorige 
jaren, zou de publicatie te veel plaatsruimte in het B. W. beslaan. 

. 

J, J. VA N . t 
en onzer  belangrijkste architecten is van ons 
heengegaan. Velen met mij  zullen met groote 
deelneming het overlijden van onzen collega 
en vriend van Nieukerken hebben vernomen. 

s eenige maanden geleden was ons ter  oore geko-
men, dat hij  was aangetast door  een kwaal, die weinig 

hoop op herstel gaf, en sedert heeft hij  een zwaren tij d 
doorgemaakt en helaas veel geleden. 

j  stierf op 59jarigen leeftijd, in de volle kracht zijns 
levens, en wij  mogen wel zeggen „werkzaam"  leven. 

s op lójarigen leeftijd bij  de n werkzaam 
gesteld in Zeeland, werd hij  19 jaar  oud, buitenge-
woon opzichter  bij  de s Waterstaat onder  den -
genieur  Conrad. 

Verplaatst naar  Utrecht bij  den r , 
volgde spoedig zijn ontslag, daar  er  niets met hem te 
beginnen was. 

r  gaf hem echter  een aanbeveling mede naar 
m voor  de werken op Feyenoord (onder  den 

bekenden Pinkhoff), die, hoewel niet gunstig luidende, 
toch hem aanbeval omdat hij  hard werkte en veel voor 
bouwkunst voelde. 

t was de eerste schrede op den bouwkundigen loop-
baan. j  bleef aldaar  rui m een jaar  werkzaam, en 
onder  zijn leiding werd de fundeering gelegd voor 
een blok huizen op Fyenoord. e werken werden 
echter  plotseling stop gezet door  de bekende krach 
Pinkhoff . 

n gehuwd, en zonder  werk, zocht en vond hij 
dit laatste te Amsterdam bij  den architect Gosschalk, 
waar  hij  werkzaam gesteld werd op een teekenkamertje, 
waar  hij  nauwelijks rechtop kon staan. 
n de eerste dagen werd het al mis, daar  Gosschalk 

spoedig inzag, dat v. N. niets van het bouwkundige vak 
wist, en vroeg hem wat hij  eigenlijk kwam doen. 
v. N. beloofde echter  ijveri g te gaan studeeren in zijn 
vrije n tijd . t deed hij  ten volle en menigen nacht heeft 
hij  gewerkt om zich de vormen eigen te maken van Gos-
schalks kunst; menig museum is door  hem bezocht om 
van de bouwkunst wat machtig te worden. 

t den grooten aanleg hem eigen is het hem gelukt 
hierdoor  een jaar  op dit atelier  werkzaam te blijven, en 
daarna met aanbeveling van Gosschalk te komen op 
het bureau van den r t in den 

. 
Tot zijn 29ste jaar  is hij  daar  werkzaam gebleven. Ge-
durende dien tij d is zijn eerste werk als particulier  ar-
chitect tot stand gekomen, nl. het huisje van den hor-
logemaker , op den hoek van de Prinsestraat en 

. 

j  had hiermede zooveel succes, dat de drogist l 
hem zijn tweede werk opdroeg, nl. het hoekhuis Boek-
horstraat . 
Toen hij  daarna een opdracht ontving voor  het maken 
van het bekende badhuis te , nam hij  ontslag 
als teekenaar  bij t en heeft sinds dien tij d zich 
buitengewoon e ving zijn eigenlijke 
loopbaan als architect aan. 
Vele werken zijn na dien door  hem gemaakt, waarvan 
de voornaamste zijn: 
1. Vill a in het Prinsevinkenpark, den . (Bouwver-
eeniging .Ons Belang"), waardoor  hij  kennis maakte 
met den kapt. der  Genie , wat later  oorzaak is 
geworden van den opdracht der  gevels voor  de Ca-
dettenschool te Alkmaar (1892). 

J. J. VA N , . 
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J. J. VA N , . 

Cadettenschool te Alkmaar . 

e Wittenburg , bij n g 

2. Perceel v. d. heer r  aan het , 
n . 

3. „  „  „  _ , Prinsevinkenp. „ 
4. l voor  meisjes „ 
5. Ooglijdersgesticht 
6. e kerk 
7. Uitbreidin g s „ 

e kennismaking met den toenmaligen r 
Tak van Poortvliet was oorzaak, dat hij  de op-
dracht ontving voor  het maken van schetsontwer-
pen voor  zijn grootste werk het Academisch Zie-
kenhuis te Groningen. 

e definitieve opdracht tot den bouw volgde in 
1896; het gebouw werd geopend in 1903. t werk 
was oorzaak, dat hij  door . . de n be-
noemd werd tot Officier  in de Oranje Nassau orde. 
n dien tij d viel zijn ontmoeting met den heer  Cre-

mer, die hem later  den bouw van zijn huis op het 
buitengoed n en g opdroeg; wel be-
kend door  de uitgave onzer j  („  Bouw-
kunst"  2e Jaargang, afl. 2, t 1910). 
n 1898 ontving hij  de opdracht van de restauratie 

der  vestibule op het paleis 't , en in dienzelfden 
tij d die van het kasteel „d e Wittenburg "  aan de 

e Straatweg, voor  rekening van Jhr. Speelman, 
zoomede voor  de l alhier. 

. Tydeman, die een restauratie beoogde van de 
kerk te Breda, vroeg van Nieukerken schetsen te maken 
van die kerk, ten einde de oogen te openen van autori-
teiten en aan te toonen hoe dankbaar  het zou zijn, gel-
den hiervoor  beschikbaar  te stellen. 
Toen dit insloeg werd van Nieukerken de restauratie 
opgedragen, die nog in vollen gang is, met medewerking 
van zijn zoon, e van Nieukerken. 
Voort s restaureerde hij , in opdracht van Jhr. v. Tets, 
het kasteel Soelen bij  Tiel en het kasteel de Voorst bij 
Zutphen en Beekbergen, de beide laatste met zijn zoon 

. 

r  den bouw van het Academisch Ziekenhuis te Gro-
ningen kreeg hij  den opdracht voor  het maken van ont-
werpen voor  de kazernes te Willemsoord voor  de 
Zeemilitie (nog niet uitgevoerd), evenals voor  het 

l m te Amsterdam. 
Voorts maakte hij  de g te Alfen a/d n 
en meerdere kleinere werken, die allen hun eigenaardig 
doch eenzelfde cachet dragen. 
Van Nieukerken was een bijzonder  practisch man, 
een eigenaardige figuur  in de bouwkundige wereld, die 
hoofdzakelijk zijn liefde schonk aan de bouwkunst der 
zestiende eeuw. j  was hiervan niet af te brengen, „het 
was zijn troetelkind" , hij  had hieromtrent zijn vaste 
meening en zijn eigen weg. 

j  verdedigde zijn stellingen op rondborstige, loyale 
wijze met klemmende argumenten, en hij  was steeds ge-
woon open en rond voor  zijn meening uit te komen, en 
deze met even veel talent als warmte op de hem eigen 
aardige wijze te verdedigen. 

j  had echter  aller  sympathie; ook zij, die het niet met 
hem eens waren, gevoelden de groote kennis van zaken 

Woonhuizen in het Prinsevinkenpark te 's-Gravenhage. 
Arch . J. J. van Nieukerken. 

waarmede hij  sprak. Steeds heeft hij  grooten ijver 
getoond voor  alles, wat hij  ondernam, en gezegd kan 
worden, dat hij  met toewijding en energie in zijn ge-
heele werkkrin g met succes heeft gearbeid, getuige de 
vele groote werken, welke hem werden opgedragen, 
vooral in de laatste 15 jaren. 
Ook de kunstnijverheid heeft aan hem verplichtingen, 
omdat door  zijn initiatie f de vereeniging Art i et -
striae werd opgericht (1885) waarvan hij  jaren lang de 
ziel was. Eveneens buiten onze kringen wordt het ver-
lies gevoeld, wat vooral onzen Voorzitter  der e 
Gezondheidscommissie, waarvan hij  li d was van af 
de oprichting, zoo duidelij k deed uitkomen in zijn rede 
bij  de laatst gehouden bijeenkomst, waar  hij  de over-
ledene terecht met bijzondere lof besprak en zijn heen-
gaan als een groot verlies kenmerkte. 
Ook daar  zullen wij  van Nieukerken met waardeering en 
genegenheid gedenken. 
Bijzonder  groot was de belangstelling, zich uitend in de 
opkomst ter  begraafplaats „Ou d Eikenduinen" . Velen 
waren daar  aanwezig, afgevaardigden van vereeni-
gingen op allerlei gebied en van instellingen, door  hem 
gebouwd, om hem de laatste eer  te bewijzen. e een-
voud van den overledene kenmerkte zich in zijn laat-
ste wil nl. geen bloemenhulde noch toespraken op 
zijn graf. 
Velen met mij  werd hierdoor  de gelegenheid ontnomen 
aan zijn graf te getuigen van de groote achting en waar-
deering, die wij  hem toedroegen, en is het mij  daarom 
aangenaam in ons blad de gelegenheid te hebben ver-
kregen, iets omtrent van Nieukerken mede te deelen, te 
meer  daar  met hem is heengegaan een bemind echtge-
noot en vader, een goed vriend en een belangrijk figuur 
in de bouwkundige wereld. 

n , 15 Oct. 1913. . S Jr. 
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Vill a Valckenbosch te Zeist. Arch . J. J. van Nieukerken 

m 
mm 

. m 
door  J. . 

E . n 2Qen October  j.l . is 

Victor  de Stuers, naar  aanleiding van zijn 
70sten verjaardag gehuldigd op een wijze, 

s die maar  zelden in Nederland voor-
komt. r  een uitvoerig herdenkings-boek, door  veler-
lei artikelen in de dag- en weekbladen, door  tal van 
onderscheidingen. Uit alle oorden des lands hebben 
gelukwenschen en huldebetuigingen hem bereikt; van 
vereenigingen en vooraanstaande mannen op het gebied 
van bouwkunst, kunstnijverheid, schilderkunst, archeo-
logie, onderwijs, archiefwezen, museumwezen, politiek, 
enz. 

e marquante persoonlijkheid heeft overal zijn invloed 
doen gevoelen, ja zoo sterk, dat zelfs de beschouwingen 
en feestwoorden, aan hem gewijd, niet het gewone 
officieele, goed bedoelde echter  deftige karakter  heb-
ben, maar  zich kenmerken door  een vrijheid , een pittig -
heid en een vernuft, die een afglans zijn van de levens-
toon van den jubilari s zelf. s dit is op zichzelf ken-
merkend voor  de Stuers. 

t ik trachten, nu de hulde-stemming weer  van de 
lucht is, objectief mijn gevoelens voor  de Stuers weer 
te geven. Want, dat wisten toch velen al onder  het 
feestgejubel met mij , dat de sympathieke en belangrijke 
figuur  van de Stuers niet zonder  gevaar  is voor  onze 
moderne cultuur . 
Zooals voor  meer  groote figuren uit het direct aan ons 
jongeren voorafgaand geslacht, voelen wij  aan den eenen 
kant warme bewondering en waardeering, en aan den 
anderen kant geprikkeldheid en lust tot bestrijden. 
Wiezou voor  Victor  de Stuers geen bewondering hebben? 
Welk een kracht, élan, taaiheid, geestige en niets-ont-
ziende slagvaardigheid en groote werkkracht blijk t niet 
uit tal van daden en tal van langdurig gevoerde acties! 
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r  ook, welk een prachtige toewijding tot 
de kunst! e Stuers behoort tot een dier 
„dwazen" , die voor  een ideaal vechten, die 
aan iets onstoffelijks hun leven wijden. Wan-
neer  wij  daarbij  bedenken, dat hij  dit deed 
in den tij d van lauwheid op kunstgebied, 
van algeheele verwaarloozing onzer  oude 
bouwkunstmonuni enten, dat zijn sarcastisch 
artike l d op zijn smalst"  in de Gids 
1893 inderdaad noodig was, dan begrijpen 
wij  eerst goed de kracht en de beteekenis van 
dezen veteraan op het gebied van het behoud 
onzer  monumenten. 
k houd van krachtige persoonlijkheden. 

Welnu, van de Stuers kan men zeker  zeggen: 
.he was a man."  Bewonderenswaard was de 
geestes-vitaliteit van dezen man. k herinner 
mij , dat wij  hem bezochten terwij l hij  door 
de podagra gemarteld werd. j  ontving ons 
toch, zich verontschuldigend dat hij  niet 
kon opstaan om ons een stoel aan te bieden. 

Spottend en scherp sprak hij  over  de moderne 
kunst en over  het jongere geslacht. Wi j  waren het 
niet met hem eens, maar  spraken weinig tegen. Er was 
zoo iets groots, zoo iets eerbiedwaardigs en ook zoo iets 
tragisch in deze oude figuur , die half verlamd, ja 
lichamelijk ontredderd en bijna öp, toch nog vocht, met 
de kracht en de bittere geestigheid van een, die het nooit 
opgeeft, wiens geest nog gloeit met volle energie. t 
was wel de man, waarvan J. Six in .Architectura "  zegt: 
.Fanatiek, despotiek, choleriek; maar  kwiek, energiek 
en in den grond sympatiek."  — j kende in den strij d 
voor  wat hij  meende dat schoon was, geen vrees", zegt 
Berlage, terwij l . J. n oordeelt: e ambtenaar-
de Stuers heeft den indruk achtergelaten van een Titan . 
Zelfs de hemel, waarin de r  aan zijn -
ment troont, was voor  hem niet veilig. Niets ontzag 
hij , wanneer  zijn kunstlievend hart hem welsprekend 
maakte." 

Wi e wat meer  van de interessante figuur  van de Stuers 
wil weten, van zijn strijd , zijn moeilijkheden, wie wil 
genieten van de geestige en brutale wijze van polemi-
seeren, hij  leze het genoemde artikel in de Gids en zijn 
vele andere bijdragen in maand-en weekbladen. En wie 
wil begrijpen, hoezeer  de Stuers in zijne veelzijdige be-
moeiingen gewaardeerd wordt, die leze: t -
werk van . Victor  de Stuers, herdacht door  zijn 
vrienden." n spreekt . P. J. Tutein Nolthenius 
over e Stuers als referendaris."  Jhr. B. W. F. van 

k behandelt: e Stuers en de ; 
. P. J. . Cuypers geeft een opstel over e Stuers 

en onze oude n van Bouwkunst" ; waarin 
wordt gezegd: 

t ontelbaar  zijn de monumenten, zoowel godsdienstige als 
burgerlijke , tot wier  behoud en herstelling e Stuers kracht-
dadige medewerking verleend heeft, zelden alleen door  raad-
geving, meestal tevens door  het verkrijgen van rijkshul p op 
financieel gebied en door  zijn persoonlijke leiding der  te ver-
richten werken in de goede richting . t ik, zonder  in bijzon-
derheden te gaan, noemen: 

de O. . V. k te ; de St. Servatius en 
de O. . V. kerk; de ; deNederl. e kerk 
St. Jan; de n kerk; de kerk van het -
broederklooster, thans , alle te ; 
de Nederl. . St. k te Franeker; de 
Nederl. . kerk te Stedum; de Nederl. . kerk 
te Bolsward ; de Nederl. . kerk te Briell e ; de Nederl. 

. kerk O. . V. te ; de kerken te St. Odilien-
berg en te Susteren; de Abdijker k te ; de Nederl. 

. kerk te Geertruidenberg; de Nederl. . kerkt e 
Gouda; de Nederl. . kerk te Arnhem; deNederl. 

. kerk te Zutphen en de zeldzaam belangrijke libry e ; 
de m te Utrechtende kloostergang aldaar; de Nederl. 

. O . V. of groote kerk te Breda; de Nederl. . 
St. k te ; deNederl. . Boven-
kerk te ; de Nederl. . St. k te 

; de Nederl. . St. Pieter  en Pauluskerk te 
Brouwershaven; de Nederl. . St. Jacobs- of groote 
kerk te 's-Gravenhage; de St. Willebrordus - of groote 
kerk te t enz.; de stadhuizen van Sluis, Gouda, -
pen, , Nijmegen en Jisp enz. enz. 
Poorten als de Oosterpoort te , de t te 
Amersfoort enz. 

Bijzondere vermelding verdient nog, dat aan e Stuers 
voor  een groot deel te danken is de zoo volledige herstel-
ling der  abdij  te g en der n voor 
het Universitair  onderwijs te Utrecht. 

Vill a Vrederust te Serooskerk. (Zeeland). Arch. J. J. van Nieukerken. 

. P. C. de Bazel schrijf t over  „Victo r  de Stuers en de 
e Bouwkunst;" . S. r  van e Stuers en 

onze Archieven."  Prof. A. J. n geeft een be-
schouwing van e Stuers en de e Schilder-
kunst,"  terwij l J. A. Frederiks de Stuers als kunstverza-
melaar  beschrijft. Ten slotte wordt de jubilari s als 
Teekenaar  door  den heer  C. J. Gonnet, als d 
door  F. J. Bolsius, en als Polemist door . G. Brom ge-
kenschetst. t men hierbij  nog o.a. de geslaagde en-
quête, door  „Architectura "  over  de Stuers gehouden, 
dan krijg t men wel een duidelij k en groot beeld van de 
hulde, die terecht dezen man is gebracht. 

Voor  ons is wel het meest interessant datgene, wat de 
Stuers voor  de bouwkunst heeft gedaan. Wi j  betreden 
hier  een gebied, waar  naast bewondering noodzakelijk 
plaats moet zijn voor  kritiek. ' 
„E s ist die alte Geschichte." e Stuers, de krachtigste 
figuur  met den meesten invloed in de 80er  jaren, over-
tuigd voorstander  van deGothische bouwwijze,volgeling 
van Viollet le ; hij , die met zijn talentvollen tijdge-
noot en medestrijder , Cuypers de grondbeginselen 
der rationeele bouwkunst heeft gepropagandeerd en 
met al zijn kracht en toewijding er  voor  heeft gestreden, 
de Stuers heeft uitnemend werk gedaan bij  de voorbe-
reiding der  moderne bouwkunst. j  en . Cuypers 
zijn de directe wegbereiders geweest van het moderne 
rationalisme. Feitelijk hebben zij  het moderne, jongere 
bouwkundige geslacht opgeleid. 

r  de evolutie gaat voort. En waar  de pionier  niet 
meeging en zich veel te veel aan de oude rationalis-
tische middeleeuwsche vormen bleef hechten, zich daar 
niet van los kon maken en in den kunst-doodenden 
stijlnamaak zijn heil zocht, daar  is het noodzakelijk, dat 
ditzelfde jongere geslacht hem niet altij d meer steunt, 
ja soms tegen hem is. 

n den tij d van onvast bouwkunst-inzicht hebben de 
Stuers en Cuypers, tegenover  een onvruchtbaar  indivi -
dualisme, dat zich afspiegelde in , 
de positieve, gezonde kern-waarheden der  constructieve 
rationalitei t gezet. t is begrijpelijk , dat in dienzelf-
den, overwegend wetenschappelijken tijd , de Stuers 
meer  een kunstwetenschappelijk inzicht dan een diep, 
levend kunstbegrip had. t streven naar  een juiste en 
daardoor  nieuwe vormgeving der  bouwkunst met zijn 
typisch nieuwe, moderne opgaven, vond in hem geens-
zins steun. e Stuers zag feitelij k niet veel meer  dan het 
rationalisme in de historische stijlen, en dan bij  voor-
keur  in de Gothiek; maar  van het wezen, de grootheid 
en het specifiek karakter  van den eigen, modernen tijd , 
begreep hij  blijkbaa r  niets. e typisch Gothiek de 
Stuers was, blijk t uit de mededeeling van Jac. van Gils 
in „Architectura" : -Toen ik in het begin mijner  bouw-
kundige loopbaan, ongeveer  20 jaar  geleden, den heer 
de Stuers eens vroeg, of hij  den architect Baeckelmans 
te Antwerpen kende, mijn leermeester, waaronder  ik 
helaas slechts een paar  jaren gewerkt had, maar  wien 
ik toch een bijzondere vereering toedroeg en wiens prin -
cipen mij  openbaringen toeschenen en bij  later  beter 
begrijpen het ook waren, zeide de toenmalige -
daris, mijn aanhankelijkheid voor  bedoelden architect 
bemerkend: k ken hem persoonlijk niet, maar  kent hij 
de Gothiek?" 

Gebrek aan modernisme doet verouderen. -
nisme wil zeggen: erkenning van de evolutie. 

e bevordering van de stichting van het , 
waaraan de Stuers een zoo groot aandeel heeft gehad, is 
een der  meest loffelijk e daden van hem geweest, omdat 
dat gebouw inderdaad het hoogste kunnen van dien tijd , 
in aansluiting met onze moderne bouwkunst, vertolkt . 

r  op het oogenblik is de bouwkunst veel verder, 
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derne bouwkunst een eigen en juist karakter  heeft 
(dat wel kan lijken op een ouden stijl , wat niets 
geen bezwaar  is), zoover  is de Stuers nog niet. j 
kent niet het levende moderne, het kent slechts de 
bouwkunst als oude, bestaande vormen. 
s het verwonderlijk , dat wij  de Stuers in dit op-

zicht gevaarlijk achten? 
Groote verdienste heeft de Stuers op hetgebied van 
het behouden der  oude monumenten. e wijze 
waarop hij  met talrijk e offers, soms ook geldelijke, 
vele monumenten heeft bewaard, verdient niet 
anders dan grooten lof. e heer  Fredrik s noemt in 
Buiten voor  de vuist een 24-tal, die door  de Stuers 
gered zijn. ]) 

r  het bleef niet bij  behouden; er  werd ge-
restaureerd; de gebouwen werden in stijl be-
werkt of bijgewerkt. t nieuwere geslacht denkt 
hierover  anders; het wenscht geen historische leu-
gen, geen middeleeuwsche beelden uit de 20ste 
eeuw, geen oppoetsen en bijwerken en restauree-
ren in stijl , geen „blin d maken"  der  monumenten, 
zooals n het prachtig uitdrukt . -
telij k wordt de strij d tusschen de oude en nieuwe 
opvatting gestreden. n denke aan de bekende 
kwestie van den zijgang in het kasteel . 

t is veelal het bittere lot van groote en krachtige 
personen: dat zij  bij  leven verouderen. n hooge 
mate bewonderenswaard is wat de Stuers gedaan 
heeft, en wat hij  nog doet; wij  erkennen het gaarne 
en dankbaar; maar  er  zijn gevallen dat wij , die de 
kunst boven eenig persoon stellen, wel gedwongen 
zijn den ouden, energieken, onverbiddelijkenmaar 
sympathieken strijder  te bestrijden. 

komt zij  meer  en meer  tot een groote, klare levensvolle 
uitdrukkin g van het eigen tijds-karakter . Boven den his-
torischen stijlnamaak uit wordt zij  een levensvolle, eigen 
kunst. t moderne, waarom het toch ten slotte te doen 
is, de vormgeving van en voor  onze eigen cultuur , dat 
heeft de Stuers niet begrepen, daar  stond hij  vijandig 
tegenover. d in dit opzicht is zijn kritie k in 
de Tweede r op het ontwerp van J. g . 
voor  de nieuwe e e te Nijmegen. e 
platte daken speelden hem hier  poetsen, en als histori-
cus zocht hij  naar  verwante voorbeelden. Of om de 
woorden van de Stuers te gebruiken: e muren en ven-
sters verheffen zich niet boven het peil van den stijl van 
een h weeshuis uit de vorige eeuw. Voor de 
rest wordt men geslingerd van Assyrië naar  Bologna, 
en van Bologna naar  den Orient; terwij l ik ten slotte -
het kan aan de tijdsomstandigheden liggen in Tripo -
lis ben aangeland! Zoo kan men zich eenige,voorstel-
ling maken van de hoeveelheid stijlen, die in dit gebouw 
zijn geamalgameerd". 

t is duidelijk , de Stuers brengt het hier  niet verder 
dan tot een kennis van stijlen; dat deze rationeele, mo-

ei»? G B 
 J. . E. VA N A . 
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en meent dat de projecten, welke den toets 

eener  goede architectuur  niet kunnen weer-

staan, verbeterd moeten worden, of wel door 

betere vervangen. t is misschien door  de 

voorstanders niet z óó gezegd, maar  wat men wil , komt 

') Namelijk: 1. Oosterpoort te ; 2. s van n vau 
m te Zalt-Bommel; 3. Waterpoort te Sneek; 4. Stadhuis, 

thans kantongerecht te Woerden; 5. t te Amersfoort; 
6. m te Zwolle; 7. n te Bathmen; 8. St. 
Janskerk te Utrecht; 9. e of k te Bols-
ward; 10. l te Zutphen; 11. e te Alkmaar ; 12. Gevangen-
poort te 's Gravenhage; 13. l van t te ; 
14. Gothisch huis t , Veere ; 15. Gothisch huis te 
Sluis; 16. Gevangentoren te Vlissingen; 17. Twee torens van het 
Spanjaardsgat te Breda; 18. l (vroeger -
niersdoelen) te ; 19. s e Blauwe Poort"  te 

; 20. l te Wijchen; 21. Gevel huis „Zoutenbalk " 
te Utrecht; 22. , thans museum te Nijmegen; 23. 
Buitengasthuis te Amsterdam; 24. Arsenaal te Amsterdam. 

daar  toch op neer. n wil daardoor  een 
betere architectuur  dan de huidige bevorderen 
en gelooft ook, dat die actie den architecten ten 
goede zal komen. 
Nu is mijn bezwaar tegen deze opvatting ten 
eerste, dat de kritie k op de ontwerpen meestal 
door  mer-architecten, door  archeologen, schil-
ders en dergelijke uitgeoefend zal worden. e 
kunnen, bij  gebrek aan bouwkunstige ontwik-
keling onmogelijk architectuur  toetsen want zij 
bezitten den toetssteen niet. 
Waar komt het toch in hoofdzaak op aan ? Aan 
welke eischen moet architectuur  voldoen ? t 
is immers dit : dat in elk ontwerp, groot of klein 
van omvang, de groote lij n aanwezig zij ! dat 
er  overeenstemming is tusschen de vormen, de 
verhoudingen der  deelen (ramen, deuren, tra-
veeën, hoofd- en nevenpartijen) en het geheel. 

r  nu die zich kunstenaar  voelt, en bij  ont-
werpen in architectuur  met die eischen onbe-
wust rekening houdt, zal een goed ontwerp 
laten zien. En ieder  die architectuur  beoordeelt, 
zal die, tot zijn bewustzijn doorgedrongen, door 
studie hem eigen geworden behoefte aan die 
eischen, als maatstaf aanleggen. 
Gij  gevoelt dus, dat slechts de architect, die 
dezen titel waarlij k dragen kan, tot critiek over 
anderer  ontwerpen van bouwkunst toegelaten 
kan worden, en dat waar  deze krachten in 
voldoende getale meestal ontbreken, er  van 
verbeteren van ontwerpen of vervangen door 
betere projecten geen sprake kan zijn. 
k betwist dan ook, en zou dit uitvoeriger  met 

details kunnen motiveeren, dat de ontwerpen, 
ten onzent door  advies commissies beoordeeld 
en gewijzigd, in 't algemeen genomen tot goede 
architectuur  zijn geworden. 

t is mogelijk dat men ten deze met mij  verschilt; als 
echter  de maatstaf wordt aangelegd, die m. i. de eenig 
toelaatbare is, dan zal het den voorstanders moeilijk 
vallen hun gevoelen aanneembaar  te maken. A l te veel 
nog gaat men te rade met het: „ik  vind dit"  en „voor 
mij n oog doet dat, niet of wel aangenaam aan", en al te 
weinig tracht men de objective norm te vinden, die toch 
uitsluitend den doorslag mag geven. 

t tweede argument: .dat de architecten zelve er 
mede gebaat zullen zijn" , kan al evenmin worden toe-
gegeven. Evenals door  de vaststelling van bouwveror-
deningen het paard achter den wagen is gespannen, zoo 
zal ook door  de bouwadviesbureaux de groei van ons 
vak in gezonde richtin g worden vertraagd. t zou 
ieder  een dwaasheid schijnen, als de overheid voor-
schriften vaststelde waarnaar  de schrijnwerker  zijn 
kast, de diamantslijper  zijn edelsteen moest bewerken. 
Toch hebben wij  vri j  wel lijdelij k toegezien, dat een stel 
voorschriften werd gegeven, waaruit bleek dat er  eigen-
lij k geen architecten werden erkend, maar  alleen sa-
menstellers van steen en hout, alleen eigenbouwers. 
Welnu, ook de adviesbureaux helpen ons van den wal 

s n en . ; gezicht naar  de eetzaal. 
Arch . J. J. - . A. en J. van Nieukerken. 

in de sloot. e thans nog meent, ter  will e van goede 
architectuur  ook den architect en hem uitsluitend te 
moeten raadplegen, zal dit straks overbodig achten, 
zijn timmerman teekent ook heel goed, heeft zelfs een 
middelbaar  technische school doórloopen en boven-
dien, . . . is niet daar  het adviesbureau, de aesthetische 
fijnproever  in hoogste instantie, en moet niet zijn fiat 
elk bouwkunst-ontwerp sieren voordat het tot uitvoe-
rin g kan komen? 

A l ons streven beoogt slechts verhooging van het peil 
onzer  cultuur . Cultuur  nu omvat de voortbrenging van 
alles, wat aan onze dagelijksche geestelijke en stoffelijke 
behoeften voldoet. e voortbrenging is toevertrouwd 
aan de onderscheidene ambten, beroepen en bedrijven! 

e hooger  elk dier  groepen staat, des te meer  zal het 
peil onzer  cultuur  stijgen en des te schooner  kan deze 
door  ons bewoonde aarde zijn. 

Trachten wij  dan dat alleen in 't oog te vatten en ver-
werpen wij  elk middel dat, hoe goed ook bedoeld, 
slechts kan vertragen wat alleen door  ons gewenscht 
moet worden: een grooter, schooner  toekomst onzer 
kunst. 
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anwege het Nederlandsch Congres voor  Openbare 
Gezondheidsregeling werd van 1 13 Sept. j  1. in de 
Zanderzaal van het s een -
ling georganiseerd, betrekking hebbend op de ver-
betering der  volkshuisvesting hier  te lande, gedu-

rende het laatste decennium. l deze tentoonstelling dus 
thans reeds achter  den rug is, meende de , dat een korte 
bespreking er  van in dit blad niet mocht ontbreken. 
Wanneer  wij  hierbij  eenige regelen daaraan wijden, gaan wij  van 
de veronderstelling uit, dat een groot aantal lezers de tentoon-
stelling gezien, althans er  van gehoord of over  gelezen heeft. Wij 
willen daarom niet zoozeer  een beschrijving geven *) van het ge-
ziene, dan wel de indrukke n neerschrijven, die het in groote 
trekken op ons maakte. t geheel zal zelfs, wien op dit engere 
gebied der  bouwkunst werkzaam is, een verrassing, ja een open-
baring zijn geweest. t zooveel en, behoudens dit of dat, zoo-
veel goed werk gedaan is, was mogelijk een vermoeden; hier  de 
tastbare resultaten te mogen aanschouwen, roept reeds, bij  het 
eerste binnentreden een gevoel van dankbare voldoening voor 
zooveel succes en bewondering voor  wie, daaraan medewerk-
ten in ons op. 

e voldoening betreft natuurlij k niet de tentoonstelling als zoo-
danig, maar  datgene, waarvan zij  de uitbeelding wilde zijn, en 
waarin zij  maar  al te wel geslaagd is 
Al s wij  voor  Amsterdam niet die plaats inruimen, waarop het 
naar  den omvang harer  inzending en de beteekenis van het daar 
verrichtt e werk aanspraak kan doen gelden, dan is dit omdat wij 
op dat werk afzonderlijk willen terugkomen. 
Geëxposeerd waren verschillende bouwplannen van vereeni-
gingen in den zin der  Woningwet. e groote waarde van deze 
objecten zou nog meer  tot haar  recht gekomen zijn, indien daar-
naast ter  vergelijking aanwezig waren geweest, afbeeldingen 
dier  voortbrengselen van de particulier e bouwnijverheid van 
eenige tientallen jaren her. Zoowel wat uiterlij k aanzien als wat 
constructie en indeeling betreft, heeft te Amsterdam, onder  onze 
oogen een evolutie van het bouwbedrijf plaats gegrepen; die 
schier  met een omwenteling gelijk staat, en waarvan wij  de mo-
gelijkheid een 10-tal jaren geleden nauwelijks durfden voorzien. 
Vooral voor  de ambtenaren bij  den dienst van het Bouw- en 
Woningtoezicht te Amsterdam en niet het minst voor  den -
teur  moet deze expositie een mijlpaal zijn geweest op den weg 
naar  de verbetering der  woningtoestanden in de hoofdstad, die 
zonder  twijfe l aanwees, dat de rechte weg was ingeslagen. 
Zoo onder  de dagelijksche minder  aangename beslommeringen 
van het werk, en die zijn vele, bezig gehouden door  de details, 
zouden zij  de perspectief van het geheel uit het oog verliezen. 

r  was het uitzicht tot doorzicht, dat een blijvende plaats in de 
bureaux verdient. 

Een enkel punt van Amsterdam willen wij  hier  nog noemen ; het 
betreft de open ruimt e in de bouwblokken. e ongemeen gun-
stig steekt die af bij  hetgeen de papieren modellen van bebou-
wingen te 's e en m te zien gaven. n vergeete 
daarbij  echter  niet, dat de geëxposeerde Amsterdamsche plan-
nen veel meer  open ruimt e bevatten, dan aan de hand der  bouw-
verordening geeischt kan worden. e gunstige factor  aldaar  is 
het nagenoeg ontbreken van bouwterrein in particulier  bezit, 
waardoor  de gemeente als bouwgrond-exploitante het geheele 
bedrij f in haar  macht heeft en den ruimen blik . waarmede men 
van die macht gebruik maakt, hierbij  indachtig, dat zoodra een 
wet of verordening is vastgesteld en afgekondigd, het verande-
ringsproces begint en de bodem de volksgeest ontvankelijk 

*) n /ie daarvoor  o. m. de brief over  bouwkunst in de N. . Ct. van 13 Sept. jl . 
en een eerstdaags van de hand des heeren van n in liet tijdschrif t voor  Sociale 

e op te nemen artikel . 
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gemaakt moet worden voor  een betere regeling en afbakening 
van de materie. 

t is juist door  het wortelen van de beginselen der  Woningwet 
in den volksgeest, en dit geldt voor  het algemeen, dat zooveel 
resultaten te bereiken waren, waardoor  ons land thans blijkens 
Engelsche getuigenis aan de spits staat van de woninghervor-
ming. 

e ongunstig steekt de verkaveling der  bouwterreinen in de 
beide andere groote plaatsen bij  Amsterdam af. Toch heeft daar-
van de e met de bekende staarthuizen, dit op de -
damsche voor, dat niet voor  altij d de toestand binnen de bouw-
blokken verknoeid is. Op een volgende generatie rust wellicht 
de taak, de ..staarten"  weer  te sloopen, waardoor  voldoende 
ruim e binnenterreinen te verkrijgen zijn. 
Voor m is voor  wat dit betreft geen verbetering meer 
mogelijk. Gelukkig begint men ook daar  meer  ruimt e achter  de 
huizen te „verlangen" . En de beide beteekenissen van verlangen 
vloeien wel zoo ongemerkt in elkaar  over. 

t eenige lichtpunt aldaar  was, dat het vierverdiepingenhuis 
er  niet is kunnen inburgeren. Ja, reeds jaren lang een strooming 
merkbaar  was om van het 3 verdiepingenhuis, tot dat met afzon-
derlijk e beneden en bovenwoning te komen, waarmede Amster-
dam thans een eerste poging heeft gewaagd, een proefneming, 
die men voor  eenige jaren geleden voor  onmogelijk zou hebben 
gehouden. 
Bijzondere aandacht trokken de fraai bewerkte grafische voor-
stellingen betrekkelij k de uitkomsten der  woningtellingen van 
1909 en 1912; de resultaten van de technische woningopneming 
in eenige buurten, gebouwd in verschillende aan te wijzen tijd -
ruimten tusschen 1873 en heden; en eenige gegevens omtrent 
gebreken aan woningen. 

e bewerking een soort bastik uitgevoerd door  de e 
l gaf frissche tinten te zien, al leidde de 

decoratieve bewerking wel wat de gedachten van de hoofd-
zaak af. 
Verschillende gemeenten hadden uitbreidingsplannen of ge-
deelten daarvan ingezonden. 
Een waarschuwing lijk t mij  hier  niet misplaatst en dat is tegen 
romantisme in die plannen. n toch gaf de tentoonstelling 
enkele merkwaardige staaltjes te zien. Zoo b.v. een bebouwing 
te Wormerveer  met voorgevelrooilijnen als rechte lijnen, doch 
de begrenzingen der  voortuinen met eenige sierlijk e bochten, 
waardoor  de voortuinen van verschillende diepten en een weg, 
die zich aangenaam slingert tusschen de grintwegen en hekwer-
ken. Nog een ander  plan, dat van de Algemeene Woningbouw 

. te Gennep verdient in dit opzicht onze aandacht. e 
kans is zeer  groot, dat men daarin rondwandelend, af en toe ver-
rast zal staan voor  „nog een huis". e aan het ganzenbord 
herinnerende verrassingen zijn natuurlij k in een bebouwing 
ongewenscht en bovenal onlogisch. 

t overigens zeer  sympathieke uitbreidingsplaatsen wel eens 
aan ondoordachtheden lijden, bewijst bv. de ontworpen rond-
weg te Enschede, met binnen- en buitenwaarts gerichte bogen. 
Niet alleen is de binnenwaarts gerichte boog een onjuist ge-
kozen element in de ceintuurbaan, maar  het klassieke voorbeeld 
der cirkelvormige Amsterdamsche grachten, die nochthans geen 
enkele boog vertoonen, al spreekt de volksmond zelfs van een 
bepaalde Bocht, zou moeten voeren tot een min of meer  regel-
matigen veelhoek. r  in werkelijkheid geen huizen worden 
gebouwd met radiaalsteenen wordt ten slotte de gebogen rooi-
lij n toch tot een veelhoek, zij  het dan met een oneindig aantal 
zijden, teruggebracht. 

n zal inij  hier  tegenwerpen, dat er  ceintuurbanen bestaan, 
die zoowel de gebogen rooilij n als inspringende gedeelten ver-
toonen. j  dient dan wel onderscheiden of de aanleg niet 
ontstaan is op de verdwenen vestingomwalling, waarvan het 
beloop gevolgd moest worden. 
Een zeker  naar  het oordeel van den bouwmeester  Berlage goed 
plan geeft p te zien, opgebouwd op 2 elkaar  recht-
hoekig snijdende poldervaarten. 

Ook dat voor  Filipsdorp bij  Eindhoven is goed opgezet. 
t dit plan slechts in zijn hoofdtrekken is vastgesteld om naar 

behoeften verder  te worden uitgewerkt is een zijner  goede kwa-
liteiten en beter  dan het vaststellen van alle secundaire straten, 
waarin later  allicht wijzigingen wenschelijk blijken , die groote 
administratieve omhaal vereischen. 
Nog op een andere uiting van romantisme hij  hier  gewezen. s 
lang heeft men geklaagd over  de akelige aanblik onzer  jonge 
villaparken, waar  ieder  maar  bouwt naar  eigen lust. Zonder 
eenheid vertoonen zijn allerlei staaltjes van kunst en wankunst. 
Waar nu een d.g. aanleg in een hand is, breidele de bouwmeester 
zijn fantasie, anders toch gaat het voordeel van „d e eene hand" 
weer  verloren. Wij  denken hierbij  aan het tuindorp 't k 
te , dat nauw de kli p omzeilt. Een voortreffelij k plan is 
dat uitgevoerd te Arnhem, de z.gen. Van Verschuerwijk, dat bij 
alle verscheidenheid, de eenheid heeft bewaard. 
Over  het geheel behoort Arnhem tot de gemeenten waar  kracht-
dadig wordt gewerkt en veel goeds tot stand gebracht Zonder 
groote faciliteiten van gemeentewege zijn deze plannen onuit-
voerbaar  en die faciliteiten worden er  ruimschoots verleend. 
Naar  wij  vernemen ligt het in de bedoeling van Amsterdam en 
Arnhem hun inzendingen te doen uitkomen op de a.s. bouwkunst-
tentoonstelling te Amsterdam (1914). Wellicht zien wij  ook ander 
materiaal daar  weer. 

Wij  zouden wenschen, dat deze volkshuisvestingtentoonstelling 
een rondreis door  ons land ging maken om daarbij  zooveel moge-
lij k aan te doen die plaatsen, waar  de woningher/orming nog in 
sluimer  verkeert om daar  het „ontwaak , gij  die slaapt"  te doen 
hooren. 

Zl . Sept. 1913. 

G 
door  J. . . 

 n de zitting van 9 Oct. '13 van den Crefelder 

Gemeenteraad sprak "Wethouder  Buren over 

-fm W de in die stad ingerichte „Bauberatungsstelle". 

" — " * „ ' t s jammer" , zeide Spreker, „da t deze in-

.richtin g in' t algemeen nog te weinig bekend is; daarom 

„wi l ik mijne hoorders even nader  inlichten. e instel-

„lin g bestaat sedert 2 jaren als deel van het stedelijk 

. 

n d heeft bijna iedere grootere stad een 

- en een Tiefbauamt" . Bij  het eerste ressort 

behooren in 't algemeen de bouwwerken, die boven-, bij 

't tweede die ondergronds zijn, hoewel dit niet altij d 

streng gescheiden is. Zoo is bijv . straat- en wegbouw, 

brugbouw, spoorwegbouw en dergelijken een deel van 

„Tiefbau" , terwij l kerk-, zaal-, fabriek-, woonhuisbouw 

tot "  behooren, ondanks dat de eerste rubriek 

natuurlij k ook boven-, de tweede evenzoo ook onder-

grondsche werken insluit. 

e Bauberatungsstelle heeft", zoo zeide Spreker  „ver -

„der  ten doel: , die wenschen te bouwen, 

„met raad en daad bij  te staan en met de architekten ge-

meenschappelijk raad te plegen, hoe het bouwwerk 

„voorberei d en doelmatig, zoowel als op aesthetisch 

„bevredigende wijze uitgevoerd kan worden". 

e definiti e schijnt mij  volkomen duidelij k te zijn; 

vooral in eene stad met vele industriegebouwen is, ge-

loof ik, de verbinding van „doelmati g en aesthetisch" 

van groote beteekenis. 

„N u is 't echter  gebleken, dat de Bauberatungsstelle 

„veelal eerst geroepen wordt dikwerf zelfs eerst op 

„aandringen van de ambtelijke autoriteiten — wanneer 

„d e plannen kant enklaar  zijn. t is echter  onpraktisch, 

„wan t veel moeite en werk wordt daardoor  te vergeefs 

.gedaan, en dientengevolge veel ergernis veroorzaakt. 

„"Wi j  verzoeken daarom dringend zich bijtijd s met den 

„bouwraa d in verbinding te stellen. 

„Oo k in eenvoudige verbouwingen en verbeteringen 

„word t raad gegeven. "Wi j  hebben toch a//eden plicht, er 

„to e bij  te dragen, dat onze stad zóó wordt, dat wij  er 

„gaarn e en goed in wonen, en dat degeen, die ons be-

„zoekt , niet worde afgeschrikt. t mij  er  nogmaals op 

„wijzen , dat wij  geene vergoeding voor  onze raadgevin-

„gen verlangen. 

Ook de wethouder  Otto sprak nog over  den bouwraad 

en zeide ongeveer  het volgende : 

e Pruissische „Stadtetag"  (periodiek congres van af-

„gevaardigden der groote steden) heeft vastgesteld, dat 

„d e bouwraad in zeer vele steden met zeer goed gevolg 

„werkt . n was algemeen van oordeel, dat inde nieuwe 

„woningwet ook de bouwraad wettelijk geregeld zou 

„moeten worden. Ons wil het voorkomen, zeide de 

„spreker , dat de bouwheeren zich eerst tot den botiw-

„raa d moesten wenden, en daarna tot hun architect; 

„daardoor namelijk zouden vele moeilijkheden van te 

„vore n vermeden worden, zooveel te meer  daar  zich de 

„bouwraa d vooral tot taak stelt de gemeenschap te 

„dienen door  't geven van raad, die tot vergemakke-

lijkin g leidt, niet tot bemoeilijking. 

t is nu ook interessant te hooren, hoe de pers er  over 

denkt, daarom laat ik in korte woorden hier  nog 't een 

en ander  volgen uit hetgeen de r  Zeitung" 

onder  de streep over  hetzelfde onderwerp schrijft . 

t groote vreugde zullen allen, die onze stad ter  harte 

„gaat , de woorden over  den bouwraad vernomen heb-

_ben,die gisteren in de gemeenteraadszitting gesproken 

„werden . "Wi j  stellen ons nog veel heil van den bouw-

„raa d voor, alhoewel nog veel tegen hem gezegd wordt, 

„zoowel door  leeken als door  architecten en tenslotte 

„door  hen, die zich architect noemen. 

e bekwame architekt heeft geen reden hem te vree-

„zen, maar  wel reden hem daarom dankbaar  te zijn, 

-dat hij  hem ondersteunt door  slecht werk uit de om-

„geving van zijne goede bouwwerken te weren. "Wi j 

„hebben toch geen reden, ter  will e van enkelen, die niet 

„o p de hoogte zijn, en zich dikwerf een naam geven, die 

-hun niet toekomt, de goede bouwwerken door  slechte 

„nabure n en daarmee dikwijl s het geheele stadsbeeld 

-te laten bederven." 

-Voor  den bouwheer, die in vele, ja zelfs in de meeste 

-gevallen niet genoegzaam in staat is, de kunstwaarde 

-van een ontwerp te beoordeelen, moet het hem belan-

geloos en zonder  kosten verstrekt oordeel, zoowel als 

-de eveneens kostelooze hulp van den stedelijken bouw-

„raa d toch een zeer  welkom en waardevol iets zijn 

„tegen de schade, welke hem een van buiten en van 

-binnen door  onkunde bedorven gebouw veroorzaken 

-kan. e bouwpolitie heeft hare strenge voorschrif-
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„ten , wij  kunnen slechts wenschen, dat aan den bouw-
„raa d hetzelfde recht toegekend wordt n.l., in te gr  ij -
„pen waar  zulks ten algemeenen nutte noodig blijkt , 
„opda t niet wij  en onze nazaten de schade hebben te 
„dragen, en die de nietschuldigen treft . 

(Slot volgt. 

G VA N T X E

S N T E -
, 8 13  1913. 

an dit belangrijk congres, zou reeds eerder  verslag 
in het Bouwkundig Weekblad gedaan zijn, ware het 
niet, dat plaatsgebrek tot uitstel dwong. e beteeke-
nis van het congres wettigt echter, dat wij  alsnog 
er  over  schrijven. 

Geruimen tij d en met zorg voorbereid, liet de organisatie van 
dit congres niets te wenschen over. Vooral de wijze, waarop de 
talrijk e leden, wier  aantal naar  wij  vernamen meer  dan 800 was, 
van te voren in de gelegenheid waren gesteld, door  middel van 
de toegezonden Nederlandsche en Buitenlandsche , 
zich goed over  de te behandelen onderwerpen voor  te bereiden, 
verdient een woord van lof. Trouwens, de drukwerken hebben 
bij  dit congres een belangrijke rol gespeeld; niet alleen dat 
de congressisten bij  elk onderwerp in de vergaderzaal de rap-
porten en desbetreffende stukken konden krijgen, ook meer-
dere interessante boekwerken werden gratis den leden aan-
geboden. Tot de voornaamste hiervan behoorden: het uit-
stekende en goed geïllustreerde boekje van den Amsterdam-
schen Woningraad over  de verbetering der  volkshuisvesting te 
Amsterdam, in No. 39 van het Bouwkundig Weekblad door 
den heer  Schaad besproken; het flink e werk: Friesland en de 
Woningwet 1902 1912 door  Th. van Weideren baron s 
en J. . Faber, waarvan een bespreking door  den heer z 
in het vorig No. is opgenomen ; verder  het lezenswaardige: Over 
de Volkshuisvesting te , speciaal samengesteld voor 
het Xe . Woning-congres; dan het boekje:'s Gravenhage 
en Scheveningen, aardig geïllustreerd, waarin een goed beeld 
gegeven wordt van de aantrekkelijkheid van den , maar 
waarin het woningvraagstuk wat al te stiefmoederlijk behandeld 
is; terwij l de leden het merkwaardige, eenigszins drastisch op-
gezette maar  zeer  zeker  belangrijke boek: Van wonen en be-
wonen, van bouwen, huis en erf. door . F. Tillema, dat de soms 
barr e woningtoestanden in ë behandelt, thuis werd toege-
zonden. t congresbestuur  heeft zich zeker  laten leiden door 
de verstandige overweging, dat het op congressen gesproken 
woord natuurlij k zijn groote waarde heeft, maar  vluchtig is, ter-
wij l het meegeven van een klein bibliotheekje aan elk congressist 
voor  een goede en ruime propaganda zeker  niet minder  vrucht-
baar  kan zijn. 

Tot het belangrijkste verder  van het congres behoorde de tege-
lijkertij d in de Zanderzaal van het s gehouden tentoon-
stelling op het gebied van de verbetering van de volkshuisvesting 
in Nederland. Voor  zoover  ons bekend is deze de eerste geweest 
op dit gebied; zij  gaf een goed beeld van wat in den laatsten tij d 
voor  de volkshuisvesting gedaan wordt, al was het geheel niet 
compleet. m en goed verzorgd was Amsterdam vertegen-
woordigd ; evenzoo dient Arnhem genoemd. Wij  verwijzen ver-
der naar  de beschouwing over  deze tentoonstelling van den 
heer  Schaad, opgenomen in dit n". van het B. Weekblad. 

t congres werd den 8sten September  's ochtends in de l 
te Scheveningen geopend door . den Prins der  Nederlan-
den, beschermheer  van het Congres, in tegenwoordigheid van 

de ministers Cort van der , Bertling, y en Ort , tal van 
autoriteiten, leden van het Congresbestuur, enz. en vele aan-
wezigen. e heer . Fock, voorzitter  van het uitvoerend comité 
opende de bijeenkomst in een sierlijke, meer-talige rede. p 
opende de Prins met een korte toespraak het congres, waarna 
de gedelegeerden der  verschillende naties zich gedrongen 
voelden hulde aan d te brengen, te getuigen van de moei-
lijkheden, aan het vraagstuk verbonden, te wijzen op de ver-
hevenheid van het doel, op het schoone der  rechtvaardigheid, 
al te maal onderwerpen, die zich uitmuntend leenen voor  der-
gelijke officieele toespraken, maar.... het vraagstuk zelf niet 
veel verder  brengen. 

e meer serieuse arbeid ving aan, toen de eerste werkzittin g ge 
houden werd en het onderwerp: Verbetering en opruiming van 
ongezonde woningen in behandeling werd genomen. 
Als algemeen rapporteur  trad op . Van der  Pek Went, lid 
der Amsterdamsche Gezondheidscommissie. Nadat zij  er  op 
gewezen had, dat alle rapporten de wenschelijkheid van een 

t tot verbetering van de slechte woning uitspreken, 
deelde zij  mede, dat reeds meerdere staten in het bezit zijn van 
een dergelijke wet, bijv . , e Staten, enkele Noord-
Amerikaansche Staten en Zwitserland. 

t is noodig. dat de arbeiderswoningen stelselmatig worden 
opgenomen in statistieken; verder  is in het bijzonder  van belang 
een goede woning-inspectie, terwij l een woning-bureau, en vol-
gens enkelen ook een woning-beurs gewenscht zijn. 
Uitvoerig wees spreekster  op de groote sociale beteekenis der 
woning-inspectie, die zij  met warmte verdedigde. Juist de vrouw 
is hierbij  noodig, niet omdat de vrouw den arbeid in deze van den 
man moet overnemen, maar  omdat de vrouw en de man elkaar 
moeten aanvullen. 

t woningtoezicht werkt goed, getuige het feit, dat waar  dit 
bestaat, veel meer  gedaan is voor  verbetering van woningen, 
dan waar  dit nog ontbreekt. Slechte woningen moeten verbeterd 
worden ; de huiseigenaren kunnen gesteund worden door  geld-
leeningen, vrijstellin g of vermindering van belastingen, enz. 
s echter  verbetering onmogelijk, dan blijf t slechts één middel: 

onbewoonbaarverklaring. Wel kan de huiseigenaar  hierdoor 
schade lijden, maar  hiertegenover  staat, dat zeer  groote sociale 
belangen op het spel staan. , die van dichtbij  de ellende 
van de krotwoningen heeft gezien, weet op welke onmensch-
waardige, ellendige en ongezonde wijze in de krotten geleefd 
wordt. Zeer  sympathiek was het verhaal van spreekster, hoe 
zij , door  deze ellende te zien, de groote sociale plicht om ver-
betering aan te brengen had gevoeld, en er  sinds jaren met 
hart en ziel aan medewerkte. 

Spreekster  is voor  onbewoonbaarverklaring, zelfs wanneer geen 
woningen beschikbaar  zijn voor  de onbehuisden. Juist dit ont-
breken is een krachtige prikke l om tot nieuwbouw over  te gaan 
(applaus). 
Zij n de woningen voor  niets meer  te gebruiken, dan wordt in 

d en in Engeland geen schadevergoeding gegeven. 
t beste ware, geheele wijken met krotten door  Gemeente of 

door  woningvereenigingen te doen aankoopen, maar  gewoonlijk 
ontbreekt daartoe het geld. 
Wanneer  de onbehuisde geen woning kan vinden, vermeerdert 
de overbevolking. Op een vraag, wat hiertegen te doen ware, is 
geen afdoend antwoord te geven. n kan nieuwe en betere 
woningen bouwen, en dan het opschuif-systeem bevorderen. 
Toch helpt dit niet voldoende; de armeren zijn hiermede niet 
geholpen. e overheid moet zijn plicht begrijpen, zoodat met 
staats- of gemeentesubsidie woningen gezet moeten worden. 

n moet echter  oppassen, dat deze niet door  de meer gegoede 
werklieden betrokken worden. 
Betreffende de plaats, waar  deze woningen gebouwd moeten 
worden, gelden plaatselijke omstandigheden. Spreekster  zou 
het toejuichen, wanneer  zij  aan den buitenkant der  steden gezet 
werden. 
Terecht merkte de Voorzitter , toen hij  spreekster  dankte voor 

haar  uitstekend referaat, dat zij  zelf het best had bewezen, dat 
de man naast de vrouw moet en kan arbeiden. 
Nadat . Emerich uit Straatsburg vooral aangedrongen had op 
vermeerdering van den nieuwbouw, daar  het bezwaarlijk gaat, 
krotten te ontruimen als er  geen betere woningen beschikbaar 
zijn, deed . Eddelbütel uit g mededeelingen omtrent 
de groote woning verbetering na de cholera in 1892 aldaar. -
bij  bleek al spoedig, dat het niet wenschelijk was op dezelfde 
plaats de woningen op te bouwen maar  buiten de stad. n 
zit vast het verkeersvraagstuk, de verbinding van de city met de 
buitenwijken. e city is niet geschikt voor  arbeiderswoningen; 
aan den anderen kant is een afzonderlijke tuinstad ook niet 
geschikt, want de arbeiders wenschen in directe verbinding met 
de stad en hare aantrekkelijkheid te zijn. 

e heer  Soenens (Brussel) hield een krachtig pleidooi voor  een 
ernstige en doeltreffende inspectie, waarbij  vooral inspectrices 
goed op haar  plaats zijn. e gemeentelijke overheid durf t vaak 
niet flink op te treden wegens „electorale overwegingen".
om moet zij  het woningtoezicht achter  zich hebben. 

e heer  Wibaut, lid van den Gemeenteraad van Amsterdam, be-
streed de stelling van een der  sprekers : een slechte woning is 
beter  dan geen woning. e onbewoonbaarverklaring werkt als 
prikke l tot nieuwbouw; daarom moet men er  mede doorgaan, 
ook als er  niet voldoende nieuwe woningen zijn. Bovendien kan 
men den ontruimingstermij n in afwachting van den nieuwbouw 
verlengen. 

Als men de huuropbrengst tot basis neemt voorde schadever-
goeding aan eigenaars van onbewoonbaarverklaarde woningen, 
dan betracht men niet de billijkheid , maar geeft men den huis-
eigenaar  een overmatig voordeel, een bevoorrechting welke be-
rust op het feit, dat de huiseigenaar  tengevolge van het plichts-
verzuim dei Overheid jarenlang een te hooge huur heeft kunnen 
eischen. 

n moet den huiseigenaar  eenvoudig vergoeden wat men hem 
ontneemt. Welnu, zulk een huiseigenaar  ontneemt men behalve 
de waarde van den grond eenvoudig wat half onbruikbar e plan-
ken en steenen. 
Wat overigens de door  arbeiders te betalen huren betreft, deze 
bedragen een te groot deel van hun loon; vaak 1/5, ja zelfs 1/4 of 
meer. e Staat en de gemeente moeten die duurte der arbeiders-
woningen met alle mogelijke middelen tegengaan. Spr. acht 
daarom den wensch van een der  sprekers, dat de arbeider  een 
wat grooter  bedrag aan huur  zal betalen uit zijn loon, niet juist. 
Prof. g (Berlijn ) bepleitte het verleenen van het onteige-
ningsrecht aan vereenigingen in het belang der  volkshuisvesting. 
Spr. bracht voorts een woord van bijzondere hulde aan de al-
gemeene rapporteur  voor  haar  weloverwogen, met goede ken-
nis van zaken samengesteld referaat. Spr. kwam op tegen de 
stelling van een zijner  landgenooten op dit congres: gerechtig-
heid tegenover  huiseigenaren staat hooger  dan woningverbete-
ring. Wij  straffen den verkooper  van bedorven vleesch, maar 
wat verkoopt de huiseigenaar  die zijn huurder  een hol levert? 
(luid applaus). Wat is de schadevergoeding, die de huiseigenaar 
moet krijgen ? Niet de huurwaarde, maar  de waarde van de zaak, 
die men hem ontneemt. 

. r  (Charlottenburg) achtte de kwestie van de 
huisvesting der  onbehuisden niet onoplosbaar. Voor  de armsten 
kan men „gezinstoevluchten"  bouwen, waar  zij  tijdelij k een 
onderdak vinden, totdat in hun woningbehoeften is voorzien. 
Toen de heer d (Berlijn ) er  op gewezen had, dat de 

e bevolking in de laatste 40 jaar  met 26 millioen perso-
nen is vermeerderd en op de vraag: wie heeft deze menschen 
woningen verschaft, antwoordde: de particulier e bouwnijver-
heid, werd geroepen: r  hoe! Spreker  achtte het niet de 
hoofdzaak of deze bouwerij  goed of slecht was geweest, waarop 
natuurlij k heftige protesten volgden. Spreker wees er  verder 
op, dat de gansche bouwnijverheid in d door  privaat 
kapitaal tot stand is gebracht. 

's Avonds waren de leden en hun dames de gasten g 

in de feestelijke . Onnoodig te vermelden, dat tal 
van leden van hooge Staatscolleges, militair e autoriteiten, leden 
der hofhouding, van het corps diplomatique, enz. aanwezig 
waren. Tegen elf uur  kwam ook de Prins der  Nederlanden de 
receptie bezoeken. 

t was een aangename gelegenheid met vele leden van het 
congres nader  kennis te maken of van de goed voorziene buffet-
ten te proeven. 

n volgenden dag, 9 September, was aan de orde het onder-
werp : „Verbeterin g van woningtoestanden op het platteland" . 
Algemeen r  was de heer  W. Thomson Alderman, 
president van de National g and Town planning Council 
te d (bij . 
Nadat hij  een overzicht van de rapporten der  verschillende 
landen had gegeven, wees hij  op den bouw van cottages in Enge-
land. e eischen, daar  aan een goede arbeiderswoning op het 
platteland gesteld, zijn vri j  hoog; gevraagd worden minstens 1 
woonkamer en 3 slaapkamers, bovendien een keuken met bij -
behooren. 
Waar in Engeland bijna alles wordt overgelaten aan de plaat-
selijke autoriteiten, is het bezwaarlijk, dat de eigenaars van 
slechte woningen als kiezers invloed kunnen uitoefenen op de 
gemeentebesturen. Spreker  zou wenschen, dat evenals de ver-
kooper  van bedorven visch, ook de verhuurder  van slechte wo-
ningen werd gestraft. 
Spreker  achtte het wenschelijk, dat er  een krachtige centrale 
autoriteit komt op het gebied van de woning verbetering, die be-
hoorlij k wordt ingelicht omtrent de plaatselijke toestanden en 
waar  noodig terstond ingrijpt . 

n moet geen slechte huizen afbreken, zonder iets beters er 
voor  in de plaats te stellen. n d worden de oude huizen 
dan ook niet afgebroken, voor  de nieuwe gereed zijn. 
Prof. Fuchs (Tubingen) wees er  op, dat de agrarische wetge ving 
dri e verschillende vormen vertoont, naar  gelang zij  staat onder 
den invloed van de overwegende aanwezigheid van het groot 
bedrij f en het groot grondbezit, onder  dien van de groote boe-
renbedrijven, die ongedeeld vererfd worden of onder  dien van 
het klein-boerenbedrijf. 
Bij  den eersten vorm is een oplossing van het woningvraagstuk 
te vinden in het verschaffen van eigen woningen aan de land-
arbeiders, in de „inwendig e kolonisatie". Bij  den tweeden vorm 
is het woningvraagstuk eigenlijk meer  de vraag van het huisves-
ten van boerenknechts. Bij  den derden vorm is er  geen arbei-
dersvraagstuk maar  is er  een woningvraagstuk voor  de kleine 
boeren zelf, die vaak in veel te kleine woningen huizen. r 
echter  is de oplossing het moeilijkst. Want we kunnen wel de 
grootindustrieelen, grootgrondbezitters enheerenboeren dwin-
gen, voor  huisvesting van hun arbeiders of knechts te zorgen ; 
maar  hoe kunnen wij  zorgen dat de kleine boeren beter  wonin-
gen krijgen? 

Stellen wij  aan hun woningen de hooge eischen van ruimt e per 
bewoner, licht en lucht, enz. die terecht voor  woningen in de 
steden gesteld worden, omdat men daar  niet voortdurend in de 
openlucht leeft, dan maken wij  het aan groote gezinnen onmo-
gelijk, op hetland te blijven wonen, en werken wij  den treknaar 
de steden in de hand. n zij  dus voorzichtig met het stellen van 
eischen op dit gebied. 

e heer  A. y (Parijs) was van oordeel, dat overal elk gezin 
een eigen huis, een eigen tuin, een eigen veld moet hebben. Er 
is geen afzonderlijke hygiëne voor  het land en voorde stad. Elke 
woning moet volop door  de zon verlicht worden, die er  overal 
in moet doordringen. 

m is het goed de huizen op het oosten te bouwen. 
e heer  Ferenczi ) wees er  op. dat in zijn land van 

20 millioen inwoners 9 millioen land-proletariër s zijn. r 
de wet van 1907 werden de landarbeiders in de gelegenheid ge-
steld een huisje met een kamer en een keuken en een tuintj e in 
eigen bezit te krijgen . e Staat moet de bouwplannen goedkeu-
ren, verleent 20 jaar  vrijdo m van belasting en draagt 2"  „  bij 
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voor  jaarlijksch e aflossing van het geleend kapitaal. Op deze 
manier  zijn in de laatste jaren 12000 woningen gezet. 
Ten slotte drong spreker  aan op onderricht in de gezondheids-
leer  aan de landbevolking. 

r  dan een spreker  achtte het beste middel tegen den belang-
rijke n trek van de plattelandsbevolking naar  de groote steden, 
gelegen in een goede woningverzorging op het land. 

e kon de heer  Wibaut zich niet vereenigen; hij  achtte 
het beter  dit onderwerp er  niet aan vast te knoopen en de platte-
landsbouw op zichzelf te bekijken Spreker  vond het onge-
wenscht, dat de ondernemer, de fabrikan t eigenaar  is van de 
arbeiderswoningen. t maakt de arbeider  veel te veel afhanke-
lijk , en geeft den ondernemer te veel macht. 

(Slot volgt). 

% .
Gemeentebegrooting Amsterdam.
quaestie. Omtrent de e schrijven B. en 
W. in de memorie van beantwoording betreffende de gemeente-
begrooting voor  1914: 
Aan het bouwen van een nieuw , hetzij  op de plaats van 
het oude, hetzij  elders, kan niet worden gedacht, zoolang de 
raad gesteld blijf t op de verwezenlijking van zijn wensch, om 
het Paleis op den m opnieuw tot raadhuis bestemd te zien. 

t praeadvies in zake de s kwestie kan spoedig 
worden tegemoetgezien. doch. ook al zou alles medewerken, om 
den terugkeer  tot den toestand van vóór 1808 te bespoedigen, in 
ieder  geval zullen tal van jaren moeten verloopen, alvorens, het 
gemeentebestuur  zijn intrek in het Paleis zal kunnen nemen. 
Vernieuwingswerk in het raadhuis, als waarover  een lid (van 
den raad) sprak, zal daarom gedurende dat tijdsverloop, even-
min in de toekomst als thans, kunnen worden vermeden. 
Aan hetzelfde lid . dat de e niet wil op-
lossen, antwoorden B. en W. voorts, dat zij  zich gebonden achten 
aan het standpunt, dat de raad dienaangaande heeft ingenomen. 

 van Beeldende e onderhandelingen 
inet het rij k over  de stichting van een nieuwe Academie van 
beeldende kunsten zijn, naar  B. en W. aan den raad meedeelen. 
zoo ver  gevorderd, dat aan de g de grondslagen zijn 
medegedeeld, waarop naar  de meening van B. en W. een rege-
ling met het rij k zou kunnen worden getroffen. e grondslagen 
hadden reeds een punt van onderhandeling uitgemaakt en zijn 
in hoofdzaak gelijk aan de wenschen. die bij  die onderhande-
lingen door  de regeering kenbaar  waren gemaakt. Verwacht mag 
dus worden, dat binnen niet al te langen tij d de noodige over-
eenstemming met de regeering zal woi den verkregen. 
Een fraai 18de eenwsch huis te . Zooals in het 
schrijven van het r  der j  tot bevorde-
rin g der  Bouwkunst aan B. en W. van e op blz. 523 
reeds is medegedeeld, zal een der  belangrijkste specimen van 
de e Bouwkunst uit de 18de eeuw verkocht 
worden. Wat zal zijn lot worden ? Tot winkelhuis ingericht ? Wij 
hopen het niet. e gevel, waarvan hierbij  een afbeelding gegeven 
wordt , is zeldzaam goed bewaard. En dat hij  van bijzondere, 
bouwkundige schoonheid is, behoeft geen nader  betoog. 

g en regelmatig in opzet, is hij  toch van een bekorende 
levendigheid. t type-architectuur, beneden baksteenbouw, 
boven rijkb e werkte houtbouw, komt in dezen vorm voornamelijk 
in d voor  ; toch zijn er  niet veel meer  van dit soort, 
die zoo mooi en zoo goed bewaard zijn als dit huis. n de voor-
kamer bevindt zich nog een fraai plafond. 

t is te wenschen, dat in e zooveel belangstelling 
voor  dit monument van kunst zal zijn, dat er  geen gevaar  is voor 
vernieling of ontsiering. 
Bonwen in de . Op het te n van 24 tot 26 Sep-
tember  gehouden congres voor  monumenten-bescherming en 
heemschut is het vraagstuk van de verhouding der  musea, plaat-
selijke, gewestelijke, nationale en internationale, nog eens ampel 
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besproken, en ook veel aandacht gewijd aan het kwaad en het 
nut van den kunsthandel, die de mooie dingen van hun plaats 
haalt, maar  ze dan natuurlij k ook weer  elders deponeert. 
Van eigenaardig belang was een voordracht van den geheimen 
hofrad Von Oechelhauser  over  de bescherming van het land-
schap in de koloniën. j  trok te velde tegen de ontsiering van 
het landschapschoon in de tropen door  afschuwelijke gebouwen 
van golfijzer. asphaltpapier  enz., die kant en klaar  worden aan-
gevoerd uit het moederland en dan maar  zooals 't vallen wil ge-
monteerd. 

e e t heeft zich met deze zaak be-
moeid en bij  de regeering een willi g oor  gevonden. n is wel 
geneigd te overwegen wat er  kan gedaan worden, maar  mist 
goede voorbeelden Nu is in overweging, in samenwerking met 
architecten- en ingenieurs-vereenigingen een prijsvraag uit te 
schrijven met het doel, uit de koloniën van verschillende landen 
materiaal bijeen te brengen. e Werkbund heeft het voornemen 
op zijn tentoonstelling het volgend jaar  te n een h 
koloniaal huis te laten zien, geheel met e producten 
ingericht. Voor  dit plan heeft het departement van koloniën zijn 
steun toegezegd. Voorbeelden van bouwwerken uit alle e 
koloniën zullen daarnevens worden getoond. Alg. H. Bl. 

. 
Jhr. . V. E. . de Stuers is benoemd tot Commandeur  in de 
Orde van den Nederlandschen . 
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. n aansluiting bij  het schrijven van het -
bestuur  aan B. enW. van e in zake den verkoop van 
het 18de eeuwsche huis met fraaien gevel aldaar  deelen wij  mede. 
dat deze verkoop heeft plaats gehad, maar  dat het gebouw 
gekocht is door  iemand, die het huis volkomen intakt wil be-
houden, zoodat het gevaar  voor  verminking niet meer  bestaat. 

G VA N N
. OP 21 OCTOBE  1913 N T GEBOUW

. 

e Voorzitter , de heer  A. Salm G.Bzn., opent de ver-
gadering, heet alle aanwezigen welkom en herinnert 

[daarna aan het doel van deze vergadering: het ne-
 men van een conclusie in zake „Bauberatung" . Alvo-

rens hierop nader  in te gaan .wenscht spreker  de vergadering in 
kennis te stellen van twee artikelen, die over  dit onderwerp 
handelen, en niet meer  vóór de vergadering in het B. Weekblad 
konden worden opgenomen, het eene van den heer  Van -
ckama Vlieg en het andere van den heer  J. . . 

e Voorzitter  leest beide stukken voor, waarna besloten wordt 
deze alsnog in het B. W. op te nemen. (Zie B. W. no. 43, blz. 528 
en 531. en no. 44 blz. 542). 

a zet spreker  in algemeene trekken het groote belang van 
het te behandelen onderwerp voor  den architect uiteen. t 
vraagstuk is actueel en de bouwkundige vereenigingen hebben 
besloten, eerst in eigen boezem het onderwerp te behandelen. 

a zal getracht worden tot één meening van deze vereeni-
gingen te geraken. 
Zoo is dan nu het oogenblik voor  de j  gekomen.hare 
meening in deze te vormen. s op de jl . gehouden Alg -
vergadering is het vraagstuk breedvoerig door  voor- en tegen-

n het G e Ww van de j  tot Bevorde-
ring der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

^ 
standers besproken; deze voordrachten zijn in het B. Weekblad 
opgenomen, waarna nog verschillende beschouwingen in dat 
blad gepubliceerd zijn. n mag nu aannemen, dat de leden zich 
een oordcel gevormd hebben. t zoute ver  voeren, wanneer 
het geheele vraagstuk van de Bauberatung nu besproken moest 
worden; alleen over  het principieele, niet over  de organisatie 
moet beslist worden. Niemand kan bezwaar  maken tegen het 
doel: de ontsiering van stad en land te bestrijden, gelijk Baube-
ratung wil . r  de uitvoering zal bezwaren medebrengen; 
vooral in kleinere plaatsen zal het zeer  moeilijk zijn. bevoegde 
bouwraadgevers te krijgen. En zijn zij  niet in alle opzichten be-
voegd, dan werken zij  eerder  schadelijk dan goed. 
Bauberatung is te beschouwen als een soort nood/ a kei ijk kwaad, 
als een hulpmiddel, gevolg van het op groote schaal bouwen 
door  onbevoegden, o a. door  den speculatiebouwer, die alleen 
economische voordeden wil bereiken en om het aestehische 
zich in 't geheel niet bekommert. r  ontstaat voor  een be-
langrij k deel de eigenlijkestadsontsiering. c gemeenschap heeft 
het volste rechtop verbetering in deze. t beste ware, wanneer 
alleen de bevoegden bouwden, dus wanneer  de titel van den ar-
chitect beschermd werd. r  moet het naar  toe ; maar  zoover 
is het nog niet. Vandaar  het hulpmiddel: Bauberatung 
Beschouwen wij  deze nader, dan zijn er  2 belangrijke kanten 
aan te zien: de aesthetische en de economische. Wat de aesthe-
tische kant betreft, vragen vooral de kleinere bouwwerken als 
winkels, arbeiderswoningen en verbouwingen dringend om ver-
betering. Ook hier  moet de Bauberatung de bouwpatroons over-
reden naar  een goed architect te gaan. Eerst wanneer  dat geen 
succes heeft, moet bouwadvies gcge\ en worden. 
Er wordt voor  officieele. middelmatige bouwkunst gevreesd, o.a. 
door  v. d. Pek. n bedenke echter, dat het hier  voornamelijk 
de kleine, bescheiden bouw betreft, waardoor  dit gevaar, zoo 
het al bestaat, mindergroot is. e betere en grootere bouwwer-
ken moeten beslist buiten de Bauberatung vallen, want deze bc-
hooren door  den architect tot stand te worden gebracht. 
Aesthetisch kan het groote voordeel bereikt worden, dat het al 
te leelijke geweerd wordt. 

Economisch gezien, moet worden erkend, dat de Bauberatung 
in concurrentie komt met den architect. 
Echter  kan en moet de B. de beteekenis van den architect naar 
voren schuiven. Zij  werkt, mits goed geleid, sterk opvoedend, en 
zij  kan den bouwheer  doen inzien, dat tenslotte alleen een 
architect hem goed kan helpen. e waarde van deze bouw-
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kundige opvoeding van het publiek moet men niet onderschatten. 
. meent spreker  dat het wenschelijk is in Neder-

land een proef met Bauberatung te nemen. Voorwaarde moet 
zijn, dat deze staat onder  leiding van de architecten, want zij 
zijn èn de bevoegden èn de belanghebbenden. Wordt B. zeer 
rui m opgevat, zoodat zij  zich ook bemoeit met stadsschoon, park-
aanleg, enz., dan zouden ook andere kunstenaarsgroepen kun-
nen medewerken, bijv . schilders, maar  de leiding moet blijven 
bij  de architecten. 

a wordt het debat geopend. 
e heer  W. J. de Groot vraagt, of het ook bekend is. of in de 

e steden, waar  Bauberatung is, ook Schoonheidscom-
missiën zijn. Z. i. moeten deze aan elkaar  gekoppeld en één 
geheel worden. t is steeds verkeerd, wanneer  meer  dan één 
commissie zich met hetzelfde of vrijwe l hetzelfde onderwerp 
bemoeit. e gemeente moet zich tot één autoriteit , tot één 
commissie kunnen wenden; wanneer  die tot stand komt, dan 
komt er  eenheid, waar  nu een 6-tal vereenigingen in Amsterdam 
zich met stadsschoon bemoeien. 

e heer  Buskens wijst er  op. dat de Schoonheidscommissie af-
wijst, maar  niet verbetert. Zij  moet verwijzen naar  de Baube-
ratung, die advies geeft. n m is het herhaalde malen 
voorgekomen, dat een project steeds werd afgewezen en steeds 
terug kwam bij  denzelfden teekenaar. t is onbehoudbaar. 

e heer  Ouëndag meent, dat er  geen bezwaar tegen de 
B. kan zijn. e Schoonh. Comm. werkt goed, men is er  over 
tevreden. Zij  bemoeit zich echter  uitsluitend met gebouwen, 
op gemeente terrein te bouwen. n wij  nu een stap verder 
gaan en de Bauberatung instellen, die advies kan geven over 
de bebouwing van elk terrein, ook particulier . n 
kan de B. zich bemoeien met parkaanleg. beplanting, reclame enz. 

e heer z is een afwijkende meening toegedaan. Wij  zijn 
het allen eens, zegt spreker, dat bouwadvies gegeven moet 
worden. e ontsiering moet worden bestreden. e architect is 
de goede bouwraadgever; maar  iedereen noemt zich architect; 
daarom is het voor  alles wenschelijk, dat de architecten-titel be-
schermd wordt. Zoover  zijn we nog niet. Wie moet nu raad 
geven? t moet en dit kan de particulier e architect doen. e 
moderne architect heeft niet meer  een bureau, gelijk in de 
middeleeuwen, waarbij  hij  alles tot in de details zelf uitwerkt ; 
hij  heeft een groot bureau, waar  hij  veel hulp heeft, en dat uit-
stekend is ingericht voor  het geven van bouwadvies. Feite-
lij k doet hij  niet anders dan dagelijks op zijn bureau bouwad-
vies geven. e Bauberatungscommissie zou slechts moeten 
zijn een keuringscommissie, die moet uitmaken of het inge-
komen project is van een architect of niet. s het niet van een 
architect, dan moet het project worden terug gewezen. Zoo-
doende komt de Bauberatung bij  de particulier e architecten. 

n vergete niet. dat het geven van goed bouwadvies veel tij d 
kost; de architect moet ter  plaatse een onderzoek instellen, hij 
moet de omgeving bestudeeren 

e officieele bouwadvies-bureaux zullen dat niet doen. en hun 
adviezen blijven papieren projecten, die niet genoeg verband 
houden met de werkelijkheid . t gevaar  wordt nog grooter. 
wanneer  men voor  geheele streken één advies-bureau neemt. 

e particulier e architect kan de zaak veel beter  verzorgen; er 
zal echter  voor  dit werk een speciale, verminderde honorarium-
regeling gemaakt moeten worden. 

e heer  Gratama wijst op het groote onderscheid tusschen 
Schoonheidscommissie en Bauberatung. 

e eerste geeft geen verbeteringen aan. komt dus niet op het 
gebied van den architect, de tweede wel. Vandaar  dat de eerste 
veel makkelijker  gesticht kan worden dan de tweede. 

e oplossing van den heer z is de beste; maar  practisch on-
uitvoerbaar, omdat daarmede de persoonlijke vrijhei d teveel 
aan banden gelegd wordt. n zal de keuringscommissie niet de 
macht willen geven uit te maken, wie architect is en wie niet. 
Er blijf t dus niets anders over  dan een gewone Bauberatung, als 
een overgangsmaatregel, welke Bauberatung propaganda voor 
den architect moet maken. 

e heer z meent, dat een keuringscommissie wel dwang 
kan uitoefenen ; ook de Schoonh. Comm. grijp t in de particulier e 
vrijhei d in. n is absoluut noodzakelijk; wordt niet de 
Gem. Gasfabriek te Amsterdam verbouwd voor  3 millioen niet 
onder  leiding van een bekwaam architect, berekend voor  dit be-
langrijk e werk ook wat het aesthetische betreft, maar  door  een 
teekenaar  ? 

e heer  Ouëndag is het met den heer  Gratama eens, dat 
het niet gewenscht is door  de keuringscommissie te laten uit-
maken wie architect is en wie niet. e breede weg moet bewan-
deld worden ; ieder  moet werk kunuen inzenden. Anders zou 
ieder  jong en onbekend architect den pas worden afgesneden 
van zijn talent te getuigen en naam te maken. 

e heer z verklaart zich nader, en wenscht dat de keurings-
commissie vooral ook de stedenbouwkundige vraagstukken 
zal behandelen. Zij  moet de instelling zijn, die zorgt, dat in de 
verschillende bouwcomplexen overeenstemming verkregen 
wordt, en daarover  advies geeft. l moet zijn: alle 
fouten, door  onwetendheid ontstaan, te vermijden. 
Een kras voorbeeld acht spreker  het plaatsen van het Postkan-
toor  naast het Stadhuis te . t is stedenbouwkundig 
niet juist en had vermeden moeten worden. 

e heer  Poggenbeek is bang voor  eenigen dwang in den tegen-
woordigen tij d van onrijp e architectuur. Wie heeft tegenwoor-
dig autoriteit genoeg? Bauberatung of wat daar  op lijk t moet 
niet kunnen dwingen, maar slechts advies geven. 
Nadat de Voorzitter  er  op gewezen heeft, dat in enkele plaatsen 
B. wel dwingende macht heeft, bv. in , meent de 
heer  Poggenbeek, dat in bijzondere gevallen, bepaalde stads-
wijken betreffende, dit ook zeer  juist kan zijn. 

e heer  de Groot is van meening, dat B. voor  stedenbouw veel 
nutkan hebben.Wat Amsterdam betreft, zal deontsiering spoedig 
geheel bestreden kunnen worden, want bijna alle beschikbare 
terreinen zijn al gemeente terrein geworden, zoodat deze bij 
erfpacht of koop aesthetische eischen kan stellen. n de groote 
steden zijn voor  de Bauberatung wel voldoende artistieke 
krachten als raadgevers te vinden. r  in de provincie zijn 
die zeldzaam. En het geval kan zich dan voordoen, dat een 
plan van een hoogstaand architect daar  wordt afgewezen. t is 
zeer  zeker  een gevaar. 

e heer s benijdt Amsterdam zijn grondbezit; in den g 
bezit de Gemeente slechts >/s. Spreker  sluit zich aan bij  de op-
vatting van den heer ; de keuringcommissie zou zich 
ook te bemoeien hebben met gebouwen op particulier  terrein te 
zetten. 
Nadat de heer  Buskens er  op gewezen heeft, dat de particulier e 
bouwer steeds met de gemeente te maken heeft, met straten-
aanleg als anderszins, zoodat de gemeente steeds invloed op den 
bouw kan uitoefenen, deelt de Voorzitter  mede. dat de Schoonh.-
Commissie in Amsterdam de gewoonte heeft, wanneer  zij  werk 
van een architect voor  zich heeft, alleen advies te geven en geen 
dwang uit te oefenen. e het ontwerpen van gevels is een 
speciale honorariumregeling gemaakt en verder  berust bij  Bouw-
en Woningtoezicht een lijst van architecten, die zich voor  gevel-
ontwerpen beschikbaar  stellen. 

e heer  Buskens heeft eigenlijk voortdurend bezwaren gehoord 
tegen de Schoonh.-Commissie, maar  niet tegen de Bauberatung. 
Spreker  acht het wenschelijk, dat deze door  de architecten 
wordt ingesteld; heeft zij  goed gewerkt en is zij  overbodig ge-
worden, dan kunnen de architecten haar  afschaffen. 

e heer  Bolderman legt er  den nadruk op, dat hettij d wordt om 
in te grijpen in de ontsiering. e s hebben lange jaren 
praktij k betreffende de Bauberatung, en zij  zijn nog niet tot een 
goede eindconclusie over  dit onderwerp gekomen. e kon dus 
deze vergadering een beslissing er  over  nemen ? t beste is. 
dat een proef genomen wordt ; de Commissie voor  het Stads-
schoon te Amsterdam wil die nemen. Bauberatung moet de ap-
preciatie van het publiek voor  den architect versterken ; steeds 
meer  zullen bouwers en eigen-bouwersnaar  de architecten gaan. 

e gedachtegang van den heer z behelst een utopie. Op 

het oogenblik gaan de slechte bouwers niet naar  den architect, 
en zij  zullen er  ook niet toe gedwongen kunnen worden. t 
einddoel moet zijn. dat de architect alles bouwt. r  dit is niet 
in eens te bereiken. Alles gaat geleidelijk, en juist als overgang 
is Bauberatung goed. e Schoonh. Comm. decreteert, de Bau-
beratung adviseert. m behooren deze 2 naast elkaar  te 
staan. 
Spreker  stelt voor  geen beslissing te nemen, maar  een proef te 
nemen, namelijk de proef van Stadsschoon te steunen doorliet 
zenden van afgevaardigden der  bouwk vereenigingen naar  deze 
Commissie. 

e heer  Poggenbeek acht het overdreven voorgesteld wanneer 
gezegd wordt, dat de Schoonh. Comm. bindende macht heeft. 

t ontwerp voor  de ..Bijenkorf "  was door  de Schoonh. Comm. 
afgekeurd; daarna hebben B. en W. het onderwerp aan de 
Schoonh. Commissie onttrokken. 
Nadat de heer  Buskens er  nog eens op aangedrongen heeft, dat in 
de Bauberatung alleen architecten zitting moeten hebben, ver-
klaart de heer  de Groot, dat hij  niet veel van een proefneming 
verwacht, gelijk de heer  Bolderman wil . Steeds is getracht het 
volk op te leiden, de algemeene ontwikkeling te verheffen. r 
het resultaat is gering. e weg, door  den heer  Bolderman aan-
gewezen, kan eeuwen duren. 
Op de vraag van den heer  Bruning, hoe het r  over 
dit onderwerp denkt, deelt de Voorzitter  mede, dat het -
bestuur  geen praeadvies wenschte te geven, om niet te influen-
ceeren op de meening der  leden. 

e heer  Van m merkt op, dat neig in vele steden geen 
Schoonh. Comm. bestaat. t is wenschelijk, dat alle steden die 
krijgen ; op welke wijze die er  komen, al of niet met Bauberatung 
vereenigd, is van minder  belang. 
Zal de Bauberatung den particulieren architect niet schaden, 
vraagt de heer . Spreker  beantwoordt die vraag bevesti-
gend. e Bauberatung is daarenboven niet afdoende tegen de 
ontsiering. Veel meer  heil is te verwachten van goed bouwkun-
dig onderwijs. t er  een Bauberatung, dan is spreker  het met 
den heer  de Groot eens, dat deze geheel aan de Schoonheids-
commissie gekoppeld moet worden, zoodat deze één commissie 
vormen. t de Bauberatung kosteloos advies zal geven, acht 
spreker  niet goed, zoodat. resumeerende. spreker  dan ook tegen 
de Bauberatung is. 

