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 : . Examens der j 
1914. Examenvragen. — Nieuwe . — Contributi e 
Buitenlandsche . Ontvangen Boek-en Plaatwerken. — 
Banden Bouwkunst. Afdeeling Amsterdam van de . tot 
Bev. der  Bouwkunst. — Afdeeling 's Gravenhage van de . tot 
Bev. der  Bouwkunst . k . 

t afgeloopen jaar. Een arbeidsveld van den ingenieur 
bedreigd? t aesthetisch Gedeelte van Stedenbouw, Ver-
slag der  lezing van den heer . P. Berlage. — e tweede 

. — Verslag Bouw-en Woningtoezicht 
te. Amsterdam over  1912. Prijsvragen. . 
Berichten. — t een plaat. 

. 

S J T O T -

G . 

a Bouwkundig Opzichter. 

n de 2de 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 2de 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 niet 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-
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 plaats gehad. 

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. 

N G , 

G  en  VAN BOUW-
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 ƒ 1.—-, 1912. 1911 a ƒ 0.85. Bouw-
kundig Teekenaar  1913, 1911, a ƒ 0.50; 1910. a ƒ 0.30. Uitvoerder 
van Bouwwerken (Onderbaasl 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 d de : 

. . Engberts, Bouwk. Opzichter, 's-Gravenhage; . , 
Bouwk. Opz.-Teekenaar, Amsterdam ; W". F. Bronswijk , Bouwk. 
Opz.-Teekenaar, 's-Gravenhage ; F. A. Eschauzier, Student, -
den ; J. Fabrie, Ged. Bouwk. Opzichter, Vlijme n ; . Elion. Stud. 
Techn. , ; A. . Tirion , Bouwkundige,'s-Gra-
venhage ; Joh. van Wijk , Bouwkundige. Assen; G. van der  Burg. 
Bouwk. Opz.-Teekenaar. . 

E E . -
n en s der j  tot Bevordering der 

Bouwkunst, buitenlands gevestigd, worden er  aan herinnerd, 
dat zij  volgens art 2 van het Alg . , de contribu-

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. 



tie voor een geheel jaar vooruit moeten betalen ; zij  worden dus 
verzocht hun postwissel ten spoedigste op te zenden aan het 
bureau der . t 402. Amsterdam. 
Ter herinnering diene, dat de contributi e bedraagt voor  Archi -

d f 20. ; voor d f 15. of f 7.50 en voor 
s f 15. of f 5. . 

ONTVANGE N - EN . 
P. , g voor  Terrazo en e ; 

. . W. Visser. k der  beschrijvende meetkunde, met 
Atlas; W. . en J. Brusse, ; — . B. N. Bolderman en 
A. W. C. , Beknopt leerboek der  Waterbouwkunde (8, 9 en 
10 afl); . J. Veen. Amsterdam; American e of Archi -
tects: Proceedings of the Forty-Sixth Annual Convention 1912; 

American e of Architects: Annuary of the Ameri-
can e of Architects for  1913; e van -
bouw Nijverheid en , Ongevallen statistiek over  de jaren 
1908 1910. l  en ; Centraal Bureau voor  Statistiek, 

t v/h. Centr. Bureau v d. Statistiek afl. 9, 10, 11; 
— j  tot exploitatie van Staatsspoorwegen, Ge-
denkboek 50 jari g bestaan van de j  tot exploita-
tie van Staatsspoorwegen 1863 1913; E. W. s en . 
Sluijterman, Nederlandsche n en hun historie afl 11: 
Uitgeversmaatschappij, Elsevier  Amsterdam; Een -
damsch . Nieuwe spoorweg- en kanaalplannen voor 

. l . . en ; Nijgh &  v. s Uitgevers -
schappij  ; Gemeentebestuur  van Amsterdam. Jaarverslag be-
treffende de Brandweer  der  gemeente Amsterdam over  1912; 

e Bussy. Bouwagenda 1914; C. s Tiepen, -
views met merkwaardige personen van dezen tijd ; N. V. Uit-
geversmaatschappij  v/h. C. s Tiepen; t k 
van Jhr. Victor  de Stuers; A. Oosthoek; l e of 
Britis h Architects, r  19131914; e van 

. Verkor t verslag 1912 Staatspoor  en Tramwegen op 
Java ; j  Batavia ; d Brochmann, s 
landliche Arbeiterwohnhaus; g -
sche Verlagsgesellschaft; Xde l Woning Con-
gres, Nederl. n en d der  Buitenlandsche 

; Nijgh &  Van , Uitgeversmaatschappij, -
terdam; — Oostenrijksche r  en Architectenvereeni-
ging, Jaarboek 1913; — : m des technischen -
schulwesens in Osterreich; — Th. v. Weideren Baron s 
en J. . Faber, Friesland en de woningwet. 19021912; r 
en Schaafsma ; F. W. Unger  W. i., Centrale ver-
warming en luchtverversching van gebouwen ; t genootschap 
„Architectur a et Amicitia "  te Amsterdam ; . F. h s 
v. Zouteveen. t een en ander  over  de verhouding tusschen 
architect en tuinarchitect en over  het verband tusschen Tuin-
architectuur, Bouwkunst en de aanverwante ; . 
Bibliotheek, Verslag over  1912; F. J. Belinfante, 's e ; - - Xe 
Congres l des s a Bon marché, s 
premiere et deuxième partie ; Nijgh en s Uitgevers . 

; F. Wind, n der s no. 4; van 
m en e . Amsterdam ; - Federatie voor  nationale 

Bonden van Vakpntroons, Partieéle Besteding; Asociation 
s Bains Populaires et scolaires. Bulletin Trimes-

triel ; e Nederl. l en , Gedenkboek 1813 1913 
der Nederlandsche l en ; E. de Bont &  Zn. -
dam ; — Stijn Streuvels. e e woning in Vlaanderen; 

. J. Veen, Amsterdam ; - - P. n en . Ellens, Examenopga-
ven 1913 Teekenen . O.; firm a k &  Co. m ; Ge-
meentelijke Bouw- en Woningtoezicht; n betref-
fende onbewoonbaarverklaring over  1912; Verslag van het ge-
meentelijk Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam over  1912, 
Stadsdrukkerij  ; - - W. Verschoor, Verzameling van Bouwkundige 
en Technische onderwerpen, (le Bundel); N. V. e 

j  van F. J. Stülemeijer  &  Co., r  3 914 met bij -
lage ; . J. Veen, Amsterdam ; E. . d voor  de 
kennis van Bouwmaterialen ten dienste van Ambachts- en 
Avondvakscholen; S. . van , Amsterdam; 9e Congres 

für g und , Bericht over  het van 25 28 Juni 1913 
in n gehouden 9e ; Van Gendt, Bouw-

r  1914; e n des Schweize-
rischen - und Architecten-Vereins: s Bürgerhaus 
in der  Schweiz. e Band; E. Wasmuth A. G. Berlin; e 

, Jaarboekje voor  Beeldende n 1914; A. . 
. Obreen, Verschillende onderwerpen. Opstellen 4e deel. . 

..Vivat" . 

N . e banden voor  het Twee-
maandelijksch Tijdschrif t „Bouwkunst "  1913 zijn verkrijgbaar 
bij  de Firm a n &  Co. t 5 den g a/0.75 het 
stuk, fr . p. post ƒ 0.90. 

G  VA N E -
J TO T BEV . . Vergadering op 

g 19 Januari ten 8 ure n.m. in het Gebouw der -
pij , t 402, Amsterdam. 
Voordracht met lichtbeelden van den heer s A. Poel, archi-
tect te m over: g en Crematoriumbouw" . 

e introducti e is ruim opengesteld. 
 Secretaris : 
J. . 

G E VA N E -
J TO T BEV . . 

Gewone Vergadering op g 12 Januari a. s , te 8 ure 
's avonds, in zaal V van het h s 
(Groenmarkt). 
Voordracht van den r s A Poel, architect te , 
over g en Crematoriumbouw" . toegelicht met 
lichtbeelden. 

e introducti e is ruim opengesteld. 
 lste Secretaris : 

. G. , Belvédèreweg 5. 

. 
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.
door  J. . 

ET N . n meer  dan één op-

zicht was het afgeloopen jaar  voor  de bouw-
kunde van groot belang. e bouwbedrijvig-
heid was tamelijk groot, zoowel door  vele 

opdrachten van particulieren, corporaties, instellingen 
als door  de bouwerij  van de zijde van k en Gemeente. 
Ook dit jaar  kwamen meerdere woningblokken voor  de 
volkshuisvesting tot stand of werden deze voorbereid; 
het is een gelukkig teeken, dat dit arbeidsveld meer  en 
meer  aan den eigenbouwer onttrokken wordt en door 
vereenigingen, in het belang der  volkshuisvesting werk-
zaam, onder  leiding van architecten bewerkt wordt. 

t belangrijkste onderwerp echter, dat steeds meer 
urgent wordt voor  tal van plaatsen en dat zoo hoogst 
belangrijk is, is het vraagstuk van de stadsuitbreiding. 

n denke slechts aan Amsterdam, m en n 
. r  een uitbreidingsplan wordt een toestand 

voor  tientallen van jaren, ja misschien voor  eeuwen, 
vastgelegd. e juiste functie van een stadsorganisme in 
al zijne verscheidenheid wordt door  het uitbreidings-
plan vrijwe l geheel bepaald. t onderwerp is dus van 
overgroote beteekenis. Nu is het een niet te loochenen 
feit, dat men in Nederland op dit vri j  snel opgekomen 
vraagstuk lang niet voldoende is voorbereid. m 

werd in 1912 door  de architecten vereenigingen bij  den 
r  van Binnenlandsche Zaken aangedrongen op 

het stichten van een leerstoel in stedenbouw aan de 
T . . School te . Echter  werd hieraan geen gevolg 
gegeven. 
Onbegrijpelij k is dit gebrek aan inzicht bij  de . 
Want spoedig zal het te laat zijn.'  moderne leven 
wacht niet, tot dat het de g behagen zal te zij-
ner  tij d in de behoefte aan goede, stedenbouwkundige 
opleiding te voorzien; het gaat snel zijn gang. Verschil-
lende doorbraken zijn of worden gemaakt. Binnen 
enkele jaren zullen de groote steden in vele van hare 
belangrijkste verkeerswegen een ander  aspect vertoo-
nen. Als men dan eindelijk voldoende stedenbouwkun-
dig onderlegd zal zijn, is het te laat. Want dergelijke 
groote wijzigingen komen misschien in vijfti g jaar, mis-
schien in eeuwen niet meer  voor. 

t wil mij  voorkomen, dat d ons in dit op-
zicht belangrijk voor  is; het is gereed voor  de moderne 
vraagstukken. e interessante Stadte-Ausstelling te 

f 1912 heeft ons hiervan kunnen overtuigen. 
r  Nederland komt, zooals in meer, achteraan, 

Begrijpelij k is, dat tal van artikelen in de vak- en dag-
bladen de kwestie der  doorbraken hebben behandeld; 
het publiek begint zich voor  de zaak warm te maken. 

n wij  hopen, dat ook het huidig ministerie de urgen-
tie en het enorme belang van het onderwerp gaat inzien 

l een veelzijdige en goede 
gelegenheid schept tot opleiding van den Stedenbouwer. 
n Amsterdam zal met de zoo noodzakelijk geworden 

verbreeding van de Vijzelstraat een begin gemaakt 
worden. r  het even belangrijke vraagstuk; ver-
binding van het centrum met het - en 
Overtoom-kwartier , is nog niet opgelost. 

e e straat moet öf worden verbreed, öf er 
moet een parallelstraat komen, zooals door  een onbe-
kende in de Telegraaf is voorgesteld, welk plan is goed-
gekeurd door  Berlage, de Bazel, Jan Veth e. a. t 
voorstel van B. en W. om een verbinding te maken 
van het Spui naar  de Nassaukade via de Passeerder-
gracht heeft een zoo slechte „pers"  gehad, dat dit 
plan wel als afgedaan kan worden beschouwd. 

t jaaroverzicht beoogt geenszins volledigheid; slechts 
enkele der  belangrijkste onderwerpen en gebeurtenis-
sen zullen kort worden gemoreerd. 
Zoo zij  van m alleen vermeld, dat B. en W. het 
energieke voorstel hebben gedaan tot den doorbraak 
Jonker  Fransstraat -GoudscheSingel Coolvest; waar-
aan verbonden was het voorstel voor  den bouw van 
een nieuwen Beurs. l het hier  niet de plaats is 
om in kritie k te treden, mag toch er  nog wel eens op ge-
wezen worden, hoe stedenbouwkundig-slecht het is de 
dri e groote gebouwen: , Postkantoor  en Beurs 
vlak naast elkaar aan de Coolvest te leggen. e dri e 
monumentale bouwwerken, die elk hun eigen omgeving 
zouden moeten beheerschen, zullen nu een voortdurende 
concurrentie van belangrijkheid onderhouden, met het 
gevolg, dat geen van dri e in zijn volle waarde zal uit-
komen. 

Ook den g heeft zijn verkeersvraagstukken. e 
nieuwe weg Spui -Buitenhof kwam tot stand. e door-
braken: Groote t Piet t en Groote 

t Fluweelen Burgwal zijn al wel goedgekeurd, 
maar  tot eenige uitvoering is het nog niet gekomen. 
Wat de belangrijke bouwwerken betreft, Amsterdam 
heeft nog steeds zijn Paleis s vraagstuk, een 
vraagstuk, welks behandeling langzamerhand vast is 
geloopen. e lang is dit onderwerp nu al niet in be-
spreking? 
Aan en bij  den , waar  zooveel is gesloopt, verrijzen 
nieuwe gebouwen ; het hotel, tegenover  het Paleis en te 
bouwen door , zal spoedig werkelijkheid 
worden; de zijde Zeemanshoop s zal worden 
afgebroken om plaats te maken voor  een groot confectie 
magazijn; de Bijenkor f is reeds voor  een belangrijk deel 
gebouwd. Gewezen zij  ten slotte nog op de juist vol-
tooide Effectenbeurs, gebouwd door  Jos. Th. J. Cuypers, 
en op tal van woonhuizen in het , 
in het Willemspark en elders, en op den Volkswoning-
bouw. 

m had zijn prijsvraa g voor  het belangrijkste 
stadsgebouw: het raadhuis. Wij  zullen deze prijsvraag 
waaruit Prof. . Evers als overwinnaar  naar  voren 
trad , en alles wat hierover  geschreven is, stilzwijgend 
voorbij  gaan. 

n g stond in staat nog steeds voor  de onderwer-
pen Stadhuisbouw, Paleisbouw, . t 
Vredespaleis verrees; het e van Binnenland-
sche Zaken wordt verbouwd, waardoor  op belangrijke 
wijze in het beroemde Binnenhof-complex wordt inge-
grepen, terwij l het nieuwe gebouw voor  de Tweede 

r  in voorbereiding is. t valt ten zeerste te be-
treuren, dat voor  beide laatst genoemde bouwwerken 
geen prijsvragen zijn uitgeschreven; vooral het nieuwe 
Gebouw der  Volksvertegenwoordiging eischt, dat de 
meest begaafde architect dit Nationaal t zal 
scheppen. 

e algemeene belangstelling voor  de schoonheid van 
stad en land is groeiende, getuige de medewerking, die 

t ondervindt. t is zeer  te waardeeren. n 
het bijzonder  werd in het afgeloopen jaar  de aandacht 
gevestigd op het leelijke bouwen door  onbevoegden; 
het vraagstuk der  bouwkundige advies-bureaux werd 
ernstig door  de bouwkiyidige vereenigingen onder  oogen 
gezien. t het in 1914 kome tot daden ! Een goed voor-
beeld wordt gegeven door  de Amsterdainsche Commis-
sie voor  het Stadsschoon. 
Betrekkelij k talrij k waren de prijsvragen in 1913. 
Noemen wij  eerst de e -
vraag, met zijn bij  uitstek belangrijk en monumentaal 
onderwerp; vervolgens de besloten concurrentie voor 
het Ned. Paviljoen op de Tentoonstelling te San Fran-
cisco, waarbij t bekroond werd; verder  de 
studieprijsvraag voor  een , uitgeschreven 
door  de Ned. Ver. van Baksteenfabrikanten: de studie-
prijsvragen van het Gen. Architectur a et Amiciti a en 
van de Ver. Bouwkunst en Vriendschap; en ten slotte 
de studie-prijsvraag voor  den aanleg van een Tuin -



stadwijk, uitgeschreven door  de Soc. Tech. Ver. v. 
. . en Arch , en die voor  Woningen van -

arbeiders en voor  Boerderijen, uitgeschreven door  de 
. Ned. . 

Wat het onderwijs betreft, moet in de eerste plaats 
gewezen worden op de groote belangstelling voor -
delbaar  Technisch onderwijs. Voortdurend breidt het 
aantal scholen voor  dit onderwijs zich uit. Ook het 

r  Technisch onderwijs trok de aandacht; de Ver. 
v. e s heeft een commissie benoemd 
tot bestudeering van de vooropleiding voor  en het on-
derwij s aan de T. . S. te ; het Studenten Gezel-
schap: „Practische Studie"  hield een enquête over  de 
vooropleiding en opleiding van den architect. Nog zij 
gewezen op de examens voor  Bouwk. Opzichter, Tee-

. kenaar  en Onderbaas, die wederom in 1913 door  de 
. t. Bev. d. Bouwk. werden gehouden, en op den cur-

sus voor  Voortgezet en r  Bouwkunst onderricht 
van het Gen. Architectur a et Amicitia . 
1913 was het jaar  der  tentoonstellingen. Over  het alge-
meen stonden deze niet op een hoog peil, ook niet wat 
het architectonische betreft. Enkele maken echter  ge-
lukki g een uitzondering, doordat bekwame architecten 
hier  de leiding hadden. 