Nadat de heer  Sluysveer  zich ook verklaard heeft voor  een uit-
breiding der Schoonh.-Comm. met deBauberatung.en deze laatste 
dus niet zelfstandig moet zijn. onderstreept de heerde Groot deze 
meening nog eens. e vermeerdering van commissies dreigt een 
fatale ziekte te worden. Wi l men in Amsterdam iets bereiken dan 
is spreker  overtuigd, dat men de Schoonh.-Comm. met de B. tot 
één moet maken. Op deze wijze georganiseerd is spreker  ervoor. 
Zooals gezegd, de gemeente moet één houvast hebben. 

e heer h wenscht eerst principieel uitgemaakt te zien, of 
de vergadering ls voor  de keuringscommissie, door  den heer 

z bedoeld, of voor  de Bauberatung, die advies geeft. Spre-
ker is voor  het . Tevens wenscht ook spreker 
Schoonh.-Commissie en Bauberatung samen één te doen zijn. 

e heer z verklaart nader, dat hij  tegen iedere ambtelijke 
inmenging in de ontwikkeling der  architectuur  is. En de Baube-
ratung wordt steeds meer  ambtelijk . n d wordt hier-
over  meer  en meer  geklaagd. 

e heer  de Groot acht dit overdreven voorgesteld ; in elk geval 
in Amsterdam zal dit ambtelijke niet erg zijn. daar  de Gemeente 
zeker  genegen zal zjjn de adviseurs uit de bouwk. vereenigingen 
te kiezen. Er  moet echter  in deze schoonheidszaken slechts zijn 
één Commissie. 
Ook de Voorzitter  is het niet geheel eens met den heer . 
Een enkele ambtenaar  kan zeer  nuttig zijn in de Schoonheids-
commissie, bijv . de r  van Bouw- en Woningtoezicht. 

e heer  Bolderman bestrijdt de wenschelijkheid. dat Schoonh. 
Comm. en Bauberatung één moeten zijn. e Schoonh. Commissie 
decreteert, de Bauberatung niet. Wanneer  een bouwer door  de 
Schoonh. Comm. tegen zijn zin gedwongen is zijn project te wij -

zigen, dan kan het voorkomen, dat diezelfde Commissie voor 
een ander  geval van Bauberatung iets aan dienzelfden bouwer 
moet verzoeken. t resultaat zal dan natuurlij k in het laatste 
geval nihi l zijn. Tegen den heer  de Groot merkt spreker  op, dat 
de Gemeente er  toch blijkbaa r  anders over  denkt, want dat 
spreker  beslist weet, dat de Gemeente de Commissie van Stads-
schoon financieel wil steunen. 

e heer e Groot acht het woord decreteeren onjuist. e 
ambtenaai moet soms de eene keer iets eischen en de andere 
keer  iets verzoeken. Waarom kan de Schoonh. Comm. dat ook 
niet ? 

e heer  Otten meent, dat de heer  Bolderman gelijk heeft; im-
mers de Schoonh. Comm. breekt af. de Bauberatung bouwt op. 
Op de vraag van den heer t naar  meerdere inlichtin -
gen omtrent de klachten over  de Bauberatung in . 
deelt de heer z mede, dat het vraagstuk aldaar  is onder-
zocht, maar  dat het resultaat niet gunstig is. Steeds meer  wordt 
de Bauberatung daar  ambtelijk , wordt zij  gevoegd bij  Bouw- en 
Woningtoezicht en ten slotte opgenomen in de Bouwverorde-
ningen. e architecten moeten nu niet meer  alleen rekening 
houden met de bouwverordeningen, maar  ook met allerlei ar-
tiesten, zelfs met die in kleine plaatsen ! 

Nadat de heer  van m dit nader  heeft toegelicht, door  er 
op te wijzen, dat er  in d vóór en tegenstanders zijn, en 
dat de e vereeniging van vrij e architecten zich tegen de 
gevolgde wijze van Bauberatung heeft verklaard, en nadat de 
heer z zijn opvatting van keuringscommissie nader  heeft 
toegelicht, wordt gestemd over  de vraag: s Bauberatung ge-
wenscht of niet ? t 17 tegen 5 stemmen wordt de wenschelijk-
heid uitgesproken. 

p wordt goedgekeurd het voorstel van den Voorzitter , om 
een Commissie van praeadvies te benoemen, welke Commissie, 
gehoord de besprekingen, nadere voorstellen zal doen betref-
fende de organisatie der  Bauberatung. 

n worden gekozen de heeren Ouëndag met 10 stemmen. 
Buskens met 6 stemmen en z met 5 stemmen. 

t punt afgehandeld zijnde, wordt overgegaan tot de verkiezing 
van 1 lid in de Commissie tot het nazien van de g en 
en Verantwoording van het , waartoe de heer  J. 
Bakker, en 1 lid in de Commissie van Stemopneming, waartoe 
de heer . Schüngel wordt aangewezen, welke beide heeren de 
benoeming aanvaarden. 

 Alg. Secretaris 
J. . 

G VA N E -
G OP G 21 OCTOBE  1913. 

Aanwezig de heeren A. Salm G.Bzn.. voorzitter  ; J. A. G. van der 
Steur, vice-voorzitter; S de Clercq. A. W. C. , J. W. -
rath. Alb . Otten. B. J. Ouëndag en Jan Stuyt. benevens de Alg. 
Secretaris J. Gratama. 

e voorzitter  doet verslag van het bezoek van de deputatie uit 
het r  bij  den heer  C. n te Baarn, bij  gelegen-
heid van diens 70sten verjaardag op 19 October  j.l . en van de 
huldebetuiging dezer  deputatie, bestaande uit de heeren A. 
Salm G.Bzn., J. A. G. van der  Steur. Alb . Otten en B. J. Ouëndag. 
(Zie het bericht op blz. 523). 

e het jubileum van Jhr. . V. de Stuers op 20 October  j.l . 
deelt de Voorzitter  mede. dat de deputatie uit het , 
bestaande uit de heeren J. A. G. van der  Steur. S. de Clercq en 
Jan Stuyt. niet tot den jubilari s kon worden toegelaten, aange-
zien diens gezondheidstoestand bezoek niet toeliet. 

t r  heeft hierop schriftelij k zijn hulde betuigd 
t ingenomenheid wordt kennis genomen van de benoeming 

van den heer e Stuers tot Commandeur  in de orde van den 
Nederlandschen , en wordt besloten den jubilari s schrif-
telij k ook hiermede geluk te wenschen. 

 VAN . Volgens rooster  treden in deze 
Commissie af de heeren . B. N. Bolderman en B. J. Ouëndag. 
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Afb . 1. Osnabrück. Brunnen am . 

Beide heeren worden door  het r  herbenoemd, 
waarbij  zeer  op prij s wordt gesteld, dat zij  zich herkiesbaar 
stellen; in het bijzonder  wordt het aanblijven van den heer 
Ouëndag, die jaren lang de leiding van de Examens der . 
heeft gehad, met groote ingenomenheid begroet. 

A F D . G R O N I N G E N . Goedgekeurd wordt het verzoek van de Afd. 
Groningen der . t. b. d. Bouwkunst, de jaarlijksch e retributi e 
van 2 gld. per  lid te mogen ontvangen. 

F O N D S G I J S B E R T I O D E N P I J L . t College van Curatoren der 
Technische l te t deelt mede, dat de bedoeling 
van het Fonds Gijsberti l is, ..om iedere twee jaren, 
voor  het eerst op 8 Januari 1914 eene belooning uit te keeren aan 
hen, die door  onderhoud, herstelling of gedeeltelijken wederop-
bouw van reeds vóór de achttiende eeuw te , binnen hare 
voormalige stadsgrachten bestaande gebouwen, tot het uiterlij k 
schoon van , volgens het oordeel van ons College of van 
hen, aan wie door  dit College de beoordeeling in deze is over-
gelaten, uit een architectonische oogpunt zullen bijdragen en 
daardoor  een bijzondere onderscheiding waardig zijn." 

t College acht het wenschelijk om ter  bedoelder  beoordceling 
een commissie in het leven te roepen, waarin met twee leden van 
de Afdeeling der  Bouwkunde dezer l en den Secre-
tari s van het College zitting zouden nemen één lid der -
schappij  tot bevordering der  Bouwkunst, benevens één lid van 
den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond 
Voor de afdeeling der  Bouwkunde zullen zitting nemen de -
leeraren i Evers en T. . . Sluyterman. 

t , verzocht een lid der . aan te wijzen, be-
sluit gaarnehieraan te voldoen,en benoemt denheer  A. le Comte, 

r  van het m t van n te , 
die herhaaldelijk blij k heeft gegeven, het oude t door  en 
door  te kennen *). 

E E M S C H U T . Als afgevaardigde van de j  op de Bui-
tengewone Algemeene Vergadering van , te houden 
25 October  1913, wordt benoemd de heer  J . Gratama. 

B. N. A. e voorzitter  vestigt de aandacht op het communiqué 
van de vergadering van den Bond van Ned. Architecten in het 
Alg. . Blad, onder  het hoofd : ..Architecten"  waarin voorkomt: 

e vergadering sprak haar  afkeuring uit over  de wijze waarop 
door  de . van Bouwkunst in den loop van dit jaar  de samen-
werking niet den Bond betreffende verschillende punten van 

*) s is bericht ontvangen, dat de heer  le Com te de benoeming heelt aanvaard. 
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algemeen belang (Algemeene Voorschriften, particulier e archi-
tecten tegenover  de ) is betracht." 

e motie van den Bond is door  den Bondssecretaris nader 
schriftelij k bevestigd en toegelicht. 

e Voorzitter  memoreert de plaats gehad hebbende samenwer-
king tusschen . en Bond, waaruit blijk t dat, de omstandighe-
den in aanmerking genomen, het oordeel van den Bond niet 
juist is. t r  besluit den Bond van de meening van 
het r  te dezer  zake in kennis te stellen. 

I J K S G E B O U W E N E N P A R T I C U L I E R E A R C H I T E C T E N . t genoot-
schap Architectur a et Amiciti a stelt voor  de bekende pogingen, 
om te verkrijgen dat bij  den bouw van de groote n 
ook de particulier e architecten betrokken worden — tengevolge 
waarvan het door  de 4 bouwkundige Vereenigingen ondertee-
teekend adres Juni 1912 aan de verschillende s is ver-
zonden — te herhalen bij  het nieuwe . t -
stuur  kan zich hiermede geheel vereenigen en besluit zijne me-
dewerking in deze aan het Genootschap toe te zeggen. 

G E V E L W E D S T R I J D A A R L E M . e Afd . m en Omstreken 
der . t. b. d. Bouwkunst deelt mede, dat zij  besloten heeft het 
aantal Juryleden in den Gevelwedstrijd te m uit te brei-
den met 2, waarvan één zal worden benoemd door  Architectur a 
et Amicitia , en een door  den Bond v. Ned. Architecten. 
Wordt  voor  kennisgeving aangenomen. 

B O U W E N IN I M B U R G . Van den Consul der  Nederlanden te Aken is 
een schrijven ontvangen, waarin de wenschelijkheid wordt uit-
gesproken, dat in het zuiden van g propaganda gemaakt 
wordt voor  een meer aesthetische bebouwing. t zou kunnen 
geschieden door  voordrachten, waartoe de medewerking van 
het r  gevraagd wordt. 

t r  is hiertoe genegen en zal trachten aan het 
verzoek te voldoen. 

 Alg. Secretaris: 
J. . 

t overig behandelde is niet voor  publicatie geschikt. 

. 

N V A N E E N 
Q E . M 

 C. . 

, . 

ijanneer  ik gevolg geef aan het verzoek, mij  ge-
daan door  den r  v. h. B. Weekblad 
om een artikel te schrijven over  het vele be-
langrijke , dat ik op bouwbeeldwerk-gebied 

heb gezien tijdens mijn reisje van enkele dagen in 
, dan doe ik dit daarom gaarne, omdat ik 

meen, dat d ons in menig opzicht den rechten 
weg wijst. e frissche wind welke daar  waait, is van 
een levenskracht en een levenslust, van een moed, die 
aanstekelijk werkt. Sterker  gezegd, die wij s 
benijden mogen. 
Wanneer  ik mij  herinner, hoe im grossen Ganzen de mo-
derne idee daar  tot een uiting is geworden, met de bij -
zondere accentueering van de persoonlijkheid des bouw-
meesters, wanneer  ik zie, dat de weg, welke ingeslagen 
wordt , er  een is van algemeenen aard, dan vraag ik mij 
wel eens af: Waarom toch doet ons d nog zoo 
krenterig? Allerle i persoonlijkheidjes, allerlei uitinkjes, 
welke de een meer  de ander  minder  gevolg zijn van deze 
of gene gedachte, maar  die allen wel zooveel van elkaar 
verschillen, dat er  nog voorloopig geen sprake kan zijn 

lil ! 

van een e uiting der  20ste eeuw. En dat is 
het juist wat mij  zoo trof,daar  in t groote 
Germaansche, het manmoedige, het soms robuste 
doen geeft een gevoel van zekerheid, van vastbera-
denheid, van afstevenen op een bepaald doel. e klare 
idee, waarover  wij  het al lang eens zijn, dat vóór alles 
het materiaal geen geweld moet worden aangedaan, hoe 
duidelij k blijken ook zij  daarvan te zijn doordrongen. 
A l vri j  spoedig, bij  het binnenkomen van Osnabrück, 
worden wij  getroffen door  den „Brunne n am -
teichswall."  Een krachtige mijnwerker  in brons staat 
in gebaar-van-arbeid te midden van het hem overbrui-
sende water, dat door  de rotswanden lekt, en dringt , en 
spuit. (Afb. 1) g van modelé, kloek van menschen-
bouw, zuiver  van bronsaard, is er  rust in dit stand-
beeld van noeste kracht. Prachtig is er  parti j  getrokken 
van het opstuwend water, dat door  den h niet 
verder  loopen kan, en het is juist die stuwkracht, die nu 
als fonteinkracht wordt benut. t natuurlijk e van het 
geval hindert hier  in geen enkel opzicht. j  komt 
dat de kleur  van den steen goed meewerkt door  zijn geel 
bruinen toon. t beeld is in zooverre realistisch, dat de 
actie en het menschelijke op den voorgrond komt, zon-
der  dat nochthans het bronskarakter  wordt opgeofferd. 
Wat een tegenstelling vormt dit beeld met de gothieke 
figuren, die nog onbeschadigd het - "  sieren! (Afb. 
2). n het einde der  15eeeuwgemaakt, hebben de figuren 
toch nog de gewenschte bouw-beeld eigenschappen van 
„geslotenheid"  behouden zonder  nochthans hinderlij k 
te worden van primitievigheid . t primitiev e beeld-
werk met zijn mis-zijn in de verhoudingen, blijf t in zeker 
opzicht een onbevredigenden indru k achterlaten van 
-jammer dat het niet wat beter  in evenwicht is." r 
echter  bij  deze n zijn de verhoudingen 
allergelukkigst, en berekend om gezien te worden op 
eenigen afstand van onderafaan. Gaarne geef ik toe, dat 
de -poppen"  er  voor  staan, en geen integreerend deel uit-
maken van den bouw, ja er  zelfs min of meer  los en on-
samenhangend voor  staan. e tand des tijd s alsook de 
stijlvoll e gelijktijdighei d van het ontstaan van muur 
en beeld, bevorderen den samenhang. Wij  modernen 
zouden een dergelijke uiting niet direct onderschrijven, 
doch het kan niet worden ontkend, dat er  eene ze-
kere charme van uitgaat, die weldadig aandoet. Welda-
diger  dan van het standbeeld, dat er  vlak voor  staat en 
den mensch Justus n voorstelt. Een zoet en vleierig 
gemodelleerd brons van e uit den meest verve-
lenden tij d van om en bij  1830 40. n het s zelf 
bevindt zich een hall, waar  de gewelfzuilen op magni-
fieke basementen staan. (Afb. 3) e „versnijding "  van 
dat meer  dan een meter  hooge basement is aller  belang-
rijkst . Achthoekig van vorm begonnen, sluit het base-
ment zich na een 8 a 10 verklimmingen in een cirkel 
tegen den zuil aan. Zelden zag ik een zoo kloeken, krach-
tigen basementeelen steun met een zoo rustig even-
wicht in de verschillende onderdeden en profielen. 

t het s het zoo gunstig doet, mag ook nog 
wel worden toegeschreven aan zijn omgeving; midden 
tusschen gothieke burgerhuizen en den . r 

Osnabrück 

Afb. 2. Osnabrück. . 

waar dit niet in mijn bestek plaats kan vinden, laat ik 
het gaarne den architecten-bezoekers over, hierover 
hun gevoelen uit te spreken. e „stemming"  is zéér 
zeker  in het voordeel van het s en zijn krani g 
kloeke beelden, die N gebleven zijn, en die 
niet neergehaald zijn in de zoetelijke atelierkunst der 
latere perioden. Zoetelijk in den zin van „afgelikt " 
en keurig braaf. n den m van Osnabrück zijn nog 
verbazend mooi gehakte reliëfs aan zuilen en kapiteelen 
en sokkels. r  zijn cannelures in zuilen met en-relief 
erin gelegde parels en diamantkopjes, die een modern 
kunstnijverheidsman doen watertanden. Welke werk-
man (bijna schreef ik sierkunstenaar) dit schoons schiep 
is helaas niet bekend. 

Evenmin is het bekend, welke frissche geest toch in staat 
bleek voortdurend weer  andere vormen te geven aan de 
tallooze kapiteelen der  zuiltjes in den " 
van den . e bladmotieven, Bijzantijnsch van 

n weer  geometrische indeelingen. Trouwens 
wij  weten het wel. t vrij-ui t verzinnen, het speelsche 
van een kind, het niet gejaagde leven maar  het devoot-
meewerken aan de schoonheid van het Godsgebouw 
deed de menschheid frisch en levenslustig blijven; 
hiervan spreken deze uitingen. - een rein gemoed, 
en volmaakte overgave zijn er  zóóvele variaties van 
eenzelfde hoofdidee mogelijk, dat van een begrensd-
heid geen sprake kan zijn. r  naar  Bach's en 
Beethoven's „variationen "  en gij  zult mij  in vormen-
schoon verstaan hebben. Aan den beeldenstorm is deze 

g ontkomen, zoodat alleen de tij d er  wat aan 
heeft verouderd. Wanneer  echter  de kunstzin nog eens 
zoover  mocht komen, dat de kalklaag op gewelf enz. 
werd afgenomen, dan zou deze gang aesthetisch er  nog 
meer  bij  winnen. 
Op e plein, 
ligt het Stadt-theater, een op-en-top modern gebouw, 
dat ik helaas niet van binnen heb kunnen zien. (Afb. 4) 

e gevel zelf geeft verschillende, zéér belangrijke dé-
tails. i gemodelleerde maskers, rustige, voornaam 
en breed gehouden architectuurovergangen, boven 
de vier  hoeklijnen een markante bekroning, de 
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Afb . 3. Basement van de zuilen in het s te Osnabrück. 
Naar een schets van W. C. Brouwer. 

structuur  sprekend, zoo staat het gebouw daar  in 
een geelachtige bergsteen opgetrokken. s in 
vleezig-naakt staan geplaatst, een urn vasthoudend, en 
vormen zoodoende de bekroning van dien pijloon. Aan-
eengesloten, als een groote hoofdvorm, is die groep 
evenwichtig en zuiver  als verfijnin g tegen de lucht uit. 
Osnabrück is echter  aan het begin van zijn ontplooiing, 
zoodat er  verder  nog niet veel van moderne kunst valt 
te ontdekken. Echter  mag niet vergeten worden het 

Afb. 4. Osnabrück. Stadt-Theater. 
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gebouw van de Barmerbankverein, dat van rooden 
bergsteen opgetrokken is. s en rechts van den 
gevel zijn de ingangen, welke door  de deurbekroning 
onze aandacht vragen. e bekroningen drukken het 
ontstaan van welvaart uit, dus symboliseeren zij  'smen-
schen rustelooze werken en zoeken van over  zee en 
in patria. t model is bot, stug, niet vleierig, maar 
juist daardoor  te zuiverder  zandsteen gebleven. t 
mannen- en vrouwennaakt is eenvoudig neergezet, zon-
der in figuurlijke n zin . . . . er  doekjes om te winden. 

e flauwiteit-van-het-vijgeblad moet men in -
land niet zoeken, tenzij  bij  beelden van uit den ijselijk 
braven tij d van 1860. r  worden de lapjes te pas 
en te onpas aangebracht, waardoor  juist het oog 
gericht wordt naar  dien „hinder" . r  alle beeld-
werk, wat ik gezien heb aan moderne gebouwen, was 
van een natuurlijkheid , die alle viezige aardigheden 
buitensloot. , toen ik beelden zag uit die 
.dek-toch-af periode", ergerde ik mij  om de wegge-
moffelde .schuinheid"  die naar  voren werd geroepen. 

k zij  de brave, bovenal fatsoenlijke wetten van ons 
d wordt de beeldkunst op het geniepige pad 

der deugdzaamheid (onder  den dekmantel van lapje 
of blaadje) geleid. En dit, zéér zeker  niet, tot heil. 

, kruideniersachtig, flauw! Toch is het wel 
eens aardig, zoo geslingerd te worden van den eenen 
indru k in den anderen, en zoodoende scherper  te kun-
nen oordeelen en veroordeelen. Toen ik van Osna-
brück naar N ging, om daar  het oude s te 
zien, en wellicht nog meerdere belangrijkheden, wist ik 
niet dat mij  daar  zooveel te wachten stond. A l dadelijk 
van het Station komende op de Bahnhofstrasse, trof mij 
het S van Otto Thein. (Afb. 5) Een pezige 
gevel, in rooden bergsteen, met bovenaan zéér  rij k gede-
tailleerde raamtraceeringen. e gothieke rijkdo m was 
in moderne opvatting begrepen en gaf er  eenVenetiaan-
sche kantwerkfijnhei d aan, die medewerkte tot de ver-
rijkin g van de kroonlijst . Breed gehakte vogelfiguren, 
in loom, en stug gebaar, verlevendigen de hoeken onder 
de kroonlijst . 't"W"a s een heele toer, om den naam te 

weten te komen van den architect. n zal eer 
weten hoeveel het gekost heeft, en desnoods welke 
aannemer er  zijn geld in verdiend of verspeeld 
heeft; maar  den naam van den schepper  en den 
beeldhouwer te weten(zonder  wiens stijlvoll e hulp 
deze creatie niet tot stand had kunnen komen), dat 
is wat veel gevergd. Toch is het mij  wel meer 

- gelukt namen te kunnen noteeren. Zoo bijvoor -
beeld van het magnifieke gebouw van den ar-
chitect , het zoogenaamde , 
te Bremen, met prachtbeelden van den beeldhou-

*** *  wer  A. W. . t is een kantoorgebouw 
waarin het Berliner  Tageblatt en f e 

^ k resideert en ik vermeld er  om U dit b" , direct er 
rSSJ op te wijzen, wanneer  de drukt e van de straat Uw 

aandacht te veel gevangen houdt. 
$ Aan dereuzenaankondigingen herkent U het pand 

dat ik hier  bedoel. e beeldwerken van s vor-
men een 5 tal figuren. e mannenfiguren, afgewis-

seld door  twee vrouwefiguren, welke alle een zinne-
beeldige voorstelling hebben. t manlijk e denken, de 
vrouwelijk e fijn e geest, de hoop met het anker, de visch-
vangst met 't net, de handel en scheepvaart met den 
drietand. , ten slotte, daar  gaat het niet om. t 
behoeven in eerste instantie niet te zijn steenfotografiën 
van de „voorstelling" . t behooren te zijn bouwbeeld-
werken, die eenmaal geplaatst, werkelij k gemist zouden 
worden bij  wegname. En dat zijn de hier  bedoelde 
beelden dan ook. Een zware, donkerkleurige bergsteen 
is voor  het gebouw benut, vol kracht en zware bezon-
kenheid. 

g heb ik voor  dat gebouw gestaan, tot schijnbaar 
groot genoegen van den sigarenfabrikant beneden, die 
zijn stomme verbazing over  het feit, dat iemand zijn ma-
gazijn zoo lang aankeek zonder  van zijn Amersfoortsche 
geur  te komen koopen, niet langer  onder  zich houden 
kon. Toen verzocht ik hem den naam te noemen van 
den architect, waarop de man bekoelde. Paf als hij 
stond, dat ein Fremder daarom vroeg. k kon den lust 
niet in mij  opwekken om hem welgevallig te zijn, stak 
mij n eigen tabaksrolletje aan, en verdween. Een conduc-
teur  van de electrische tram noemde mij  den architect. 
Vlak bij  het huis is een straattoilet gebouwd, dat meer 
een inspirati e is op de klassieke idee. t ronde dak 
wordt gedragen door  zuilen van e orde. e 
lateien van zuil naar  zuil loopen tegen een wigvormig 
stuk steen, dat eenige sier  heeft. e sier  was het, die 
mijn aandacht levendig maakte. s het .parapluie-
idee"  van zoon straattoilet werd daar  zoo gemoedelijk 
in verwerkt. n een langwerpige, achthoekige parellijst 
is een ruimt e afgebakend, waarin een groote padde-
stoel het midden vormt. Onder het beschuttende dak 
van dien paddestoel schuilen twee vogels. Een andere 
versiering van dien wigvormigen steen is gevonden 
in een ellipsvormige parellijst , in welks midden een 
kloek met kiekens afgebeeld is in een mandenkorf. 
Niet afgelikt, doch ook weer  niet ruw, is steen steen 
gebleven, en door  zijn rustige versiering bijna onbelang-
rij k gemaakt, zoodat zij  zéér zeker  zich niet opdringt. 
Ja, dat hebben de s toch wel heel erg op 
ons voor, dat zij  den bergsteen zoo voor  't grijpen 
hebben, en daarin zich reeds zoo lang en zoo „£e-
schoold" hebben uitgesproken. En hun majoritei t is 
niet alleen te vinden in bergsteen-uitingen, maar  ook 
hun baksteen-facaden bewijzen goed, dat zij  zich 
verinnigen kunnen met het hun geboden materiaal. Om 
het even of het steen, of brons of baksteen is. e mate-
rieele schoonheid en haar  karakter  hebben zij  ontleed, 
en zij  trachten daarvan zich ernstig rekening te geven, 
vóórdat er  van composeeren sprake is. 

t .verstandelijke"  doet hen breken met de conventie, 
doch na -afgebroken" te hebben weten ze ook ..op te 
bouwen", en dan meteen wel zoo, dat hun werk respect 
afdwingt. Ja, sterker  gezegd, dat de bouwgezellig-
heid, de levenslust niet te loor  gaat. Niet die grijn -
zende, feodaal kloosterachtige fortenbouw, met geheim-
zinnig diepe dagkanten en oerkrachtige onverzette-
lijkheden, staat hen voor  den geest, wanneer  ze eenmaal 

Afb . 5. Bremen. Amerikahaus. 

tot .scheppen"  geraken, doch de heimische vriendelijk -
heid, het genotvolle, blijd e en levenslustige, dat tevens 
levenskrachtig wordt, is hun een leiddraad. k kom hier 
later  op terug, als ik enkele werken van Prof.Schumacher 
of van Arch . Siebrecht bespreek. t begrip huis in de 
stad is in volkomen rijphei d vertolkt . Zoo is ook het 
.Gewerkschafthaus"  te Breinen een rijp e uiting van 
baksteenarchitectuur. (Afb. 7). Vergist zich mijn zegs-
man niet, dan zou dit van Behrens zijn. Er  zit iets klas-
sieks in dien gevel, zonder  dat in eenig opzicht ook 
maar van klassieke middelen gebruik is gemaakt. Zij n 
steunende muurverdikkingen , die nog geen pilasters 
zijn, geven een rug, een steun, waartusschen twee-hoog 
ramen geplaatst zijn. t gevelvlak van die ramen ligt 
iets terug, en geeft boven de ramen aan een siersteen 
plaats. e ruigheid van den gevel wordt nog verhoogd, 
doordat de metselsteenen met afgeronde hoeken lood-
recht boven elkaar  geplaatst zijn en zoodoende lange, 
rechte, steigende en schragende lijnen vormen. 
Er is meer  modern werk in Bremen! 
Van de Bahnhofstrasse komende in de Sögestrasse, 
vinden wij  al dadelijk het grootsche gebouw van Behrens 
n.m. het Seidenhaus . Bijgaande zinkdruk 
kan U er  eenig idee van geven. (Afb. 6) Op een voldoende 
geschraagden onderbouw, welke louter  glas als vul-
ling heeft, ontwikkelt zich het zijdepaleis in groote 
lijnen, met hier  en daar  een charmant gedetailleerd 
stuk beeldwerk. Zoo zijn bijvoorbeeld tusschen de 
onder- en bovenramen magnifieke paneelen aange-
bracht. Figurale voorstellingen van menschen in 
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Afb . 6. Bremen. Seiuenhaus . 

zuivere natuurlijkheid . e paneelen zijn ter  hoogte 
van de 2de verdieping. e middenpartij  van den gevel 
gaat echter  door  naar  boven, doch accentueert de 2de 
verdieping, door  in schuine muurafdekking een dieperen 
dag te geven aan de domineerende ramen, die in een 
groot drielicht zijn samengevat. e dri e bogen van deze 
ramen komen samen in 2 zéér beschaafde stukken beeld-
werk, die de hoogte hebben van den cordonband, welke 
van de geboorte af van den boog, zich verder  over  den 
gevel doorzet. Ten slotte het "  dat door 
veel ramen en weinig steen licht van structuur  zich 
voordoet, terwij l ten slotte een zéér rustige kap het ge-
heel afdekt. Zoowel uitwendig als inwendig is dit pand 
belangrijk . Ook al mede om den naam van den ar-
chitect te weten, stapte ik den winkel binnen, waarop 
ik geleid werd naar  een wachtkamertje, buitengewoon 
verzorgd. e wanden van warmcrème marmer met 
fijnen ader, hier  en daar  verhoogd van kleur  door 
sterk, hoog geel marmeren colonnetje of steunend con-
soletje. e vloer  van terrazzo met heerlijke perzische 
kleedjes. n stoeltjes van fijn e en mondaine be-
schaving, met warmkleurige kussens. Een -Brunnen" 
aan den kant. Een jong kindj e in zijn onschuldige 
naaktheid en malsche vleeschrimpels, scharrelt zoowat 
met een visch. , geestige kij k op t dier  en een 
joviale sluike kuif van krullend haar, geeft het kind 
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een blijmoedige atmosfeer, die gelukkig stemt. 
e bron murmelt zoo'n beetje water, dat in een bassin 

komt. t bassin is aan den rand regelmatig uitge-
schulpt, zoodat er  om de zooveel . telkens gelegen-
heid is voor  het uitvloeien van het water. r  er  na-
tuurlij k geen wind is, die het plan van de compositie 
verbreekt, gaat het water  dan ook werkelij k den ge-
wenschten weg op, en vormt zoodoende kralen-kettink -
jes van parelend water. t doet magnifiek. e don-
kere kleur  van het brons weerspiegelt zich in 't water, 
dat echter  nog meer  verlevendigd wordt door  de weer-
kaatsing van het mozaïek, dat in een klein vlak tegen den 
wand is gebracht. En om het geheel te voltooien zwem-
men daar  een paar  goudvischjes, telkens op 't onver-
wachts een rood tipj e kleur  aanbrengend. e eerste 
rand van het bassin wordt afgedekt door  een trit s 
bloeiende, hard-roode geraniums, met hun dikk e 
groene bladeren, terwij l de breede rand, die de over-
gang vormt met den terrazzovloer, in paarsche kleine 
bloemen de accentueering voltooit. En dan daarbij 
die perzische tapijtjes! Een geurige lucht maakt 
het verblij f daar  nog meer  .onwezenlijk", en de koelte, 
die het parelende water  ons meer doet gevoelen 
dan ze werkelij k is, geeft het gevoel van te kunnen 
uitrusten, na het zoo vermoeiende kiezen van: .eenige 
ellen zijde voor  een blouse"! e s hebben het 
zoo goed ingezien, dat juist de buitengewone gemakke-
lijkhei d en de gezellige comfort het koopen bevordert. 

t moet een genot worden, in de magazijnen zich te 
vermeien, en de weelde van kleur  en stoffen op zich te 
laten inwerken. Eerst nog wat schroomvallend, doch 
later  met een groote hartstocht. e verleiding-door-
weelde is hun wapen. U T . On-
weerstaanbaar! Zorgen, berekeningen, overwegingen, 
ze worden genomen, met feeërieke lieftalligheid van 
kleur  en comfort, en dronken van zalige kleur- en stof-
bewondering laat men zich vangen in de armen van den 
koopman, die zich als een spin zijn prooi meester  weet. 
En gewillig ondergaat men dien drang. t een (zij  het 
dan ook leugenachtige) hoffelijkheid en de noodige 
strijkages, bood de chef mij  ten slotte de hier  afgebeelde 
zinkdru k aan, op zijn eerewoord verklarende, dat het 
hem een groote eer  was, enz. enz. t dat al had de ver-
leidende en lokkende weelderoes mij  niet van mijn 
nuchter  beschouwers-standpunt kunnen krijgen, en ver-
liet ik dit magazijn, waar  menig meisje en menige 
vrouw haar  offers komt brengen. 

(Wordt vervolgd). 

gg G 
door  J. . . 

Vervolg van blz. 532. Slot. 

.Wel is waar  is het daarbij  van het grootste belang, dat 

.de bouwraad even zoo snel werkt als de bouwpolitie 

.dit steeds doen moest, want ons bouwwezen kan geen 
„burocrati e verdragen. Vertraging, schade, wantrou-
_wen, afkeerigheid, ontduiking en wat dies meer  zij 
.zijn de gevolgen van burocratische handhaving der 

„voorschriften ; daarom weg er  meê. n is het 
„stelli g en zeker  te verwachten, dat bij  wederkeerig, op 
..goede ervaringen gegrond vertrouwen, het nut van den 
-bouwraad onbetwijfeld is, en zich spoedig tot .zegen 
van onze stad duidelij k zal toonen." 

t schijnt mij  bepaald juist te zijn, daar  we er  reeds 
vele bewijzen voor  hebben. 

t komt er  minder  op aan, of men 't daarom met alles 
eens is, wat hier  gezegd werd; in ieder  geval ligt er  veel in 
dat verdient overwogen te worden. e geldt van 
een stuk van r  Bode in -
nach, die in het „Zeitschrif t des Verbandes r 
Architekten- und "  onlangs over 
„Einrichtun g von Bauberatungsstellen"  schreef. 

e schrijver  begint met te zeggen, dat reeds zooveel 
hierover  geschreven is, dat men zou meenen, dat er 
eigenlijk niets meer  over  te zeggen viel. 

n vult hij  bijna 6 kolommen met eene me-
nigte opmerkingen, waarvan de meeste zeer  goed zijn, 
enkele zelfs min of meer  nieuwe gezichtspunten openen, 
'k t daarom hier  heel in 't kort — nog 't een en 
ander  ervan volgen: 
Zoo zegt hij  bijv . dat de achteruitgang der  goede bouw-
wijze niet zoozeer  de ziekte zelf, als wel een symptoom 
van die ziekte is. e is namelijk de speculatie-geest, 
deze moet dus in de eerste plaats getracht worden te 
verbeteren. Wanneer  de handel in gronden aan bepaal-
de — strenge regelen gebonden wordt, dan kunnen 
de bouwverordeningen minder  streng en omvangrijk 
worden, daar  het slechte bouwen vanzelf verminderen 
zal. j  komt, dat het publiek voor  't meerendeel 
nog steeds gelooft, dat het ontwerp van een aannemer 
niets kost. t weet niet, dat de berekening zoo opge-
steld wordt, dat het honorarium voor  't ontwerp er  in 
opgenomen is. Verder weet een groot gedeelte der  lee-
ken niet, dat schoonheid geen uiterlijk , maar  in de eer-
ste plaats een innerlij k begrip is. t is ook niet zoo ge-
makkelij k tot deze overtuiging te komen, want ze maakt 
een ernstig denken niet alleen noodig, maar stelt ook 
werkelijk e kundigheden op den voorgrond, die niet 
allen in gelijke mate bezitten. 
Wi j  zijn gelukkig thans zoover, dat we althans de 
verstandigen het zoeken naar  een -nieuwen stijl" , 
zonder  eenig verband met het innerlijk e wezen der 
bouwwerken geheel opgegeven hebben. Om de kunst-
waarde te beoordeelen. moeten we ons in de eerste 
plaats vragen: s het bouwwerk practisch en oecono-
misch, beantwoordt het aan het doel?"  Een bouwwerk, 
dat niet goed is d.w.z. niet tenminste aan de ge-
noemde eischen voldoet — kan niet schoon zijn. Eigen-
lij k zijn dus alleen degenen geroepen over  dergelijke 
vragen te oordeelen, die de bewijzen geleverd hebben 
of leveren, dat ze goed werk tot stand brengen. t 
resulteert weer, dat de bouwraad in handen gelegd 
moet worden van personen, die naar  algemeen erkend 
oordeel, werkelij k toonaangevend in den besten zin 
van het woord! zijn. t is misschien niet onbelang-
rijk , hier  den schrijver  woordelijk te hooren; hij  zegt: 
-Architekten , die dat niet hebben ingezien, zijn voor 
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-den bouwraad niet geschikt, alhoewel zij  er  nu en dan 
-mee belast worden. n den regel is 't ook verkeerd, 
-architekten, die veel te doen hebben of lagere ambte-
- naren, hiermee te belasten." 
Opmerking van mij : t deze zinsnede bedoelt hij  blijk -
baar, dat de eersten niet de noodige tijd , de laatste niet 
genoegzame kennis hiertoe bezitten. 

n zijn het de baanbrekende mannen, die 
-meester"  in hun vak zijn, zoowel als hunne scholieren, 
-d.w.z. volgelingen, die voor  deze verantwoordelijke 
-taak alleen eigenlijk goed genoeg zijn. Waar 't niet 
-mogelijk is, zulke krachten te vinden, daar  schijnen mij 
-de "  nog de geschiktsten; zij  moeten 
-dan echter, opdat hun werken vruchtbaar  kan zijn, 
„tegelij k de bouwpolitie in handen nemen". 

n gaat de schrijver  over  tot de behandeling van de 
vraag: s eene verbinding van bouwraad en bouw-
politi e in 't algemeen wenschelijk of niet." j  meent 
en ik geloof, dat hij  daarin juist ziet dat dit veelal 
afhankelijk gemaakt moet worden van de streek, waar-
in de instelling moet werken, verder  van de bestaande 
opvatting der  bevolking aangaande voorschriften van 
hooger  hand. n 't westen van Pruissen houdt hij  't in 
't algemeen niet voor  noodig, dat deze verbinding plaats 
vindt ; in 't oosten daarentegen wel. 

j  denk ik aan , dat in zijne denkwijze op 
sociaal gebied afgezien van enkele dingen meer 
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met het naburige westelijke, dan met het meer  ver-
wijderd e wel is waar  ten deele van uit d ge-
koloniseerde oostelijk deel van Pruissen overeen-
stemt. t zou verwaand, pedant en wat niet al zijn, 
wilde iemand wie ook! - - die niet voortdurend 
voeling heeft met een land van deszelfs bevolking 
verlangen, dat ze zich naar  zijne inzichten moest 
richten. Er zijn steeds mannen genoeg in den lande, die 
zelf weten, wat ze noodig hebben. m beschouw 
ik dergelijke bespiegelingen, zooals ik ze hier  houd 
en ten deele weergeef, steeds als hulpmiddel om tot 
een gemeenschappelijk gewenscht doel te komen; doch 
als meer  niet. 'k Verzoek dit bij  de beoordeeling van 
mijn schrijven steeds welwillend in 't oog te houden. 
Tenslotte komt de schrijver  nog op eene menigte dingen, 
die ik U reeds in mijn stuk van 13. 10. 13. schreef, of al-
thans in ongeveer  gelijken zin daarin besproken heb ; 
daarop behoef ik dus hier  niet terug te komen. 

t stuk van den schrijver  is trouwens ouder  dan 't 
mijne, maar  't komt me heden eerst onder  het oog, 
daar  ik vroeger  niet den tij d vond het te lezen. 
Nog één ding wil ik echter  even aanstippen, daar  ik 't 
voor  belangrijk genoeg houd. j  zegtnl. dat op 't platte-
land de grootste moeilijkheden bestaan, en wel daarom, 
wij l daar  gewoonlijk de bouwpolitie niet door  technici, 
maar  door  -Verwaltungsbeambte"  wordt uitgeoefend. 
n den regel zullen deze heeren uit den aard der  zaak 

niet zoo op de hoogte van technische dingen kunnen zijn, 
als dit voor  eene bevredigende oplossing van praktisch-
schoon noodig is. 
Ja, het komt zelfs voor, dat fiskale gezichtspunten — 
groote spaarzaamheid, bestaande vooroordeelen, ge-
dwongene "  — het tegendeel teweeg 
brengen, van hetgeen de technici en de werkelijk e 
kunstenaars onder  hen moeten eischen. r  ook 
hier  kan geholpen worden; daartoe is noodig, dat in alle 
kringen van de maatschappij  het gevoel doordringe, 
dat verandering, en zeggen we het eerlijk , verbetering, 
dringend noodig is. e reeds bestaande inrichtingen, 
bouwpolitie en bouwraad, kunnen heel veel nut in dit 
opzicht stichten. Ze hebben 't reeds gedaan. 
Noodig is verder, dat bouwpolitievragen steeds onder 
medewerking van technici behandeld worden, en niet 
(zooals dat nu nog dikwijl s voorkomt) alleen door 
juristen; beide partijen en de zaak zelve, wat't voor-
naamste is, zouden hiervan voordeden hebben. 

p te wijzen, is een van de plichten van den bouw-
raad. Wordt deze raadgeving werkelij k gezocht, dan 
zal men vinden, dat ze goed werkt, zij  't ..ehrenamt-
lich" , zij  't als deel van eene bestaande amtelijke in-
richting , of als zulke instelling op zichzelf. 
Wanneer  men zich nu eerst van hare goede werking 
overtuigd heeft, dan krijg t men vertrouwen. t is ten 
slotte alles, waarop 't aankomt. Alleen door  de beste 
krachten er  aan te wijden, is dit doel te bereiken. Tot 
zoover  de schrijver, 
'k Voeg er  nog bij : 

t is eene zaak, die waard is, dat men er  tij d en moeite 
aan besteedt; deze zijn een kapitaal, dat reeds nu inte-
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rest draagt en ook verder  zal dragen in de gedaante 
van verhoogde levensvreugde, van welvaart, kuituu r 
en geluk! . 

E E G 
m TE . W 

— et groote verwondering zag ik het -
b^jé batz in zake de nieuwe verkeersweg. 

y t een architect van de beteekenis en het 
^ "  inzicht van den r z gaan pleiten 

voor  het dempen van de e Gracht wat zal 
er  dan van ons prachtig Amsterdam terecht komen V 

t moest toch werkelij k niet meer  noodig zijn in deze 
dagen nog tegen zulke stedenschennis op te komen; men 
herleze eens de desbetreffende litteratuu r  te zijner  tij d 
bij  het voornemen tot demping van de t 
verschenen. e is nog thans van volle kracht. 

t groote ingenomenheid heb ik kennis genomen van 
het plan van B. en W. omdat daarin, naast een zorgvul-
dig rekening houden met de eischen van het verkeer, 
een passende eerbied is getoond voor  het onvergelijke-
lij k schoon onzer  heerlijke stad. 

t den r z kan ik het slechts in één enkel 
opzicht eens zijn, namelijk dat de uitmonding van den 
nieuwen verkeersweg op de Nassaukade niet gelukkig 
is. h wanneer  die uitmonding zou gemaakt worden, 
zooals op bijgaande schets wordt aangegeven, met een 
breede brug over  de Singelgracht naast de uitmonding 

t en onteigening van een gedeelte van 
het blok t e , dan ware aan 
dit eenigst gegronde bezwaar  afdoend tegemoet geko-
men en beantwoordt deze nieuwe verkeersweg in alle 
opzichten aan het gestelde doel. 
Uit een verkeersoogpunt is dan het door  B. en W. voor-
gestelde veel beter  dan wat de r z wenscht. 

h uit een schoonheidsoogpunt is het voorstel tot 
demping van de fraaie t zoo in en in 
slecht, dat men zich met verbijstering afvraagt, hoe het 
mogelijk is, dat dit door  een vakman kan worden voor-
gesteld. 
Ten eerste de demping het stedebouwkundig-mooi zoo 
zegt de r . wij l zij  rationeel r  het is beslist niet 
waar, dat ieder  rationeel plan mooi is; het rationeele 
heeft betrekking op het al of niet^oede, doch geenszins 
op het al of niet schoone. 
Voor de t krijgen wij  eennieuwe, 
die even mooi, mooier  zelfs kan zijn dan de vroegere 
geweest is, zegt de r . Wat wij  op dat gebied te 
wachten hebben kan men zich voorstellen, als men aan 
het Singel bij  de t maar eens wil gaan zien hoe het 
moderne stadsbeeld zich verdraagt met het pittoresk 
Amsterdamsen stedeschoon! 
Ten derde. e kan toch de r . beweren, dat in 
zijn plan de grachtwand minder  geschonden wordt dan 
in het plan B. en W. e prachtige bocht door  B. en W. 
behouden, wordt bij  hem totaal verbroken. 

t bezwaar  der  korte grachtjes kan alleen gelden voor 
de ; immers bij  de Prinsengracht zijn ze 
zoo kort niet en bij  de t zijn de afstanden 
in beide plannen ongeveer  gelijk. n wij  nu eens 
over  de t een typische karakteristieke brug, 
dan blijf t van dit bezwaar  ook al weinig over. 

t is na deze overwegingen, dat wij  met eigenaardige 
gewaarwordingen des n s sententie ver-
nemen ; 't is hier  eenvoudig: t moet! 
Neen, het is hier  eenvoudig, zooals uit het bovenstaande 
blijkt : t moet niet! 

t zou een schande zijn, waarvoor  Amsterdam ge-
spaard moge blijven. 
k had van t een dadelijk, krachti g protest 
tegen zulke verderfelijk e voorstellen verwacht. Nu dit 
uitbleef, heb ik de pen opgenomen. 
Wanneer  de vandalen onze schoone stad willen gaan 
vernietigen, mogen zij  zich niet op het onaangevochten 
gezag van vakmannen kunnen beroepen. 

Amsterdam, 26 Oct. 1913. JAN STUYT. 

n het Bouwkundig Weekblad No. 42 komt, 
onder  het hoofd t Verkeer" , door  F. J. 

, , een stukje voor, dat zeker  de 
oplossing van het voor  Amsterdam zoo be-

langrijk e vraagstuk der verkeersregeling ten goede komt. 
Nieuw in dit plan is alleen de oplossing van 't verkeer 
te water, dat juist, volgens mijne meening, er  de zwakke 
zijde van is. 
Voor  dezen waterweg is ook eene belangrijke onteige-
ning noodig, die overbodig is, omdat zij  reeds voor  een 
gedeelte bestaat en slechts met betrekkelij k weinig 
kosten is door  te trekken. 
n Oct. 1911 schreef ik als toelichting bij  een Verkeers-

weg -Overtoom Spui"  't volgende, met een enkel 
woord in den d toegelicht en als ik mij  goed her-
inner, aan P. W. doorgezonden. 
-Eenige opmerkingen waarom, in strij d met het be-
weren van den heer s (Alg. d van 
1 Oct. 1911) de nieuwe verkeersweg wel over  de -
schegracht kan gemaakt worden. 
Ook Z.Ed. komt tot de conclusie, dat deze weg, zoo 
mogelijk, de beste oplossing zoude zijn, wanneer  niet de 
binnenscheepvaart te veel werd bemoeilijkt. 

r  is volgens mijne meening eene goede en min 
kostbare oplossing te vinden. 

e scheepvaart kan, komende uit het Jacob van -
nepkanaal, de Singelgracht volgen tot voor  de door-
vaart naar  de ; dan kan zij  vanaf dit punt 
door  de t tot de Prinsengracht en door  een 
te maken doorgang de Singel bereiken. 

r  zou noodig zijn de aankoop of onteigening 
van twee huizen op de Prinsengracht en Singel en 
vier  huizen op t en , met de 
noodige bruggen in die grachten. 

e oplossing is voor  de binnenscheepvaart zeker  niet 
hinderlijk" . 
't Overige kan thans, na 't zoo doorwerkte en goed ge-
argumenteerde stuk van den heer , achterwege 
blijven, doch 't kwam mij  wenschelijk voor  op boven-
staande de aandacht te vestigen. 

P. A. , . 
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Geachte

n uw nummer van heden, op blz. 527, tref ik den navolgenden 
zin aan: „Bijzonder e vermelding verdient, dat aan Jhr. . V. de 
Stuers voor  een groot deel te danken is de zoo volledige herstelling 
der abdij  te . 

l deze zinsnede een aanhaling is uit een geschrift van . 
Cuypers. zij  het mij  vergund, ter  voorkoming van verkeerde 
voorstellingen omtrent deze abdij, in dit blad de opmerking te 
maken, dat van een volledige herstelling der  abdij  geen sprake is 
geweest. 

e e abdij  toch is op zeer  onvolkomen wijze ..ge-
restaureerd", in de 20e eeuw zelfs wanhopig verknoeid door  het 
dicht metselen eener  kolonnade en de inzetting van . . .. enorme 
spiegelruiten in de woning van den Commissaris der n 
(zie mijn artikel e door  het k op Walcheren de aesthetische 
belangen worden behartigd" , in het Bouwkundig Weekblad van 
23 Augustus 1.1.) terwij l een aanzienlijk deel der  Abdijgebouwen 
wordt ingenomen door  een geheel gemoderniseerd hotel en een 
ander  deel door  het wanstaltige ..Notarishuis", een cementklomp 
met gaten. 
Ook ontbreken in de gewelven der g de ..druipertjes" 
en vragen verscheidene consoles om beeldhouwwerk, terwij l de 
Abdijkapel ..Nieuwe "  geheeten, inwendig in treurigen toe-
stand verkeert, ..gemoderniseerd"  als zij  is in de zestiger  jaren. 
k meen met het bovenstaande de vermeende ..zoo volledige 

herstelling"  der e abdij  voldoende weerlegd te 
hebben, en noodig dengene. die nog mocht twijfelen, beleefd tot 
een bezoek aan Zeeland's hoofdstad uit, waarbij  ik hem volgaarne 
tot gids zal dienen. 
Ten slotte zij  het mij  nog vergund een woord van protest aan te 
teekenen tegen de bewering van den heer  J. van a Vlieg 
in zijn artikel „Bauberatung"  (blz. 529) dat slechts een architect 
bevoegd zou zij  tot het uitoefenen van critiek over  bouwwerken. 

n behoeft toch geen musicus te zijn om te kunnen constateeren, 
dat iemand valsch zingt! Waarom zou men dan architect moeten 
zijn om te constateeren, dat tegen de regelen der  aesthetica 
wordt gebouwd ? 

t de oj  name dezer  regelen zoudt umij  ten zeerste verplichten. 

B. VON N . 

. 
. 

Onder voorzitterschap van prof. dr. . Brugman heeft 25 October 
j.l. . te Amsterdam, een Buitengewone Algemeene vergadering 
plaats gehad van den Bond . 
n verband met de jongste wijziging der  statuten, waardoor  het 

mogelijk was geworden, dat ook individueele leden tot den Bond 
toetraden, kwamen enkele wijzigingen van het huishoudelijk 
reglement aan de orde. e wijzigingen waren meest van 
redactioneelen aard. e contributi e der  buitengewone lindivi -
dueele) leden werd op f 2.50 per  jaar  vastgesteld. 

e secretaris, de heer  A. W. Weissmau. deed vervolgens enkele 
mededeelingen betreffende de tweede , 
welke op 29 en 30 r  a.s. te Amsterdam zal worden ge-
houden. n deze conferentie zal niet alleen, zooals bij  de eerste 
conferentie in 1911 het geval was. de bouwkunst aan de orde 
komen, doch de besprekingen zullen gewijd zijn aan den ge-
heelen arbeid, welken t thans omvat. 

d werd. dat een klacht was ingekomen.over  de wijze, 
waarop, vanwege het domeinbestuur  de duinen tusschen -
wijk en Noordwijk . door  zandafgravingen worden ontsierd. 

t bestuur  deelde mede. dat het zich reeds vroeger  te dezer 
zake tot den r  van Financiën heeft gewend, zonder  suc-
ces, maar  dat het zijn pogingen zal herhalen. 
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 „Bouwkunst en Vriendschap". 

le Prijsvraag : Ontwerp voor  een , enz. 
e volgende vragen kwamen in; de antwoorden worden er 

onder  gegeven. 
Vraag 1. n dé zijden van 67 en 40 . beslist aangebouwd 
worden of mag de kerk met annexe gebouwen, verrijzen midden 
op het beschikbaar  terrein ? 
Antwoord: e ontwerper  is vri j  in de plaatsing van het gevraagde 
complex op het aangegeven „beschikbaar terrein" . 
Vraag 2. Zij n de gearceerde perceelen langs de straten bebouwd 
of moeten die nog worden bebouwd ? 
Antwoord : e geareeerde contour  langs de aangegeven straten 
moet worden opgevat als bestaande gesloten bebouwing. 
Vraag 3. Zoo ja. moet deze bebouwing ook worden aangegeven? 
Antwoord : Van deze bebouwing behoeft niets te worden aan-
gegeven dan de gegeven begrenzingen, ter  bepaling van „het 
beschikbaar  terrein"  in de gevraagde plattegronden. 
Vraag 4. s de bebouwing langs de, op de situatie aangegeven 
straten, eene gesloten bebouwing ? 
Antwoord : Zie antwoord op vraag 2. 

. 
Tentoonstelling Volkshuisvesting te Tilburg . n de Nieuwe 
Tilburgsche Courant vindt men het volgende bericht: 

n deelt ons mede, dat omstreeks half November  gedurende 
eenige dagen in het gebouw van den . . Gildenbond een 
tentoonstelling zal worden gehouden van modellen en teeke-
ningen van arbeiderswoningen en van arbeiderswijken, zooals 
deze zijn tot stand gekomen in Arnhem. Enschedé en . 

e expositie dient om hier  terstede de belangstelling voor  betere 
huisvesting wakker  te maken en zal waarschijnlij k leiden tot het 
oprichten van arbeiderswoningen door  een vereeniging, die 
ingevolge de bepalingen der  Woningwet uitsluitend werkzaam 
is in het belang van verbetering der  volkshuisvesting. Naar  men 
ons zeide, zijn reeds eenige bekende Tilburgsche heeren bereid 
gevonden in een commissie van advies zitting te nemen. 

e modellen en teekeningen zijn vervaardigd voor  de tentoon-
stelling voor  volkshuisvesting, die in het begin van September 
te Scheveningen plaats vond, daarna zijn ze reeds geëxposeerd in 
Amsterdam en in Utrecht, terwij l wellicht meerdere plaatsen 
zullen volgen. Tijdens de tentoonstelling zullen gedurende een 
paar  avonden voordrachten worden gehouden over  het vraag-
stuk der  volkhuisvesting, en lichtbeelden worden vertoond, in 
verband waarmee ons de namen werden genoemd van de heeren 
dr . A. de Brouwer, rector  van het . . Gymnasium en J. . E. 

, directeur  van Publieke Werken, beiden alhier. 
Tijdens bovengenoemde tentoonstelling zal alhier  tevens een 
verplaatsbaar  volkbadhuis worden opgesteld en zullen de heeren 
dr . , voorzitter  van den Centralen Gezondheidsraad uit 
Utrecht en van Boven, inspecteur  der  Volksgezondheid te 
's Gravenhage lezingen met lichtbeelden houden over  volks-
baden. - t opzet valt deze propaganda samen met die voor  de 
volkshuisvesting, omdat beide onderwerpen nauw met elkaar  in 
verband staan. 

n kan wel zeggen, dat onze stad zich vaardig maakt om de 
vraagstukken van onzen tij d tot oplossing te brengen. 
Prijsvraa g h . t weekblad  Am-
sterdamtner weet mede te deelen. dat de directie van het 
Nederlandsch m voor  Geschiedenis en t zich onlangs 
heeft gewend tot B. en W. van m met de vraag of de ge-
meente aan deze geschiedkundige afdeeling van ' s m 
de maquette van de Bazel's ontwerp voor  den w 
zou willen afstaan. 

t gemeentebestuur  heeft dit verzoek van de hand gewezen. 
. Op bldz. 530 le kolom, 4 en 5e regel v.o. gelieve men 

voor  veranderingsproces te lezen verouderingsproces:de2et/m 
6e regel van bldz. 531. le kolom moeten 4 regels vroeger  worden 
ingevoegd, d.i. dus voor  de 3e regel v.o. van de 2e kolom op 
bldz. 530. 
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. 

G 'S E V A N E -
J T O T BEV . . 

G OP G 24 OCTOBE . 
n deze vergadering sprak de heer  F. J. . B. , over  „d e 

. Ter  inleiding van dit onderwerp vertoonde spreker 
met behulp van de projectie-lantaarn een reeks historische 
prenten uit het , waartoe . van Gelder 
hem in de gelegenheid stelde. Voorts waren de wanden van de 
zaal behangen met duidelijk e plattegronden van den vijver , in 
aanvankelijken. tegenwoordigen en nieuwgedachten toestand, 
en met verschillende andere teekeningen en foto's, op het on-
derwerp betrekking hebbende. 

Behoudens op hetgeen spreker  over  zijn plannen met den -
vijver  publiceerde in het Bouwkundig Weekblad van 24 i j.l. . 
kwain de korte inhoud van zijn betoog hierop neer  : 
Volgens den heer z is het eigenlijke k 
een aesthetisch probleem, niet van verkeerstechnischen aard, 
want om het verkeer  van het Buitenhof af te leidem zijn direkt 
dri e a vier  afdoende oplossingen te noemen, te weten: het af-
breken van de kleine huisjes nabij  de Gevangenpoort (Plan Ber-
lage A, verdedigd o.a. door  wijlen J. J. van Nieukerkcn en door 
van ; het leggen van een dam in den Vijver  (Plan Ber-
lage B, verdedigd voornamelijk door  Victor  de Stuers. d 
werd deze oplossing voorgesteld door  B. en W.); vervolgens het 
plan von Stein.dat het verkeer  naar  de Groenmarkt wil afleiden 
en ten laatste een voorstel om de huizenrij  tusschen Buitenhof 
en Plaats door  te breken en zoo een parallelweg te scheppen. 

t noemt spreker  eenige voor  de handliggende verkeersver-
beteringen. e kosten van de verschillende plannen liepen 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

echter  zeer  uiteen en het was dus begrijpelijk , dat zij. die alleen 
het doel voor  oogen hadden het verkeer  te verbeteren, aan het 
goedkoopste plan. dat door  B. en W. voorgesteld werd, de voor-
keur  gaven. 
Niettemin ontspon zich een heftige strij d tusschen de aanhan-
gers der  voorgestelde plannen omtrent de schoonheidswaarde. 

n meende dat een demping van een deel van den Vijver  dezen 
voor  goed zou verminken; anderen dat de Gevangenpoort als 
historisch monumentin haarmiddeleeuwsche omgevinggespaard 
moest blijven. Zelfs gingen sommigen in hun historische aesthe-
tiek zoo ver, dat ze trachten wilden de Gevangenpoort haar  oude 
beteekenis te hergeven van Voorpoort van die . Een res-
taurati e in dien geest noemt spreker  tegenwoordig niet wel 
meer  doenlijk, daarvoor  is de afwijkin g van den oorspronke-
lijke n toestand te vergevorderd. e Vijver  heeft zijn beteekenis 
als verdedigingsgracht verloren, om die nooit weer  terug te 
krijge n ; evenzoo is de totale herinnering aan den ouden vesting-
bouw voor  goed verdwenen: de poorten, de grachten, de ophaal-
bruggen, enz. Wij  zijn er  op aangewezen dit transformatieproces 
door  te zetten, een nieuwen toestand in het leven te roepen, die 
zuiver  beoogt de schoonheid van den Vijver  te verhoogen. 

e tegenwoordige vijver  noemt spreker  nog wat huiselijk (het 
boschje in het midden, de eendjes, de gevangenpoorthuisjes), 
wat burgerlijk ; de toekomstige vijver  zou voornamer,monumen-
taler. representatiever  kunnen zijn. 

Voor  een vijver  kan men even zoo wel ideeën bedenken, als 
voor  architectuur  of voor  tuinen. Een kerkhof vijver  even-
tueele hygiënische bezwaren voor  een oogenblik buiten reke-
ning latend zou stil moeten liggen tusschen hooge populieren, 
een symbool van het eeuwige, onveranderlijke, kortom een 
filosofische vijver  zijn. t r  bij  Brugge is in harmo-
nie met de doode stad en wekt gelijke gedachten van wereld-
smart. Ook is het niet toevallig dat dit water r  heet: 
er  is, zegt spreker, geen verliefder  water  ter  wereld denkbaar. 
En ondervindt men de wereldsmart niet slechts in verliefde 
perioden? e wereld openbaart zich in zijn geweldige schoon-
heid en de mensch is bedroefd, omdat hij  die schoonheid 
niet geheel omvatten kan e n des jungen Werthers, 
de gezangen van Ossian). 

t water  van Versailles noemt spreker  vorstelijk , waardig en 
koket-speels ; voornaam als ze zijn passen de groote vijvers goed 
aan bij  het kasteel, terwij l het waterspel in de lusttuinen een 
onmisbaar  element vormt. 
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e e vijvers zijn eveneens luxe vijvers, bestemd om 
ons blijder  te stemmen. 
Wat kunnen wij  nu met den bestaanden r  doen, opdat 
het geheel een zelfde stemming opwekt ? We nemen den voor-
namen aanleg van den Vijverberg , de waardige architectuur  van 
het s als kriteriu m aan, en trachten den r  zijn 
huiselijkheid te ontnemen en aan deftigheid te doen winnen. 
(Balustrade, pergola, feestgebouw; zie genoemd artikel in het 
B. W. van 24 i j.l) . Veronderstellend dat men den r 
bij  voorkeur  van af den Vijverber g beziet, moet in de eerste 
plaats gezorgd worden dat dit stadsbeeld een duidelijken 
indru k maakt, dat het een zekere geslotenheid verkrijgt . -
toe is in het plan van den heer z de Buitenhofopening, 
naar  den Vijver  toe, verkleind, de aandacht afgeleid van den 

n Vijverber g door  de pergola, — het feestgebouw aan den 
kant van de Gevangenpoort (die verdwijnen of blijven kan) ont-
worpen, waardoor  getracht werd de dri e Vijverwanden tot 
typische architectuurwanden te maken, waarachter  het steeds 
drukker  wordend verkeer  niet meer  hinderlij k is. 
Als spreker  aan het eind van zijn betoog gekomen is, stelt de 
voorzitter  op zijn verzoek de gelegenheid open tot debat, waar-
van eenige heeren gebruik maken. Zoo wordt spreker  o.a. door 
den voorzitter  aangevallen op de pergola, die de fraaie huizen 
van den n Vijverber g voor  een deel aan het oog onttrekt . 

e heer z blijft , gelijk te verwachten was, bij  zijn meening 
dat die zijde van den Vijver  door  de pergola aan belangrijkheid 
zal winnen. 

e heer  Fels stelt spreker  de vraag, of hij  bij  het kleiner  maken 
van de opening van het Buitenhof naar  den Vijver  toe, wel ge-
dacht heeft aan het verloren gaan van het mooie kijkj e vanaf het 
Buitenhof op den Vijver  langs het . Voorts 
meent hij  dat de e Vijverber g nooit een gezochte wandel-
promenade zal worden en zou hij  het maken van een steenen 
balustrade langs het water, als zeer , betreuren. 
Op het eerste punt geeft spreker  toe, doch er  dient iets opgeof-
ferd! t tweede punt wordt door  hem betwist, terwij l hij  blijf t 
bij  zijn voorkeur  voor  een balustrade. 

e heer  de Clercq wil geen debat, noemt dit feitelij k onmogelijk, 
daar  hij  ervan overtuigd is dat spreker  voorloopig niets als voor-
deelen in zijn ontwerp, ook als idee alleen (oplossing daarge-
laten), zal blijven zien. j  wil hier  bekennen, dat ookhij  eens 
een plan maakte voor  een groot gebouw ter  plaatse van des hee-
ren ' restaurant, waarvan hij  echter  spoedig het totaal-
verwerpelijk e inzag. j  meent dat hier  geen architectuurbeeld 
met moedwil geschapen moet worden, dat daarvoor  elk ander 
punt in den g of Scheveningen meer aangewezen is dan dit. 
Als niemand het woord meer  verlangt, dankt de voorzitter  den 
heer z voor  zijn onderhoudende rede, en sluit daarop de 
vergadering. 

 lste Secretaris 
. G. . 

G  EN N V A N 
E J T O T G

. 

Vijfd e Gevelwedstrijd, te houden in het begin van November 
1913. in de gemeenten , , Bloemendaal, Scho-
ten en e en Spaarnwoude. 

e wedstrijd wordt uitgeschreven door  de Afdeeling m 
en Omstreken van de j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst. e Afdeeling belast zich ook met de regeling en heeft, 
teneinde eenige tegemoetkoming in de belangrijke kosten te 
krijgen , zich gewend tot de besturen van bovengenoemde ge-
meenten, tot de besturen van verschillende vereenigingen, die 
daarvoor  in aanmerking komen, terwij l tevens in de bladen een 
oproep aan particulieren werd gericht, om eveneens hun steun 
te willen verleenen. All e gemeenten hebben bijgedragen, hetzij 
financieel, hetzij  door  medailles beschikbaar  te stellen. Voor 

e moet de goedkeuring van den d nog volgen. Van 
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de vereenigingen is tot nog toe ..Bloemendaals Bloei"  de eenige, 
die een medaille beschikbaar  stelde, doch verwacht wordt, dat 
nog andere vereenigingen en particulieren en b.v. maatschap-
pijen tot exploitatie van bouwterreinen met hunne bijdragen 
zullen volgen. 
Al s juryleden zullen optreden de heeren: 
J. , B. , (aangewezen door  den Burgemeester  van -
lem), te 's-Gravenhage. 
A. P. Smits, (aangewezen door  den Bond van Nederlandsche 
Architecten) te . 
Alb . Otten, (aangewezen door  de j  tot Bevordering 
der Bouwkunst), te . 

. J. . Walenkamp, (aangewezen door  het Genootschap Archi -
tectura et Amicitia) , te Amsterdam. 
W. F. C. Schaap, C. B. , (aangewezen door  de afdeeling m 
en Omstreken van de j t. . d. B.)te Arnhem. 
Beoordeeld zal worden de bouwkundige waarde van alle gevels 
en gebouwen (hetzij  openbaar  gebouw, woonhuis, winkelhuis, 
villa , arbeiderswoning, enz.), voltooid tusschen 1 Januari 1908 
en heden. 
Bij  deze beoordeeling zal er  tevens op gelet worden, of het 
gebouw door  zijn vormen, kleur  en materiaal past in zijn 
omgeving. 

t doel, dat met het uitschrijven van dezen wedstrijd beoogd 
wordt, is: 

t bevorderen der  bouwkunst, als zijnde de kunst bij  uit-
nemendheid uit cultuurhistorisch oogpunt. 

t gevolg van dergelijke wedstrijden is, dat regeeringen en 
particulieren gaan inzien, van hoeveel belanghetons omgevende 
schoon is uit een oogpunt van volksontwikkeling. 
Tevens worden de bewoners van stad en omgeving door  de 
uitspraken van een deskundige jur y attent gemaakt op wer-
kelijk e schoonheid, terwij l dikwijl s ijdele pronk en opschik met 
schoonheid verward worden. 
Ten slotte worden toekomstige eigenaars van gebouwen, door 
in het vooruitzicht gestelde bekroningen, er  wellicht toe ge-
bracht meer  aandacht te gaan schenken aan de bouwkundige 
waarde hunner  gebouwen. 
Als hoofdprij s wordt uitgeloofd de groote gouden medaille, ge-
slagen op den stempel van de Afdeeling m en Omstreken 
van de . t. B. d. B. e medaille valt ten deel aan den eige-
naar  of eigenares van het gebouw door  de(n) schoonste(n) 
gevel(s) afgesloten. 

r  enkele gemeenten bij  hunne bijdragen den eisch stelden, 
dat de door  hen uitgeloofde prijzen in de respectieve gemeen-
ten moeten blijven, zullen de verdere bekroningen voor  elke 
gemeente afzonderlijk plaats vinden, waarbij  al naar  gelang de 
bouwkundige waarde der  gebouwen, in elke gemeente een aan-
tal medailles zal toegekend worden aan de respectieve eige-
naars dier  schoonste gebouwen, zooals de jur y dit zal wenschen. 

e bouwmeesters der  bekroonde perceelen zullen getuigschrif-
ten ontvangen. 

, 27 October  1913. 

Namens de Afdeeling . en O. van de . 
tot Bevordering der  Bouwkunst, 
JB. VA N N BAN, Voorzitter. 
J. B. VA N , Secretaris. 

. 

G ft 
door . . E. VA N A . 

. 

Voor  Architectuur  dus geen JSouu'advie.sgevers, maar 
Architecten. Geen verbeterde, omgewerkte, den smaak 
van dezen en genen aangepaste plannen, maar  ontwer-

pen, „inventa"  door  min of meer  —, het zij  zoo maar 
dan toch immer eenigermate, geïnspireerden; inventa, 
door  wie het vak kennen en zelfstandig, persoonlijk, 
de kunst meester  zijn. Van wie daarheen streven eh, 
door  welke corporatie dan ook, heden als architect 
erkend zijn, moeten velen zich zelf herzien! t klink t 
wat stout, dat weet ik wel. En toch is meer  dan ooit 
noodig dat de architect zich rekenschap geve van wat 
hem onderscheidt van den niet-architect. En ook wie 
laat bouwen moet in staat zijn, mits behoorlijk voorge-
licht , te zien wat „bouwkundig "  werk en wat „architec -
tuur "  is. 

t is natuurlij k te ver  gegrepen, in eenige weekblad-
artikel s dit principieele verschil in vollen omvang aan 
te toonen. Toch moet ik nu trachten enkele lijnen aan 
te geven waardoor  zij, die geen klaar  beeld van hun roe-
ping zien, zich kunnen voorstellen wat het kenmerkende 
van hun arbeid moet zijn. Want het is niet voldoende 
dat de architect weet wat hij  uit de onderscheidene 
materialen, steen, hout, metalen, kan samenstellen, 
hij  moet ook de wijze waarop materiaal tot onder-
deden van gebouwen wordt verwerkt, beheerschen, 
hij  moet meester  van den vorm zijn. Als dus uit 2 stijlen 
en 2 liggers een lichtraam, uit een aantal steenen een 
boogopening wordt geconstrueerd, dan moeten de zoo 
ontstaande vormen voldoen aan zekere verhoudingen 
die èn op zich zelf èn in hun omgeving het geoefend oog 
voldoen. 
Wi l nu een architectonische schepping, hetzij  die een 
woonhuisgevel of een beursgebouw tot voorwerp heeft, 
den beschouwer ontroeren, voor  het gevoelig oog een 
gewaarwording van schoonheid wekken, dan is noodig 
dat in het ontwerp een maatstaf, een in elk onderdeel 
passende afmeting aanwezig zij. Bij  velerlei vergelijking, 
bij  voortgezette studie, zal blijken dat, hoe meer deze 
eenheidsmaat aan den mensch als geocentrisch wezen 
ontleend is, hoe eer  het kunstwerk den beschouwer-
in-' t algemeen zal voldoen. r  dat is niet genoeg. 
Als in een gevel, (toch het meest sprekend, aan den 
dag komend deel van elk gebouw) partijen zijn van on-
gelijke oppervlakte, dan moeten de deur- of lichtope-
ningen in elk gedeelte, zich tot de vierkante maat van 
het deel waarin zij  geplaatst zijn, in gelijke mate ver-
houden. t mij  dit met een voorbeeld en tegenvoor-
beeld aantoonen; 
1. n het s te Franeker, worden de ramen in 
aantal en afmeting kleiner, naar  de mate waarin het 
gevelgedeelte, waarin ze omsloten zijn, geringer  opper-
vlakte heeft. 
2. Van een modern woonhuis aan de Statenlaan te 
's Gravenhage *) verhouden zich in het avant-corps de 
lichtopeningen tot het gevelvlak ongeveer  als 1: 3. e 
rechts en links terugvallende gedeelten echter  is die ver-
houding . 
n 't eerste geval wordt het pog bevredigd, en ons archi-

tectonisch kunnen vindt ook harmonie in de overeen-

*) k spreek in dit artikel uitsluitend van werk onzer  erkende 
of gediplomeerde architecten. 

stemming tusschen het geringer  lichtoppervlak en de 
kleinere, minder  hooge, daarachter  liggende vertrekken. 
n het tweede voorbeeld doen de groote raamopeningen 

niet alleen hinderlij k opdringend in de hen omvattende 
terugliggende partijen , maar  ze stellen ons ook de 
vraag, waartoe voor  de klaarblijkelij k er  achter  aan-
wezige kleine vertrekken deze groote lichtoppervlakt e 
noodig was. t de groote lijn,  de as, de kern van het 
bouwwerk in het eerstgenoemde werk gezien wordt, en 
in 't tweede gestoord, ja geheel verduisterd, behoeft 
niet eens betoog. 
Toch is kennis van dit alles, en van de daarbij  behoo-
rende wetten omtrent versiering en kleur  niet voldoende, 
en moet: „geïnspireerd zijn"  als tweede hoofdkenmerk 
van elk goed architectuur-ontwerp gelden. Nergens 
beter, grootscher  haast, komt dit tot uiting dan aan het 

s te Bremen. 
Er moeten opgaande lijnen, verdeelassen zijn in een gevel, 
natuurlijk . Wie onzer  zou een raam in eenige verdieping 
durven plaatsen anders dan boven het daaronder  ont-
worpen venster? r  zie nu het s te Bremen. 
Alles trekt naar  de hoofdlijn , de kern van het bouwwerk. 

e middenparti j  heeft een hoogen topgevel, de grootste 
lichtoppervlakte, de rijkst e versiering. Bovendien nog 
worden de vensters ter  weerseinden van de zijvleugels 
kleiner; de topgevel-daklichten, rechts en links, staan 
niet in 't midden van die zijvleugels, zelfs niet midden 
boven een der  regelmatig verdeelde ramen of dammen, 
maar  zijn, ter  will e van de groote lijn,  een eind naar  't 
midden toe geschoven, dit als 't ware steunende, en 
tevens het evenwicht inde monumentale dakvlakte be-
warende. Ja, een zeldzaam kunstwerk is dit Bremensche 

! 

t nu de genoemde beginselen die men, in hoofdzaak, 
in elk goed studieboek over  architectuur  vinden kan. 
de meest uiteenloopende oplossingen kunnen geven, ligt 
voor  de hand en blijk t alom. n speurt een goede toe-
passing in het beste der  mij  bekende werken van n 

, de Schouwburg te . n vindt ze 
terug in de ontwerpen-Vredespaleis van Saarinen, van 
Elstner  en Utinger, in bijna alle architectuur  van de 
Bazel, in den winkelhuisgevel van Prof. Evers aan 
't Van n te , in een nieuwe 
vill a aan de Steynlaan te m en in werk van 
velen meer. 

r  bij  nog vele anderen is de kennis dier  hoofdele-
menten eener  goede bouwkunst maar  al te dikwijl s zoek. 
En als ik zie hoe aan een vill a aan de g te 
Amsterdam (is het ontwerp niet de schoonheidscom-
missie gepasseerd?) in 2 van de 4 gevels het raam, deze 
voorname maateenheid, in 9 a 10 verschillende propor-
ties is toegepast, hoe daarenboven hoofdingang en 
schoorsteenen vrijwe l als quantités negligeables zijn 
behandeld, zoodat men zich afvraagt, is dat nu werk van 
eene onzer  collega's, dan is het niet te verwonderen als 
de roep ons tegenklinkt: „Herzie U zelf

r  ook, en vooral, verbeter  het onderwijs! 
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Afb . 8. e l aan de U. . Frauekirche te Bremen. 

N V A N E E N 
B E . Q 

 C. . 

, . 

Vervolg van blz. 542. 

n zoo kwam ik van uit de Sögestrasse lang-
d op de markt , na eerst voorbij 

jde U. . Frauekirche te zijn gekomen, welke 
e kerk buiten onze beschouwingen 

zal blijven. r  wat wel even dient te worden gere-
leveerd is het l aan den toren van 
deze kerk geplaatst. Tot mijn spijt is het mij  niet mogen 
gelukken te weten te komen, welke beeldhouwer dit 
monument heeft gemaakt. t is een paneel, dat in 
dri e kwart relief een levensgroote figuur  te paard 
geeft. e gewone houding van het beest, het rustig 
en eenvoudig zitten op het ros, de souplesse der 
plooien van den mantel, de beschaafde beitelslag, 
waarin een en ander  tot uitdrukkin g is gebracht, de 
door  den zandsteen bedongen stijleering der  anato-
mische spierbewegingen, en nog zoo veel meer, brengt 
ons tot bewondering, en stelt den opposanten in 't on-
gelijk, die meenden dat het schennis was, om aan den 
gevel van de oude kerk een moderne uiting te metselen. 

r  het verschil van steenkleur  komt het monument 
los. En opnieuw bekoorde mij  de zuivere verhouding, 
het niet mis-zijn,waar  de gothieke beelden aan de gevels 
van het oude s wel mis zijn. Zeker, in sommig 
opzicht hebben deze door  hun wars-zijn van realiteit, 
zooals wij  die verstaan, meer  een*  bouwkundige aard 
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Afb. 9. d beeld voor  het s te Bremen. 

dan het ; maar  de waardeering wordt 
weer  ernstig bedreigd door  de, ja laat ik 't maar  zeggen, 
wanstaltigheid der  onderlinge verhoudingen. Een reu-
zenbovenlijf, met een veel te kort onderstel. En al zijn 
de plooien der  kleeren nu ook nog zoo „bouwkundig" , 
mij  blijf t hinderen het feit, dat het evenwicht der 
onderdeelen van de figuren eenvoudig zoek is geraakt. 
Onwillekeuri g krijg t men 't idee, dat de beeldhouwer-
gothieker.. . maar  vast begonnen is, en al hakkende 
onderaan is gekomen. Over  de helft gekomen bemerkt 
hij  dan tot zijn schrik, dat hij  er  nog lang niet is, en dan 
moet alles maar (zooals een kind zou doen) wat ingekort 
worden. Zóó deden mij  deze beelden aan. t noem ik 
dan niet meer  .stijleeren", waarvoor  deze verhoudin-
gen vaak worden uitgemaakt, doch kinderlijk e onhan-
digheid, die, tot zekere mate, van-zijn-tijd-is . Wij  zullen 
't nu echter  heusch wel laten. 