Zeer  belangrijk was de groote . Baufach-Ausstel-
lung te . Bescheiden, maar  leerrij k was de ten-
toonstelling voor  Volkshuisvesting te Scheveningen, 
daarna te Tilbur g gehouden. Utrecht liet zien, wat de 
architecten uit deze provincie kunnen presteeren. Te 
betreuren is, dat de zoo energiek en goed aangepakte 
tentoonstelling s en Tuin "  niet doorging. n 
wij , dat spoedig deze tentoonstelling alsnog werkelijk -
heid zal worden. Een . Stedelijke Tentoonstelling 
van Bouwkunst en aanverwante n te houden te 
Amsterdam in 1914, werd voorbereid ; definitieve vorm 
en zekerheid van uitvoering heeft het voornemen echter 
nog niet gekregen. 
Van de congressen moet o. a. genoemd worden het Xde 

. Woningcongres te Scheveningen en het Eerste 
Stedencongres te Gent. 
Voor  de bevordering van de Vakbelangen van den ar-
chitect was het afgeloopen jaar  in zooverre van groot 
belang, dat ernstig het vraagstuk der  fusie . t. bev. 
d. Bouwk. Bond v. Ned. Architecten nader  werd on-
de rzocht en gelukkig een stap verder  gebracht. Eén 
krachtige vakvereeniging van architecten is de hart-
grondige wensch van velen, ja van allen. 
Tot de vakbelangen behartiging behoort o. a. verder 
de herziening der  Alg. Admin. Voorwaarden, en het 
rappor t der  Eischen te stellen aan , welke beide 
onderwerpen nog niet geheel afgehandeld zijn. Over  de 
speciale werkzaamheid der . t. bev. d. Bouwkunst 
bij  bovengenoemde onderwerpen zal nader  worden ge-
sproken in het Jaarverslag der , dat in i uitge-
bracht wordt. 

e architecten betreuren het heengaan van enkele col-
lega's waarvan wij  noemen: P. g , 
W. r  en J. J. van Nieukerken. 

e mag worden geconstateerd, dat de ar-
chitecten in het algemeen over  het afgeloopen jaar  niet 
te klagen hadden; dat de belangstelling voor  hun kunst 
groeit en zij  hun arbeidsveld steeds meer  zien verruim d 
door  de behandeling van belangrijke vraagstukken, 
waarbij  in de eerste plaats genoemd moet worden de 
stedenbouw. 

r  tevens moet worden geconstateerd, dat wat de 
architectuur-ontwikkelin g betreft, eerder  van stilstand 
en achteruitgang dan van vooruitgang gesproken kan 
worden. 
Noch het nieuwe s van , noch het 
Vredespaleis, noch de nieuwe Effectenbeurs zullen de 
architectuur  verder  brengen. Zij  zijn on-modern; zij 
staan öf bijna geheel in het verleden, öf zijn weifelend 
en onzeker  van architectuur. 

t ons hopen, dat het zoo vruchtbare zaad, een tien-
tal jaren geleden gestrooid, niet zal verstikken in slapte, 
oudestijlimitati e en behoudzucht, maar  spoedig tot 
juiste, moderne bouwkunstschoonheid zal rijpen . 

EEN  VA N N 
? 

n e "  no. 48, 1913, is een artikel 
verschenen van denheer t over: .Ste-
denbouw, een arbeidsveld van r 

'bedreigd,"  welk artikel in meer  dan een op-
zicht merkwaardig is. k laat hieronder  den hoofd-
inhoud van het stuk volgen. 
Schrijver  wijst er  op, dat het in de laatste jaren in 
ons land meer  en meer  gebruikelij k is geworden, het 
maken van uitbreidingsplannen op te dragen aan archi-
tecten en daarvoor  niet de hulp in te roepen van den 
ingenieur. t voorbeeld werd gegeven door  Amster-
dam en 's-Gravenhage. Spreker  kon zich dat begrijpen, 
omdat de uitbreidingsplannen gemaakt tusschen 1860-
1900 in aesthetisch opzicht allerminst bevredigend 
zijn ; oorzaak hiervan is het feit, dat bestudeering van 
het vraagstuk van den stedenbouw niet of althans in 
onvoldoende mate had plaats gehad. e technische en 
aestetische fouten worden nu erkend; de technische 
fouten waren spoedig te verbeteren. 

, zegt de heer , .anders was het met de 
„schoonheid. r  de tijden heen zijn de eischen van 
„d e schoonheid dezelfde — de tijd , de menschen, de 
„stijl , de smaak mogen veranderen: watleelijkis, wordt 
„nie t mooi en wat mooi is niet leelijk. e aesthetici 
„blijve n dus gelegenheid houden, op fouten te wijzen. 
„E n nu is het begrijpelijk , dat, daar  zonneklaar  bleek, 
„da t het ons voorafgegaan geslacht aesthetische fouten 
„gemaakt had, men er  op uit was, maatregelen te nemen 
„o m die fouten voor  het vervolg te vermijden, zoo moge-
„lijk : ook bestaande te verwijderen, en dat men er  toe 
„kwam , den architect te hulp te roepen bij  het maken 
„va n uitbreidingsplannen. r  men ging in die rich-
„tin g te ver  alle reactie, hoe gezond vaak ook in 
„hoofdgedachte, heeft die nijging en zoo heeft het er 
„i n onze dagen veel van of alleen de architect in staat 

„i s een uitbreidingsplan te maken, terwij l de ingenieur 
„daarbi j  zijn hulp mag verleenen voor  het maken van 
„bruggen, van rioleeringen, straatverhardingen en 
„soortgelijk e werken. e Nederlandsche architect 
„spreekt deze meening onomwonden uit en de Neder-
„landsche ingenieur  schijnt er  zich niet tegen te verzet-
„te n over  uitbreidingsplannen wordt in ons land in 
„hoofdzaak in architectenbladen gesproken en het 
„weekblad  zwijgt er  zoo goed als geheel 
„over . 
„Toc h zet men, door  deze redeneering te aanvaarden, 
_de zaak op den kop. e leiding bij  het maken van een 
„uitbreidingspla n behoort bij  den ingenieur  te zijn, en 
„nie t bij  den architect, die overigens een zeer  te waar-
„deeren medewerker  kan en eigenlijk moet zijn." 

e meening werkt schrijver  verder  uit. e technische 
oplossing van het vraagstuk geeft aan, hoe het omrin-
gende stadsbeeld zich heeft te vormen; die vorm kanen 
moet aesthetisch goed zijn, maar  hij  vloeit voort uit de 
hoofdlijnen, die door  den ingenieur  zijn aangewezen. 
Uitbreidingsplannen worden beheerscht door  de op-
lossing van utiliteits-vraagstukken, en eerst na de 
technische oplossing daarvan komt het er  op aan 
deze in aesthetisch kleed te hullen. Zoo moet het zijn, 
en zoo ging het ook in vroeger  eeuwen, gelijk ook door 

. W. B. Petri C. . is aangetoond. 
Verder  wijst schrijver  op de economisch-sociologische 
factoren van een stadsplan. Bij  de laatste zijn tal van 
vraagstukken: het graven van een kanaal; het profiel 
er  van; waar  moet het liggen, waar  moeten de havens 
komen, enz; spooraansluiting, rangeerterreinen der 
intercommunale tramlijnen , halteplaatsen, projectee-
ren van straten, ligging der  hoofdverkeerswegen, enz. 
enz. 

j  komt het hygiënisch vraagstuk. A l deze prak-
tische vragen moeten eerst opgelost worden door  den 
stedenbouwer, en eerst daarna moet hij  de aesthetische 
vorm voor  zijn oplossingen'vinden. 

t aesthetische deel moet echter  niet verwaarloosd 
worden. ,Bij  de behandeling hiervan is het de architekt 
„di e in laatste instantie, zoo noodig, de door  den inge-
„nieu r getrokken rooilijnen dusdanig wijzigt , dat zij  bij 
.de bebouwing behoorlijke, als 't kan schoone, perspec-
tivische beelden geven. r  hoezeer  men ook over-
„tuig d moge zijn van de noodzakelijkheid van dit werk, 
„nooi t mag men zich laten verleiden allereerst te zoe-
„ke n naar  aesthetische effecten en, als deze gevonden 
„zijn , na te gaan of de met gebruik daarvan ontworpen 
„stad ook practisch zal voldoen. Neen, de stedenbou-
„wer staat voor  het vinden van aesthetische oplossin-
„gen van utiliteitsvraagstukken." 
Schrijver  komt tot de conclusie, dat 3 menschen samen 
een uitbreidingsplan kunnen maken; een economisch-
socioloog, een ingenieur  en een architect. Economisch-
sociale kennis kan ook een ingenieur  of een architect 
zich eigen maken. Wat de ingenieur  betreft, dit moet 
een civiel-ingenieur  zijn.* ) „Praktisc h is het uitgesloten, 

„da t de juris t ook daarvan op de hoogte komt, en de 
„architecten, die zich redelijk er  in werkten, zijn uit-
.zonderingen, die den regel bevestigen. En weer  an-
„der s staat het met den derden persoon, den architect. 

e juris t kan zijn werk niet overnemen, de nietaesthe-
„tisc h ontwikkelde ingenieur  evenmin, maar  wel kan 
„d e aesthetisch en architectonisch ontwikkelde inge-
„nieu r dat. En nu is het een feit. dat deze laatste vol-
.strekt geen uitzondering is, die den regel bevestigt, 
„zooals herhaaldelijk werd en wordt bewezen door 
„aesthetisch goed uitgevoerde ingenieurswerken." 
Waar men gewoonlijk werk wil „aus einem Guss",is de 
eenige man, die zich met het werk belasten kan, de 
aesthetisch ontwikkelde ingenieur, niet de architect. 
Wat weet de architect van haven-, kanaal en tramaan-
leg, wegen en bruggenbouw, rioleering? 
Word t de aesthetisch ontwikkelde ingenieur  ter  zijde 
gestaan door  een architect, wat verstandig is, of door 
andere specialiteiten, dan behoude hij  steeds de leiding. 

n begrijpe mij  goed,"  zegt de heer . dat ik nog al-
tij d spreek van het uitbreidingsplan, niet van den op-
bouw daarvan, welke uit den aard der  zaak in handen 
van den architect behoort te zijn." 

k heb gemeend goed te doen met den heer . P. Ber-
lage, die veel ervaring heeft in zake het ontwerpen van 
uitbreidingsplannen, te vragen naar  zijne meening over 
deze ingenieurs-uiting. j  was zoo welwillend hierop 
te antwoorden, en wel als volgt: 

Waarde r  Gratama! 