Zoo staat er  ook op de markt voor  het s een 
steenen beeld van d der , dat in + 1400 
opgericht is. Oorspronkelij k was 't van hout, doch toen 
het bijna vergaan was heeft men het gerepareerde ding 
in zandsteen nagehakt. d draagt aan den linker -
arm (hóe, dat moet men maar  niet vragen, want zijn 
linkerhand houdt zijn gordel vast en zijn rechter 
zijn zwaard) een schild met den adelaar. t adelaars-
veld wordt omlijst door  een rondschrift , dat ons -
landers al zéér verstaanbaar  is, n.m. .Vryheit do ik 
ju openbar, de l und mennich Vorst vorwar  desser 
Stede ghegheven hat, des danket Gode is min . 
Ook dit beeld heeft m. i. slechts zijn historische waarde, 
voor  onzen tij d valt er  weinig van te leeren. Stug, 

zeer  zeker, maar  dat sluit nog geen schoonheid in 
zich. n liever  de waarachtige schoonheid be-
wonderd van het l van Bismarck, dat daar 
statig en stoer  om den hoek heen komt van den 

. Een sterk spierig, kort-en-bondig paard 
draagt den oermensch Bismarck, die in harnas en 
helm op, een gladheid toont van saamgebonden 
kracht . , stug gezeten op zijn pootig paard, 
komt hij  als een geest den hoek om zetten. Juist 
ontving het beeld zijn zonnebelichting, terwij l de 

m aan deze zijde zijn schaduw had. Zoo'n massa 
schaduw, die als een kolossus den blauwen ijlen 
lucht in gaat; en dan komt het beeld rustig, zich 
zelf bewust, den hoek om. Een zéér eenvoudig, en 
juist daardoor  niet concurreerend voetstuk draagt 
het geheel. n spreekt wel eens van de waarde 
der omgeving. Nu, wanneer  het beeld niet tegen 
dezen Gothieken dom was geplaatst, maar tegen 
een of ander  vriendelij k renaissance geveltje, dan had 
het zeker  deze geestelijke werking moeten missen, en 
had het nimmer dezen geweldigen indruk kunnen maken. 
Nog dient even vermeld te worden de sier  van de twee 
trappen, aan de kopsche kanten van het . Aan 
de eene zijde staan naast de trap twee geharnaste 
ridder s met getrokken zwaard en lans in brons; aan de 
andere zijde twee ridder s te paard. e vier  beelden 
zijn van een vlotheid in modellé, van een geacheveerd-
heid en een verzorging en bovenal zoo goed brons-van-
modellé gebleven, dat ze tot voorbeeld mogen strekken. 

, ja hier  en daar  zelfs impressionistisch, 
maar  in geen geval zoo, dat er  de .onmacht"  van den 
modelleur  uit zou zijn te bemerken. Een gemakkelijk-
heid van doen, die benijdenswaardig is. 
U verder  te vertellen van welke schat aan oude gebouwen, 
Bremen nog bevat, zou wel de moeite waard zijn. r 
al ben ik het eens met den zin: dat men het oude moet 
ontginnen, om het nieuwe te kunnen beginnen, aan den 
anderen kant staat weer  de spreuk van Baco: „Zij , die 
vroegere tijden te veel bewonderen, zijn slechts een 
vloek voor  het nieuwe"  .Van de oude schoonheid is reeds 
zoo veel gewag gemaakt; herleving is in zoo menig 
opzicht gekomen; laten wij  nu toch vooral een open 
oog hebben voor  wat het nieuwe ons aan rijp e dingen 
te genieten geeft. En waar  de oude kunst in zooverre 
klassiek is, dat ze onmiddellij k in onze opvattingen ge-
lascht kan worden, daar  zal ik trachten een enkel woord 
er  over  te zeggen. Zoo zou bijvoorbeeld een studie over 
de vooruitgang van ruitermonumenten zeer  belangrijk 
kunnen zijn. Wij  zouden dan zien wat men al niet heeft 
aangedurfd als uiting van buitengewoon , al 
leed daar  ook de waarachtige kunstgevoeligheid onder. 
Zoo bijv . het ruiterstandbeeld van August der  Starke 
in , welks paard op zijn twee achterpooten 
staat, met ruiter  en al op den rug: om ten slotte te 
geraken tot de meest volmaakte rust-in-actie van 
weer  een ander  ruitermonument, als bijvoorbeeld dat 
van g Albert , eveneens in . 

, waar  wij  later  toch n nog behandelen 
zullen, zal ik mijn reis volgen, zooals de trein mij  bracht 

Afb. 10. Bismarck l te Bremen. 

en worden wij  in , uit het station komende, 
pardoes getroffen door  den bouw van het l -
scher  hof, dat in natuursteen is opgetrokken. t mas-
saal opgetrokken pand vindt zijn rustige indeeling door 
groote steigende, met zware canneluren voorziene 
muurverdikkingen , die geen pilasters zijn, maar, ik zou 
haast willen zeggen, afgeronde muurverdikkingen , 
steunbeeren. r  tusschen in telkens twee ramen 
beneden en boven, welke ramen in het gevelvlak iets 
achter  die steunbeeren gelegen zijn. Gescheiden zijn ze 
door  een breede muurpartij , en afgedekt eveneens door 
een breed muurvlak . Telkenmale is er  in dit laatste 
muurvlak boven de ramen en in den as van het raam 
een brok decoratief beeldwerk aangebracht. Ook boven 
deze ramen loopt een afdekkende meebuigende band, 
die als 't ware een cordon vormt, waarboven dan de 
gootlijstverdieping, waar  meerdere ramen zijn geplaatst, 
elk gescheiden door  zuiltjes. e steigende steunbeeren 
worden daar  ter  plaatse teruggemodelleerd tot figuren 
van een buitengewone beteekenis. t oog wordt naar 
boven getrokken. n richt zich naar  het bovengedeelte 
van den gevel, om daar  de rijk e gootlijstverdieping te 
bezichtigen. Prachtig, neen meesterlijk zijn daar  de 
bouwbeeldwerken aangebracht. k gemodelleerd, 
eenvoudig en kloek van spier- en vleeschwerking, staan 
er  de mannen- en vrouwenfiguren. k herinner  mij  een 
manfiguur, dat staat te leunen op een stok. Een krach-
tig, ernstig mannengezicht met zeer  eenvoudige hoofd-
bedekking, soepele spierwerking, pittige, eenvoudige 
wijze van weergave. n weer  een vrouwfiguur , dat 
met de armen in de zij  en de handen op den buik, een 
tros druiven vasthoudt. Getooid met een weelde van 
haar  en van een groote rijkdo m van vormen, staat het 
beeld daar  rustig geflankeerd door  twee kinderen, 
die in gebaar  van den druiventro s te willen afplukken, 
meer  voeting geven aan dekonischtoeloopendebeenen 
van de vrouwenfiguur. Een beeld van loutere vrucht-
baarheid en weelde. Ook bij  deze beelden is het naakt 
niet verdonkeremaand. k geloof zelfs, dat als men pogin-
gen daartoe had gedaan, de natuurlijkhei d van gedach-
ten in gevaar  zou zijn gebracht. Nu aanvaardt men deze 
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Afb. 11. Tyl Uilenspiegelbron te Braunschweig. 

menschelijke schoonheid zonder  meer, en de adel van 
werkwijze, van steenbehandeling geeft een waarborg 
voor  kunstzinnig genot, om zich zelf. Ja, zoo ooit, dan 
gevoelt men in dit gebouw de rijphei d van ons modern 
kunnen, en ik acht het gelukkig, dat we begonnen 
zijn den strij d aan te gorden tegen conventie en zoe-
telijk e namaak. Namaak, die geen „vervolg "  is op het 
werk van vorige geslachten, geen verder  doorgaan 
is op den ladder, die beklommen werd, maar  die een 
zoutelooze voorzichtigheid gaf van „allemansvriend-
schap". t is een reeds zoo vaak gezegde waarheid, 
dat er  van de „Bron "  zoovele wegen gaan, en dat, is 
een weg platgetreden, men wel doet, terug te gaan naar 
de bron, en weer  een andere weg op te zoeken en in te 
slaan. Wij  weten het allen wel dat er  een zoeken is, 
deels geleid door  de , deels door  de -
sieken. e architect van het r  hof heeft m. i. 
de bron der n opgezocht en vond een nieuwen 
weg. 

Een nieuwe uiting, welke echter  het e karakter 
volmaakt in zich opgenomen heeft. t kan men niet 
zeggen van het gebouw, dat in de Grosse Packhofstrasse 
gezet wordt door  de architecten Friedric h n 
& y Braband. e gevel is buitengewoon sterk 
geïnspireerd op het Grieksch (Jonische zuilen en can-
nelures). e architecten hebben m. i. een zéér goede 
oplossing gevonden voor  de lastige opgave een huis te 
bouwen op een onderpui van winkelruiten . s zij 
hebben gewerkt als volgt: s en rechts van den 
gevel is een woonhuisdeur, welke gevangen staat tus-
schen twee zéér zware massale stukken. Zoodoende 
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staan er  dus als het ware 4 groote, sterke pooten. p 
is een reuzenlatei gelegd, van misschien wel een r 
hoogte en van een lengte als de geheele facade. n 
bouwt de gevel zich verder  op. Vermoedelijk moet deze 
„balk "  nog bekleed worden, doch te midden van bouw-
materiaal en steigers kon ik toch reeds in ovale nissen 
gebeeldhouwde kinderfiguren ontdekken, die met horen 
van overvloed, of 'n beertje, of 'n gitaar  gesierd, mij 
onwillekeurig aan a della a deden denken. 
Ook was er  nog een allergeestigste snuiter  bij  met een 
druiventros. Boven op den gevel, die met een tympaan 
eindigt, staan zéér schoone beelden, die naast de Tana-
gra-figuren het rustig zouden kunnen volhouden. e 
geslotenheid der  draperieën, de rustige beweeglijkheid 
der  plooien, de statige houding der  figuren, getuigen van 
een weloverlegdheid en een zorgvolle overgave, die van 
weer  heel andere orde is dan de charmante beelden van 
het r . Vlak daarbij  in dezelfde straat 
wordt een pand gebouwd voor  een Zigarren & -
tessen Geschaft. s wérd de gedachte aan Congo 
levendig. e architect . Friedrich s is hiermee een 
zéér schoon werk aan het stichten. r  en daar, waar 
de rythme of de steun het eischt, was een stuk steen 
vooruitgeschoven, dat, toen ik daar  was, zijn bewerking 
onderging. Uit den steenen wand ontwikkelt zich het 
lichaam van een Congoleesche vrouw, die om de len-
denen slechts een touw heeft, waaraan langwerpige 
bladen of stukken schors bevestigd zijn. Om den enkel 
een paar  ringen. Om den hals een kralen ketting, die 
ver  over  de borsten heen hangt tot op de buik. Een 
groote ring in de oorlellen, en een zak over  den schou-

der  wordt door  de rechterhand vastgehouden. e 
linkerar m hangt slap. e koele beschouwing zegt 
niets. Zooveel te meer  het werk zelf. Uitstekend is de 
overgang van de verdiepte groeven en profielen van 
den pyloon naar  het beeld, het rustige vooruittreden 
van sommige onderdeelen, het zuivere steenkarakter, 
de evenwichtige behandeling, door  hier  en daar  een 
accent te geven, waar  de rust het gevaar  bracht van 
stil te worden. g die plaatselijke belangrijkheid, 
die daardoor  andere versiering niet beconcurreerde. 
Weggedoken in en opgedoken uit den steen zelf. Een 
zeldzaam stuk bouwbeeldwerk. Werkelij k daarbij  valt 
het oude werk bijvoorbeeld aan het baksteenen altes 

s wel wat erg af en wordt dat min of meer 
kinderachtig. Overbekend is het oude e 

. k wil daarom alleen wijzen op de gevelsier, 
in den vorm van figuren uit den riddertijd , die in den 
topgevel zijn opgelost, op een wijze zooals wij  heden 
ten dage ook ons bouwaardewerk zouden willen toe-
passen. 

g is er  gemetseld, elk onderdeel naast het andere 
onderdeel, waarbij  het terra-cottakarakter  geen geweld 
is aangedaan. e voegen van den steen zijn ook in het 
beeldwerk rustig te zijner  plaats vertoond en kleuren in 
hun lichteren pate zeer  gunstig tegen den donker  rooden 
baksteen, waarin groen geëmailleerde steenen (vaak 
en-profiel) een tintelend effect geven. e werkwijze, ja 
daarvan zou te leeren zijn. Van de opvattingen niet, 
en het is een heuglijk feit, te erkennen dat wij  werkelij k 
verder  zijn gekomen op den ladder. 
En zoo zijn er  meer  dingen in , die in zekeren 
zin belangrijk zijn, bijv . de Alt e i van gothischen 
oorsprong. r  wij  zoeken bouwbeeldwerk en gaan 
dus in deze beschrijving ook den houtbouw voorbij , 
welke een buitengewone eigenaardige bekoring heeft. 
Van r  naar  Braunschweig kwam ik in de 
laatste plaats geheel en al in de sprookjeswereld van 
lang-vergeten jaren. w voor  en na, in tallooze 
variaties. Boersch van doen, achteraf geplaatst, door 
geen anderen geest bezield dan door  dien van goed-
geldverdienenden burger. Allerleukste achterbuurten, 
waar  men er  op bedacht is zijn geveltje toch vooral 
den voorbijganger  te toonen. Opgesmukt in allerlei 
kleuren, waarvan rood, blauw en geel wel de meest 
domineerende zijn. r  en daar  de letters van de 
spreuken opgehaald met wat goud. Bijna elk huis 
vertelt ons van een of andere wijze gedachte. Soms heel 
goedig geprofaneerd, en toegepast op hun brood-
verdienen, maar  toch meestal afkomstig uit den bijbel. 
En mocht men den zin er  niet dadelijk van snappen, 
dan bij  wijze van klapper  wordt de bron van herkomst 
aangeduid, door  een korte bij  vermelding van Johannes 
zooveel, vers zooveel. Gemüthlichkeit , in bedenkelijken 
vorm. Bedenkelijk, omdat er  geen/«r  zit in de mensch-
heid daar. t leven is er  een van oud-roest. Verbaasd, 
en min of meer  paf, staat men voor  een gebouw, dat 
bijvoorbeeld van de leelijke verblend steen is opge-
trokken. r  dat is gelukkig maar  zéér sporadisch. 
Stil is het er. Vooral in het oude gedeelte, als in een hof. 

Afb. 13. s s te Braunschweig 1536. 

't Wordt hoog tijd , dat er  weer  eens een Tij l Uilenspiegel 
geboren wordt. j  zal de menschen daar  weer  met 
even veel succes bedotten, als zijn voorganger, die im-
mers ook daar  geboren werd, of in elk geval daar  geleefd 
heeft. Er  is daar  nog een bron, die ervan vertelt. Een 
allergeestigst ding. Ook al mee geestig, omdat er  een 
geschiedenis aan verbonden is. Braunschweig n.m. zou 
een „neues Bahnhof"  krijgen en alles was zoowat ge-
regeld. 
Tot... dat het niet kwam. e „drollig e Streich"  heeft 
den bankier d aanleiding gegeven, zijn hart te 
luchten en hij  bood op zekeren dag de stad een Uilen-
spiegelbron aan, welke dan ook geplaatst werd op het 
plein, vlak voor  den bakkerswinkel waar  de deugniet zijn 
kunsten in den goot heeft vertoond, en zijn slof onder  de 
menschen wierp. e uitdrukkin g van Tij l is buiten-
gewoon ondeugend, en vol humor. t zijn eene slof nog 
aan houdt hij  zich aan den goot vast. k vlot van 
modellé is dit bronzen ding. En om het geval nog 
meer  bekoring te geven, heeft hij  gezelschap van een 
paar  apen en papegaaien gekregen. e manier  om in 
kort e zetten de donzen veerendos van den papegaai te 
geven, of de slappe harigheid van een aap, of de dierlijk e 
menschelijkheid van zijn confrater  aap, is meesterlijk 
gelukt. Vluchti g gemodelleerd met een gemakkelijkheid, 
die eenvoudig niets te wenschen overlaat, en ons ver-
bluft . , vlot, „geschmeidig". t is goed te zien, 
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Afb . 14. t nieuwe station te g (voltooid voorgesteld). 

dat de levenslustige modelleur  er  zelf pleizier  in had, 
toen hij  de bron schiep. 

Op een Ansichtskarte van het „malerische Braunsch-
weig"  staat: n hort fast wie er  (Uilenspiegel) 
spricht: n Eulenspiegel habt r  jetzt, n neuen 
Bahnhof nicht!! ! 

e overgang van deze blijmoedige, vroolijk e en vlotte 
beeldengroep naar  het , dat in de tweede 
helft der  12de eeuw door h der e werd op-
gericht als teeken van zijn Oberhoheit, is wel heel sterk. 
Stug van lijn , door  en door  gelijkend op de ons allen 
bekende aquamaniles, welke op de.tentoonstelling te 

t en te g geweest zijn, en nog in het 
aartsbisschoppelijk museum te Utrecht bewaard wor-
den, staat het betrekkelij k groote beeld op een voetstuk, 
dat van twijfelachtigen ouderdom is. Strak is de vorm, 
en gestyleerd de geheele opzet; het beest heeft een 
geopenden muil , die... zeker  bedoeld is om schrik aan 
te jagen. Ook alweer, de omgeving werkt hier  goed 
mee. Zoo vlak bij  den m en den Burggraben staat 
het monument op den Burgplatz in een ruimt e en te 
midden van gothieke patriciërshuizen vol kleur  en hout-
snijwerk e . Als standbeeld staat het, 
en komt het onze opvatting meer  nabij  dan het overigens 
krani g gebeeldhouwde beeld van g Wilhelm, er 
vlak bij . Een knap stuk werk, met een krachtige uit-
drukkin g in het bronzen modellé (de s hebben 
al wat paarden gemodelleerd !) t is volmaakt realis-

Afb. 15. e entree-vestibule van het nieuwe station te . 

554 

tisch, doch tevens vlot gedaan, 
waarbij  geen kunsten uitge-
haald zijn tegenover  de brons-
giet-techniek, zoodat het een 
bezichtiging zeer  zeker  waard is. 
Van Braunschweig naar -
deburg gegaan, kwam ik tot de 
overtuiging, dat ik iedereen 
moet afraden in g af 
te stappen. Niets „malerisches", 
niets „architectonisches"  is er 
te vinden, 't s of deze stad, op 
een goeden dag, tegelijk uit 
den grond is komen opzetten. 

Geen oude en geen moderne geest. Protzig-cement 
dat geverfd is, enz. t eenige wat een bezoek waardis, 
is het klooster  van onze lieve Vrouwe, met den klooster-
tuin, 't Verblij f was dan ook maar  zéér kort , om frisch 
naar g te gaan. A l dadelijk bij  het station, 
is men „erin" . Zooals Bach of Beethoven ons pardoes 
in hun muzikale gedachten plaatst, ons er  in één slag in 
heeft en meevoert, zoo ook ondergaat men in dit -
ger  station den indruk van geweldig opbloeiende men-
schenkracht. Als de architecten het hebben over  ruimte-
kunst, dan kunnen ze zich verlustigen in deze uiting 
van overzichtelijkheid, van practische aaneengroe-
peering der  noodzakelijkheden, en rustige plan-verdee-
ling. , grootsch licht. t wil mij  voorkomen (zeker 
weet ik het niet, omdat d mij  in zijn geheel 
niet bekend is) dat er  hier  een monument van men-
schenwil en -durf wordt neergezet, als nog nimmer 
vertoond is in Europa. e architecten w en e 
zijn de vaders van dit reuzencomplex, en dit ten gevolge 
van een prijsvraag. n zal zich de bijzondere en in 
aanmerking komende ontwerpen wel herinneren uit de 

e en e bouwvakbladen, waaruit te 
zien was, hoe het werk dezer  twee naar  voren kwam. 
k meen aesthetisch. Op het architectonische waag ik 

niet nader  in te gaan. Een vergelijking der  ontwer-
pen was ook al mee reeds daarom zoo belangrijk , om-
dat zij  alle van een in-duitschen, maar  bovenal 
modernen geest waren bezield. Ja, d wordt 

in menig opzicht benijd om zijn rij p wordende -
E uitingen. Geen land, zou ik zoo zeggen, dat 

meer  er  zich op toelegt, uiting te geven aan de 
moderne idee, dan juist onze nabuur. En al zijn er, 
zooals ik hiervoor  reeds opmerkte, verschillende 
stroomingen waar  te nemen, al is er  een zéér  dui-
delijk naar  voren tredende drang, zich weer  aan 
den bron der  klassieken te laven, te ontkennen valt 
het niet, dat de uitingen uit overtuiging geboren 
worden, zonder  de futloosheid van namaak, welke 
ons Vaderland maar  bij  voortdurin g aan den 
vreemde vertoont. Zoowel in , om de Ame-
rikanen lekker  te maken, als daar  buiten (zie de 
Nederlandsche paviljoens op de laatste buiten-
landsche tentoonstellingen.) e kunststeden Ber-
lijn , n en n gaan EENzelfden weg, 
doch zij  hebben elk de charme van een „persoon-

lijkheid" . n van één vader  hebben ze een 
zekere familietrek , bij  alle verdere verschil. En 
die familietrek is er  een logische, moderne geest, 
een ernstig trachten uiting te geven aan de gestelde 
eischen der  20ste eeuw, en gebaseerd op de eeuwi-
ge schoonheid. e schoonheid, die zijn bakermat 
vond bij  de Grieken, bij  de Egyptenaren, bij  de Chinee-
zen, al naar  de individueele voorbeschiktheid van den 
priester-der-kunst. t angstvallige, vooropgezette 
negeeren van de stapelkunst, van de bouwkunst der 
zuivere, klassieke oudheid is immers een tastbare dwa-
ling. Een mensch wordt niet geboren uit water  en lucht, 
en kan dan ook niet negeeren het geslacht, dat hem leven 
schonk, kan niet ontkomen aan de atmosfeer, waarin 
hij  leeft. h wanneer  de vorige geslachten hem niet 
voldoenden waarborg meer geven van den goeden 
weg te volgen, dan zal hij  zich weer  naar  de bron van 
alle schoonheid wenden, en, zooals ik reeds hiervoor 
opmerkte, weer  een anderen weg uitgaan. Een anderen 
weg, al naar  den aard van zijn . t wij  aan het 
station te g een sterk n geest gewaar 
worden, maar eveneens een sterk klassieken geest, die 
al of niet begrepen is, bewijst slechts het ernstige stre-
ven, dat voorop staat, en dat, voor  zoover  ik -
land ken, een gemeenschappelijk streven geworden is. 

m benijden wij  kleine s den grooten 
broer  naast ons. r  is geen twijfe l meer, daar  is de 
kracht van overtuiging. t individualisme geeft er 
slechts zijn bijzonder  cachet aan. 

(Wordt vervolgd). 

E E . 
door  F. J. . B. . 

t plan om de t te dempen en een nieuwe 
waterweg te maken door  de bestaande radiale straten 
in grachten te veranderen, werd in het vorige Bouwk. 
Weekblad bestreden. 

e heer  Jan Stuyt schrijft : -Uit een verkeersoogpunt is 
dan (na de door  hem voorgestelde wijziging, die inder-
daad een belangrijke verbetering is) het door  B. en W. 
voorgestelde veel beter  dan wat de heer z wenst" 
en voegt aan deze bewering verder  geen verklarin g toe. 

r  ik de voordeelen voor  het verkeer  als de belang-
rijkste  eigenschap genoemd heb, mag deze grondige 
kritie k toch niet zonder  enige bewijsvoering blijven. 
Uit schoonheidsoogpunt is mijn voorstel, volgens den 
heer  Stuyt, zo in en in slecht, dat men zich met verbijs-
tering af vraagt,hoe het mogelik is, dat dit door  een vak-
man kan worden voorgesteld. En wel ten eerste omdat 
het rationele absoluut niet op het al of niet schone, 
maar slechts op het goede betrekking heeft. Een oude 
kwestie! Een verkeersweg maakt als zodanig een goede-
schone indruk , wanneer  deze voor  het verkeer  geschikt 
is, alhoewel daarmee allerminst gezegd is, dat dit de 
enige faktor  is, die de schoonheid bepaalt. 

n kan de nog onvoldoende aansluiting met de Over-
toom hekelen; wellicht vindt men na uitvoerige detail-
studie eenekonomies uitvoerbare oplossing,die aan dit 
bezwaar tegemoet komt; maar  van alle gedane voor-

stellen komt de demping van de t het wen-
selike het meest nabij. 
Een nieuwe t zou ten twede niet zo mooi 
kunnen zijn als de oude, want, zegt de heer  Stuyt, men 
moet maar eens gaan zien (Singel bij  de ) hoe het 
moderne stadsbeeld zich verdraagt met het pittoresk 
Amsterdams stedeschoon! 

t dit in, dat er  een konflik t bestaat tussen het mo-
derne en het pittoresk Amsterdams stedeschoon, dat de 
mogelikheid uitgesloten is met moderne gebouwen har-
monies aan het oude Amsterdam aan te passen ??? 

e grachtwand wordt minder  geschonden dan bij  het 
B. en W. plan, om de eenvoudige reden, dat bestaande 
straten gebruikt worden, al dan niet naar  de behoefte 
van het verkeer  verruimd , en omdat geen nieuwe radi -
aalstraat ontworpen wordt. e heer  Stuyt acht de 
nieuwe Prinsengrachten zo heel klein niet, dus de ver-
snippering nog erg gering; wat een vri j  zwakke lofprij -
zing is. n gedachten heeft zeker  de heer  Stuyt mij  reeds 
onder  de vandalen gerankschikt, die onze schone stad 
willen gaan vernietigen. k weet wel dat ik iets kost-
baars heb opgeofferd, erkende het. ..Not that  loved 
Caesar less, but that  loved e more". 

e kritie k van den heer  Timmers betreft slechts de 
waterweg. Zij n plan is inderdaad veel goedkoper, maar 
aestheties veel slechter. e stelt hij  zich deze door-
braak voor? n we de blinde muren van de belen-
dende percelen te zien? t het water  voor  een ge-
deelte langs de particulier e tuinen? Worden de huizen 
er  naast ook onteigend, zodat er  eigenaardige hoek-
huizen kunnen ontstaan? Of zal men de gapingen weer 
vullen door  de gracht te overbouwen? Wi l men een 
grachtje ontwerpen, dat tussen huizen stroomt, dan 
moet een onteigening op groter  schaal plaats hebben 
dan de heer  Timmers aangeeft. e bezwaren, die nood-
zakelik met iederen nieuwen doorbraak verbonden 
zijn het schenden van de grachtwand, het vermin-
deren van de open ruimt e binnen de bouwblokken 
worden dan weer  van volle kracht. 
Wie goede stadsverbeteringen voorstaat, moet in de 
geest van het prachtige Amsterdamse stedeplan werken. 

 radiale verkeerstraten hun kapaciteit hergeven en 
de lange deftige stille grachten sparen. 
Verondersteld eens,men had vroeger  kunnen vermoeden 
hoe het verkeer  zich ontwikkelen zou, en men had de 
radiaal-straten breder  ontworpen; en verondersteld ver-
der, dat onze voorouders grote stedebouwkundigen 
waren geweest, die, niet tevreden met een goede toe-
komstige toestand, ook voor  hun tijd,een prachtige stad 
wilden hebben en daarom, in plaats van die brede stra-
ten, grachten ontwierpen met het doel die later  te dem-
pen; en verondersteld ten slotte, dat de tij d van dem-
ping gekomen is en dat die grachten zo innig mooi zijn, 
dat het zonde en jammer zou zijn ze te dempen. Wat 
dan te zeggen van het beleid van de nakomelingen, die 
op andere plaatsen nieuwe wegen gaan scheppen en zo 
het oude prachtige stadsplan geweld aandoen. Zij n ze 
de erfenis waard? 
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ierop werd aan de orde gesteld het onderwerp: 
..Overbevolking van woningen." 
Algemeen r was de heer  Neuschler  (Stutt-
gart). Na een overzicht van de verschillende inge-
komen rapporten gegeven te hebben, behandelde 

spreker  de vraag, wat onder  overbevolking is te verstaan. 
Wanneer  in een ruimt e teveel personen zijn, in verband met de 
behoefte aan ruimt e van elk. is daar  overbevolking. e grens is 
moeilijk te trekken; want de leeftijd.de zindelijkheid der  per-
sonen, enz. zijn van invloed. t criteriu m is veeleer  de hoe-
veelheid lucht in het vertrek ; maar  ook hier  is geen grens, omdat 
bij  goede ventilatie de ruimt e veel kleiner  kan zijn. Van veel 
belang is de vraag, of de bewoner  voldoende ruimt e heeft, om 
zich behagelijk te gevoelen. Wat de hoogte der  vertrekken be-
treft , is een hoogte boven de 2.7 . voor  de minder  gegoeden 
niet direct noodzakelijk. 

Volgens de rapporten kent geen enkel land een juiste begren-
zing van het begrip : overbevolking voor  woningen. 
Nederland maakt in dit opzicht een goed figuur, waar  in zijn 
Woningwet, art. 1 aan de Gemeenten de vaststelling van voor-
schriften betreffende bewoning wordt overgelaten, zoo dat deze 
zekere eischen kunnen stellen betreffende inhoud van het ver-
trek en het aantal bewoners. 
n n g wordt 10 8 . lucht per  bewoner geeischt. Wensche-

lij k is eischen te stellen omtrent het aantal slaapplaatsen in een 
vertrek. Nadat spreker  nagegaan had wat op het gebied van 
woningtelling en woningopname in de verschillende landen 
is gedaan, besprak hij  de middelen tegen overbevolking. 
Woningnood is een gevolg van de algemeene armoede. t 
kosteloos verstrekken van woningen aan de allerarmsten, door 
de overheid te bouwen, verslapt de energie dezer  armen. 
Wi l men het kwaad bestrijden, dan moet men het eerst goed 
kennen ; hiertoe dienen statistiek, woningtoezicht en politie. 

t bouwen van goedkoope woningen in plaats van de afge-
keurde baat niet. e ervaring leert, dat allerlei ondeugden, als 
liegen en luieren daarmede worden aangewakkerd. Spreker  is 
beslist tegen weldadigheid op het gebied der  volkshuisvesting, 
dit is goed voor  een communistische staat, maar  niet voor  de 
huidige maatschappij. Een krachtig woningtoezicht is noodig; 
dit is een goed middel om de politi e bij  het handhaven der  ver-
ordeningen te helpen. 

e Staat moet de Gemeenten door  een centrale inspectie ter 
zijde staan. 
Ten slotte drong spreker  aan, op verheffing van het volk door 
goed onderwijs, zoodat het minder  gaat uitgeven voor  weelde-
uitgaven en alcohol. 

e heer  Ferenczi ) achtte het integendeel wel nood-
zakelijk, dat de Staat woningen sticht. n Boedapest iseengroote 
overbevolking; daarom heeft de Staat daar  een tuinstad gesticht 
van 6000 woningen voor  30.000 bewoners, en heeft zij  de gemeente 
verplicht , kleine woningen te bouwen. e zijn belastingvrij. 
Op deze wijze zijn in 3 jaar  10.C00 woningen gezet; deze zijn de helft 
zoo goedkoop als de woningen, daar  door  particulieren gezet. 
Verder  verwacht spreker  veel van een goede bevordering van 
de particulier e bouwerij. 

e heer  Wibaut (Amsterdam) wenschte zijn meening nog eens 
duidelij k te zeggen. All e bemoeiingen inzake overbevolking 
geven niets, wanneer  niet zorg wordt gedragen voor  voldoende 
woningen voor  groote gezinnen. e ervaringleertverder.dat 
door  overbevolking diepe demoraliseering optreedt. e is heel 
wat erger  dan de verslapping, waarvan de rapporteur  ge-
waagde. 
Geen politi e baat, wanneer  de armen geen voldoende gelegen-
heid tot huisvesting hebben. Vooral de grootere gezinnen, die 

') r  plaatsgebrek niet eerder  opgenomen. 

moeilijk een woning kunnen krijgen , moeten geholpen worden. 
t dilemma blijf t dus : of politiemaatregelen, die ten slotte heel 

weinig uitrichten ; óf het ingrijpen van de overheid door  het 
bouwen van woningen in belang van de menschheid (applaus). 
Prof. g (Berlijn ) kon begrijpen, dat de heer  Wibaut zoo 
sprak, omdat hij  vermoedelijk het oog had op den meer  dan ellen-
digen woningtoestand in Amsterdam met zijn kelderwoningen. 
n andere plaatsen heeft men andere omstandigheden. n moet 

echter  niet te energiek ingrijpen . Alleen wanneer  alle andere 
middelen geen gevolg hebben, moet de Staat optreden, want het 
geldt hier  een Staatsbelang. Tegen weldadigheid moet gewaakt 
worden, want deze demoraliseert. Goede woningen maken ge-
zonde menschen; de overheid heeft er  daarom belang bij , en zij 
komt goedkooper  uit, wanneer  zij  den welstand bevordert. e 
invloed van de woning op geestkracht, werklust en moraal is 
zeer  groot. 

. s r  (Weenen) hoopte, dat Staat en Gemeente 
meer  stelselmatig zouden bijdragen om de huur  voor  de groote 
gezinnen te verminderen. t is de eenige manier, waarop deze 
hun woning kunnen verbeteren. 

c heer  Nijpels ('s Gravenhage) kwam met den heer  Wibaut op 
voor  de belangen van de armen. e moeten anders behandeld 
worden dan de meer  kapitaal-krachtigen. e toekomststaat 
moeten wij  niet afwachten; maar  reeds nu moeten armen, die 
5 kamers noodig hebben, dezelfde huurprij s betalen als zij. die 
met 2 kamers kunnen volstaan. 

e heer  Wilkin s ) deelde mede, dat in n in 1901 9 
procent van de bevolking overbevolkt was. n de laatste jaren 
is dit verbeterd, vooral door  het bouwen van woningen met 3 of 
meer  kamers. 
n Parij s was, volgens den heer . de overbevolking nog heel 

wat grooter, namelijk 24 °/0 of 750.000 inwoners. e bouwgrond 
moet niet meer  in handen der  speculatie zijn. maar  door  Staat 
en Gemeente worden beheerd; deze moeten zooveel mogelijk 
eigenaars van den grond worden. n kan de grond tegen lagen 
prij s worden beschikbaar  gesteld. Ten slotte moet dan met 
een verordening de verhouding tusschen oppervlakte en be-
woners wettelijk gelimiteerd worden. 

e heer d (Berlijn ) maakte onderscheid tusschen 
slechte bewoning en armoede. 

e woninginspectie moet in bepaalde gevallen over  deze twee 
oorzaken beslissen. Verdrink t de man zijn loon, dan moet de 
politi e hem aan zijn plicht herinneren. s echter  armoede oor-
zaak van overbevolking, dan dient iedere plaats naar  zijn om-
standigheden in de verbetering te voorzien. 

n uit d deed de heer  Block (St. Petersburg) 
nam. dat aldaar  de woningtoestanden zoo slecht zijn, dat vaak 
niet van woningen gesproken kan worden. e toestand in -
kou en Petersburg is veel erger  dan in , Parij s of Berlijn . 
n Petersburg leven gemiddeld 8 personen in één woning. On-

wetendheid is de hoofdoorzaak van het kwaad, want het land is 
vruchtbaar  genoeg en bouwgrond is ruimschoots voorhanden. 
Echter  begint men ook aldaar  uitbreidingsplannen voor  de 
steden te maken en tuinsteden aan te leggen, naar  het voorbeeld 
van Engeland. 

e heer  Thinet (Parijs) besprak de soms eigenaardige huisvesting 
van bedienden, dienstmeisjes en knechten. n allerlei kleine 
hokken en ruimten moeten deze slapen; ja soms moeten winkel-
bedienden op den toonbank hun nachtrust genieten. Ook hier 
moet de Gemeente ingrijpen , en vooral de architecten moeten 
bij  het ontwerpen met dit vraagstuk meer  rekening houden. 
Nadat de heer  Neuschler  van repliek gediend had, was hier-
mede dit vraagstuk afgehandeld. 

t volgende onderwerp was : Wettelijk e regeling der  stadsuit-
breiding. Algemeen r  zou zijn geweest .  W. F. 
Treub, maar  in verband met diens benoeming tot r  van 

. N. en . was hij  vervangen door . J. P. Fockema Andreae, 
Wethouder  van Utrecht. 
Na een overzicht van de buitenlandsche rapporten gegeven te 
hebben, wees spreker  er  op, dat men niet alles moet verwachten 

van een wettelijke regeling. Ook met gebrekkige wettelijke rege-
ling kan veel bereikt worden; zie Parij s en meerdere e 
steden. Onze Woningwet bewijst, dat de wetgeving zeer  gunstig 
op de stadsuitbreiding kan werken. Bijn a alle gemeenten zijn 
bevoegd, uitbreidingsplannen vast te stellen ; maar  in vele lan-
den moet hoogere goedkeuring verkregen worden. r  bouw-
verbod kan de gemeente er  voor  waken, dat bepaalde terreinen, 
bestemd voor  nieuwe straten, onbebouwd blijven. r  af-
doende is alleen de onteigening; maar slechts enkele landen 
hebben dit recht. 
Allerwegen wordt gewenscht, dat goede en gezonde woningen 
zullen worden gebouwd; in verband hiermede wordt ruilver -
kaveling en ruime bevoegdheid tot onteigening noodig geoor-
deeld. n Nederland, waar  die bevoegdheid reeds bestaat, wordt 
aangedrongen op onteigening van alle terreinen, in het uitbrei -
dingsplan begrepen. Goed verband tusschen bouwverordening 
en uitbreidingsplan is verder  gewenscht. terwij l de gemeenten 
de bevoegdheid moeten hebben, om de wijze der  bebouwing in 
de verschillende deelen der  gemeenten te bepalen. Algemeen 
zij n de rapporten van oordeel, dat aan de ongeregelde wijze van 
bouwen een eind gemaakt moet worden. 

. Pribam (Weenen) wees er  op, dat onteigening voor  den bouw 
van kleine woningen noodzakelijk is, wanneer  in een stad 
woningnood bestaat. Onteigening van bebouwde terreinen is 
noodig, wanneer  men geheele terreinen wil opruimen; de ont-
eigening moet kunnen worden aangevraagd door  den Staat, de 
Gemeente en openbare e schadevergoeding voor 
de terreinen mag niet hooger  zijn dan hun werkelijk e waarde. 

. r  (Boedapest) drong erop aan. dat bij  de bepaling van de 
schadevergoeding de eventueele waardevermeerdering van 
het overblijvende terrein van het toe te kennen bedrag moet 
worden afgetrokken. Wanneer tengevolge van het uitbreidings-
plan de waarde van terreinen wordt verhoogd, moet de gemeente 
direct door  verordeningen zorgen, dat die meerdere waarde aan 
de gemeenschap ten goede komt. 

e heer  Aldridg e ) merkte op, dat de menschheid nu niet 
meer  vecht tegen den vijand buiten de wallen, maar tegen den in-
wendigen vijand, de sloppen en krotten. Onze tij d eischt, dat wij 
niet voor  een enkele klasse, maar  voor  allen zorgen. Beperking 
van het aantal woningen per  hectare beschouwt spreker  als het 
eerst noodige. e tuinsteden moeten tot voorbeeld genomen 
worden. e voornaamste voorwaarden voor  een gezonde stads-
ontwikkelin g zijn: 1ste beperking van het aantal woningen per 
hectare ; hier  moeten de particulier e belangen voor  de algemeene 
zwichten. 2de de vaststelling van een goed soort gezinswoning; 
3e een gezonde straataanleg, waarbij  in de woonstraten veel 
groen moet worden aangebracht. 
Ook Prof. Fuchs (Tubingen) wees er  op, dat op het congres meer-
dere vertegenwoordigers van private belangen zijn opgetreden; 
dit is niet juist ;dit congres dient voor  de woninghervormiug.welke 
juist ten koste der  private belangen moet worden doorgevoerd. 
Omtrent de tuinstad bij  Northwood. een voorstad van , 
deelde de heer  Elgood ) het een en ander  mede. r 
onderhandeling en overreding zijn daar  de belangen van ge-
meenschap en grondeigenaar  vereenigd. Niet meer  dan 40 wonin-
gen worden per e gebouwd. Eerst worden de wegen aan-
gelegd, dan de spoorwegen. Voldoende groen wordt aange-
bracht, terwij l de normale breedte der  straten 12 . is, er  zijn 
echter  wegen van 6 . en van 18 . 

. . r  (Berlijn ) meende, dat na den stadsinge-
nieur en den stadsarchitect, thans ook de bouw-huishoudkun-
dige van de stad aan het woord moet komen. t de breedte van 
de straten is vaak te ruim omgesprongen onder  de leus: veel 
licht en lucht. Er  kan nog veel bezuinigd worden, waarvoor  de 
huishoudkundige is aangewezen. 

Over  het vijfd e onderwerp: e ontwikkeling op woninggebied 
gedurende de laatste jaren, werd niet beraadslaagd. e heer 
Furster  (Parijs) wees op het nauwe contact, dat dit congres en 
het congres voor  de woninghygiëne hadden, en stelde daarom, 
namens het Permanent Comité de volgende motie voor: t 

congres spreekt den wensch uit, dat een overeenstemming tot 
stand kome tusschen het congres voor  goedkoope woningen 
en het congres voor  de gezondheid der  woningen, opdat deze 
beide congressen ieder  zooveel mogelijk binnen de sfeer  van 
hun streven blijven en hun Perm. Comités zich met elkander 
verstaan omtrent een ge mee nsch appel ij  ken datum en plaats van 
bijeenkomst in 1916. 

e motie werd aangenomen. 
e heer i ) noodigde het Congres uit het Xle Con-

gres te e te doen houden, welk voorstel bij  acclamatie werd 
aangenomen. p werd het congres gesloten. 
Ten slotte zij  nog medegedeeld, dat g 11 September 
in de theaterzaal van het r  gelegenheid van de keuze-
tentoonstelling op het gebied van de Volkshuisvesting door  het 
Ned.-Congres voor  Openbare Gezondheidsregeling eenige voor-
drachten met lichtbeelden werden gehouden. 

. . J. , secretaris van het Woningwetcollege, sprak 
over  den loop der  voorschotten krachtens de Woningwet van 
1905-1912; de heer  J. W. Faber, hoofdinspecteur'van de Volks-
gezondheid te Zwolle sprak over  de woningtoestanden in Fries-
land, en de heer . P. Berlage over  Uitbreidingsplannen. 

Er wordt wel eens getwijfeld, of Congressen wel de meest juiste 
en meest vruchtbare instellingen zijn, om belangrijke onder-
werpen verder  te brengen. Gezien de vele arbeid en de vele 
kosten, aan dit uitmuntend voorbereide congres gewijd, moet 
worden erkend, dat de bespreking der  onderwerpen niet steeds 
diepgaand was of belangrijke, nieuwe inzichten gaven. e 
indru k werd veeleer  gewekt, dat het congres voornamelijk een 
propaganda congres was, een krachti g wapen, om publiek en 
overheid van het groote belang van het woningvraagstuk steeds 
meer  te overtuigen. 
Groot is het aantal deelnemers geweest; de keuze van Scheve-
ningen als congresplaats en de vele excursies en feestelijkheden 
hebben ongetwijfeld hiertoe bijgedragen. 
Vluchti g zij  hiervan nog een en ander  vermeld. e ontvangst 
door  de Nederlandsche g in de l op het Bin-
nenhof op d 8 November  hebben wij  reeds geme-
moreerd. 

n volgenden dag bood het gemeentebestuur  van 's Gravenhage 
in de l den congresleden een uitmuntend banket aan, dat 
de roem van n , als hooggeprezen gastvrouwe van inter-
nationale congressen, hoog hield. 
Woensdag 10 September  werd m bezocht, waarbij  de 
bekende tocht over  de rivier  en door  de havens, door  het Ge-
meentebestuur  aangeboden, werd ondernomen. e tocht werd 
besloten door  een maaltij d aan boord van de „Nieuw Amster-
dam", een maaltij d die een schitterend festijn genoemd mag 
worden. 

g 11 September  had 's middags, ter  gelegenheid van 
het sluiten van het congres, een gemeenschappelijke lunch in het 

s plaats, waarna de g te Scheve-
ningen werd bezocht. 
Vrijda g 12 September  was aan Amsterdam gewijd, en deze ex-
cursie behoorde tot de belangrijkste. Ongetwijfeld is Amsterdam 
een der  voornaamste, zoo niet de voornaamste plaats in Neder-
land op het gebied van de verbetering der  Volkshuisvesting. 

t Arnhem zich in dit opzicht ook goed. n g en -
dam kunnen aan Amsterdam gerust een voorbeeld nemen. 
n de kleine zaal van het Concertgebouw hield de heer  J. W. C. 

Teilegen . . Bouw- en Won. Toezicht te Amsterdam, een 
uitstekende, heldere rede met lichtbeelden over  de woningtoe-
standen in Amsterdam. p volgde een smakelijke lunch in 
de groote concertzaal, aangeboden door  de gemeente Amster-
dam, waarna in een lange reeks van automobielen en rijtuige n 
de excursionisten langs de voornaamste arbeiders woningblokken 
werden gereden. Vooral dit deel van de excursie was bijzon-
dere interessant; en voor  menigeen was het een verrassing te zien. 
op welk een uitgebreide schaal Amsterdam reeds in den woning-
nood voorziet en hoe vele woningcomplexen, naast uitstekende 
doelmatigheid, ook aesthetische qualiteiten hebben. t was cm 
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genoegen het werk te zien van Berlage, Van der  Pek, , 
Van Epen, enz. t is een verheugend feit, dat deze woning-
bouw meer  en meer  in handen van architecten komt; geleidelijk 
aan ontwikkelt zich daardoor  een architectuurtype voor  deze 
huizen, dat een goed architectonisch karakter  verkrijgt . 
n het aardige boekje van den Amsterdamschen Woningraad, 

getiteld: e Verbetering der  Volkshuisvesting te Amsterdam" 
en besproken in B. Weekblad 1913, no. 40, hetwelk den congres-
sisten kosteloos werd verstrekt, zijn meerdere van deze geslaag-
de bouwblokken afgebeeld. 

Om 5 uur ontvingen de Burgemeester  en zijn echtgenoote de deel-
nemers ten hunnen huize, waar thee werd aangeboden. p 
volgde een stoomboottocht van af het huis van den Burgemees-
ter  op den Buiten-Amstel en het , met ten slotte een bezoek 
aan E.N.T.O.S. 
Zaterdag 13 September  hadden 2 excursies plaats, één naar 
Twente, waar  Enschede (het complex woningen van de Ver-
eeniging e Volkswoning") en o (het tuindorp ,.'t -
sink" ) bezocht werden. Een diner  in het „Vereenigingsgebouw" 
werd door  Gebr. Stork &  Co. aangeboden. 

e 2de excursie ging naar  Arnhem, ten einde voornamelijk de 
woningcomplexen , , g en Van 
Verschuerwijk te bezichtigen. 
En hiermede eindigden de excursies en daarmede deze week, 
gewijd aan het vraagstuk van de goedkoope woning, welke 
week ongetwijfeld veel heeft bijgedragen tot bevordering van 
het vraagstuk der  volkshuisvesting. J. G R A T A M A . 

^ . §g 
E E N E G V A N T -

G , GEN. T , 

1 OCTOBE  1913 . 
Volgende inleiding komt voor  in de eerste aflevering. 
..Aan de lezers. 
Getrouw aan de aloude gewoonte wenschen wij  met enkele 
woorden onzen lezers het doel van dit nieuwe blad te verklaren. 
Noodig is zulks overigens niet. Als titel kozen we : t Zoek-
licht" . Wie Uwer zag nimmer in den pikdonkeren nacht de felle 
lichtstralen van een zoeklicht de lucht doorflitsen ? Als door  een 
bliksemstraal, zaagt gij  de duisternis wijken en ontdekte uw oog 
allerlei te voren verborgen bizonderheden. 

Studeerende lezers ! t gij  niet meermalen in het duister  rond-
getast? t gij  niet meermalen verlangd naar  eenig licht, al 
ware het slechts een flauw schijnsel, dat U den weg zou kunnen 
wijzen door  het dichte woud vanmoeilijkheden?Eerlijkbekend, 
ja, nietwaar? Welnu: Grij p naar t Zoekl icht ! t zal een 
hel licht over  het moeilijk begaanbare pad uwer  studie werpen 
en U aanwijzen, waar  ge zoudt kunnen struikelen enz." 

d genoeg, en daarom heeft men groote verwach-
ting van den inhoud. Althans geen nieuwe duisterheden of dichte 
wouden van moeilijkheden. 
Op bladz. 1 wordt gesproken over  aesthetische eenheid, enz. 
terwij l op bladz. 4 iets genoemd wordt, dat daar  lijnrech t tegen-
over  staat. r  wordt aangegeven een volgorde, waarin werk-
teekeningen voor  een vill a moeten worden opgezet. 
Na werkplattegrond en binnendeurkozijnen wordt genoemd: 
„werkteekeningen maken van buitendeur- en raamkozijnen, zoo 
mogelijk met ramen en deuren. n de balklagen en verankerin-
gen, en daarna de gevelteekeningen". 
Zou dit de weg zijn? Bij  een vill a waar  verhouding en aesthe-
tische eenheid toch vooropgesteld worden, is 't m.i. onmogelijk 
eerst werkteekeningen te maken van buitendeur- en raam-
kozijnen met deuren, enz. en later  pas de gevels. 
Bovendien worden werkteekeningen van de fundeering in 't 
geheel niet genoemd. Zeer  veel villa' s zullen er  toch worden 
gebouwd, waar  een paalfundeering of een fundeering met spaar-
of grondbogen. in verband met kelders, enz. wel degelijk een 
werkteekening vereischt. 
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Op bladz. 5 iets over  proefheien. 
Na lezing kunnen we direkt vragen : 
le. waar  worden de proefpalen geslagen ? 
2e. hoeveel proefpalen worden er  in verband met een bouwwerk 
geslagen ? 
3e. wat is een tocht? n een later  genoemde formule wordt 't 
getal 30 gebruikt, zonder  eenige aanwijzing), 'tl s dus voor  de 
studeerende bouwkundige nog zoeken. 
Op bladz. 8 wordt iets gezegd over  asbest-cementleien, n m.: 
„To t één der  beste dakbedekkingen rekenen wij  tegenwoordig 
de asbestcementleien". Weer iets verder; e practij k toonde 
tot dusver  aan, dat het materiaal weervast is, maar  wij  moeten 
er  aan toevoegen, dat liet nog niet lang verwerkt wordt" . Ver-
volgens worden eenige voordeden genoemd en daarna: „al s 
nadeel noemen wij  enkel het opzuigingsvermogen ontstaande 
door  de capillair e werking der  asbestvezels". 
Wat weet nu een studeerend bouwkundige? Over  het verschil 
der kleuren van kunst leien en nat uur leien wordt niet gesproken, 
terwij l 't blad begint met aesthetica. Van de hellingshoek wordt 
gezegd: „25 J als minimum en 303 als maximum" . 
Bladz. 11 15. Over  spanningsgrenzen. 

Wat daar  in 4 bladz. wordt bedoeld, had m. i. in een paar  regels 
gezegd kunnen worden. k geloof, dat deze wijze van behandelen 
van bedoeld onderwerp niet de aangewezen weg is voor  jonge 
bouwkundigen. 
Op bladz. 25 iets over  de projectie van een bol. 
Waarom niet genoemd scheeve- of scheefhoekige projectie, en 
waarom in eens een bol ? Zitten er  dan in andere boeken duister-
heden in de scheeve projectie van een bol ? t de hier  gegeven 
omschrijving is nog niets bereikt. e diepte wordt zoo maar 
aangenomen op '' , van de middellijn , terwij l gezegd wordt dat 
de projectie van een bol een ellips is ; beide zonder  eenig bewijs. 
Waarom niet geconstrueerd niet korte en lange as en brand-
punten? t is eenvoudig te bewijzen en geeft een grondslag 
voor  alle andere constructies. Wanneer  weer  eens iets van 
scheeve projectie gegeven wordt, waar  wordt dan mede be-
gonnen ? 

 i. ontstaat er  nu een bouwkundig studieblad, dat vol 
geplaatst wordt met stukken en brokken (volgens inleiding 
„afgerond") , die ieder  voor  zich voor  studie weinig waarde 
hebben. 
Een dergelijk tijdschrif t uitgeven is geen gemakkelijke taak; 
daarom had men meer  tij d moeten besteden aan de voorberei-
ding van 't geheel. 

Nijmegen, Oct. 1913. A. B A A R T . 

g . j £ 
. e restauratie van de groote zaal in het Gemeen-

landshuis van het p d te s is 
thans gereedgekomen. n weet, dat het vorige jaar, nadat door 
jhr . Schorer  in Eigen d het vermoeden was uitgesproken, 
dat achter  behang en plafond kunststukken zouden verborgen 
zijn, onmiddellij k vanwege d een onderzoek werd inge-
steld. Spoedig bleek de juistheid van jhr . Schorer's vermoeden. 

t behang werd zeer  voorzichtig weggenomen en daar  kwam 
een prachtig geschilderd behangsel te voorschijn, dat hier  en 
daar  was beschadigd. r  den heer  C. W. Smith is het bescha-
digde gedeelte bijgeschilderd. Bij  het verwijderen van het pla-
fond kwam een nog bijna ongeschonden eikenhouten zoldering 
voor  den dag. Onder  de zwaar  beverfde schouw ontdekte men 
fraai gebeeldhouwde kolommen. Alg. . . 

Washington. Voor  het bouwen van een h gezantschaps-
paleis te Washington was een prijsvraag uitgeschreven. 300 Ar -
chitecten namen eraan deel. e jur y reikte bekroningen uit. n 
was over  het resultaat nogal tevreden. 
Nu blijk t dat de keizer  eenvoudig de opdracht heeft gegeven: Von 

e zal bouwen. Von e is niet bekroond. e jur y is niet ge-
hoord. n vraagt zich af, welk recht de keizer  heeft om te be-
schikken. l nog wel een woordje over  vallen. Alg. . . 
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 : E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . Berechting van geschil-

len tusschen architect en opdrachtgever. n van 
een e , door  W. C. Brouwer, vervolg. m 
of machinale steen, door  A. W. Weissman. Boek- en Plaat-
werken. — Berichten. 

. 

G VA N -
N N T 

EN . 

m ledert eenige jaren bestaat een tabel, vastge-

jsteld door  de j  tot bevordering 

r  Bouwkunst, waarnaar  de architecten het 

'loon berekenen voor  de door  hen verricht e 

bouwkundige werkzaamheden. Aan die tabel gaat een 

reeks bepalingen vooraf, handelende over  het honora-

riu m in de gevallen niet voorzien in de tabellen en voor 

werkzaamheden, die niet onder  die tabel vallen, en 

wordt daarbij  vastgesteld de wijze, waarop de geschil-

len, tusschen den architect en zijn lastgever  gerezen, 

zullen worden berecht. 

Artike l 13 daarvan luidt : 

.Nimmer zal een der  partijen , noch hunne erfgenamen 

.of rechtverkrijgenden, over  eenig tusschen hen, naar 

.aanleiding van de aan den architect gegeven opdracht, 

.gerezen geschil, of daarmede direct of indirect samen-

„hangende, de tusschenkomst van den gewonen rechter 

„mogen inroepen. n eenig geschil, als in het vorig 

„li d bedoeld, tusschen partijen,-hunne erfgenamen of 

.rechtverkrijgenden mocht ontstaan, zal dit geschil be-

slecht worden door  een scheidsgerecht, benoemd uit 

.de Permanente Commissie van Arbitrag e van de -

schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst. Een geschil 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

-31 

„word t geacht aanwezig te zijn, wanneer  één der  par-

.tijen dit als zoodanig beschouwt". 

Ontstaat een geschil, — zoo mag men aannemen de 

grondgedachte te zijn geweest, waarvan men is uitge-

gaan, — dan moet dit in eigen boezem worden beslecht 

en berecht. 

e grondgedachte is juist en logisch. Niet de rechter, 

die tot beoordeeling van het geschil in het geheel niet 

in staat is, behoort daarover  recht te doen, maar  zij, 

die daartoe alleen en uitsluitend bevoegd zijn en daar-

toe dan ook als uit den aard der  zaak als aangewezen 

zijn te beschouwen, de collega's, vakgenooten, en wel 

in de eerste plaats de leden van de j  tot 

bevordering der  Bouwkunst. En van die grondgedachte 

uitgaande heeft de j  tot bevordering der 

Bouwkunst in een aantal artikelen alles samengevat, 

wat als maatstaf kan dienen voor  de honorariumbere-

kening en de wijze van berechting van eventueele ge-

schillen. 

Zooals gezegd, dit alles gaat vooraf aan de eigenlijke 

honorariumtabel. t valt niet te ontkennen, dat die 

bepalingen met de tabel zelve één onverbreekbaar  ge-

heel vormen en daarvan dus niet zijn te scheiden. 

t volgt eveneens, althans daaruit moet conse-

quent volgen, dat toepasselijkverklaring van de tabel, 

ook medebrengt, ja als van zelf moet medebrengen, dat 

hij , die zich op de tabel beroept, en naar  aanleiding van 

die tabel een geschil opwerpt, de beslechting van dat 

geschil zal moeten doen geschieden naar  de regelen 

vervat in, en naar  de wijze zooals in die bepalingen is 

aangegeven. 

t dit zoo is, en eene andere opvatting bezwaarlijk is 

vol te houden of op goede gronden te verdedigen, kan 

worden bewezen. 

e artikelen 1 12 behandelen het honorarium, de 

wijze van berekening, de verdeeling der klassen, volgens 
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welke het honorarium kan worden berekend, de ver-
deeling van het werk in groepen en verder  alles wat in 
eeniger  mate met de berekening van honorarium voor 
den door  den architect gepraesteerden arbeid in ver-
band staat. Onmiddellij k daarop volgt artikel 13 be-
palende, dat geschillen alleen en uitsluitend zullen wor-
den beslecht op de wijze als boven gezegd. 
Er is dus geen geschil denkbaar, dat niet valt onder  een 
der in de artikelen 1 12 genoemde gevallen. r  zelfs 
al zouden buiten de in die artikelen genoemde gevallen 
nog geschillen kunnen rijzen, dan sluit de aanhef van 
artike l 13 de beslechting ervan op eene andere wijze, 
dan door  een scheidsgerecht uitdrukkelij k uit, door  den 
aanhef: „Nimmer zal een der  partijen "  enz. .over  eenig 
gerezen geschil den tusschenkomst van den gewonen 
rechter  mogen inroepen." 

Na dit te hebben vooropgesteld klink t de vraag, of het 
noodig is bij  toepasselijkverklaring van de honorarium-
tabel mede uitdrukkelijk  te verklaren, dat ook de voor-
melde regelen en bepalingen toepasselijk zijn, waarlij k 
naief. e vraag stellen is haar  beantwoorden. t wil 
mij  zelfs toeschijnen, dat eene poging om op die vraag 
een ontkennend antwoord te geven als hopeloos is aan 
te merken. 

Vooreerst toch zullen deze regelen en bepalingen in 
haar  geheel moeten genomen worden, en men die niet 
ten deele kunnen nemen, t. w. voorzoover  die betreffen de 
toepassing en de wijze van berekening van het honora-
rium , en dit te minder  nu die niet zijn gesplitst in afzon-
derlijk e rubrieken, doch een doorloopendgeheel vormen. 
Voorts moet men rekening houden met de grondge-
dachten, dat juist het voorkomen van de tusschenkomst 
van den gewonen reehter  in eenig geschil, welk ook, 
tusschen architect en opdrachtgever, de eenige aan-
leiding is geweest voor  opneming der  artikelen 13 19, 
en het eenvoudig ondenkbaar  zou zijn, dat bij  toepas-
selijkverklarin g van een honorariumtabel, die volgt op 
de voorafgestelde regelen en bepalingen, en die daar-
mede één geheel maakt, wel de tabel, niet de regelen en 
bepalingen bindend zouden zijn, indien de verbindbaar-
heid daarvan niet de uitdrukkelij k uitgesproken wil der 
partije n is. 

Eindelij k bedenke men, dat het Bestuur  der -
pij  tot bevordering der  Bouwkunst, dat die bepalingen 
heeft vastgesteld, nimmer de bedoeling kan hebben ge-
had die te beschouwen als uitzonderingsbepalingen, 
slechts dienende voor  de exceptioneele gevallen, dat 
men aan het gewone recht zou willen derogeeren, doch 
dat men integendeel door  het vaststellen van die bepa-
lingen algemeene maatregelen heeft willen maken, en 
ook heeft gemaakt, die als norm zullen moeten dienen 
voor  ieder  voorkomend geschil over, uit en naar  aan-
leiding van de honorariumtabel. 

g van den wil van partijen om die regelen en 
bepalingen van kracht te doen zijn naast en met de 
honorariumtabel, zou dus geen zin hebben, want hij  die 
toetreedt tot de honorariumtabel, treedt van zelf toe 
tot de daarmede verbonden regelen en bepalingen in 
haar  geheel. 
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e juist dit ook schijne, toch huldigen de rechterlijk e 
colleges eene andere opvatting. 

e k te m besliste 
dat: .waar  enkel ter  vaststelling van het honorarium 
.verwezen wordt naar  de tabel, niet mag worden aan-
„genomen, dat partijen de buitengewone rechtspraak 
.hebben gewild, die bij  de toelichting wordt omschreven 
.en waarbij  die van den gewonen rechter  wordt uitgeslo-
_ten, van welke uitsluitin g duidelijk had moeten blijken" . 
En het Gerechtshof te Amsterdam geroepen om in 
hooger  beroep over  dat vonnis der e -
bank te oordeelen, bevestigde dat vonnis op de navol-
gende overwegingen: 

.dat bij  dagvaarding is gesteld, dat eene opdracht is 
„verstrek t tot het verrichten van het omschreven werk 
-tegen een honorarium, als bepaald in de bovenge-
„noemde tabel; 
-dat uit die stelling niet kan worden afgeleid, dat par-
.tijen hebben gewild, dat met de gemelde tabel de toe-
-lichtin g op hare verhouding zou toepasselijk zijn, 
.omdat, ook al is de tabel gelijktijdi g met de toelichting 
-ontworpen en herzien, en al vormen zij  met de toelich-
-ting één geheel, partijen daardoor  niet verplicht wor-
-den, wilden zij  het bedrag van het honorarium op den 
-voet in die tabel aangegeven, tusschen haar  geregeld 
-zien, de tabel met de toelichting en alle daarin ge-
-maakte bepalingen toepasselijk te maken, integendeel 
-niets haar  belette alleen het bedrag van het honora-
-riu m naar  die tabel te regelen". 

l beide rechterlijk e colleges tot dezelfde eind-
conclusie komen, verschillen echter  onderling de over-
wegingen, waarop het dictum is gegrond. 
Alvorens tot bespreking van deze beide rechterlijk e 
beslissingen over  te gaan zij  opgemerkt, dat in beide 
beslissingen de hierboven besproken regelen en bepa-
lingen worden aangeduid door  en bestempeld met den 
naam .toelichting" , doch dat daarmede hetzelfde wordt 
bedoeld als met .regelen en bepalingen", zoodat aan 
die verschillende woorden een en dezelfde beteekenis 
moet worden toegekend. 

e k zegt, dat de enkele verwijzing naar  de 
honorariumtabel ter  vaststelling ervan niet voldoende 
is, om te kunnen aannemen, dat partijen de buitenge-
wone rechtspraak, die bij de toelichting wordt omschre-
ven, hebben gewild en den gewonen rechter  hebben 
willen uitsluiten, doch dat duidelij k moet blijken , dat 
partije n die uitsluitin g hebben gewild. 

t f gaat nog verder. t stelt voorop, dat uit het 
gestelde feit, dat eene opdracht is verstrekt tot het ver-
richten van het omschreven werk tegen een honorarium 
als bepaald in de tabel, niet kan worden afgeleid, dat 
partije n hebben gewild, dat met de tabel ook de toe-
lichtin g op hare verhouding zou toepasselijk zijn, zelfs 
al is die tabel gelijktijdig met de toelichting ontworpen en 
herzien en vormen zij daarmede één geheel, dat zij  daar-
door  niet verplicht worden de tabel met de toelichting 
en alle daarin gemaakte bepalingen toepasselijk te ma-
ken, doch niets haar  belette alleen het bedrag van het 
honorarium naar  die tabel te regelen. 

Onomwonden geeft het f dus toe, dat de tabel en de 
toelichting één geheel vormen, en desondanks maakt 
het f die beiden van elkander  los. En waarom? Om-
dat het aan partijen vaststond, en vri j  bleef staan, alleen 
het bedrag van het honorarium naar  die tabel te regelen. 

t f had na die vooropgezette stelling vooraf moe-
ten onderzoeken of hetgeen één geheel vormde door 
partije n was gescheiden, m. a. w. of zij  inderdaad waren 
overeengekomen alleen het bedrag van het honorarium 
naar  de tabel te regelen. 

n bleek ten processe niets. Onder deze omstan-
digheden had, in tegenstelling met hetgeen het f aan-
nam, als één geheel verbonden moeten blijven, wat één 
geheel vormde, en wat men ook moet aannemen de wil 
van partijen te zijn geweestbij  het aangaan der  overeen-
komst. s de woorden .niets belette partijen eene 
afzonderlijk e regeling te maken"  zegt dit zoo duidelij k 
mogelijk. 

e beslissing van het f is des te vreemder, wanneer 
men haar  vergelijkt met een arrest door  hetzelfde f 
enkele jaren te voren gewezen, eveneens handelende 
over  eene vordering tot betaling van honorarium van 
een architect, waarbij  de honorariumtabel voor  de be-
rekening als basis was aangenomen, en waarbij  een be-
roep was gedaan op die tabel als bestendig gebruik. t 

f overwoog toen, dat de bewering der  wederpartij , 
n.l. dat meergemelde tabel voor  haar  niet bindend was, 
berust op eene misvatting „vermits de norm door de 
„  van Bouwkunst vastgesteld niet wordt in-
geroepen als een bindend voorschrift, maar als de be-
lichaming van een constant gebruik, dat niet tusschen 
„bouwkundigen onderling, maar juist tusschen dezen 
„eenerzijds en hunne opdrachtgevers anderzijds geldt." 
Alleen dus door  aan te nemen en te erkennen het be-
staan van een constant gebruik werd de honorarium-
tabel door  het f in die zaak als bindend verklaard 
tusschen opdrachtgever  en architect. En dat was juist. 

r  geldt niet datzelfde omtrent de vraag der  tabel 
met de toelichting? Tusschen wie anders als tusschen 
architect en opdrachtgevers zullen die ooit kunnen gel-
den? Zou men in gemoede kunnen aannemen, dat het 
bij  het maken en vaststellen der  tabel, gevolgd op de 
toelichting, in de bedoeling heeft gelegen wel de tabel 
als een bestendig gebruik aan te nemen, doch niet de 
daarmee één geheel vormende, gelijk het f zelf aan-
neemt, toelichting"? t antwoord ligt immers voor  de 
hand, en het f zelf geeft dit in de overweging, dat 
niets belette alleen het bedrag van het honorarium naar 
de tabel te regelen. Zoolang die regeling ontbreekt, faalt 
ook het motief voor  splitsing der  toelichting van de tabel. 

l is dus, en zal altij d moeten zijn, dat waar  de hono-
rariumtabe l als norm wordt aangenomen, ook de toe-
lichtin g daaraan is verbonden; uitzondering dat de tabel 
en de toelichting gescheiden zijn. t beroep op die uit-
zondering kan alleen worden gedaan, wanneer  men het 
bewijs kan leveren van eene tusschen partijen getroffen 
uitdrukkelij k afwijkende regeling. e leer  strookt ge-
heel met de in ons Burgerlij k Wetboek gehuldigde leer 
omtrent de uitlegging der  overeenkomsten, waar  o. m. 

wordt gezegd: dat indien de bewoordingen eener  over-
eenkomst voor  onderscheidene uitleggingen vatbaar 
zijn, men veeleer  moet nagaan welke de bedoeling der 
handelende partijen is geweest, dan zich aan den letter-
lijke n zin der  woorden te binden; dat indien een beding 
voor  tweeërlei zin vatbaar  is, men het veeleer  moet op-
vatten in den zin, waarin hetzelve van eenige uitwerkin g 
kan zijn, dan in dien, waarin hetgeen het minste gevolg 
zou kunnen hebben; dat bestendig gebruikelijk e bedin-
gen moeten geacht worden stilzwijgend in de overeen-
komst te zijn begrepen; en dat alle bedingen in eene 
overeenkomst gemaakt in derzelver  verband moeten 
worden genomen. Artt . 1379, 1380, 1383,1384 B. W. 
s de gedachte aan het artikel van de Grondwet, dat 

niemand tegen zijn wil kan worden afgetrokken van 
den , dien de wet hem toekent, wellicht bij  de 
rechtscolleges overheerschend geweest? dan zou ik 
daarop kunnen antwoorden, dat hier  voor  den gewonen 

, bij vrije keuze, een andere r  is in de 
plaats gesteld, zoodat van eene handeling tegen iemands 
wil geen sprake kan zijn. 

, hoe men de zaak ook beziet, de in 2 instan-
tiën gegeven beslissing is er, en al toont men op goede 
gronden aan, dat die beslissingen onjuist zijn, daarmede 
worden ze niet ongedaan gemaakt, en de vrees is zelfs 
gewettigd, dat de bepaling van art. 13 der  toelichting 
daardoor  tot een doode letter  is geworden, en men in 
het vervolg de geschillen niet meer  brengen zal voor 
een scheidsgerecht, doch voor  den gewonen , 
alleen om het opwerpen van een exceptief verweer  te 
voorkomen. 
Zoo zal dan, in strij d met den uitdrukkelijke n wil in de 
toelichting neergelegd, niet het scheidsgerecht, maar  de 
gewone rechter, langs den zeer  omslachtigen en kost-
baren weg, dan geschillen tusschen architect en op-
drachtgever  blijven berechten. 

e menig architect zal, indien die toestand blijf t be-
stendigd, bevreesd voor  den omslag en de kosten van 
een proces, zijn goed recht liever  laten varen, dan te 
procedeeren. 

t moet voorkomen worden. t doel, waarmede de 
toelichting voor  de honorariumtabel is gemaakt moet 
bereikt worden; een scheidsgerecht benoemd en samen-
gesteld, zooals in die toelichting geformuleerd, moet 
over  alle geschillen tusschen architect en opdracht-
gever  recht doen. 

e is dat doel te bereiken? 
r  enkele wijzigingen, die ik mij  zal vooroorlooven 

voor  te stellen in de toelichting te brengen, en een paar 
aanvullingen, zoodat men niet meer  kan stranden tegen 
de klip , van door  de s zich te hooren tegen-
werpen, dat de gewone rechter  regel is, scheidsgerecht 
uitzondering, en dat de uitzondering alleen mag gelden, 
wanneer  uitdrukkelij k van den regel is afgeweken. 

e wijzigingen zijn: 
le. e titel n voor  de berekening en uitbetaling 
van het honorarium van architecten"  worde gelezen : 

n voor  de berekening en uitbetaling van het 
honorarium van architecten, voorwaarden en bepalin-
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Afb. 16. t Völkerschlachtdenkmal 

gen, volgens welke geschillen tusschen den architect en 
den opdrachtgever  zullen worden beslecht, en tabel 
voor  de berekening van het honorarium. 
Achter  artikel 19 der  toelichtende bepaling worde ge-
voegd artikel 20, luidende: 

e regelen, zoomede voorwaarden en bepalingen, die 
één geheel vormen met achterstaande tabel, zijn in haar 
geheel op elk gerezen geschil van toepassing, zoodat 
beslechting van eenig geschil niet anders zal mogen ge-
schieden, dan volgens deze regelen, voorwaarden en 
bepalingen en volgens de honorariumtabel. 

e wijzigingen zullen het naar  mijne overtuiging on-
mogelijk maken, dat herhaling van rechterlijk e beslis-
singen als de boven besprokenen is te duchten, en dat 
door  een exceptief verweer  de bedoeling van die bepa-
lingen wordt verijdeld. 

Amsterdam, October  1913. . G. 

m 
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Afb. 17. Figuur  van het Völkerschlachtdenkmal. 

N V A N E E N 
B E . m 

 C. . 
, . 

Vervolg van blz. 542. 

lat er  in 't r  station nog zekere on-
rijpheden, grofheden vallen op te merken, ik 
houd mij  overtuigd, dat de genoemde kranige 

'architecten de eerste zullen zijn, om, nu hun 
fantasie, nu hun plannen werkelijkheid geworden zijn, 
dit zelf te erkennen en er leering uit te putten. 
Zoo bijvoorbeeld, om weer eens terug te komen op de 
bouwbeeldkunst, kunnen de beelden, die den overgang 
vormen van de raamindeelingen van het groote vijf -
licht , mij  niet geheel bevredigen. Ze staan te veel onder 
de groote latei,'als verbaasd, zoo hoog geklommen te 
zijn. Ze doen niets. Er ontbreekt actie aan. n 
hebben ze m. i. een veel te kleine abacus boven zich, 
zoodat ze te dicht met hun hoofden bij  de latei zijn. 
en zoodoende erg in het gedrang raken. k vrees, dat 
de perspectief te veel zijn rechten heeft laten gelden, en 
dat op de projectieteekening dit euvel minder  sterk 
naar  voren getreden is. t ze echter  knap gehakt zijn, 
en weer  echt steen gebleven, ik zou haast zeggen, dat is 
de gezonde idee, die in alle werk gevaren is, wat de 

moderne e kunst heeft geschapen. Echter  moet 
mij  één ding van 't hart, nam. de links en rechts van 
den ingang geplaatste krachtkerels, die te zamen paars-
gewijs het wapenschild vasthouden, doen mij  niet -an-
tiek"  aan, maar  wat suffig ouderwetsch, wat afge-
zaagd. Zij  passen in hun -onmoderniteit"  absoluut niet 
aan dezen gevel, die juist zoo'n sterk modern cachet 
heeft. e uitwendige architectuur  te beschrijven ligt 
buiten mijn bestek, doch verwijs ik gaarne naar  de bij -
gaande afbeeldingen van het uit- en het inwendige. 

t bij  de Baufachaustellung staat het in aanbouw 
zijnd Völkerschlachtdenkmal. t monument ligt in 
de as van een nieuw geprojecteerde straat, die weer  een 
gedeelte vormt van een grooten stadsaanleg, met stadion 
enz. Bij  het nadertreden ontkomt men niet aan den 
indru k van Egyptische grootheid, van Assyrische oor-
logszucht, wat wel in hoofdzaak wordt opgewekt door 
den aanleg. t staat daar  het gevaarte, van uit 
de verte gezien; op een afstand doet het grooter  dan wan-
neer  men naderbij  is getreden. . i. ligt in de verhou-
ding der  détails de fout. e fout van niet groot te doen. 
k wil zeggen: wanneer  men een klein ding met kleine 

détails vergroot, dan ontstaat er  een vergrooting, die 
denzelfden indruk maakt als het oorspronkelijk kleine. 
Echter  wanneer  men aan een groot monument het 
menschelijke in de verhouding aanhoudt, dan, ja eerst 
dan zal het monument groot doen, overdonderen. "Welnu, 
het Völkerschlachtdenkmal overdondert niet van 
dichtbi j  gezien. n zooverre is het wel even een teleur-
stelling. r  verder!! f is Bruno Schmitz aan 
't werk gegaan. Gigantesk van vorm moet hij  dit monu-
ment in zich hebben voelen ontstaan, met onweerstaan-
baren drang om zich te uiten. Te midden van de toe-
komstige stadsuitbreiding is het een geluk, dat het sta-
dion er  voorgedacht is. Zoon kolossus heeft stille ruimt e 
noodig, moet alleenheerscher  zijn. En om den gewel-
digen indru k nog te versterken, is er  een reusachtig 
groot bassin voor  gegraven, waarin de massa zich in volle 
waarde weerspiegelt. Wreed, oorlogszuchtig. Als het 
ware een opeenstapeling van bonken graniet, waarin 
détailleeringen zijn aangebracht, als hallucinaties be-
doeld. Eerst bij  nadertreding zijn ze te ontleden en dan 
misschien bouwkundig niet heelemaal te verdedigen. 

e steenmassa is vergeestelijkt. n een stoere hoofd-
lij n is de geweldige romp opgetrokken, die op den 
bovensten omgang een 12tal krijger s vertoont, welke 
zich naar  alle windstreken richtend, met een neerge-
houden zwaard-in-rust voor  de blijvende vrede zullen 
waken. Als mannen, als krachtdieren staan zij  schouder 
aan schouder  den koepel te beklemmen, waarin van 
binnen een aangrijpende voorstelling is gegeven van de 
onverzettelijkheid van het militarisme. , daar  in 
dien geweldigen koepel reeksen niet minder  dan een 354 
ruiter s te paard aan een, welke allen uit denzelfden vorm 
in cement gegoten zijn. Juist die stoere herhaling is aan-
grijpend van indruk . Een leger  van dezelfde krijgers -
figuren in een rechten lij n van kop tot teenen, schrijden 
voort op zware, korte, oerkrachtige Ardennerpaarden. 
Van die paarden, die slechts spier en been zijn, lompe 

Afb . 18. r  te paard in den koepel van het Völkerschlacht-
denkmal. 

grove hoeven, gekromde krachtnek en kortgebonden, 
knoesterigen staart hebben, bot van modellé, de manen 
in slechts 5 korte, stugge lokken over  den nek uitgezet, 
van die onverstoorbaar  doorzettende krachtbeesten! 
n het midden van den koepel is een betrekkelij k kleine 

opening, waardoorheen het licht langs de krijger s stuift. 
Een beschaafde en beschavende indru k ondergaat men 
niet. r  wel een, van grove, wreede mensch-onteeren-
de oorlogs-ramp! 
Te meer  ondergaat men die wanhopige stemming, wan-
neer  men zich richt naar  de velden, waar  de afschuwe-
lijke n slag geleverd werd, en waarvan nu een gedeelte is 
bestemd voor  crematorium. Vol bloemen en liefde-
gedachten, vol piëteit daar  neer  liggend.zich verzoenende 
met den dood, en er  al het verschrikkelijk e uit weg-
bannend. 

e geheel anders bij  het t van 
Schmitz, waar  men in rechtvaardigen opstand komt 
tegen den menschenmoord in het algemeen. -
moord, uitgedrukt als een Godsgericht. . . . 
Na een eeuw heeft zich het e volk weer  opge-
richt ; hiervan getuigt ook de Baufachausstellung. 

t wil mij  voorkomen, dat de meeste der  gebouwen 
niet van tijdelijke n aard zijn. Ze zijn trouwens zoo 
hecht gezet, en hebben absoluut niet het karakter  van 
-tentoonstellingskunst", zoodat ik de overtuiging heb, 
mij  niet te vergissen. Voor  architecten is er  zeer  veel 
te zien, al was het alleen maar de overdaad van maquet-
tes van allerlei soort en doel. Enkele dingen mogen wel 
nader  bewijzen, dat een bezoek zeer  de moeite waard 
is- Zoo bijvoorbeeld vindt men van den architect. 

. g uit n verschillende maquettes van 
schouwburgen, o.a. van die, welke als gevolg van een 
prijsvraa g door  hem zal worden gebouwd tegenover 
het gebouw van den g te Berlijn . Bijzondere aan-
dacht vraagt het systeem, dat hij  toepast, om aan het 
publiek de meest mogelijke zekerheid tegen een pa-
niek bij  brandgevaar  te geven. Aan beide zijden namelijk 
van den hoofdingang projecteert hij  reusachtig breede 
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Afb. 19. Zuidgevel van de Oberrealschule te Berlin-Weissensee. 
Ach. C. J. Bühring . (Ontleend aan de ..Berliner  Architektur -
welt"  1910.) 

trappen, die telkens, wanneer  zij  weer  een verdieping 
hooger  leiden, smaller  worden. Zoodoende heeft de 
allerhoogste verdieping dan ook de smalste trap. e 
lager, hoe meer  menschen, maar  dan ook hoe breeder 
de trappen worden. e trappenaanleg*  omvat den 
geheelen bouw. Onder deze trappen is de ruimt e benut 
voor  allerlei doeleinden. k kan men zeggen, dat 
ditnieuwe reeds nu tot schoonheid is gekomen n 
komt dit later. n weer  maqettes van het nieuwe raad-
huis van , dat op de maquette niet meevalt en in 
werkelijkhei d al even min. e e was 

Afb . 21. s van de bron. (Ontleend aan de ..Berliner 
Archrtckturwelt "  1910.) 
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Afb . 20. Bron in de Oberrealschule.Beeldhouwer: . Schell-
horn. (Ontleend aan de „Berline r  Architekturwelt "  1910.) 

wat heel erg aan't woord. Verder  kranige pastels en kleu-
rige teekeningen o.a. van het in aanbouw zijnde station. 

n behooren zeer  zeker  bezichtigd te worden de 
maquettes, de teekeningen en de fotos van de volgende 
architecten, wier  werken mij , wat betreft de toepassing 
van bouwplastiek, zeer  belangrijk schijnen. 
Beginnen wij  met eenig werk van Baurat Carl James 
Bühring , wiens werk wij  in d al meer  gereprodu-

ceerd zagen, o.a. bij  de feestrede van Prof. i Evers, 
bij  het 70jarig bestaan der j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst. "Wi j  zagen toen onder  meer  de zoo 
zeer  belangrijke en aus einem Guss ontworpen gebou-
wen van deGemeinde Turnhalle, Beamtenwohnhauser 
en van de n te Berlin (Weissensee). 

r  ik mij  goed, dan zagen wij  toen geen reproduc-
ties van de Oberrealschule, en daarom voeg ik bij  deze 
beschrijving gaarne enkele foto's hiervan ter  repro-
ductie. Wat wij  wel meer  opgemerkt hebben is, dat 
Bühring , zoo zonder  aanleiding (of wij  kunnen niet door-
gronden wat dan de aanleiding is geweest) zoo plotseling 
een enkele steen uit denbaksteengevel naar  voren roept, 
om dit hier  endaar  te herhalen. En dat doet hij  meestal 
zonder  eenig rythme. t te verdedigen is mij  niet mo-
gelijk. 

Bühring , die overigens zoo kranig met den baksteen 
weet te werken, heeft ons veel goede baksteen archi-
.tectuur  gegeven. 

Beschouwen wij  bijv . den gevel van het Zuiden van den 
Oberrealschule, die een magnifieke en logisch ontwik-

Afb . 22. l van de e te , 
Arch , Fr . Schumacher. 

keiden, gebombeerden uitbouw te zien geeft, welke aan 
het inwendige van een woonvertrek zoo iets bekoorlijk s 
geeft, doch meestal juist het aesthetische van den gevel 
schaden kan. t idee „Zaadbak" , zooals deze bewuste 
uitbouw vaak spottend genoemd wordt, is hier  afwezig. 

, deze gebombeerde uitbouw trekt de aan-
dacht op de middenpartij , en geeft aan het geheel 
iets bizonder  kloeks en klaars. n gevel te beschrijven 
acht ik werkelij k overbodig. Bijgaande afbeelding is 
m.i. duidelij k genoeg. Alleen wil ik even wijzen op de rus-
tige plaatsing van de terr a cotta tusschen de onder- en 
bovenramen. e terra-cotta doet hij  uit den gevel tre-
den.waarvan hij  een gedeelte heef t uitgemetseld ter  dikte 
vaneenklesoor. r  verkrijg t hij  een juiste accen-
tueering en een carr é getrokken omlijsting, en kondigthij 
daarmede het belangrijkste accent aan. e foto is helaas 
te klein om het modelé van de terra-cotta goed te zien. 

t is mij  daarom een genot ook de foto's te kunnen bij -
voegen van de „Trinkbrunnen "  in die Oberrealschule. 
Beeldhouwer s Schellhorn is hier  aan 't woord. 

k is de opzet; de eendjes zijn geplaatst in een 
half-cirkelvormigen nis. t daardoor  een stemmige 
schaduwwerping ontstaat, is duidelijk . , wie paste 
dat zoo toe? Een zestal verhevenheidjes, vierkantweg 
gehouden, dragen ieder  een groepje of een enkelen eend, 
in de veeren de snavel gestoken of tegen elkaar 
aandringend, wat warmte zoekend. k voeg een enkel 
détail er  bij , en u zult het met mij  eens zijn, dat 
niet alleen de plaatsing recht er  op heeft klassiek ge-

Afb . 23. e Cakesfabriek. Arch. l Siebrecht. 

noemd te worden. Wat krani g werk! Ver staande boven 
alle vleierig boetseerwerk, dat zoet en behaagziek effect 
najaagt, heeft Schellhorn in den steen zijn donzen vrien-
den opgeroepen, die voor  alles .steen''  gebleven zijn. 

, maar  raak! Net precies hier  of daar  een 
détail nader  aangegeven, waar  het evenwicht dat ver-
eischte. Geen overbodige détails, die de voorstelling 
natuurgetrouwer  zouden maken. s van 
bouwbeeldwerk. 
Van Schumacher  te g is er  zijn -
schule. e architecturale opzet van het geheel is van 
een ernstige beheersching, terwij l het dichterlijke , het 
pittoreske zeer  zeker  niet afwezig is. . e 
pitti g weet hij  niet te werken met het karakter  der  bak-
steenen, door  ze te stellen, te plaatsen, te schikken, 
zoodat de voegwerking een belangrijke factor  wordt. 

t rustigsamenschikken van zijn raampartijen , vooral 
bij  een school zoo uitermate lastig door  de onaestheti-
sche practijk-overwegingen en politieverordeningen, 
hoe aangenaam is daarvan in zijn school niet de wer-
king. t ondergedeelte heeft hij  toniger  en strakker 
gehouden, om met een zeer  smalle cordon de boven-
verdieping aan te kondigen, die meer  gelegenheid geeft 
tot decoratieve speelschheid en niet meer  zoo ernstig 
constructief behoeft te zijn. j  heeft daar  de penan-
ten tusschen de ramen verlevendigd door  stukken terra-
cotta ter  breedte van de penanten, zoon vij f stuks bo-
ven elkaar, en telkens afgewisseld door  metselwerk. e 
reliëfs dier  terra-cotta's zijn van een eenvoud en een 
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Afb . 24. Fries van de e Cakesfabriek. 

zakelijk licht- en schaduwwerking, dat ze werkelij k 
nooit in aanmerking zullen komen voor  een -atelier-
stoffeering". k bedoel dit : Wanneer  wij  de decora-
tieve versieringen der e in musea of bij 
kunstzinnigen zien, dan spreken deze dingen van een 
burgerlijk e gezelligheid, die ook die ruimten daar  mee 
helpt sieren. Welnu, deze stukken terra-cotta van prof. 
Schumacher  hebben alleen hun waarde aan den gevel. 

n niet meer. r  doen zij, wat van hen ver-
wacht werd en waarvoor  zij  gemaakt werden. r 
een juist begrip van de overdruktechniek van terra-
cotta en van de decoratieve werking, heeft hij  dezen 
vorm dan ook voortdurend kunnen gebruiken en was 
-variatie"  absoluut overbodig. n zijn de 
stukken, de mooten wel zóó gekozen, dat ze werkelij k 
bak werk kunnen zijn, en als zoodanig een broertj e 
vormen van de verder  gebruikte baksteen. (Afb. 22). 
Tusschen de grootere wandvakken weet de architect 
onze belangstelling levendig te houden door  het aan-
brengen van figurale voorstellingen in ellips gevat en . 
in schaduwwerpenden nisvorm. t geheel van zoo'n 
binnenhof heeft een comfort en een gemoedelijke 
gezelligheid, die het den verblijvenden in de rusturen 
het leven aangenaam maakt. s men door  zijn betrek-
king aangewezen om op dien hof, zijn 12 uurtj e te 

Afb. 25. Terracotta aan de e Cakesfabriek. 
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nuttigen, welnu, Schumacher heeft er  voor  gewaakt dat 
men zich niet angstig tusschen hooge muren gevoelt. 

t opgeslotene, dat onwillekeurig zoo'n binnenhof 
in zich heeft, heeft plaats gemaakt voor  eene intieme 
afzondering. e entree van bovengenoemde school is 
zakelijk en rustig. Op twee peilers van terra-cotta en 
twee, laat ons zeggen pilasters, rust een dak, dat als 
het ware vóór den ingang is geplaatst. Gaarne geef ik 
toe, dat gevraagd mag worden, of er  geen sterker 
architectuur  verkregen zou zijn, wanneer  dit - dak"  was 
samengegroeid met den gevel-zelf; echter  laat de entree 
niet na op ons een vriendelijken indruk te maken. e 
stukken terra-cotta zijn van een eenvoudigheid en een 
rust, die bijna klassiek aandoen, 't s door  en door 
architectuur  geworden. 

Bezien wij  het Polizeigebaude te , even-
eens van Schumacher, dan treft ons de hoekoplossing. 
Een afgeschuinde hoek, die immers zoo vaak aanlei-
ding geeft het gebouw te schaden in aesthetischen 
zin, hoe heeft hij  juist daarvan iets zeer  goeds weten 
te scheppen. En hoe dood-eenvoudig van gedachte. 
Eerst gebruikt hij  de baksteen, om in terug- en 
voorsprong als 't ware banden en biezen te trekken, 
waardoor  een zekere ruigheid ontstaat. n belijnt 
hij  de twee boven elkaar  geplaatste ramen door  een 

sterk sprekenden vertikalen band in terra-cotta, 
welke band bestaat uit een herhaling van een 
en hetzelfde motief. e belangrijkheid van den 
hoek stijgt en wordt ten slotte nog meer  naar 
voren gebracht door  tusschen de twee ramen een 
paneel aan te brengen van eenzelfde breedte als de 
ramen. r  deze paneel-aanbrenging wordt de 
waarde van den muur  verminderd, wat immers 
ook in werkelijkheid het geval is, omdat boven dien 
muur toch weer  een raam komt. e hierbedoelde 
hoek is met een muizentandje en een paar  kles-
oren even uit het gevelvak gebracht en overge-
kraagd, zoodat dit ten slotte het accent tot zijn 
grootste kracht brengt. t wil mij  voorkomen 
dat een dergelijke toepassing van bouwaardewerk 
volmaakt goed gezien is. 
Een ander  gebouw heeft al evenzeer  onze aandacht 

getrokken. k meen het fabrieksgebouw van 
de e Cakesfabriek, gebouwd 
door l Siebrecht, die voor  het beeldwerk 
de hulp inriep van den beeldhouwer  Prof. G. 

, en waarvoor  de bouwaardewerk 
versieringen, (geglazuurd) werden vervaar-
digd in de werkplaatsen van de firm a 

z & r  te . 
t groote gebouw van de firm a . Bahlsen 

heeft een Verwaltungsgebaude en een Fa-
briksgebaude. t eerste is uitgevoerd in 
zandsteen,n.m.Travertin, terwij l hettweede 
van klinker s met terra-cotta is. n het bak-
steengebouw is voor  het grootste deel defa-
brieksruimt e ondergebracht, zoo ook de eet-
zaal met de badinrichting . Van de beeldwer-
ken van het Verwaltungsgebaude kon ik tot 
mij n leedwezen geen détails verkrijgen . 
Wel echter  van het keramische werk, dat een zéér be-
langrijkonderdeel vormt. t Verwaltungsgebaude, dat 
zoo voornaam en rustig onworpen is, wordt als het ware 
gevormd, door  een voortdurende hej-haling van drie-
ramen aaneen. Aan de rechterzijde breken echter  dri e 
langgerekte vensters deze vlakte, en doen een feeste-
lijk e ruimt e er  achter  verwachten. t is dan ook in zoo-
verre waar, dat daar  de algemeene zittingszaal gepro-
jecteerd werd, welke ook wel voor  voordrachten wordt 
bestemd. Gaarne zoude ik mij  laten verleiden, neer  te 
schrijven hoe dit pand van binnen onze aandacht over 
waard is, ware het niet, dat dit buiten mijn bestek ligt. 
Van de beeldwerken heb ik, zooals reeds werd ver-
meld, helaas geen détails. Wel echter  van den kera-
mischen sier, en daarin is getracht ons de gemoede-
lijke , oer-oude legenden te geven, dingen als die welke 
in de bekende sprookjes voorkomen, peperkoeken, 
tooverheksen, enz. Enkele afbeeldingen verduidelijken 
deze motieven. t naïve, het kinderlijk e en onbehol-
pene, waarbij  een kind juist zijn fantasie behoudt, is 
in dezen sier  gelegd. Een groote visch, een recruut, 
een baby, een wijsgeerige vogel, een boerenkindje op 
klompen, een koningskindje met kraag, kortom, allerlei 
kinderlijk s is in koekvorm gebracht, en deze koeken, 
zij  het dan ook van majolica in natuurgetrouwe kleuren, 
heeft men aan den gevel opgehangen. t laatste echter 
is wat mij  even minder  bevredigt. 

k stel mij  voor, dat deze oplossing nog te wijzigen 
ware. Veel beter  lijk t mij  echter  het groote fries boven 
den inrij . r  zetelt de tooverheks, die aan s en 
Greetje vertelde, dat de pannen van haar  huisje van 
koek waren, met het noodlottig gevolg dat e ge-
braden zou worden, had Greetje hem door  haar  listig-
heid niet gered, en ten slotte de tooverheks verbrand. 
Welnu aan weerszijde van die -angstwekkende"  figuur 
komen de kinderen aandragen met bessen en honing, en 
zij  hebben, om de bijenkorven te versjouwen, er  twee 
op den rug van een bok gelegd, die maar  niet vooruit 
wil ; er  achter  loopt weer  zoon dreumis met een garf 
korenaren. g van opzet, eenvoudig in lijnbe-
weging is dit decoratieve fries. Er  is echter  één ding 

Afb . 26. Poort van het , Arch. F. . 

jammer in, n.m. dat de fabriek, die voor  de vervaardi-
ging zorgde, geen overleg heeft gepleegd, op welke ma-
nier  de indeeling der  stukken te regelen zoude zijn, nude 
hinderlijk e tegelnaden in horizontale en vertikal e lijnen 
dwars en brutaal over  het werk heen gaan en storen. 
Toch is dit bezwaar  niet in staat, ons minder  gunstig 
te doen denken over  wat hier  geschapen is. e kinde-
ren en allen die nog kind kunnen zijn, hebben er  vreugde 
aan, wanneer  ze langs deze -fabriek"  gaan. 
En om nu den indru k van de sprookjeswereld nog te 
versterken, is op het plein ervoor  een bron (wat is een 

e stad of gemeente zonder  bron) geplaatst, de 
l Brunnen, in welks watergespartel 

wij  de sprookjes meenen te hooren. t dorr e fabriek-
achtigeis absoluut weg; het heeft integendeel plaats 
gemaakt voor  een koesterende intimiteit , die weldadig 
aandoet. 

Van een derde werk zoude ik nog gaarne spreken, en 
daarvan ook enkele afbeeldingen toonen, n.m. van 
het werk van den architect, Fr . . k meen het 

, opgetrokken uit Thüringsche Travertin , 
en met beeldkundigen hulp van . l en , 
leerling van prof. Werda, te . 
Bezien wij  het werk van , dan wil het ons voor-

Afb . 27. e welvaart, van de poort van het . 
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komen, dat het architecturale in de compositie min of 
meer  zoek is geraakt. t zijn te veel steenrealiteiten, 
die in gebaar  een zekere actie bedoelen te geven, doch 
het architectonisch niet doen. e plastiek, hoewel zéér 
goed gemodelleerd, vraagt, waar  het hier  bouwkun-
dige doeleinden betreft, een geheel ander  karakter . 

t onarchitecturale wat de n 
hebben, heeft ook dit werk van . 't s te los, te 
veel naturalistisch, om krachti g en bouwkunstig te zijn. 
En al moeten wij  erkennen, dat er  met een zekere gemak-
kelijkhei d gewerkt is, dan versterkt dit slechts te meer 
onzen spijt, dat de opvatting niet zuiverder  van techniek 
is. Neen, dan staat m. i. het werk van l hooger, 
ook al tracht hij  ons „realiteit "  te geven, als bijvoorbeeld 
boven den doorrij-poort . Aan de eene zijde wordt de 
poort bekroond door  een paar  figuren, die de handel en 
de overvloed symboliseeren, terwij l de poort aan 
de achterzijde wordt afgedekt door  een architraaf . 
Zooals met zoovele werken, is de achterzijde de meest 
belangrijke, de meest geslaagde. Zeer  rustig van opzet 
staan er  aan weerskanten van den doorgang een paar 
uitspringende pilasters, waarvan de verhouding en de 
hoegrootheid wordt gemarkeerd, door  een paar  kinder-
figuurtje s op even meer  dan ooghoogte aangebracht, 
die zoo innig kinderlijk , zoo lekker  malsch en naïef, zoo 
ongekunsteld zijn, en bovenal zoo volmaakt „steen" 
zijn gebleven. t een lijst , die eenigszins doet denken 
aan een eierlijst, wordt de architraaf versierd, terwij l 
als sluitstuk een wigvormig stuk Traverti n is aange-
bracht, waarop een médaillon gebeiteld is, voorstel-
lende een schip op zee, de navigatie. Vergelijken wij 
daarbij  eens de sluitsteen van den voor-doorgang; 
daarbij  is de opzet verkleind, door  de plaatsing ter 
weerszijde van den wigsteen door  een paar  kleine 
kleuters. 

Zoo schoon van rythmiek de achterpoort is, zoo onge-
slaagd is m. i. de voorpoort. En om het geheel te redden 
zijn boven den dubbel-pilasters ter  weerszijde figuren 
aangebracht, die ik zooeven noemde, n.m. van -
curius en van den Overvloed. Aan de voorzijde heeft 
men zuilen met hoofdgestel als „bewijs "  van architec-
tuur  willen geven, waarop „realiteit" , terwij l de achter-
gevel, juist door  zijn mindere mate van opzettelijkheid, 
het best geslaagd is en ons de zuiverste architectuur 
gaf. h dat daar  gelaten. e twee gewraakte figuren 
zijn meesterlijk gehakt en goed gecomposeerd. Vooral 
het vrouwtje, dat de welvaart ons toont, is van een 
klassieke rust en opvatting, terwij l het kalksteenkarak-
ter  zoo buitengewoon goed is volgehouden. 
Er zijn meer  aardige en goedgeslaagde détails aan 
dien gevel. Zoo zou ik willen noemen de overkragings-
motieven, welke weer  boven de twee zooeven bespro-
ken figuren zijn geplaatst. Zoon ramskop, die als het 
ware zich ontwikkelt uit het ruige werk van den 
steen, terwij l een klein kereltje juist daar  geplaatst 
staat, waar  het monotone van den steen zou kunnen 
gaan hinderen. "Wat is deze overkraging weer  ineens 
veel beter  dan die, welke bestaat uit een consolevor-
migen overgang, waarop als hoofdgestel eenkind-visch-
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figuurtj e is aangebracht, met de handjes in de zijden. 
Goed, ja zeer  goed zijn dan weer  de verschillende pa-
neelen, welke in den rechthoek der  resteerende ruimten 
tusschen beneden en bovenverdieping zijn aangebracht. 
Al s een maaswerk, dat niet constructief dienst doet, 
zijn deze vullingen opgevat, terwij l er  in hun midden 
een roset gelegenheid geeft tot het detailleeren van 
louter  decoratieven sier, als een vogel, een korf fruit , 
een eekhoorn, enz. Jammer dat ik een zelfde lof niet 
kan toezwaaien aan het werk van binnen, in de hall, 
waar  rijk e warmkleurige houtsoorten aan den model-
leur  gelegenheid geven zijn talenten te ontplooien. 

t wil mij  voorkomen, dat de wijze van modelé, zoo 
dichtbi j  te zien, te veel een zekere botheid heeft, die 
angstig het achevé in den steek laat. Een zekere sou-
plesse, welke het hout juist zoo gaarne vertoont, is hier 
absoluut niet te vinden, en de versieringen hebben eer 
iets gekregen van een onbeholpenheid, die aan taai-
taai-poppen doet denken. n is de techniek 
van hout toch wel heel iets anders dan die van het 
moeielijk te bewerken graniet. "War e zij  in graniet uit-
gevoerd, dan zoude deze compositie zéér te loven zijn 
geweest. 

e s gevoelen zoo, dat de kunstzinnige be-
schouwer over  het algemeen van bouwkundige pro-
jecties niet veel begrijpt , en daardoor  niet zoo 
gemakkelijk architec tuurteekeningen-tentoonstellingen 
gaat bezoeken. En hoe moet men anders den lust tot 
doen-bouwen opwekken, dan juist door  tentoonstel-
lingen! e s maken reusachtige teekeningen 
in kleur, in zonlicht, in kunstlicht, in stemming bij 
sneeuw. Ze maken schilderijen, aquarellen, waar  het 
gebouw de hoofdschotel vormt van den geheelen opzet. 

r  komt de beschouwer er  in, leert architectuur 
, leert opmerken wat belangrijks aan een gevel te 

onderkennen valt, en leert zoodoende waardeeren, wat 
de artist-architect tracht te geven. 

Een beetje klein in al hun overigens volslagen grootheid 
is de regelingscommissie geweest met de inzendingen 
van de twee buitenlanders, met het werk van onzen Ber-
lage, en met 't werk van den Fin Eliel Saarinen, welke 
laatste uitkomt met de St. Pauluskerk te t en het 
landdagsgebouw te , terwij l Berlage de be-
kende teekening van den Beurs inzond met nog een 
groote foto van de Beurspassage en schetsen van het 
uitbreidingsplan van n . 

Op de tentoonstelling is verder  in het Saksische pavil-
joen een keur  van r  porcelein. En dat niet 
alleen in vaasvorm, doch ook in bouw-ceramiek. -
rijk e vogels en ornementen vormen de dagzijden der 
doorgangen. k van kleur  en zeer  beschaafd, 
is deze hal een verademing. Verademing door  rust en 
aangename kleur, na al de verschillende indrukken op 
de tentoonstelling. t plafond is verdeeld in vier-
kante caissons, welke ieder  voor  zich gevuld is met een 
wapen, een kroon of wat anders. t zou voor  de studen-
ten van t of van den Cursus van A. et A. de moeite 
loonen, ook daar  eens heen te gaan. 

(Wordt vervolgd). 

OF 
 fl 

E STEEN? 

m 
s zaten eenige Nederlandsche architecten 

! aan een gezelligen disch bijeen. Was het won-
 der, dat de tafelkout het vak ten onderwerp 

' had? Een der  aanzittenden zou weldra een 
groot werk uitvoeren, en wilde daarvoor  handvorm-
steen gebruiken. 

j  vond, dat de tegenwoordige mode, die handvorm-
steen verlangt, nog zoo slecht niet was. s deze 
steen heeft een ruw oppervlak, en wat ruw is acht men 
schooner, dan wat een glad vlak vertoont. 
Een ander  der  aanzittenden herinnerde aan het vers 
van den dichter: 
Wat schoon is moet eenvoudig zijn, 

r  eenvoud mag geen ruwheid wezen!" 
j  was van oordeel, dat de oude kunstenaars de ruw-

heid slechts aanvaardden, als zij  de gladheid, die ook 
hun ideaal was, niet konden bereiken. n dit verband 
wees hij  op de Grieken, die hun marmer metde grootste 
zorg bewerkten, zoodat de oppervlakte volkomen glad 
werd. n zij  geen marmer, maar slechts tuf of 

, dan maakten zij, door  bepleistering, 
toch de gevels glad. 
Toen kwam een „modernist "  aan het woord. e verge-
leek het gebruiken van handvorm in den tegenwoordigen 
tij d bij  het bezigen van een veeren pen. Een enkel zon-
derling blijf t aan dit verouderd schrijfgereedschap vast-
houden, maar  wie met zijn tij d medegaan wil , schaft 
zich een schrijfmachine aan, met bijbehoorende „type -
writster" . 
Wi e zal zoo dwaas zijn, nu de machinale steen in de 
uitstekendste hoedanigheid te verkrijgen is, tot de ge-
heel verouderde handvormsteen terug te keeren ? 

, die als restaurator  veel te doen heeft, meende, 
dat hij  de handvormsteen niet zou kunnen missen, wat 
allen hem toegaven. Slechts werd hem den dringenden 
raad gegeven, om de oude steen zooveel mogelijk te 
laten zitten. Een boom over  restaureeren werd nu op-
gezet, en daarbij  bleek, dat onze toongevende bouw-
meesters hiervoor  niets meer  voelen. 

r  .on revint a ces montons." Op de leelijke kleur  van 
machinale steen, in het bijzonder  van blindeersteen, 
werd gewezen. r  werd echter  gesteld, dat 
alle verlangde kleuren gemaakt, en alle schakeeringen 
verkregen kunnen worden. t wordt nu aan den smaak 
van den architect overgelaten, de goede keuze te doen. 
n den verfwinkel vindt de kunstschilder  alle kleuren; 

wie echter  een meesterstuk wil maken, dient de kleuren, 
op de juiste wijze gekozen en gemengd, op doek en pa-
neel te brengen. 
Een van onze grootste bouwmeesters had tot dusver 
gezwegen. r  op eens sprak hij  het „erlösende wort" , 
toen hij  opmerkte, dat de architecten de bouwstoffen 
van hun eigen tij d moeten gebruiken, en, dit doende, 
toch schoone werken moeten voortbrengen. 

, zoo is het en zoo is het altij d geweest. Niet 
in de stof, maar  in de wijze waarop zij  gebruikt wordt 

schuilt de schoonheid. Goud is een fraaie, althans een 
kostbare stof. r  wie zal niet aan een tinnen inkt -
koker  van 1540 de voorkeur  geven boven een gouden 
van 1840 ? 
Wi j  kijken tegenwoordig te veel naar  onze oostelijke 
naburen, naar  hun , hun " 
en hun „protzen "  met kostbare bouwstoffen, naar  hun 
gekoketteer  met . 

n wij  gerust machinale steen, laten wij  verblend-
steen gebruiken, dan zijn wij  van onzen tijd . r  laten 
wij  trachten, voor  deze echt moderne materialen den 
schoonen vorm te vinden, die er  zeker  mede te bereiken 
is. En mochten wij , onverhoopt, met de bouwstoffen 
van onzen tij d geen raad weten, dan zal het nageslacht 
ons zeker  niet minder  veroordeelen, omdat wij  tot wat 
in den goeden ouden tij d gebruikt werd, onze toevlucht 
hebben genomen. Want ook wij  ontkomen niet aan den 
eisch: 
„Zel f moet gij  zoeken en zelf moet gij  vinden!" 

A. W. . 

BOE  EN . 
oor  de uitgevers W. . en J. Brusse te m is 
uitgegeven een  der Beschrijvende
kunde, geschreven door  H. W. Visser, leeraar aan 
de  T. S. te Utrecht. Een groote verdienste van dit 
leerboek acht ik het daarin zooveel mogelijk over-

boord gooien van allerlei wiskundige beschouwingen, hetgeen 
ik in een wiskundig leerboek, geschreven voor  jongelui, die 
zich hoofdzakelijk op de studie der  bouwvakken toeleggen, om 
later  als aannemer, bouwkundig opzichter  of iets dergelijks 
werkzaam te kunnen zijn . een noodzakelijk iets vind. 
n vele inrichtingen van onderwijs wordt de Wiskunde in aller-

lei vormen geleerd en beoefend. Een beroepskeuze heeft de 
leerling dan veelal nog niet gedaan, maar  in verreweg de meeste 
gevallen zal hij  er  toch later  meer  nut van hebben, allerlei wis-
kundige stellingen te kunnen toepassen, dan die te kunnen be-
wijzen. En toch, aan de ..bewijzen''  wordt daar  heel wat tij d be-
steed. t acht ik voor  zulke inrichtingen van onderwijs zeer 
verdedigbaar; immers de Wiskunde beschouw ik daar  als de 
beste „hersengymnastiek ". welke ooit is uitgevonden. n af-
wachting van hetgeen de leerling later  zal worden, moeten zijn 
hersens in zijn jonge jaren zooveel mogelijk ..getraind"  worden. 

s anders echter  is het voor  den jongen man. die zijn beroeps-
keuze heeft vastgesteld en die later  in de technische vakken wil 
werkzaam zijn. e tijd . die hem dan dikwijl s rest om zich theo-
retisch te bekwamen, is veel korter  dan voor  de meeste andere 
beroepen, omdat hij  veelal naast theoretische kennis ook prak-
tische kennis moet opdoen, en ook daaraan veel tij d moet be-
steden. d hij  tijd . dan zou ik hem ook veel „hersengym-
nastiek"  in den vorm van wiskunde willen voorschrijven; nu 
het hem daaraan echter  ontbreekt, moet dit dus tot het nood-
zakelijkste worden beperkt. m zou ik den schrijver  van 
het bovenstaande leerboek in overweging willen geven bij  een 
volgenden druk nog verder  in deze richtin g voort te gaan. Voor 
den prakticus vind ik het voldoende, dat hij  b.v. weet, dat de 
doorsnijding van een cylindervlak met een vlak, hetwelk de be-
schrijvende lijnen onder  een scherpen hoek snijdt, een ellips 
is; - en of hij  dat nu al bewi jzen kan, dat zal hem later  in 
de praktij k niet het minste nut brengen e tij d voor  het leveren 
en leeren van dat bewijs is veel nuttiger  besteed aan de oefening 
om die doorsnede te leeren construeeren. n zullen vele 
wiskunde-docenten het vreemd vinden, iemand allerlei wiskun-
dige waarheden „op te dringen"  zonder  meer. maar  dat komt. 
omdat zij  zich van dat begrip ..hersengymnastiek"  niet kunnen 
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losmaken, en met de bouwpraktij k te weinig op de hoogte zijn 
om te weten, dat de prakticus, die snel een doorsnede constru-
eert, veel meer  waard is dan diegene, die heel zuiver  een bewijs 
levert voor  den vorm der  doorsnede, en heel lang werk heeft om 
haar  te teekenen. 
Ook zou ik willen breken met benamingen als eerste, tweede en 
derde projectie ; dat sticht bij  den eenvoudigen leerling verwar-
rin g ; ook in zijn uitdrukkin g moet men daarom zuiver  blijven. 
Uitdrukkinge n als „een punt beschrijft een cirkelboog, waarvan 
het vlak"  enz. hinderen mij . Eveneens stichten toevalligheden 
in de figuren verwarring , omdat de leerling gewend raakt aan 
een eenmaal gegeven figuur  en gaat twijfelen aan de juistheid, 
wanneer  hij  de toevalligheid elders mist. n fig. 93 b.v. kruist 
een der  zijden van den driehoek de as loodrecht). s ten slotte 
het geval in paragraaf 4 onder  h vermeld, niet hetzelfde als de 
onder  b en c genoemde gevallen ? Ook bij  op die wijze gegeven 
opsommingen raakt de leerling de kluts kwijt . 

e tot de beoordeeling van het boek, moet volmondig 
worden erkend, dat de goede hoedanigheden vei re opwegen 
tegen enkele gebreken. Over  het algemeen is het logisch en klaar 
in elkaar  gezet. t laat zich vlot lezen. e overgangen van het 
eene werkstuk op het andere zijn zeer  vloeiend. e wiskundige 
begrippen zijn zakelijk, maar  zeer  begrijpelij k verduidelijkt ; de 
figuren zijn met een enkelen oogopslag te volgen. 
Voor  het onderwijs aan de r  technische scholen zal 
dit leerboek zeker  een aanwinst zijn; maar  ook kan ik het met 
warmte aanbevelen aan degenen, die zich voor  de examens, in-
gesteld door  de j  tot Bevordering der  Bouwkunst, 
voor  bouwkundig opzichter  of bouwkundig teekenaar  willen 
bekwamen. 

k besluit met een opwekking aan andere bevoegde schrijvers 
om te trachten, wiskundige leerboeken ook in andere vakken 
samen te stellen, geschreven voor  de catagorie van leerlingen, 
zooals de r  Visser  ze bedoelt, met overboord werping van 
allen wiskundigen ballast. 

. B. N. B. 

m . £1 
t Nederl. Openluchtmuseum. 

Onze Arnhemsche correspondent meldt ons: 
e gemeenteraad van Arnhem heeft in hare zitting van g 

10 November  aangenomen het voorstel van B. en W. om aan de 
Vereeniging t Nederlandsch Openluchtmuseum"  voor  den 
tij d van 75 jaren in erfpacht af te staan het terrein tusschen den 
den Schelmschen weg, den verlengden Waterbergschen weg en 
den Verlengden . 

t terrein heeft een grootte van 30 . en wordt door  de ge-
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meente in erfpacht gegeven voor 
f 200 per  jaar; waar  deze prij s zoo 
uiterst laag gesteld is zal het ge-
meentebestuur  geen verdere subsi-
die aan de vereeniging geven. n 
kan de vereeniging, die door  dit be-
sluit zich in het genot gesteld ziet 
van een voor  haar  doel zeer  geschikt 
terrein, gelukwenschen; evenzoo de 
gemeente Arnhem, die in het Open-
luchtmuseum eene attractie meer  rij k 
zal worden. 

Wi j  vernemen nader  dat het in de 
bedoeling ligt van het bestuur  van de 
vereeniging om reeds in den zomer 
van 1914 het openluchtmuseum voor 
het publiek toegankelijk te stellen. 
Behalve een eenvoudig restaurant 
en eene gelegenheid tot plaatsing 
van de voorwerpen, die de vereeni-
ging reeds bezit, zal voorloopig nog 
niet worden aangevangen met het 

hoofdgebouw van het openluchtmuseum. 

Zooals de lezers van het Weekblad weten, bestaat het voor-
nemen voor  dit hoofdgebouw een prijsvraag uit te schrijven, 
welk voornemen van het bestuur  een gevolg is van een adres 
van het r  van de j  tot Bevordering der 
Bouwkunst. 

e heer  A. A. G. van Erven , secretaris van de vereeni-
ging t Nederlandsch "  is sinds eenige 
dagen te Arnhem gevestigd, zijn adres is Utrechtsche weg 40. 
Verbouwing van den Utrechtschen Schouwburg. B. en W. 
vanUtrecht hebben den d voorgesteld om aan de Utrechtsche 
Schouwburg . te geven een renteloos voorschot van ƒ 150 000; 
de . zal hierbij  voegen f 50.000; voor  het totaal bedrag van 2 
ton zal dan de bestaande Schouwburg verbeterd worden, zoowel 
in- als uitwendig. 

Een bedrag van 2 ton is niet gering, en de vroede vaderen mogen 
wel zeer  ernstig overwegen, of het aanbeveling verdient zooveel 
geld uit te geven voor  „verbeteringen" , dan wel of het niet raad-
zamer zal zijn royaler  te handelen en een nieuwe schouwburg te 
stichten. Er  is blijkbaa r  een strooming in Utrecht, met de Utr . 
Sch. . aan het hoofd, om zuinig te doen; maar  dit kan wel 
eens de zuinigheid zijn, die de wijsheid verdringt . Te rechtheeft 
de heer  P. J. s in het Utr . d er  op gewezen, 
dat de ligging van het verbeterd gebouw, in het bijzonder  wat 
zijn ingang betreft, niet gunstig is. 

Op deze punten wegens plaatsgebrek voorloopig niet verder  in-
gaande, staat echter  één ding vast: dat is, dat de gevels van het 
ontwerp voor  de verbouwing, zooals dat door  de Schouwburg 

. wordt voorgesteld en in het Utrechtsch d zijn gepu-
bliceerd, beneden alle kritie k zijn! n vraagt zich af, hoe het 
mogelijk is, dat in de 4de stad van Nederland in 1913 nog in volle 
ernst een dergelijke architectuur  van een onjuist karakter , en in 
dat karakter  bedroevend slecht en 50 jaar  verouderd, wordt 
voorgesteld! e zaak wordt begrijpelijk , wanneer  men bespeurt 
dat. . .. nergens de architect genoemd wordt. e Schouwburg 

j  meent op de bekende, kleingeestige en ten slotte 
domme manier  het te kunnen stellen zonder  een goed architect. 
Wij  vertrouwen echter, dat de Gemeenteraadsleden zooveel 
respect voor  hun Gemeente zullen hebben, dat zij  zullen weige-
ren de belangrijke gemeentelijke subsidie toe te staan voor  een 
dergelijke blamage voor  Utrecht en dat zij, bij  eventueelen ver-
bouw, zullen eischen, dat een alleszins bekwaam architect en 
niet de een of andere talentlooze ondergeschikte kracht de ver-
bouwing zal projecteeren en uitvoeren. 

J. G. 
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het Architectuur-museum; vaststelling der  nadere behande-
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der  Commissie voor  het keuren van ; de . Stede-
lijk e Tentoonstelling van Bouwkunst en aanverwante n 
te Amsterdam 1914. 
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N V A N E E N 
m E . Q 

 C. . 

, . 

Vervolg van blz. 568. Slot. 

an komen wij  eindelijk te , de stad 

bij  uitnemendheid om te wonen. t is een 

genot om daar  te vertoeven. Wanneer  men 

de Pragerstrasse doorloopt tot aan de Elbe, 

en dan bij  het . Schloss links af gaande den Z winger 

bezoekt, waartegenover  een zéér modern theater  ge-

bouwd wordt, dan heeft men van de Altstadt wel het 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

voornaamste gezien. t Nieuwe , dat in zijn 

opzet grootsch en monumentaal is en in zijn opbouw 

sterk herinnert aan het verleden, heeft zéér mooie beel-

den, zoowel aan de langszijde als aan den hoofd-

ingang. Wel wat al te druk is m. i. de langszijde bij 

de kroonlijs t en het dak behandeld. r  de rijk -

dom geeft toch weer  onwillekeurig de emotie van levens-

kracht en lust-tot-sier, die van opgewekte levensop-

vatting getuigen. Over  het algemeen hebben de beelden 

een goede geslotenheid, zonder  in het overdreven gesty-

leerde te vervallen. e beeldgroepen boven den hoofd-

ingang zijn, ook al omdat ze op een lager  plan lig-

gen, beter  te beschouwen en getuigen van een kranigheid 

en een stofbeheersching, welke eerbied afdwingt. e 

werkelij k vaderlijk e houding tot het kind spreekt zoo 

klaar  uit het stuk werk, waaronder  gegrift staat: Schul-

wesen. n volgen Finanzwesen, , Verwal-

tung en . Bij  de trap, die leidt naar 

den , is een bronzen beeld neergelegd, -

sius op den ezel. Een zwaar  mannenlijf met geaderde 

beenen zit op een liggenden ezel met kapperden bek. 

n de rechterhand houdt hij  een druiventros, in 

de linker  een wijnschaaltje, waarnaar  hij  aandachtig 

ziet. r  en dóór realistisch en mooi van bronstechniek, 

die glanzen te voorschijn roept en daardoor  de bachana-

litei t als 't ware versterkt. Anatomisch zuiver  en vlot is 

het geheel gehouden, en het bedoelt niets anders dan 

wat het geven wil . k zou haast willen zeggen: afhanke-

lij k van het „gegeven"  moet de techniek van uitbeelden 

zijn ; zij  moeten werkelij k EEN worden met elkaar. Als ik 

daarna de drie-Gratië n van het l zie in 

de Bürgerwiese, dan hindert mij  juist daar, wat ik hier 

bij  den r  zoo goed vindt. e vleezige min 

of meer  dikbillig e dames, waarvan een zelfs heel erg 

vergeten heeft toilet te maken, staan daar  (technisch 

heel lastig te maken) op één teen. e derde, die zeer 
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veel, niet mooi geplooide, stof om haar  lij f heeft gesla-
gen, zoo dat de lichaamsvormen duidelij k naar  voren 
treden, welke stof mij  doet denken aan natte klee-
deren die aankleffen en daarom een zekere charmante 
doorschijnendheid niet verzinnelijken, die derde dan, 
staat meer  stabiel. Ze staan daar  te huppelen, maar 
geven mij  allerminst de gratievolle, sprankelende 
muziek terug van . n heeft men ze 
met goud bestreken, dat hier  en daar  bruinrood e vieze 
leklijnen veroorzaakt. Neen... zoo doet t mij  niet 
aan. e manier  van modelleeren, de glanzerigheid van 
de stof, alles werkt mee, om niet fragiel, niet irreëel 
te zijn. 

n staat hier  verre boven de buitengewoon schoone 
Nymphenbrunnen, eveneens in de Btirgerwiese. Op een 
rustige architectuur  van graniet komt op een verhoogde 
granieten muur (waaruit met terugspringingen de lek-
kende bron zijn water  giet in een zacht bijgeronden 
granieten kuip), het marmeren beeld van de Nymphe 
behoedzaam naar  voren. e achtergrond wordt ge-
vormd door  donkerkleurige dennen. Toen ik in den 
vroegen morgen, ongeveer  6 uur, langs dit beeld kwam, 
was het mij  heusch alsof ik in een sprookjesland ver-
toefde. e fijne, blauwachtige waas van den morgen-
stond hing nog zoowat tusschen het groen der  pijnen, 
en in hoorbare stilte schuifelde de Nymphe zich van 
de bank naar  de bron. Nog nimmer zag ik een zoo 
volmaakt vrouwenlichaam in een zoo teere weergave. 
Een soepelheid der  bewogen huid, een donzige blank-
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heid der  borsten en hals, een malschheidderbuigingen, 
sprookjesachtig, feeëriek. Ook dit beeld was anato-
misch zuiver. r  van een adel, die alle werkelijkheid 
omzet in een hoogere schoonheid. 

t beeld, deze bron, is een fraaie moderne uiting, 
waartegen de beelden, welke aan beide zijden van de 
Freitreppe van het Brühlsche Terras het geweldig 
moeten afleggen. Elke groep: morgen, middag, avond, 
nacht bestaat uit een middenfiguur  en twee zijfiguren , 
welke, hoe vlot ook gemodelleerd, geen hoogere bezie-
ling heeft en niet verder  komen dan een oppervlakkige, 
drastische symboliek. 

Neen, dan die groote figuren, die ter  weerszijde van den 
doorgang van het Georgenthor  geplaatst zijn! e spotten 
nu toch wel een beetje heel erg met den schoonheidszin 
van den beschouwer. Bespottelijke krachtpatsers van de 
kermis hebben nog waardiger  vorm dan deze -heeren". 

e beeldwerken uit den Barock zijn de beelden 
van de verschillende apostelen, welke de gootlijst sie-
ren van de . . Er zijn er  bij , die als Griek-
sche Tannagrafiguren doen. Plooienbewerking, statig-
heid van stand, goede zandsteentechniek, die slechts 
daar  verfijnt , waar  de noodzakelijkheid het gebiedt en 
de verdere onderdeelen ondergeschikt houdt. 
Eu hier  niet die atelier-kunst der  ons allen bekende 
Barock-beeldkunst, die met de bouwkunst geen voeling 
hield. Beter  ware het, wanneer  de beelden wat lager 
stonden ter  nadere beschouwing, dan zouden ze meer 
leering wekken dan nu. 

Ook het Crematorium, dat ons allen bekend zal 
zijn uit verschillende besprekingen en afbeel-
dingen, en dus niet nader  behoeft te worden ge-
releveerd, heeft in zijn klassieken opbouw die 
echter  een hoogst ernstige moderne opvatting 
vertoont aan beide zijden van den hoofdin-
gang twee beelden boven aan den architraaf . 
En al zal men het gewaagd vinden deze beel-
den in één adem te noemen met de beelden 
van de , er  is in zooverre een groote 
overeenkomst tusschen deze beide uitingen, dat 
ze beide op klassieken bodem staan, slechts in 
andere tijden gewassen. 
Nog rest mij  een machtig beeld te releveeren, 
n.m. dat van den , een groote brons-
figuur  op de Sportplatz. e klassieke 
verfijnin g en adel, welke de Nymphenbrunnen 
vertoont, d.w.z. het beeld zelf, gaat ook van dit mach-
tige beeld uit. 
Een volmaakte krachtconcentreering naar  den rechter-
arm, die den bal houdt, komt te meer  tot uiting, doordat 
de linkerar m in pezige opgetrokken rust hangt en het 
linkerbeen in betrekkelijk e slappe houding staat. t 
gestyleerd, in den zin van eenvoudig en toch volmaakt, 
is dit anatomisch juiste beeld. Een zeer  beschaafd en 
dood-eenvoudig voetstuk dient tot steun. s van een 
afstand van 10 minuten loopen staat die reus op het 
sportveld in actievol gebaar. Wij  mogen smalen op de 

, dat ze alweer een l hebben opge-
richt , aan den anderen kant staat, dat zij  tot rijp -
heid van plastisch kunnen geraken, terwij l menig -
landsen beeldhouwer nog bedremmeld staat te tobben. 

e Plastiek is, zou ik haast willen zeggen, EEN met den 
, zooals de k ook hem en den -

ders de Schilderkunst behoort. 
Wat ik zooeven zei betrof de beelden als standbeelden 
bedoeld; maar  ook als ondergeschikte bouwplastiek 
hebben zij  daar  in n magnifieke voorbeelden. 
Zoo is er  op de Pragerstrasse een modemagazijn, dat 
een rijkdo m van versiering heeft aan zijn in -
stein opgetrokken gevel. e rustig verdeelde pylonen, 
waartusschen het geheel gevangen zit en welke tot aan 
de lijst doorloopen, hebben in het midden, over  de 
volle lengte loopend, een ruigheid, welke door  model-
leering ontstond. Verder  de regelmatige uitbouw van 
erkers tusschen de pylonen, welke ieder  weer  verschil-
lend beeldwerk en-relief te bewonderen geven. r 
die plaatselijke ruigheid ontstaat er  een zekere toon, die 
weer  evenwicht geeft aan de anders zoo sterk domi-
neerende pylonen. Een horizontale band verbindt den 
erkeruitbouw geregeld weer  aan elkaar, en die band is 
van mooi en-relief gehouden bronzen platen gevormd. 
Verder  vinden wij  in n een merkwaardige oplos-
sing van winkelruitenbouw. Twee ingangen van ver-
schillende winkels zijn naast elkaar  gegroepeerd. t bo-
venlicht, dat in kleine ruitje s ingedeeld is, wordt afge-
scheiden door  een latei. e rijk e cordonband, die boven 
het bovenlicht geplaatst is en zich over  het verdere ge-
velvlak uitspreidt, geeft door  zijn regelmatig sterk naar 

Afb . 30. Nymphenbrunnen. . 

voren tredend relief een aangenaam rythme en speelsch-
heid. t bovenlicht wordt dan verder  in de zijkanten 
geschraagd door  een linker  en een rechter  kinderfi -
guurtje, dat in min of meer  dragende houding zich in 
den steenen middensteun oplost. Nuchtere utiliteits -
bouw, voorzeker, doch hier  en daar  juist weer  zóó tref-
fend rij k behandeld, dat alle gedachte aan armoe of 
zuinigen bouw wordt weggevaagd. e lekkere rim -
peltjes in zoo'n kinderbeentje, wat zijn ze met een en-
kele streek neergezet, zonder  nadere détailleering, maar 
raak, en bovenal op zijn plaats. 
n Blasewitz alsook in z is menig modern vil -

latj e te zien, waaraan de sculpturale geest weer  zijn 
koesterende zorgen heeft besteed. Zoo bijvoorbeeld het 
beeldwerk onder  het dak van den hoofdingang van vill a 
Urvasi, waar . n zijn' Sanatorium beheert. 

t een trammetje of anders met de boot is dit lustoord 
te bereiken en alleszins voor  een bezoek aan te bevelen. 

e reis was vol tegenstellende indrukken ; zoo bijv . het 
verschil van dit landelijke of beter  gezegd bergachtige 
villakwartie r  met . , -
gold k noem slechts een paar  buitengewone 
restaurants, en men gevoelt welk contrast men dan 
krijgt . , waar  de zaal geheel opgebouwd is 
van kleurige ceramiek, in vruchten, festoenen en rijk e 
vogels en vroolijk e frissche ornementen. , 
waar  geen plekje onverzorgd is gelaten. e impulsieve 
Bruno Schmitz heeft dit reuzenpand in den fabelachtig 
korten tij d van 9 maanden neergezet, waarbij  geld bij -
zaak was. r  dan 41 j  millioen werd er  verbouwd. 
n het midden van het gebouw staat een bron, d.w.z. 

staan dri e bronzen vrouwefiguren in min of meer  devote 
houding samen een lichtkroo n te dragen, waarin veel-
kleuri g glas, zoodat de electrische belichting een won-
dere kleurenpracht over  de bronzen toovert. En voort-
durend murmelt er  water, zoodat, wanneer  het pracht-
strijkj e gezwegen heeft, er  toch eenig geluid de stilte 
verbreekt. e edelste metalen zijn er  verwerkt. e 
houtsoorten, als bijvoorbeeld mahagonie is rijkelij k ge-
bruikt , waardoor  een warme bekoring ontstaat. e pla-
fonds ervan zijn in caissons verdeeld, terwij l elke caisson 
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Afb . 31. "  te Berlijn . Architectural e versiering. 

zijn sculpturale versiering heeft. t mensenfiguren. 
n de , die van louter  goudmosaïk is, ter-

wij l de „muschel"  voor  de architecturale accentueering 
is gebruikt. e figurale voorstellingen, zeer  zeker  ze zijn 
nog uit den overdreven tij d der  eerste moderne bewe-
ging, en als zoodanig wat ziekelijk, wat hevig, wat ge-
zocht. r  alles ademt er  ten slotte toch éen geest. 
Blijkbaa r heeft Schmitz alles in eigen hand gehouden. 

e , de gelbe Sale, 't is alles overbluffend. t 
de indru k echter  beschaafd is en van een fijnen geest 
doortrokken, zou ik niet direct willen bekennen. Echter 
van den tijd , welke wij  te boven zijn, meen ik, dat 
geen gebouw duidelijker  daarvan spreekt dan juist dit 
wijnhuis. 

n het heerlijk schoone en rustig evenwichtige Stadt-
haus van Prof. , zijn eveneens kranige stukken 
reliefbouwbeeldwerk te vinden, die de vriendelijk e 
geest van den schepper  vertolken. , die zoo 
van die lieve, kleine intieme dingen houdt als bloemen 
en diertjes, en deze liefde paart aan een noeste werk-
kracht , en .. . aan een hoffelijk e bereidwilligheid voor 
aangekondigd bezoek, n heeft in dit gebouw 
een voornaam stuk architectuur  geschapen. Als een 
aquarel van sappige kleur, zoo is de n 
die hij  heeft uitgezocht en waarvan hij  de gevels heeft 
opgetrokken, welke zijn afgedekt door  een eenvoudig 
dak van zwarte pannen. r  en daar  breekt een 
koeienoog de gebroken kap, die zich zoo rustig over 
het geheel heeft gevlijd. e hal is van een droomerige 
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fijn e werking. e belichting zeeft door  insteekraamp-
jes met diepe daggen naar  binnen, en geeft daar  een 
intimiteit , die juist in officieele gebouwen zoo spora-
disch voorkomt, 't d geen moeite gegeven, om het 
dak open te gooien en een stortvloed van licht bin-
nen te laten stroomen. j  heeft anders beschikt. En 
dan staat daar  in die intieme kalmte en gezellige rust, 
zoo geheimzinnig stil in groen-brons, het Berlijnsche wa-
pen, d.w.z. op een eenvoudig voetstuk, dat alle concur-
rentie van belangrijkheid uitsluit , staat er  de , in 
een prachtig aaneengesloten houding en in rustig gebaar. 
Al s een droom. Als een volmaakte schoonheid. Gelukkig 
voor  dit gebouw heeft het niet erg geleden bij  den door-
braak van de Spree, tijdens het graven van den Unter-
grundbahn, zoodat slechts hier  en daar  scheuren zijn 
op te merken. t is geworden een complex van kan-
toorlokalen, doch de intimitei t is niet zoek geraakt. 

t laatste werk dat ik van n zag, zal ook hier 
mij n laatste woorden vragen, nl., de n 
im Friedrichshain. 

e n is toegankelijk van verschillende 
zijden. t is een uitgestrekte tuinaanleg, die een ge-
deelte is van een grooten parkaanleg. Nu is het bijzon-
der belangrijk te zien hoe n gezorgd heeft, 
dat een geleidelijke overgang van zijn beeldwerken naar 
dien parkaanleg van golvenden grond met oude boomen 
plaats vindt. Ongemerkt komt men hoe langer  hoe meer 
in de vriendelijk e droomenland-omgeving. 
Van de andere zijde echter  is het terrein der -

Afb . 33. e menschenvreter; n te Berlijn . 

brunnen afgescheiden van de straat, en door  een hek 
verkrijg t men daar  gratis toegang. Staan wij  voor 
dat hek, dat aan beide zijden geflankeerd is door 

n pijlers, dan overzien wij  den ge-
heelen opzet. e pijler s van het hek dragen reeds van 
die heerlijke kinderfiguurtjes , die op een of ander beest 
gezeten, allerguitigst van actie zijn. En niet aanstelle-
rig , zooals helaas vele der  tegenwoordige kinderen zich 
naïf weten en poeslief doen, als er  groote menschen 
komen. Neen, het waarachtige kinderlijk e van die kleu-
ters, als ze onder  elkaar  hun wereldje doorleven. Van 
dezen kant dus overziet men den aanleg, welke zich als 
volgt laat voorstellen. Een breede rechte weg leidt naar 
een bassin, dat tot achtergrond heeft een arcadegalerij. 
Onwillekeuri g doemt voor  ons op .Versailles ".Een der-
gelijke afsluiting met een arcadegalerij  heeft veel voor. 

t verhoogt de intimitei t door  zijn afgeslotenheid en 
houdt het geheel bijeen. Om het bassin heen staan in 
regelmatige rust de groepen beeldwerken, terwij l het 
breede pad er  omheen aan de andere zijden wordt be-
grensd door  struikgewas en laag hout. Echter  ook weer 
in regelmatige rythme verdeeld, door  de plaatsing van 
kindergroepjes uit allerlei sprookjes. Nu is er  nog een 
andere ingang, en die is meer  voor  de kindertjes, die im-
mers nog niet gewend zijn, zoo officieel door  een deftig 
hek te stappen, maar  als diertjes door  een gaatje krui -
pen, waar  ze weten dat wat van hun gading te vinden is. 
En dan komen ze al dadelijk pardoes in de stem-

Afb. 34. Broertj e en zusje (Broertj e als , -
nen te Berlijn . 

ming. Een klein, onopgemerkt laantje brengt hen tus-
schen allerlei jong en doorzichtig hout voor  het 
beeld van den . Een ruig borstbeeld tot 
aan de heupen, dat daar  omringd is met tallooze kleine 
kindertjes, welke als 't ware in den gordel van den reus 
zitten, in onbewuste afwachting. Een paar  reuzenhan-
den hebben echter  reeds onmeedoogend 'n paar  kleu-
ters te pakken, welke op weg zijn naar  den breed gesple-
ten mond. e hoofdbedekking van den reus is een mand, 
waarin weer  tallooze kinders zijn gepakt. Aan den an-
deren kant is er  precies nog zoo'n laantje waar  het borst-
beeld van l staat. Eenmaal dus daar  aangeko-
men moeten de kindertjes rechts om slaan, om zoo-
doende naar  het Bassin te komen. Welnu, dat tweede 
laantje geeft reeds uitzicht op het bassin. , en dat 
is weer  zoo fij n overwogen, juist daar  aan het bassin 
staat het beeldgroepje niet evenwijdig en meegaande 
met het bassin, maar  juist gericht naar  den uitgang van 
het laantje. Afb. 37. t beeld dat zich vertoont is het 
allerliefste groepje van e met den Wolf. Zoo 
aandoenlijk lief staat daar  het twijfelende kindje, dat 
er  zoo heelemaal niets van begrijpt , in haar  erg stijf 
gebreide borstrokj e om het middel. e mollige dikke 
beentjes, de kinderlijk e houding tegenover  de listigheid 
van den wolf, het is alles zoo bekoorend sprookjesachtig 
behandeld. 

En van modelé ! overbluffend kranig !.Wie de -
kalkstein kent, weet, dat het materiaal niet met zich laat 
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Afb. 35. e n te Berlijn ; van voren gezien. 

spotten.'t s maar geen zandsteen, waarin men zich vrije -
lij k kan h juist door  de hardheid van het mate-
teriaal op weg geholpen, is de uitdrukkin g zoo goed 
monumentaal geworden, d. w. z. is het geheel zoo door-
en-door  steen gebleven. Steen, die slechts toelaat, 
dat juist ter  plaatse iets gedaan wordt, maar  die 
weinig beitelgescharrel gedoogt. Tegenover  het andere 
laantje van den l staat dan weer  het groepje : 
Broertj e en Zusje, broertj e als . Ook daar  een 
meisje van den zelfden leeftijd als , met 
dik;zwaar  geplooid rokj e en glad onderlijfj e met sim-
pele knoopjes. r  schortje houdt ze volgeladen 
vast, terwij l ze met haar  rechterhandje den ree wat 
voert. Zeldzaam krani g heeft s Taschner  ook dit 
groepje in steen gegeven. e zéér eenvoudige voetstuk-
ken zijn van geelachtigen , terwij l de 
beeldgroepjes zelf in blanken steen zijn uitgevoerd. Fij n 
overdacht! 

n verder  van denzelfden beeldhouwer, die m.i. boven-
aanstaat in de e plastiek, het groepje van s 
im Glück, mit seinem Schwein"; en vervolgens s 
Schwesterlein mit den sieben " 

t strak achterovergekamde haar  van het reeds wat 
oudere meisje verhoogt aanmerkelijk de naïviteit van 
het nog zoo reine, onbewuste gelaat. Op haar  knieën ge-
zeten vleien zich de 7 raven tegen haar  aan, en zij  heeft 
er  dri e in de saamgesloten handen tegen het lij f gedrukt. 
En zoo zouden wij  kunnen voortgaan van alle groepjes 
te vertellen, en wij  zouden niet uitgepraat geraken 
over  zooveel liefs en naïfs. Over  zooveel kinderlijkheid . 
En al rondloopende komen wij  in die vriendelijk e stem-
ming. "Wi j  komen in eine gute , en 't is werkelij k 
geen wonder  dat wij  menschen opmerkten, die gebogen 
door  den arbeid en zorgen, met groeven in 't gelaat, 
als het ware daar  ontdooiden, daar  werkelij k weer 
konden genieten, weer  opgaan, weer  gelooven aan het 
heerlijk leven, dat slechts door  de maatschappelijke 
verhoudingen zoo menigmaal een hel lijkt . Ach, van 
vorenaf aan nog eens te beginnen, weer  kind te mogen 
worden, weer  geloof te hechten aan al die geheimzinnige 
machten, die om ons heerschen. t geloof, aan een 
betere wereld, het geloof aan een wereld-van-paradijs-
liefde en toewijding wordt opgewekt door  dezen 

, en men gaat opnieuw het leven 
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weer  in, als gesterkt na gebed. 
Verscheidene malen ben ik weer  te-
ruggegaan, om maar weer  in mij  op te 
nemen die weldadige atmosfeer, om 
maar weer  te genieten van dat heer-
lijk e modelé, en dan weer  getroffen 
te worden door  bijzondere eigenaar-
digheden, die bij  het eerste bezien aan 
mij  voorbij  waren gegaan. Zoo'n dik-
kerd, die met een vischje in de hand 
vertrouwelij k was met een pelikaan, 
totdat deze hem zijn bezit afgenomen 
heeft, en met een stoïcijnsch gebaar 
rechtuit staart, als wist hij  van den 
prin s geen kwaad. t ventje spartelt 

en huilt , maar  de onverbiddelijke pelikaan hoort niets. 
e behandeling van den pelikanenkop is o. a. weer 

meesterlijk. t zoo weinig gedaan, en zoo veel bereikt. 
e kerels, waarmee d zich gelukkig 

mag achten, 

"Wanneer  wij  dezen rechthoekigenbassinaanleg verlaten, 
in de richtin g van den parkaanleg, komen wij  wederom 
bij  een bassin, dat kleiner  en rond van vorm is en 
slechts vier  kindergroepjes heeft. Ook de beeldgroepen 
aan den anderen kant van den weg tegen het hout 
worden zeldzamer, tot dat men uit dien droomenhof ge-
komen is, en zich ongemerkt in den parkaanleg bevindt. 
Nog. zou ik u nog meer  kunnen vertellen; Van "Wertheim' s 
Warenhaus, dat al maar  groeit en waaraan weer  nieuwe 
gedeelten worden bijgebouwd; van huizen met kloek 
bouwbeeldwerk in de ; of in de -
strasse, "Wilhelmstr . enz. enz. r  ik wil het hierbij 
laten, hopend dat deze losse opmerkingen den lezer 
aanleiding mogen geven, een dag of 10 uit te breken en 
zich te gaan verfrisschen in d aan zooveel 
schoons. 

G 
door . . E. VA N A . 

. 

m 

m 
li e het onderwijs wil verbeteren, moet eerst 
zien, eerst weten dat het niet deugt. e 
Schoonheid wil.vrage eerst of onderwijs daar-

' toe leidt en leiden kan! 
"Wat is schoonheid?"Wanneer  is een bouwwerk „  schoon''? 

e nadert een ding of werk de idee der  schoonheid en 
welke zijn de wetten, die bij  de beoordeeling van het 
schoone moeten leiden? "Wanneer  is een gevoel van wel-
behagen of afkeer, door  eenig kunstwerk gewekt, be-
trouwbaar, m. a. w. wanneer  is iets schoon in objectieven 
zin. Zij n schoonheid en volmaaktheid elkaar  dekkende 
begrippen, of hebben ze niets met elkaar  gemeen, en is 
schoonheid slechts attribuu t nu eens van een totaal 
onbruikbaar  voorwerp, dan weer  van een technisch vol-
komen instrument of bouwwerk? 
Omtrent deze vragen moest elk architect, moet althans 
elk docent in architectuur  een overtuiging hebben. "Want 

kunst, ook bouwkunst is: door-schoonheid-
beheerscht kunnen f t kunnen is gebonden 
aan de materie, het, met tij d en plaats over-
eenkomend, tijdelij k element. e idee der 
schoonheid is eeuwig, van elke kunst het blij -
vende, in veranderlijken vorm waarneem-
bare. 
Tot waarneming nu van dit schoone, in de 
beeldende kunsten alleen door  het oog mo-
gelijk, moet alle opvoeding en onderwijs die-
nen. En tot voortbrenging van het schoone 
moet elk beeldend kunstenaar  worden opge-
leid. Slechts als bij  beide eenzelfde geest 
domineert, zal er  weer  van een gemeenschaps-
kunst sprake zijn. r  er  zijn, anno 1913 vele 
geestelijke stroomingen! e „Gemeenschap-
pelijkheid"  zal dus in afzienbaren tij d zeer 
beperkt zijn. En de kunst zal 't meest bloeien waar  op-
voeding en onderwijs de belangrijkheid van aesthetisch 
zien erkennen, het meer  tijd , meer  liefde, meer  zelfgave 
waard achten. 

t nu aesthetisch zien tot waarnemen en genieten 
van schoonheid, en voert alleen door  schoonheid be-
heerscht kunnen tot architectuur, dan moet het alge-
meen vormend, den leeken te geven onderwijs op het 
eerste, en speciale, tot architect opleidende studie, op 
het tweede gericht zijn. Toch is dit in onze tegenwoor-
dige wetten totaal genegeerd. 
Vele menschen hebben een goed .gehoor". Als van 2 
of meer  tonen er  ééne niet een juist getal trillinge n heeft 
ten opzichte van de ermee samenklinkende, dan wordt 
het oor  onaangenaam getroffen; men spreekt van een 
vatschen toon. Ook weten velen wat in spel of zang „uit -
de-maat-zijn"  beteekent, daarom mag men zeggen dat, 
in 't algemeen, het oor  geoefend, dus voor  wanklanken 
„gevoelig"  is. 
"Weini g menschen echter  hebben 't vermogen goed te 
zien. Als van 2 of meer  lijn- , vlak-, lichaams-vormen er 
ééne niet een juist aantal maateenheden heeft ten op-
zichte van de tegelijk ermee zichtbare, of wel zich 
.uitermate"  herhaalt, dan wordt slechts zelden 't oog 
van een beschouwer  pijnlij k getroffen. 

t zien moet dus geleerd, het oog geoefend, de hand 
die lijnen, vormen, kleuren te voorschijn brengt, gebe-
zigd worden. 

n ons middelbaar- en vakonderwijs nu vind ik slechts 
2 „vakken "  die daartoe kunnen meewerken. t zijn: 
de beginselen van plant- en dierkunde, en het hand- en 
rechtlijni g teekenen. t Gymnasium mist 't laatste 
echter  geheel en al. Nochtans zou men zelfs daarmee 
veel kunnen bereiken, als het beter  ware ingericht, als 
men van sleur  en gewoonte van de methodiek kon los-
komen, en goede leerkrachten eischen. e groote fout 
van 't algemeen voorkomende teekenonderwijs acht 
ik daarin gelegen, dat men te veel het teekenen als 
doel beoefent en niet als middel. k verschil van . 
J. . Gunning Wz. als hij  meent, dat degenen, die goed 
leerden teekenen, 't ook zouden blijven doen na 
de schooljaren (*). Elk leven toch, elk beroep stelt 

Afb . 36. n te Berlijn ; de ronde fontein. 

bijzondere eischen. Velen leerden ook zingen, een mu-
ziekinstrument bespelen, die later  slechts luisteren. Zoo 
ook moeten de meesten, het groote aantal, slechts leeren 
zien, en evenals de hoorders van muziek, als kijker s van 
kunst, in het kunnen-zien-zelve een verheuging, een le-
vensvreugde bezitten. 
Ook ons r  Onderwij s is arm aan deze opleiding 
tot hooger  genot. Zelfs aan de Technische l 
vindt men, volgens de . O. wet, geen college in aesthe-
tiek. Er  is onderwijs in architectuur en in kunstgeschie-
denis. s er  echter  ontwikkeling, cultiveering van artis-
tieken aanleg ? Aan de universiteiten, waar  degenen, die 
leiding moesten geven aan de groote massa, gevormd 
worden, ook daar  ontbreekt (met één uitzondering) wat 
noodig is als brood, het doeltreffend onderwijs in aes-
thetisch zien. 

En wat ons lager  onderwijs betreft, waarmede toch de 
groote meerderheid 't moet doen, en dat het eenige 
middel is waardoor  de natuurlijk e smaak (of wansmaak) 
in goede richtin g kan komen, — hier  is ontzaglijk veel 
te doen! e kinderen des volks en hunne teekenmees-
ters sloven zich af in het maken van lijnen, trachten na 
te bootsen wat ze van draadfiguren, blokken, vormen 
zonder  ziel of leven, met hun gebrekkig waarnemingsver-
mogen zien. En als men ze afvraagt met welk doel, dan 
weten de meesten daarop geen antwoord. Zelfs zij, die 
hervorming willen en werkelij k op goeden grondslag, 
stellen het doel verkeerd! Staat niet in het boekje van 
N. F. Perk, door . J. . Gunning met gezag gedekt: 

n het aankweeken van zelfstandige wijze van uitdruk-
ken dient het teekenonderwijs zijn zwaartepunt en zijn 
doel te zoeken?"  En is, indien nu eens alle leerlingen 
der lagere scholen -kunstschilders"  werden, de goede 
smaak, het orgaan om schoonheid te genieten van ge-
bouwen, woningen, dingen van dagelijksch gebruik, een 
stap verder  gekomen ? 

Allerwege wordt het inzicht wakker, dat èn de voort-
brengers van kunst, èn de genieters of gebruikers, beter 
onderricht , betere leiding behoeven. t is best moge-
lijk , dat verschillende factoren kunnen samenwerken om 

(*) N. F. Perk. t nieuwe r teekenonderwijs. 
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Afb . 37. e , van uit het zijlaantj e gezien. 

daartoe te geraken. "Wi e weet of niet zelfs de schoon-
heidscommissies en de bouwkundige adviesbureaux een 
taak hebben. r  alles zal lapwerk zijn en een gezonde 
groei zal uitbli j  ven, als niet de beginselen waarvan wordt 
uitgegaan, klaarblijkelij k overeenstemmen met een voor-
opgezet doel. 

t doel nu moet zijn : voor  de architecten, de meubel-
makers, de versierende kunstenaars, ja voor  allen, die 
gebruiksdingen vervaardigen: het door-schoonheid-be-
heerscht-kunnen. En voor  alle anderen: het door-schoon-
heid-geleid gewaarworden van kunst. 

E E G T E -
. 

Een pleidooi voor  berekening van verkeersaderen. 
r  B. en W. van Amsterdam is bij  den d een voorstel inge-

diend tot het aanleggen van een nieuwen verkeersweg van het 
Spui naar  de Nassaukade en doortrekkin g van de Eerste Con-
stantijn t door  het Vondelpark naar  de Van Baer-
lestraat. 

Op dit voorstel zijn amendementen ingediend door  de heeren 
x enScheltema.die de e Straat willen verbreeden 

en door  den heer  ter , die de e Gracht wil dempen. 
n men de toelichtingen tot deze voorstellen bestudeert, 

treft het, dat noch B. en W., noch de genoemde raadsleden het 
door  feitelijk e gegevens aannemelijk maken, dat hun oplossing 
en geen andere aan de overvulling van de e Straat een 
einde zal maken. Zij  bepalen zich er  toe de verwachtirg uit te 
spreken, dat het door  hen voorgestelde tracé het juiste zal blijken 
te zijn. n aan het plan van B. en W. onderzoekingen naar 
het op te nemen verkeer  ten grondslag liggen, dan is het jammer, 
dat daarvan niets gepubliceerd is. n betoog zou daardoor  be-
langrij k in kracht gewonnen hebben. 
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r  nu al deze voorstellen belangrijke bedragen uit de kas der 
gemeente zullen vorderen, is het van het grootste belang zich 
vooraf zekerheid te verschaffen, dat deze millioenen aan hun 
doel zullen beantwoorden. 

l van dit artikel is, te betoogen, dat die zekerheid alleen te 
verkrijge n is, door  alsnog een grondig onderzoek in te stellen en 
een methode uiteen te zetten, volgens welke dit onderzoek zou 
kunnen geschieden. t het oog op de actualiteit zal ik me hou-
den aan het voorbeeld van de e Straat, wil echter  vooruit 
opmerken, dat de gegeven methode algemeen doorgevoerd kan 
worden. r  is het mogelijk een grondslag te krijgen voor 
een algemeen verkeersplan, onderdeel van een algemeen uit-
breidingsplan ('). 

Noodzakelijkheid voor een onderzoek Als eenmaal de behoefte 
aan verbetering van een verkeersverbinding vaststaat, zijn er 
twee vragen te beantwoorden: le. Welk tracé moet gekozen 
worden ? 
2e. Welke breedte moet aan de gekozen weg gegeven worden? 
Ad lo. t het te kiezen tracé niet zonder  nadere gegevens met 
voldoende zekerheid is aan te wijzen, blijk t wel daaruit, dat er 
nu reeds drie trace's in den d voorgesteld zijn, en ontelbare 
andere in de dagbladen gepubliceerd. 
Ad 2o. e breedte van de voorgestelde wegen is blijkbaa r  vast-
gesteld ..op het gevoel", d. w. z. niet op grondslag van een in 
cijfer s uitgedrukte schatting van het verkeer, dat de weg in de 
toekomst zal moeten opnemen. e gevaarlijk deze wijze van 
handelen, hoewel algemeengebruikelijk is, blijk t wel uit het voor-
beeld van de Prinsenstraat in den . 
n het jaar  1882 besloot de gemeenteraad aldaar  tot verbreeding 

van de Prinsenstraat tot 12 . Bij  de behandeling van de 
onteigeningswet, die daarvoor  noodig was, haalde de r 
van Binnenlandsche Zaken, de heer , de volgende 
overwegingen van den raad aan ;): „  dat een 
breede toegangsweg van uit de zeer  bevolkte wijken in het 
Noord-Westelijk deel der  Gemeente naar  het middenpunt der 
Gemeente een noodzakelijkheid is geworden, omdat het drukk e 
en steeds drukker  wordende verkeer  met rijtuigen , een natuur-
lij k gevolg van uitbreidin g der  bebouwde kom en van toeneming 
der bevolking, in nauwe straten hoe langer, hoe meer  moeijelijk -
heden en bezwaren oplevert en voor  voetgangers hoe langer, 
hoe meer  gevaarlijk wordt." 

e wet werd aangenomen na een vergeefsche poging van den 
afgevaardigde van n om uitstel van behandeling te ver-
krijgen , ten einde de gemeente in staat te stellen, onteigening 
par  zóne aan te vragen. n den loop van zijn bovengenoemde 
rede, zeide de r  nog: e breedte van de straat is werke-
lij k voldoende; men zie slechts de verbreeding van de e 
Pooten en de uitstekende gevolgen, die de onteigeningswet, 
welke daarvoor  indertij d gevoteerd werd, gehad heeft". 

t is nu 30 jaar  later  en kort geleden heeft de gemeenteraad 
weer  besloten tót twee doorbraken, waarvan de eene dienen 
moet om de Prinsenstraat, en de andere om o.a. de e Pooten 
te ontlasten. En de breedte van deze nieuwe wegen is weer  op 
het gevoel bepaald. 

Aanwijzingen in de litteratuur. e meeste schrijvers oversteden-
bouw hebben zich met de berekening van het verkeer  zeer 
weinig bezig gehouden. Alleen een van de oudste onder  hen, 
Prof. . Baumeister, heeft een ernstige poging gedaan tot een 
wetenschappelijk onderzoek, en wel in zijn „Stadterweiterungen 
in technischer, baupolizeilicher  und wirtschaftlicher  Beziehung" 
(Berlin 1876). Na op blz. 32-41 de verschillende bronnen van 
stadsverkeer  besproken te hebben, merkt bij  op: e bisherigen 
Erörterungen über stadtischen Verkehr  sind geeignet, ein allge-
meines Urthei l über seine Bedeutung und Vertheilung nach Ort 

l 1 Aan het einde van zijn artikel over  den nieuwen verkeersweg in dit blad werpt de 
heer . b.i. de stelling op, dat een algemeen verkeersplan eigenlijk nognoodiger 
is, dan een algemeen uitbreidingsplan r hoe is het mogelijk, die te scheiden ? n 
genoemd artikel komen trouwens meer  dingen voor, die twijfe l opwekken aan de 
bevoegdheid van den schrijver  in kwesties van stedenbouw. 
2) n der  lie r  der  S.G. 1882 1883, blz. 1122—1126. 
) Wet van 12 Juni 1883. St. bl. 53. 

und Zeit zu begründen, allein sie vermogen noch nicht dieses 
Bil d bis ins Einzelne genau aus zu führen und für  die Aufgabe 
der Stadterweiterung zuverlassig zu verwerthen. u gehö-
ren unmittelbare Beobachtungen des Verkehrs in Zahten." 

j  zet dan nader  de methode uiteen, volgens welke deze tellin-
gen verricht dienen te worden, ten einde een algemeen beeld te 
krijge n van de verkeersstroomingen in de stad. Op blz. 46—49 
geeft hij  aan, op welke wijze de verkregen gegevens benut kun-
nen worden voor  het bepalen van de breedte der  straten. (Op 
blz. 117 betoogt hij  ook reeds de noodzakelijkheid van een alge-
meen verkeersplan). k volsta met deze vermelding, omdat ik 
meen, dat in Baumeister's methode nog vele gebreken zijn. e 
uitkomsten, die hij  geeft van eenige incidenteele tellingen in 
verschillende wereldsteden, zijn natuurlij k nog te gebruiken, 
evenals sommige van zijn grondbeginselen. 
Jammer genoeg is zijn boek op dit punt voor  anderen geen aan-
sporing tot voortgezet onderzoek geweest. n zijn in 1890 ver-
schenen werk: Stadtisches StrassenwesenundStadtereinigung 

 Th. . 3 voor  het h der  Baukunde) kan hij  nog 
geen voorbeeld van een algemeen systematisch onderzoek naar 
de verkeersstroomingen in groote steden vermelden '). 

 van het onderzoek. A. Verzameling der gegevens. Be-
paling van grootte en samenstelling van het tegenwoordige ver-
keer  in de e straat en parallelstraten en van het gebied, 
waardoor  het geleverd wordt („het verkeersgebied"). 

r  is noodig op die dagen van de week, op welke, — 
bijzondere gebeurtenissen buiten gesloten — gewoonlijk het 
drukste verkeer  waargenomen wordt, gedurende den geheelen 
dag het verkeer  van kwartier  tot kwartier  te doen tellen, en wel 
voor  ieder  verkeerselement (trams, auto's, rijtuigen , vracht-
wagens en handkarren, rijwiele n en voetgangers) afzonderlijk , 
en niet alleen in de e straat, maar  ook op verscheidene 
punten in de betrokken wijken, zoover  als dat noodig zal blijken 
te zijn om het verkeersgebied te bepalen en om na te gaan, welk 
aandeel iedere wijk en zijn onderdeelen van iedere categorie 
leveren. t laatste moeten we weten, om, wanneer  de cijfers 
aanleiding geven tot het ontwerpen van een parallelweg, plaats 
en afmetingen van dezen te bepalen. 

2. Bepaling van de grootste „verkeerscoëfficiënten"  voor  de ver-
schillende klassen der  bevolking, die de betrokken gebieden 
bewonen. Onder  „verkeerscoëfficiënten"  versta ik het aantal 
exemplaren voor  ieder  verkeerselement, dat in een kwartier 
deel uitmaakt van den stroom naar  of van het centrum, per  1000 
van de bevolking van de wijk . Bepaling ervan is noodig, om bij 
benadering het verkeer  te kunnen berekenen, dat later  bijge-
bouwde wijken zullen leveren. 

3. Schatting van het toekomstig verkeer. 
r  moet nagegaan worden, welk deel van de toekomstige 

uitbreiding , zoowel in Amsterdam Zuid, als op het tegenwoordig 
gebied van Sloten vermoedelijk tot het verkeersgebied van de 

e straat zal behooren, hoe groot de bevolkingsdichtheid 
er  zal zijn en op welk verkeer  dus valt te rekenen in verband 
met de bepaalde verkeerscoëfficiënten. Er  valt daarbij  op te 
merken, dat bij  verder  afgelegen wijken, de samenstelling van 
het verkeer  verandert. Zoo zal de coëfficiënt voor  de snelste 
voertuigen grooter  genomen moeten worden2). n den coëfficiënt 
van het voetgangersverkeer  zal niet veel verandering komen, 
omdat de vermindering, die een gevolg is van sterker  gebruik 
van vervoermiddelen opgeheven wordt door  de uitbreidin g van 
de city langs de verkeersaderen. 

') Prof. Valckenier s maakt mij  opmerkzaam, dat Werner n n zijn ><der 
Stadtebau» blz. 237 melding maakt van op 17 r  1907 gehouden tellingen te 
Berlijn . e tellingen werden verricht van uur  tot uur  van 6 uur' s morgens tot 10 
uur 'savonds in de volgende straten: Unter  den , r  Strasse, -
Wilhelmstrasse en Potzdamer Platz. Prof. V. . voegt er  aan toe: j  zijn echter 
de verkeersgebieden niet bepaald. Ook blijk t niet, dat op deze tellingen berekeningen 
ten opzichte van frequentie, resp. baanbelasting zijn gevolgd. Over  de wenschelijk-
heid van zulke berekeningen vind ik ter  plaatse in den tekst ook niets betoogd, 
i-) n merkwaardige bevestiging hiervan haalt Baumeister  op blz. 44 van de Stadt-
erweiterungen aan uit : t to the Commission of City Seyers 1866. . Van 
1850 tot 1S65 was de bevolking van n met 34 pet. gestegen en het wagenverkeer 
op acht plaatsen tn de City met 56 pet. 

Eveneens zal de aandacht moeten vallen op bijzondere verkeers-
bronnen (als b.v. stadion, station . E. S. . en eventueel sta-
tion Zuid). 

B. Verwerken der gegevens. Uit de op boven beschreven wijze 
verkregen verkeerscijfers moet nu afgeleid worden: 
1. Welke veranderingen in de bestaande, of welke nieuwe ver-
keerswegen noodig zijn. 
2. e breed ze moeten worden geprojecteerd in verband met 
de indeeling in banen. 
1. Op welke overwegingen het kiezen van het een of ander  tracé 
zal berusten, is natuurlij k onmogelijk vooruit te zeggen. Om die 
te leeren kennen moet juist de telling ondernomen worden. Bij 
het projecteeren van nieuwe wegen zal er  echter  in ieder  geval 
op te letten zijn. dat ze een zoo groot mogelijk deel van het ver-
keer  moeten afleiden en moet men er  om denken, dat ze veran-
dering brengen in de verkeersgebieden van de aangrenzende 
wegen en men dus haar  toekomstig gebied eerst moet bepalen. 

2. Om de benoodigde breedte te bepalen is het noodig het ver-
band op te sporen tusschen de sterkte van het verkeer  en de be-
noodigde breedte van den weg. 

t tusschen deze grootheden een betrekking moet bestaan is 
wel zonder  meer  duidelijk . r  echter  het onderzoek naar  deze 
betrekking, als men het theoretisch-algebraïsch opzet, zeer  inge-
wikkeld is, en de grenzen van een tijdschriftartike l zou over-
schrijden, en als men het empirisch inrich t veel tij d en geld eischt, 
bepaal ik me er  voorloopig toe eenige aanwijzing te geven aan-
gaande de richting , waarin men kan werken. 
k maak er  intusschen ten overvloede opmerkzaam op, dat, ook 

zonder  dat dit vraagstuk geheel opgelost is, de eerdergenoemde 
verkeerstellingen reeds een groote waarde hebben. t aandeel 
dat iedere wijk heeft in het totale verkeer  geeft belangrijke aan-
wijzingen omtrent het te kiezen tracé. En met behulp van de be-
paalde verkeerscoëfficiënten kan afgeleid worden in welke ver-
houding het toekomstig verkeer  zal staan tot het tegenwoordige, 
waardoor  b.v. door  vergelijking met bestaande wegen de breedte 
vri j  voldoende vastgesteld kan worden. 

Bij  het onderzoek moeten we principieel onderscheid maken 
tusschen verkeer  met voertuigen en dat van voetgangers. t 
belangrijk e verschil ligt daarin, dat het rijverkeer  veel meer 
automatisch, veel minder  willekeuri g beweegt dan de voetgan-
gers, bij  wie individueele factoren een veel grootere rol spelen. 
Als gevolg daarvan zal bij  het voetgangersverkeer  de empirische 
methode wel de eenig bruikbar e zijn, terwij l bij  het rijverkeer 
ook de algebraïsche afleiding waarschijnlij k bruikbar e formules 
kan leveren. 

t is noodig eerst eenige nieuwe begrippen te definieeren: 
Specifieke frequentie is het aantal exemplaren van een bepaald 
verkeerselement, dat per  kwartier  en per  baan passeert e 
„baan"  is aan te nemen als eenheid vanbreedte. Voor  voertuigen 
kan men hem aannemen op 2.50 . voor  voetgangers op 0.75 ) 

e specifieke frequentie (F) is te vergelijken met de spanning in 
een materiaal. 

 (F max) is die specifieke frequentie,waarbij 
de uiterste grens voor  een veilig verkeer  bereikt is. Ze komt 
overeen met de breukvastheid. 
Toe te laten frequentie (F t) is die specifieke frequentie, waarbij 
het verkeer  zich gemakkelijk en zonder  stremming afwikkelt . 
Evenals de toe te laten spanning uit de breukvastheid.is ze te be-
palen door  de maximum-frequentie te deelen door  een zeker-
heidscoëfficiënt. Echter  is haar  waarde ook door  ondervinding te 
bepalen. 