U vraagt mij  mijn oordeel over  het artikel van den 
heer t over  „Stedenbouw, een arbeidsveld van 
den r  bedreigd", voorkomende in „d e -
nieur"  van 29 November, waarin de heer . tot de con-
clusie komt, dat het maken van stedelijke uitbreidings-
plannen niet moet worden opgedragen aan een archi-
tekt, maar  aan een ingenieur, in casu een „aesthetisch 
ontwikkeld ingenieur." 

t oordeel kan zeer  kort worden saamgevat, omdat 
het m. i. alleen beheerscht wordt door  de vraag: „Wa t 
men van een stad verlangt. Verlangt men van een stad 
dat zij  zal zijn een kunstwerk, welnu, dan moet het 
plan worden ontworpen door  een architekt, omdat 
slechts een architekt het vermogen bezit al het voor  dat 
doel noodige materiaal, en daaronder  voor  een zeer 
groot deel de gegevens die de ingenieur  hem zal ver-
strekken, tot een kunstvol geheel samen te voegen. 
Verlangt men daarentegen, dat een stad alleen aan uti-
litair e eischen zal voldoen, dan moet het plan worden 
ontworpen door  een ingenieur. 
Want het toevoegsel „aesthetisch ontwikkeld"  als 
waarborg voor  een kunstvol geheel, is toch waarlij k al 
te naief. A l die dorre stadsplannen van de vorige eeuw 

*) Schrijver  zegt: n militaire n ingenieur, die. blijkens de tal-

rijk e voorbeelden.met vrucht als civiel ingenieur  werkzaam kan 
zijn. noem ik hier  niet afzonderlijk . Als ik van civiel ingenieur 
spreek, begrijp ik daarin met een den met hem gelijk te stellen 
militaire n ingenieur." 



zijn immers het werk van .aesthetisch ontwikkelde in-
genieurs", en tegenwoordig is zelfs iedereen aesthetisch 
ontwikkeld . 
Neen, zoo gemakkelijk als de heer . zich dat voorstelt, 
is het maken van een kunstwerk toch heusch niet. 
Want de heer . meent ook, dat de kunst er  wel bij 
moet; hij  vindt haar  zelfs een belangrijke factor, maar 
hij  is van meening, dat je haar  ten slotte met een kleine 
listigheid wel te pakken kunt krijgen. 
Nu zal de heer . natuurlij k zeggen, dat ieder  voor  zijn 
eigen parochie preekt. Volkomen juist, maar  de heer . 
preekt voor  een parochie, die niet de zijne is, maar  waar-
van hij  zich wil meester  maken. Niet het arbeidsveld 
van den ingenieur  wordt bedreigd, maar  dat van den 
architect. 

n zou er  niet over  denken, behalve misschien de in-
genieurs, bijv . de bouw van een spoorwegstation (omdat 
er  spoortreinen en groote ijzeren kappen bij  te pas 
komen) aan een .aesthetisch ontwikkeld"  ingenieur  op 
te dragen. 
Trouwens de (wijsgeerige !) enormiteit in het begin van 
het artikel van den heer . „door de tijden heen zijn de 
eischen van de schoonheid dezelfde, de tijd , de men-
schen, de stijl , de smaak moge veranderen ; watleelijki s 
wordt niet mooi, en wat mooi is niet leelijk,"  getuigt 
van een dergelijk diep kunstinzicht dat het waarlij k wel 
in staat is, ons eenigszins te doen huiveren, niet voor  in-
genieurs, maar  wel voor  dezulken, en de heer . rekent 
zich natuurlij k daartoe, die bovendien nog het praedi-
caat, .aesthetisch ontwikkeld"  zich toeëigenen! 

# * * 

k geloof, dat dit antwoord van den heer  Berlage volko-
men juist is. Enkele punten van de beschouwing van den 
heer . wettigen een nadere kritiek . t voor  een vol-
gende keer. J. . 

T -
T E VA N .

Verslag der  lezing gehouden door . P. E voor 
het Civ. en Bouwk. Studenten Gezelschap .Practische 

Studie"  te . 
Vervolg van blz. 629. 

oordat wij  evenwel de vraag „Wel k is het 
speciale karakter  der  drie voornaamste his-
torische typen van stedenaanleg beantwoor-
den, willen wij  eenige algemeene beschouwin-

gen omtrent schoonheiden meer  speciaal omtrent kunst 
in verband met cultuur , doen voorafgaan. 
Beginnen wij  met de nadere bepaling van het onder-
scheid tusschen individ u en object, tusschen individua-
lisme en subjectivisme, welke beide categoriën zich 
volgens Schopenhauer  verhouden als de wil tot de 
eigenzinnigheid. 

n is ten onrechte gewoon van individualisme te spre-
ken wanneer  de overdreven verbijzondering van het 
persoonlijke, dus de subjectiveering, wordt bedoeld. 

n de groote kunsttijdperken evenwel blijf t de kunste-
naar  zeer  zeker  zich zelf, dus individ u ; want dit is ten 
slotte zijn kracht, maar  hij  zoekt bij  de beoefening van 
zijn kunst niet zich zelf, hij  blijf t objectief, omdat hij  zich 
ondergeschikt voelt aan de gemeenschap waarvan hij 
door  zijn kunst de gevoelens vertolkt . 
Er ontstaat dan een objectieve, een, algemeene schoon-
heid. r  dit algemeene moet dan ongemeen zijn. 

e kunstenaar  in zulk een periode houdt er  dus geen 
aparten stijl op na, maar  interpreteert persoonlijk de 
algemeen gevolgde stijl van de gemeenschap. 
n een aan groote kunst arm tijdper k daarentegen zoekt 
de kunstenaar  wel zich zelf, wordt dus artistiek eigen-
zinnig ; hij  stelt niet de zaak, maar  zijn persoon voorop, 
plaatst zich dus boven de gemeenschap, aan wie hij  zijn 
eigen persoonlijke gevoelens meedeelt. 
Er ontstaat dan een subjectieve schoonheid, omdat men 
geen algemeene schoonheid meer  zoekt. 
Zulk een subjectief tijdper k is daarom aan kunst armer 
dan een objectief, omdat hoe algemeener  de schoonheid 
is, hoe grooter  deze ook zal zijn. 

t subjectivisme is dus ontaarding van het individua-
lisme, want de ware leer  is niet de leer  van eenbepaald 
persoon. 
Nu is een algemeene schoonheid d. w. z. een algemeene 
stij l een eigenschap van cultuur , terwij l cultuur  niet 
anders is dan het gevoel van ondergeschiktheid aan 
een geestelijk, in hoogste opvatting algemeen religieus 
ideaal. Ook in geestelijken zin is er  dan de gemeen-
schappelijke idee, die in plaats van de persoonlijke het 
ideëele streven bepaalt. Aldus was het in de dri e 
groote cultuurperioden, die achter  ons liggen. 

t is in die perioden, dat de bouwkunst is de leidende, 
de stijlaangevende kunst; en het religieuse bouwwerk is 
de verwerkelijkin g van het tijdbeheerschende ideaal, 
het grootste kunstwerk uit zoo'n tijd . t is dan, dat 
de kunst grijp t naar  het verhevene in plaats van het 
benaderen der  schoonheid in andere tijdperken . 
Toch is het tijdper k der e feitelij k reeds 
een begin van ontaarding in het persoonlijke, daar  deze 
hervormende beweging zich richtt e tegen het religieuse 
dogma der  kerk, in dien tij d dus tegen de algemeen 
geestelijke idee. Als verruimin g van het persoonlijke, 
zij  het dan ook in den meest edelen zin, moest zij  echter 
langzamerhand ontaarden in het eigenzinnige, waarvan 
ten slotte de wancultuur  der  19e eeuw, de eeuw zonder 
algemeene schoonheid, zonder  algemeene stijl , het ge-
volg was. 

Vandaar  dan ook dat de beide eerste kunsttijdperken 
van religieusen aard zijn, terwij l de e dat 
niet is. 
Zoodat dan ook het religieuse gebouw tijdens de -
naissance niet het hoogste kunstwerk werd, al is er  nog 
wel de verinnerlijkin g der  middeleeuwen. 
Wanneer  men de Antieke kunst de klassieke -
deleeuwsche de romantische noemt, dan zou de -
naissance de burgerlijk e kunnen heeten. 
Voorgaande beschouwingen toegepast op stedenbouw, 
leiden tot de erkenning, dat er  in de steden der  dri e 
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tijdperke n een algemeene schoonheid heerschte, al 
krijg t de d ook langzamerhand een per-
soonlijk karakter . 
En die schoonheid was er  in beide gevallen, hetzij  de 
steden volgens een vast plan dus bewust, of geleidelijk 
dus onbewust, waren ontstaan, welke laatste onder-
scheiding we ook zouden kunnen noemen: architectu-
raal en pikturaa l aangelegde steden. 
Toch hoede men zich er  voor  deze beide categorieën als 
principieel aan elkaar  tegengesteld te beschouwen. t 
verschil is slechts gradueel, n.1. een kwestie van meer 
of mindere orde. 
Wel komen nu de beide genoemde categorieën, zooals 
reeds gezegd, in alle tijdperken voor, maar  toch is in 
het algemeen door  de overeenstemming tusschen archi-
tectuur  en stadsplan, ook het klassieke plan architec-
turaal d.w.z. rechtlijnig , volgens meetkundige figuren 
ontworpen; immers de klassieke architectuur  is ook de 
architectuur  der  symmetrie d.i. die der  bevredigende 
maatverhoudingen. 

g is ook het middeleeuwsche stads-
plan in overeenstemming met zijn bouwkundigen stijl , 
omdat de middeleeuwsche bouwkunst, alhoewel deze 
de regelmaat niet uitsloot, toch haar  grootste kracht 
vond in toevallige samenstellingen en oplossingen. 
Camillo Sitte, de bekende schrijver  van het populair 
geworden boek r Stadtebau nach seiner  künstle-
rischen Grundsatzen"  neemt aan, dat, aangezien inde 
onregelmatigheid der  middeleeuwsche steden zooveel 
systeem en kunst zijn vastgelegd, deze sch'nbare on-
regelmatigheden ook het gevolg zijn van een bewust 
ontworpen plan. t nu kan zeer  goed het geval zijn, 
maar  het is moeilijk te beslissen of het ontwerpen 
bewust gebeurde, zooals Sitte en zijn school beweren, 
of wel dat het resultaat te danken is aan den invloed 
der overlevering, waarvan het geheele bouwbedrijf 
in dien tij d was doordrongen. t artistieke effekt 
van het middeleeuwsche stadsbeeld is evenwel meer 
te danken aan de min of meer  bewuste groepeering 
der gebouwen onderling, dan wel aan den aanleg van 
het eigenlijke stadsplan. e stad als kunstwerk in zijn 
geheel begint eerst daar, waar  èn plan èn gebouwen-
groepeering te samen als een geheel worden ontworpen. 

t stadsplan der e werd weer  klassiek, 
ook, omdat haar  architectuur  klassiek werd, en in dien 
tij d wordt dan ook ten slotte de laatste consequentie in 
de kunst van stedenbouw getrokken. 

t klassieke tijdvak is, zooals reeds werd gezegd, van 
een algemeene schoonheid; het individ u voelt zich on-
dergeschikt aan de gemeenschap, hetgeen zich in zulk 
een geval ook in de bewoning openbaart. Wel is elk 
huis een afzonderlijk geheel, maar  toch gelijken alle 
huizen op elkaar; zelfs in het oude e kwamen ka-
zernewoningen voor. 

e aard der  bewoning is met de cultuur  in overeen-
stemming en het karakter  der  gemeenschap spreekt er 
in zooverre uit, dat zich bijv . daaruit de slavenstaat 
kenbaar  maakt. n den beginne druk t een autocratische 

republiek, later  het konings- of keizerschap zijn stem-
pel op de gemeenschap. 
Want ontbreekt aan de klassieke kunst gevoelswarmte, 
de middeleeuwsche heeft reeds gemoed, vandaar  een 
verder  gevorderd stadium van menschelijkheid in die 
overeenkomsten van individualisme. e stad uit dien 
tij d geeft, evenals de klassieke, het beeld weer  van een 
religieuse cultuur , dat van een gemeenschap met een 
algemeene schoonheid. 

r  het individ u kan zich sterker  ontwikkelen, het-
geen zich duidelij k in de bewoning reflecteert. Ook hier 
elk huis een afzonderlijk geheel, een kunstwerk, maar 
van een zelfden algemeenen stijl . Er  is een algemeene 
schoonheid, die principieel zeker  met die der  klassieke 
kan worden vergeleken, zoo niet hooger  gesteld. 
Want haar  religieus ideaal is van tegengestelden aard, 
maar  zeker  van een hoogere opvatting, hetgeen zich 
ook in zekeren zin symbolisch uitdruk t in het horizon-
talisme en vertikalisme der  architectuur. Ook is de 
kunst der  middeleeuwen misschien juist daarom volks-
kunst in den besten zin van het woord. e stad der 

e daarentegen streeftweer.tengevolgeharer 
geestelijke beweging dus ook in haar  architectuur, naar 
het Antieke, al blijf t ook nog langen tij d de middeleeuw-
sche traditi e voortleven, die, zooals reeds gezegd, aan 
het pictural e aspect de voorkeur  gaf. 
En ook de omstandigheden zullen wel practisch hebben 
belet plotseling met toevalligheden te breken. 

t het losser  worden van den kerkdijke n band gaat 
echter  langzamerhand het religieus gemeenschappelijk 
karakter  verloren. e architectuur  als leidende kunst 
begint nu te verslappen en verliest het verhevene der 
klassieke en middeleeuwsche periode. n zou dan ook 
de architectuur  der e een burgerlijk e kunnen 
noemen. 

s de Egyptische kunst symbolisch, zooals de bouw-
kunst in het algemeen symbolisch is, de Grieksche kunst 
plastisch, zooals de beeldhouwkunst, en de -
eeuwsche romantisch, die der e kan op geen 
symbolische karakteristiek aanspraak maken. 
Of het zou meer  de e karakteristiek , die van 
plastisch, moeten zijn. 

t stadsbeeld wordt dus burgerlijk , omdat de profane 
architectuur  de leiding krijgt . t werd voor  den steden-
bouw van groote beteekenis, omdat het door  de enorme 
ontwikkelin g der  steden in dat tijdvak noodig werd, 
evenals tegenwoordig, het stadsplan lang van te voren 
vast te stellen. Aaneen geleidelijke ontwikkeling, zooals 
in de , kon niet worden gedacht; van-
daar  opnieuw, zooals in de oudheid en dus ook weer  in 
overeenstemming met de architectuur, een neiging tot 
het regelmatige plan, maar  nu volgens de behoeften 
van den tij d met breede straten en groote huizenblokken, 
en van een groote.monumentaliteit. 
Want, zooals reeds gezegd, het nauwe geslotene leidt 
tot het schilderachtige, terwij l het ruime, het opene tot 
architecturale schoonheid voert in overeenstemming 
dus met het e en e karakter . 

d de architectuur  principieel haar  karakter  van al-
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gemeenheid verloren, omdat zij  als gevolg van de gees-

telijk e denkbeelden meer  naar het subjectieve ging, 

anderzijds kwam haar  karakter  geheel overeen met de 

behoeften van den dienovereenkomstigen stedenbouw. 

Toch voelt eerst de baroktij d zich geheel vri j  van de 

middeleeuwsche traditie ; haar  architectuur  is het 

ideale type voor  rijk e burgerlijkheid , door  weelde en 

verfijninglievende vorsten gepropageerd. e Barokke-

architectuur  draagt dan ook het karakter  van verbij -

zondering, dus subjectiveering der bouwkunst. 

Wel is er  een algemeene schoonheid, doordat er  een 

cultuur  is, maar niet een schoonheid, die, zooals in de 

oudheid en de middeleeuwen, door de gemeenschap is 

ontstaan. 

Overal toegepast, blijf t zij  toch het bewijs van haar 

.wereldsch karakter  leveren en zelfs in , het moe-

derland der  Barokkekunst, waar  zij  door de kerk werd 

aanvaard en met voorliefde bevorderd, vermocht zij 

van de St. Pieterskerk, de kerk bij  uitnemendheid, niet 

te maken haar  kerk, maar  haar  paleis, zetel van gezag 

dat wereldsche bedoelingen nastreeft. 

t karakter  van de Barokke stedenbouw blijf t dus bur-

gerlijk , maar  ideëel genomen geadeld door de groote 

allur e van het vorstelijk gezag, waaraan verbonden 

voornaamheid en ingetogen weelde. Er  is. nog een 

zekere objectieve schoonheid, maar het individ u voelt 

zich niet ondergeschikt aan de gemeenschap, maar  aan 

den glans van het koningschap. e hoogere geestelijke 

idee ontbreekt, zoodat het individ u zich niet in al zijn 

kracht kan ontwikkelen. 

e ontaarding van dat koningschap leidde tot de 

Fransche revolutie, die tevens met de laatste traditi e der 

n brak, door de opheffing der  gilden. t 

de Fransche revolutie werd ook de geestelijke eenheids-

band verbroken en begon de ontaarding van het indivi -

dualisme. 

e 19e eeuw heeft daarvan de gevolgen moeten onder-

vinden, die van een geestelijke en dientengevolge ook 

van een artistieke anarchie. 