We zullen nu overgaan tot het geven van eenige aanwijzingen 
over  de bepaling van F max en F t . 

 Bepaling van F max langs algebraïschen weg. -
van willen we slechts een zeer  eenvoudig geval behandelen, om 
het principe duidelij k te maken. Om bruikbar e uitkomsten te 
krijge n zou een veel meer  diepgaand onderzoek noodig zijn. om-
dat het rijverkeer  zeer  gecompliceerd is. 
Stel een straat bevat twee voertuigbanen. n zal in het alge-
meen langs de eene het verkeer  zich bewegen in de eene. langs 
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de andere in de tegenovergestelde richting . Als nu op een van 
de banen zich een stilstaand voertuig A bevindt.moeten de voer-
tuigen B zich tijdelij k op de tegenovergestelde baan begeven. 
Als dit veel voorkomt, wordt daardoor  een grens gesteld aan den 
afstand waarop de voertuigen op die baan zich kunnen bewegen 

r  die afstand c wordt de maximum-frequentie 
Fmax bepaald. s ze bereikt, dan is theoretisch een aparte baan 
voor  stilstaande voertuigen noodig, zoodat B ongehinderd voort 
kan gaan. 

Ci en CJ stellen twee opvolgende voertuigen van den tegengestel-
den stroom voor. e stand van de voertuigen, op het oogenblik, 
dat B begint uit te wijken is in zwart aangegeven, die, als B weer 
in zijn eigen baan aangekomen is, in wit. 
B zal beginnen uit te wijken.als C, juist gepasseerd is. Om weer  op 
zijn eigen baan terug te komen heeft hij  noodig een tij d tb (de 
uitwijktijd ) j  heeft bewogenmet een snelheid v b. e afgelegde 
weg is dus v b t b. n dien tij d t b mag Ca nog niet verder 
gevorderd zijn, als tot de plaats, die B dan bereikt heeft. 
Toen B begon uit te wijken moest hij  dus nog op een punt zijn, 
gelegen op een afstand Vc tb voor  die plaats, als v c de snelheid 
van C is. Uit de figuur  ziet men nu dat c bedraagt: 

C = (vb + vc) tb f lb 4 
< 

lc 

Er verloopt dan een tij d — tusschen het passeeren van twee 
Vc 

voertuigen O n 15 minuten passeeren dus (als 1 secunde als 
eenheid van tij d genomen is) 

15 X 60 X vo 900 vc. 
F max = T = r 

c c 
voertuigen C. 

e lengten en snelheden van verschillende voertuigen zijn wel 
bekend. e uitwijktijde n zouden experimenteel bepaald moeten 
worden. 

e zoo gevonden waarde is echter  veel grooter  dan de toe te 
laten frequentie Ft, omdat anders iedere onregelmatigheid in 
de snelheid, en in de opvolging van de voertuigen in den stroom 
verkeersstremmingen tengevolge kan hebben. t is dus noodig 
een zekerheidscoëfficiënt aan te nemen en die aan de practij k te 
toetsen. 

Bij  het verkeer  van snelle voertuigen op dezelfde baan in één 
richtin g zal het goed zijn de maximum-frequentie te bepalen uit 
de remafstand. e voertuigen moeten dan zoo'n remafstand 
kunnen bewaren, dat bij  plotselinge stilstand van een voorgaand, 
een volgend voertuig nog tij d heeft tot stilstand te komen. 

Bepaling van de toe te laten frequentie langs empirischen weg. 
r  voor  het bepalen van de zekerheidscoëfficiënt bij  de alge-

braïsche methode toch waarnemingen in de practij k gedaan 
moeten worden,|schijnt er  wel iets voor  te zeggen te zijn ze direct 
door  waarneming te bepalen. Welke methode beter  is, is a prior i 
niet uit te maken. n kan zich de empirische methode zoo den-
ken dat op allerlei punten, drukk e en minder  drukke, met ver-
schillende samenstelling van het verkeer, tellingen verricht 
worden. n overleg'met de politi e en de deskundigen(chauffeurs, 
koetsiers en voerlieden) is uit te maken, of die punten al of niet 
als overbelast moeten gelden. t is een schatting van de 
grens van overbelasting af te leiden. 

Voetgangersverkeer.Tie even geschetste empirische methode voor 
voertuigen is met meer  kans op succes en eenvoudiger  toe te 
passen op voetgangers. Ten eerste heeft men slechts met één 

verkeerselement te doen, zoodat de toestand minder  gecompli-
ceerd is en verder  is iedere waarnemer in staat voor  zichzelf uit 
te maken, wanneer  de grens bereikt is tusschen „een gezellige 
drukte"  en „een hinderlijk e drukte" . r  persoon is van zelf 
„deskundige" . 
Naar  mijn meening zou deze methode zelfs kunnen toegepast 
worden, tegelijk met de verkeerstellingen genoemd onder  „Ver -
zameling der  gegevens". Aan iederen waarnemer zou opgedra-
gen moeten worden die kwartieren, waarin naar  zijn meening de 
bedoelde grens bereikt is, te merken. t gemiddelde van de 
specifieke frequenties in deze gemerkte kwartieren, zou een vri j 
nauwkeurige en algemeen bevredigende schatting zijn van de 
toe te laten frequentie. r  nu de vaststelling van de breedte 
der trottoir s in de praktij k de meeste moeilijkheden schijnt op 
te leveren, is hierdoor  de mogelijkheid, de -
kwestie reeds nu door  verkeersberekening op te lossen belang-
rij k grooter  geworden. 
k heb mij  in het voorgaande moeten beperken tot een geven van 
algemeene principes. k hoop daarbij  niet te zeer  in duidelijk -
heid te zijn te kort geschoten. k wil eindigen met de woorden, 
waarmee Baumeister  zijn hoofdstuk over  het verkeer  besluit: 
„Wi r  kon 1,-  nur  mit der g schliessen, dass sorgfaltige 
Beobachtungen in grossen Stadien diesem für  die Stadterweite-
rung wichtigem Gegenstande eine genauere, rechnungsmassige 
Grundlage verschaffen mochten"  en wil er  bij  voegen: laat 
Amsterdam daarin de eerste zijn, in haar  eigen belang. 

, October  1913. T H . . V A N O H U I Z E N , stud. c. i. 

EEN T . *) 

, - y f Y et bestuur  der  Vereeniging „Volkshuisvesting"  te 
j  Arnhem heeft voor  eenigen tij d verslag uitgebracht 

W*% ' over  den toestand en de verrichtingen der  vereeni-
JÏA J» , ging in het jaar  1912. 

* = - ^ , f c ^ * e vereeniging heeft met voorschot van het , 
ingevolge de Woningwet, reeds gebouwd 115 woningen in één 
complex, het z.g. e , op den , terwij l 
thans onderhanden zijn 216 woningen, samen vormend de „van 
Verschuerwijk" . 

Voor  den bouw dezer  laatste woningen was opgemaakt een be-
stek, waarin bepalingen inzake de naleving der  artikelen 1638c 
en d van het Burgerlij k Wetboek waren opgenomen. 

e oplossing, in deze moeilijke aangelegenheid gegeven, heeft 
zoo goed voldaan, dat ook de gemeente Arnhem die bepalingen 
in hare bestekken heeft opgenomen. 
Wi j  gelooven het best te doen het gedeelte van het verslag, 
waarin de bepalingen en de resultaten worden medegedeeld, 
hier  in zijn geheel toe te voegen. 

Vitkeeringen op grond van de bestekbepalingen in verband met 
Art. 1638c en d van het Burgerlijk Wetboek. 
n het bestek voor  den bouw van de Van Verschuerwijk werden 

in verband met art. 1638 c en d van het Burgerlij k Wetboek de 
volgende bepal ngen opgenomen : 

n de overeenkomsten met de werklieden, die op het werk 
arbeid verrichten, zal indien daarbij  wordt afgeweken van 
de bepalingen van artikel 1638 c en d van het Burgerlij k Wet-

*) Wegens plaatsgebrek niet eerder  opgenomen 

boek moeten worden vastgelegd, dat de werklieden, in de 
gevallen waarin zij, zonder  arbeid te verrichten, naar  den regel 
van art. 1638 c en d van gemeld wetboek, aanspraak behouden 
op het naar  tijdsruimt e vastgestelde loon, eene uitkeering ont-
vangen ten bedrage van 60 /„  van het door  hen, bij  onafgebroken 
voortzetting van den arbeid te verdienen loon, met dien ver-
stande, dat deze uitkeering tijdens den duur  van het werk aan 
géén werkman over  een langer  tijdvak dan van totaal 30 werk-
dagen behoeft te worden toegekend. 

l een werkman tengevolge van ziekte geen arbeid kan 
verrichten, behoeft gedurende de eerste dri e ziektedagen geene 
uitkeering te geschieden, terwij l de aannemer daarna de uit-
keering kan afhankelijk stellen van het overleggen van eene. 
door  een geneeskundige af te geven, verklaring . 

t bepaalde in het tweede lid van art. 1638 c en d van het 
Burg. Wetb. mag door  den aannemer ten aanzien van de hier 
bedoelde uitkeering worden toegepast. 

Aan werklieden, die in het geheel gedurende korter  tij d dan 6 
maanden aan het werk zijn geweest, behoeft de uitkeering over 
geen langer  tijdvak dan van totaal vijftie n werkdagen te worden 
toegekend". 

e kosten, uit deze bepalingen voortvloeiende, worden door  de 
Vereeniging aan de aannemers na afloop van het werk geresti-
tueerd. 

t het oog op het feit, dat omtrent de mate van verzuim en 
stilliggen van het werk als in art. 1638 e. end. bedoeld, in het 
algemeen nog zeer  weinig gegevens b ekend zijn. zoodat men 
omtrent de geldelijke gevolgen van de geheele of gedeeltelijke 
toepassing van deze bepalingen nog nagenoeg geheel in het 
duister  tast. scheen het van belang naar  de werking van de hier-
bedoelde bestekbepalingen een onderzoek in te stellen, waar-
van de resultaten hieronder  zijn vermeld. 

t onderzoek loopt over  het tijdvak van 3 November  1911 
(begin van den bouw) tot 31 r  1912. 
Voor  de uitkeering ingeval van ziekte (art. 1638 c.) werd eene 
verzekering gesloten bij  de Verzekering j -
pensionaris Johan de Witt , te Tiel. voor  een premie van f 493. 

r  deze maatschappij  werd voor  1795:l

 t uur  verzuim een be-
drag van f 242.28 uitgekeerd. 
Voor  verzuim bedoeld in art. 1638 rf.  werd in totaal uitgekeerd 
een bedrag van f 2.115.68"'  voor  totaal 16.779 uren verzuim. 
Op den hieronder  volgenden staat zijn aangegeven het aantal 
werklieden, verdeeld over  de verschillende vakken, het aantal 
van hunne verzuimuren en de redenen van verzuim, met ver-
melding van de genoten uitkeeringen. 

Op den hierna volgent ;n staat zijn vermeld de aantallen werk-
lieden, verdeeld over  de vakken, die niet verzuimd, dus geen 
uitkeering ontvangen hebben, die in de eerste zes maanden 
reeds over  de volle 15 dagen waarop zij  daarop recht konden 
doen gelden, uitkeering ontvingen, benevens het aantal verzuim-
uren. over  welke, in verband met bereikte maximum der  uitkee-
ring, in de eerste zes maanden geen uitkeering werd verstrekt. 

B e r o e p e n. 
werk 

lied len. 3~Ï 
- « f 

1 2 

Timmerlieden . . . 54 11 
72 5 

Opperlieden . . . . 100 8 
34 25 
48 35 
12 

s . . , . 8 3 
6 4 

334 91 

,-6*1 

3. 

29 34 

Op het terrein en aan den bouw hebben totaal gewerkt 334 
werklieden. 

n ontvingen 91 werklieden of 27",, van het totaal geen 
uitkeering en waren 29 werklieden of 8.6"  „  van het totaal in de 
eerste zes maanden uitgetrokken, en 3 werklieden of 0.9"  ,> van 
het totaal in de 2e periode. 
Over  34 uren verzuim in de le periode kon geen uitkeering ver-
strekt worden, omdat aan de betrokkenen reeds 150 verzuimuren 
waren toegekend en zij  dus wachten moesten tot dat zij  langer 
dan 6 maanden aan het werk waren geweest. 

e navolgende staat geeft aan het aantal uren. door  de gezamen-
lijk e werklieden in ieder  vak gewerkt, benevens het aantal ver-
zuimuren in ieder  van die vakken. j  moet worden opge-
merkt dat voor  de loodgieters en de „divers e werklieden"  (niet 
tot een der  genoemde vakken behoorende) het aantal werkuren 
niet kon berekend worden, zoodat zij  niet in den staat zijn op-
genomen. 

1638c: ziekte, 1638d: overige redenen van verzuim. 

Beroepen. . 

Aantal 

Vorst. 

uren e 

-
riaal . 

n redenen v; 

Beval- Over-
ling, lijden. 

in ver, 

aj 

Euim, 

u 
5 
V 

N 

Totaal 
uren. 

Ontvangen 
van de 

verzekering 
maatsch. 

Uitkeering. Totaal. Beroepen. 

Art . 1638 d d d d d d c c en d c d c en d 

Aantal uren uren uren uren uren uren uren uren 

Timmerlieden. . 54 710'/* 821 i 53V2 496'4 458' , 1800' j ƒ 65 12 ƒ 180 81» ƒ 245 935 

s . . . 72 36891, 458 34l/4 17 225'., 374 4807' /, 53 82 612 24 
ƒ 

666 06 
Opperlieden . . 100 5167', 4539 561., 30' j 336'(, 382" 10512:i', 45 93 1201 83 1247 76 
Stukadoors . . . 34 19\ 62 19 95'!J 196'  4 13 75 14 49 28 24 
Ververs . . . . 48 89 97' a 184' a 371 23 63 23 59 47 22 
Voegers . . . . 12 390 11 27'.. 428' o 3 96 59 82 63 78 

. . . 8 40; i

t 80 - 11 273', 405 36 07 16 63 52 70 
e . . . . 6 15 38',. 53V2 6 27 6 27 

Totaal . . . 334 10102 5077 34V4 
225 264 176", 1795', 18574 , / 242 28 2115 68» ƒ 2357 96* 

Aantal uren d 
c 

16779 
1795", 
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Aantal Aantal Aantal 
Beroepen. werk- werk- verzuim- Procenten 

lieden. uren. uren. 

Timmerlieden . . 54 90260 1800 2 °/o 
. . . . 72 85110 4807 5,6 . 

Opperlieden . . . 100 136580 10512 7,6 „ 

Stukadoors . . . 34 37260 196 0,5 „ 
48 25180 371 1,4 .. 
12 12540 405 1 3,2 „ 

320 386930 18091 
1 

Op 100 werkuren kwamen alzoo 4,6 verzuimuren voor. 

 en uitkeeringen. 

Aan alle werklieden te zamen (met uitzondering van de lood-
gieters, voor  wie, wegens onder-aanbesteding, geen gesplitste 
cijfer s zijn te verkrijgen) werd aan loon uitbetaald een bedrag 
van ƒ87.396 en aan uitkeeringen wegens verzuimen 1638 c. en d. 
te zamen: ƒ 2304.30, of 2.6 " „  van het door  deze werklieden ver-
diende loon. 
Vorst. 
n 1912 moest het werk 10 dagen wegens vorst stil liggen. Aan 66 

werklieden (hoofdzakelijk metselaars en opperlieden) moest 
dientengevolge voor  5077 verzuimuren een bedrag van  ƒ600 
worden uitgekeerd. 

Als volslagen regendagen werden geboekt n 1911 en 1912 17 
dagen. Verder  werd meermalen een uur, een half uur  of een 
kwartier  wegens regen verzuimd. l werklieden hierbij  al 
dan en niet betrokkeu waren, is zeer  moeilijk na te gaan. Een 
nadere beschouwing van den eersten staat toont echter  aan, dat 

. voornamelijk de groepen metselaars en opperlieden hierbij 
betrokken waren. 

r  het niet aanwezig zijn van materialen werd door  3 metse-
laars 1 dag verzuimd, voor  34'( verzuimuren moest aan dezen 
een bedrag van + ƒ 5 worden uitgekeerd. 
Voorkoming van nitkeering. 
Waar zulks mogelijk was zonder  de uitvoering en den goeden 
gang van het werk al te veel te schaden, werd door  de aanne-
mers aan de werklieden, die om een of andere reden (ingeval 
van vorst of niet aanwezig zijn van materialen) niet aan hun 
gewone werk konden blijven, ander  werk aangewezen. -
malen kon daardoor  een uitkeering worden voorkomen. 
Werking der voorschriften. 

t totale bedrag hetwelk op grond van de hier  besproken be-
stekbepalingen is uitgekeerd, bleef aanmerkelijk beneden het 
cijfer , (ƒ 10.000) daarvoor  voor  den geheelen duur  van het werk 
(  2 jaar) uitgetrokken. e vergevorderde stand van den bouw 
en het feit dat in de volgende periode zeer  veel binnenwerk zal 
kunnen verricht worden, mag doen verwachten, dat, althans op 
grond van de bepalingen 1638d, geen belangrijke uikeeringen 
meer  behoeven plaats te vinden. 
Niet alleen heeft het, over  het algemeen gunstige weder  in de 
periode waarover  het onderzoek loopt tot deze goede uitkomst 
mede gewerkt, maar  vooral mag het zeer  bevredigende resultaat 
worden toegeschreven aan het streven van directie en aannemers 
om. in onderling samenwerken, te trachten de gevallen waarin 
tot uitkeering moet worden overgegaan, zooveel mogelijk te be-
perken. Slechts op deze wijze toch is een zuinig gebruik van de 
voor  deze uitkeeringen door  de aanbesteedster  uitgetrokken 
gelden gewaarborgd. 

e Vereeniging kan de voldoening hebben, dat debetrokken 
werklieden met de hier  bedoelde bestek-bepalingen zich zeer 
ingenomen hebben betoond. n over  de toepassing daar-
van zijn niet vernomen. 
Uit het verslag kan in de eerste plaats blijken de gunstige wer-
king der  bepalingen en bovendien de geringe iinantieele opoffe-
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ring, die geheel door  besteedster  is gedragen. e kosten voor  de 
naleving der  bepalingen hebben bedragen f 2357.965, op een 
werk van  4' < ton of  1 .."o en slechts j - V4 van het daarvoor 
uitgetrokken bedrag van f 10.000. Wel was het werk niet op 
1 Januari gereed, doch de bouw was toch reeds zoover  gevorderd 
(de gebouwen waren bijna alle glas- en waterdicht), dat op grond 
van de bepalingen van 1638rfgeen belangrijke uitkeeringen meer 
behoeven plaats te vinden. 
Waartoch de uitkeeringen volgens artikel 1638chebbenbedragen 
f 242.28 en volgens 1638rff 2115.685, zoo is eene belangrijk meer-
dere uitgave boven de reeds gedane van f 2357.965 niet meer  te 
verwachten. S. 

.
E G — . 

Vraag. s het de bedoeling dat het onderhoud van wegen en be-
plantingen komt ten laste van het administreerend lichaam. Zoo 
ja, hoeveel daarvoor  te rekenen ? 
Antwoord. t onderhoud van wegen en beplantingen komt ten 
laste der  Gemeente. 

Vraag. s de eenheidsprijs van f 5. per . genoemd in Art . 2, 
sub 5, b. bedoeld als gemiddelde van voet- en rijwegen ? 
Antwoord. Ja. 

Vraag. Uit het vermelden van f 10. waterleiding per  woning, 
moet zeker  worden afgeleid, dat deze kosten voor  het admini-
streerend lichaam zijn. 
Antwoord. Ja. 

. m 
. Zooals bekend is heeft de Afd. -

lem van het Alg. Ned. Verbond het initiatie f genomen tot stich-
ting van een . Behalve een é 
met . J. B. Schepers, de Urheber  van het plan tot voorzitter, is 
een monumenten-commissie benoemd, waarin zitting hebben 
de heeren G. . Gratama, J. B. van m B. , s -
kers, Jhr. A. W. G. van , A. van m en d A. 
Springer. e commissie heeft besloten'een prijsvraag uitt e 
schrijven, en wel een ideeën-prijsvraag. Overwogen wordt het 
gedenkteeken te plaatsen te m aan het einde van den 

f bij  den ; het zal geen standbeeld moeten zijn doch 
een monument, waarin een portret van ; eventueel 
kan een fontein aan het gedenkteeken verbonden worden. Prij -
zen van f 300, f 200 en f 100 worden beschikbaar  gesteld. e Jury 
bestaat uit de heeren: prof. Odé, prof. , Jac. van 

, d A. Springer  en J. g B. . Getracht zal wor-
den het monument, waarvan de kosten op f 15000 geraamd wor-
den, in Augustus 1914 te onthullen. 

e Utrechtsche Schouwburg. e Gemeenteraad van Utrecht j 
heeft in zijne vergadering van 20 November, betreffende het 
voorstel van Burgemeester  en Wethouders om aan de Schouw-

j  een renteloos voorschot van ƒ 150.000.— te 
geven voor  de verbetering en verbouwing van de Schouwburg 
besloten, dit voorstel in handen te stellen van een te dezer  zake 
te benoemen . 

. 
Op 32 jarigen leeftijd is te Batavia overleden de heer  C. . , 
directeur  van Gemeentewerken aldaar. 
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G 

door . . E. V A N A . 

(Vervolg van blz. 578. Slot.) 

et is nutti g en mogelijk zichzelf te herzien, 
welbewust architect te zijn, de plaats te be-
 palen, die men tegenover'den niet-architect 
inneemt. Niemand behoeft daartoe hulp van-, 

of medewerking met anderen. Elk staat zichzelf. 
r  moeilijker  is het, een, door  zoo velerlei invloeden 

beheerscht element in onze cultuur  als 't onderwijs, te 
verbeteren. Want hier  zijn ook architecten slechts: 
deelhebbers in macht, kunnen zij  voor  o, zoo gering part, 
leiding geven. Zij  kunnen dit vooral niet, omdat zij  nog 
steeds in zoo hooge mate, (zij  't al niet meer  hopeloos) 
onderling verdeeld zijn, van .meening''  verschillen. 
Nu zal echter  blijken , dat een architect, naarmate hij 
getrouwer  is aan zijn roeping, minder  in conflict 
komt met inzichten van dito collega's. En dit is moed-
gevend voor  allen die zeggen dat: .ieder  nu eenmaal 
zijn eigen opvatting heeft", dat: .over  den smaak niet 
valt te twisten", dat: .'t individ u zich toch moet uit-
leven", — en welke onjuiste meeningen er  verder, ook 
onder  achitecten, mogen heerschen. 

r  het is ook moedgevend voor  wie overtuigd zijn, 
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dat in afzienbaren tij d aaneensluiting een der  middelen 
is waardoor  bouwkunst gediend, wandalisme gekeerd, 
onbevoegden van het terrein der  architectuur  gehouden 
kunnen worden. 

r  is nu eens geen verschil. Elk architect is 
dan ook van eene of meer  vereenigingen li d en tracht 
daar,. . . invloed uit te oefenen? k betwijfel het. -
rendeel onzer  is lid om allerlei bijredenen, — om een 
tijdschrif t (liefst met veel prenten), om nu en dan eens 
een vergadering, een excursie, maar  niet om doelbe-
wust, organisch en systematisch medearbeider  te zijn 
aan den groei zijner  kunst. Zelfs de Bond van Neder-
landsche architecten, toch wel 't meest principieel een 
vereeniging van uitsluitend bouwmeesters, zet de be-
langen van het beroep, de maatschappelijke, voorop. 
Welk een overeenstemming overigens, in de, toch nog 
al onderscheiden corporaties wat het doel betreft. Zet-
ten wij  eens even onder  elkander  wat elk der  vereeni-
gingen wil . 

r  is eerst, in volgorde van tijd , de j  tot 
bevordering der  Bouwkunst, opgericht 1842. Zij  stelt 
zich ten doel: 

e vakbelangen van den architect voor  te staan, de be-
.oefening, kennis en belangen van en het onderwijs in 
„d e bouwkunst, benevens de algemeene belangen harer 
.beoefenaars te bevorderen." 

t k t van , gesticht 1847, 
heeft ten doel: 

-Bevordering van wetenschap en kunst van den inge-
«nieur in den uitgestrektsten zin, en behartiging van de 
.maatschappelijke belangen der  techniek."  En de af-
deeling Bouw- en Waterbouwkunde van het t 
bedoelt: 

e nauwere aaneensluiting van die leden, welke meer 
„bepaald de bouw- en waterbouwkunde beoefenen." 

t Genootschap Architectur a et Amicitia , (van 1855) 
omschrijf t zijn doel aldus: 

n bloei der  Bouwkunst te bevorderen en tot een 
-goede verstandhouding harer  beoefenaren mede te 
„werken. " 

e vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap"  te -
dam, in 1885 ontstaan, ofschoon meer  plaatselijk, toch 
een der  invloedrijk e corporaties in 't land, wil bevor-
deren : 

e kunst in 't algemeen en de bouwkunst met haar 
.aanverwante vakken in 't bijzonder"  en tevens .den 
„maatschappelijken omgang der  leden." 
En de laatste in de rij , de Bond van Nederlandsche 
architecten, in 1908 opgericht, schrijft : 

j  stelt zich ten doel de belangen van het architecten-
„beroep voor  te staan". 
Ook bijna alle middelen, die deze corporaties willen 
aanwenden ter  bereiking van het doel, zijn, in telkens 
andere bewoordingen dezelfde. Alleen de „Bond" , en 
„Architectura "  willen tevens: 
.Goede beginselen en regelen voor  het beroep handha-
„ven" , en: „voorschrifte n maken wier  naleving aan het 
doel bevorderlij k is"; 
maar  overigens is er  inderdaad geen principieel ver-
schil. 
Nu staat wel in het rapport der  z.g. fusiecommissie, 
(van 12 t 1912), dat de Bond „zij n ontstaan dankt 
aan het levendig worden van het besef, dat ook de 
architecten behoorden te trachten een Bond te vormen, 
uitsluitend bedoelende de belangen van hun beroep 
voor  te staan,", enz. maar geen der  oprichters zal heb-
ben gemeend, dat het belang van den architect of diens 
beroep iets zou zijn, dat afgescheiden van het vak in zijn 
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vollen omvang, van de Bouwkunst in 't algemeen, te be-
hartigen is. 
Geen wonder  dan ook dat steeds meer  onderling aan-
trekt , wat bij  elkaar  behoort. 

r  te betreuren, dat telkens kleine verschillen of 
kortzichtigheid het proces van scheuring of splijtin g 
voedsel geven. n denke zich eens goed in: de krach-
ten, thans in de , het t afd. 
Bouwkunde", Architectura" , en den „Bond" . Welk een 
schitterend tijdschrift , hoe telkens hooger  keur  op 
candidaatleden, wat eerste-klas commissies voor  on-
derwijs, voor  behoud van monumenten, belangen der 
leden, wat keur  van mannen voor  Bestuur, Jury's, ad-
vies aan stads- of landsregeering, zouden wij  zien. 
En thans? afgezien nog van 't feit dat vele onzer  aan 3 
of meer  vereenigingen contribueeren, dus wel éénheid 
willen, hoe zijn de krachten niet bedroevend verspreid. 

t kan immers niet anders ! Wie zal èn de eene èn de 
andere corporatie gelijke sympathie toedragen, wie 
dient 2 heeren con amore! En wat is het gevolg? Niet 
alleen dat uitgevers op onze, en der  aankomende archi-
tecten verdeeldheid speculeeren door  telkens nieuwe 
periodieken op de markt te brengen; dat in ons kleine 
land niet één vaktijdschrif t bestaat, dat voldoende 
beeld geeft van de Nederlandsche Architectuur  en 

, maar  wat 't voornaamste is: een ge-
zonde, vruchtdragende arbeid tot bereiking van wette-
lijk e bescherming van ons vak, is haast ondenkbaar. 
Zelfs hebben we niet voorkomen dat de -Staat", de 
Overheid ons voorschrijf t hoeveel licht er  in eenig ver-
trek, van welke maat een trap, hoe dik een muur, hoe 
hoog een verdieping moet zijn. En ook nu weer, in heel 
de actie voor  een instituut , dat principieel tegen onsbe-
belang ingaat, wordt er  over  ons en dikwijl s zonder  ons 
beraadslaagd en straks beslist. 

Zoolang dan ook niet ieder, die meer  dan oppervlakkig, 
meer  dan met woorden alléén zijn kunst wil dienen, met 
opzijzetten van alle tegenheden, spontaan zegt: „er 
moet, er  zal éénheid, en daardoor  kracht komen," 
gaat de groeiende cultuur  voort, komen industrie, han-
del, wetenschap, tot hooger  peil zelfs dan eeuwen te 
voren, maar  blijf t de bouwkunst, het schoone in de nij -

verheidsvoortbrengselen achter, wordt de ontwikkeling 
dezer  beide machtige elementen vertraagd. 
Niemand zal kunnen volhouden dat er  geen weg zou zijn 
om tot overeenstemming te geraken. Als de -
schappij"  zoowel als de „Bond" , „Architectura "  en alle 
plaatselijke vereenigingen, beginnen met hun naam te 
willen herdoopen in eene die voor  alle kort en klaar 
aanduidt wat ze bestreven, als goed doorzien wordt 
door  de tegenwoordige leiders, wat den architect 
scheidt en scheiden moet van den niet-architect, maar 
niet minder, in welke mate alle vakbeoefenaars in uit-
gebreidsten zin toch bij  elkaar  behooren, en als ten ge-
volge van dat inzicht de wil geboren wordt om het wen-
kende doelwit te treffen, dan is die weg te banen, de 
tegenstand te breken, en grooter  harmonie tusschen 
levensbeschouwing en levensuiting, ook voor  den archi-
tect te bereiken. 

E G T E 
 GENNEP.

loen na de inwerkingtredin g der  Woningwet de 
aandacht ook op bovengenoemd onderwerp 
werd gevestigd, bleek het uit een door  de 

iGezondheidscommissie ingesteld onderzoek, 
dat de woningtoestanden te Gennep verkeerden in een 
bedroevenden staat. 

n er  vele woningen voor  onbewoonbaarverkla-
rin g in aanmerking, tot dien maatregel kon slechts op 
zeer  bescheiden voet worden overgegaan, deels door-
dat vele dier  woningen door  onbemiddelde eigenaars 
werden bewoond, en anderdeels doordat er  geen 
woningen beschikbaar  waren om de bewoners van de 
te ontruimen woningen op te nemen. 

t particulier  initiatie f voor  het bouwen van nieuwe 
woningen bleef onvoldoende, en de behoefte werd al 
grooter, naarmate het zielental zich uitbreidde. 
Niet het minst werd dit gevoeld door  het zich al meer 
en meer  uitbreidend personeel der  Noord-Brabantsch-

e Spoorwegmaatschappij; voor  velen dier  be-
ambten was het niet mogelijk te Gennep een behoorlijk 
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Woningtype A der  N. B.  S. te Gennep. Schaal 1 op 250. 

onderdak te vinden, terwij l anderen zich met een min-
derwaardige woning moesten behelpen. 

r  eenige particulieren is toen het initiatie f geno-
men om te trachten door  het oprichten eener  bouwver-
eeniging, gebaseerd op de "Woningwet, in de steeds 
stijgende behoefte te gaan voorzien, wat evenwel schip-
breuk leed door  gebrek aan medewerking van de ge-
meentelijke autoriteiten. 

e e Spoorwegmaatschappij, 
het groote belang van eene goede huisvesting vóórhaar 
personeel inziende, heeft toen de zaak ter  hand geno-
men en er  werd een woningplan ontworpen op een aan 
die  in eigendom toebehoorend stuk heide-
grond. 

t geheele plan omvat den bouw van 78 woningen, 
twee aan twee aan elkander  gebouwd, en zooals uit 
de teekening blijken kan, bestaande uit twee typen. 
Twinti g woningen geheel passend in het groote plan, 
zijn ongeveer  gereed, en reeds voor  7, verhuurd. Al 
naar  behoefte zal met den bouw worden voortgegaan. 
Bij  den bouw is naar  eenvoud en soliditeit gestreefd; 
de indeeling der  woningen blijk t voldoende uit de 
teekeningen; de daken zijn - - wat hier  bij  burgerwonin-
gen bijna niet voorkomt — met hout beschoten, en de 
zolder  geeft daardoor  en ook wegens het gedeelte plat 
dak, geschikte slaapvertrekken. 

n de groote woonkamer, waar twee lichtkozijnen zijn 
aangebracht, is van één kozijn het benedenraam en van 
het andere het bovenraam schuivend gemaakt, terwij l 
van het lichtkozij n in de kleine kamer zoowel het be-
neden als het bovenraam schuivend gemaakt is. 
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Bij  iedere woning behoort een bergplaats. 
r  de geringe waarde van het bouwterrein was het 

mogelijk de indeeling van het plan zóó ruim op te 
vatten, dat voor  iedere woning een flink e moestuin ver-
kregen werd; hieraan wordt in deze streek groote 
waarde gehecht. t terrein is door  het aanbrengen 
van een laag teelaarde daartoe geschikt gemaakt. 

e woningen met tuin zijn onderling van elkaar  ge-
scheiden door  een doornenhaag, terwij l voor  iedere 
woning beplanting zal worden aangebracht. Een en 
ander  wordt door  de j  uitgevoerd. 

e huur  voor  de twee typen bedraagt ƒ120 .- en /'150.-
per jaar. 
Voor  kleine beurzen is deze huurprij s wat hoog; men 
heeft er  echter  de voorkeur  aan gegeven om voor  beter 
gesitueerden te bouwen, teneinde door  opschuiving ook 
de kleine burgers te helpen. 

e bouw van de 20 woningen werd aangenomen door 
den aannemer . van den l te Volkel voor  de 
som van/42991. 
Gennep, October  1913. P. V A N . 

. 
 A. W . C. S C. B. . 

 et genoegen zal menigeen het pleidooi hebben 
(gelezen van den r  Th. . van , 
stud. c. i. van de berekening van verkeers-

1 aderen ; zoo ook ondergeteekende, die nu 
naar  aanleiding daarvan eenige cijfers wil geven om-
trent tellingen te Utrecht een tiental jaren geleden ver-

Woningtype B der  N. B. . S. te Gennep. Schaal 1 op 250. 

richt ; tevens wil hij  eenige beschouwingen, welke 
destijds door  hem daaraan werden vastgeknoopt, toe-
lichten. e beschouwingen kunnen misschien nut 
hebben voor  hen, die het vraagstuk der  verkeersaderen 
aan een nader  onderzoek wenschen te onderwerpen. 
n het jaar  1904 werden te Utrecht op de overwegen 

der spoorwegen tellingen verricht in verband met de 
bestudeering van het spoorwegvraagstuk ter  plaatse. 

e tellingen geschiedden op 14 overwegen, gedurende 
dri e dagen (waarvan een marktdag) van des ochtends 
7 uur  tot des avonds 10 uur; daarbij  werden afzonder-
lij k aangeteekend: a. voetgangers, b. rij - en voertuigen 
benevens rijwielen , c. vee. s werd geen afzonder-
lijk e telling gedaan van het aantal rijwielen . 

e drukste overweg was destijds die in den n 
straatweg; deze was gelegen onmiddellij k naast een 
spoorbrug, waaronder  een voetpad evenwijdig aan den 
overweg was aangebracht, welk voetpad een te allen 
tijd e vrije kruising voor  voetgangers mogelijk maakt. 
Voor  de beide gewone dagen bedroeg destijds het aan-
tal voetgangers 14800. t aantal voetgangers kan men 
zich denken samengesteld uit twee hoofdgroepen, : 
a. een groep menschen, welke het voetpad viermaal 
daags beloopen, door  zich van huis naar  hun werk-
krin g te begeven en omgekeerd, 

6. een groep menschen, welke het overige verkeer  vor-
men tusschen de oude stad en het nieuw gebouwde 
kwartier  op het platteland. 
Om groep a eenigermate te bepalen, werden de getallen 
geraadpleegd van het aantal voetgangers gedurende 
de uren: 'sochtends 8-9 'smiddags 12-2 'savonds 

6-8. e 5 drukste uren gaven een voetgangersbeweging 
langs het voetpad van rond 6800 personen. Voor  de 
overige uren bedroeg het gemiddelde 800 per  uur ; de 
meerdere drukt e door  groep a veroorzaakt op de drukk e 
uren ten gevolge van het aantal personen A, dat deze 
groep vormt, kan aldus worden voorgesteld: 

6800 = 5 X 800 + 4 A. 

t volgt: A == groep a — 700 personen. 
e 700 menschen vormen een soort getijbeweging, 

waarvan de intensiteit vrijwe l evenredig kan worden 
gesteld met de bevolking van de buitenwijk , waarheen 
de overweg voert. 
Behalve het voetpad werd ook de overweg onmiddellij k 
naast het voetpad door  voetgangers gepasseerd; op 
de wijze bovenbeschreven kon de getijbeweging daar 
worden bepaald op 200. 
Ongetwijfeld was onder  het aantal wielrijder s een groot 
percentage tot groep o behoorend; dit aantal is niet af-
zónderlij k bepaald, hetgeen een fout is te noemen, welke 
een volgende maal moet worden vermeden. Voorts 
kruisten een aantal personen tot groep a behoorend 
den overweg (of kwamen langs het voetpad) gedurende 
uren vóór 7 uren 's ochtends en na 10 uur  's avonds ; dit 
aantal werd geschat op 400. 

e getijbeweging kon dus worden gelijkgesteld op: 

4 X 900 { 400 = 4000. 

Naast deze getijbeweging bestaat een veel belangrijker 
beweging ten gevolge van handel, nijverheid enz.; noe-
men we deze kortweg handelsbeweging. 
n 1904 gaven nu de tellingen aan den overweg in den 
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n straatweg te Utrecht de volgende afgeronde 
cijfers: 

Getijbeweging 4000 voetgangers 
g 15000 „ 

Voor  den Vleutenschen weg werden 
de volgende getallen gevonden: 

Getijbeweging 1600 „ 
g 8500 „ 

en voorden Amsterdamschen straat-
weg: 

g 6100 
(de getijbeweging was hier  door  bijzondere omstandig-
heden moeilijk voldoende zuiver  op te maken). 
n het volgende zullen we nu met behulp van boven-

staande cijfers een formule trachten te vinden, die een 
kij k geeft op de aangroeiïng van het verkeer  tusschen 
een oude stad en een nieuw kwartier . 

e oude stad zullen we noemen de kernstad, aan den 
rand waarvan wordt gebouwd, en waar  het begin wordt 
gevormd van een nieuwe stad. 
n den beginne levert de nieuwe buurt dagelijks een 

aantal menschen aan de kernstad, welke er  verschil-
lende werkzaamheden verrichten; hun heen en weer 
trekken tusschen woon- en werkplaats vormt de getij-
beweging. e kernstad voert verder  allerlei benoodigd-
heden voor  de nieuwe buurt in; deze invoer  bepaalt de 
handelsbeweging. 
Noem nu het aantal bewoners van de nieuwe buurt B, 
dan is de getijbeweging voor  te stellen door  4 C.B. waar-
bij  C een coefficient kleiner  dan 1 is. 

e invoer, welke de handelsbeweging bepaalt, kan men 
eveneens evenredig stellen met B; nemen daaraan/ 
individuen deel, dan kan men de handelsbeweging, 
daardoor  ontstaande, op de grens van kernstad en 
nieuwe buurt , voorstellen door  21 — 2 C].B. waarin C 1 

een onbenoemd getal, omdat men  met voldoende 
nauwkeurigheid evenredig kan stellen aan B. 

e geheele verkeersbeweging tusschen kernstad en 
nieuw gedeelte (waar  te nemen op de grens tusschen 
beide) kan men dus voorstellen door: 

V — 4 CB f 2 C ' B = 2B(2C-( C') 1). 

e kleine nieuwe buurt wordt grooter  en gaat zelf 
voortbrengen, om eindelijk een stad te worden naast 
de kernstad, geheel voor  zich bestaanbaar  en naar  de 
kernstad uitvoerende met dezelfde intensiteit als de 
kernstad naar  de nieuwe stad uitvoert: n dat geval 
kan men schrijven: 

V = 2B(2C + 2C') = 4B(C + C') 2). 

n deze uitdrukkinge n zijn C en C' de onbekenden. C en 
C' zijn geheel afhankelijk van den aard van kernstad en 
nieuwe stad (handelsstad industriestad stad zon-
der  bepaald karakter,'enz.). Ook zal o. a. van invloed 
zijn of een stad een geheele streek beheerscht of wel is 
gelegen in de buurt van andere min of meer  gelijkwaar-
dige steden. Evenzeer  zijn C e n C' afhankelijk van den 
tijd , waarin men ze bepaalt, m. a. w. C en C' moet men 
b. v. elke 10 jaar  herzien. 
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n elk geval hebben C en C' een geheel plaatselijke en 
tijdelijk e beteekenis; ze moeten dus uit plaatselijke 
waarnemingen worden afgeleid. t is voor  Utrecht op 
de volgende wijze geschied. 

n kan beginnen met voor  C een waarde te stellen. 
Waarschijnlij k daalt C naarmate de nieuwe buurt aan-
groeit en een op zich zelf staand geheel gaat vormen. 
Uit de Utrechtsche gegevens kon worden afgeleid, dat 
C schommelt tusschen '/e en 11 o. 
Om C' te bepalen kunnen we nu de wijk , welke door  de 
dri e bovengenoemde overwegen met de kernstad in 
verbinding staat en in 1904 ongeveer 14000 inwoners 
telde, als een afzonderlijke stad beschouwen naast de 
kernstad. 

e handelsbeweging alleen beschouwend gaat de ver-
gelijkin g 2 over  in: 

V = 4 B C 1 . 
e handelsbeweging der  dri e overwegen geeft een getal 

van 15000 + 8500 + 6100 — 29600 = V . Voorts is 
B = 14000, zoodat men vindt: 

29600 = 4 X 14000 X C' of C 1 — >/2. 

e formule voor  het volledig verkeer  wordt dus : 

V = 4 B (V6 a
 l/io + Vi>) = 2.7 a 2.4 B. 

Wi l men nu kennen de beweging tusschen de kernstad 
en een opkomende nieuwe buurt , waarvan geldt de uit-
drukkin g 

V = 2 B ( 2 C -f C') 

dan vinden we: 
V = 2B(*/ 6 +

 1/*) = 1.7 B. 
Op de voor  CenC' gevonden waarde is met de Utrecht-
sche gegevens een controle uit te oefenen. Beschouwen 
we n.l. het gedeelte van Utrecht gelegen binnen den 
krin g der  spoorwegen als kernstad en de gezamenlijke 
buitenwijken aan de andere zijde der  spoorlijnen als 
nieuwen aanbouw, verkeerend in een stadium, waarbij 
reeds uitvoer  naar  de kernstad valt waar  te nemen, dan 
moeten we ter  berekening van V een formule toepas-
sen, welke een gemiddelde voorstelt van 1 en 2. W"e 
kunnen daarvoor  gebruiken : 

V = 2.2 a 2.05 B. 3) 
t aantal bewoners buiten de spoorlijnen was destijds 

te stellen op 37000, zoodat we door  toepassing van for-
mule 3 komen op een verkeersbeweging van: 

V = 2.05 a 2.2 X 37000 = 76000 a 81000. 
t getal stemt ongetwijfeld goed overeen met het waar-

genomen verkeerscijfer  van 86000, van welk getal moet 
worden afgetrokken het aantal buitenmenschen, dat op 
een gewonen dag de stad binnenkomt of doortrekt . 
A l was het verschil inderdaad grooter, dan nog kan men 
de gegeven formules bruikbaar  achten voor  Utrechtsche 
en daarop gelijkende toestanden, omdat het er  alleen 
om te doen is, een kij k te krijgen op den samenhang tus-
schen verkeer  en bevolking; deze kij k toch kan van 
groot nut zijn o.a. op de bepaling van de capaciteit van 
te scheppen verkeersaderen. 

 VON N 
B . B 

f ermann , die reeds door  zijn vele 
'geschriften zooveel deed in het belang der 
J moderne bouwkunst, heeft in dit onlangs ver-
schenen boek de voornaamste door  hem ge-

bouwde landhuizen, die voor  't meerendeel zoo nu en 
dan reeds in tijdschrifte n gepubliceerd werden, verza-
meld en van uitvoerige toelichtingen voorzien. 

e toelichtingen zijn een aantrekkelijkheid te meer 
van dit werk, omdat s daarin duidelij k uiteen-
zet welke moeielijkhcden te overwinnen waren: le wat 
betreft de situatie van het gebouw ten opzichte van het 
terrein en de daarlangs loopende wegen; 2e wat be-
treft het voldoen aan de wenschen der  bewoners, die 
zich niet altij d alleen bepaalden tot de practische in-
deeling der  ruimten, maar  die ook soms betroffen het 
materiaal, waaruit het gebouw moest worden opgetrok-
ken en aan welke wenschen s bijna altij d heel 
gelukkig heeft weten tegemoet te komen. 

e uitvoering van het boek is zeer  beschaafd. Eenvou-
dig, doch tot in onderdeelen verzorgd. e afbeeldingen 
duidelijk , in een prettigen, grijsachtigen toon, de tekst 
met een mooien letter  gedrukt op goed papier. e platte-
gronden op schaal en op flink e grootte, terwij l overal 
een situatieteekening bijgevoegd is, die het mogelijk 
maakt ook de zonligging der  kamers te bestudeeren. 

s liet reeds vroeger  aan dezen bundel twee 
andere voorafgaan, die niet speciaal zijn werk behan-
delen, doch waarvan de laatste wel reeds eenige zijner 
hier  afgebeelde landhuizen bevat. e bundels hadden 
evenwel het m. i. groote bezwaar  van te leiden tot een 
hoogst oppervlakkige beschouwing: een prentjes kijken , 
waarvan in den regel heel weinig blijf t hangen, wat voor-
namelijk te wijten is aan de omstandigheid, dat slechts 
van enkele der  afgebeelde huizen plattegronden en van 
nagenoeg geen enkel de situatie gegeven is. 't Was dus 
onmogelijk hier  ook maar eenigszins het nauwe verband 
tusschen opbouw en grondplan te bestudeeren of te 
trachten de oorzaken, die tot zekere ruimtewerkin g of 
belichting leidden, op te sporen, zoodat zij  slechts een 
algemeenen indruk vestigden van wat op dit gebied was 
geproduceerd en waarvan niet overal beste voort-
brengselen werden gegeven! zonder  verder  veel nut 
te stichten. 

t is hier  gedeeltelijk voorkomen. Niet geheel; maar 
dat zal ook nooit het geval kunnen zijn, omdat die on-
derzoekingen tot in onderdeelen slechts aan het eigen-
lij k bouwwerk kunnen plaats hebben. 
Een bizonder  nut zal het evenwel hebben vooral de 
plattegronden uit dit werk aan een nauwkeurige studie 
te onderwerpen. s is door  zijn jarenlang ver-
blij f in Engeland en de nauwgezette studie der  Engel-
sche bouwkunst, waarvan hij  zijn onderzoekingen, voor 
zoover  ze het Engelsche (land)huis betreffen, vastlegde 
in zijn voortreffelij k werk s Englische , een 
der  best ingewijden in de, in Engeland tot zoo groote 
ontwikkelin g gekomen, landhuisbouw. 

e overzichtelijke en klar e plattegrond van het Engel-
sche huis is door  hem in alle onderdeelen bekeken en 
bestudeerd en tot op zekere hoogte passend gemaakt 
voor e toestanden. Wel treden dan essentieele 
verschillen op en neemt b. v. de (trap-)hal hoewel 
als zit- en ontvangruimte benut niet die groote plaats 
in, die ze in 't Engelsche landhuis inneemt (waar  slechts 
in enkele gevallen de trap in de hal geplaatst is), maar 
toch zijn de dienstruimten bij  hem reeds meer  uitgebreid 
dan men op het vasteland gewend is en komt bij  hem ook 
voor  de groepeering der  dienstvertrekken om een hof, 
zooals in den laatsten tij d door  sommige Engelsche ar-
chitecten weer  met voorliefde wordt toegepast . 
Overigens zijn zijn plattegronden beknopter  en vertoo-
nen een bijzonder  knap compositie-talent. Elk deel der 
beschikbare ruimt e is benut en de moeielijkste opgaven 
brengt hij  schijnbaar  met het grootste gemak tot oplos-
sing. t verspringen van een as in een overigens sym-
metrisch geheel geeft hem aanleiding tot een trapoplos-
sing, die een verrassenden aanblik biedt en geheel na-
tuurlij k uit de opgave schijnt voortgekomen. 

e opbouw zijner  huizen is m.i. niet altij d even interes-
sant. Wel heeft hij  door  zijn groote kennis velerlei op-
lossingen bij  de hand, die steeds verwerkt zijn, maar 
somtijds vertoonen onderdeelen als b.v.: ingangen, 
vormen, die niet steeds in harmonie met het geheele 
gebouw zijn en wel eens wat grof worden. Zoo ook 
de afdekkingen van erkers, torens of gevels, die soms 
die grilli g gebogen lij n vertoonen, waarvan zelfs de beste 
moderne architekten in d zich nog niet altij d 
schijnen los te kunnen maken. 

n doet een gebouw als het s te 
Wendgraben weer  prachtig in zijn forsche tegenstel-
lingen en mooi is het silhouet met de gevoelige lij n der 
torenbekroning. Ook de achtergevel van het huis Freu-
denberg, met zijn eigenaardige grondplan, is meer  nog 
dan de voorgevel, die een zekere beklemming te weeg 
brengt, van een zeer  bizondere bekoring in het landschap. 
Natuurlij k zijn dit slechts enkele grepen uit het vele 
mooie dat dit boek geeft. 

e inwendige architektuur  en de uitwendige heeft 
dat een enkele maal ook doet wel eens een gevoel 
van wrevel opkomen. Juist de groote kennis speelt hier 
somtijds den kunstenaar  parten. 

t werk is te zeer  „af, "  te zeer  doordacht, waarin dan 
de spontaniteit van den kunstenaar  verstikt. e 
werken ook mede de verschillende leuningen en hek-
werken, die in den regel bestaan uit dooreenkruisingen 
van latwerk, hetgeen constructief aan bedenking onder-
hevig is en een vervelenden indruk maakt. 
Beheerscht is alles tot in onderdeelen en niettegen-
staande duidelij k verschillende invloeden zijn te her-
kennen, is alles zeer  persoonlijk en laat het geen twij -
fel over  aangaande de identiteit van den kunstenaar. 
Een belangrijk boek, dat de verdienste van s 
voor  de moderne bouwkunst weer  komt vermeerderen, 
en nadere bestudeering alleszins waard is. 

J. J. P. . 
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S AAN E 
. 

in het nummer van 15 November  j . 1. komt eene aan-
I kondiging voor  van een wiskundig leerboek. e schrij-
I ver  van deze aankondiging, de heer . B. N. B(older-

) lascht daarin eenige beschouwingen over  het 
wiskunde-onderwijs aan middelbare technici. e 

beschouwingen zou ik gaarne willen bespreken, en wel geheel 
afgescheiden van het aangekondigde boek. 

e heer  B. schrijft : 
n vele inrichtingen van onderwijs wordt de wiskunde in aller-

l ei vormen geleerd en beoefend. Een beroepskeuze heeft de 
„leerlin g dan veelal niet gedaan, maar  in verreweg de meeste 
„gevallen zal hij  er toch later meer nut van hebben allerlei wis-
..kundige stellingen te kunnen toepassen, dan die te kunnen be-
wijzen en toch. aan de bewijzen wordt daar  heel wat tij d be-
steed." 
n de door  mij  cursief gestelde woorden wordt een tegenstelling 

gemaakt tusschen een wiskundige stelling toepassen en het be-
wijs kennen, alsof de leerling voor  het alternatief geplaatst 
wordt : óf de toepassing zonder  bewijs óf het bewijs zonder  de 
toepassing. t is vanzelf onjuist; het kennen van het bewijs is 
weliswaar  in den regel niet onmisbaar, maar  toch bevorderlij k 
voor  de toepassing; hier  is geen tegenstelling maar  aanvulling 
aanwezig. Zoodra echter  moeilijkheden zich voordoen, kan de 
kennis der  afleiding wel degelijk noodzakelijk worden. 
Even verder  schrijf t de heer  B : 

d hij  tijd , dan zou ik hem ook veel hersengymnastiek in den 
„vor m van wiskunde willen voorschrijven. Nu het hem daaraan 

„echter  ontbreekt, moet dit dus tot het noodzakelijkste worden 
„beperkt. " 

t het wiskunde-onderwijs tot het noodzakelijke moet worden 
beperkt, ben ik geheel met den heer  B. eens ; alleen verschillen 
we vermoedelijk in meening over  den omvang van het noodza-
kelijke. Tot dit laatste reken ik alles, wat voor  den solieden op-
bouw van een in het studieprogram opgenomen wetenschap 
noodig is. Zoo zou daartoe gerekend moeten worden de wis-
kunde, die als hulpwetenschap noodig is om het vak „Statica"  in 
den omvang, zooals het thans in het leerplan der . T. S. voor-
komt, behoorlijk te onderwijzen, t men deze weg, dan 
stuit men dikwijl s op onderbrekingen van het betoog; — dan 
moet men tegen de leerlingen zeggen: „di e formule of die eigen-
schap moet ge maar  aannemen, het bewijs kan ik je niet leveren." 

t is een standpunt, waarmede een serieus leerling geen genoe-
gen neemt en bovendien is het, ik zou haast zeggen, boerenbe-
drog, want het beetje wiskunde, dat noodig is om het antwoord 
op zijn „waarom?"  te leveren, is van geringen omvang, en kan 
blijken s mijne ervaring in korten tij d gegeven worden. 
n bovenstaande regels is de heer  B. het met dit laatste niet eens. 
k zou echter  wel eens de vraag willen stellen, op grond van 
welke ervaring de heer  B neerschrijft, dat de tij d ontbreekt. Als 
er  lust tot studie aanwezig is, wordt de tij d gemakkelijk gevon-
den. r  om den lust op te wekken, moet het onderwijs oordeel-
kundig worden geleid; men kan wiskunde op zoodanige wijze 
doceeren, dat de leerlingen later  verwoede tegenstanders wor-
den r heeft echter  de docent en niet de wiskunde schuld. 
Eenige regels verder  verschijnt in de aankondiging opnieuw de 
tegenstelling tusschen den practicus, die snel een doorsnede 
construeert en hem, die heel zuiver  een bewijs levert voor  den 

s Freudenburg in Nikolassee. Uit : r  von n . Verlag F. Bruckmann A. G., . 

vorm der  doorsnede en heel lang werk heeft om haar  te teeke-
nen. e eerste zou dan veel meer  waard zijn. e voorstelling 
is onjuist, want bij  gelijken natuurlijke n aanleg zal hij  de grootste 
vaardigheid in het teekenen bezitten, die de beste opleiding 
heeft gehad, -niet de man, die een kunstje verricht , maar  de 
man, die weet en begrijpt , waarom hij  zus en zoo handelt. 
Naar  mijne meening is het noodig, dat kennis van onderaf wordt 
opgebouwd; - evenals bij  een gebouw moet elk bovendeel steu-
nen op een behoorlijk geconstrueerd onderdeel. s dit niet het 
geval, dan is men zijn zelfvertrouwen kwij t bij  de eerste de 
beste moeilijkheid, die zich voordoet. Voor  het weinigje wis-
kunde, dat voor  middelbare technici noodig is, behoeft men 
zich niet ongerust te maken. Aan opgeplakte kennis heeft een 
serieus leerling niet genoeg. s het al niet in de schooljaren, 
later  zeker  gevoelt hij  het tekort. n om hein niet volledig 
in te lichten, bestaan niet. 

Zeker, er  zijn er  onder  de leerlingen verschillende met minder-
aanleg, die met hetgeen zij  thans moeten leeren genoeg belast 
worden. r  dit mag geen reden zijn om aan de beter-aange-
legden te onthouden datgene, waarop zij  recht hebben. Zij  heb-
ben recht op een behoorlijk antwoord, als zij  het „waarom"  stel-
len. e hiertoe noodige kennis kan met geringe moeite door  hen 
verkregen worden; mijne ervaring op dit punt staat me borg. 

t ware daarom aan te bevelen het wiskunde-onderwijs niet in 
te krimpen, maar  eenigszins uit te breiden; het bijwonen van 
laatstbedoelde lessen ware echter  facultatief te stellen, volgens 
vrij e verkiezing der  leerlingen. Op deze wijze zou vanzelf met 
de verschillen in aanleg tusschen de leerlingen worden reke-
ning gehouden, zouden de minder-begaafden niet zwaarder 
belast worden en de beter-aangelegden datgene kunnen ver-
krijgen , dat in het belang van hunne ontwikkeling als noodig 
moet worden aangemerkt. 

Utrecht, November  1913. V A N E . 

T E EN T -
E T N E . 

oor het genootschap „Art i et "  heeft dezer 
dagen de heer . N. d t eene lezing gehou-
den over  bovengenoemd onderwerp. 

J^S-»^^ * t Utrechtsch d meldt hierover: 
Na te zijn ingeleid door  Prof. d'Aulni s de Bourouill . begon de 
spreker  van den avond met voorop te stellen, dat de schilder-
kunst voor  hem de monumentale schilderkunst was. zich aan-
sluitende bij  de bouwkunst. j  zette hierna uiteen, hoe in de 
architectuur  in geheel Amerik a en a een streven 
k-nbaar  is tot het zoeken van nieuwe vormgeving, een streven 
dat alleen resultaat belooft, wanneer  het in de maatschappij 
zelve gepaard gaat aan een abstract ideaal, eene abstract-
heroïsclie ideeën-eenheid. 

e 18e en 19e eeuw waren tot geen nieuwe vormgeving in 
staat, daarvoor  was in de maatschappij  geen grond aanwezig, 
van een eenheid als de bovengenoemde was absoluut geen 
sprake e vormgeving werd gevoed door  de koude kliekjes en 
was bloot historisch. Ze was een dolle maskerade van gothiek. 
nieuw-klassiek en wat al meer. n onzen tij d echter  vormen de 
individuen zich weer  tot nieuwe groepen, die zich onhistoiisch 
voelen. Zelfs waar  ze belichaamd zijn in de Amerikaansche 
trusts of in het expansie zoekende imperialisme, bestaat er  toch 
een abstract-heroïsch ideaal, dat nieuwe vormgeving zoekt en 
absoluut geen historisch ideaal is. t is wel is waar  niet zoo 
grootsch als dat der  groote cultuur-tijdperken , doch beter  dan 
elk historisch beginsel. t is voor  de toekomst en het is op-
recht. 

e moderne architectuur  in . b.v. die der  groote 
warenhuizen, is koud en zonder  bezieling, doch al bekoort ze 
niet, zoo bestaat er  toch reden om zich over  haar  te verheugen, 
onder  anderen om de technische winsten die ze schenkt. r 
bovendien heeft de kapitalistische concentratie een einde ge-
maakt aan veel kleinburgerlijkhei d en niemand zal de winkel-
straten uit den tij d onzer  grootouders met hunne rijen kleine, 
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muffe winkeltjes, terugverlangen, ondanks sommige schilder-
achtige uithangborden. 
Gelijk het ging in de bouwkunst, zoo ook in de monumentale 
schilderkunst. Ook hier  heeft het historisch plagiaat alle aesthe-
tisch inzicht verduisterd en zelfs thans zijn er  nog maar  weini-
gen, die de historische vormenspraak, overal waar  ze zich voor-
doet, kunnen onderkennen. 

e heer d t zette breedvoerig het verschil uiteen tus-
schen de vrij e schilder- of liever  schilderijkunst, die de typische 
vorm der  schilderkunst is, waarin het individueele aesthetische 
gevoel zich uitspreekt en de monumentale schilderkunst die een 
collectieve kunstuiting moet wezen. Waar de monumentale 
schilderkunst zich op volkomen wijze vertoont, mag ze zelfs in 
niets op de vrij e schilderijkunst gelijken ; de monumentale schil-
derkunst sluit alle beginselen van perspectief, atmosfeer, toon, 
enz. uit, ofschoon uit domheid en onkunde dit gemis wel eens is 
gelaakt. Beiden willen een geheel verschillende vormgeving, en 
dat verschil moet in de uiterste consequentie worden doorge-
voerd. 

n de monumentale schilderkunst is alles rythme. in de vrij e 
schilderkunst pleegt alles naturalisme te zijn. 
Bij  de monumentale schilderkunst heeft het muurvlak niet alleen 
zijn eigen onderlinge verhoudingen, maar  ook zijn algemeene 
verhoudingen tot het geheele monument, van welks geheelde 
schoone harmonie niet te verstoren, haar  eerste eisch is. n zulk 
eene beperking moet de fantasie des kunstenaars haar  volko-
men ontplooiing en bevrediging vinden. 
All e plastische kunst vanaf de 17e eeuw is zonder  dat hoogere 
rythm e ; de individualistische tendenz kan de pas geschetste be-
perking niet dulden. Ook de vrij e beeldhouwkunst is een verloo-
chening van dat hoogere rythme. Van alle gemeenschapskunst is 
het rythme wat het geweten is voor  de menschen. e rythmische 
vormgeving kan zich oneindig varieeren, in rythme, tegenrythme. 
enz. Waar het naturalisme ten doel heeft het ding om het ding 
zelf, heeft de volmaakte schilderkunst hét rythme tot doel, dat 
de volkomenheid is in bewogen harmonie. 

e heer d t herinnerde aan de vroeg-middeleeuwsche 
kloosterkunst, met haar  sterk, vlammend rythme, vri j  van alle 
individualistische tendenz ; aan het reeds in de 13e eeuw ontwa-
kende naturalisme, dat al in de werken van Giotto met het 
rythm e in strij d komt en tot tweespalt aanleiding geeft, al weet 
Giotto in den aanvang een compromis te vinden. Tusschen het 
einde der  kloosterkunst en het begin der  renaissance liggen twee 
eeuwen van voortdurenden strijd , een strijd , die geëindigd is 
met het verlies van het rythmisch gevoel en met den triomf van 
het naturalisme. e 14e en 15e eeuw vormen eene voortdurende 
evolutie van het rythme naar  het naturalisme. 
Wij  in onzen tij d zien juist het omgekeerde. t is hierbij  volko-
men onjuist te spreken van een teruggaan tot oude vormen. n 
vergeet daarbij  dat een man die uitgaat en een man die naar  huis 
gaat. beiden op denzelfden drempel eener  woning kunnen staan. 

e 14e en de 15e eeuw hadden geen vormgeving die volkomen 
gaaf was, integendeel, de tweespalt die er  in heerschte, maakte 
ze onzeker, weifelend en nimmer stijgt ze tot de schoonheid. Spr. 
vergeleek den strij d dier  dagen met dien van onzen tijd , welke 
daaraan in veel opzichten herinnert, al is de geest een geheel 
andere. t dezelfde hartstochtelijkheid waarmede men in de 
15e eeuw zich wierp op het perspectivische element, wordt thans 
b.v. in de schilderkunst gestreefd naar  het geometrische. e 
lang thans de strij d zal duren, wie zal het zeggen? r men 
zoekt weer  naar  een nieuwe ideeën-eenheid. 

e rythmische vormgeving is geen beginsel, maar  een taal waarin 
een ieder  zich uiten kan; het is geen teruggaan tot het streng 
Grieksch of streng Byzantijnsch. doch ze is de uiting van een 
kunst, waarin een nieuwe ideeën-eenheid hare vormgeving zal 
kunnen vinden t is niet alleen Spr.'s overtuiging, want dan zou 
de waarde er  van maar  betrekkelij k zijn. doch ook de overtui-
ging van vele jongeren, die in onzen tij d weer  naar  het rythme 
streven. 

e heer d t vertoonde aan het aandachtige auditorium 

een groot aantal reproducties van, meestal e kloo-
sterkunst, Grieksche vazen, enz., tot staving van zijn betoog. 
Speciaal werd daarbij  nog eens de aandacht gevestigd op de 
tweeslachtigheid in Giotto's kunst, wanneer  deze overgaat tot 
psychologische karakteruitbeelding en op de schade die de ryth -
mische vormgeving lijdt , waar  andere n in hunne muur-
schilderingen perspectief willen aanbrengen. t bleek daarbij , 
dat het naturalisme veld wint. naarmate de geloofseenheid der 
katholieke kerk afneemt. Aanvankelijk louter  geloofsverheer-
lijking , gaat de frescokunst er  weldra toe over  om de macht der 

. kerk in beeld te brengen, om ten slotte over  te gaan tot be-
dreigingen aan de ongeloovigen. getuige o. a. Andrea Orcagna's 
Triom f van den dood. Orcagna was een begaafd man. hij  wilde 
de ideeën-eenheid behouden, die het ruggemerg is der  monu-
mentale kunst, doch bij  hem bleek, dat zulk een poging niet lukt 
wanneer  de tijden er  niet voor  geschikt zijn. Een enkel staal liet 
Spr. ons zien van hedendaagsche ) kloosterkunst, die 
van groot rafinement getuigt, doch zich als 't ware verslikt in de 
Egyptische kunst. e e kloosterkunst is absoluut cere-
braal en mist de vaste overtuiging der  vroeg-middeleeuwsche 
kloosterkunst, welke de heer d t er  onmiddellij k 
tegenover  stelde, een overtuiging die haar  kracht vond in het 
dogma der  kerk. 

t een paar  zeer  schoone beelden, waarbij  een prachtige -
nysos varende op zee, eindigde de heer d t zijn reeks 
lichtbeelden. 
Prof. Vogelsang dankte den spreker  in een slotwoord, hulde 
brengende aan de eenvoudige, doch daarvoor  te overtuigender 
welsprekendheid, waarmede de heer d t zijn denk-
beelden had uiteengezet, hetgeen opnieuw de waarheid beves-
tigde die ook uit de beelden gebleken was: dat het sterkste het 
een/oudigste is. En waar  de spreker  had betoogd, dat de be-
gaafdste kunstenaar  niet tot z'n recht kan komen, wanneer  de 
tijden er  niet naar  zijn, hoopte Prof. Vogelsang voor  den heer 

d , dat de tij d niet verre mocht zijn. waarin deze zijn 
beginselen tot schoone ontplooiing zou zien komen. 

SS . m 
STEENGAAS VOO E BOUW-

. 

!ÖÖ! 

|et streven van den tegenwoordigcn tij d omgehou-
wen zooveel mogelijk tegen brandgevaar  te bescher-
men en gebrekkige bouwmaterialen door  betere en 
vooral niet duurdere te vervangen, gaf aanleiding tot 

het uitvinden van het bouwmateriaal-Steengaas, een product 
bestaande uit ijzerdraad met daarop geperste en op bijzondere 
wijze steenhard-gebrande terra-cottaknopjes, welke voor  het 
aanbrengen en vasthouden der  specie zeer  geschikt zijn. t is 
het eenige materiaal in zijn soort, waarbij  de specie tot onder-
grond heeft steen, den oudsten en meest betrouwbaren specie-
drager. e fabrikant bericht ons hierover  het volgende: 

t steengaas op natuurlijk e grootte. 

Geen materiaal komt 
Steengaas nabij  wat 
gemakkelijkheid van 
bewerking en veel-
zijdigheid van toe-
passing betreft. t 
aanbrengen van 
Steengaas is zeer 
eenvoudig, gaat bui-
tengewoon vlug en 
is betrekkelij k zeer 
goedkoop. Geperfo-
reerde en dergelijke 
ijzeren platen zijn 
uitteraar d moeilijk 
hanteerbaar; Steen-
gaas echter  kan ge-
vouwen, gebogen en 
gesneden worden als 
slap carton. Bij  an-
dere cementijzercon-
structiën moeten 
eerst vele ijzerstaven 
gebogen en gevloch-
ten, en houten ko-
kers getimmerd wor-
den; deze omslag, 
met de daaraan ver- Bekleeding van balkijzer  en kolommen met steengaas 
bonden kosten ver-
valt bij  Steengaas, omdat het gespannen draadweefsel direct 
kan bepleisterd worden. 

j  valt nog te bemerken, dat het specieverbruik bij  Steen-
gaasconstructiën beduidend minder  is, omdat deze reeds ge-
deeltelijk in het materiaal aanwezig is. 
Steengaas werd in tal van Nederlandsche fabrieken en pakhui-
zen op voorschrift van  Experts aangebracht. t is het aan-
gewezen materiaal voor  brandvrije , rechte of gewelfde pla-
fonds, balkbekleeding, brandvrije , tevens lichte en ruimte-uit -
sparende binnen- en buitenmuren; brandvrij e vloeren en tus-
schenplafonds, gewelven, bekleeding van ijzeren kolommen, 
pilaren, binten, brandvrij e licht-, lift - en ventilatiekokers, rook-
kamers, graankasten en kaarns, trapbeschieting, isolatie tegen 
vocht, duurzame omheiningen, loodsen, magazijnen, stallen, 
schuren, enz. 

r  het Bau-Polizei Prasidium te Berlijn , dat 
zooals men. weet zeer  streng te werk gaat, zijn 
Steengaasconstructiën, (belast en onbelast) gelijk-
gesteld met . bij  besluiten van 6 Sept. 
1898; 18 Juli 1899; 6 Sept. 1901 en 1 Augustus 1902. 
n het fraaie Stadhuis te g zijn niet 

minder  dan 2600 a . gewelven in Steengaas uit-
gevoerd. Op de e Tentoonstelling 
Turij n 1911, werd naar  aanleiding van den brand 
der Brusselsche tentoonstelling 1910 het ..Pavil-
ion d'honneur  de France", waarin millioenen aan 
kunstschatten, eigendom van den Franschen 
Staat, waren geborgen, in brandvrij e Steengaas-
constructie opgericht. 

Op de Tentoonstelling te Posen 1911 werd een 
landhuis geëxposeerd, geheel in Steengaas uit-
gevoerd, dat met de hoogste onderscheiding 
(gouden medaille) werd bekroond. Een derge-
lij k huis is tentoongesteld geweest op de -
nationale Tentoonstelling der  bouwvakken te 

, waarvan bijgaande cliché een duidelij k 
beeld geeft. 

r  den t der  Gemeente-Werken in de 
grootere steden wordt Steengaas geregeld in be-
langrijk e hoeveelheden gebruikt en voorge-
schreven. 

Uitgebreide Steengaasconstructiën treft men aan: te Amster-
dam in het Americainhotel, in de Bierbrouweri j  en Azijnfabrie k 
..de Gekroonde Valk" , in het s met de , in het 
Volksbadhuis, in het Wilhelminagasthuis, in het , in 
de , in talrijk e andere schoolgebouwen, in brand-
weerkazernes, in politie-bureaux, Zuidergasfabriek, de , 
Telefoongebouwen, Universiteit, Entospaviljoen, enz. 
Te 's Gravenhage in het Abattoir , Gemeente-Ziekenhuis, Familie-
bioscoop, te Scheveningen in de Brandweerkazerne, te -
mond in de k van Begeman. te t in het Biblio-
theekgebouw der  Technische l enz. 

r  het Steengaas is het mogelijk veel te laten uitvoeren, wat 
nog toe achterwege moest blijven, daar  het in een ander  mate-
riaal te kostbaar zou worden, zoodat Steengaas door  zijne bij -

n in steengaas, uitgevoerd in het Bibliotheekgebouw der  Tech 
nische l te . 
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e van steengaas op de . Bouwvak-Tentoonstelling te . 

zondere hoedanigheden in de moderne bouwwereld een eerste 
plaats verdient in te nemen. 

. m 
e ! 

Beleefd verzoek ik U de plaatsing van een kort antwoord aan 
den r  Baart, naar  aanleiding van zijn e bespreking van 
het Zoeklicht"  voorkomende in Uw blad van 8 Nov. j.l . g 
toch behoeft het niet te zijn. omdat ik het onnoodig acht de tech-
nische vragen van genoemden r te beantwoorden. Wen-
schen de medewerkers aan het Zoeklicht zulks te doen, dan 
zullen ze zeker  mans genoeg zijn hun meening te verdedigen. 
Uit alles blijk t echter, dat de r  B. meende een blad voor  zich 
te hebben, voor  beginnenden bestemd. Zoo niet, dan zijn vrijwe l 
alle opmerkingen m.i. misplaatst. h voor  beginnenden, d.w z. 
jongelieden, die van toeten noch blazen weten, kan geen tijd -
schrift geschreven worden. e lang toch blijf t zoo iemand be-
ginnende ? En wat nut zou dan iemand, die eenigszins gevor-
derd is, van zoo'n blad hebben ? e dunkt, dat bij  eenig naden-
ken ook de r  B. ons gelijk zal moeten geven. k 
schreef ik dan ook: Studeerende lezers . .. .! 
Niet hoogdravend, waarde , was de bedoeling van deze 
inleiding. Wel klonk de toon wat minder  dor  en droog, dan die, 
waarin men gemeenlijk tot technici pleegt te spreken. 

j  schoot in gedachten : 

„Poëzie schuilt overal 
Overal mijn vrinden 
't s de vraag, maar  wie haar  al, 
Wie haar  niet kan vinden". 

Zou de r  Baart wellicht h neen! Wanneer  we eens 
wat verder  zijn, zal de r  Baart naar  we hopen, de meening 
van het gros der  critic i deelen. e slotconclusie een alge-
meenheid, die op een bepaald geval toegepast bijna steeds on-
juist is had hij  beter  achterwege kunnen laten. Ze mist allen 
grond. 

Arnhem, Nov. 1913. F. W I N D . 
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e verhoudingen volgens de A.V . van Prof. J. A. van 
der . zijn in den regel bedoeld bij  gebruikmaking van 
scherp zand; hoe moet de verhouding zijn indien z.g. scherp 
duinzand wordt voorgeschreven? 

% . & 
e s quaestie. e Stadsadvocaat van Am-

sterdam, . J. e van de Capello heeft, in opdracht 
van B. en W. een uitvoerig rapport uitgebracht omtrent de 
quaestie of, van juridisc h standpunt bezien, de g te 
recht het paleis op den m beschouwde als : 
„da t niet zonder  meer  aan de gemeente kon worden afge-
staan". 
Volgens, de Telegraaf komt de stadsadvocaat tot de vol-
gende conclusie: 

t het Amsterdamsche stadhuis, van oudsher  stedelijk 
eigendom, nóch onder g k Napoleon, nóch on-
der  keizer  Napoleon, noch onder  de regeerende vorsten uit 
het s van Oranje, van eigenaar  is veranderd; dat het in 
tegendeel, hoewel met gewijzigde bestemming en ingericht 
tot vorstelijk verblijf , nog steeds behoort tot de stadsgebou-
wen, en dus ook thans nog is het eigendom van de gemeente 
Amsterdam." 

E . 

. 
Wijzigingen en aanvullingen in de examens voor  Bouw-
kundi g Opzichter, Bouwkundig Teekenaar  en Uitvoer-
der  van Burgerlijk e Bouwwerken, ingesteld door  de 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst. 
n de vergadering van n der j  tot Be-

vordering der  Bouwkunst, gehouden 17 September  1913, zijn de 
volgende wijzigingen en aanvullingen in de examens, bovenge-
noemd vastgesteld, welke wijzigingen en aanvullingen door  den 

r  van Binnenlandsche Zaken zijn goedgekeurd: 
Vrijstellin g van een vak wordt alleen verleend, wanneer  de can-
didaat in dat vak minstens het waardecijfer  voor  „goed" , vast-
gesteld (5) heeft behaald. e bepaling treedt in werking bij  de 
examens in 1915. 

Art . 15 van het Programma van Eischen voor  het Examen van 
Bouwkundig Opzichter  te veranderen en te lezen: Uitsluitend 
bekwaamheid in het timmervak wordt vereischt, waarvan ge-
tuigschriften zijn over  te leggen, gewaarmerkt door  leermeester 
of patroon. e bepaling treedt in werking bij  de examens in 1915. 
Verder  in art. 16 van dit Programma van Eischen te bepalen: 

e Candidaat moet de schriftelijk e bewijzen leveren, dat hij 
gedurende minstens 2 jaar  bij  bouwwerken opzicht heeft gehou-
den, de wijze waarop dit heeft plaats gehad wordt nader  beoor-
deeld door  de Commissie van Onderwijs, die de leiding over  de 
examens heeft. e bepaling treedt eerst in werking in 1915, in 
dien zin, dat voor  het examen in 1915 één jaar  practische werk-
zaamheid als bovenbedoeld geëischt wordt en voor  het examen 
in 1916 en volgende jaren, de volle twee jaar. 
Bepaald werd, dat de candidaat verplicht is, wanneer  hij  zich 
aanmeldt voor  het examen, direct het examengeld te storten. 

m wordt dit niet teruggegeven, wanneer  hij  zich vóór of tij -
dens het examen terug trekt , behoudens bijzondere gevallen. 
Ten slotte werd besloten de examens volledig te splitsen in een 
schriftelij k en een mondeling gedeelte. n verschillende hoofd-
plaatsen van Nederland zal dan tegelijkertij d het schriftelij k 
examen worden afgenomen. 

t mondeling examen zal daarna te Amsterdam plaats vinden. 

Naar  aanleiding van een desbetreffende vraag deelt de Com-
missie van Onderwijs, die de leiding over  de Examens der -
schappij  heeft, mede, dat het geoorloofd is op de Examens in 
plaats van Bernouilli' s Vademecum te gebruiken de Technische 
Vraagbaak door  J. E. de r  Jr. . 
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: . g 
op g 9 r  a. s. Uitlotiu g 3J „  Obligatie-leening. 
— e Examens der . Verslag van de -
stuursvergadering op 25 November  1913. — Vijfd e gevelwed-
strij d der  Afd . m en Omstreken.  G E -

E t Verkeer  Amsterdam-Zuid-West, door  J. . é 
C. Fzn. e Fusie, door  Jan Stuyt. e prijsvragen voor 
woningen van s met klein grondgebruik, en voor 
boerderijen op heideontginningen, uitgeschr. door  de . Ned. 

. 2de t Conferentie. Berichten. 

. 
G O P G 

9  T E N 10'/', E N T G E B O U W -

J ter  bespreking van het gewijzigde 
Concept Statuten en k , opgesteld door 
de Fusie Commissie. *) 

Voor  zoover  de tij d het toelaat, zullen daarna behandeld wor-
den : n stukken, enz. 

's  3 uur. Vergadering van de Besturen der j 
tot Bevordering der  Bouwkunst en van den Bond van Neder-
landsche Architecten met de Fusie Commissie ter  bespreking 
van de gewijzigde Concept Statuten en . t der 
Fusie Commissie. 

G 3 ° 0 . Van deze 
leening werden uitgeloot de nos. 18, 54, 58 en 102. e uitgelote 
aandeelen zijn direct betaalbaar  bij  de Firm a J. A. S 

&  Co., Singel 320 te Amsterdam. 

*) n herinnering wordt gebracht het schrijven der  Fusie Cotnmissie van t 
1913, betreffende de behandeling van haar  Concept Statuten en . t 
in de beide Vereenigingen, waarin vermeld wordt : 
4. e besturen te machtigen in een gecombineerde vergadering met de Fusie Com-
missie over  die voorstellen haar  gevoelen te kennen te geven. 
5. e daaruit voortvloeiende voorstellen opnieuw in dc Vereenigingen te doen be-
handelen, met dien verstande dat zij  slechts in hun geheel te aanvaarden of te 
verwerpen zullen zijn. 
Tevens zij  de aandacht gevestigd op art. 24 van de Concept Statuten, Overgangs-
bepalingen; hierin wordt de samenstelling der  te benoemen Commissie van Onder-
zoek vermeld, waarna volgt: e Commissie zal de schifting der  tegenwoordige 
leden der  beide Vereenigingen in leden en aspirantleden, begunstigers en abonnc's 
tot stand brengen, waarbij  zij  zich zal plaatsen op den grondslag in art. 3 der 
Statuten aangegeven, en deze ter  kennis brengen aan de leden der  beide Ver-
eenigingen, welke eerst daarna al of niet het definitieve besluit tot fusie zullen 
nemen. 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

E S . N 
EN N N E S VOO G 

, G N AA  EN
VA N E ,

E J TOT G . 
n de vergadering van n der j  tot Be-

vordering der  Bouwkunst, gehouden 17 September  1913. zijn de 
volgende wijzigingen en aanvullingen in de examens, bovenge-
noemd vastgesteld, welke wijzigingen en aanvullingen door  den 

r  van Binnenlandsche Zaken zijn goedgekeurd : 
Vrijstellin g van een vak wordt alleen verleend, wanneer  de can-
didaat in dat vak minstens het waardecijfer, voor  „goed"  vast-
gesteld, (5) heeft behaald. e bepaling treedt in werking bij  de 
examens in 1915. 

Art . 15 van het Programma van Eischen voor  het Examen van 
Bouwkundig Opzichter  te veranderen en te lezen: Uitsluitend 
bekwaamheid in het timmervak wordt vereischt. waarvan ge-
tuigschriften zijn over  te leggen, gewaarmerkt door  leermeester 
of patroon. e bepaling treedt in werking bij  de examens in 1915. 
Verder  in art. 16 van dit Programma van Eischen te bepalen : 

e Candidaat moet de schriftelijk e bewijzen leveren, dat hij 
gedurende minstens 2 jaar  bij  bouwwerken opzicht heeft gehou-
den; de wijze waarop dit heeft plaats gehad wordt nader  beoor-
deeld door  dc Commissie van Onderwijs, die de leiding over  de 
examens heeft. e bepaling treedt eerst in werking in 1915. in 
dien zin. dat voor  het examen in 1915 één jaar  practische werk-
zaamheid als bovenbedoeld geëischt wordt en voor  het examen 
in 1916 en volgende jaren, de volle twee jaar. 
Bepaald werd, dat de candidaat verplicht is, wanneer  hij  zich 
aanmeldt voor  het examen, direct het examengeld te storten. 

m wordt dit niet teruggegeven, wanneer  hij  zich vóór of tij -
dens het examen terugtrekt , behoudens bijzondere gevallen. 
Ten slotte werd besloten de examens volledig te splitsen in een 
schriftelij k en een mondeling gedeelte. n verschillende hoofd-
plaatsen van Nederland zal dan tegelijker  tij d het schriftelij k 
examen worden afgenomen. 

t mondeling examen zal daarna te Amsterdam plaats vinden. 
Naar  aanleiding van een desbetreffende vraag deelt de Com-
missie van Onderwijs, die de leiding over  de Examens der -
schappij  heeft, mede, dat het geoorloofd is op de Examens in 
plaats van Bernouilli' s Vademecum te gebruiken de Technische 
Vraagbaak door  J. E. de r  Jr. . 
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e heer  J. . de Groot, opzichter  1ste klasse der n 
van Onderwijs enz. en lid van de Commissie tot het afnemen der 
examens van de . tot bev. der  Bouwkunst in 1913, heeft aan 
Z. Exc. den r  van Binnenlandsche Zaken zijne opmerkin-
gen betreffende de examens der j  medegedeeld; 
een afschrift van deze opmerkingen heeft de heer  de Groot aan 
het r  der . ter  kennisname toegezonden. t 

r  heeft de opmerkingen overgelegd aan de Com-
missie van Onderwijs, en daarna Z. Exc. den r  van Bin-
nenlandsche Zaken, in verband met den heer . J. de Groot, -
specteur . O. in kennis gesteld van de bemerkingen, door  het 

r  op de verschillende opmerkingen van den heer 
J. . de Groot gemaakt. 

G V A N E -
G OP G 25  1913. 

Aanwezig de heeren: A. Salm G.Bzn., voorzitter; S. de Clercq, 
A. W. C. . J. W. , Alb . Otten, B. J. Ouëndag, be-
nevens de Alg. Secretaris J. Gratama. 

N I E U W E L E D E N . Op advies van de Commissie van Onderzoek 
worden aangenomen als d de heeren . F. , 
B. . te Oosterbeek en A . . van , C. B. . te . 
Betreffende eenige andere candidaten voor  het -
maatschap wordt, mede op advies van genoemde Commissie, 
besloten de beoordeeling uit te stellen tot inzake de fusie -
Bond een beslissing zal zijn genomen. 

E E X A M E N S D E R I J . Van den r  van Binnenlandsche 
Zaken is de mededeeling ontvangen, dat de wijzigingen en aan-
vullingen in de Programma's van Eischen voor  de examens der 

, vastgesteld in de Algemeene September  Verga-
dering der j  op 17 Sept. 1913, door  Z.Exc. worden 
goedgekeurd. 
Zie het bericht op blz. 595. 

e voorzitter  van de Commissie van Onderwijs, (welke Com-
missie de leiding over  de examens heeft) de heer  B. J. Ouëndag, 
deelde mede. dat de Commissie bezig is de in 1914 af te nemen 
examens voor  te bereiden; het schriftelij k gedeelte van het 
examen voor  Bouwk. Opzichter  zal in verschillende hoofd-
plaatsen van Nederland tegelijk worden afgenomen; het schrif-
telij k gedeelte voor  Bouwkundig-Teekenaar. zoo ook voor  On-
derbaas, zal in Amsterdam worden afgenomen, al waar  ook het 
geheele mondeling examen zal plaats vinden. 

E A L G . A D M . V O O R W A A R D E N . n verband met het communiqué 
van de vergadering van den B. v. Ned. Arch, op 27 Sept. j.l . in 
het Alg. . Bl.. in welke vergadering werd afgekeurd de wijze, 
waarop door  de j  tot bevordering der  Bouwkunst 
in den loop van dit jaar  de samenwerking met den Bond betref-
fende verschillende punten van algemeen belang (Algemeene 
Voorschriften, particulier e architecten tegenover  de ) 
is betracht, heeft het r  zijn meening te dezer  zake 
aan den Bond medegedeeld. 

t was het r  aangenaam, hierna het volgende 
schrijven te ontvangen: 

Amsterdam. 11 November  1913. 

Aan het Hoofdbestuur der  tot 
Bevordering der Bouwkunst, alhier. 

WelEd. Geb. , 
n zake de herziening der  A . V. geven wij  ons de eer  U te berich-

ten, dat de kwestie nogmaals in de Bondsvergadering van 8 
November  is behandeld. 

e vergadering verklaarde zich bereid, alsnog tot een goede af-
wikkelin g der  zaak mede te werken, wanneer  van Uwe zijde zal 
worden bevorderd, dat de beide afgevaardigden van den Bond 
in de gelegenheid worden gesteld aan de beraadslagingen der 
CentraleCommissie deel te nemen en vooraf een bijeenkomst van 
afgevaardigden der  Architectleden van de j  en van 
den Bond zal worden gehouden. 
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Wij  verwachten gaarne dat ook Uwerzijds in deze richtin g zal 
worden getracht tot een goede oplossing van het geschil te ge-
raken. 

, 
Namens het Bestuur  van den B.N.A. 

(w.g.) , Secr. 

t hoofdbestuur  verheugde zich over  deze bereidverklaring 
van de Bondsvergadering. Aan den heer  Salm is verzocht, een 
nadere toelichting op het t der  Commissie d op 
te stellen. Wanneer deze gereed zal zijn, zal een vergadering 
van n ter  behandeling van de in eindredactie 
vastgestelde A.V. worden uitgeschreven. t r  was 
verder  gaarne bereid mede te werken, dat een vergadering zal 
plaats hebben van de Commissie d ter  behandeling van 
de opmerkingen, door  de vergadering van n en 
door  den afgevaardigde van den B. N. A. te maken, waarna het 
resultaat zal worden overgelegd aan de . 

e Commissie zal verzocht worden goed te keuren, dat de 
Comm. j  .-Bond de besprekingen der e 
zal bijwonen. 

A P P O R T K E U R I N G O U T . Besloten werd het t betref-
fende de bij  de keuring van hout te stellen eischen, opgesteld 
door  de Commissie, bestaande uit afgevaardigden van het . 

s t.v. e . t.b.d. Bouwk. den Ned. Aann. Bond en 
den Bond van n in Nederland, welk t is 
gepubliceerd in het Bouwk. Weekblad 1913, no. 11 en 12, spoedig 
te doen behandelen door  de n der , en wel 
zoo mogelijk in dezelfde vergadering,waarin de A. V. besproken 
zullen worden. 

B O U W K U N D I G E A D V I E S B U R E A U X . n zake dit onderwerp heeft het 
r  aan Arch, et Amic, Bouwk. en Vriendschap en 

B. v. Ned. Arch, voorgesteld om, nadat elke der  bouwkundige 
vereenigingen in eigen boezem het vraagstuk der  bouwk. advies-
bureaux zal hebben behandeld, gemeenschappelijk een bespre-
king te houden ten einde te komen tot één gemeenschappelijk 
oordeel over  dit onderwerp. 

Van het bestuur  van den B. N. A. was een schrijven ontvangen, 
waarin werd medegedeeld.dat de Bondsvergadering van 8 Nov. 
het bestuur  machtigde mede te werken tot een gemeenschappe-
lij k optreden. Van A. et A. en B. en Vr . wordt nog antwoord 
verwacht. 

C O M M I S S I E V O O R H E T S T A D S S C H O O N . n zake deze Commissie 
werd van gedachten gewisseld over  de vraag, of het -
stuur  reeds antwoord kan geven op de vragen der  Commissie, 
namelijk : 1. of de Concept Statuten en t der  Com-
missie aanleiding geven tot het maken van op- en aanmer-
kingen, en zoo ja. welke; 2. of het r  in de Com-
missie wenscht vertegenwoordigd te zijn en zoo ja, wie het dan 
als afgevaardigde aanwijst. 
Aangezien in de Statuten ook het gebied der  Bauberatung be-
treden wordt, en de j.l . gehouden Alg. September  Vergadering 
der . zich wel in beginsel verklaard heeft vóór Bauberatung, 
maar  over  de wijze waarop deze zal moeten zijn saamgesteld 
en zal moeten arbeiden, zich niet heeft uitgesproken, welke 
punten nader  behandeld zullen worden, besloot het -
stuur  het eindresultaat der  besprekingen in de . af te wach-
ten, alvorens de Commissie voor  het Stadsschoon te antwoorden. 
2DE E E M S C H U T C O N F E R E N T I E . 29 en 30 r  a.s. zal deze 
conferentie gehouden worden. Zie het programme op blz. 605. 
Besloten werd de . als lid te doen toetreden; als afgevaardig-
den werden benoemd de heeren A . Salm G.Bzn., voorzitter  der 

, J. B. van , b. i., en T. J. , b. i. 
A L K M A A R . t belangstelling nam het r  kennis van 
het plan van den heer  P. N. , architect en lid van den ge-
meenteraad van Alkmaar , om de doorbraak tusschen t en 

e Nieuwe Sloot aldaar  te maken tot een overdekte passage, 
welke aan de einden wordt afgesloten met frontgebouwen. 

e opvatting om niet een straatopening te maken maar  de wand 
van de markt gesloten te houden leek het r  zeer  juist 

gezien; over  het karakter  en den vorm van de passage zelf, zoo-
mede over  de architectuur-opvatting, kon het r  zich 
niet uitspreken, aangezien hiertoe een meer  uitvoerige bestu-
deering noodig zou zijn. 

r  de heer t in zijn memorie van toelichting het 
vermoeden uitsprak, dat de . t. b. d. Bouwk. desgevraagd wel 
bereid zoude zijn advies over  het plan te geven, was het -
bestuur  van meening, dat het wel op den weg der . ligt een 
eventueel advies in algemeenen zin te geven. 
J A A R B O E K J E B O N D V A N T E C H N I C I . e Commissie voor  het samen-
stellen van dit jaarboekje had verzocht de opgaven van de 
examens der . t. b. d. Bouwk. in 1913 afgenomen, in haar 
jaarboekje te mogen overnemen. Aan dit verzoek kon niet wor-
den voldaan, aangezien de examen-opgaven door  de . worden 
gepubliceerd en tegen een billijke n prij s worden verkrijgbaa r 
gesteld. e kosten aan deze uitgaven verbonden, in verband 
met de afbeeldingen, zijn aanmerkelijk. Werden de opgaven in 
het Jaarboekje opgenomen, dan zou het debiet voor  de . 
dalen en daardoor  de kosten voor  de . te veel stijgen. 
J U B I L E U M JH R . V. D E ST U E R S . Zooals reeds is medegedeeld, heeft 
het r  schriftelij k zijn hulde betuigd aan Jhr. V. de 
Stuers bij  diens 70-jarig jubileum, aangezien de gezondheids-
toestand van den Jubilari s het ontvangen van een deputatie uit 
het r  niet toeliet. t r  ontving een in 
hartelijk e bewoordingen gestelden dankbrief van Jhr. de Stuers. 

 Alg. Secretaris 
J. . 
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E J T O T G
T en gehouden in November  1913, in de ge-

meenten , , Bloemendaal, Schoten en -

lemmerliede en Spaarnwoude, en betreffende de gevels van 

gebouwen, welke voltooid zijn tusschen 1 Januari 1908 en 1 No-

vember  1913. 
r  de Jury, bestaande uit de architecten, de heeren: J. -

burg, B. . (aangewezen door  den burgemeester  van , 
te 's-Gravenhage, A. P. Smits, (aangewezen door  den Bond van 
Nederlandsche Architecten) te , Alb . Otten (aange-
wezen door  de . tot bevordering der  Bouwkunst), te 

, . J.  Walenkamp, (aangewezen door  het Genoot-
schap Architectur a et Amicitia) , te Amsterdam, en W. F. C. 
Schaap C. B.  (aangewezen door  de afd. m en Omstreken 
van de . tot bevordering der  Bouwkunst) te Arnhem, 
zijn de volgende onderscheidingen toegekend: 

e gouden medaille, uitgeloofd door  de afd. m en Om-
streken van de . tot bevordering der  Bouwkunst, voor 
den besten gevel van alle gebouwen in bovengenoemde vij f 
gemeenten, aan vill a Van n No. 4. te , eige-
naar  de heer  F. van , architect de heer . P. C. de Bazel, te 
Bussum. 

Vij f zilveren medailles, voor  de beste gevels in de gemeente 
, in plaats van één gouden medaille, door  de gemeente 

m uitgeloofd voor  den besten gevel, als: 
a. een zilveren medaille aan winkelgebouw „Eigen , Zijl -
straat, eigenaar  het district m en omstreken vereeniging 
Eigen , architect J. van den Ban, te . 
b. een zilveren medaille aan woonhuis Van Eedenstraat No. 7, 
eigenaar  dr. C. Jonges, architect . P. C. de Bazel, te Bussum. 
c. een zilveren medaille aan Gereformeerd Weeshuis, Oliesla-
gerslaan, bestuur n Weeshuis, architect J. A. G. van der 
Steur, te 's-Gravenhage. 
d. een zilveren medaille, aan Stationsgebouw, Stationsplein, 
eigenaar e n , architect . A. N. 

, te Amsterdam. 
e. een zilveren medaille, aan schoolgebouw, Parklaan, eigena-
resse, de gemeente , architect . C. , te . 

e zilveren medailles voor  de beste gevels in de gemeente 
, uitgeloofd door  de gemeente, als : 

a. een zilveren medaille aan vill a Van n No. 6, 
eigenaresse mevr. . C. de Voogt-Voogel. architect . P. C. de 
Bazel, te Bussum; 
6. een zilveren medaille aan huize „d e Steenhaag", Zonnelaan 

, eigenaar  en architect J. B. van . 
c. een ziveren medaille aan huize „Singapoor" , Oosterhoutlaan, 

, eigenaar  A. C. Verloop, architect J. B. 
van , . 

Zes zilveren medailles voor  de beste gevels in de gemeente 
Bloemendaal; uitgeloofd door  de gemeente en door  de vereeni-
ging „Bloemendaal's Bloei" , als: 
a. een zilveren medaille aan vill a . Bloemendaalsche 
bosch. eigenaar  A. G. Everts, architect . Th. Wijdevelt, te Am-
sterdam. 
6. een zilveren medaille aan vill a „d e , . Bloe-
mendaalsche park, eigenaar  C. N. J. , architect Jos. Cuy-
pers, te Amsterdam. 
c. een zilveren medaille aan vill a , n n en 

, eigenaar  Ch. W. , architect . J. Baan-
ders, te Amsterdam. 
d. een zilveren medaille aan vill a , Zandvoortschelaan 
hoek , Aerdenhout, eigenaar  A. J. . , archi-
tect J. van den Ban, te . 
e. een zilveren medaille aan vill a n , eigenaar  E. 
C. C. , architect Jan Stuyt, te Amsterdam. 
ƒ. een zilveren medaille aan huize „d e Elshof" , Zuidlaan Aerden-
hout, eigenaar , architect . P. C. de Bazel, te Bussum. 
Een zilveren medaille voor  den besten gevel in de gemeente 
Schoten, uitgeloofd door  de gemeente, aan het s -
straatweg C 6, eigenaar  F. Fr . F. Fuhrop, architect . Tuynman, 
te . 

Een zilveren medaille voor  den besten gevel in de gemeente 
e en Spaarnwoude. uitgeloofd door  de gemeente 

aan vill a „Tunicum" , te , eigenaar . Burkli , architect 
Adr . , te Amsterdam, 
n degemeente m zij  n voorts eervol vermeld de ge veis van: 

g 90, eigenaar  Th. . . architect J. Wolbers, 
Bloemendaal; Groote t 173, eigenaar  T. , 
architect J. C. v. d. Berg, ; Tempelierstraat hoek Stol-
bergstraat, eigenaar . , architect J. J. v. Noppen, -
lem; Schotersingel 143, eigenaar  A. G. v. Waveren, architect J. 
Wolbers, Bloemendaal; Sonnehoeck, Schotersingel 163, eigenaar 

G. A Ootmar, architect G. . m ; Stolbergstraat 
9, eigenaar  S. P. Swart, architect . . te ; 
Stolbergstraat 2 en 4, eigenaar  J. r  Jr., architect J. Welse-
naar, te . 
St. Josephschool. Nieuwe Gracht, architect C. . . , te 

; l 135 39 van r  en Paus; -
chinegebouw ZuiderBuitenspaarne 74, Gebrs. . archi-
tect J. van den Ban. ; Julianastraat 1 en 3. eigenaar  P. 

. Craandijk , architect J. B. v. , . 
n de gemeente e zijn eervol vermeld de gevels van: 

e , architecten Jos. Cuypers en Jan Stuyt. te 
Amsterdam, enJac. Etmans, te m :Politiepost Boekenrode-
straat 9, eigenares gemeente, architect J. Schelling, te -
stede; Oranjeplein No. 7, 9 en 11. eigenaresse mevr. Brummer 
van Oosterzee, architect P. r  Jr.. te e ; Zomer-
luststraat 12, eigenaar  A. J. Torley , architect A. de -
ker, ; Vijverlaa n 9, . eigenaar  W. J. 
Adrian , architect J. B v. . e ; Wilhelminalaan 
20, eigenaresse mevr. van Waveren, architect J. B. van . 

. 

n de gemeente Bloemendaal zijn eervol vermeld de gevels van: 
Tuinmanswoning J. C. Bunge, Aerdenhout. architect g ; 
„Eikenheuvel" , , eigenaar  N. Buhning. architecten 

r  en v. Asdonk. te Bloemendaal; Stationsweg 14, -
lust, eigenaar  A. J , architect A. Broese v. Groenou, te den 

; e . r  mr. Tuymelaar, ar-
chitect J. . , te Amsterdam ; g n en g 
4a en 4b, eigenaren Putz en . architect Putz. te Bloemen-
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daal; Potgietersweg, , eigenaar  P. Verschuijl , 
architect E. Verschuijl , ; k gesticht -
rust" , Overveen, architect G. , ; „Buiten -
twist" , Bloemendaalscheweg, eigenaar  P. Vuij k Jr., architect J. 
van den Ban. te . 
n de gemeente Schoten zijn eervol vermeld de gevels van: 

Portierswoning . . , te 
e ; Woonhuis, met bollenschuur. g (dorp), 

eigenaar . Teeuwen, architect J. C. C. Voorvelt, te Schoten. 
n de gemeente e en Spaarnwoude zijn eervol 

vermeld de gevels van het Schaftlokaal, met 120 slaapplaatsen 
op het terrein der  suikerfabriek , te r 
A. van . architect J. van den Ban. te . 

. 

T
. 

door  J. . É C F Z N . 

12 

n het Bwk. Wkbl . No. 42, 44, en 47 komen be-
3£ e stukken voor  van de heeren 
ft , Stuyt,Timmers en n over 

het verkeer  te Amsterdam. 

e in die stukken voorkomende meeningen ten op-
zichte van het behandelde wijken tamelijk sterk 
van elkaar  af. Uitgaande van een plan van B. & 
W. voor  doorbraak naar  't Zuid-Westen stelt de 
heer z voor, de door  B. &  W. voorgestelde 
richtin g te verlaten en de e Gracht te 
dempen, om zoo doende zeer  nabij  dengedempten 
Overtoom uittekomen. 

Wat richtin g betreft, is voor  dit voorstel veel te zeggen, 
maar  ik ben 't geheel met den heer  Stuyt eens, dat het 
voor  Amsterdam hoogst betreurenswaardig zou zijn, 
wanneer  het een van zijne mooiste grachten daarvoor 
zou moeten offeren, 'k Geloof dat de schrijver  verder 
recht heeft, wanneer  hij  zegt: t moet niet." 
n zijne bijgevoegde schets is aangetoond, hoe het plan 

B. &  W. in hoofdzaak behouden kan worden, en daarbij 
in plaats van tegenover  de Bosboom-Toussaintstraat 
de uitmonding ongeveer  halfweg B. T. straat-Overtoom 
bereikt kan worden, doordien het huizenblok westelijk 
van de e Gracht doorbroken, en daar  een brug 
over  de Buitensingel (Nassaukade) geslagen wordt. e 
lij n heeft, naar  't mij  toeschijnt, ook voordeelen tegen-
over  't plan B. &  W. 

r  'k geloof, dat de oplossing uit een architecto-
nisch, zoowel als uit een verkeerstechnisch oogpunt 
gezien groote moeilijkheden zou opleveren; dit laatste 
vooral omdat de doorbraak ten deele tamelijk smal is. 
Trouwens, 't wil mij  toeschijnen, dat bij  des heeren 

s dempingsplan de architektonische oplossing, 
hoofdzakelijk ter  plaatse van de overbrugging aan de 
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Afb . 2. Blik van de Nassaukade naar  den Verkeersweg. Naar  een schets van J. . . 

Nassaukade ook niet gemakkelijk zou blijken te zijn. 
't Een en ander  bracht me op de gedachte, of 't niet 
mogelijk zou zijn eene oplossing te vinden, waarbij , uit-
gaande van 't door  den heer  Stuyt gewijzigde plan van 
B. en W., het praktische voordeel van 't plan z 
niet geheel zou worden prijsgegeven. 

j  heb ik de lij n uit 't plan B. en W. van Spui tot 
t behouden, ten eerste omdat die door-

braak de grachten mooi (rechthoekig) kruist , ten tweede 
omdat ik aanneem, dat B. en W. met geldelijke omstan-
digheden rekenen, die hen deze lij n als gunstig doen 
toeschijnen. 
Van af de t heb ik dan in bijgaand platte-
grondschetsje de richtin g veranderd, zoodat ik aan de 
Noordzijde van de Passeerderstraat aansluit. 
Aangezien dit stadsgedeelte, voor  zoover  ik weet, niet 
tot degenen behoort, die om de eene of andere reden 
behouden moeten worden of die eene buitengewone 
waarde vertegenwoordigen, stel ik voor  het Zuidelij k 
gedeelte geheel te doen vervallen, de Passeerdergracht 
te dempen (dit laatste doen trouwens ook de plannen 
B. en W. en Stuyt) en den verkeersweg met de aan-
grenzende blokken zoo aan te leggen, als op mijn platte-
grond is aangegeven. *) 
'k Geloof verder, dat het van zelf spreekt, dat ook de 
perceelen aan de Noordzijde van den verkeersweg be-
trekkelij k korten tij d na den aanleg van dien weg voor 
voorname winkel-, woon- en koophuizen zullen plaats 

*) Natuurlij k houd ik 't voor  noodzakelijk, dat dan op de eene of 
andere plaats voor  de bewoners van dit stadsgedeelte geschikte 
woningen gebouwd worden in den geest als zulks, naar  'k uit het 
zeer  belangrijke werkje „Verbeterin g der  Volkshuisvesting te 
Amsterdam"  verneem, reeds rijkelij k met goed gevolg geschied 
is. e woningpolitiek schijnt me toe, even zoo humaan als huis-
houdelijk te zijn. 

maken, daar  de ligging aan zulk eene groote, drukke, en 
tegelijk voorname verkeersstraat zeer  gunstig voor  elk 
dergelijk bedrij f niet alleen is, maar  ook voor  woningen 
veelal gezocht wordt. 

, zooals de schets toont, ook de Zuidzijd e met 
flink e blokken bebouwd kan worden, zou mijns inziens 
de doorbraak van de Passeerderbuurt geene onoverko-
melijk e geldelijke bezwaren opleveren. 
Na 't kruisen van de t buig ik de lij n naar 
't zuiden, om bij  de Bosboom Toussainstraat aante-
sluiten. j  wordt de Buitensingel met eene gemid-
delde breedte van ca. 60 m. overbrugd ?, zoodat de 
brug noordelijk bij  de noordzijde van de B. T.straat en 
zuidelijk bij  de zuidzijde van de 3e t aan 
de Nassaukade aansluit. 

r  wordt de lij n B. W. in hoofdzaak behouden, 
maar  tegelijk bereikt, waarnaar  de heer  Stuyt, zoowel 
als de heer z klaarblijkelij k met recht streven, 
nl. de uitmonding van den verkeersweg wordt dichter 
bij den Overtoom gebracht. 
Wel is waar  moet het blok e tusschen 
Nieuwe Passeerderstraat en t dan geheel 
komen te vervallen. r  echter  komt een groot 
terrein vrij , dat bebouwd zou kunnen worden, zooals 
dit in de schets aangeduid is. Om deze oplossing duide-
lijke r  te doen uitkomen, heb ik nog een schetsje bijge-
voegd, voorstellende den blik vanaf de Nassaukade 
(tusschen B. T.- en 1ste ) naar  den nieuwen 
verkeersweg en den toegang tot de , rich-
ting Baanstraat; op den voorgrond is de brug. 

j  nog eenige verklaringen. t hoofdverkeer  zal 

*) Naar  'k schat ongeveerdubbel zoo breed, als de overbrugging 
aan 't Sophiaplein. 
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natuurlij k vloeien tusschen "Verkeersweg en Nassau-
kade. r  ook tusschen t (komende van 
het ) en B. T. straat zal natuurlij k verkeer 
bestaan. e richtin g dezer  stroomingen is door  de ge-
stippelde lijnen in den plattegrond en de tramwagens 
in de perspektivische schets aangeduid. Op de brug 
ontstaat dus een druk kruispunt , waarop ik nog terug 
wensch te komen. 
Bij  de vorming van het plein, aansluitend aan de brug 
was het er  mij  om te doen, eene afs lu i t in g in archi-
tectonischen zin te krijgen . 
Voor den verkeersweg moest natuurlij k eene voldoende 
breedte open blijven (minstens ca 30 meter  is aange-
nomen). (*) 

e profielen dier  wegen heb ik hierbij  buiten beschou-
wing gelaten. 
Uit vergelijking met bestaande wegen blijkt , dat beneden 
deze breedte niet gegaan mag worden, wil men iets van 
blijvende waarde scheppen. Zou nu deze opening ook 
zuidelijk van het driehoekig blok tegenover  de B. T.-
straat zijn aangenomen, dan ware het plein niet tot af-
sluiting gekomen. 

m heb ik naar  de Zuidzijd e den toegang tot de 
t .overbouwd"; d. w. z. boven den door-

gang een gebouw aangenomen. (**) 
(Wordt vervolgd.) 

29 
30 

31 „ 

(*) Ter  vergelijking diene : 
Ca. 27 meter  breedte : Bezuidenhout. den ; boomen, 
„  28  Wilhelmstrasse Berlin ; geen boomen; 

Sarphatistraat, Amsterdam ; boomen. 
Faningdonstreet, n ; geen boomen. 
Avenue de la Gare, Nizze ; boomen. 
Willemstraat , Breda; 
Boulevard , Parij s ; . 
Wilhelmstrasse, Wiesbaden ; 
Bahnhofstrasse, ; 
Boulevard Central, Brussel; zonder  boomen. 
is ook de g e mi dde 1 d e breedte, die i aan-
genomen heeft bij  zijn in 1893 bekroond ontwerp 
voor n ; met en zonder  boomen. 
Avenue du i de ; Parijs; boomen. 

e Budapest; boomen. 
Corso Venezia, ; zonder  boomen. 
Boulevard , Antwerpen ; boomen. 
Sophialaan, den ; boomen. 
Nu nog eenige veel breedere wegen: 
Avenue du Trocadéro, Paris; boomen. 
Unter  den , Berlijn ; boomen. 
Boulevard , Parijs; boomen. 

, Weenen ; boomen. 
Alleestrasse, ; boomen. 
Boulevard de l'Observation, Brussel. 

, Antwerpen; boomen. 
, ; boomen. 

, Aken. 
Champs Elisées, Parijs; boomen. 

n hoofdzaak ontleend aan : 
h der  Architektur " . 9. 

(**) Voorbeelden voor  zulke „overbouwingen"  of ..doorgangen" 
zijn er  vele. oude en nieuwe ; 'k noem hier  slechts enkele. 
Amsterdam (Oude Beurspoortje, onlangs gesloopt; St. Pieters-
poort; Oudemanhuispoort). n g (Binnenhof) Brugge (l'ane 
aveugle). Bamberg . n (Georgentor  aan het 
koninklij k slot) Als ik me wel herinner  bieden ook Nürnberg en 
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E .
e sociaal economische ontwikkeling van het 
Nederlandsche volk vond ter  zijner  tij d weer-
klank in de kringen der  bouwkundigen. e 
oprichtin g van den Bond van Nederlandsche 

Architecten was er  voor  eenige jaren een uiting van. 
Van den beginne af is deze oprichtin g door  sommigen 
als een versnippering van krachten beschouwd en als 
zoodanig betreurd. 
Stemmen zijn opgegaan om de j  tot bevor-
dering der  Bouwkunst en den Bond te doen samengaan, 
ten einde beter  de belangen van Bouwkunst en hare 
beoefenaren te behartigen. Vaster  vorm kreeg deze 
stemming, toen van de j  een voorstel tot 
Fusie uitging; en thans, nu de volledige arbeid der Fusie-
Commissie voor  ons ligt, mag een woord van welver-
diende hulde weerklinken aan het adres van de mannen, 
die met taaie energie, met ongeëvenaarde werkkracht 
en groot geduld, jarenlang voor  het heil van het vak 
en hare beoefenaren hebben gearbeid. e mannen, voor 
wie blijkbaa r geen opoffering te groot, geen moeielijk-
heid te zwaar  was, indien maar  gearbeid kon worden 
aan het heil hunner  vakgenooten. 

Voorwaar, hun namen verdienen een eereplaats in de 
annalen onzer  hedendaagsche Bouwkunstgeschiedenis. 
En toch, nu hun arbeid voor  ons ligt, blijk t daaruit hel-
der en klaar, dat het direct beoogde doel onbereikbaar 
is, zij  het ook dat wat indirect bereikt zal worden, die 
arbeid van een rijk e vruchtbaarheid zal doen zijn. 
Wanneer iets klaar  en duidelij k uit het laatste resultaat 
voor  ons treedt dan is het dit, dat j  en 
Bond zooveel in wezen verschillen, dat deze elementen 
nimmer te zamen tot een lichaam kunnen worden, waar-
van het wezen een enkelvoudige zelfstandigheid zijn zou. 

t is artikel 3 van de concept-Statuten der  Fusie-
Commissie over  de eigenschappen van de leden wat, 
hoe men het ook wende of keere, nimmer tot overeen-
stemming zal kunnen leiden. 

e Bond is een zuivere vakvereeniging de -
schappij  wil het worden, zoo zuiver  mogelijk; en wij 
allen, die één krachti g lichaam wenschelijk en noodig 
achtten, hebben aanvankelijk gemeend dat op die wijze 
een fusie ware tot stand te brengen. 

e j  wil zoo ver  gaan als zij  maar  eenigs-
zins kan, zonder  zich zelf geheel en al te vernietigen; en 
de Fusie-Commissie kan en mag zich toch niet met het 
door  de j  voorgestelde vereenigen. 

p zal de Fusie stranden en m.i. te recht. 
Wat wij  allen door  den sympathieken arbeid der  afge-
vaardigden van beide vereenigingen hebben kunnen 
leeren is wel dit, dat er  naast een vak-organisatie ook 

Fankf. a/m. voorbeelden. Voorts n met 't , dat 
opzettelijk als pleinafsluiting behouden is. 

e geldt min of meer  ook van het - en het Sendlinger-
tor  te . Eveneens van vele oude en nieuwe poortge-
bouwen, om welke het verkeer  ten deele heengeleid moest wor-
den, maar  die men gelukkig in vele steden toch als afsluiting 
heeft laten staan. 

plaats is en reden van bestaan voor  een standsorgani-
satie. t is zóó waar, dat mocht onverwacht alsnog 
formeel een fusie tot stand komen, binnen heel korten 
tij d een lichaam als de j  zou verrijzen dat 
geschoeid op de leest der  bestaande , zich 
niet zoozeer  met de sociaal oeconomische belangen der 
ambachtelijk zuivere architecten dan wel met de alge-
meene standsbelangen der  breede rijen van allen, die op 
een of andere wijze tot de Bouwkunst in betrekking 
staan, zou hebben te bemoeien. 
Waar nu van beide zijden, van j  en Bond, 
zooveel goede wil en zoo ernstig streven in de goede 
richtin g is getoond, ware het te betreuren indien de vol-
brachte arbeid geene of onrijp e vruchten zou voort-
brengen, wat het geval zou zijn indien de voorgestelde 
Fusie zou tot stand komen. 

h rijp e vruchten voor  de toekomst zouden het re-
sultaat zijn der  gevoerde actie, indien men met de 
thans opgedane wetenschap besluiten kon elkander 
wederkeerig te steunen en te helpen. n stelle het 
criteriu m voor  het lidmaatschap van den Bond zoo 
noodig nog scherper, men make van den Bond de kern, 
het kader  van het groote leger  bouwkundigen, waarin 
opgenomen alle architecten, die daarvoor  in de termen 
vallen, zonder  uitzondering; een Bond die zich uit-
sluitend en alleen bemoeit met de sociaal economische 
belangen van zijn leden. En men late het der -
pij  over  in haar  schoot te verzamelen allen, eveneens 
zonder  uitnoodiging, allen die tot de bouwkunst in eeni-
germate in betrekking staan, opdat voor  die algemeene 
standsbelangen door  haar  op onbekrompen wijze kan 
worden voorzien. 

n de arbeid der  Fusie-Commissie dit resultaat 
mag bereiken zou het een gezegende arbeid kunnen 
worden genoemd. 
Amst. Nov. 1913 JAN . 

E N VOO N VA N 
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ooals men zich zal herinneren, zijn in het voorjaar 
jvan 1912 bovengenoemde twee prijsvragen uitge-

n door  de . Ned. g 
r  gelegenheid van de Nat. en . -

"toonstelling 1913 in n . 
r  dagen is over  deze prijsvragen een boekje verschenen, 

gedrukt bij n &  Co. in n g en verkrijgbaa r  voor 
f0.50. n zijn de programma's, de Jury-rapporten , afbeel-
dingen van verschillende inzendingen en nadere toelichtingen 
opgenomen. 

Plaatsgebrek was oorzaak, dat wij  van deze interessante prijs -
vragen niet eerder  gewag hebben gemaakt. 

k zij  de welwillendheid van de . Ned. . Vereen, 
zijn wij  in staat hierbij  enkele afbeeldingen te geven. 

e programma's der  prijsvragen hebben wij  opgenomen in 
Bouwk. Weekblad No. 9, jaargang 1912. 

Uit de verslagen der e nemen wij  het volgen-
de over: 

J  „ ,

Afb . 1. Ontwerp Achterhoek B. Plattegrond en doorsnede. 
Ontw. G. J. Postel . Schaal 1 op 150. 

Prijsvraa g woningen voor , 
Volgens het programma heeft de prijsvraag ten doel ontwerpen 
te verkrijgen van woningen voor  landarbeiders met klein grond-
gebruik voor  de verschillende deelen des lands. Zij  moeten uit-
munten in doelmatige inrichting , goedkoope uitvoering en lan-
delijk voorkomen. Uit den aard der  zaak stelt men in de ver-
schillende deelen des lands zeer  verschillende eischen aan de 
arbeiderswoningen en reeds de aard van het landbouwbedrijf 
in een bepaalde streek is daarop van grooten invloed. e com-
missie heeft dan ook bij  de beoordeeling der  ontwerpen zooveel 
mogelijkden leiddraad van den ontwerper  gevolgd ; wat de voor 
stalling gereserveerde ruimt e betrof, overwegende of de inrich -
ting was ongeveer  in den geest als in de betreffende streek ge-
bruikelij k is. 

t zal b.v. voorkomen, dat in een bepaalde streek elke land-
arbeider  gewoon is een of meer  geiten te houden. n een ander 
deel van het land daarentegen houdt men een of meer  stuks 
jongvee en nog weder  elders ziet men den landarbeider  alge-
meen in het bezit van een koe. t spreekt van zelf. dat de inrich -
ting der  stalling daardoor  verandert, doch het ontwerp zelve niet 
lijd t of wint. Bij  de beoordeeling stelde zich de commissie in de 
eerste plaats de vraag, hoeveel een landarbeiderswoning als 
maximum kosten mag, daar  een arbeiderswoning, als mode/aan-
gegeven, daarvoor  onbruikbaar  zou zijn, als de bouwkosten de 
draagkracht van het meerendeel der  arbeiders overtreffen. 
Algemeen was men van oordeel, dat de bouwkosten een bedrag 
van tweeduizend gulden niet belangrijk mochten overschrijden. 

r  het vooropzetten van dit oordeel werden reeds meerdere 
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Afb . 2. Ontwerp Achterhoek B. Ontw. G. J. Postel . Schaal 1 op 100. 

inzendingen van de mededinging naar  een prij s uitgesloten, 
daar  er  zelfs bij  waren, die bijna vierduizend gulden zouden 
moeten kosten. t viel de commissie moeilijk enkele ontwer-
pen, keurig in uitvoering en teekening, verder  buiten beschou-
wing te moeten laten. Er  waren er  onder, waaraan veel zorg 
was besteed, maar  die al te duur  zouden komen. 
Er bestaat tegenwoordig in meerdere streken van ons land ten 
plattelande, ook onder  de arbeiders een streven om bij  het 
bouwen uiterlijk e „versieringen"  toe te passen, ontleend aan 
den revolutiebouw der  steden, die bovendien de bouwkosten 
nog geheel onnoodig verhoogen. e een schijnt voor  den ander 
niet te willen onderdoen en behalve, dat daardoor  de arbeider 
zich dikwijl s onnoodig in schulden moet steken, heeft deze 
onderlinge naijver  nog dit nadeel, dat het landelijk voorkomen 
dier  woningen ten eenenmale verdwijnt . e commissie heeft ge-
meend ook dit punt terdege naar  voren te moeten brengen, tot 
behoud van het landelijk schoon en ook in het belang der  be-
woners. Wanstaltige vormen en schreeuwende kleuren schijnen 
hoe langer  hoe meer  in den smaak te vallen. 

r  het aanbrengen aan den straatkant van zoo groot mogelijke 

ramen, wordt aan de bepalingen der  bouwverordeningen, wat 
het lichtoppervlak in dezen gevel betreft, veel meer  dan noodig 
is voldaan, terwij l deze verordening ten opzichte van de ver-
dere inrichtin g slechts morrend wordt nagekomen, of wel ont-
doken. t is dikwijl s moeilijk in een klein bestek de inrichtin g 
zoo te maken, dat ze in elk opzicht doelmatig is. Zooals alge-
meen bekend is houden buitenmenschen er  niet van op zolder 
te slapen. Toch is dit een gewoonte, waarmede gebroken 
zal moeten worden, daar, vooral als van een groot gezin 
allen beneden zullen slapen, een te groote ruimt e in beslag wordt 
genomen en dit de bouwkosten onnoodig verhoogt. m is 
het gewenscht boven de woning steeds een beschoten dak aan 
te brengen met een borstwering van voldoende hoogte. Verder 
moet de zolderruimte goed verlicht zijn en goed gelucht kunnen 
worden. Er  wordt daarmede tevens voorkomen, dat men door 
gebrek aan ruimt e maar ergens een hokje zonder  ventilatie of 
licht aftimmert en dat voor  bedstede gebruikt. t blijf t echter 
wenschelijk, dat minstens ééne slaapplaats gelijkvloers wordt 
aangelegd, ook om zoo noodig dadelijk bij  de hand te zijn, als 
het vee hulp of verzorging noodig heeft. 

e C. . 

Afb . 3. Ontwerp Sub Sperati. Ontw. . . Schaal 3 op 500. 

Als algemeene opmerking blijf t nog te bespreken de plaatsing 
der veevoederpotten. e zijngrootendeels zoodaniggeplaatst, 
dat zij  een voortdurend brandgevaar  opleveren. l dikwijl s 
is in het voor  schuur  bestemde gedeelte van het huis een hokje 
gemaakt met de ijzeren kachelpijp door  den houten zolder, 
waar  dan een zeer  primitie f schoorsteentje van enkele 
steenen of van een ijzeraarden buis begint. t brand-
gevaar  bestaat in meer  dan een opzicht. Vooreerst hebben 
vele van de arbeiders de gewoonte 's avonds na volbracht werk 
de veevoederpot te stoken en dit te doen met allerhande rom-
mel, die anders niet kwij t te raken is. t brandbare materiaal 
vlak om den vuurhaard van den voederpot vormt een niet gering 
te achten brandgevaar, vooral als de wind sterk in den meest te 
lagen schoorsteen blaast en het vuur  onder  uit den vuurhaard 
doet slaan. t vuur  onder  den pot is dikwijl s bij  lange na niet 
gedoofd als het gezin zich ter  ruste begeeft, en dan vinden de 
katten vlak bij  dien pot een lekker  warm plaatsje en helpen op 
hun wijze het brandgevaar  vergrooten. e geheel verkeerde en 
ondoelmatige rookafvoer  door  den met hooi of stroo beladen 
zolder  maakt het brandgevaar  nog grooter  en men kan veilig 
zeggen dat negentig procent van de branden ten plattenlande. 
bij  welker  vermelding men steeds het stereotype „oorzaak on-
bekend"  gegeven vindt, aan die veevoederpotten zijn toe te 
schrijven. 

t is misschien niet overbodig er  eens den nadruk op te leggen, 
dat de commissie bij  dit soort woningen de gewoonte afkeurt 
van meerdere plattelandsbewoners om ten minste eene kamer 
speciaal voor  pronkkamer te houden, welke nooit dan bij  bij -
zonder  plechtige gelegenheden gebruikt wordt. t goed wonen 
is van zooveel gewicht, dat aan de beperkte woning niet uit een 
soort pronkzucht eea meestal zeer  goed vertrek onttrokken mag 
worden. Bepaald noodig is het eindelijk er  op te wijzen, dat in 

geen geval in het woonvertrek bedsteden mogen worden ge-
maakt, ook geen alkoven, zooals men die nog geregeld aantreft, 
zelfs bij  nieuw gebouwde huizen. l het maken dier  alkoven 
in misschien wel alle gemeenten verboden is. worden ze toch 
nog, tenminste in sommige streken, zeer  veel gemaakt. e ont-
duikin g der  bouw-verordening is alleen te voorkomen door  de 
eenmaal voor  bewoning geschikt verklaarde woningen later 
nogmaals aan een inspectie te onderwerpen. 

Bij  de beoordeeling der  ingezonden stukken vond, zooals reeds 
werd opgemerkt, de commissie veel, dat wel direct kon uitval-
len. Op zich zelf soms verdienstelijke teekeningen beantwoord-
den te weinig aan het doel om voor  een prij s in aanmerking te 
komen. Geheel voldoen deed geen enkel ontwerp. Trouwens dit 
was nauwelijks te verwachten. e Commissie besloot na gron-
dige beoordeeling en bespreking aan een vijfta l een premie toe 
te kennen, afhankelijk van de meer  of minder  gunstige beoor-
deeling, en daarnaast in het rapport op te nemen de wijzigingen 
en aanvullingen, die naar  haar  oordeel de plannen meer  vol-
maken zouden. 

e premiën werden als volgt toegekend : 
Achterhoek B. ƒ 175; 
Sub Sperati .. 100; 

. N. . V. „  75 ; 
Vesta » 75; 
Cato .. 75J) 

n verband met bijgaande afbeeldingen laten wij  hieronder  de 

' ï s bleken te zijn: 
Achterhoek B: G. J. Postel . te . 
Sub Sperati: . t te Utrecht. 

. N. . V.: F. h te 's Gravenhage. 
Vesta: J- 11 Schoonman te Enschede. 
Cato: J A. Guurin k te 's Gravenhage. 
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Achtergevel. Zijgevel . 

Voorgevel Zijgevel 

Afb . 4. Ontwerp Sub Sperati. Ontw. . . Schaal 3 op 500. 

beschouwingen der  keuringscommissie over de ontwerpen 
Achterhoek, Sub Sperati en . N. . V. volgen. 

Achterhoek B. (Afb. 1 en 2). t ontwerp is zeer  goed uitgevoerd. 
e commissie meent echter, dat het geheel er  door  zou winnen 

als de keuken zooveel werd ingekort, dat de achtermuur  gelijk 
kwam met de achtermuur  der  slaapkamer. n de vrijkomende 
ruimt e kon dan de trap worden geplaatst en de tegenwoordige 
trapruimt e bij  de keuken aangebouwd. Als dan verder  de muur 
achter  de keuken en slaapkamer werd opgetrokken tot in den 
nok, waardoor een brandmuur  verkregen werd en de toegang 
tot de trap in het achterhuis kwam, de veevoederpot tenslotte 
zoodanig werd geplaatst, dat de rookafvoer  door  den keuken-
schoorsteen kon plaats hebben, dan komt dit ontwerp vrijwe l 
nabij  aan de eischen, die men aan een voortreffelijk e arbeiders-
woning stellen mag. e architectuur  van dit onwerp is zeer  pas-
pend voor  den aard van het gebouw en de vierkante hoofdvorm 
maakt een eenvoudige overkapping mogelijk. Bij  het toekennen 
der  premie voor  deze plannen is, wat den inzender  van „Achter -
hoek B"  betreft, de bekroning feitelij k toegekend aan de geheele 
inzending, dus aan A. B. en C, zij  het ook dat B. der  Commissie 
het meest sympathiek was. Echter  leken ons eenige opmerkin-
gen met betrekking tot A en C hier  niet misplaatst. 
Achterhoek A. Ook dit ontwerp is niet onaardig. t komt echter 
duurder  dan B. en kost meer  aan onderhoud wegens de uitbouw 
aan de kap. t kippenhok is hier  practischer  dan bij  B., omdat 
het daar  wel iets te warm geplaatst is. 

Achterhoek C. e inrichtin g is zeer  eenvoudig en niet duur. 
Toch meende men, dat het in enkele opzichten, ook wat het 
uiterlij k betreft, achter  gesteld moest worden bij  B. t privaat 
kon gevoegelijk onder  hetzelfde afdak als het kippenhok ge-
plaatst worden. 

e dri e ontwerpen zijn schetsmatig, maar  vaardig en smaak-
vol geteekend. e inzender  is blijkbaar  goed met den bouw van 
landelijk e woningen vertrouwd. 

Sub Sperati. (Afb. 3 en 4). Een vri j  goed ontwerp. e indeeling 
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der  woning is wel wat primitief . e architectuur is droog en 
stijf . e verhoudingen zijn niet gunstig. t achterhuis is goed 
ingedeeld en blijkbaar met kennis van zaken ontworpen. Als 
men nog eenige bezuiniging wil toepassen is dit mogelijk zonder 
belangrijk e schade voor de ruimte. t achterhuis kan . met 
eenig voordeel op de breedte van het woonhuis worden ge-
bracht, door  de hooibergplaats beneden te laten vervallen, daar 
de zolder  daarvoor  voldoende ruimt e biedt. e lengte van den 
dorschvloer is daarvoor  ook geen beletsel, deze blijf t lang ge-
noeg. 

Bij  het behoud der  aangegeven ruimt e kon de stookplaats wel 
binnenshuis worden aangebracht en het kippenhok onder  een 
afdak aan het huis, waardoor  het afzonderlijke gebouwtje kon 
vervallen. 
Veranderd dient nog te worden de plaatsing van het privaat, dat 
meer op zijn plaats is bij  het varkenshok, terwij l de toegangs-
deur  naar  het achterhuis misschien beter  in de keuken dan in de 
gang komt. e brandmuur is aanbevelenswaardig. 

 V. (Afb. 5 en 6). t onderwerp onderscheidt zich door 
bijzonder  artistieke behandeling, zoowel in hoofdvormen als in 
details en in wijze van voordracht. Overigens bevat het belang-
rijk e tekortkomingen. t woonvertrek is wat hokkig met veel 
verloren ruimte. e slaapkamertjes op zolder  zijn te klein, ter-
wij l de dakramen hoogst onpractisch zijn geplaatst. e bedrijfs-
ruimten zijn blijkbaa r  niet met voldoende kennis van zaken ont-
worpen. Voor  het kippenhok bijvoorbeeld is een al te bescheiden 
plaats ingeruimd, wat betreft de ruimte, en een te royale plaats, 
wat de ligging aangaat. t is veel te donker  en te warm en kan 
maar enkele kippen bevatten. Een kippenhok kan in dit ontwerp 
gemakkelijk gemaakt worden achter  de bergplaats voor  brand-
stoffen, waar  ook voor  het verkrijgen van het noodige licht beter 
gelegenheid is. 

Als bij . N. . V. het kippenhok van den voorgevel verdwijnt , 
kan de vrijkomende ruimt e bij  de woonkamer getrokken wor-
den, het aanrecht wat naar  voren gebracht tot bij  de voordeur, 
en in de door  het aanrecht vrijgemaakte ruimt e de trap geplaatst, 

. 
c C . i). 

Afb . 5. Ontwerp . N. . V. Ontw. F . h Schaal 1 op 150. 

die nu een wel wat groote plaats inneemt. e geitenstal heeft 
verder in dit ontwerp geen voederplaats en geen deur  voor  het 
uitmesten. 

e keuringscommissie bestond uit de heeren : Th. Verheggen te 
Buggenum, Voorzitter ; . Steketee, te Wageningen, Secretaris ; 
W. van Boven te 's Gravenhage ; Jac. van der h te -
harnis ; . . t te Westpolder; J. Obbink te Aalten, als-
mede de heeren J. , B. . te 's Gravenhage en i -
ler  te Amsterdam, voorgesteld door  de Permanente Prijsvraag-
Commissie der  Bouwk. Vereenigingen. 

(Wordt vervolgd). 

E . 
et Bestuur van den Bond t tot behoud 
der  schoonheid van Nederland heeft besloten een 
T W E E D E E E M S C H U T - C O N F E R E N T I E te houden op 

 29 en  30  1913 in de 
f groote feestzaal van het American-Hotel te Amster-

dam. 
e belangstelling, die de in 1911 gehouden Eerste -

Conferentie mocht ondervinden, doet het Bestuur  vertrouwen, 
dat ook thans het getal deelnemers groot zal zijn. 
Evenals bij  de Eerste Conferentie is ook nu het O E L , om op 
populaire wijze in ruimen krin g propaganda te maken voor  de 

beweging tegen de ontsiering van ons land. t de Eerste 
Conferentie zich echter  beperkt tot de bouwkunst, thans wenscht 
het Bestuur de g in haar  vollen omvang op 
het programma te brengen, dat als volgt werd vastgesteld. 

 29  1913. 
3 uur  n.m. O P E N I N G D E R C O N F E R E N T I E door  Prof. . . B R U G -

M A N S , Voorzitter  van den Bond . 

V O O R D R A C H T M E T I C H T B E E L D E N door  den heer  A. W . W E I S S -

M A N : „Heemschut in 1912 en 1913". 

8 uur  n.m. V O O R D R A C H T door . J . W . F R E D E K I K S : „Bestrijding 
van inbreuken op Natuurschoon en Stadsschoon". 
V O O R D R A C H T M E T I C H T B E E L D E N door  den heer  J A C . P. T H I J S S E : 

-Het behoud van Natuurmonumenten". 
 30  1913" 

10 uur  v.m. V O O K D R A C H T M E T I C H T B E E L D E N door  den heer 
J. . W . E L I M A N : „Schoonheidscommissies en Commissies van 
Advies". 

V O O R D R A C H T M E T I C H T B E E L D E N door  den heer . P. C. D E 

B A Z E L :  Bouwkunst en het Onderwijs". 

2 uur  n.m. V O O R D R A C H T M E T L I C H T B E E L D E N door  den heer . 
J A N A L F :  van Bouwwerken". 

V O O R D R A C H T M E T I C H T B E E L D E N door  den heer  J. G R A T A M A : 

„  Volkskunst en Heemschut". 
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Afb. 6. Ontwerp . N. . V. Ontw. F. . Schaal 1 op 

6 uur  n m. G E M E E N S C H A P P E L I J K E A A L T I J D . 

e C O N T R I B U T I E bedraagt: 
Voor s ƒ 2.50 
Voor deelnemende Vereenigingen, aangesloten bij  den 
Bond , die het recht hebben, dri e afgevaar-
digden te zenden - 5.— 
Voor deelnemende Vereenigingen, niet aangesloten bij 
den Bond t of Corporaties, die het recht 
hebben, drie afgevaardigden te zenden f 7.50 
Voor , minstens „  10.— 

e deelnemers ontvangen een uitvoerig G E Ï L L U S T R E E R D V E R -

S L A G der  Conferentie. 
n het bijzonder  wordt gewezen op het nut, dat de Conferentie 

voor  Bestuurscolleges heeft. 
t Bestuur  is er  van overtuigd, dat het behoud der  Schoonheid 

van Nederland velen ter  harte gaat, en dat zij  door  het deel-
nemen aan de Tweede e daartoe zullen 
willen medewerken. 

s kunnen zich opgeven aan het Secretariaat van den 
Bond , t 247 te Amsterdam. 

. 
j  tot Bevordering der  Bonwknnst, afd. 's-Gra-

venhage. Vergadering met damesintroductie op Woensdag 10 
r  's avonds 8 uur, in zaal 5 van het Z. . . 

Voordracht met lichtbeelden van den r  T. van Erp , r 
. r  over  de Boroboedoer  op Java. 

Congres Openbare Gezondheidsregeling. Op het 18de con-
gres voor  openbare gezondheidsregeling, gehouden op 6 Sep-
tember  1.1. in het s te Scheveningen, was de . t. Bev. 
d. Bouwkunst vertegenwoordigd door  haar . den 

r . Schungel. B. . 
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150. 

n den voormiddag van dezen dag is behandeld ge worden e 
volksvoeding"  en in den namiddag e vuilverbranding" . Be-
langstellenden in het verslag dezer  vergadering worden ver-
wezen naar  de afleveringen 10, 11 en volgende van het Tijd -
schrift voor  Sociale . 

. r  het civiel- en bouwkundig-studenten-gezelschap 
Practische Studie te t is van 2 tot 6 r  in een der  ge-
bouwen der  Technische l een tentoonstelling van 
aquarellen, teekeningen, reisschetsen, ontwerpen, enz. van den 
heer  W. t Czn., architect te , gehouden. 

. Te n heeft zich een commissie gevormd om met 
geldelijke hulp van rijk , provincie, synode en gemeente het zeer 
oude kerkgebouw der . gemeente in-en uitwendig te her-
stellen. 

d monument. Naar  men ons van bevoegde zijde 
mededeelt, is het bericht over  het d monument, opge-
nomen in het vorige no. van het B. W., niet geheel juist; zoowel 
de voorwaarden, de keuze der  Juryleden en het programma zijn 
nog niet definitief vastgesteld. 
Taschner. f Uit de n van eene e , van W. 
C. Brouwer, onlangs gepubliceerd in het B. Weekblad, zal de 
lezer  zich de levendige beschrijving herinneren van de n 
brunnen in de Friedrichshain te Berlijn . e knappe beeldhou-
wer  van de aardige figuren, s Taschner, is dezer  dagen 
overleden. 
Engeland. n Engeland hebben de kunstenaars, waaronder  ook 
de architecten, zich vereenigd om propaganda te maken voor 
de instelling van een afzonderlijk ministerie voor  schoone 
kunsten. Alg. . Bl. 

. Onder  den d van het vorig No. van 
het B. Weekblad staat vermeld : Een s te , 
Arch . Alb . Otten. t zal den lezer  reeds gebleken zijn. dat dit 
onjuist is ; binnenkort hoopt de e genoemd huis te repro-
duceeren. 
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: O F F I C I E E L G E D E E L T E . Vergadering van Architect-
n ter  bespreking van het t . 

R E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . t Verkeer. Amsterdam Zuid-West, 
door  J. . é C. Fn. Slot. — t Gewapende en Onge-
wapende Beton op de . Bouwvak Tentoonstelling te 

, door . f Jr. C l . — e Prijsvragen voor  Wonin-
gen van s en voor  Boerderijen, uitgeschreven 
door  de . Ned. . Slot. e e 
straat te Amsterdam. — e e Gevelwedstrijd — 
Een fraaie prijsvraag. Theorie en Praktijk . Berichten. 

t een plaat. 

. 
G V A N N T E

G V A N T T G 
. t r  brengt in herinnering dat spoedig 

een vergadering van n der j  tot Be-
vordering der  Bouwkunst zal worden uitgeschreven ter  bespre-
king van het t betreffende de bij  de keuring van hout te 
stellen eischen, opgesteld door  de commissie bestaande uit afge-
vaardigden van het . t v. , de . tot Bev. der 
Bouwk., den Ned. Aann. Bond en den Bond v. h in Neder-
land, welk t is gepubliceerd in B. Weekblad 1913, no. 
11 en 12. 

Ten einde een practisch resultaat van deze bespreking te 
bevorderen verzoekt het r  den n 
hun eventueele opmerkingen betreffende het t vóór 31 

r  a. s. te willen mededeelen aan het Bureau der -
schappij, t 402, Amsterdam. 

. 

%\ T
. 

door  J. . É C F Z N . 

Vervolg van blz. 600. Slot. 

Vooral wensch ik hierbij  te wijzen op s nieuw 
.Verkehrsministerium"  te n met den mooien 
overbouw en doorgang aan de Arnulphstrasse, waarbij 
eene afsluiting van dertig meter  breedte door  eene 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

drievoudige poort met toren boven de middelste, 
smalste opening het beoogde doel in monumentale op-
vatting bereikt. 
Zoodoende ontstaat steeds een samenhangend geheel; 
hiernaar  heb ik in mijne oplossing gestreefd. Als ver-
dere afsluiting achter  de poort is een rustig gebouw ge-
bouw gedacht; zie de plattegrond op blz. 598 (*). 

(*) t is trouwens niet noodig. dat de overbouw de hoogte van 
de aangrenzende gebouwen, (die ik op ca. 16 meter  tot de kroon-
lijst heb aangenomen) bereikt; wellicht is eene geringere hoogte 
in zooverre van voordeel, dat daardoor  het plein samenhangend 
blijf t zonder  te veel „binnenplaats"  te worden'. Ook uit een sani-
tair  oogpunt zou ik aan eene lagere afsluiting de voorkeur  geven; 
ik zal trachten hiervoor  eene verdere en betere oplossing te 
zoeken, waarbij  ik tevens even aanstip, dat de door  mij  gekozen 
architektuur  niet als maatstaf ter  beoordeeling van de gedachte 
mag worden beschouwd. Op vormen heb ik niet kunnen en 
willen ingaan, maar  heb enkel door  de perspektivische schets de 
voorstelling uit de plattegrond willen ondersteunen (vooral ook 
voor  leeken, die er  belang in mochten stellen). 
n de eerste plaats wilde ik duidelijke, eenvoudige omtrekken 

toonen. 

Verder  moet naar  mijn oordeel het driehoekig gebouw „over -
heerschend"  blijven in omtrek, zoowel als in onderdeelen. 'k Ge-
loof, dat het wenschelijk is, aan goede e overleve-
ringen aanknoopend, architektuurvormen te kiezen, die toch 
geheel den stempel van onzen tij d dragen. t zou een 
zeer  dankbaar  onderwerp voor  eene lokale of nationale 
prijsvraag kunnen worden, 'k Twijfe l er  niet aan. of de -
landsche architekten zouden hun goeden naam hierbij  glansrijk 
handhaven. n dergelijke gevallen mag de overweging, dat 
zulks geld kost, niet de eenige zijn. waarnaar  te werk wordt ge-
gaan Schoonheid, gepaard met bruikbaarheid , karakter  met 
gezondheid kunnen hierbij  zooveel nut voor  't tegenwoordige 
en de toekomst stichten, dat de blijvende goede gevolgen 
rijkelij k de interest van het gebruikte kapitaal uitmaken. Vele 

e steden hebben dit zeer  goed begrepen, en plukken er 
reeds nu de vruchten van; 'k noem slechts: Berlijn . . 
Frankfor t a . , . . . Cassel, 

, g en vele kleinere steden. e dit tot aan-
sporing dienen ! 
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e zuidelijke hoek van 't plein blijf t tamelijk vri j  van 
verkeer, en schijnt daardoor  geschikt te zijn om bijv . 
als standplaats voor  automobielen en andere voertuigen 
te dienen. 
k keer  tot den brug terug. n het midden is op een 

vluchtheuvel een, het geheel overstralende kandelaber 
gedacht; verder  zijn natuurlij k kandelabers over  het 
plein verdeeld. 
Opdat ook de brug samenhang met het plein heeft, 
zijn aan de beide zijden lage gebouwen met zuilenhallen 
geplaatst. , Venet ië en andere voorbeelden) 

e gebouwen hebben niet alleen 't doel de afsluiting 
te voltooien, maar  ook een zeer  praktisch doel, n.l. 
dienst te doen als politiepost, tramhalte, gemakplaatsen 
voor  mannen en vrouwen, hulpplaats bij  ongevallen, 
kiosken voor  verkoop van dagbladen, bloemen enz. 
Op die wijze zal 't mogelijk zijn, ze rendabel te maken, en 
evenals bij  den overbouw boven den doorgang door 
huur  in de kosten van den bouw bij  te dragen. 

e groote verkeersweg is natuurlij k met boomen beplant 
gedacht, zooals ook op de perspektief aangegeven is. 
Zie blz. 599. ') 
Nog wil ik er  even op wijzen, dat het drukk e verkeer 
Noord-west Zuid-oost natuurlij k hoofdzakelijk langs 

t en Nassaukade zal gaan, zoodat op 't plein 
zelf in hoofdzaak de reeds beschreven richtingen Noord 
Zui d en Oost West overheerschend zullen blijven. r 
goede verkeerspolitie laat zich dit regelen op eene 
wijze, zooals men zulks in groote steden gewend is. 

Nu ten slotte nog eenige opmerkingen van meer alge-
meenen aard. Ook in de voorafgegane voorstellen komt 
tot uiting, dat op den duur de ontworpen verkeersweg 
niet toereikend zal zijn om 't geheele verkeer  naar  't 
Zuidwesten en omgekeerd naar  't centrum op te nemen. 
Zeer  juist zegt, naar  mijne opvatting, de heer  van 

, dat de oplossing van eene verkeersvraag 
zeer  uitvoerige, ernstige endoor  berekening en ervaring 
goed onderlegde, voorafgaande studie eischt. Zijn e ver-
gelijkin g met de statische wetten is treffend. 

n voorstel heeft 't doel tot 't een en ander  aan te 
sporen, „anzuregen"  ; maakt er  daarentegen niet aan-
spraak op, meer  te zijn dan eene ..bijdrage"  hiertoe. 
Ook ik sta op 't standpunt, dat de e straat eigen-
lij k de natuurlijke verkeersweg naar  Zuid-West is en 
blijft . Op den duur  zal men dien weg dus in ieder  geval 
moeten verbreeden. 
n mijn plattegrondschets heb ik daarom die verbree-

ding eveneens aangenomen; verder  ook in aansluiting 
daaraan die van den . 

t n van Spui naar m stel ik mij  gedempt voor. -) 

') n Amsterdam dragen, evenals in andere steden, zeer  veel tot 
het prettige niet alleen, maar  stellig ook tot de gezondheid van 
de stad. de boomen en plantsoenen bij . die men er  gelukkig 
rijkelij k vindt. n denke bij  de Ceintuurbaan in de nieuwe of 
bij  de grachten in de oude stad de boomen weg ; het denkbeeld 
alleen schrikt reeds af. 
'-) t voor  de e gracht geldige bezwaar  valt m.i. hierbij 
weg, daar  het n niet meer  tot Amsterdams mooie grachten 
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t vaarwater  van Spui tot Sophiaplein moet in aan-
sluiting daarmee versmald worden, opdat de kade aan 
de westzijde breeder  worde. ') 
Zoodoende wordt het volgende mogelijk gemaakt: Ver-
keer , n of Voorburgwal, Spui, Verkeersweg, 
Nassaukade, Overtoom bijv . voorheerschend voor 
.sneltrams"  van het centrum naar het Zuidwesten. Ver-
keer  Overtoom, Stadhouderskade, , -
ligenweg, , m van het Zuidwesten naar  het 
centrum. 
Eene dergelijke oplossing (die zelfs gedeeltelijk reeds 
dadelijk na de opening van den verkeersweg mogelijk 
zou zijn (vanaf , over n langs 
Singel naar  't Spui met den verkeersweg aansluitend), 
kan, geloof ik, vooral van nut zijn voor  eene stad als 
Amsterdam, die niet dan met overgroote moeilijkheden 
ondergrondspoorwegen zou kunnen bouwen, en die 
door  viadukten (vooral bij  de overbrugging der  grach-
ten) zeer  groote offers ten koste van hare hoogst eigen-
aardige schoonheid zou moeten brengen. 
Voorts heb ik in de schets nog de verbreeding van de 
Vijzelstraat en de Breestraat aangegeven, daar  ik ze 
eveneens als natuurlijk e in- en uitvloeistraten be-
schouw. Tenslotte heb ik ook de verbreeding Beren- en 
Wolvenstraat aangegeven als natuurlijk e verlenging 
van de gedempte Elandsgracht. Als 'k me niet vergis, 
zijn deze laatste plannen trouwens reeds meermalen 
ernstig ter  sprake gekomen. -) 

e doorbraak C. t van Baerlestraat 
door  't Vondelpark houd ik eveneens voor  onontbeer-
lij k ; eene nadere verklarin g hier  voor  schijnt me bijna 
overbodig, daar  een blik op de kaart van Amsterdam 
reeds toereikend is. 
Aan het e plein heb ik tegenover  den Schouw-
burg een gebouw aangenomen, waardoor  dit plein veel 
meer afgesloten wordt, en de schouwburg meer  in de as 
van de Weteringschans zou komen te staan; twee voor-
deden. 
Ook hier  zou eene verkeersplitsing misschien van nut 
kunnen zijn. i 
Verbreedt men tenslotte de t tusschen 
Stadhouderskade en Jan , dan heeft men 
dri e groote parallelwegen: Weteringschans — -
straat, Stadhouders - Nassaukade, v. Baerle C. 

. . 
t dat al wilde ik aanduiden wat m.i. zeer  juist reeds 

behoort. e redenen hiervoor  zijn verschillend: aanleg (breedte 
van het water  in verhouding tot de kaden), bebouwing (meer  en 
meer  het karakter  krijgend van wat de r  noemt „Ge-
schaftsstrasse", hetgeen trouwens niet te betreuren is.) het 
zeer  drukk e verkeer, het ontbreken van boombeplanting. 
') n ligt wel is waar eene opoffering ter  will e van het ver-
keer, maar  niet een zoo groote, dat de schoonheid niéedoogen-
loos opgeofferd wordt; het kan mooi blijven en aan de eischen 
voldoen. 
'-') Zelfs gedeeltelijk reeds besloten zaak. 
) Een zeer  goed voorbeeld hiervoor  biedt de ligging van het 

Stadt-thcater  te Aken met het daarvoor  liggend r  Wil -
. 

in 't weekblad ook gezegd werd, n.l. dat men bij  eiken 
stadsdoorbraak en bij  eiken staduitleg steeds in overleg 
moet handelen; men mag niet één enkel gedeelte enkel 
op zich zelf beschouwen, maar  men moet alles met elkaar 
in verband trachten te brengen. 

t beste zou zijn, voor  geheel Groot-Amsterdam een 
plan van doorbraak en uitleg (zooverre dit nog niet ge-
schied is) te ontwerpen. ) Bij  de besprokene verbree-
dingen en doorbraken heb ik met deze gedachte reke-
ning gehouden. t ik juist den gedempten Overtoom 
als reeds bestaande groote verkeersweg gekozen heb, 
vindt zijne oorzaak daarin, dat deze bijna lijnrecht e ca 
1' . kilometer  lange, werkelij k breede (naar  ik schat 
bijn a 30 meter) straat de natuurlijke weg naar  't Zuid-
Westen zal blijven, waarop reeds nu 't verkeer  wijst 
dat zich daar  ontwikkelt . 
Eene uitstekende verbinding zou zoo doende kunnen 
ontstaan tusschen het Centraalstation in het Noorden 
en het toch stellig in niet al te verre toekomst bepaald 
noodzakelijk wordende station: Amsterdam — Zuid-
West. 

e dri e stations : Noord (Centraal), Zuid-Oost (W.P.)en 
Zuid-West (Z.W.) zouden dan goed verdeeld zijn. 
Tusschenstations, zooals reeds thans , heb-
ben nog plaats in de ringlijn , die deze stations zouden 
moeten verbinden. 
Natuurlij k zou hooglegging van spoor  met straatver-
binding er  onder  door- of omgekeerd, naar  gelang van 
de technisch beste oplossing, die in de verschillende 
gevallen te verkrijgen is, hierbij  noodzakelijk worden. -) 

t zich meer  en meer  tot een voornaam stadsgedeelte 
ontwikkelend museumkwartier  zou dan niet meer  zoo 
afgesloten liggen van de naar  buiten voerende verkeers-
middelen; het zou daardoor  aan waarde winnen. 

t wil mij  voorkomen, dat, aansluitend aan Amster-
dams uitstekend tramwegnet, door  doorbraken, ver-

 breedingen en verlengingen ') ook in uitstralende rich-
ting eene menigte lijnen tot heil van stad en omge-
ving zouden kunnen worden uitgebouwd. Niet alleen 
Berlijn  en , maar  ook eenige kleinere steden 
hebben zulke uitstralende verkeersnetten. Op voor-
beeldige wijze is bijv . Akens "  uitge-
bouwd. ') 

') t plan Berlage wil ik natuurlij k hierbij  tenvolle erkennen, 
daar  het de groote gezichtspunten voor  dat stadsgedeelte ont-
wikkeld heeft, 'k spreek hier  dus in 't algemeen. 
- t dergelijke oplossingen ook mooi'  kunnen zijn, daarvoor 
bieden Berlijn , . Aken en andere steden belangrijke 
voorbeelden uit de laatste jaren. 
:' | e stippellijnen op den plattegrond zijn als tramwegen ge-
dacht. 
J) Aken Vaals. Aken , Aken Stolberg en vele 
andere lijnen. Buitendien wil Aken nog bij  de bestaande eene 
verdere spoorweglijn naar  België bouwen en een kanaal naar 

t graven. n zal Aken door  den geprojek-
teerden bouw van de Electrische Tram Vaals , ook 
langs dien weg met deze stad verbonden worden, waarheen 
thans de spoorweg over  Simpelveld voert. 

n ziet hieruit , welk groot gewicht men op het verkeer  met de 
omgeving legt; met recht. 

Voor personen (Zondagsverkeer  billijk , ook voor  de 
minder  gegoeden bereikbaar  !) zoowel als voor  pro-
dukten (melk, groenten, vleesch, vruchten enz.) hebben 
dergelijke verbindingen naar  de bestaande ervaringen 
groote waarde. 
Bovendien ontstaat de mogelijkheid voorsteden in ge-
zonde ligging te scheppen, wier  ontwikkeling geheel van 
de goede verbinding met het centrum afhangt. (Aerden-
hout Amsterdam bijv.) . ') 
En nu tot besluit. Er  is, geloof ik, nauwelijks eene stad, 
die een mooier  en daarbij  tegelijk zoo logisch plan van 
aanleg heeft als Amsterdam. e „halv e maan", waarop 
de Amsterdammer met recht zoo trotsch is, geeft ons 
eigenlijk de beste vingerwijzing voor  den aanleg der 
nieuwe stad, zoowel als voor  de verbetering der  oude 
stad. e uitstraling, die daarin zoo sprekend te voor-
schijn komt, is een grondbeginsel ook voor  nieuwe stads-
uitbreidingen geworden, waarbij  binnen de zich vor-
mende sektoren nog genoegzaam speelruimte voor  vrij e 
ontwikkelin g overblijft , temeer  daar  de velden grooter 
worden naar  mate ze van het centrum afliggen. Wan-
neer  daarbij  voor  lucht, licht, groen en water  genoeg-
zaam gezorgd wordt, handel en industri e geconcen-
treerd worden op geschikte terreinen (zooals reeds in 
't Noorden over  't J geschied is), waarbij  op grond-
prijzen, windrichtin g en vooral goede, snelle, goedkoope 
verbinding gelet wordt, dan vertrouw ik, dat Am-
sterdam op den goeden weg is en zal oogsten, wat het 
zaait. 

n zal zeggen: „Ja, maar  wat kost dat alles"  ? k ant-
woord: „millioenen , dat weet ik; maar  aux grands 
ma ii \ les grands remèdes". t het Parij s geschaad, 

t heeft; hebben ooit inrichtingen 
schade daardoor  geleden, dat ze hun ontstaan aan een 
ruimen blik te danken hadden? Groote steden en zelfs 
kleinere hebben getoond, dit te begrijpen. , 

, , Ulm om van enkele buiten de te 
voren genoemde hier  kort te gewagen. -) 

n deze regelen er  iets toe bijgedragen hebben te 
bereiken dat men in Amsterdam de opkomende belang-
stelling wakker  houdt, zoo is hun doel bereikt. 

n zal men, hoop ik, ook in de verre toekomst van de 

r  de forenzenbelasting blijven de buitenwonenden toch bij -
dragen in het bestrijden der  stedelijke lasten Gelukt het. ook 
voor  den eenvoudigen man. zulke gezonde, gemakkelijk bereik-
bare plaatsen te scheppen, zoo kunnen, geloof ik. de geldmid-
delen der  stad. die sterk door  zorg voor  minvermogenden,lij-
denden en zieken gedrukt worden, slechts daarbij  winnen. Ver-
betering van gezondheid beteekent tegelijkertij d verhooging 
van werkkracht , een grondslag voor  grootere welvaart. n 
en huishoudelijk streven kunnen dus hierbij  hand aan hand 
gaan. 
-) g : Untergrundbahn - Bayerischer  Bahn-
hof in voorbereiding. : Groote verkeersweg voor  automo-
bielverkeer  tusschen de industriecentra in voorbereiding. -
seldorf : Tweede g voor eene ondertunneling 
van den . in 't bijzonder  voor  tram- en „kleinbahn" -
verkeer  in voorbereiding. Ulm : de bekende voorbeeldige 
bouwpolitiek op het gebied van „kleinwohnungswcsen". 
Zoo zou ik nog vele gevallen kunnen noemen en beschrijven. 
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Afb . 1. Betonhalle. 

bloeiende, welvarende, beroemde oude en gewaar-
deerde nieuwe stad mogen blijven zeggen, naar  de vois 
van een oud liedeken: 

„Oc h Aesterdam, och Aesterdam, 
Ghi sijt so schoonen stee." 

, d. 25.11.13. 

T E E N O N G E-
E B E T O N OP E -

E -
G T E G 

. F . C

anneer  men nog niet doordrongen was van 
het feit, dat zoowel het gewapende als het 
ongewapende beton bij  verschillende onder-
deden van het bouwvak sterk op den voor-

Afb . 2. l van het r  der  Betonhalle. 
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grond treedt en dat zijne 
toepassing nog steeds uit-
gebreider  wordt, dan zou 
een bezoek aan de boven-
genoemde tentoonstelling 
vermoedelijk alle twijfe l 
doen ophouden. 

e hoeveelheid van het 
tentoongestelde op dit ge-
bied in verschillende af-
deelingen is zoo verbazend 
groot, dat aan een bespre-
king, die eenigszins op vol-
ledigheid aanspraak zou 

kunnen maken, niet te denken valt. 
"We willen ons dan ook bepalen tot het doen van enkele 
grepen. 
Onder  het tentoongestelde mogen zeker  ook gerang-
schikt worden de tentoonstellingsgebouwen, en onder 
deze trekt dan in de eerste plaats de „Betonhalle"  de 
aandacht. 

t gebouw is geheel in gewapend-beton uitgevoerd, 
naar  een ontwerp van prof. W. . t hoofdmoment 
van den geheelen bouw is een centrale hal door  een 
grooten koepel van 30 . overspanning afgedekt, welke 
door  tusschenkomst van een trekrin g gedragen wordt 
door  16 gewapend-beton kolommen in den vorm van 
halfzuilen. e top ligt 28 . boven de begane grond-
vloer. m den koepelbouw loopt een galerij  van 
twee verdiepingen hoog, terwij l hieraan twee zijvleu-
gels, ieder  23 . breed, aansluiten, eveneens twee 
verdiepingen hoog. e totale lengte van het gebouw is 
124,85 . buitenwerks. 
Uit de grootte van de bouwsom, welke rond 750.000 

. heeft bedragen, blijk t wel, dat het tijdelij k karakter 
geheel ontbreekt. e gemeente g zal dan ook het 
gebouw overnemen en het voor  diverse feestelijkheden 
bestemmen. e bouw is uitgevoerd door  de firma' s l 
und e en . Wolle, beide te g gevestigd. Afb. 
1 toont het uitwendige van de Betonhalle en Afb . 2 een 
gedeelte van het inwendige van de centrale hal. n het 
midden van de hal is een fontein geplaatst, vervaardigd 
van kunsttufsteen; deze geeft een goed voorbeeld wat 
met kunststeen, ook wat beeldhouwwerk betreft, kan 
worden bereikt. 
Een tweede gebouw, waarvan wij  de constructie willen 
bespreken, is het Oostenrijksche Paviljoen, waarvan 
Afb . 3 een afbeelding geeft. n was eerst van plan 
deze afdeeling, evenals de meeste tentoonstellingsge-
bouwen, te maken van een houten regelwerk aan beide 
zijden beplankt, bekleedt met een dun laagje riet en 
vervolgens bepleisterd. Op initiatie f van . F. von 
Emperger, den uitgever  van het bekende tijdschrif t 
„Beton und Eisen", besloot men echter  een betonsteen 
volgens het systeem „Schnell-Groffits "  toe te passen, 
waardoor  een muurconstructie als aangegeven in Afb. 4 
wordt verkregen. e fundamentmuren zijn van stamp-
beton en hierop werd het opgaande werk van genoemde 
hoekvormige betonsteenen opgetrokken. e buitenwand 

Afb. 3. t Oostenrijksch Paviljoen. 

ling met de eerstgenoemde, een mooien en lichten in-
druk . t rijvla k wordt gedragen door  twee smalle 
boogribben van zulk een draagkracht, dat bij  de gewone 
constructie wellicht een gewelf over  de geheele brug-
breedte benoodigd zou geweest zijn. 
We mogen dus den durf van de s wel eenigs-
zins bewonderen, daar  zij  een nieuwe, tot nog toe nergens 
uitgevoerde bouwwijze voor  een bouwwerk met een 
dergelijke overspanning durven toe te passen. 
Over  het eigenlijke tentoongestelde het volgende : 
n de „  Betonhalle''  heeft de .. Verein r  Portland-

bestaat uit grintbeton en de binnenwand uit 
slakke nbeton. 

e materiaal-combinatie bedoelt den bin-
nenwand meer  isoleerend, poreus en spij-
kerbaar, den buiten wand daarentegen 
dicht en tegen het weer  bestand te maken. 

t werk is uitgevoerd door  de Firm a 
Janesch und Schnell te Weenen, die op deze 
constructie patent heeft. e holle ruimten 
verhoogen natuurlij k het isoleerend vermo-
gen van de muren en kunnen tevens als ven-
tilatiekanalen gebruikt worden. e dikte 
van de flenzen der  steenen is 7 en 5 . Op 
plaatsen waar  groote lasten op den muur 
dragen, bijv . reacties van de ijzeren kapbin-
teh der  16 . breede middenhal, werd de ge-
wone muurconstructie versterkt door  gewapend-beton 
kolommen, zooals op het in het gebouw tentoonge-
stelde model duidelij k te zien is (zie Afb. 4). 

e fabricati e van de steenen geschiedde op het werk in 
ijzeren vormen, zooals Afb. 5 te zien geeft. e ijzeren 
vormen bestaan uit hoekvormig gebogen plaatijzer, dik 
5 , waaraan draaibare vleugels bevestigd zijn, ter 
breedte van de dikte van den steen. e vorm heeft 
verder  een paar  verbindingshaken, waardoor  men ze 
tot één ri j  kan vereenigen. Zoo geplaatst worden de 
vormen met beton volgestampt en glad gestreken, 
waarna de ijzeren hoeken door  het lossen van de ver-
bindingshaken uit het versche beton getrokken kunnen 
worden. Aan de andere zijde van de ri j  kan de uitge-
trokken vorm direkt weer  vastgehaakt en volgestampt 
worden. Bij  den bouw zijn 35000 steenen gebruikt. e 
afmetingen zijn als volgt: hoog 29 , het lange been 
52 , het korte been 23 of 43 . lang, al naar  gelang 
van de dikte der  muren. A l deze steenen zijn in het 
kort e tijdsbestek van 3 weken vervaardigd; tevens 
toonen de twee foto's van Afb . 6, respectievelijk geno-
men op 1 en 28 t 1913, duidelij k aan met welk een 
snelheid dit gebouw opgetrokken is. 

l ik mij  niet qp het voor  mij  wel eenigszins onvaste 
terrein der  aestetica zal begeven, wil ik nog opmerken, 
dat de buitenarchitectuur  van dit gebouw mij  meer  be-
vredigt dan die van „d e Betonhalle", ofschoon deze 
laatste het eerste door  zijne afmetingen verre overtreft. 

t tentoonstellingsterrein werd door  een spoorbaan 
in twee deelen gescheiden, welke deelen door twee ge-
wapend-beton bruggen verbonden zijn. Ook van deze 
twee bruggen wil ik even iets mededéelen. 
n het verlengde van de „Strasse des 18 Oktober"  be-

vindt zich een balkbru g met een middenoverspanning 
van 20 . e brug is uitgevoerd door  de firm a O. 
Encke te g en bezit, hoewel de overspanning voor 
een balkbru g groot genoemd mag worden, geen verdere 
bijzonderheden. 

e tweede brug is een boogbrug met een spanwijdte 
van 42,5 . en is uitgevoerd door  de firm a l und 

e eveneens te . e wapening bestaat uit 
omsnoerd gietijzer, volgens het nieuwe systeem van . 
F. von Emperger. e brug maakt, vooral in tegenstel- Afb. 4. e beton steenen, systeem „Schuell—Groffits ' 
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Afb. 5. t maken van beton steenen. 