En nu is anarchie wel het hoogste, maar  inde verkeerde 

richting . 

Voor den stedenbouw beteekent dus het tijdper k der 

latere e een grootsche ontwikkeling, waar-

van Parij s het voorbeeld bij  uitnemendheid is. e 

hoofdstad van Frankrij k blijf t dan ook de prachtigste 

en smaakvolste stad der wereld en dat te meer, daar die 

traditi e niet alleen door het eerste, maar  ook door  het 

latere keizerschap is voortgezet, zoodat Parij s ook blijf t 

het voorbeeld voor  den modernen tijd . 

Na de Fransche revolutie kwam, zooals gezegd, de 19e 

eeuw het tijdper k der artistieke anarchie ; voor  den ste-

denbouw vooral was deze van noodlottig gevolg. 

t is voor  alle kunst rampzalig, maar  voor  de bouw-

kunst wel het meest, wanneer met de traditi e (d.w.z. 

niet met haar  vorm maar met den geest) wordt gebro-

ken. En met de bouwkunst ontaardde ook de steden-

bouw in een dor formalisme. 

Wel mag als verontschuldiging maar niet ter  recht-

vaardiging worden aangenomen, dat de stadsbesturen 
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niet waren voorbereid op een zoo snelle ontwikkeling 

der steden tengevolge van de industrie. 

t schilderachtige element was in dit formalisme vol-

maakt dood, en hieruit is het te begrijpen dat men 

terugzag naar de e stad en hare begin-

selen van aanleg. Zoo deed o.a. Sitte het voorstel tot 

inbouwing der monumentale gebouwen aan de Weener 

. 

j  zag echter  geheel voorbij  dat de Barokkestad voor 

de moderne stad onschatbare gegevens bevatte. 

Toch blijk t wel uit zijn boek, dat ook hij  voelt dat de 

e stad door ons niet als model kan wor-

den aanvaard, al bevat zij  ook kostbare schoonheids-

factoren. 

e dit zij, de geheele stedenbouw van de 19e eeuw 

heeft onder de vernietiging der  traditi e geleden, kunst-

waarden doen verdwijnen en leelijkheden gebracht, die 

door  geen cultuurontwikkelin g van eeuwen zijn goed te 

maken. 

. . 1913. 
(Slot volgt). 
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len 29en en 30en r  j.1. heeft de tweede -
Jschut Conferentie plaats gehad. Vele belangstellen-
Jden waren aanwezig, waaronder een groot aantal 
{afgevaardigden van vereenigingen. e j 
tot Bevordering der  Bouwkunst was vertegenwoor-

digd door de heeren A. Salm G.B.zn., Voorzitter  der -
schappij, J. B. van m B.  en G. Versteeg. t Alg. . Blad 
geeft hiervan het volgende goede verslag: 
Prof. dr. . Brugmans, voorzitter  van den Bond t 
opende de conferentie met een woord van hartelij k welkom aan 
alle aanwezigen. r  hun talrijk e opkomst achtte hij  het wel-
slagen reeds verzekerd. , het doel van de conferentie, 
propaganda voor  de g te maken, was daar-
mede reeds bereikt. Stellig heeft t de welwillende ge-
zindheid en den daadwerkelijken steun der  autoriteiten noodig ; 
zij  heeft die ook reeds meer  dan eens verkregen. r  zoolang 
het publiek onverschillig blijft , is nog weinig gewonnen. e 
overheid kan lang niet zooveel, als velen in onzen tij d blijken te 
gelooven; t althans ervaart herhaaldelijk, dat de 
drijvend e kracht moet komen uit de maatschappij  zelf. m 
heeft een conferentie als deze dan ook zoo groote beteekenis. 
Allereerst brengt zij  hen die de schoonheid van stad en land 
ongerept wenschen te bewaren, te zamen in gemeenschappelijk 
overdenken. r  bovendien werkt zulk een samenzijn naar 
buiten, waarbij  spr. de vriendelijk e hulp, die t steeds 
van de pers heelt genoten, dankbaar  herdenkt. 

e hoogleeraar  herinnerde aanhetveelzijdigeprogrannna.dat 
aan de deelnemers der  conferentie zal worden aangeboden. 

n zal de g in haar  onderdeden te zien 
krijgen . r  omgekeerd is de g weer  een 
onderdeel van de groote cultuurbeweging van onzen tijd . e 
negentiende eeuw was vooral een eeuw van techniek. n 
is reactie gekomen; men gevoelt weer. dat de techniek met al 
haar  wonderen toch ons leven niet mag beheerschen. n 
streeft weer  naar een meer geestelijke beschaving ; van dat 
streven is ook de g een symptoom. n die 
overtuiging opende spr. de tweede . 

e heer  A. W. Weissman. secretaris van den boud. gaf hierna 
een voordracht, getiteld t in 1912 en 1913". 
Toen spr. twee jaar  geleden een dergelijk overzicht gaf over 
hetgeen in verschillende landen ter  bescherming der  schoonheid 

was gedaan, kon hij  omtrent Nederland nog maar  weinig mede-

deelen. e bond was eerst kort opgericht. Toch waren de oogen 
reeds op de gevaren gevestigd. n ging inzien, dat tal van 
fraaie gebouwen zonder  noodzaak waren gesloopt of verminkt , 
dat menig landschap was geschonden, dat de niets ontziende 
reclame gebreideld moest worden. t de openbare meening 
zich tegen die reclames begon te verzetten, bleek uit het voorstel 
van . . f a aan de Provinciale Staten, om 
een verordening tot het weren van inbreuken op natuurschoon 
vast te stellen. t voorstel is aangenomen en op 10 October  1912 
in werking getreden. Zij  verbiedt den eigenaar  of gebruiker  van 
eenig onroerend goed. muren, getimmerten, borden of andere 
voorwerpen bestemd of gebezigd tot reclame, of dit onroerend 
goed op eenige andere wijze voor  reclame te bezigen. Alleen 
reclame op eigen grond voor  eigen zaak is veroorloofd, terwij l 
reclames, die op 10 Oct. 1912 aanwezig waren, tot 1 Jan. 1914 
mogen in wezen blijven. n echter  moeten zij  worden ver-
wijder d en, doen de belanghebbenden dit niet. dan geschiedt 
het verwijderen vanwege de Gedeputeerde Staten. Voor  het tot 
stand komen van deze verordening verdient . f 

a aller  hulde. Zij  geldt echter  alleen het landelijk deel 
der  gemeenten van . e bebouwde kom is uitge-
zonderd. Wij  zullen dus na 1 Jan. alleen de reclames langs de 
wegen zien verdwijnen, die inde steden blijven bestaan. Vroeger 
werden alleen schuttingen beplakt, tegenwoordig ook de gevels 
der  huizen. t hierdoor  fraaie stadsgezichten bedorven wor-
den, zal ieder  toestemmen. (Spr. gaf hiervan voorbeelden met 
lichtbeelden). 

t een herinnering aan art. 625 B. W., betoogde sp.. dat de 
overheid de bevoegdheid heeft hiertegen te waken en bij  ver-
ordeningen dergelijke reclames te verbieden. Aan den d 
van Nijmegen de eer  zulk een verordening te hebben gemaakt. 
Zi j  is op 23 t 1912 in werking gesteld. n Nijmegen kan men 
reeds zien hoe gunstig de verordening werkt. Te m 
hebben dri e n een dergelijk voorstel ingediend.
op werden 25 adhaesie-adressen ingezonden. e commissie 
voor  de strafverordeningen ontraadde het, o.a. omdat het kwaad 
te m geen grooten omvang had aangenomen ! Vreemde 
bewering in een stad, waar  zelfs de rompen van molens met 
reclames beschilderd zijn. t voorstel werd ingetrokken, doch 
B. en W. beloofden de zaak ter  hand te nemen Te Amsterdam 
hing het al niet beter. t heeft getracht een bepaling in 
de politieverordening tegen de reclames te verkrijgen . Zonder 
succes. 

e dames worden verhinderd haar  medemenschen met onbe-
schermde hoedenpennen de oogen uit te steken, maar  het blijf t 
wel veroorloofd, door  schreeuwende en flikkerende reclames' 
de Amsterdammers in de oogen testeken. B. en W. zijn nu reeds 
bevoegd reclametoestellen op daken niet toe te staan, maar  van 
die bevoegdheid maken zij  geen gebruik, telkens worden er 
nieuwe aangebracht Een Amerikaansch dagblad heeft onlangs 
bij  navraag aan vele bij  uitstek bevoegden uitgemaakt, dat de 
lichtreclames niets dan een betrekkelij k kostbare aardigheid 
waren, niet of weinig loouend voorde adverteerenden. 