Cement-Fabrikanten"  een zeer  overzichtelijke stand op-
gericht. Er  wordt een aardig overzicht gegeven van de 
bereiding en beproeving van het portland-cement. e 
ruwe grondstoffen zoowel als het eindproduct en de 
verschillende tusschengelegen stadia, worden tentoon-
gesteld, benevens verschillende soorten ovens en een 
schematisch overzicht van een modern ingericht bedrijf . 

e verschillende instrumenten voor  het beproeven van 
het cement, als mortelmengmachine, hamertoestel van 
Böhme, hydraulische pers voor  drukproeven van -
tens, trekproeftoestel van , naaldproeftoestel, 
schudapparaat van Fetmoyen voor  bepaling van de 
zeeffijnheid, enz. ontbreken natuurlij k niet. t alles is 
gerangschikt om een model van den grooten gewapend-
beton koepel van de feesthal te Breslau, tot nu de groot-
ste in dit materiaal wat de overspanning betreft (95 . 
Eveneens in de -Betonhalle"  vindt men de inzending van 
de e Beton Verein" . e vereeniging is op-
gericht in r  1898. t doel van de vereeniging 
is de betonbouw in het algemeen te bevorderen en dit 
achtte men het best te bereiken o.a. door  het doen van 
proeven, waardoor  de eigenschappen van het materiaal 
meer  bekend en gewaardeerd zouden worden. Zij  heeft 
zich daarom groote finantieele offers getroost, terwij l 
tevens de Staat subsidies hiertoe verleende. e resul-
taten der  proefnemingen worden openbaar  gemaakt in 
de algemeen bekende e Ausschuss fti r  Eisen-
beton", waarvan reeds 26 deelen verschenen zijn. e 
tentoongestelde proefstukken waren gerangschikt naar 
het beproevingslaboratorium, welke de proeven mede-
deelde, en in die volgorde zullen we dan ook eenige 
daarvan noemen. 

Afb. 6. t Oostenrijksch Paviljoen in aanbouw, op 1 t 
en op 28 t 1913. 

A. Proeven verricht op het s l prü -
fungsamt . 
1. Brandproeven met twee huisjes van gewapend-beton, 
ter  bepaling van den weerstand van het gewapend-
beton, zoowel grindbeton als beton met kalksteen-
puin, ten opzichte van het vuur  en het bluschwater. 
Tevens wa en twee zuilen tentoongesteld, die gedu-
rende dri e uren aan het vuur  blootgesteld en daarna 
snel afgekoeld waren. e eene zuil was onbeschadigd, 
de andere in het midden gebroken. 

2. Proeven ter  bepaling van de inwerking van 
veenwater  op beton. 

e proeven, die voor  ons land natuurlij k ook van 
zeer  veel belang zijn, heeft men nog niet ten einde ge-
bracht, en dus zullen we nog eenigen tij d geduld moeten 
oefenen alvorens een definitief oordeel hierover  te kun-
nen vormen. Een zekere inwerking van de zuren uit het 
veenwater  op het beton zal wel niet te ontkennen zijn, 
maar  het gaat er  slechts om of deze inwerkin g van veel 
beteekenis is en zoo ja of daartegen geen afdoende mid-
delen zijn aan te wenden. 

3. e proeven omtrent het roesten van het ijzer  in be-
ton van verschillende samenstellingen worden even-
eens nog voortgezet. n heeft echter  reeds proeven 
gedaan met blank, geroest, verzinkt, gemenied en met 
teer  bestreken ijzer  in portlandcementmortel, ijzerport -
landcementmortel, kalkmortel enz., en wel in de lucht, 
onder  water  en bij  afwisseling in lucht en water. j 
is echter  reeds gebleken, dat meniën wel, maar  verzin-
ken en met teer  bestrijken niet in alle gevallen het ijzer 
tegen roesten beschermt. 

4. Proeven met gewapend-betonzuilen ter  bepaling van 

den invloed van de dwarsverbindingen, waarbij  13 ver-
schillende soorten van beugelbewapening zijn toege-
past. e breuk ontstond steeds bij  het einde van de 
zuil, dat bij  het stampen boveneinde geweest was en 
wel omdat het beton hier  het minste in elkaar  gestampt 
was geworden, dus het minste soortelijk gewicht ver-
toonde. 

r  deze omstandigheid heeft men het doel, waarvoor 
deze proeven bestemd waren, wel eenigszins voorbij 
gestreefd. n verband met deze proeven heeft men een 
reeks proefstukken vervaardigd met diverse kopvor-
men, dus met het oogmerk den invloed van den vorm 
van de kop van de zuil op de vormverandering en de 
breukvastheid na te gaan. 
B. Proeven verricht op het. Grossherzogliche -
prüfung s Anstalt an der  Technische e zu 

. 
1. Proeven in verband met de electrolytische aantasting 
van het gewapend-beton. j  is gebleken dat bij 
goed uitgedroogde betonwerken in droge lucht van 
electrolytische werkingen geen gevaar  te duchten is. 
Bij  vochtige beton echter  ontwikkelt zich bij  de posi-
tieve electrode zuurstof; die electrode roest, neemt dus 
een grooter  volumen aan, waardoor  het beton kan af-
bladeren. 
2. Proeven over  de inwerkin g van blikseminslag op ge-
wapend beton. 
Bij  deze proeven werden betonproef stukken, bewapend 
met rondijzer  van 10 m.m. diameter, blootgesteld aan 
een wisselstroom van 140000 perioden per  seconde en 
een spanning van 40000 - 60000 volt. Tusschen de ijzer-
wapening vormde zich in het beton een zwarte glas-
achtige massa. Bij  vochtige beton verdeelde de ont-
lading zich over  een zeer  groote doorsnede, doch ont-
stond de glasachtige massa niet. 

Een nadeelige werking van blikseminslag is in elk ge-
val te voorkomen door  de wapening van het geheele 
gebouw oordeelkundig in onderling verband te brengen 
en tevens te zorgen voor  een goede aardverbinding. 
C. Proeven verricht op het l prüfungsanstalt 
an der . Technischen e zu Stuttgart." 
Van deze proeven willen we alleen noemen: de proeven 
met gewapend-beton balken ter  bepaling van den in-
vloed van den haakvorm aan de uiteinden der  bewape-
ning en die ter  bepaling van den weerstand van ver-
schillende soorten bewapeningen tegen schuifkrachten. 

. Proeven verricht op het h Sachsische 
e Versuchsanstalt in . 

Van deze groep zijn als de meest merkwaardige proe-
ven te noemen, die ter  bepaling van den invloed van 
schokken en stooten gedurende de vervaardiging en de 
verharding op de drukvastheid van het beton en de 
glijweerstand van het ijzer. Tevens geven deze proeven 
een duidelij k inzicht in de door  die schokken ontstane 
ontmenging, welke zeer  aardig gedemonstreerd werd 
aan proefstukken, waarvan een der  zijvlakken gepolijst 
was. 

Uit dit korte overzicht is te zien hoeveel de e 
Beton Verein"  gedaan heeft om het ongewapende en 

gewapende beton ingang te doen vinden; maar  dit is 
slechts een deel van haar  uitgebreid arbeidsveld. Ver-
schillende voorschriften zijn door  haar  ontworpen, 
welke in meerdere deelen van d thans 
aangehouden worden; en later  werden ook economische 
kwesties onder  oogen gezien, zooals arbeidersverzeke-
ring , ongevallenstatistiek, scheidsgericht e.d. 
Ten slotte wil ik thans nog even wijzen op de manier, 
waarop een proefbelasting moet worden aangebracht. 
n het algemeen wordt een eenvoudige stapeling van 
steenen, zakken zand of iets dergelijks toegepast. e 
steunen echter  tegen elkaar, er  ontstaat een soort ge-
welfwerking en daardoor  wordt de constructie minder 
belast. e tentoongestelde en tevens goede manier  is 
als volgt. Op het constructiedeel legt men op rollen een 
soort zadels op kleine afstanden van elkaar; hierover 
worden balkijzers gelegd, waarop weer  minder  zadels 
rusten, zoo gaat men door  totdat de laatste balkijzers 
op twee zadels rusten en op deze laatste balkijzers 
brengt men dan de proefbelasting aan. 
n een volgend artikel stel ik mij  voor  iets mede te deelen 

over  de tentoongestelde constructies, waaronder  er 
zeker  zijn, die de aandacht waard zijn. 
Amsterdam, November  1913. 
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Vervolg van blz. 605. Slot. 

Prijsvraa g Boerderijen. 

Gevraagd werden: 
e A. Teekeningen van boerderijen op ontginningen, zooals 

die in hoofdzaak werkelij k zijn uitgevoerd, maar  die op grond 
van practisch gebleken verbeteringen of ter  voldoening aan de 
in het programma genoemde voorwaarden in geringe mate van 
het oorspronkelijke ontwerp mogen afwijken. 

e B. Ontwerpen van boerderijen volgens de in het pro-
gramma gestelde voorwaarden. 
Uit het Verslag der e nemen wij  het volgende 
over: 
Voor klasse A werden aangenomen zes ontwerpen. 

r  één dezer  ontwerpen niet op eene ontginning maar  in een 
e polder  was uitgevoerd, en dus buiten beoor-

deeling moest blijven, bleven slechts vij f ontwerpen ter  beoor-
deeling over. 
Van deze ontwerpen kwamen voor  nadere beschouwing in aan-
merking: 2 ontwerpen van den architect A . g te 

, benevens 2 ontwerpen van den architect C. J. 
Wierda te . 
Eene andere inzending, evenals die van den architect -
berg, eene boerderij  op Groninger  dalgronden betreffende, werd 
mede in overweging genomen, doch moest afvallen, omdat de 
woning uiterst primitie f was en de inrichtin g van de schuur  in 
geen enkel opzicht uitmuntt e boven de gewone bouwwijze ; 
bovendien toonde de kapconstructie meerdere fouten evenals 
andere onderdeelen van het gebouw. t uitwendig voorkomen, 
vooral van de woning, moest minder  geslaagd genoemd worden. 

r  dient vermeld, dat deze boerderij, die voor 
 30 . bestemd is, ter  stalling van zeven stuks rundvee, het 
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Afb. 8. Ontwerp voer  een boerderij  te 2de Exloërmond. Arch. A. . . 

Afb . 9. Boerderij  te Appelscha. Arch. C. J. Wierda te
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noodige jongvee, 3 stuks paarden en 1200 ; t . bergruimte, slechts 
f 5.400. gekost heeft. 
n vergelijking met dit ontwerp, steekt de inzending van den 

architect , voor  ongeveer  dezelfde bedrijfstoestan-
den, gunstig af. inzonderheid zijn ontwerp voor  den r . 

, wonende te 2e Exloërmond. (Afb. 8). 
Na rijp e overweging meende de e dit ontwerp 
als goed voorbeeld voor  eene boerdere der  Veenkoloniën te 
mogen aanbevelen. 

e bouwkosten, ten bedrage van f 5.556. voor  20 . zijn niet 
te hoog; de woning is geriefelijk ingericht en in overeenstemming 
met de leefwijze in de betreffende streek. e stallingen zijn 
voldoende, hoewel de plaatsing van het vee met de koppen 
tegen den muur  aan de Commissie minder  gewenscht voorkwam, 
waar  voldoende ruimt e aanwezig is om een afzonderlijke voe-
dergang te maken. r  hierbij  magnietvergetenworden.dat 
op genoemde gronden weinig vee gehouden wordt. 

t uitwendig voorkomen der  boerderij  voldoet aan redelijke 
eischen en zou met enkele kleine wijzigingen gemakkelijk nog 
eenigszins verbeterd kunnen worden. d werd de 
plaatsing der  ramen en het onderling verschil in vormen minder 
passend geacht. Ook de sprongen in de zijgevels bederven 
eenigszins het landelijk karakter  van eenvoud en rust. 

t ontwerp kwam volgens de Commissie in aanmerking voor 
eene bekroning van ƒ 50. , waarbij  in overweging wordt geno-
men, dat het betrekkelij k weinig nieuws bevatte. 
Een even groote prij s werd toegekend aan het ontwerp van den 
architect C. J. Wierda, voor  eene boerderij, gebouwd te Appel-
scha. (Afb. 7 en 9l. e e meende dit ontwerp 
zoowel voor  eene boerderij  op heideontginning in de Noorde-
lijk e provinciën, als op dalgronden, waarbij  de aardappel-bouw 
minder  op den voorgrond treedt dan in de Veenkoloniën, te 
mogen aanbevelen; toch bevat ook dit ontwerp meerdere fouten. 

e koeien- en paardenstal dienen van plaats te verwisselen, 
terwij l het uitwendig voorkomen van de boerderij  door  vereen-
voudiging aanmerkelijk verbeterd zou kunnen worden. 
n de zijgevels zouden de deuren niet teruggeplaatst moeten 

worden en de daklij n zou moeten doorgaan. e wordt nu ver-
broken, wat jammer is. 

e verhoogingen boven de deuren, die het geheel ontsieren, 
zouden dan vervallen n de verlichting van de gang zou gemak-
kelij k op andere, niet hinderlijke , wijze voorzien kunnen worden. 

e voorgevel zou veel winnen door  het dakje boven den erker 
weg te laten en dezen horizontaal af te dekken, en dan tevens 
de lijst minder  zwaar  temaken. r  blijf t er  meer  muur-
vlakte zichtbaar  onder  de beide ramen der  slaapkamers, die 
dan ook iets zouden kunnen zakken n dan nog de beide 
zijramen van de verdieping vervallen en ook de houten beklee-
ding onder  de daklijst , wordt een nog beter  geheel verkregen. 
n het licht op de zolders zou voorzien kunnen worden door  een 

paar  dakvensters in de zijgevels. 

Voor  een bedrij f van 30 . bedroegen de bouwkosten f6.700. , 
er  is plaats voor  stalling van 6 stuks rundvee, 4 stuks paarden 
en een bergruimte van 650 :' . Ook bij  dit ontwerp treft men 
weer  de minder  doelmatige Friesche stalinrichtin g aan. 

t tweede ontwerp van denzelfden architect, voor  een boer-
derij  te Fochteloo, werd meer  geschikt geacht voor  een Friesch 
greid-bedrij f dan voor  een heide-ohtginning. Er is aanmerkelijk 
meer  stalruimte dan op het andere ontwerp, maar weer  is 
dezelfde inrichtin g van den runderstal gevolgd, die toch zeker 
voor  een bedrij f op heide-ontginning. waar  uit den aard der 
zaak veel krachtvoer  en groenvoeder  wordt gegeven, heel lastig 
moet zijn. 

Wat klasse B. betreft, werden de ingekomen ontwerpen getoetst 
aan de in het programma op den voorgrond gestelde eischen; 
doelmatige inrichting , goedkoope uitvoering en landelijk voor-
komen. 
Na onderzoek bleek, dat tegen een hoofdeisch van het program-
ma, goedkoope uitvoering, door  alle inzenders in ernstige mate 
gezondigd was. 

e e heeft daarom eenstemmig gemeend, den 
inzenders wel eene vergoeding ten bedrage van ƒ 25. voorde 
gedane moeite te moeten aanbieden, maar geen enkel der  inge-
zonden ontwerpen voor  klasse B te mogen bekronen noch tot de 
Tentoonstelling toe te laten. 

e e bestond uit de heeren : C. S. van Beunin-
gen te . Voorzitter ; . Steketee te Wageningen, 
Secretaris ; J. Elema te Assen; . k te Utrecht; G. J. van 
Poppel te Gilse, alsmede de heeren J. , B. . te 's Graven-
hage en i r  te Amsterdam, voorgesteld door  de Per-
manente Prijsvraag-Commissie. 

E T T E . ') 
n e Telegraaf"  heeft een Anonymus het voorstel gedaan de 

e op te lossen, door  een parallelstraat te 
maken.  20 . van de bestaande straat verwijderd . e Zuid-
zijde van deze straat zou liggen in het verlengde van , t 

n zou daarbij  verbreed moeten worden. t verkeer 
in de beide straten zou zoo geregeld moeten worden, dat dit 
slechts in één (onderling tegenstelde) richtin g moet worden toe-
gelaten. 

e Groene Amsterdammer heeft de goede gedachte gehad de 
heeren . P. C. de Bazel, . P. Berlage, Prof. . . Brugmans, 

. Jan Veth en Prof. A. J. n hun oordeel over  dit 
voorstel te vragen. 

e heer  de Bazel acht de door  B. en W. voorgestelde verkeers-
weg Spui Bosboom-Toussaintstraat kostbaar  en leelijk. omdat 
ze aantast het recht regelmatige van Singelgrachten en radiale 
wegen. n zal deze weg niet voorzien in de behoefte 
aan beter  verbinding van het museum en Willemsparkkwartie r 
met de oude stad. 

e t volgt de oude verkeersader, en reeds daarom 
is het preferent in die richtin g een oplossing te zoeken, terwij l 
deze straat mede de natuurlijk e toegang is tot het Overtoom-

n kwartier . 
t demping van de t niet in aanmerking komen 

kan en mag schrijf t de heer  de Bazel) is nu toch zeker  wel allen 
logisch denkenden duidelijk , ware het alleen reeds om de nuch-
tere reden, dat de waterweg onmisbaar  is en bij  demping ver-
vangen zou moeten worden. 

t de vraag of de t verbreed moet worden, dan 
wel of er  voor  te zeggen valt een tweede dergelijke straat op 
korter  afstand daarvan door  te breken. 
Aesthetisch geloof ik, dat dit laatste niet verwerpelijk zou zijn. 

e korte straatstukken met de brugpleintjes over  de grachten 
e t en t zouden als overbouwde 

doorgangen kunnen worden opgevat) zouden werkelij k met 
elkander  een bijzonder  goed geheel kunnen vormen en in het 
stadsbeeld, wij l volgens de oude situatie getraceerd, geen sto-
rend element te voorschijn roepen. 

e verkeersregeling het rijverkeer  in de eene straat heen in 
de andere terug zounader  bestudeerd moeten worden, maar 
de situatie biedt m.i. mogelijkheden genoeg voor  een goede rege-
ling in deze. 

t verruimde n biedt wellicht, hoe dan ook ge-
wenscht. grooter  moeilijkheden, vooral wat kosten betreft, om-
dat voor  deze onteigeningskosten geenerlei compensatie kan 
worden gevonden. 

e heer  de Bazel geeft daarna eenige beschouwingen over  het 
kosten vraagstuk ; z i. is het klaarblijkelijk , dat ten behoeve van 
dat plan meer  zal moeten worden onteigend dan voor  verbree-
ding der t alleen; waarbij  het dan zeker  is. dat de 
waardevermeerdering der  perceelen aan beide kanlen van de 
nieuwe straat eene belangrijke compensatie zullen vormen. 

e zeker  is het, dat bij  een (in dezen tij d niet zekere) goede 
bebouwing, aan architectonisch effect door  de parallelstraat zeer 

) r  plaatsgebrek niet eerder  opgenomen. 
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E E GEVE . 

Vill a te , van t 4, van den heer  F. van 
. Architect . P. C. de Bazel. Bekroond met de gouden 

medaille, uitgeloofd door  de Afdeeling m en Omstreken 
der . t. bev. d. Bouwk. 
Tot haar  leedwezen kon de e van deze vill a geen betere 
afbeelding geven. Zij  hoopt echter  binnen kort een duidelijker 
foto te reproduceeren. 

t volledig t der  Jury van dezen gevelwedstrijd is op-
genomen op blz. 597 en 598. 

kan worden gewonnen, omdat de verdubbeling van hoeken en 
frontbreedte het aangezicht van dat stads-deel zal uitbreiden en 
het levende oppervlak zal vermeerderen. 

t gewoonweg verbreeden van de bestaande t is 
uitteraar d de eenvoudigste oplossing, die misschien niet het 
behoud van zulk een gezelligheid, als de bestaande -
straat biedt, zal verzekeren ; maar  toch zal een verbreede -
schestraat wel steeds volkrij k genoeg zijn om de gezelligheid 
niet geheel te doen ontbreken. Ten slotte ware hierbij  nog te 
overwegen omdat het verkeer  toch rechts en links geleid moet 
worden of een verhoogd middentrottoi r  met één rij , of twee 
rije n dicht bij  elkaar  geplaatste boomen, op den duur  niet de ge-
wenschte schaduw zoude kunnen verstrekken. 

e heer  Berlage schrijft : 
.Gaarne voldoe ik aan uw verzoek mijn meening te zeggen over 
den door  B. en W. voorgestelden verkeersweg en de daarop ge-
volgde voorstellen tot eventueele demping van de -
gracht of verbreeding der . 

t komt mij  voor, dat van deze drie aléén dit laatste voorstel 
in aanmerking komt, omdat de e straat nu eenmaal als 
de voornaamste radiale straat van Amsterdam, ook de voor-
naamste verkeersweg is en dat ook blijven moet en . .. zal. 
Want het schijnt mij  met een goede opvatting van (modernen) 
stedenbouw niet overeen te brengen, tramlijne n door  andere 
straten dan de hoofdstraten, die van zelf winkelstraten zijn, te 
laten loopen. t is bovendien niet oekonomisch. 
Nu kan de verbreeding der t op tweeërlei wijze 
geschieden, d.w.z. door  verbreeding van de straat zelf, ofwel 
door  den aanleg van een paralelstraat. welk denkbeeld onlangs 
in  Telegraaf, zooals gij  mij  schrijft , werd geopperd door  een 
anoynmus. 

Nu acht ik dit laatste plan inderdaad zeer  aanbevelenswaard. 
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Praktisch om de oekonomische voordeden door  de waardever-
meerdering der  tusschengelegen perceelen, die dan (want deze 
behoeven nu niet te worden onteigend) twee, eventueel zelfs 4 
fronten kunnen krijgen . 
Aesthetisch, omdat de t intakt blijft , hetgeen een 
grof ingrijpen in het „historisch"  Amsterdam onnoodig maakt, 
terwij l bovendien de uitmonding op het n harmo-
nischer  wordt. 

e rooilij n van h kan immers de rooilij n van de nieuwe 
straat worden, zoodat het n (in het eerste geval 
slechts een verbreeding der ) ook zijn waarde als 
plein zal behouden. n zal het onoogelijke hoekperceel van 

t en plein, tot een monumentaal, het pleinbeheer-
schend kopstuk kunnen worden, zoodat ongeveer  de toestand 
wordt verkregen van het Sofiaplein, waar t en 

n op uitmonden. 

t plan van de parallel-straat lijk t mij  dus het best." 
Ook Prof. Brugmans en . Veth keuren het voorstel van B. en 
W. af, omdat de voorgestelde weg willekeuri g getrokken is en 
geen rekening houdt met den stadsaanleg 
Prof. Brugman, acht het plan om naast de t een 
parallelstraat aan te leggen haast een uitredding uit de groote 
moeilijkheden; hij  zegt: „i k zou mij  kunnen voorstellen, dat de 

d deze reddingsplank aangreep. t hij  dat wat wij  hopen 
dan wordt geen straat en geen gracht bedorven, en dan kan 

men bovendien van den nieuwen verkeersweg een moderne 
straat maken, gelijk Amsterdam er  nog niet heeft". 

e heer  Veth, vreest dat een verbreede , „zul k 
een boulevardachtige winkel-allee", eigenlijk niet thuis hoort 
in de e hoofdstad. 

„Za l er  toch eigenlijk niet, — vraagt hij  — net als van de ge-
dempte grachten, iets geslachtloos en leelijks terechtkomen van 
zulk een in de breedte uiteengescheurde baan ? t staat zeker 
te vreezen en de ongenoemde, die het eerst het denkbeeld, om 
een parallelstraat dicht naast de t te trekken, 
opperde, heeft inderdaad zulke bezwaren op oorspronkelijke 
wijze weten te ondervangen. Zij n voorstel is uit gezond vernuft 
gesproten." 
Nadat de heer  Veth vervolgens heeft nagegaan, welke perceelen, 
die architectonische waarde hebben, zouden moeten verdwij -
nen, vervolgt hij : 

r  niet enkel zou die oude t dan ook verder 
heel haar  eigenaardig karakter  bewaren, de nieuwe zou er  even-
eens een kunnen worden van de normale proporties, die nu 
eenmaal in het stadsbeeld passen, terwij l met zulk een dubbele 
straat het verkeer  misschien nog gemakkelijker  te regelen zou 
zijn dan met één zeer  breeden verkeersweg. En wat de uitvoer-
baarheid betreft, zou de onteigening zeker  aanmerkelijk goed-
kooper  worden, terwij l het n er  niet bij  verliezen en 
en het altij d eenigszins vreemd gesitueerde n er  in 
hoofdzaak bij  winnen kon." 

Nog zij  medegedeeld, dat in de Vereeniging: m en Park-
kwartier "  9 r  de heer  Easton dit onderwerp ook heeft 
besproken en de volgende voordeelen van de parallelweg heeft 
samengevat: 
1. e parallelstraat zal goedkooper  zijn — misschien bedragen 
de gezamenlijke kosten minder  dan één millioen, alles inbe-
grepen (het gemeenteplan is geraamd op f 2 350,000). 
2. Er  wordt niet getornd aan de zuidzijde der , 
terwij l de nieuwe straat gemaakt wordt. 
3. t plan praejudicieert niet op de toekomst. Al bleef de paral-
lelstraat vooreerst een doodsche spleet, dan ware, met de af-
leiding van het verkeer, nog niets verloren. 
4. t intieme, gezellige karakter  der t blijf t onaange-
tast. (En ongelukken gebeuren in een ruime, drukk e straat vaker 
dan in een vri j  smalle). 
5. e verkeers-ontlasting heeft plaats in de beste richting : naar 
het geheele zuiden en westen. 
6. e regeling van het verkeer  zal in de toekomst zeer  gemakke-
lij k worden. 

7. t stadsschoon wordt mits bij  goede bebouwing der 
nieuwe straat zoo min mogelijk aangetast en de verdubbelde 

t past volkomen in het karakter  van den traditio -
neelen stadsaanleg. — Geen dwarsgrachten worden gedempt; 
geen hoofdgrachten ernstig ontsierd, geen bochten er  tusschen 
door  gewrongen. 
8. Er  ontstaat een belangrijke uitbreidin g van eerste-klasse 
winkelstand, waaraan groote behoefte is. 
9. e dubbele t is, ook voor  de toekomst, de nood-
zakelijke afvoerweg der  zich steeds ontwikkelende, welvarende 
stadswijk achter  's s . 

EEN E . 
e kerkvoogden der  Ned. . Gemeente te Apel-
doorn en het o hebben voor  enkele weken een 
prijsvraa g uitgeschreven onder  de bouwkundigen 
in de Gemeente Apeldoorn ter  verkrijgin g van een 

schetsontwerp voor  een kerk met kleinen toren, anex consis-
toriekamer en kosterswoning, te stichten op een vri j  terrein aan 
den Arnhemschen straatweg te Apeldoorn. 
Waar de voorwaarden van deze prijsvragen op vrijwe l alle 
belangrijk e punten in strij d zijn met de Nationale Prijsvraag 

, vastgesteld door  de vier  bouwkundige vereenigingen, 
meenen wij  deze prijsvraag te moeten signaleeren als geheel 
onvoldoende. n de voorwaarden vinden wij  o.a.: 

t gebouw zal ruimt e moeten bieden voor  ongeveer  700 plaatsen 
gelijkvloers en 150 op de gaanderij. e bouwsom mag ƒ 33000.— 
niet te boven gaan; in deze bouwsom is alles begrepen: centrale 
verwarming, een toren-uurwerk , enz. ook ..de kosten van archi-
tectuur"  met welke eigenaardige term het programma vermoe-
delijk het architecten-houorarium bedoelt. 

Verlangd wordt een plan begane grond, de voornaamste gevels 
en twee doorsneden, beide zoodanig, dat daaruit de constructie 
van gebouw en toren is na te gaan. e hoofdgevel schaal 1 op,50; 
de andere teekeningen schaal 1 op 100. 
Verder: een memorie van toelichting en een gespecificeerde be-
grooting. En dit noemen de kerkvoogden een schetsontwerp! 

e beoordeeling zal geschieden door  het College van -
den, onder  adviseering der  overige kerkelijk e colleges ; van des-
kundigheid in de Jury is dus geen sprake. 
Verder  wordt medegedeeld dat f 33000. de maximum bouw-
som is, doch dat bij  de beoordeeling der  ingezonden ontwerpen 
de bouwsom zeer  zeker  van grooten invloed zal zijn bij  de keuze 
van het ontwerp. 

e volgende bepaling is wel de kroon op de minderwaardigheid 
van de voorwaarden: n de ontwerper  van het gekozen 
ontwerp, om welke reden ook, verhinderd is als bouwmeester 
van dat ontwerp op te treden, of n om redenen die 
niet genoemd behoeven te worden hem het bouwtoezicht niet 
wenschen op te dragen, zal hem voor  het gekozen ontwerp wor-
den uitbetaald een som van f 250. --, bij  acceptatie van dit bedrag 
wordt het ontwerp het eigendom van n en verkrij -
gen zij  het recht dit ontwerp voor  haar  te doen uitvoeren''. 

: geen prijzen, geen spoor  van deskundigheid van de Jury, 
volkomen onzekerheid, dat de bekroonde de opdracht voor  den 
bouw krijgt ; een eventueele schadeloosstelling aan den be-
kroonde van f 250. -, wat natuurlij k in dit geval veel te weinig is. 
n een advertentie werden bouwkundigen uitgenoodigd plannen 

in te leveren; over  de voorwaarden zouden kerkvoogden uit-
sluitend mondeling toelichting geven op twee bepaalde dagen. 

t geeft wel een merkwaardige kij k op de beschaving van deze 
heeren , dat zij  zich, waar  het hier  toch niet het 
eerste het beste schuurtje maar  een kerkgebouw betreft, niet 
gewend hebben tot de architecten-vereenigingen bij  de voorbe-
reiding van deze prijsvraag, maar  door  deze schandelijke voor-
waarden listiglij k architectonische krachten willen uitbuiten. 

n willen, zonder  eenige belooning uit te keeren, 
verschillende bouwkundigen arbeid laten verrichten en tegen 
elkaar  laten concurreeren; zij  zullen dan daaruit zelf het beste 

E E . 

l van de vill a te Bloemendaal. Architect . Th. Wijdevelt. 
Zie de losse plaat. 

kiezen; en krijgen dus het beste van veel arbeid voor  niets. e 
mededinger, die de zekerheid heeft, dat zijn project niet door 
deskundigen wordt beoordeeld, zoodat allerlei willekeurige in-
vloeden de bekroning zullen bepalen, heeft alleen de wel zeer 
schrale troost, dat, wanneer hij  no. één mocht zijn, zijn ontwerp 
misschien voor  uitvoering wordt aangewezen, of anders voor 
f 250. wordt afgekocht. 
Natuurlij k zal geen Architect, die zich zelf respecteert, aan deze 
prijsvraa g meedoen; alleen beunhazen en onbevoegden zullen 
misschien hun krachten er  aan wagen, met het vri j  wel zekere 
gevolg, dat op deze wijze een kerk wordt verkregen, die den 
naam „bedehuis"  volkomen onwaardig zal zijn, en die Apeldoorn 
zal ontsieren. J. G. 

E EN . 
n het voorgaande Bouwk. Weekblad komt de heer  van de Wijn -
persse op tegen enkele mijner  beschouwingen, verbonden aan 
een door  mij  geschreven gunstige beoordeeling over  een boek 
van de hand van een zijner  collega's. Als zoodanig zal zeker  het 
stukje van genoemden heer  niet veler  sympathie oogsten. 

j  valt mij  aan, omdat ik bij  het wiskundig onderwijs wat min-
der tij d aan bewijzen, en wat meer  tij d aan toepassingen wil 
besteed zien; komt met allerlei tegenbeweringen aandragen; 
hier  en daar  erg „hautain "  gedecreteerd, maar  nergens „be-
wezen". n leze daarom het opschrift hierboven ook figuurlijk) . 

j  heeft mijn beschouwingen zeker  willen bewijzen, en nu in 
zijn ijver  het vraagstuk niet goed gelezen. t komt meer  voor, 
maar  het is altij d een fout, welke zeker  een wiskundige, die een 
ander  wil kapittelen, niet mag maken. 

s het geheele schrijven is gebaseerd op mijn beschouwin-
gen, volgens hem over  wiskundig onderwijs aan middelbaar 
technici, iets waarover  door  mij  zelfs met geen enkel woord is 
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gerept. t geheele relaas, hetwelk blijkbaar eens moest worden 
geventileerd, had de schrijver  dus evengoed kunnen vast-
knoopen aan .de n van een e reis door  Willem 
C. Brouwer" , uit hetzelfde nummer als waarin ik mijn artikel 
schreef. 
k zou het dus hierbij  kunnen laten, wanneer  niet de oppervak-

kigheid van des schrijvers betoog een woord van protest ver-
diende. 

e heer  v. d. W. vraagt, op grond van welke ervaringen ik neer-
schrijf , dat tij d voor  wiskunde studie, uitgesponnen naar  zijn 
denkbeelden, ontbreekt. Zij  zijn voor  't grijpen. s de examen-
eischen voor  opzichter  van den Waterstaat, welke naast een 
massapraktische vakken, theoretische vakken bevatten, hier  en 
daar  nagenoeg evenver  gaand als voor  een . met vijfjarige n 
cursus; — zie den eisch, dat men na zijn 17e jaar  twee jaar  als 
ambachtsman moet werkzaam zijn geweest, en dat men op zijn 
21e jaar  het examen kan doen. t zal genoemde heer  niet moei-
lij k vallen met deze gegevens te bewijzen en daarna te gelooven, 
dat er  jaarlijk s alleen in deze groep al honderden jongelui stu-
deerende zijn, waarvoor  het hoogst gewenscht is. dat het wis-
kundig onderwijs geleid wordt in de banen, zooals ik mij  die 
denk, en zooals die door  zijn collega Visser  in diens leerboek in 
beginsel zijn gevolgd. 

Een bewijs, hetwelk gauw is geleverd, zal de praktische docent 
meestal niet achterwege laten ; een gezocht en ingewikkeld be-
wij s wel; doch den leergierigen jongeman, die er  om vraagt, 
leere hij  het, en zoo bereikt deze docent naar  mijn bescheiden 
meening meer  danU. mijnheer  v d.W.. die door  dik en dun ieder 
Uw bewijzen opdringt. Zoo wordt Uw verzuchting tot waarheid, 
dat de docent en niet de wiskunde de schuld ervan draagt, dat 
vele jongelui verwoede tegenstanders van wiskunde worden. 

e docent, die de gave en kunde bezit om af te dalen tot het peil 
van ontwikkeling zijner  leerlingen en daarop zijn onderwijs 
weet op te bouwen, zal dit niet overkomen t gebrek aan pae-
dagogische kennis, en de gemakzucht van sommige docenten, bij 
wier  onderwijs de leerling zich moet voegen naar  het peil van 
ontwikkelin g dier  docenten, moeten noodzakelijk tot een groot 
fiasco leiden. 

Gij  veracht het ..kunstje"  zoo zeer. n de praktij k is dit niet ver-
werpelijk e jonge man. die met behulp van een touwtje en van 
twee spijkers vlug de ellips trekt , heeft meer  waarde dan Uw 
volgeling, die nog niet eens recht voor  zijn papier  zit om 't vroe-
ger  geleerde bewijs weer  op te rakelen, wanneer  de eerste al 
lang weer  aan wat anders bezig is ! 
Ook Uw voorbeeld uit de praktij k is onjuist. Zeker  moet elk 
bovendeel steunen op een behoorlijk onderdeel; dat is erg ge-
wichtig gezegd, — maar  zag U wel eens een paalfundeering voor 
een directiekeetje heien? 
Wiskundekennis, bestaande in de handigheid en ervaring in het 
vlug toepassen van stellingen, enz., belieft de heer  v. d. W. „op-
geplakte kennis"  te noemen. j  vergeet, dat de tijd , aan „be-
wijzen te leveren"  besteed, nuttiger  kan worden gebruikt voor 
praktische zaken, en dat zelfs de door  hem bijgebrachte wis-
kundekennis altij d zeer  beperkt zal blijven. 

t alle opzichters behoorlijk praktisch onderlegd zijn en geef 
hun dan zoo'n dosis „opgeplakte kennis"  mede ; maar  de hemel 
behoede mij  voor  den onpraktischen mensch, met de „verguld e 
kennis", zooals de heer  v. d. W. zich dien denkt. 
Voor  de lezers van het Bouwkundig Weekblad acht ik dit vol-
doende, en de zaak voor  de meesten te weinig belangwekkend, 
om er  nog nader  op in te gaan. 

. B. N. . 

. m 

Banden „Bouwkuns t " . e banden voor  het Tweemaande-
lijksch Tijdschrif t „Bouwkunst "  1913 zijn verkrijgbaar  bij  de Fir -
ma n en Co. t 5 den g a f 0.75 het stuk, fr . p. 
post f 0.90. 

e a rlems chc Gevelwedstrijd. Over deze plaats gehadheb-
bende wedstrijd schrijf t de directeur  van s , 
de heer  J. C. Peereboom in zijn blad, en geeft daarbij  eenige 
juiste opmerkingen ten beste. j  juicht een dergelijke wedstrijd 
toe, maar stelt de vraag, of het niet beter  ware geweest, 
wanneer  men het bij  de gouden en de zilveren medailles had ge-
laten en zich niet had begeven in een groot aantal eervolle ver-
meldingen ; een bekroning moet een onderscheiding zijn, dus 
zeldzaam; bovendien wordt door  het groot aantal bekroningen 
de indruk op het publiek eenigszins verzwakt en gaat de herin-
nering aan de bekroningen verloren. 

Niemand is in staat deze geheele lijst van onderscheidingen in 
zijn hoofd te houden. Verder  is het een bezwaar, dat door  deze 
zeer  uitvoerige manier  van bekronen de indruk gewekt zou kun-
nen worden, alsof de niet genoemde gevels totaal verwerpelijk 
zijn , hetgeen toch (en de heer  P. heeft daarbij  bepaalde gevels in 
de gedachten) het geval ni§t wezen kan. 

e opmerking is zeer  juist; wanneer  men de talrijk e eervolle 
vermeldingen leest, valt het op, dat enkele gebouwen, wier  ge-
vels toch zeker  zoo goed zijn als menig vermeld gebouw, niet op 
de lijst voorkomen. 

e heer  P. acht de grootste waarde van een dergelijke prijs -
vraag niet gelegen in het bekronen van een bekwaam architect 
als wel in de opvoeding van het publiek, die er  mede bereikt kan 
worden. 
En om dit laatste te bevorderen geeft hij  den goeden raad, dat 
een album worde samengesteld, waarin de verschillende gevels, 
althans die welke met de medailles bekroond zijn, worden af-
gebeeld. e Jury kan dan hierbij  verklarende toelichting geven. 

t vruchtbare voorstel van den heer  Peereboom geven wij  de 
Afd . m en Omstreken der . t. bev. der  Bouwk., die 
dezen gevelwedstrijd organiseerde, in ernstige overweging. 

J. G. 

g van den . n de N. . Ct. is het volgende 
ingezonden stuk opgenomen. 
n uw blad van 5 r  staat de redevoering van den Burge-

meester  van Utrecht, uitgesproken bij  gelegenheid van de aan-
bieding eener  fontein voor  denhof, omsloten door  de -
gang van den . e Burgemeester  zou gezegd hebben, dat dit 
geschenk was de „bekronin g van het vele dat de gemeente deed 
en nog doet, om deze g in haar  ouden luister  te 
herstellen". 
Of uw verslaggever  heeft slecht geluisterd, óf de Burgemeester 
kent de geschiedenis van de g niet. Want het is een 
feit dat de gemeente Utrecht nooit iets heeft gedaan, nooit een 
cent heeft uitgegeven, om dit belangrijk monument"  in zijn ouden 
luister  te herstellen. e gemeente stak er  geen vinger  naar  uit, de 
kerk ook niet; het k evenmin. t monument lag in het hart 
der stad, absoluut verwaarloosd. Toen ik, nu ongeveer  35 jaren 
geleden, mij  die zaak wenschte aan te trekken, werd eerst aan 
B. en W. van Utrecht officieel gevraagt of de stad zich soms als 
eigenaresse beschouwde en of zij  voornemens was iets te doen tot 
behoorlijk e instandhouding van het monument. Op beide vragen 
luidde het antwoord droog ontkennend. p heeft de zeer 
kostbare restauratie van het monument plaats gehad, geheel en 
al op kosten van 's s schatkist. Van de gemeente kon zelfs 
niet verkregen worden dat er  een voldoend politietoezicht 
georganiseerd werd. e straatjongens wierpen al de ruiten in. 
Tot dri e malen toe werden de ruiten van rijkswege hersteld. 

a heeft de minister  den strij d tegen de kwajongen opge-
geven. 

e belangstelling in de g dateert van den tegenwoor-
woordigen Burgemeester  ; vroeger  bestond zij  niet. 

V I C T O R D E S T U E R S , 9 r  1913. 

E E . 

Vill a te , v. t 6, van . . C. de Voogt-Voogel. Architect 
. P. C. de Bazel. Bekroond met een zilveren medaille, uitgeloofd door  de gemeente 

. 

Achtergevel van de vill a te , van t 6. 
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E E . 

e ..de Steenhaag''  te , Zonnelaan. Eigenaar  en architect J. B. van . 
Bekroond met een zilveren medaille, uitgeloofd door  de gemeente . 

Vill a te Bloemendaal, Bloemendaalsche Bosch, van den heer  E. J. Everts. Architect 
. Th. Wijdevelt. Bekroond met een zilveren medaille, uitgeloofd door  de vereeni-

ging : „Bloemendaal's Bloei." 
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n ter  bespreking van het t g . 

k Ned. . gemeente te Apeldoorn. — -
vergadering op g 9 . — Jaarverslag der  Per-
manente Prijsvraag-Commissie. — R E D A C T I O N E E L G E D E E L T E . 

e Fundeeringen te Amsterdam, door . B. N. Bolderman. 
t aesthetisch gedeelte van Stedenbouw. Verslag der 

lezing van  P. Berlage. e nieuwe Verkeersweg te Am-
sterdam. Commissie voor  het Stadsschoon. e -
lemsche gevelwedstrijd. Sociale Techniek in het Zuiden. 
— . Berichten. t een plaat. 

. 

G V A N N T E

G V A N T T G 

. t r  brengt in herinnering, dat spoedig 
een vergadering van n der j  tot Be-
vordering der  Bouwkunst zal worden uitgeschreven ter  bespre-
king van het t betreffende de bij  de keuring van hout te 
stellen eischen, opgesteld door  de commissie bestaande uit afge-
vaardigden van het . . v. , de . tot Bev. der 
Bouwk.. den Ned. Aann. Bond en den Bond v. h in Neder-
land, welk t is gepubliceerd in B. Weekblad 1913, no. 
11 en 12. 
Ten einde een practisch resultaat van deze bespreking te 
bevorderen verzoekt het r  den n 
hun eventueele opmerkingen betreffende het t v ó ór 31 

r  a. s. te willen mededeelen aan het Bureau der -
schappij, t 402, Amsterdam. 

. . E T E . 

Amsterdam, 15 r  1913. 

Aan de Besturen der Constitueerende Vereenigingen. 

 Heeren. 

e P.P.C. heeft de eer  U bij  dezen te berichten, dat in haar  han-
den kwam een programma voor  een prijsvraag voor  een kerk 
voor  de Ned. . Gemeente te Apeldoorn en het , uitge-
schreven door  de j  aldaar. 

t programma voldoet in geen enkel opzicht aan de Algemeene 
n voor  Nationale Bouwkundige Prijsvragen. 

e Commissie wendde zich tot genoemde j  meteen 
daarop wijzend schrijven, en het verzoek om alsnog het pro-
gramma in overeenstemming met de A. . te willen brengen. 
Zi j  moet inmiddels deelneming aan genoemde prijsvraag ont-
raden en verzoekt U dit in Uw orgaan te willen kenbaar  maken. 

, namens de P.P.C. 

C. N. V A N . Secretaris. 

G O P G 

9 . 

Aanwezig waren de heeren: A. Salm G.Bzn., voorzitter. A. W. C. 
, J. W. h en Alb . Otten. benevens de Alg. Secretaris 

J. Gratama. 
Betreurd werd, dat de overige leden van het r 
niet ter  vergadering aanwezig waren, te meer  omdat 
door  onvoltalligheid geen besluiten betreffende belangrijke 
onderwerpen genomen konden worden. Waar het hoofddoel 
van deze vergadering was: bespreking van het gewijzigde 
Concept Statuten en Alg. . t voor  de saam te 
smelten vereenigingen j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst en Bond van Ned. Architecten, opgesteld door  de Fusie-
Commissie, moest nu van deze bespreking worden afgezien. 
Ook een voorloopige bespreking door  de aanwezige leden kon 
weinig vruchtbaar  zijn, omdat de beide leden der  Fusie-Com-
missie, tevens leden van het , de heeren S. de 
Clercq en J. A. G. van der  Steur, verhinderd waren aanwezig 
te zijn. 

r  de Fusie-Commissie was bepaald, dat g 9 r 
's middags de vergadering van de besturen der . en van den 
Bond met de Fusie-Commissie zou plaats hebben, waarin over 
de gewijzigde Concept Statuten en Alg. . t op-
gesteld door  de Fusie-Commissie, van gedachten zou worden 
gewisseld. ') 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
ring der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

') e regeling is overeenkomstig het schrijven van de Fusie 
Commissie aan de Besturen van de j en van den Bond. t 
1913, welk schrijven is afgedrukt bij  het Concept Statuten en Alg. 

. , welk concept den Architect n is toe-
gezonden. 
n genoemd schrijven wordt de geheele behandeling van het 
fusie-vraagstuk geregeld, met welke regeling de Architect , 
in hun vergadering van 18 i 1913 accoord zijn gegaan. n dit 
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r  het Bestuur  van den B. N. A. was echter  te kennen ge-
geven, dat genoemd gewijzigd-concept te kort in zijn bezit was 
geweest, om het in een Bestuursvergadering te behandelen. 

n waren 2 Bestuursleden verhinderd de vergade-
rin g op 9 r  bij  te wonen, zoodat verzocht werd de ver-
gadering een 14 dagen uit te stellen. 
n verband hiermede werd de vergadering door de Fusie-com-

missie bepaald op 19 r  1913. 
t bleek het r  in zijn vergadering van 9 , 

bij  de voorloopige bespreking van het gewijzigd concept Statu-
ten en Alg. . , dal het onderwerp een uitvoerige 
bespreking door  het r  eischt. zcodat besloten werd 
opnieuw een speciale g hieraan te 
wijden. Aangezien het verder  niet wenschelijk bleek, dat deze 

g zoo kort op die van 9 r  zou 
volgen, werd besloten hiervoor aan te houden de volgens 
reglement voorgeschreven vergadering, namelijk de eerste 

g van iedere maand, dus op 6 Januari 1914; de Fusie-
commissie zou in verband hiermede verzocht worden, den 
datum der  gecombineerde vergadering boven bedoeld, te ver-
zetten tot na 6 Januari 1914 (')

2de Heemschut Conferentie. Als afgevaardigden der . op 
deze Conferentie, welke 29 en 30 r a. s., gehouden 
wordt , waren benoemd de heeren A. Salm GBzn. Voorzitter 
der , F. J. z B. . en J. B. van m B. . Aangezien 
de heer z verhinderd was de benoeming te aanvaarden, 
werd in diens plaats benoemd de heer G. Versteeg. 

t overig behandelde is niet voorpublicatie geschikt. 

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

E . 

G OVE  1913. 

Aan de Constitueerende Vereenigingen. 

e Permanente Prijsvraagcommissie heeft de eer  U bij  deze 
verslag te geven van hare werkzaamheden in het afgeloopen 
jaar  (1 . 1912—1 . 1913). 

t maal kan het verslag kort zijn. daar  er  geen aanleiding bestaat 
tot meer  uitvoerige principieele beschouwingen zooals bij  de 
samenstelling der  beide vorige jaarverslagen het geval was. 
zoodat kan worden volstaan niet een kort résumé van den arbeid 
der  Commissie. 

e bestond in: 
1°. het geven van adviezen aan prijsvraag uitschrijver s die hare 
bemiddeling inriepen. 
2". het aanbieden van de diensten der  Commissie aan prijsvraag 
uitschrijvers. 
3". het uitbrengen van adviezen aan de besturen der  Consti-
tueerende Vereenigingen over  uitgeschreven prijsvragen, en 
4". het ondernemen van een herziening der  Algemeene n 
en van het k t der  Commissie. 
Ad 1°. Om advies werd gevraagd: 
a. door de Amsterdamsche Commissie plan 1813 over eene uit 
te schrijven prijsvraag voor een monument op den m te Am-
sterdam. n eene correspondentie zette de P. P. C. hare denk-
beelden omtrent het inrichten van een zoodanige prijsvraag uit-
een, doch de Commissie meent dat de prijsvraag niet doorging, 
althans haar  kwam daaromtrent niets meer  terkennis; 

schrijven staat vernield: 
Sub 3. r  (d. w. z. de Fusie-Commissie) op te dragen daarover 
(d.w.z. over  de wijzigingen in de Concept Statuten en Alg. . . 
aangenomen in de n van de j en van den 
Bond) aan de Vereenigingen te rapporteeren, en indien mogelijk, 
gewijzigde voorstellen voor  Statuten en t in te dienen; 
Sub 4. e Besturen te machtigen in eene gecombineerde ver-
gadering met de Fusie-Commissie over  die voorstellen haar ge-
voelen te kennen te geven. 
') s heeft de Fusie-Commissie aan dit verzoek voldaan 
en is deze vergadering vastgesteld op Vrijda g 9 Januari 1914. 
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b. door de Sociaal technische Vereeniging van democratische 
s en Architecten omtrent een prijsvraag voor een 

„Tuinstad" . e P. P. C. gaf, ofschoon het hierbij  een studieprij s 
vraag gold, eenige inlichtingen, met inachtneming waarvan de 
prijsvraa g werd uitgeschreven. 
c. door  de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten 
over een prijsvraag van een schoolgebouw met onderwijzers-
woning. 
Ook hier  gold het een studieprijsvraag, waarbij  echter  met het ad-
vies der  Commissie bij  de uitschrijvin g werd rekening gehouden. 
d. door de Vereeniging „het Oosten"  te m in zake een 
uitgeschreven gevelwedstrijd, welke wedstrijden geheel buiten 
de bemoeienissen der  P. P. C. vallen, wat aan de betrokken Ver-
eeniging werd medegedeeld. 
e. r  de Commissie voor het stichten van een „Verzorgings-
huis"  te ; de P.P. C. confereerde herhaaldelijk met 
deze Commissie en adviseerde haar  omtrent de samenstelling 
van het concept programma, de keuze der  juryleden, enz. Vol-
gens besluit van den Gemeenteraad d.d. 23 Sept. j.l . is definitief 
tot een prijsvraag besloten. s deze belangrijke prijsvraag nog 
niet uitgeschreven, zoo mag verwacht worden dat dit eerlang 
zal geschieden. 
/. door het gemeentebestuur  van m in zake het uit-
schrijven van een prijsvraag voor een s van die ge-
meente. e P. P. C. bezocht daartoe die gemeente om het dage-
lijksch bestuur  te adviseeren bij  de keuze van een terrein voor 
dien bouw. en gaf haar  advies omtrent de inrichtin g der  prijs -
vraag, de uit te loven prijzen, de samenstelling der  jury , enz. 

e P. P. C. acht het een verblijdend teeken dat haar  tusschen-
komst van zoo. velerlei zijden werd gevraagd en meent daarin 
een langzaam doorwerken en gewaardeerd worden der  Alge-
meene n te mogen zien. 
Ad. 2".  Aanbieding van de diensten der  P. P. C. had plaats op 
het bij  geruchte vernemen van het mogelijk uitschrijven van 
prijsvragen. 
a. aan een ingezetene van Schiedam, voor  een prijsvraag voor 
een Ziekenhuis aldaar. Bericht werd echter  ontvangen dat van 
zoodanige prijsvraag geen sprake was. 
6. aan de Steenkolenhandelsvereeniging te m voor een 
prijsvraa g voor een kantoorgebouw voor  die Vereeniging. Ook 
van deze Vereeniging werd bericht ontvangen dat geen voor-
nemen bestond een prijsvraag uit te schrijven. 

r  is gebleken dat de Vereeniging eene besloten mededin-
ging onder een aantal architecten voor  zulk een gebouw heeft 
uitgeschreven. 
Waar echter  nog niet is geregeld de verplichting der  leden van 
de C. V. ingeval van uitnoodiging tot zulk eene mededinging, en 
de P. P. C . gezien het geval koloniaal , niet bevoegd is 
tot ingrijpen , heeeft zij  gemeend zich niet verder  met deze 
mededinging te moeten inlaten. 
Ad. 3». Adviezen aan de besturen der  C. V. werden uitgebracht, 
behalve over  bovengenoemde prijsvragen waar  daartoe aan-
leiding bestond, omtrent de besloten mededinging voor een 
tentoonstellingsgebouw voor de e afdeeling der  ten-
toonstelling te San Francisco. 

j  bleek wederom de wenschelijkheid eener  regeling, waar-
naar  in dergelijke concurrenties, besturen en leden der  constitu-
eerende Vereenigingen zich konden richten. 
Ad. 4". n aansluiting met de algemeene beschouwingen in het 
jaarverslag der  P. P. Cover  1912 heeft de Commissie gemeend 
eene herziening der  A. . te moeten ondernemen, waarbij  ge-
tracht werd tegemoet te komen aan de bezwaren, die bij  de toe-
passing der  A. . aan den dag waren getreden. 

n 15en Juli 1913 mocht de Commissie hare wijzigings-voor-
stellen met toelichting aan Uwe Vereenigingen doen toekomen, 
en in hoofdstrekking door de vergaderingen zien goedkeuren. 
Slechts één punt, n.l. de wijze waarop het beginsel der  bekende 
„moti e van der  Pek"  in de A. . behoorde te worden verwerkt, 
gaf aanleiding tot de Commissie het verzoek te richten hare aan-
dacht nader  aan dat punt te wijden en nieuwe voorstellen daar-
omtrent te doen. 

r  verschillende omstandigheden kon de Commissie daaraan 
niet zoo tijdi g gevolg geven als zij  wenschte, doch zij  vertrouwt 
dat spoedig de belemmerende oorzaken uit den weg zullen zijn 
geruimd en zij  aan de haar  gegeven opdracht zal kunnen voldoen. 

e samenstelling der  Commissie werd gewijzigd door het af-
treden van den heer  P. J. de Jongh, die zich niet herhiesbaar 
stelde en vervangen werd door  den heer . G. Jansen, zoodat de 
Commissie is samengesteld als volgt: 

A. Salm G. Bzn., voorzitter, aftr . 1914. 
C. N. van Goor, secretaris, aftr . 1915. 

. G. Jansen, penningmeester, aftr . 1916. 

 over 1913. 
Ontvangsten. Uitgaven. 

Verkoop van exempla- Bureaubehoeften . . ƒ 3. -
ren der  A.  ƒ 0.50 Copieerwerk . . . . „27.25 

r  de Constitueeren- n ten behoeve 
de Vereenigingen aan der  gewone Commis-
te vullen te kort (art. 11 sievergaderingen . . „22 .80 
huish. ) . . „66.52 porti ƒ 10. -f ƒ 0.50-f-

ƒ67.02 ' 3 - 4 7 = .13.97 

ƒ67.02 

e Penningmeester . G. J A N S E N . 

Amsterdam, r  1913. 

e Permanente prijsvraag Commissie 
A. S A L M G. B Z N . , voorzitter. 
C. N. V A N G O O R , secretaris. 

. G. J A N S E N , penningmeester. 

. 

E N T E 
B . Q 

door . B. N. . 

T ĵ^j  et zal velen niet onbekend zijn, dat Amster-

dam nog voor  een groot gedeelte als „Polder -

stad"  moet worden beschouwd; dat wil zeg-

"  gen, dat vele terreinen loozen op wateren, 

welke kunstmatig op een zeker, ten opzichte van de 

algemeene hoogteligging dier  terreinen meestal vri j 

laag — peil worden gehouden. 

t deze poldertoestand op het bouwen in bedoelde 

stadsgedeelten van grooten invloed is, zal wel geen 

nader  betoog behoeven. k meen er  echter  op te moeten 

wijzen, dat de poldertoestand in Amsterdam op veel 

meer  terreinen aanwezig is dan men volgens de „Bouw -

verordening"  zoude meenen. s volgens het be-

paalde in die verordening (zie art. 6, vierde lid) wordt 

aldaar  alleen het op fig.  met een arceering aangedui-

de stadsgedeelte als „polderstad"  aangemerkt, en zijn 

alleen daar  afwijkende bepalingen omtrent ophooging, 

bodemafsluiting, enz. bij  nieuw te bouwen perceelen 

(artt . 98, 115, enz.) en bij  de loozingsinrichting voor 

hemel-, grond-, huis-, bedrijfswater  en drekstoffen van 

toepassing. (*) n werkelijkheid liggen nagenoeg alle 

(*) Sedert de inwerkingtredin g der  Bouwvordering zijn de mee-
ningen en toestanden eenigszins gewijzigd, zoodat de voorschrif-
ten, omtrent de loozingsinrichtingen in de genoemde verorde-
ning opgenomen, in alle opzichten geen zuiver  beeld meer 
geven van de regelen, bij  die inrichtingen in acht te nemen. Een 
wijzigin g dier  voorschiften is in studie. 

terreinen buiten de Singelgracht binnen de grenzen der 

polders (zie fig. 1.) 

t bovendien deze poldertoestand met het oog op een 

goede rioleering dikwijl s zeer  hinderlij k is en het Ge-

meentebestuur  bindt aan allerlei voorschriften en in-

zichten van de diverse Polderbesturen, die evenals 

zoovele potentaten en potentaatjes een goede en snelle 

afdoening van vele zaken in den weg zitten, zal ook 

ieder  bij  eenig nadenken wel inzien. s het Stads-

bestuur  houdt rekening met de belangen van alle in-

woners gelijktijdig , welke belangen niet altij d dezelfde 

zijn als die van het kleine kringetj e der  polderbewoners, 

voor  wier  belangen het Polderbestuur  meent te moeten 

opkomen. p thans verder  in te gaan is niet mijn 

bedoeling, maar  wel om te wijzen op een ander  groot 

uit den „poldertoestand"  voortvloeiend inconvenient 

bij  het bouwen. 

s al schrijf t de Bouwverordening voor  (art. 70), 

dat bij  nieuw op te richten perceelen de bouwterreinen 

aan het polderverband moeten worden onttrokken, dan 

zullen deze terreinen toch nog blijven worden „bema-

len" , zoolang niet alle terreinen in de omgeving zijn 

ontpolderd. e invloed van deze bemaling doet zich 

gevoelen in een verlaging van den grondwaterstand, — 

en waar  overal in Amsterdam de toestand van den bo-

dem van dien aard is, dat het bouwen van huizen moet 

geschieden op een „paalfundeering"  zal deze verlaging 

van den grondwaterstand dwingen tot het ten opzichte 

van de terreinhoogte diep daaronder  leggen van den 

bovenkant der  fundeering, en dus ook tot het maken van 

veel metselwerk tot diep onder  het terrein. t is na-

tuurlij k kostbaar  en heeft het aanzijn gegeven aan vele 

slechte woningtoestanden; immers nu men toch de mu-

ren tot op groote diepte onder  het terrein moest maken, 

wenschte men deze te benutten, en zijn op deze wijze 

vele „souterrains"  gebouwd, waarvan vele in bewoon-

baarheid uit een hygiënisch oogpunt weinig op de 

„kelderwoningen"  voor  hebben. r  de voorschriften 

der  Bouwverordening is het thans niet meer  mogelijk, 

gebrekkige souterrainwoningen te bouwen, doch dat 

neemt niet weg, dat men nog steeds gedwongen is een 

diepe, kostbare fundeering te maken en veel metselwerk 

onder  den grond zonder  veel nut te moeten aanbrengen. 

e geaardheid van den Amsterdamschen bodem is na-

tuurlij k ongelijk. n fig. 2 (') geef ik een doorsnede van 

dien bodem naar  de uitkomsten, verkregen bij  een 

grondboring in de Van . Nu is de toestand 

elders weer  eenigszins anders, doch de in de figuur 

zichtbare zandlaag op 12.50 . . ~- A.P.,hier 

dichter  bij , daar  verder  van de oppervlakte verwijderd , 

geeft op vele plaatsen eenigen steun aan den onderkant 

der  palen, welke verder  „op de kleef"  hangen. t men 

door  die laag heen, dan zal men eerst weer  op meer-

(') e figuur is overgenomen uit het „Beknopt leerboek der 
Waterbouwkunde"  van . B. N. Bolderman en A. W. C. s ; 
Uitg. . J. Veen. 
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Fig. 1. 
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dere diepte ( i 19.50 . — A.P.) „stuit "  verkrijgen . e 
gemiddelde lengte der  hier  ter  stede gebezigde palen 
bedraagt dan ook zelden meer  dan 12 a 14 . 
n fig. 1 is het polderpeil (') aangegeven van de ver-

schillende polders, tot welke diepte men volgens de be 
palingen der  Bouwverordening (art. 102) ook moet fun-
deeren.  mag men ook hooger fundeer en, wanneer 
de normale grondwaterstand ter plaatse hooger is (art. 
102, laatste lid). t nu komt voor  op die polderterrei-
nen, welke reeds zijn opgehoogd en aansluiten tegen 
andere terreinen, waarin het grondwater  op het stede-
lij k peil (0.50 . -:- A.P.) staat. e ophooging belet dan 
gedeeltelijk de afvloeiing van het grondwater  naar  den 
polder  (*). 

e meer  dus de afstand van het bouwterrein tot de 
grens tusschen ophooging en polder  bedraagt, hoe min-
der de afmaling in den polder, en hoe meer  de verhoo-
ging door  de aanraking met het stedelijk grondwater 
zich zal laten gevoelen. n kan dan fundeeren op een 
peil, liggende boven het -polderpeil"  en beneden het 
„stadspeil" . 

t men echter  nog nabij  de grens der  ophooging, dan 
zal het fundeeringpeil ook betrekkelij k weinig verschil-
len van het polderpeil. e ophooging der bouwterreinen 
moet volgens de bepalingen der  Bouwverordening in 
de nieuwe stad (het normale geval) geschieden aan de 
stadszijde van het Y tot 0.70 . + A.P. en tot 1.— . -f-
A.P. aan de „Overzijd e van het Y" . n kan dus in on-
gunstige gevallen zijn gedwongen te fundeeren tot  3 

. beneden het terrein. 
"Waar nu de stad zich steeds uitbreidt , en het te voor-
zien is, dat vele terreinen thans gelegen dicht nabij 
den polder  en met een grondwaterstand, nagenoeg 
overeenkomende met dien van het polderpeil, - door 
de steeds voortgezette ophooging straks een groot eind 
van de grens der  ophooging zullen zijn verwijderd , en 
dus ook de grondwaterstand aanzienlijk zal zijn geste-
gen, daar  is het dubbel jammer, de aan een diepe fun-
deering verbonden kosten te maken, omdat de redenen, 
welke tot het diep fundeeren noodzaken, spoedig op-
houden te bestaan. 

Zij n er  nu middelen, welke een wijze van bouwen op 
een hooger  peil in zulke overgangsperioden mogelijk 
maken? 

e zijn twee middelen toegepast: 1°. het bezigen 
van een ander  fundeeringsmateriaal, hetwelk niet, zoo-
als hout, steeds onderwater  moet zijn gelegen; 2 h et 
bezigen van gedeeltelijk gecreosoteerde palen en ge-

(') Waar hier  over  „polderpeil "  wordt gesproken, wordt daar-
mede steeds „polderzomerpeil"  bedoeld. 
('-) Bovendie zijn hier  nog opgemerkt, dat door  bijzondere om-
standigheden de grondwaterstand wijzigingen kan ondergaan. 
Zoo is de bemaling van het Sarphatipark de oorzaak van een 
verlaging van den grondwaterstand in de naaste omgeving van 
dat park; terwij l omgekeerd het onderwaterzetten der  ijsbaan 
des winters verhooging van den grondwaterstand op het -
seumterrein ten gevolge heeft. Ook dit laatste kan hinderlij k 
worden wanneer  de wanden van kelders e. d. over  geen vol-
doende hoogte „waterdicht "  zijn. 

creosoteerd fundeeringshout. Als materiaal onder  1° 
genoemd komt hoofdzakelijk beton in aanmerking; bij 
het tweede middel rekent men er  op, dat de van boven 
gecreosoteerde paal, geslagen in terreinen met een laag 
grondwaterpeil, het wel zóó lang uithoudt, totdat het 
grondwater  door  voortgezette ophoogingen is gestegen 
tot boven den bovenkant der  fundeering, en er  dan voor 
vergaan geen gevaar  meer  bestaat. Aan beide middelen 
zijn bezwaren verbonden. 
Bezigt men beton als materiaal, waarvan men de palen 
vervaardigt, dan is het nog geen uitgemaakte zaak, in 
hoeverre de grondwaterzuren, waaraan het grondwater 
te Amsterdam plaatselijk zeer  rij k is, het beton aan-
tasten. n persoonlijke meening daaromtrent is ech-
ter, dat de schade, te duchten wegens aantasting van 
het beton door  veen- en andere grondwaterzuren, in-
dien men „vette"  betonmenging bezigt, niet groot kan 
zijn. Ten eerste, omdat vette beton door  deze zuren niet 
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Fig. 3. 

zoo licht wordt aangetast, en ten 
tweede, omdat in het grondwater  na-
genoeg geen stroomingen optreden, 
zoodat de plaatselijke, nabij  het be-
ton aanwezige, zuren eenmaal uitge-
werkt zijnde, niet direct door  nieuw 
grondwater  met een versche hoeveel-
heid zuren worden vervangen, terwij l 
ook de vorming van een nieuwe hoe-
veelheid zuur  ter  plaatse uiterst lang-
zaam geschiedt. Evenwel worden 
omtrent de werking van grondwater-
zuren op beton proeven genomen. 
Wi l men zekerheid hebben, dan kan 
men den uitslag dezer  proeven af-
wachten. 

Wat de betonpalen zelf aangaat, 
daaromtrent zijn meerdere stelsels 
van toepassing. n hoofdzaak komen 
deze neer  op het bezigen van mas-
sieve met ijzer  gewapende palen en 
holle kolommen. Om hieromtrent niet 
in herhalingen te vervallen, verwij s 
ik naar  hetgeen daaromtrent is ge-
schreven in het Bouwkundig Week-
blad van 21 Juni j.l . 
Tegen betonpalen heb ik dri e bezwa-
ren: 1°. e technische moeilijkheden 
en groote kosten, welke aan het „in -
heien"  of „inpulsen"  zijn verbonden; 2° dat het draag-
vermogen alleen door  proefbelasting en niet direct uit 
den verkregen „stuit "  is te bepalen; en 3° dat zij  niet 
zoo zeer  in weeke grondsoorten één geheel met de om-
geving worden, als zulks bij  hout het geval is, van wege 
het in het hout dringen der  door  het inheien „papach-
tig"  geworden omgeving. 

Wat het tweede middel aangaat, het bezigen van gedeel-
telij k gecreosoteerde palen, daaraan is het nadeel ver-
bonden, dat dit middel kostbaar  is, door  de onhandel-
baarheid der  lange palen tijdens het creosoteeren, en 
het transport daarvan naar  de creosoteerinrichting. Ook 
moet ,dit gedeeltelijk creosoteeren met de meeste zorg 
geschieden, wil men van een behoorlijke en voldoend 
diepe impregnatie zijn verzekerd, terwij l men na het 
inheien den kop van den paal weer 
moet afzagen, dus altij d gevaar 
loopt, een niet gecreosoteerd ge-
deelte van het hout bloot te leggen. 

r  het technisch bureau van de 
heeren h &  Schneider" 
te d (Vorarlberg) , zag ik op de 

e Baufachausstel-
lung"  te g een model eener 
constructie voor  een verlenging 
van een heipaal tentoongesteld, 
welke m.i. voor  Amsterdamsche 
toestanden uitermate geschikt is. 

e constructie is uiterst eenvou-
dig. Om het boveneinde van den Fig. 4. 

paal over  circa 35 . lengte wordt 
een mantel van plaatijzer  geschoven 
van willekeurige lengte en welke dus 
boven den paal uitsteekt; nabij  den 
bovenkant van den paal iets wijder 
is, en door twee ijzeren banden is ver-
sterkt (zie fig. 3.) n den kop van den 
paal wordt nu vervolgens een smeed-
ijzeren wigring (zie fig. 4) geslagen, 
waardoor  de houtvezels ter  zijde uit-
zetten, en vastdrukken tegen de wan-
den van den plaatijzeren mantel, 
welke door  zijn tapschen vorm nu 
niet meer  van den paal kan worden 
afgelicht, noch door  de groote wrij -
ving langs den paal kan omlaag 
schuiven. n heit den paal eerst tot 
 1 . boven den grondwaterstand 

in, brengt den mantel en de wigring 
aan en heit met een opzetter  in den 
mantel nu den paal tot onder  den 
waterstand af. Nadat de opzetter 
weer  is verwijderd , brengt men in 
den mantel ijzerstaven aan en giet 
hem vervolgens met beton vol. 

t graven en drooghouden van een 
diepen fundeerings put is bij  deze 
methode dus niet meer  noodig. Op 
deze wijze kan men dus een houten 

paal verlengen met een verlengstuk van gewapend 
beton. Op de verlengstukken kan men nu een plaat of 
balk van gewapend beton en daarop het metselwerk 
aanbrengen. e ijzeren mantel om het beton beschermt 
het beton tegen de inwerking van schadelijke bestand-
deelen, in het grondwater  aanwezig. 

e methode zal zeker, doordat men heel wat metsel-
werk bespaart, aanzienlijke bezuinigingen op de bouw-
kosten met zich brengen, te meer  daar  ook de bouwput 
veel minder  diep behoeft te worden ontgraven. t 
aanbrengen der  beschermende ijzeren mantels is het 
meest kostbare, doch ik voor  mij  zoude er  geen bezwaar 
in zien, deze mantels niet langer  te maken dan een 60 . 
zoodat zij  slechts een 25 . boven den paal uitsteken, 
en ze alleen laten dienen als verbinding van houten-

en beton-paal, daar  ik de inwerking 
van het grondwater  op vette beton, 
zooals boven is betoogd, niet zoo 
zeer  vrees. r  gevaar  voor  het 
knikken der  korte betonverleng-
stukken zoo goed als uitgesloten is, 
en het beton ten minste evenveel 
drukweerstand heeft als hout, is 
een minimale ijzerwapening (2°/0 

van de benoodigde doorsnede dus 
b.v. bij  10.000 . belasting 5 
staven van 12 ) voldoende. 

e geschetste methode heeft het 
nadeel, dat de opbouw eenigen tij d 
moet stil liggen om het beton der 

1 
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verlengstukken tij d te geven om te 
versteenen. 
s met zekerheid te zeggen, dat de 

poldergrondwaterstand met eenige 
jaren wordt opgeheven, dan kan men 
nog een anderen weg bewandelen, 
en wel door  op de beschreven wijze 
den heipaal af te heien tot beneden 
den poldergrondwaterstand op het 
oogenblik van het bouwen, en dezen 
te verlengen met een houten verleng-
stuk, hetwelk vooraf is gecreosoteerd. 

e verlengstukken, welke dus voor 
Amsterdamsche toestanden in het 
ongunstigste geval nog geen 3. . 
lang behoeven te zijn, kan men be-
trekkelij k goedkoop creosoteeren, 
terwijl , omdat zij  in hun geheel in 
den creosoteerketel kunnen worden 
gelegd, men zich van een voldoende 
impregnatie vrijwe l kan verzekeren. 

e constructie blijf t ongeveer  als 
boven beschreven (zie fig. 5). e 
mantel, een 70 . lang, voorzien 
van dri e ringen, loopt in het midden 
iets wijder  uit. n den paal, zoowel 
als in het verlengstuk, wordt weder 
een smeedijzeren wig-ring geslagen, 
zooals de figuur  aangeeft. e onderste 
wig dient om den kop van den heipaal 
uit te zetten, de bovenste klemt op gelijke wijze het 
ondereinde van het gecreosoteerde verlengstuk in den 
mantel vast, waardoor  paal en verlengstuk tot één 
doorgaand geheel worden verbonden. 
Waar dus te verwachten is, dat de poldergrondwater-
toestand na verloop van korten tijd , b.v. na een tiental 
jaren is verdwenen, zou ik aan deze laatste methode de 
voorkeur  geven, omdat: 1° zij  minder  kostbaar  is: 2° 
het bouwwerk onafgebroken kan worden voortgezet; 
3° vrees voor  inwerkin g van hinderlijk e bestanddeelen 
in het straks opkomende grondwater  is uitgesloten. 

T -
m T E VA N , g 

G der  lezing gehouden door . P. E 
voor  het Civ. en Bouwk. Studenten Gezelschap .Prac-
tische Studie"  te . 

erlage sprak ongeveer  als volgt over  steden-
bouw en stedenschoonheid. 
-Wellicht is het U bekend wat men in -
land onder  „Stadtebauliche Einheitsplane" 

verstaat. t zijn de grafische statistieken van den groei 
en ontwikkeling eener  stad zelve, van hare bevolking 
en der  verschillende bronnen van bestaan in den meest 
uitgebreiden zin genomen. e grafische voorstellin-
gen geven ons een duidelij k beeld van de uitbreiding , 
bebouwing en bewoning der  steden, een der  voornaam-

ste en eerste voorwaarden om te 
komen tot de oplossing van het vraag-
stuk, de stedenbouw in het algemeen. 

e stad! s het mogelijk, éénig begrip 
te noemen zoo belangrijk als dit? 

s de geschiedenis en ontwik-
keling der  stedenbouw, is de geschie-
denis en ontwikkeling der  mensch-
heid. 
Zoo zullen dan ook de ontwikkeling 
der stadskunst en bouwkunst van de 
toekomst identiek zijn aan die onzer 
samenleving en voorzoover  wij  deze 
kunnen vóórvoelen, zal zij  zijn van een 
burgerlijk , een demokratisch karak-
ter. s Aristoteles zeide e stad 
is de plaats waar  mannen een ge-
meenschappelijk leven leiden ter  be-
vordering van een edel doel." 

t zijn in dezen tij d vooral de -
schers, die bezig zijn het noodige ma-
teriaal te verzamelen om te komen 
tot een meer systematische d.i. weten-
schappelijke bestudeering van het 
stedenbouwkundige vraagstuk, om 
daardoor  te vinden een rationeele, 
d. w. z. een praktisch aesthetische 
oplossing. 

e snelle ontwikkeling van de -
sche steden gedurende de laatste jaren verklaart het 
feit, dat de s zich meer  dan eenige andere 
natie met de wetenschappelijke oplossing van het 
vraagstuk hebben bezig gehouden. 

Spreker  ging vervolgens over  tot een korte historische 
inleiding, alvorens deze wetenschappelijke methode 
nader  te behandelen. 

Volgens Baumeister  staat het vrijwe l vast, dat aan den 
handel de meeste steden hun ontstaan te danken heb-
ben; en ook in onzen tijd , wanneer  in nog ongeculti-
veerde landen steden worden gesticht, bestaat hiervoor 
dezelfde oorzaak. 
n het algemeen waren het dus oeconomische oorzaken 

waardoor  de oorspronkelijke wooncentra ontstonden, 
na de periode van het wonen der  menschen op afzon-
derlijk e hoeven. 
Geen enkele reden kennend om datgene, wat voor  het 
ontstaan en de ontwikkeling der  Nederlandsche steden 
geldt, niet te doen gelden voor  de steden in 't algemeen, 
citeert de spreker  de kernachtige beschrijving daarvan 
uit de inleiding van het boek van Peters en Prof. Brug-
mans ..Over  den Nederlandschen stedenbouw." 
Al s primair e oorzaak noemt Baumeister  de arbeidsver-
deeling, daar  zich op bepaalde plaatsen langzamerhand 
vaste markten vormden. 

t eerst ontstaat de enkele woning, dan het dorp en 
bij  de verdere ontwikkeling der  verschillende beroepen 
de stad. 
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Eerst het ambacht en de rui l der  voortbrengselen, dan 
de handel en de verzameling van materieele en geeste-
lijk e goederen. 

t spreekt van zelf, dat markten ontstonden op plaat-
sen, die voor  den handel het gunstigst waren gelegen, 
wat betreft vervoer, verkeer  als anderszins. Zoo ont-
stonden dan ook de meeste steden aan wateren, boven-
al aan mondingen van groote rivieren, welke laatste 
dan ook tot de belangrijkste steden van dezen tij d zijn 
gegroeid. 
Volgens Peters gaat nu de uitbreidin g en dientengevolge 
de bebouwing van een stad als volgt. 

e kooplieden, die ter  markt kwamen, sloegen hun ten-
ten of kramen op, waarvoor  een marktplei n noodig was. 

d ging men daaromheen wonen. 
, die met schepen kwamen vroegen voor  die 

schepen een veilige ligplaats: de haven. 
e handel vraagt zekerheid van maat en gewicht; er 

kwam een waag, en de eenheid van maat werd vastge-
hecht aan kerktoren of raadhuis. 

e handel vraagt spoedige afdoening van geschillen en 
het rechtsgebouw ontstaat, evenals het muntgebouw 
voor  een gerechtelijk vastgesteld ruilmiddel . 

e koopman vraagt veiligheid voor  zijn goederen en 
hier  komt het cardinale punt: de eigenlijke stad ont-
staat ; want de plaats wordt omwald, bepoort, en be-
brugd; zij  verandert in een veste. 
Vrees voor  brand is oorzaak, dat de houten huizen in 
steenen worden veranderd. 

e koopman heeft huisvesting noodig en verpleging in 
geval van ziekte, het logement en het gasthuis ontstaan. 

n worden gebouwd als verkoopplaatsen en ver-
schillende bedrijven komen in werking. Eindelij k ont-
staan de gilden, doordat de kooplieden aan gevaren 
blootstonden en dus de behoefte gevoelden zich aaneen 
te sluiten. 
Behalve de handel als voornaamste, waren er  nog an-
dere oorzaken voor  de stichting van een stad. 
Zoo stelden in gevaarlijke tijden de op het land wonen-
den zich onder  bescherming van de een of andere stad, 
omdat zij  op hun eenzame hoeven niet veilig waren; of 
zij  zochten de hoede van een kerk, klooster  of abdij, het 
liefst die van een burcht. 
Aldus ontstonden buurten die, aangegroeid tot dorp of 
marktplaats, stadsrecht verwierven en zich dan om-
wald en bepoort een raadhuis gaan bouwen. 

d tot verdediging en verzekering der  veilig-
heid waren eertijds de eerste levensvoorwaarden voor 
het bestaan van een stad. 
Zoo staat o. a. boven de Zuiderpoort van Enkhuizen: 

„Zali g is de stad en zeer  geprezen 
e peist om oorlog in tij d van vrede 

en op de waterpoort van Emmerik -Felix civitas quae 
Tempore Pacis de bello cogitat" e prij s stelt op 
zijn veiligheid wapene zich ten oorlog". 

t gold eveneens in de verste oudheid, want steden als 
Babylon, Nineveh, Troje, het oude , het oude e 
en Athene waren allen door  zware muren omgeven. 
Ook in Galli ë vond Julius Caesar  ommuurde steden. 

Bij  het onderzoek naar  het ontstaan en de ontwikke-
lingsgeschiedenis van een stad stelt men zich als't ware 
onmiddellij k de vraag: -Zij n er  steden, die van af hun 
begin, volgens een vastgesteld, dus vooraf gemaakt plan 
zijn gebouwd"? of wel: -Zij n alle steden op betrekke-
lij k willekeurige wijze ontstaan?"  alleen dus door  den 
drang tot samenwonen van verschillende gezinnen, die 
hunne huizen zonder  eenig stelsel naast elkander 
bouwden. 

e jongste onderzoekingen hebben aangetoond, dat er 
ten alle tijd e steden zijn gebouwd volgens een vooraf 
ontworpen plan en evenzoo steden, die zich geleidelijk, 
betrekkelij k willekeuri g hebben ontwikkeld; want van 
een absolute willekeur  is immers bij  alle menschelijke 
arbeid geen sprake. 
Zoo zijn er  n. 1. uit de hoogste oudheidstadsplannenbe-
kend met een regelmatig grondplan. 

t staat bovendien vast, dat elke kunstmatig aange-
legde stad in het algemeen het regelmatige grondplan 
huldigt , omdat een ontworpen onregelmatigheid, een 
bewuste onbewustheid, niet bestaat; en dus kan hieruit 
de gevolgtrekking worden gemaakt, dat inderdaad de 
regelmatige steden naar  een voorafgemaakt plan zijn 
uitgevoerd, dus bewust zijn ontstaan. 

e eerste klassificatie zou dus de steden verdeelen in 
die, welke planmatig werden ontworpen en die, welke 
zich langzamerhand vri j  ontwikkelden. 
Bij  beide categoriën vinden we dan weer  onderver-
deelingen, zooals bevestigde of ommuurde en onbeves-
tigde of open steden. 

Evenzoo kunnen wij  bij  die steden, welke volgens een 
bepaald plan zijn ontworpen, weer  onderverdeelingen 
maken in die, welke volgens een regelmatig of een onre-
gelmatig lijnenbeloop zijn ontworpen, hoewel bij  deze 
laatste ternauwernood van een vast plan kan worden 
gesproken. 

e plannen, welke volgens een regelmatig lijnenbeloop 
zijn ontworpen, kunnen weer  worden ingedeeld, naarge-
lang de plannen in rechthoekig elkaar  snijdende lijnen 
zijn aangelegd, in variaties van het z.g. schaakbord-
patroon ; dit is waarschijnlij k de oudste en meest ver-
spreide vorm. Verder  met cirkellijnen , diagonalen of 
straalvormige lijnen, of wel die welke bestaan uit de 
samenstelling van zuiver  geometrische figuren. 
Ten slotte zullen er  gemeenschappelijke eigenaardig-
heden bestaan onder  dezelfde categoriën; want alle om-
standigheden, die de oorzaak zijn van de ontwikkeling 
eener  stad, beïnvloeden ook het stadsplan van den aan-
vang af. 
n voorhistorische tijden bijvoorbeeld, zullen waar-

schijnlij k zekere vormen typisch zijn geweest voor  neder-
zettingen van bepaalde stammen, zooals de kraal der 
Zwasis tegenwoordig nog de overgeleverde vorm heeft 
van ronde hutten, die in een cirkel zijn geplaatst. 
n hoofdzaak wordt evenwel het karakter  eener  stad 

bepaald door  den aard van de bevolking zelve. 
e het stratennet ook zij, ten nauwste is hiermee ver-

bonden de woning, het huis; en het karakter  van 
het stratennet is ook dat van de architectuur  der  ge-

bouwen. t is wel deze eigenaardigheid, deze princi -
pieele karakteristiek , waarop in 't bijzonder  de aan-
dacht moet vallen en die bij  nadere bestudeering steeds 
meer  naar  voren komt. 
Zoo zien wij  dan ook: in elk van de dri e groote cultuur -
perioden met hun respectieve stijl (want met dit karak-
ter  waarvan hier  sprake is, is stijl bedoeld n.l. als zijnde 
de waarneembare uiting van cultuur ) bestaan dri e ste-
dentypen; de klassieke, de middeleeuwsche en de 
renaissance stad. Brinckmann gaat zelfs zoover  met 
te zeggen dat de stedenbouw den huizenbouw volgde. 
Welk is nu dat karakter? 