t goede voorbeeld, door  de Staten van d gege-
ven, is door  de andere provincies alleen gevolgd door  Zeeland. 
Van m naar t wordt de spoorweg op de schoon-
ste punten door  reclames ontsierd t voor , maar 
ook in Gelderland en Utrecht is ergernis genoeg. Aan een rijks -
wet wordt door  velen de voorkeur  gegeven. n de Tweede 

r  heeft de heer  Asch van Wijck de bescherming der 
schoonheid bij  de wet ter  sprake gebracht. r k 
erkende, dat het vraagstuk der  ontsiering de aandacht der  re-
geering verdient. j  wilde echter  eerst de verschillende Ge-
deputeerde Staten hooren. e zijn opvolger  weldra een 
wetsontwerp indienen ! t bezwaar  werd aangevoerd, dat door 
zulk een wet de autonomie der  gemeenten in het gedrang zou 
komen. 

r  dit bezwaar  geldt ook voor  de Woningwet, die toch krach-
tig werkt Vooral in kleine gemeenten dient de reclame ingeperkt 
te worden. Als voorbeeld wees spr. op een geval te Edam, waar 

een kruidenier  naast het mooie museum zijn gevelruiten heeft 
beschilderd met reclames. Zelfs in het jaarverslag van de Ameri -
can Scenic and . Preservation Society is hiervan afkeu-
rend melding gemaakt e vereeniging, welke reeds 78 jaar  be-
staat en waarvan nu wijlen Pierpont n voorzitter  was, 
heeft in dat jaarverslag een afzonderlijk hoofdstuk, gewijd aan 
de bestrijding van reclames, opgenomen. e Bond t 
heeft aan die vereeniging den tekst der  verordeningen van 

, Zeeland en Nijmegen doen toekomen. 
h niet alleen door  reclames, ook op andere wijze wordt ge-

zondigd. Veel wat nieuw gebouwd wordt, ontsiert de omgeving. 
Spr. trad hierna in een beschouwing over  de ..schoonheidscom-
missie"  te Amsterdam waarover de heer n nader  zal 
spieken en hij  toonde aan dat zij, onder  gunstige omstandig-
heden werkende, niet heeft kunnen bereiken wat zij  zou hebben 
gewenscht. 

t vreugde begroet t de nieuwe Amsterdamsche 
Commissie voor het stadsschoon, die, gesteund door een ge-
meentesubsidie, de verdere ontsiering der  stad zal tegengaan. 

r  wacht een veel omvattende taak. t is te hopen, dat de 
commissie niet, als de ..Bauberatung"  in . het stand-
punt zal innemen, dat men oude schoonheid kan nabootsen. 

t is zelfstandig scheppen, nabootsing staat altij d buiten 
onzen tij d en is daardoor  veroordeeld. e menig landhuis van 
tegenwoordig is ontworpen in den stijl der  18e eeuw. Zulk een 
huis heeft met het hedendaagsche leven niets te doen Zij n be-
woners dragen geen pruiken, rooken geen lange pijpen, reizen 
niet in trekschuiten. 
Spr. gaf hierna een beschouwing over  het wezen en de roeping 
der  moderne bouwkunst, waarbij  hij  betoogde, dat de bouw-
meester  van tegenwoordig behoort gebruik te maken van de 
nieuwe bouwstoffen. Ook in d is een bedenkelijke 
liefhebberij  voor  ouderwetsche bouwstoffen merkbaar. t 
nageslacht zal ons veroordeelen. wanneer  wij  niet vooruit, maar 
achteruit keken. Van dergelijk „antiquarisme"  wil t 
niets weten. e bond wenscht het schoone dat bestaat te be-
houden, maar als het blijk t dat de eischen van onzen tij d zulks 
niet gedoogen, treedt hij  niet op om den strij d tot het behoud aan 
te binden. Een voorbeeld zijn de schilderachtige windmolens. 
Als ze overbodig zijn geworden, doet t geen poging 
om ze in stand te houden, maar  wanneer  de wielen worden ver-
wijder d of de kap wordt weggenomen, dan treedt de bond daar-
tegen krachtig op. 

e gemeenten behooren de vergunning tot bouwen afhankelijk 
te stellen van het voldoen aan de eischen der  schoonheid, ter 
beoordeeling van een commissie van bevoegden. Aan n in 

d de eer. als de eerste gemeente in Nederland, 
zulk een vereeniging te hebben tot stand gebracht. e dit 
voortreffelij k voorbeeld door  alle gemeentebesturen van Ne-
derland, om ontsiering tegen te gaan. gevolgd worden. e nood-
zakelijkheid van zulk een bepaling blijk t uit het geval te Zwolle, 
waar een mooi 18e eeuwsch huis tegen de kerk aangebouwd, 
door een modernen winkel werd vervangen. t is 
machteloos gebleven deze ontsiering tegen te gaan. 

e rede van den heer  Weissman werd luide toegejuicht. Een 
aantal interessante lichtbeelden werden na afloop ervan ver-
toond; deze gaven een aardigen blik op de ontsiering van huizen 
en gevels door de reclameborden en op de schilderachtige 
plekjes in vroeger  tijden. (Wordt vervolgd) 

G VA N T  BOUW-
EN T T E
OVE  1912. 

IfWj 
et jaarverslag 1912, in November  d. i. veel later  dan 
gewoonlijk verschenen, leent zich te meer tot een 
bespreking, omdat het het 10e is eener  serie, dat wij 
ongeveer  in dezen vorm kennen. 



Bouwwerke n In uitvoerin g 

aan het eindV va  elke maand sinds Augustus 1903. 
Nieuwbouw (oprichten op nieuw terrein). - en verbouw. 

1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 

t doel. dat men met zoo'n verslag beoogt, is eigenlijk drie-
ledig. n de le plaats wil het een beeld geven van hetgeen in het 
afgeloopen jaar  werd verricht , maar  vervolgens zal het ook sta-
tistische gegevens bevatten, die óf van belang zijn ter  vergelij-
king met andere gemeenten in dezelfde periode, óf met den toe-
stand in de eigen gemeente in verleden of komende tijden. 
Over hetgeen men ten aanzien van het le punt wil vermelden is 
de keuze niet moeielijk. Wordt  eriets overgeslagen, betrekkelij k 
is dat niet zoo erg. r  met het bijeenzamelen van statistisch 
materiaal moet men voorzichtiger  zijn. Najaren komt men vaak 
eerst tot de ontdekking van de behoefte aan vroegere cijfers, die 
men juist toevallig niet heeft bijgehouden. Zoo kan men ook over 
verscheiden jaren gegevens verzamelen, waarvan later  blijk t 
dat zij  niet van dienst kunnen zijn, een groote hoeveelheid ar-
beid gaat dan te loor. 

Neemt men zoo de jaarverslagen van verschillende gemeenten 
ter  hand, dan blijkt , dat de verschillende verzamelaars nog lang 
niet eenstemmig denken over  hetgeen al of niet van waarde is. 
Wij  mogen verwachten, dat men thans te Amsterdam wel de 
ondervinding zal hebben opgedaan, wat men wenscht te ..we-
ten", zoodat het verslag in zijn tegenwoordigen vorm wel als 
een richtsnoer  voor  grootere gemeenten kan worden aange-
merkt. 

n waren door  tusschenkomst van Ged Staten of moge-
lij k reeds door  overleg inet de verschillende hoofden van dezen 
dienst in andere gemeenten tot gelijksoortige bewerking te 
komen. 

t is jammer, dat het verslag van Art . 52 Woningwet, niet met 
dat van het Bouw- en Woningtoezicht tot één verwerkt kan 
worden. t het daartoe, dan zal dit de waarde en overzichte-
lijkheid  bevorderen. 
Ook de Amsterdamsche verslagen geven een voorbeeld van 
later  weggelaten tabellen. j  was er  een aangevende de 
elk jaar  vervallen stoepen, kelderingangen, travalje' s e. d., die 
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in 1905 voor  het laatst voorkwam. t verdwijnen van al deze 
buiten de rooilij n uitstekende voorwerpen teekende de veran-
dering van de hoofdstad tot wereldstad en was niet geheel zon-
der waarde. 

n wij  die 10 jaarverslagen naast elkaar, dan blijk t daaruit 
een geweldige toename van dezen dienst, waaraan echter  het 
woningtoezicht het leeuwendeel toebrengt. n 1903 telden beide 
verslagen 53 blz.. waarbij  dan nog een overzicht van de uitkom-
sten van het systematisch woningonderzoek van 1897—1903 ge-
houden, en 1 grafische tabel; in 1904, zonder  dat overzicht zelfs 
verminderd tot 37 bldz. en nu in 1910 1912 ruim 130bldz. met 
5 grafische voorstellingen en 1 stadsplan. 
n overeenstemming daarmede is de toename van personeel en 

de uitgaven. 
n 1896 waren er  6 bouwopzichters en 1 klerk , in 1897 komt voor 

het eerst een inspecteur  op het tapijt , spoedig gevolgd door  een 
teekenaar. n 1901, met de komst van den tegenwoordigen direc-
teur, komt de afd. Woningtoezicht van de Gezondheidsdienst er 
bij  en telde de dienst 18 personen, welk aantal in 1903 was ge-
klommen tot 25 met een jaarlijksch e totaaluitgave van f 46.032 
w.o. f41.775 aan salarissen. n 1912 tellen wij  60 personen en een 
bedrag aan uitgaven van f 96.258. w.o. f82.683. aan salarissen. 
n 1913 zal zeker  1 ton wel worden bereikt. 