(Wordt vervolgd.) 

, . 1913. C. . . 
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e Bond van Ned. Architecten heeft aan den gemeenteraad een 
adres gezonden in zake het voorstel van B. en W. betreffende 
den aanleg van een nieuwen verkeersweg van het Spui naar  de 
Nassaukade te Amsterdam. 
Naar  aanleiding van het daaromtrent ingekomen advies van de 
Amsterdamsche leden van den Bond, heeft de Bond besloten 
aan den gemeenteraad te verzoeken het daarheen te leiden, dat: 
a. worde vastgesteld een algemeen plan van verbetering der 
verkeerswegen, verbindende de oude stad met de buiten de 
Singelgracht gelegen wijken, zooals die op bijgaande kaart door 
de verschillende tinten zijn ingedeeld; 
b. als begin van uitvoering van het algemeen plan: de -
straat aan de Zuidzijd e worde verbreed tot pl.m. 25 . en even-
tueel het verkeer  van het n naar  het n in de-
zelfde richtin g eveneens worde verbeterd. 
Aan de toelichting tot dit adres ontleenen wij  het volgende : 

t is noodzakelijk het verkeer  tusschen de oude en de nieuwe 
stad te verbeteren door  den aanleg van breede verkeerswegen. 

e aanleg van de oude stad, met de op regelmatige afstanden 
aangelegde radiaal-straten, maakt nieuwe doorbrekingen voor-
alsnog overbodig. Gestuurd dient te worden in de richtin g van 
verbetering van bedoelde straten. 
Om financieele redenen is het echter  niet doenlijk alle gewen-
schte verbeteringen terzelfdertij d onderhanden te nemen. 
Wi l men op den duur  komen tot een behoorlijken toestand, die 
aan alle zijden in evenwicht is, die past in dat wonderschoone 
stadsplan, dat vorige eeuwen ons hebben bezorgd, dan is een 
geheel overzicht der  zich ontwikkelende verkeersbehoeften 
allereerst noodig. 
Wordt  het plan van Amsterdam met de waarschijnlijk e uitbrei -
dingen met eenige aandacht beschouwd, dan zijn daarin al spoe-
dig de volgende groepen van uitbreidin g duidelij k te onder-
scheiden (ter  vereenvoudiging wordt de buurt Oostelijk van den 
Amstel, als op zichzelf staande, hier  buiten beschouwing ge-
laten) : 
1. Groep: begrensd door  Amstel en Boerenwetering, de buurt 
Y Y, de uitbreidin g van 1875 tot 1890; met de verbindingswegen, 
de Utrechtschestraat en de Vijzelstraat. 
2. Groep: begrensd door  de Boerenwetering en den Overtoom, 
met als verbindingswegen de Spiegelstraat en de . 
Voor  allen, die rondom en achter  het Concertgebouw wonen, is 
de weg door  het m en langs de Spiegelstraat de natuur-
lijk e verbindingsweg naar  het centrum van de stad, terwij l de 
bewoners der  omgeving van het Vondelpark dat centrum via 
het n zullen willen bereiken. 
3. Groep: omvattende den westelijken aanleg der  buitenstad, 
vanaf den Overtoom tot aan de , waartoe als hoofd-
verkeerswegen uit het centrum langs natuurlijke n weg voeren: 

1. de t met de t en de e Clercqstraat; 
2. de Oude Spiegelstraat. . de Wolvenstraat en Bee-
renstraat, de reeds gedempte Elandsgracht en de . 

n zou voor  het noordelijk deel nog kunnen worden toege-
voegd: 

. Blauwburgwal, , Prinsenstraat. Wes-
terstraat, Frederik k plantsoen. 
Nu voor  groep  reeds besloten is tot verbreeding der  Vijzelstraat 
en de t voor  groep  in de eerste 
behoefte voorziet, is het noodzakelijk dat thans voor  groep  ge-
zorgd wordt. 
Bij  de keuze tusschen verschillende lijnen, die als nieuwe ver-
keersweg zouden zijn te trekken, moet reeds, met het oog op de 
kaart, worden toegegeven, dat de t bij  voorkeur  is 
aangewezen, als de kortste, natuurlijkst e weg. die, na verbree-
ding, aan alle redelijke eischen zal voldoen. r  wordt 
tevens het minst gewijzigd in den opzet van ons e eeuwsche 
stadsplan. 
Wij  achten het wenschelijk om het begrip van verkeersweg aan 
goede winkelstraat te blijven koppelen. s het toenemend 
verkeer  heeft de t in de laatste 25 jaar  op een 
hooger  plan gebracht. p moet ze worden gehandhaafd. 
Een eisch van de moderne grootstad is, om voetgangers, hand-
karren, rijtuigen , auto's en tramlijne n wel degelijk in de groote 
verkeerswegen te zamen te houden. Juist voor  de winkels is dit 
gewenscht. 

e hoogere kosten mogen hiertegen niet opwegen. 
t werk zal zijn invloed voor  eeuwen doen gelden. 
t verkeer  laat zich niet dwingen langs omwegen ; het voetgan-

gersverkeer  zoekt in elk geval den natuurlijken , meest rechten 
weg. 

t deel Overtoom t zal, in verband met de reeds 
vroeger  gedempte Elandsgracht, langs de , Wolven-
straten enz. een eigen grooten verkeersweg moeten verkrijgen . 

t afbreken van perceelen aan eene zijde van de t 
kan toch maar  weinig en gedurende een korte poos daar  hinder-
lij k zijn. 

t deor  B. en W. ingediende voorstel heeft in den krin g der 
bondsarchitecten volstrekt geen aanhang gevonden, omdat het: 
le. niet tot zijn doel leidt, immers niet midden in de te verbete-
ren buurt uitkomt . 
2e. geen enkele radicale, zuiver  uitgedrukte verbetering biedt. 
3e. niet past in den aanleg onzer  grachten en straten en door  de 
doorbreking van de fraaie, rustige lijnen het stadsbeeld aanmer-
kelij k zal worden geschaad. 
Tegen de demping der t en het aanleggen eener 
andere gracht tusschen de huizen wordt aangevoerd, dat hier-
door  niet direct aan de bestaande behoefte tegemoet wordt ge-
komen en de weg langer  wordt dan noodig is. r  bovendien 
zou een prachtig deel van Amsterdam hierdoor  worden mis-
vormd, zonder  dat het beoogde doel kan worden bereikt, 

N. . Ct. 

E VOO T . 
Zooals bekend is heeft zich te Amsterdam gevormd een Com-
missie voor het Stadsschoon. 

e Commissie verzoekt ons het volgende op te nemen, aan welk 
verzoek wij  hierbij  voldoen. e . 

. 

 en werking der  Commissie zijn : 
le. er  zooveel mogelijk tegen te waken, dat merkwaardige ge-
bouwen of stadsschoon verloren gaan of worden geschonden ; 
2e. te trachten te verijdelen, dat, wanneer  eigenaars genood-
zaakt zijn hunne bezittingen te laten verbouwen, teneinde die 
voor  andere doeleinden bruikbaar  te maken, dit gepaard gaat 
met noodelooze opoffering van het oorspronkelijk schoon van 
dat bezit; 
3e. zich te b?ij  veren, dat bij  verandering of afbraak van het sub 
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Vill a e "  te Bloemendaal, , van den heer  C. N. J. . 
Voorgevel en linker  zijgevel. Schaal 1 op 200. Architect Jos. Th. J. Cuypers, 
C. B. . Bekroond met een zilveren medaille, uitgeloofd door  de gemeente 
Bloemendaal en door  de Vereeniging: ..Bloemendaal's Bloei" . 

le bedoelde, de nieuwe toestanden zoodanig worden, dat zij  niet 
storend werken en het stadsschoon behouden blijft ; 
4e. het zoo noodig geven van inlichtingen en het verstrekken 
van adviezen ten opzichte van gemaakte ontwerpen ; 
5e. bij  slooping der  sub le bedoelde gebouwen of verandering 
van het stadsbeeld, door  opmeting, teekening of photographie 
een beeld te bewaren van het te verdwijnen schoon; 
6e. opmetingen, teekeningen en zoo noodig photographieën te 
maken van merkwaardige gebouwen, mooie gevelfragmenten, 
kernachtige détails en merkwaardige interieurs en wat reeds op 
dit gebied bestaat trachten bijeen te brengen, om zoodoende te 
geraken tot een verzameling van wat Amsterdam aan schoons 
bezit of heeft bezeten. 

e Commissie is van oordeel, dat, wil haar  arbeid goede vruch-
ten afwerpen, zij  bij  haar  streven ter  verwezenlijking van het 
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bovenstaande, in de eerste plaats moet trachten 
dat te doen met de hulp van den particulieren 
architect, en moet pogen bouwend publiek en 
architecten zooveel doenlijk tot elkaar  te bren-
gen. Alleen in zoodanige gevallen, waar  dit niet 
mogelijk zal blijken , zal zij  zelf tot daadwerkelijke 
hulp overgaan. e Commissie is er  van overtuigd, 
dat vele architecten het doel der  Commissie toe-
juichen, en gevoelend voor  het behoud van het 
schoon dezer  stad, bereid zijn de Commissie in 
haar  streven behulpzaam te zijn. r  er  is meer; 
ook rekent de Commissie op den steun van vele 
architecten wanneer  het geldt haar  daadwer-
kelij k te helpen die bereid zijn adviezen te ver-
leenen op architectonisch gebied, ook in die ge-
vallen, waai in deze hulp door  finantieele onmacht 
gratis zou moeten geschieden, in welke gevallen 
men echter  kan beschikken over  de hulp van den 
teekenaar  der  Commissie. 

e architecten, die daartoe genegen zijn en naar 
wie de Commissie dus bij  eventueele aanvragen 
het bouwend publiek zal kunnen verwijzen, wor-
den verzocht hun blij k van sympathie met dit 
streven aan de Commissie in te zenden. 
C. W. . Baard, Voorzitter , . B. N. Bolderman, 
Secretaris, t 45 (boven),G. van Arkel , 

. de Bazel, J. C. van Epen, C. N. Garms, A. J. 
Jolink, Ed. , B. J. Ouëndag, Jan de . 

E N T 
. 

n jeder  aandachtig beschouwer van het 
ÖJ leven in het Zuiden zal opmerken, 
^ihoe dat gedeelte van ons land in op-

"yi  komst is. Een kanaal, dwars door 
Noord-Brabant, is in uitvoering, een 

provinciale electrische Centrale in voorbereiding, 
tramlijne n zijn geprojecteerd of in begin van uit-
voering, kortom, men kan zeggen, dat het land 
beneden den k zich gereed maakt zijn 
plaats waardig te worden. Als centrum van het 
Zuiden is Tilbur g in wording. e stad, die aan 
een daad van koning k Napoleon haar 
ontstaan dankt (1809) en das een geschiedenis 
van niet meer  dan een eeuw kan boeken, is thans 
een volkrijk e gemeente geworden van 55.000 zie-
len, die per  jaar  toeneemt met 1000 a 1200 perso-
nen, die met ongeduld wacht op het gereedko-
men van het Wilhemina-kanaal, waarbij  zij  een 
haven en laad- en losplaatsen zal aanleggen. n 
kan het o.a. bemerken aan verschillende maatre-
gelen, die er  in de jongste tijden genomen zijn. 
n 1912 kwam er  een bouwverordening tot stand, 

steunende op meer  moderne denkbeelden en met ingang van 
1913 reorganiseerde de Gemeente haar  dienst van Publieke Wer-
ken en stelde aan het hoofd daarvan den heer  J. . E. , 
die als ingenieur  der  gemeentewerken van n zijn sporen 
reeds had verdiend op het terrein der  publieke werken en van 
wien bekend was, dat hij  sociaal voelt. Een en ander  is toe te 
schrijven naast het helder  inzicht van Burgemeester  en Wet-
houders, gesteund door  den d aan de persoonlijke werk-
zaamheid van den burgemeester, den heer  G. . . C. . 
Als gelukkig uitvoeisel van de samenwerking van deze verschil-
lende factoren hebben wij  in de week van 12 tot 18 November  j.l . 
in deze merkwaardige stad een tentoonstelling zien tot stand 
komen van volkshuisvesting en volksbaden. e aanleiding hier-
toe is wel de volgende. Jarenlang heeft het particulier e initiatie f 
kunnen voorzien in de behoefte aan volkswoningen, maar  gaan-

deweg werd de aanbouw van arbeiderswoningen minder, 
waartoe verschillende omstandigheden meewerkten, als daar 
o.a. zijn: stijging van grond- en materiaalprijzen, van loonen 
en hoogere renten van geld. Nu heeft Tilburg , als eenvoudig 
Brabantsch dorpje opgekomen, het geluk gehad steeds de 
eengezinswoning te kunnen handhaven. r  terwij l er  thans 
woningschaarschte komt, zou het gansch niet onmogelijk zijn. 
dat de bouwers, geen voordeel meer  ziende in het optrekken 
van het eengezinshuis, het in de hoogte zouden gaan zoeken-

 besef drong nu bij  het Gemeentebestuur  en bij  een deel 
der bevolking door. dat een andere weg diende te worden 
ingeslagen en dat men in de toekomst met rijksgeld zal moe-
ten bouwen, zulks om den bestaanden goeden hygiënischen 
toestand te kunnen bewaren. r  om daartoe te komen was 
het noodig bij  de geheele bevolking de belangstelling in het 
woningvraagstuk te wekken. t heeft men bereikt door  een 
deel van de Scheveningsche nationale Tentoonstelling voor 
Volkshuisvesting, die in Sept. j.l . gehouden werd. in Tilbur g 
te exposeeren. t gemeentebestuur  vroeg en verkreeg de 
beschikking over  de inzendingen van Arnhem, Enschedé, 
Philipsdorp en Gebr. Stork te , welke het opstelde in 
een paar  zalen van het gebouw van den . Gildenbond, 
het gebouw waar  de arbeidersorganisaties plegen samen te 
komen en waar  volkslezingen worden georganiseerd. e 
tentoonstelling was niet alleen een plaatselijk succes, maar 
trok de aandacht van het geheele Zuiden en bracht heel wat 
bezoekers naar  Tilburg . e tentoonstelling had zich niet 
beperkt tot bovengenoemde inzendingen, maar tevens was 
er  plaats gelaten voor  inzendingen van gemeentelijke archi-
tecten, waarvan een drietal gebruik had gemaakt. s 
zond ook de gemeente Tilbur g een aantal teekeningen van uit-
gevoerde en niet uitgevoerde werken in (o. a. van het ontwerp 
voor  het nieuwe bureau voor  Publieke Werken, dat wel waard 
is later  eens besproken te worden), terwij l verscheidene boek-
werken en tijdschrifte n op het gebied van volkshuisvestingen 
stedenbouw waren geëxposeerd. 

Gelijktijdi g met deze tentoonstelling was het reizend badhuis 
van de Nederlandsche Vereeniging voor  Volks- en Schoolbaden 
op zijn eerste standplaats, op zijn eerste reis, in den tuin van het 
gebouw opgesteld en voor  belangstellenden gratis te gebruiken. 

t opzet was deze samenvoeging van propagandamiddelen tot 
stand gebracht, voortgekomen uit de overtuiging, dat de vraag-
stukken der  volkshuisvesting en der  volksreinheid zoodanig in 
elkaar  grijpen, dat gelijktijdig e propaganda wenschelijk moest 
worden geacht. e overtuiging leidde ertoe, tijdens de 
tentoonstelling een drietal lezingen te organiseeren, welke alle 
ingeleid werden door  burgemeester . e eerste, in den 
avond van den 12den November  door  den heer  J. . E. , 
over  „Volkshuisvesting" , met lichtbeelden; de tweede in den 
avond van den 14den November  door  den heer . P. C. de 
Brouwer, rector  van het . . Gymnasium te Tilburg , over 
„Volkshuisvesting in verband met de Zedelijkheid" ; de derde 
in den avond van den 18den November  door  den heer . W. P. 

, voorzitter  van den Centralen Gezondheidsraad over 
„Volksgezondheid en "  en door  den heer  W. van 
Boven, inspecteur  der  Volksgezondheid te's Gravenhage over 
Volks- en Schoolbaden", met lichtbeelden. 

t goede voorbeeld van Tilbur g heeft aanstekelijk gewerkt. Op 
aandrang van zijn commissie voor  de Volkshuisvesting (leden 
de heeren G. Oosterbaan, J. . E. t en . Sprée) heeft het 

r  van den Volksbond tegen k besloten 
dezelfde tentoonstelling te houden in het m van den 
Volksbond te Utrecht. 
Tilbur g mag inderdaad geluk gewenscht worden met het succes 
op haar  onderneming, en daarbij  zij  de hoop uitgesproken, dat 
deze gemeente doelbewust op den ingeslagen weg moge verder 
gaan. 

E E . 

Plan Beganegrond van de vill a e "  te Bloemendaal. 
Schaal 1 op 250. Architect Jos. Th. J. Cuypers. C. B. . 
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ergun mij  een enkele opmerking U ter  plaatsing aan 
te bieden, naar  aanleiding van het stukje „Theori e 
 en Praktijk "  in het nummer van 13 r  j.l . t 

! het oog op de persoonlijke aanvallen, die daarin 
voorkomen, acht ik het beter  niet in verdere gedachtenwisse-
ling met den schrijver  te treden ; ik zou er  dan ook het zwijgen 
toedoen, ware het niet in het belang der  zaak noodig de princi -
pieele punten nog even in het licht te stellen. 

t is nimmer mijne bedoeling geweest van een middelbaren 
technicus in de praktij k te vergen, dat hij  de bewijzen voor  zijne 
wiskundige formules bij  de hand heeft. dat ware al te dwaas. 
Zelfs zou ik dat niet vergen op het eindexamen van een leerling 
eener . T. school. r  wat mij  wel zeer  noodig voorkomt is. 
dat hij  de afleiding der  formules ééns gekend heeft. t lijk t mij 
noodig, eendeels om een behoorlijk inzicht in het vak van 
wetenschap te verkrijgen , anderdeels om het vermogen te ver-
werven bij  moeilijkheden of verdere studie zijne kennis van 
meetaf op te rakelen. 

Nu bestaat er  onder  sommige technici een streven om den gelei-
delijken opbouw der  kennis te vervangen door  een sprongsge-
wijze behandeling, maar  dat streven, waarbij  niet het ver-
stand maar  het geheugen de werkzame kracht moet zijn, acht ik 
zeer  bedenkelijk. Niet om vademecumkennis te kweeken richt 
men middelbare technische scholen op. maar  om kennis bij  te 
brengen, die daadwerkelijk eigendom van den middelbaren 
technicus wordt. 
k heb dat streven eens hooren motiveeren door  de bewering, dat 
laatstbedoelde categorie het vermogen zou missen om de funda-
menteele kennis op te nemen, eene bewering, die ik vanzelf 
niet au sërieux genomen heb ; maar  is het beeld van het keetje, 
waaronder  geen paalfondeering noodig is. niet in dezelfde lij n ? 

t lust mij  niet alle onjuistheden in het aangehaalde stukje aan 
te toonen ; dat de passie en niet de logica hier  aan het woord is, 
ligt voldoende zichtbaar  daarop. Slechts op het volgende feit 
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l van vill a „Tunicum "  te . Architect Adr . . 
Zie de losse plaat. 

wensch ik de aandacht te vestigen. e boekbespreking, het uit-
gangspunt van het betoog, is namelijk in hare voornaamste ge-
dachte onjuist. s in de voorrede schrijf t de auteur  het 
volgende: 
„Voo r verschillende stellingen uit de stereometrie, die noodig 
„ware n voor  de uitgevoerde constructies is geen bewijs gegeven. 
„Een enkele maal is hierop uitzondering gemaakt o.a. in § 56. e 
„kegelsneden toch worden in de gewone leerboeken der  stereo-
„metri e niet besproken". 

j  dunkt, dat hieruit duidelij k de bedoeling spreekt om een 
leerboek over  stereometrie als aanvulling bij  het onderhavige 
leerboek te bezigen; dus niet om de bewijzen achterwege te 
laten, maar  alleen om het nieuwe boek niet noodeloos uitgebreid 
te maken. Waar de stereometrie te kort schiet, vult de auteur  het 
ontbrekende met een speciaal bewijs aan, maar  juist dat be-
wij s wordt door  den criticus bestreden. s het niet duidelijk , dat 
deze in het boek intenties neerlegt, die niet van den auteur  maar 
van hemzelf ziin ? 

d voor  de opname, blij f ik met de meeste hoogachting, 
Uw dw. dnr. 

Utrecht. r  1913. V A N E . 

S . m 
2de t Conferentie. Wij  vestigen nog eens de aan-
dacht op de 2de t Conferentie, welke 29 en 30 -
ber a.s. te Amsterdam in het American l gehouden zal 
worden. 
Waar de 1ste Conferentie zeer  geslaagd genoemd mag worden 
en deze 2de op dezelfde wijze is georganiseerd, en belangrijke 
onderwerpen zal behandelen, achten wij  een nadere opwekking 
tot deelneming overbodig. d zij. dat voordrachten met 
lichtbeelden gehouden zullen worden over: 

t in 1912 en 1913 — Bestrijding van inbreuken op Na-
tuurschoon en Stadsschoon Behoud van Natuurmonumen-
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ten — Schoonheidscommissiën en Commissiën van Advies — 
e Bouwkunst en het Onderwij s — n van 

Bouwwerken — Volkskunst en . 
e contributi e voor  deelnemers bedraagt f 2,50; zij  ontvangen 

na afloop een uitvoerig geïllustreerd verslag. 
n kan zich opgeven bij  den Secretaris t 247, Am-

sterdam. 
t volledig programma is gepubliceerd in Bouwkundig Week-

blad no. 49,1913. 
t nieuwe Stadhuis van . r  het bestuur  van 

de V. A . N. . is het volgende schrijven verzonden. 

Aan Burgemeester & Wethouders van

 Heeren, 

e vergadering van de Nederlandsche Vereeniging voor  Am-
bachts- &  Nijverheidskunst op den 29sten November  1.1. te Am-
sterdam gehouden, heeft aan het Bestuur  dezer  Vereeniging de 
opdracht gegeven het onderstaande ter  Uwer  kennis te brengen. 
n het jur y rapport betreffende de prijsvraag voor  een nieuw 
Stadhuis te m wordt van het ontwerp van den heer . 
Evers het volgende gezegd: 

e binnen architectuur  en met name die van het -
huis, de groote hal en de feestzaal zijn evenwel minder  geslaagd, 
niet wij l de ontwerper  in verband met de bouwsom naar  loffelijk e 
soberheid streefde, maar  doorzien zij  grof van detail en — on-
danks de feestzaal een samenvoeging van velerlei motieven ver-
toont arm van vinding is. 
Toch heeft het college van B. en W. terecht ingezien dat ook aan 
het interieur  van dit monument hooge eischen moeten worden 
gesteld, zooals blijk t uit de toelichting bij  het voor-ontwerp en 
nader  voorstel van 1 Sept. 1911 waarin o. a. de volgende zinsnede 
voorkomt: 
. . . . .. een voorbouw, die het representatieve gedeelte omvat en 
waaraan dus zoowel uitwendig als inwendig hoogere architec-
tonische en decoratieve eischen mogen worden gesteld". 

e vergadering bovengenoemd stemt ten volle in met de af-
keurende kritie k door  de jur y op de inwendige architectuur  en 
versiering van het plan Evers uitgeoefend, en meent dat het tot 
stand komen van dit of soortgelijk interieur  ten zeerste zou zijn 
af te keuren, wij l het volstrekt niet beantwoordt aan den stand 
der ontwikkeling der  huidige Ambachts-&  Nijverheidskunsten. 
Zi j  meent dat er  niet de minste kans is, dat door  een samen-
voeging van velerlei motieven eenig resultaat ten goede bereikt 
zal worden, en acht opzet en verloop van deze prijsvraag niet 
alleen schadelijk voor  de ontwikkeling der  Ambachts-&  Nijver -
heidskunsten, maar  ook een belemmering voor  het streven van 
hen, die meenen dat alleen door  de innige samenwerking van de 
beste Architectonische met de beste Nijverheidskunstige krach-
ten een waarlij k monumentaal, levend en aesthetisch bevre-
digend geheel verkregen zal kunnen worden. 

Namens het bestuur  der  Nederl. Vereeniging voor  Ambachts- & 
Nijverheidskunst, w.g. W. P E N A A T , Voorzitter. 

n , . 1913. w.g. C O R N . V A N D E R S L U I S , Secretaris. 

n bovengenoemde algemeene vergadering van deze Vereeni-
ging is met algemeene stemmen de navolgende motie aange-
nomen : 

e vergadering spreekt haar  volle sympathie uit met het voor-
nemen om een copie van de prijsvraagmaquette van den archi-
tect . P. C. de Bazel van het s te , aan te 
koopen ter  plaatsing in het s . 
Zi j  hoopt, waar  de museum-directie een dusdanig blij k van be-
langstelling in de moderne architectuur  geeft, dat deze belang-
stelling zich mogen uitbreiden tot de moderne Ambachts- en 
Nijverheidskunsten en acht het ten zeerste gewenscht dat het 
bestuur  der  V. A. N. . al die stappen doet, welke noodig moch-
ten blijken om het prijzenswaardig plan mede te helpen ver-
wezenlijken." 

Vill a "  te Aerdenhout. Zandvoortsche laan. hoek , 
van den heer  A. J. . . Architect i. van den Ban. Bekroond 
met een zilveren medaille, uitgeloofd door  de gemeente Bloemen-
daal en de Vereeniging: ..Bloemendaals Bloei" . 

Winkelgebouw: „Eigen "  te . Zijlstraat . Architect 
J. van den Ban. Bekroond met een zilveren medaille, uitgeloofd 
door  de Gemeente . 
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Vill a "  te Bloemendaal. n n en e Weg. van den r 
Ch. W. . Architect . A. J. Baanders. Bekroond met een zilveren medaille, 
uitgeloofd door de Gemeente Bloemendaal en de Vereeniging „Bloeniendaal's Bloei" . 

Vill a „Tunicum "  te , van den heer . Burkli . Architect Adr . . Bekroond 
met de zilveren medaille, uitgeloofd door  de gemeente e en Spaarnwoude. 
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a Bouwkundig Opzichter. 

n de 2d e helft van Februari 1914 en volgende dagen zal worden 
afgenomen het examen voor  het  Bouwkundig Opzichter, 
ingesteld door de j  en goedgekeurd bij -
riëele beschikking. Zij , die op 1 t 1914 den leeftijd van 23 
jaar nog niet hebben bereikt, worden tot dit examen niet toege-
laten. 

a Bouwkundig Teekenaar. 

n de 2d e helft van t 1914 en volgende dagen zal worden 
afgenomen het examen voor  het  van Bouwkundig Tee-
kenaar, ingesteld door de j  en goedgekeurd bij 

e beschikking. Zij , die op 1 t 1914 den leeftijd 
van 23 jaar  nog nier  hebben bereikt, worden tot dit examen niet 
toegelaten. 

a van Uitvoerder  van Bouwwerken (Onderbaas). 

n de 2d e helft van t 1914 en volgende dagen zal worden 
afgenomen het examen voor het  van Uitvoerder van 
Bouwwerken (Onderbaas), ingesteld door de j  en 
goedgekeurd bij e beschikking. Zij  die op 1 t 
1914 den leeftijd van 25 jaar  nog niet hebben bereikt, worden tot 
dit examen niet toegelaten. 

Zij , die deze of een dezer  examens wenschen af te leggen, moe-
ten schriftelij k hiervan mededeeling doen v ó ór 15 Januari 
1914 aan het Bureau der , t 402, Am-
sterdam, alwaar  zij  ook moeten inzenden: 
le. de geboorteacte of bewijs van ouderdom; 
2e. de bewijzen van bekwaamheid en getuigschriften, geen af-

in het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

schriften, zie art. 15 en 16, of 14 of 12 van de respectieve pro-
gramma's. Teekeningen of werkstukken worden niet verlangd ; 
3e. het verschuldigde bedrag van ƒ15. . Alleen wanneer de 
candidaat niet kan worden toegelaten wordt dit bedrag terug-
gezonden. 
4e. Wanneer de candidaat reeds vroeger  aan een der  examens 
heeft deelgenomen, moet hij  daarvan mededeeling doen met ver-
melding van het jaar  of de jaren, waarin dit heeft plaatsgehad. 

e candidaten zullen in groepen worden ingedeeld; aan hen 
die zich hebben aangemeld, zullen alle vereischte inlichtingen, 
o. a. de plaats waar  het schriftelij k en het mondeling examen zal 
worden afgenomen, tijdi g worden verstrekt. 

 na afloop van alle examens wordt de uitslag bekend ge-
maakt. 

 Alg. Secretaris, 
J. . 

N G , 

G  en  V A N B O U W -

N ) van de Examens, ingesteld door de 
j  tot Bevordering der  Bouwkunst, zijn in brochure-

vorm verkrijgbaar  voor de jaren en tegen de prijzen als hier-
onder is aangegeven. 
Bouwkundig Opzichter  1913 a / 1 . , 1912. 1911 a ƒ 0.85. Bouw-
kundig Teekenaar 1913, 1911. a ƒ 0.50; 1910. a ƒ 0.30. Uitvoerder 
van Bouwwerken lOnderbaas) 1913. 1912, 1911 a ƒ 0.85. 

t bedrag moet vooruit per  postwissel overgemaakt worden 
aan het Bureau der , t 402. Amsterdam. 

E . r  het r  zijn aangenomen 

als Buitengewoon , de heeren : 

W. v. Gent, Bouwk.-Opz.-Teekenaar, Amsterdam. N. v. , 
Ged. Bouwk.-Opzichter, . G. J. . Simons, Bouwk.-
Teekenaar, . . Westerman. Bouwk.-Opz.-Teekenaar. 
Finsterwolde. N. J. , Bouwk.-Opz.-Teekenaar. Oost-
wold (O.). E. Saathoff, Bouwk.-Opz.-Teekenaar. Oostwold (O). 

. Tutein Nolthenius, Stud. Techn. , . . B. 
Tideman, Stud. Techn. , . C. A. Canter  Visscher, 
Ged. Bouwk. Opzichter, 's Gravenhage. P. Senf . Bouwk.-
Opz.-Teekenaar, Voorburg. J. . . Gem. Werken, 

. Paul . Bouwkundige. . 
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Afb . 2. 

e oogen gaan open, men wordt wakker  voor  de groote 
nadeelen, die industri e en handel, nering en bedrij f te 
dragen hebben, indien niet zij, die de koop sluiten, elk 
oogenblik te voet, per  rijtuig , per  tram of auto, elk punt 
van de stad kunnen bereiken. En het zou mij  niet ver-
wonderen, of de dienst van publ. werken heeft meer-
malen de onderscheidene deelen van de stad wier  be-
langen zij  voorstaat, met denkbeeldige verkeersaderen 
onderling in verband gebracht. 

s te meer dan treft het door  B. en W. voorgestelde 
en nu zoo zeer  besproken, algemeen afkeuring vindende 
begin van uitvoering. e moet men zich de ziener van 
't geheel denken, van het uitgebreide, van e buurt 
en k tot Schinkelkade en g 
zich uitstrekkende Amsterdam, als hij  de verbinding 
der  twee in geding zijnde details zoo weinig doeltreffend 
weet tot stand te brengen. e zal hij  het groeiende 
stadsdeel, ten Westen de Boerenwetering bijv . met het 
plaatselijke hart van de stad, het n doel-
matig kunnen verbinden, als hij  de Willemspark-
bewoners, die nu reeds over  't e plein een om-
weg moeten maken om 't verkeerscentrum te bereiken, 
nog verder  uit den koers laat gaan door  de voorgestelde 
baan over  Passeerdergracht enz. 

N . e banden voor het Twee-
maandelijksch Tijdschrif t ..Bouwkunst"  1913 zijn verkrijgbaar 
hij  de Firm a n &  Co. t 5 den g a/0.75 het 
stuk, fr . p. post ƒ 0.90. 

. 

23 . M 
door . . E. VAN A . 

(Nadruk verboden). 

'  ^vÜ^ T ' C * S s c ^ ' J n *  z 0 ° m o e ' l ' J k  a ^ s * bezien van een 
vraagstuk in verband met zijne, er  onmiddel-
lij k aan gebonden belangen. Geldt dit reeds 

E a C a  voor  gebeurtenissen of dingen van eiken dag, 
op géén gebied komt het zoo zeer  uit als op dat van den 
Srede/ifoouti>. 

n maakte een plan van verbetering van het verkeer 
tusschen onderscheiden stadsgedeelten te Amsterdam. 

t is bekend aan allen, die den groei der  groote steden 
vooral van onze heerlijke d - volgen. t 

waren ditmaal de bewoners van het zoogen. Willems-
parkwegkwartier en van de omgeving van den Overtoom 
die niet. dan langs een omweg, of wel langs de smalle 

, het hart van de stad konden bereiken. 
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Afb. 3. 

Geen. wonder  dat luide oppositie kwam. Eerst, meen ik, 
van de practisch ziende raadsleden s en Schel-
tema. Toen van ongenoemden, verder  van schrijvers in 
Bouwk. "Weekblad en dagbladen, en telkens bijna 
kwam bij  het protest ook een ander  plan voor  den dag. 
Waar de zaak thans van vele kanten bezien is, en vooral 
door  de heeren de Bazel en Berlage zakelijke argumen-
ten te berde gebracht zijn, wil ik trachten aan te toonen 
waarom alléén met verbreeding van de e straat 
een goede oplossing wordt verkregen. k vraag daartoe 
aandacht voor  de hierbij  afgedrukte kaart van Amster-
dam (Afb. 1), die met uitzondering van de uitgegroeide 
stukken: k en e buurt ten Oosten, 
Staatsliedenbuurt in t Westen, en Zuidwestelijk Wil -
lemsparkwegkwartier  in 't Zuiden, de geheele stad 
weergeeft. 
Allereerst blijk t daaruit, dat plaatselijk niet de , 
maar  het n in 't Centrum ligt. t ver-

keer  wordt ter  plaatse dan ook elk jaar  intenser  en dit 
zou door  tellingen b. v. nu en over  een jaar, stellig met 
cijfer s blijken . 

r  ook kan men eruit zien, aan de, met arceering aan-
gegeven gebouwen, Stadhuis, Centraalstation, Beurs en 

 Universiteitsbibliotheek, dat 
het verkeerscentrurn nog steeds in de omgeving van den 

 gezocht moet worden. Op dit verkeerscentrurn 
nu, dat in afzienbaren tij d niet te wijzigen is, omdat de 
genoemde, beheerschende gebouwen daar  geplaatst 
zijn, moet de aandacht gevestigd blijven. En te geruster 
kan dit, omdat de aanleg van de stad, afgezien van de 
meer  of mindere oppervlakte der  aansluitende buiten-
wijken, op dit centrum gericht is. 

t komt er  nu op aan te weten, te zien, welke wijken, 
bijn a zou men zeggen, welk inwonertal in die wijken, 
buiten de Singelgracht gelegen, van de e straat 
gebruik maken om het Centrum te bereiken. En dan 
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blijk t dat feitelij k het stadsgedeelte, dat op natuurlijk e 
wijze langs die straat met 't Centrum in verbinding zou 
kunnen staan . . . tot park, tot rustoord bestemd en aan-
gelegd is. Niet een nijvere woon- of handelswijk, maar 
het Vondelpark ligt in 't verlengde van de e 
straat. Echter  zijn nu ten Noorden de Overtoom -
mersstraten en is ten zuiden de Willemsparkweg met 
omgeving ontstaan, en om deze beide is het dus te doen. 
Nu heb ik hierbij  gevoegd een kaartj e (Afb. 2) waarop 
het ontwerp van een systeem van stadsaanleg is weer-
gegeven. 
Volgt men een der  zwaarder  getrokken lijnen van uit 
het Centrum, dan blijk t dat, zoodra de bebouwing in 
centrale richting , op zekeren afstand van het Centrum, 
zoozeer  in omvang toeneemt dat er  tusschen twee 
der radiale verbindingswegen te grooten afstand komt, 
er  vertakking, splitsing dier  radiale wegen noodig 
wordt . 

n kan, al naar  't karakter  van de stad die men be-
studeert een anderen veelhoek tot grondslag van het 
systeem nemen, mits slechts de gedachte ervan met 
de noodige vakkennis wcrdt toegepast. 
n een 3e kaartje, (Afb. 3) op kleiner  schaal dan dat 

van de stad gereproduceerd, heb ik aangegeven hoe de, 
voor  de heele stad gedachte radiale verbindingen aan-
gelegd kunnen worden, zonder  dat de niet genoeg te 
prijzen schoonheid van Amsterdam wordt geschonden. 
En dan blijk t daaruit o.m. dat de lijn : Centrum— N. Z. 

n e -
sche plein, zich hier  moet splitsen in: 

a. , met de takken: 
1) P. C. ; 
2) t Wouwerman- of Nic. ; en 
b. e boschje—Overtoom- Schinkelkade. 

t ziet men tevens, voor  zoover  men niet als Am-
sterdammer het uit ervaring ter  plaatse weet, hoe groot 
de cirkelsector  is, die opname in de e straat 
vraagt. s maken lij n V : Centrum—N. Z. Voor-
burgwal-Wolven- en Beerenstraat— Elandsgracht — 

, en lij n : Centrum n Sophia-
plein Vijzelstraat—Ferd. Bolstraat, een hoek van 
bijn a 60 graden, en omvat het door  den ontworpen ver-
keersweg op te nemen terrein, circa 1« deel van de be-
volking buiten de Singelgracht. Wel wordt van dit ter-
rein een stuk opgeslorpt door  het Vondelpark, maar  dit 
kan niet zoozeer  in aanmerking komen, omdat daar-
tegenover  staat het sterker  dan ergens elders uitge-
breide, zuidwestelijke deel van het Willemsparkweg-
kwartier . Waar niemand zal willen aansturen op de 
radicaler, maar  onverdedigbare andere wegen, namelijk: 
a. , Spiegelstraat, doorbreking van 'de 
bocht van de Heerengracht, en b  gracht, blijf t 
dus de e straat de eenige, uit doelmatigheids-
oogpunt aangewezen weg. ') 

' e r z heeft wel demping van de e gracht 
bepleit, maar  daarbij  niet voldoende laten uitkomen dat daar-
mee slechts de Overtoom en omgeving, — geenszins het Wil -
lemsparkweg gedeelte gebaat zal zijn. Een blik op de teekening 
maak dit zeef duidelijk . 
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t nu de vraag of verbreeding dan wel verdubbeling 
wenschelijk is. Nu bedenke men wel, dat van de oor-
spronkelijk e gevels der e straat, zoowel noord 
als zuid, weinige meer  intact zijn, en bovendien dat 
telken jare er  vallen en door  vernieuwing verbeterd 
of verslechterd worden. Voorts, datde architectuur  van 
de gevels bij  de tegenwoordige breedte van de straat 
nimmer goed tot haar  recht komt, aangezien de gezichts-
hoek, waaronder  zij  waar  te nemen is, veel te groot 
wordt en men dus öf slechts zeer  van ter  zijde, öf 
slechts gedeeltelijk de gevels kan bezichtigen. 

t verbreeding van de straat tengevolge, dat de be-
naming .plein", op de open ruimte, door  kruising van 

e straat met t Weteringschans 
ontstaan nog minder dan thans zal passen, dit kan niet als 
bezwaar  gelden, omdat le ook thans van een plein als 
zoodanig vooral na de , niets is over-
gebleven, en 2e omdat de, als kleur althans pretti g warm 
aandoende schouwburg van Jan Springer, aanmerkelijk 
meer  in 't gezicht komt en een aangenaam point-de-vue 
uit de verbreede e straat zal zijn. 
Economisch heeft verbreeding vóór, dat de zakenman, 
en trouwens elk die de straat anders dan om er  te wan-
delen, bezoekt, de perceelen over  en weer, in den kortst 
mogelijken tij d kan bereiken. n behoeft dus niet eerst 
voor  elk adres, dat bezocht moet worden, een straat op, 
en daarna weer  de andere af, — het geheele complex, 
waarin dagelijks kapitalen worden verhandeld staat 
gelijktijdi g voor  elk belanghebbende open. Bovendien 
levert verbreeding het voordeel op, dat de voor  den 
winkelstand vooral, toch niet te onderschatten gezellig-
heid toeneemt. n vergelijke maar eens de ruime Parij -
sche Boulevards, een Avenue del 'Opéra,metdeUtrecht-
sche- of Vijzelstraten, om te zien dat verbreeding de 
gezelligheid, het aangenaam verkeer  niet schaadt, maar 
bevordert. En eindelijk, wat een schoone gelegenheid 
voor  onze architecten om nu eens een moderne, 20e-
eeuwsche e te maken, die van den 
groei, gezonden groei veelszins, der  architectuur  blij k 
geeft. , laat men de moderne bouwkunst niet 
te laag schatten. 

Verdubbeling daarentegen: ja, alle voordeelen met 
verbreeding te bereiken, verkeeren in nadeelen bij  ver-
dubbeling. e eenige motieven vóór zouden zijn de, 
door  Berlage genoemde gelegenheid om een goed kop-
stuk te maken van het bouwblok tusschen de paralel-
straten gelegen, en aan het „Plein "  uitkomende, - - en 
de door . Veth bepleitte wenschelijkheid van behoud 
van zooveel mogelijk de oude gevels. k schat dit niet 
gering, maar, eilieve, heeft men niet tegelijk met het 
plan van de verdubbeling reeds uitgesproken, dat het 
tusschenliggend blok toch op den duur  moet vallen ? s 
men niet nu reeds overtuigd, dat één der  straten de 
hoofdstraat zal blijven en dat dus alleen: afleiding van 
één der  tramlijnen , beletten van rijverkeer  in één der 
richtingen, het totaalverkeer  zullen ontlasten? -
daad, hoe men het, oppervlakkig aannemelijk, plan der 
paralelstraten beziet, hoe minder  het m. i. voor  uitvoe-
rin g is aan te bevelen. 

Ten slotte, er  moet een beslissing genomen worden, en 
wel door, in 't algemeen genomen, mannen die niet 
gewend zijn zich met deze belangrijke, zooveel beheer-
schende vraagstukken in te laten, en dikwijls , o, zoo 
moeielijk zich kunnen voorstellen wat van eenontwerp-
teekening na uitvoering zal zijn geworden. Waar de kans 
niet gering is, dat vele tot beslissing geroepenen in 
twijfe l verkeeren, en er  geen autoriteit is met alles 
overzienden blik , die op elke vraag, op elk voorstel voor-
bereid is omdat hij  alles oordeelkundig overdacht heeft, 
zou het nu niet gewenscht zijn om naast het advies van de 
officieele raadslieden, een meer  gedetailleerd oordeel 
te vragen van deskundigen, wat minder  gehaast dan 
door  „d e Groene"  is geschied, en wat meer  gedocumen-
teerd omdat meer gegevens beschikbaar  konden zijn ? 

e stad aan Aemstel en J is een ernstige overweging 
ook van dit, niet geringe detailbelang, wel waard! 

. 1913. 

an EEN . 

m 
a oor  schoonheid van stad en land is vooral de 

laatste jaren nog al gepleit. t kan niet wor-
den ontkend, dat mede als gevolg daarvan, 

l overal in den lande opleving merkbaar  is; 
men begint te ontwaken uit den slaap der  80er  jaren. 

t heeft lang, zeer  lang geduurd, doch eindelijk kon 
men het niet langer  zonder  protest aanschouwen, hoe 
dagelijks door  onkunde of moedwil de schoonheid van 
stad en land onherstelbaar  werden bedorven door  aan-
bouw of verwoest, verwoest door  den moker  der  mer-
cantilistische exploitatie. n begon er  tegen te agee-
ren, en gelukkig wint deze actie veld. En de stem der 
strijder s voor  behoud van schoonheid vond weerklank 
zelfs in kringen met een geheel ander  doel dan het be-
vorderen van schoonheid. t geeft hoop voor  de toe-
komst. n zou beginnen te gelooven aan een komenden 
tijd , waarin zin voor  het schoone herleeft in de harten 
van heel ons volk. 

Natuurlij k zijn wij  nog lang niet waar  we moeten zijn. 
e weg is lang en moeielijk en het is noodig, dat de actie 

voor  schoonheid bestendig en krachti g worde voortge-
zet. Bevordering van stads- en landelijk schoon staat 
gelukkig niet meer  alleen op de programma's van de 
bouwkunst-vereenigingen, van den Bond " 
of van conferenties, welke speciaal met dat doel worden 
gehouden. Neen, ook in vereenigingen voor  vreemdelin-
genverkeer, toeristen-bonden enz., worden stemmen 
waargenomen tot behoud en bevordering van schoon-
heid. Ook bij  spoorweg- en andere groote maatschap-
pijen, alsmede bij  bestuurscolleges van Staat, Provin-
cies en Gemeenten, kan men, ofschoon nog lang niet 
algemeen, teekenen waarnemen die er  op wijzen, dat 
men althans eenige rekening begint te houden met deze 
beweging. n begint te begrijpen, dat men roept, niet 
om de vervullin g van een gri l of van een wensch, doch 
om de bescherming van rechten, welke in onze voort-
gaande kuituu r  niet langer  mogen worden veronacht-
zaamd. 

n dit verband mag er  zeker  ook op worden gewezen, 
hoe, zij  het dan ook indirect, door  de invoering der  wo-
ningwet, het monopolie der  ergste "  vijan-
den n.l. dat der  speculatie bouwers leelijk aan het wan-
kelen is geraakt. Was de kleinwoningbouw vóór de 
invoering dier  wet niet te ontworstelen aan de handen 
dier  meestal totaal onbevoegden, thans hebben archi-
tecten van naam reeds gelegenheid gehad om te toonen, 
dat behalve de betere zorg voor  soliditeit, hygiëne enz., 
ook het uiterlij k aanzien niet behoeft te worden ver-
waarloosd. t ons het sterker  uitdrukken  door  te ver-
klaren, dat ook de kleinwoningbouw geheel moet komen 
in de handen der  architecten, wanneer  gebouwen en 
omgeving niet hopeloos bedorven zullen worden. Na-
tuurlij k zal de eigenbouwer deze bewering wel niet 
onderschrijven; doch waar  motieven van eigenbelang 
afwezig zijn zal men mij  geredelijk toestemmen, dat de 
architecten ook op dit terrein hebben getoond de be-
voegden te zijn. 

Tot mijn leedwezen moet ik hierbij  erkennen dat som-, 
mige architecten zich van woningbouw opdrachten 
slecht hebben gekweten. Of dit is toe te schrijven aan 
mindere appreciatie voor  eene opdracht tot hetarc hitec-
tonisch verzorgen van arbeiderswoningen of aan andere 
oorzaken, wil ik voorloopig in het midden laten. t is 
echter  noodig, er  op te wijzen, dat men het woningbouw-
vraagstuk, ook wat betreft de uiterlijk e verzorging, niet 
te licht achte en nog minder  met zekere minachting 
meent te kunnen behandelen. Architecten, die zich 
daaraan schuldig maken, zijn m.i. harder  te beoordeelen 
dan de menschen, die uit onkunde of uit economische 
overwegingen dwalen. 

Zooals vele lezers van het B. W. bekend zal zijn, heeft 
ook Arnhem eene woningvereeniging, die reeds twee 
complexen woningen deed bouwen. Eerst werden 115 
gebouwd op een mooi heuvelachtig terrein aan den 
buitenkant der  stad, de z. g. . n den 
volksmond heet deze buurt -het roode dorp" . 
Ofschoon de vereeniging bij  het zoeken naar  een tot 
ontwerpen en bouwleiden bevoegde op glad verkeerde 
wijze begon, heeft men dit, dank zij  de actie der  bouw-
kunst-vereenigingen gelukkig tijdi g willen inzien en zijn 
architecten, wier  namen onder  de collega's een zeer  goe-
den klank hebben, met de architectonische verzorging 
belast geworden. n mag betreuren, dat plaatselijke 
architecten hier  geen gelegenheid hadden hunne krach-
ten te toonen; wij  willen hier  alleen ons verblijden met 
het resultaat. n oordeel althans is, na wat ik hier  en 
elders zag in verband met de omgeving, dat deze wo-
ningen ongetwijfeld tot de beste prestaties op dit gebied 
in ons land mogen worden gerekend. Zij , die gelegen-
heid hebben, zullen geen berouw gevoelen wanneer  zij 
dit -roode dorp"  eens bezoeken. Zij  zullen met mij  vol 
waardeering zijn, zoowel voor  het mooie terrein als 
voor  de wijze waarop het is bebouwd. Bovendien is 
eene wandeling in deze omgeving leerzaam in meer  dan 
een opzicht. 

Bekend is, dat een der  middelen tot aankweeking van 
schoonheidszin bestaat in het houden van lezingen met 
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voorbeeld en tegenvoorbeeld. t eene doet U zien wat 
goed is en harmonisch en het andere wat slecht is of 
op welke wijze eene omgeving kan worden bedorven. 

e oogen moeten daardoor  worden geopend voor  wat 
mooi en wat leelijk is. t meest doeltreffendisnatuurlij k 
dat daarbij  wordt gebruik gemaakt van de scherpste 
tegenstellingen. 
n Arnhem nu is men niet tevreden geweest met zulk 

een voorbijgaande demonstratie als bovenomschreven. 
n heeft daar, naast het goede blijvende voorbeeld, 

andere vermoedelijk even lang blijvende en sterk spre-
kende tegenvoorbeelden geplaatst. Natuurlij k denkt 
menig lezer  reeds aan den onbewusten wraak van een 
speculatiebouwer, die door eens heel erg den schoon-
heids-concurrentiestrijd met de omgeving aan te bin-
den, nog droeviger  resultaat bereikte dan op andere 
plaatsen, waar  hij  dacht dat het er  minder  op aan kwam. 
Niets is echter  minder  waar. t zijn menschen met 
academische opleiding, die hier  blijken gaven hunner 
bevoegdheid (?). Zonder  aanschouwing zijn de resultaten 
van dezen arbeid niet behoorlijk weer  te geven. s 
voor  het einde eener  straat in de aardige volksbuurt 
heeft men brutaal eene lange loods gebouwd. e naam 
loods is mogelijk in verband met de bestemming dis-
qualificeerenden ofschoon het ding meer gekost zal heb-
ben dan menig aldus genaamd bouwwerk, toch weet ik 
met het oog op den buitenvorm en de verhoudingen 
geen meer  karakteriseerenden naam te bedenken. 

e bewoners der s kunnen bij  het 
doorloopen hunner  straat genieten door  aanschouwing 
van een stuk van een eindeloos lange z.g. blinde muur 
met een even lang, vri j  hoog en op regelmatige afstanden 
van zinken dakramen voorzien blauw pannen dak. e 
men ook toornt (en met recht) tegen ontsiering, door  het 
aanbrengen van electrische reclames op de in 't oog 
loopende daken onzer  groote steden, hier  zou zulk een 
reclame bij  avond eene welkome afleiding bieden, zelfs 
aan den meest kunstzinnigen beschouwer. 

t men in de richtin g der  loods langs de grens van 
het woningterrein Zuidwaarts, dan kan men al weer 
door  aanschouwing leeren op welke wijze men moet 
bouwen om eene omgeving hopeloos en onherstelbaar 
te bederven. r  is iemand bezig geweest met kubisti-
sche neigingen. e bestemming van het gebouw is mij 
al weer  niet bekend, daar  mij  alleen het twijfelachtige 
voorrecht te beurt viel den buitenkant te bewonderen, 
't Gebouw is een samenstel van groote en kleinere 
kubussen, waarvan de vlakken echter  geen hoeken 
van 90' met elkander  maken. t vindt zijn oorzaak 
echter  deels in noodwendige en deels in praktische 
redenen. t terrein n.l. helt daar  ter  plaatse beduidend, 
waardoor  het grondvlak, waarop de kubussen oogen-
schijnlij k staan, natuurlij k geen waterpas vlak is. e 
platte afdekkingen heeft men (zeker  om eene goede af-
watering te verkrijgen) naar  schatting, ongeveer  25 . 
laten afloopen, zoodat bovenvlakken der  kubussen, zoo-
als gezegd uit praktische overwegingen hellend zijn ge-
gemaakt. t fraaiste nu is, dat men de verschillende 
bovenvlakken allen zoowat in tegengestelde richtin g 
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heeft doen afloopen en dat van de groote hoofdkubus in 
tegengestelde richtin g der  terrein-helling. Waarlij k men 
moet het zien, om tot de overtuiging te komen, dat men 
dit geval niet onmogelijker  en leelijker  had kunuen uit-
werken. 
Toeven wij  echter  niet te lang bij  dit gedrochtelijk 
bouwwerk. t ons liever  zien of de andere grenzen 
van het .roode dorp"  beter  zijn verzorgd. Op een ander 
terrein in de nabijheid zijn n. 1. woningen gebouwd on-
der e derzelfde ..loods"  en .kubus"  specialitei-
ten. r  had men echter  niet de handen vrij . n kon 
hier  geen misbruik maken van eigendomsrecht, waar-
tegen men weerloos staat. e gronden waarop laatst-
genoemde woningen werden gebouwd, zijn als ik mij 
niet al te zeer  vergis, in erfpacht verkregen van de Ge-
meente Arnhem, en dus hebben de bouwplannen de 
Arnhemsche schoonheidscommissie moeten passeeren. 

r  staan ze dan, de simpele woningen elk bedoeld 
voor  twee gezinnen. Vervelend op regelmatige afstan-
den van elkander  geplaatst en nog vervelender  zuiver 
gelijk en gelijkvormi g gebouwd. 

Niets, niets valt in deze huisjes ook maar  waar  te ne-
men, dat tot U spreekt als te zijn voortgekomen uit het 
brein van iemand, die weet dat goede groepeering, 
goede verhoudingen en vormen niet kunnen worden ge-
mist, wil men aan redelijke schoonheidseischen voldoen. 

e raamverdeeling, de overstekjes op jukjes, welke men 
netjes aan beide zijden voorzag van een doorloopend 
schuin kantje, de topgevel versieringen, de vorm der 
dakraampjes, de akelige verdeeling en vorm der  voor-
deurtjes, alsmede het witte en groene schilderwerk, 't 
spreekt alles van niet beter  kunnen. n een woord 't is 
droevig, temeer  wanneer  men in aanmerking neemt, dat 
hier  geen speculatiebouwer aan 't werk was, ja, dat de 

e dezer  bouwwerken blijkbaa r  de Arnhemsche 
Schoonheidscommissie in den hoek heeft weten te druk -
ken. e commissie toch mag, naar  ik meen, volkomen 
bevoegd voor  haar  taak worden geacht. Vraag: n 
eene schoonheidscommissie zich dan zelfs niet handha-
ven, wanneer deze e den scepter  zwaait ? e beste 
architecten moeten hunne plannen onderwerpen aan 
het oordeel der  S. C , wanneer  men op Gemeenteterrein 
wil bouwen, en dat is m. i. billijk , al zou het alleen maar 
zijn om niet op het maken van uitzonderingen te kunnen 
wijzen, terwij l het ook nog op velerlei andere gronden 
is te motiveeren. Valt echter  de Genie, (want lezers dit 
is de hier  gewraakte ) daarbuiten? Of is de Arn -
hemsche schoonheidscommissie even doordrongen van 
de bevoegdheid dezer , inzake bouwkunst, als 
vele Gemeentebesturen en s van -
pijen, die bij  voorkeur  Genieofficieren benoemen, om 
aan het hoofd te staan der  technische bedrijven waar-
van bouwkunst zeker  geen onbelangrijk deel is ? Wordt 
het geen tijd , dat men leert begrijpen, dat Genieofficieren 
heel knap kunnen zijn in wiskunde, in de uitvoering van 
militair e verdedigings-werken enz., doch dat zij  totaal 
onbevoegd zijn op architectonisch gebied, ja een gevaar 
mogen worden geacht voor  de toenemende schoonheids-
beweging? s zij  worden maar  al te dikwijl s als de 

iys j 

bij  uitstek bevoegden aangezien. Zelfs in architecten-
kringen werd meer  dan eens overwogen of Genie-Offi-
cieren zijn gelijk te stellen met architecten waar  het be-
treft de behartiging der  vakbelangen, terwij l toch ook 
hunne opleiding bewijst, dat een eenigszins ontwikkeld 
opzichter  meer moet weten van architectuur  dan zij. 

t ik ten slotte zeggen, dat dit stuk geen persoonlijke 
aanval bedoelt en dat mij  de heeren, welke te Arnhem 
bouwden, zelfs totaal onbekend zijn; doch dat ik meende 
te moeten waarschuwen tegen bevoegd verklarin g de-
zer  heeren in het algemeen, daar  zij  mijns inziens mede 
tot de grootste vijanden mogen worden gerekend van 
allen, die het wel meenen met en ijveren voor  een bouw-
kundig schoon Nederland. . 

E  EN 
 T E . 

iet middelbaar  technisch onderwijs mag zich 
in dezen tij d in een groote belangstelling ver-
heugen. Verschillende bestaande scholen 
worden ingericht om . O. te geven, terwij l 

ook meer  dan één nieuwe schoolinrichting werd gesticht. 
Zoowel het particulier  initiatief , als de subsidiën van 

, Provincie en Gemeente hebben hiertoe medege-
werkt. n herinnering brengen wij  de totstandkoming van 
de . T. School te Utrecht voor  burgerlijk e en water-
bouwkundigen; de . T . School te Amsterdam voor 
werktuigkundigen, electro-technici, suikertechnici en 
scheepsbouwkundigen; de . T . School te t 
voor  werktuigkundigen, electro-technici, scheepsbouw-
kundigen en suikertechnici; de . T . School te -
warden, voor  burgerlijk e en waterbouwkundigen 
scheepsbouwkundigen, werktuigbouwkundigen en elec-
tro-technici ; de cursus voor . T . Onderwij s voor  de 
bouwvakken te Sneek. Zooals bekend is, zullen de 
Academie van Beeldende n en Technische 
Wetenschappen te , benevens de Academie 
van Beeldende n te 's Gravenhage het . T. On-
derwij s in hare programma's opnemen en zich dus tot 

. T. Scholen vervormen. 

A l deze stichtingen of vervormingen hebben in de laat-
ste 3 jaar  plaats gevonden; wel een bewijs, hoe snel de 
verbetering van het . T. O. plaats vindt. Trouwens, 
de akker  was goed beploegd; reeds geruimen tij d was 
door  den . Techn. stand het onderwerp: ver-
betering en regeling onder  de oogen gezien, en op con-
gressen en vergaderingen besproken of in talrijk e ar-
tikelen uiteengezet. e . T . categorie volgt daar-
mede den algemeenen socialen drang, die in alle groe-
pen der  samenleving in onzen tij d zoo duidelij k naar 
voren komt: goede regeling van de opleiding, zuivere 
begrenzing van het arbeidsveld, vaststelling van de 
juiste positie in de samenleving. 

e groote groep van tot heden vri j  willekeuri g ge-
schoolde technici wordt daarmede een groep, die zich 
harmonisch gaat voegen in de groote moderne techni-
sche organisatie. 
Juist waar  het . T. O. zoo snel is opgekomen, zijn nog 

vele vraagstukken op te lossen. Een der  eerste is wel 
te trachten, dat al deze . T. scholen niet geheel los 
van elkaar  staan, dat hare leerprogramma's niet teveel 
van elkaar  verschillen, dat dus de waarde der  diplo-
ma's, uitgereikt op de verschillende instellingen, niet 
te zeer  verschilt. Eenheid moet er  komen, en het k 
heeft hierin een dankbare taak te vervullen. 
Verder  is het begrijpelijk , dat nog niet geheel en al 
in de behoefte naar . T . O. is voorzien. e heer  P. 

, directeur  der  Ambachtsschool te , heeft 
dit begrepen, en aangezien de Amsterdamsche . T. 
School werktuigkunde, electrotechniek, suikertechniek 
en scheepsmachinerie behandelt, heeft hij  de juiste ge-
dachte gehad, dat een . T. school, die andere onder-
werpen behandelt, nam. de burgelijke- en waterbouw-
kunde, zeer  goed in de nabijheid van Amsterdam, te 

, kan worden opgericht en zeker  aan een 
groote behoefte zal voldoen. j  wenschte daarenboven 
de ambachtsschool aan deze . T. school te verbinden, 
overtuigd van het groote practische nut, dat een 
ambachtsschool als practische en theoretische voorbe-
reiding of als aanvulling van het . T . O. kan hebben, 
wanneer  beide in één gebouw vereenigd zijn, 
n een verdienstelijk plan, toegelicht met een uitvoerig 

, heeft de heer n zijn denkbeeld vastge-
legd. 

n het t wordt de historische ontwikkeling van 
het technisch onderwijs in groote lijnen geschetst, 
waarna behandeld wordt het ontstaan der  Ambachts-
scholen. j  wordt er  op gewezen, dat vroeger  de 
leerling de onderdeelen en de geheimen van het vak 
van den meester  leerde, waarbij  hij  op vaderlijk e wijze 
behandeld werd. Tegenwoordig echter  is het aantal 
werklieden op één werkplaats gewoonlijk zóó groot, 
dat van een degelijk onderricht aan de jongeren geen 
sprake meer  kan zijn. m werden de inrichtingen 
voor  lager  technisch onderwijs in het leven geroepen. 
Uitvoerig wordt verder  aangetoond, dat de kennis, die 
noodig is om aan den eisch, een bekwaam werkman te 
zijn, te voldoen, slechts in de praktij k verkregen kan 
worden. t onderwijs in de school moet zich dan ook 
zoo eng mogelijk aansluiten aan de praktijk , wil het 
aanspraak maken op een praktische en doeltreffende 
voorbereiding. Na den schoolcursus is opleiding in de 
werkplaats onmisbaar. 

Omtrent de eischen van toelating vermeldt het t 
o. m. 

Er is zeker  geen onderdeel van het r  Technisch On-
derwijs, waarover  meer  strij d is gevoerd in woord en schrift dan 
over  de eischen. die gesteld moeten worden aan hen. die het 

. T. O willen volgen. 
n 1907 werd door  den Bond van Technici een enquête inge-

steld omtrent deze zaak. 
Aan ongeveer  300 personen, deskundigen op het gebied van ar-
chitectuur.machinebouw en electrotechniek.werden de volgende 
vragen ter  beantwoording gezonden : „Welken weg acht U in het 
belang der  Nederlandsche Techniek de meest verkieselijke voor 
„d e regeling van . T. O. e der  louter  schoolsche opleiding ? 
„of : e waarbij . T. O. wordt voorafgegaan door  eenige jaren 
„praktij k ?" 
Van de 277 antwoorden, die inkwamen, waren er  slechts 18 die 
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aan een louter  schoolsche opleiding de voorkeur  gaven, terwij l 
er  232 de opleiding met voorafgaande praktij k prefereerden. 
Evenals de lagere technische scholen aansluiten aan de lagere 
school voor  algemeene vorming, zal de r  Technische 
School als eisch van algemeene ontwikkeling, het genoten on-
derwij s op de . School . B. S.) met 3-jarigen cursus als 
voorwaarde van toelating mogen stellen. 
Het is gewenscht, dat de JU. T. S. toegankelijk gesteld worde voor 
allen, die onverschillig welke hunne opleiding is geweest, 
voldoen aan de eischen voor de toelating gesteld. 
n het algemeen kunnen de leerlingen, die de . T. S. zullen be-

zoeken in 2 categorieën verdeeld worden n. 1. le zij, die de 
. B. S. met 3 jarigen cursus hebben afgeloopen, 2e zij  die op 

A. B. S. of bij  den patroon practisch hebben gewerkt en de daar-
bij  behoorende theoretische kennis hebben verkregen op de 
A. B. S. of de B. A. S. 

e beide categorieën zijn echter  niet voldoende ontwikkeld 
om het onderwijs aan een . T. S. te volgen. e le categorie is 
niet praktisch ontwikkeld, terwij l de theoretische ontwikkeling 
van de 2e categorie niet voldoende is. Beide categorieën van 
leerlingen hebben nog een opleiding noodig, die als tusschen-
schakel het eerst genoten onderwijs verbindt met het onderwijs 
aan de . T. S. En ook deze vooropleiding dient ter  hand te 
worden genomen door  de besturen der . T. S.. of die der  A.B.S. 
Wordt dit niet gedaan, dan zal het bezwaar  van onvoldoende 
vooropleiding zich steeds doen gevoelen. n het verslag over 
1911 der . T. S. te Utrecht wordt vermeld, dat men bij  het 
onderwijs dikwijl s „stuitt e op groote leemten en op groot ver-
„schi l in kennis en bevattingsvermogen. e vreemde talen ble-
„ke n voor  velen een struikelblok , terwij l zelfs de kennis van de 
„Ned. taal, die niet in het leerplan is opgenomen, bij  enkelen 
„onvoldoende bleek te zijn. t denkbeeld reeds in het verslag 
„over 1910 vermeld om den tijd , die thans over  het onderwijs in 
„dri e vreemde talen verdeeld wordt, te besteden aan het meer 
„grondi g aanleeren van één dier  talen, werd ook thans overwo-

gen, maar  een beslissing te dien aanzien is nog niet genomen." 
e klacht over  onvoldoende kennis der  vreemde talen is niet 

te verwonderen, aangezien van de 42 leerlingen, die in 1910 over 
het le semester  werden ingeschreven, er  slechts 9 waren die 
de . B. S. (3-jar. cursus) hadden bezocht en 22 de Ambachts-
school ; dat tekort geldt dus voornamelijk de oud-leerlingen der 
A. B. S. r  aan den anderen kant schijnt de ondervinding met 
de practische vooropleiding voor  hen, die de A.B.S. niet bezoch-
ten, aanleiding te hebben gegeven om in het sousterrein van het 
gebouw onder  leiding van den amanuensis practisch te laten 
werken door  het laten vervaardigen van de in de bouwkunde 
voorkomende constructies, allen op de helft der  ware grootte. 

Terecht wijst schrijver  er  verder  op, dat de leerlingen 
der 3 jarige . B. S. eerst voorbereid moeten worden 
voor  de praktijk ; zij  zullen het best vooruitkomen, wan-
neer  zij  het eerste jaar  op de school door  theoretisch en 
praktisch bekwame leeraren zoowel in de praktij k als 
in de theoretische vakken onderwezen worden. 

a moeten zij  ten minste een jaar  langophet bouw-
werk of in de werkplaats. 
Wat de oud-leerlingen der  ambachtsscholen betreft, is 
schrijver  van meening, dat 

„d e begaafde en energieke jongelieden zich ook tot verdere 
studie kunnen aangetrokken gevoelen en hierom moet voor 
deze categorie leerlingen in een voorbereidenden cursus even-
eens gelegenheid gegeven worden de ontbrekende kennis, voor-
namelijk in wiskunde en talen, aan te vullen. 

r  moeten zij, na het verlaten van de A. B. S. gedurende 
1 jaar  in de praktij k gaan metdrieavondenperweektheoretisch 
onderwijs en daarna gedurende één jaar  den geheelen dag, zon-
der avondonderwijs, de lessen in theorie en teekenen van den 
voorbereidenden cursus volgen of wel, wanneer  zij  de beide 
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jaren in de praktij k blijven, hun tekort aan theorie en teekenen 
aanvullen door  beide jaren gedurende 4 avonden de school te 
bezoeken. 

e leerlingen, die in het bezit zijn van het eind-diplomader 
Burgeravondschool, moeten eveneens tot dezen voorbereiden-
den cursus worden toegelaten. 

l aan de meeste . de eisch van kennis der  3 vreemde 
talen gesteld is, komt het mij  gewenscht voor, in navolging 
van den toelatingseisch voor  de . .  te 

r  slechts voldoende kennis van één taal, in dit geval 
, te eischen en het volgen van het onderwijs in Fransch 

of Engelsch facultatief te stellen." 

Uit den aard der  zaak kunnen wij  uit het t slechts 

grepen doen. 

e duur  van den Cursus der . T. S. wordt gesteld op 

vier  semesters, waarbij  het schooljaar  verdeeld is in 

een zomersemester  en een wintersemester. 

Een opvallende bijzonderheid van het plan van den heer 

n is de koppeling van Ambachtsschool aan . T. 

School. e heer . licht als volgt toe: 

..Waar het geven van onderwijs in de praktij k in een voorbe-
reidenden cursus van de . T. S. wenschelijk wordt geacht, 
moet ook aangeduid worden, waar  en op welke wijze dit onder-
wij s moet gegeven worden en wel zoo, dat de minst kostbare en 
daarbij  meest doeltreffende wijze hiervoor  wordt aangewezen. 

e lokalen en wel in de eerste plaats de werkplaatsen, die in ge-
brui k zijn bij  de Ambachtsschool zijn hiervoor  zeer  goed te be-
nutten en als 't ware vanzelf aangewezen. t kan echter  alleen 
in die plaatsen, waar  een A. B. S. bestaat en dan nog alleen wan-
neer  die school zich in de onmiddellijk e nabijheid van de te pro-
jecteeren . T. S. bevindt. 

Bovendien geeft de verbinding van  T. S. enA. B. S. het groote 
voordeel, dat steeds gelegenheid bestaat voor aanschouwelijk 
onderwijs, betreffende de hoedanigheid, eigenschappen en bewer-
king der verschillende materialen en de goede en minder goede 
constructies van het daarmede vervaardigde werk. 

e tegenwoordige A. B. S. te m kan in deze behoefte van 
het . T. S. niet voorzien omdat vele der  hiervoor  noodige vak-
ken (metselen, steenhouwen,stucadoren,lood- en zinkbewerken) 
niet aan de school onderwezen worden en uitbreidin g van het 
bestaande gebouw voor dit doel niet mogelijk is. Bovendien is 
niet te voldoen aan den bovengenoemde!! eisch van situatie n.l. 

in de onmiddellijk e nabijheid van de te . T. S". 

r  uitbreidin g van het bestaande gebouw met werk-

plaatsen voor  smeden, bankwerkers en instrumentma-

kers is dringend noodig; daarom is het noodzakelijk de 

nieuwe instelling op een geheel vri j  terrein te projec-

teeren. 

Aan de tegenwoordige A. B. S. wordt onderwijs gegeven in de 
vakken: timmeren, meubelmaken, smeden en bankwerken. 
schilderen, behangen en stoffeeren (avondcursus) met het daar-
bij  behoorend vakteekenen en verder  theoretisch onderwijs). 

e vakken zouden dan moeten worden uitgebreid met: met-
selen, steenhouwen, stucadoren. lood- en zinkbewerken, fijner e 
metaalbewerking (instrumentmaken en electrotechniek). 

e gedachte, de A. B. S. te verbinden aan een . T. S. 

lijk t ons juist; hoewel beider  doel verschillend is, kun-

nen zij  elkaar  toch zeer  goed helpen, en kan vooral de 

A. B. S. van groot nut zijn voor  de . T. S. 

e opvatting wordt gedeeld, door  een autoriteit op 

dit gebied, Prof. G. N. , die hierover  schrijft : 

t is juist de koppeling van een A.B.S. aan een . die mij 
om verschillende redenen zoo nuttig en noodig voorkomt, dat ik 
daarvoor  gaarne een lans zou breken. 
Wanneer  men zelfs de kwestie van een voorbereidenden cursus, 
waarvan de noodzakelijkheid met den dag toeneemt, eens even 
buiten beschouwing laat, dan toch rijs t direct de vraag : e ter 
wereld wil men toch trachten practische kennis bij  te brengen 
zonder  daartoe de gelegenheid te scheppen, vooral wanneer 
door  uitbreidin g van het . T. O. en de toename van het aantal 
leerlingen er  voor  allen geen gelegenheid te vinden is om op 
werken practische kennis en ervaring op te doen. 
En hoewel ik een voorstander ben van een breed opgevatte 
theoretische ontwikkeling, is m.i. elke technische studie zonder 
praktijk , reeds in zich zelf veroordeeld. 

e en uitgebreide kennis van de praktij k is onmisbaar 
voor  iederen technicus, maar in het bizonder een hoofdeisch 
voor  eiken leerling van een . en men kan m.i. voor  alle 
categorieën van technici met de praktij k niet licht te vroeg be-
ginnen. 

r  vroeg aangevangen praktij k krijg t men een zekere selectie 
en zal menigeen worden teruggehouden van een studie, die met 
zijn aanleg niet blijk t te strooken. 

Overdekte straat tusschen de t en de e Sloot te Alkmaar . Plattegrond. Schaal 1 op 600. 

t wil mij  voorkomen, dat bij  een te theoretisch opgezette studie 
deze ontdekking later  geschiedt, doch dan dikwijl s te laat om 
nog terug te keeren op den eenmaal ingeslagen weg. zeer  tot na-
deel van het onderwijs en de onderwezenen". 

Ten slotte nog een enkel woord over  het plan van deze 

. T. S. A. B. S., ontworpen door  den heer  P. , 

van welk plan hierbij  eenige afbeeldingen gegeven 

worden. 

k spreekt de indeeling van het gebouw uit de 

plattegronden; zij  is rustig, regelmatig en overzichtelijk ; 

en wordt beheerscht door  den aanleg der  gangen, die, 

goed geprojecteerd zijn, en die, op sommige plaatsen 

niet overmatig, toch in het algemeen goed verlicht zijn. 

e vleugel-aanleg maakt een interessante architectuur-

oplossing, hoofdzakelijk wat het uitwendige betreft, 

mogelijk. Een strenge, hoewel geenszins eentonige mas-

sagroepeering komt logisch uit den plattegrond voort. 

Ook in dit opzicht heeft het plan verdienste, terwij l de 

perspectivische schets doet zien, n 

niet aan architectonisch talent ontbreekt. 

n in het algemeen de geprojecteerde strenge raam-

verdeeling zeker  wel tot een goede architectonische 

oplossing leiden, vooral waar  zij  door  een nadrukkelij k 

verband der  boven elkaar  gelegen ramen het verticale 

in de muurdammen accentueeren, en kan ook het groote 

dak met zijn flinke, gestrekte lij n tot een groot en rustig 

aspect medewerken, een bezwaar  zouden wij  willen 

maken tegen de topgevels, omdat zij  in hun ijlhci d en 

opschieting het massieve, breeduitliggende en rustige 

van het dak te veel schaden, en eigenlijk pseudo-top-

gevels zijn. 

m ware hetmisschienbeter, dezegevels, ter  plaatse 

waar  de toppen beginnen, horizontaal of zacht gebogen 

af te dekken, hetzij  met kleine bekroningen op de 

hoeken link s en rechts, hetzij  met andere versiering. 

Wanneer  in het dak en zijn onderdeden het horizontale 

overweegt, zal zeker  het totaal architectonisch aspect 

aan rust en waardigheid winnen. 

Overigens heeft het geheel verdienste; en wij  wenschen 

den ijverigen directeur  het beste toe voor  het welslagen 

van zijn plannen. J. , 

PASSAGE T E . 
e Gemeenteraad van Alkmaar heeft tot de doorbraak van de 

t naar de t aldaar be-
sloten, zoodat deze binnen korten tij d tot stand zal komen. 
n verband hiermede heeft de heer  P. N. , architect en 

li d van den Gemeenteraad, een plan voor  een overdekte straat 
aldaar  ontworpen ; uit zijn toelichting tot het plan nemen wij  het 
volgende over. 

e nuttig en noodig de doorbraak ten opzichte van het verkeer 
moge zijn. tot verfraaiing van de omgeving zal die niet bijdragen, 
integendeel. 
Een straat van 78 r  lengte en 16 r  breedte, waarin geen 
gevels prijken , doch waarvan de zijden zullen bestaan uit muren 
of schuttingen van de perceelen welker  gevels zich bevinden in 
de straten welke rechthoekig op de geprojecteerde straat staan, 
moet een doodsch aanzien hebben. 
n de naaste toekomst is hierin weinig verandering te verwach-
ten want om huizen te kunnen bouwen met gevels in de gepro-
jecteerde straat, zouden zich minstens dri e aaneengelegen per-
ceelen in bovengenoemd straten in dezelfde hand moeten 
bevinden en met het oog op de diepe en waardevollle perceelen 
aan de , is dit niet spoedig te verwachten. 

e heer t meent een goede oplossing gevonden te hebben, 
om aan dit bezwaar tegemoet te komen en biedt aan den Gemeen-
teraad een plan van bebouwing aan. dat weinig kostbaar ge-
noemd mag worden, omdat het ontworpen gebouw rendabel te 
maken is. 
Zooals het schetsplan laat zien, is het de bedoeling, het grootste 
gedeelte in de midden, alleen te overdekken met lantaarn of 
glasoverdekking, en het voor- en achtergedeelte met verbin-
dingsgang op te trekken. 
n de eerste plaats wordt eene vrijkomende overdekte straat-
ruimt e van ongeveer  1248 vierkante r  verkregen, waardoor 
een reserve n ontstaat, dat voor tal van doeleinden 
benut kan worden. 
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Overdekte straat tusschen de t en de e Sloot te Alkmaar . Frontgebouw aan de . 

Eene overdekte ruimte, in aansluiting aan het n toch. 
is zeer  wenschelijk, daar  het gebruikt kan worden voor: 
Varkensmarkt , Vruchtenmarkt , Eieren- en Botermarkt , enz.enz. 

e kooplieden zijn bovendien bij  het slechte jaargetijde meer 
beschut. 

e inrichtingen, die aan beide kanten van de overgedekte straat 
komen, zijn gedacht als volgt: 
Aan het n lokalen voor  verhuur  aan heeren -
koopers, Veeartsen, Notarissen. , verschillende ver-
tegenwoordigers van Bankinstellingen, enz. enz. 

e behoefte aan kantoorlokalen in de onmiddellijk e omgeving 
\ an het , doet zich dan ook al jaren gevoelen, zoodat 
een stad als Alkmaar , ook meer  en beter  gelegenheid aan moet 
bieden voor  de ontwikkeling van het n in het alge-
meen, dan tot heden het geval is. 
Verschillende zakenmenschen moeten dan ook ver  van het 

n gelegenheden zoeken, om hun beroep te kunnen uit-
oefenen, en zullen zeker  gaarne gebruik willen maken om deze 
lokalen te huren. 
Aan de t een eventueel Gemeen-
telij k Gymnastieklokaal of iets van dien aard, waar  reeds langen 
tij d behoefte aan bestaat. Verder eene woning voor  den con-
cierge, die tevens belast kan worden met het schoonhouden van 
de verschillende kantoorlokalen enz., zonder  bezwaar  van de 
Gemeentekas. Onder  de trappen die naar  de kantoorlokalen 
leiden is voldoende berging voor  een brandspuit, brandladders, 
publiek privaat, enz. 

t schetsontwerp is niet in details uitgewerkt; een indeeling 
van de te verhuren kantoorlokalen, hangt geheel af van de 
eventueele huurders. n dit geval is het er  alleen om te doen, een 
denkbeeld te geven hoe een gebouw in aansluiting met het 

n en omgeving, gedacht is. 
e bouwkosten, zonder  interieur , zijn geraamd op ongeveer 

ƒ65000. , zonder  straataanleg, rioleering enz. 
j  moet in het oog gehouden worden, dat zonder  bebou-

wing, de Gemeente de terreinen aan beide kanten tot voldoende 
hoogte door  muren zal moeten afsluiten, die op zich zelf een be-
langrij k bedrag zullen vorderen. 

e heer . is overtuigd, dat rente en onderhoudskosten uit de 
huuropbrengst zullen zijn te ontvangen. 

e ingediende plannen zijn natuurlij k voor  wijzigingen vatbaar; 

het was de bedoeling van den heer , alleen het denkbeeld 
met afbeeldingen toe te lichten. 

m . fli 
E G . 

Vraag: t de grond voor  de scholen, vereenigings- en ver-
gaderlokaal en andere gebouwen, plantsoenen en kinderspeel-
plaatsen aan de begrooting van kosten onttrokken worden ? 
Antwoord: e kosten van den grond bestemd voor  den bouw 
van scholen, van het vereenigingslokaal en van andere openbare 
gebouwen vallen buiten de begrooting en het exploitatieplan. 

e kosten van den grond bestemd voor  plantsoenen, kinder-
speelplaatsen e.d. moeten in rekening gebracht worden. 
Vraag: Omtrent aanleg van voortuinen en plantsoenen wordt 
niets in het program vermeld; moet hiermede rekening worden 
gehouden ? Zoo ja, wat is de kosten per 2 . 
Antwoord: e kosten van aanleg der  plantsoenen zijn te stellen 
op f 1.50 per . e kosten van aanleg van voortuinen en van 
tuinen achter  de perceelen zijn begrepen in de bouwkosten per 

' woning, vermeld onder  5. b. 
Vraag: Wordt met vereenigings-en vergaderlokaal één en het-
zelfde lokaal bedoeld? 
Antwoord: t kan één lokaal zijn, het mogen er  ook twee zijn. 

M . Ü 
Vereeniging t voor  Allen, Arnhem. Tentoonstelling 
van Bouwkunst op het gebied der  volkshuisvesting, bevattend 
inzendingen van de gemeenten Amsterdam, Arnhem, Enschedé 
en , van 23 . 1913 tot 1 Januari 1914, in het tentoon-
stellingsgebouw, , Arnhem. 
Zaterdag 27 , acht uur, lezing van den r . P. 
Berlage over e Bouwkunst"  in s Sacrum. 
Prijsvragen Bouwkunst en Vriendschap. e ingekomen 
antwoorden op de Prijsvragen 1913 van de Vereeniging „Bouw -
kunst en Vriendschap"  te m worden tentoongesteld in 
het gebouw der  Academie van Beeldende  en Techni-
sche Wetenschappen, Coolvest, aldaar, van 26 tot en met 31 

r  van 10 4 uur. 
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