Gedurende deze 10-jarige periode krijg t de dienst 1 Jan 1904 
de tegenwoordige organisatie die echter  op het punt staat te 
worden gewijzigd — terwij l 1 Sept. 1905 de eerste bouwverorde-
ning onder  invloed der  Woningwet, in werking trad. Na 1905 
krijge n wij  in verband daarmede gegevens, die wij  voor  dien 
tij d niet aantreffen. 
n de eerste plaats zijn dit de werkzaamheden der  Commissie 

van beroep, ter  voorbereiding van de beslissingen door  den 
d te nemen. e behandelde achtereenvolgens in 1905. 0; 

1906. 1; 1907, 3; 1908,4; 1909,6; 1910. 16; 1911, 11 en 1912, 5 be-
zwaarschriften. 

Situatie teekeningen. Schaal 1 op 1500. e schaal 1 op 150.) en schaal 1 op 7500. e teekening. gevoegd bij  het Programma is dri e 

keer  zoo groot). 

Vervolgens de commissie van advies inzake de uitvoering der 
bouwverordening, welke in 1905 en 1906 niet, in 1907 en 1908 
telkens 1 maal, in 1909 en 1910 2 maal, in 1911 eens en in 1912 vier-
maal. d groeit deze er  dus in. 
Ook is de moeite waard eens na te gaan over  hoeveel gebouwen 
het oordeel der  Schoonheids-Commissie zich gedurende dien 

n is er  nog een commissie, die niet vermeld wordt. t is 
die tegen brandgevaar  in schouwburgen, die na den brand te 
Chicago, belangrijk werk heeft verricht . n 1905, lezen wij . was 
voor  deze commissie een jaar  van rust, zij  bleef achtereenvol-
gens in 1906,1907,1908, 1909 en 1910 doorrusten; de beide laatste 
verslagen doen er  verder  het stilzwijgen toe, zeker  aan slaap-
ziekte overleden. Wordt vervolgd. 

in : . . 
er; . . 
van de. 

1903 
. 91 
1909 

1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
108 52 77 46 33 162 163 418 

1098 1159 379 291 232 524 516 873 
409 

. 
totaal nieuw vergunde gebouwen. 
n 1903 slechts '/is van den geheelen nieuwbouw en in 1911 bijna 

de helft. l ver  van „Bauberatung"  staat men dus in Amster-
dam niet meer  af. 

e men over  dat onderwerp moge denken, niet te ontkennen 
is. dat de toenemende invloed dier  Commissie ter  dege inliet 
uiterlij k aanzien der  wijken te zien is en een niet te wederspre-
ken verbetering heeft teweeg gebracht. 

t is zeer  moeilijk een verslag van het Bouw- en Woningtoezicht 
in een vorm te gieten, dat het eenigszins leesbaar  wordt. Tabel-
len en nog eens tabellen, alleen van belang voor  wie in het 
woningvraagstuk belang stelt. Belangstelling wekken bij , wie er 
buiten staat, vermogen zij  niet. n moge het noemen een be-
redeneerd verslag, geredeneerd wordt er  maar  zeer  weinig. Wij 
zouden gaarne in algemeene woorden eens wat willen lezen over 
de toestanden in het bouwbedrijf , de stand van het woningvraag-
stuk, enz., waarbij  dan als bewijs voor  het aangevoerde naar  de 
tabellen en grafieken, en waarom ook niet foto's (zie versla-
gen arbeidsinspectie) — wordt verwezen. , dat wij 
later  dit nog eens zien, als er  wat meer  gevolgtrekkingen uit het 
verzamelde materiaal zijn af te leiden. 

r  straks spraken wij  over  de verschillende commissie's, wier 
taak met dezen dienst verband houdt. 

j  is er  ook één, waarna wel verwezen wordt, doch die wij 
niet terugvinden. t is de pas in het leven geroepen commissie 
van bijstand in het beheer  der  zaken van volkshuisvesting, een 
bewijs dat het bouw- en woningtoezicht zich geheel van open-
bare werken heeft losgemaakt, en waarvan het slot zal zijn een 
afzonderlijk e wethouder  voor  dezelfde zaken, die ook bij  het 
dept. van Binnenl. Zaken tot een afdeeling behooren. e samen-
koppeling van volkshuisvesting en gemeentewerken is voor 
groote gemeenten zeker  onhoudbaar  en komt overeen met het 
onderbrengen van het rijkstoezicht op de Volksgezondheid bij 
Waterstaat. 

E G VOO  EEN T TE

G VAN  (BEETS). 

Art . 1. t terrein is op bijgaande situatieteekening aangegeven. 
t is geheel ter  beschikking van de ontwerpers, en kan voor 

architectonische of sculpturale versiering, beplanting en water-
parti j  benut worden. e bedoeling is een monument, waardoor 
de gemoedelijke verhalende schrijver  van de Camera Obscura 

) herdacht wordt. 
e liefde van Nicolaas Beets tot de natuur  zal uitgedrukt moeten 

worden door  als deel van het monument een waterparti j  te ont-
werpen. 

t geheel zal moeten worden een waardige beëindiging van 
den , zonder  dat het doorzicht wordt belemmerd t mo-
nument moet van alle kanten goed te bezien zijn. 

Art . 2. Elke inzending ter  beantwoording der  prijsvraag moet 
bestaan uit: 
A. Een schets in gips van het monument op een schaal 1 a 10 en 
een teekening van het geheel 1 a 100. 
B. Situatieteekening 1 a 100. 
C. t belangrijkste sculpturale gedeelte in gips op schaal 1 a 4 
(niet gekleurd). 

. t belangrijkste architectonische detail op een schaal 1 a 5. 
E. Een toelichting, bevattende een nadere omschrijving dei-
idee, die aan het ontwerp ten grondslag ligt; een beschrijving 
der te gebruiken materialen en een gespecificeerde begrooting 
van kosten, fundeering inbegrepen, eventucele salarissen en 
honoraria te vermelden, alles te zamen tot een maximum van 
f 10.000. . e beplanting moet wel aangegeven worden, doch 
behoeft niet in de begrooting te worden opgenomen. 
Een vaste zandbodem is aanwezig. 
Wat niet gevraagd is, wordt ter  zijde gelegd, zonder  beoor-
deeling. 

11 



Art . 3. Als eerste prij s wordt beschikbaar  gesteld f 1000.—. 
,. tweede . . . .. - » 600.—. 
. derde „  , „  300.--. 

t echter  geen der  ontwerpen voldoen aan de eischen, die 
voor  het monument kunnen worden gesteld, dan zal de Jury de 
geheele of een deel van de beschikbaar  gestelde totaalsom on-
der de beste mededingers, naar  gelang der  verdienste van het 
ontwerp, verdeelen. 

Art . 4. e winner van den eerste prijs , aan wien de uitvoering 
van het monument werd opgedragen, zal gehouden zijn, zijn ont-
werp uit te voeren volgens de begrooting bedoeld in Art . 2 sub E. 

Art . 5. Eventueele inlichtingen betreffende het programma 
moeten schriftelij k gevraagd worden aan den Secretaris van de 

. 
e antwoorden worden in het Bouwkundig Weekblad. Archi -

tectura, e Opmerker  en e Bouwwereld gepubliceerd. Boven-
dien zullen 15 t de ingekomen vragen en antwoorden ver-
krijgbaa r  zijn bij  den Secretaris van de . 

e inlichtingen zullen beschouwd worden als een onderdeel 
van het programma. 
Na 15 t 1914 worden geen inlichtingen meer  verstrekt. 

Art . 6. Onder een motto of kenteeken moeten alle ontwerpen 
anoniem ingezonden worden. e anonimiteit mag op geen wijze 
verbroken worden. Geschiedt dit toch, dan wordt de betrokkene 
uitgesloten. 
Behalve het motto, op alle stukken te vermelden, moet een ge-
sloten enveloppe bijgevoegd worden, waarin wordt medege-
deeld : 
..Ondergeteekende, inzender  van het ontwerp motto ver-
klaart dat dit ontwerp zijn geestelijk eigendom is'. Op de buiten-
zijde van deze enveloppe moet behalve het motto nog staan „Ver -
klaring" . Een tweede gesloten enveloppe; evenzoo van motto 
voorzien, moet het correspondentie-adres bevatten en buitenop 
vermelden: „Corresdondentie-adres". 

t handschrift van den ontwerper  mag niet voorkomen. All e 
ontwerpen moeten goed verpakt, de teekeningen op karton ge-
plakt, doch niet geëncadreerd en vrachtvri j  ingeleverd worden 
vóór of op 15 Juli 1914 aan het adres van den Secretaris van de 

. Op de verpakking moet vermeld staan: 
Nationale Prijsvraag . e dagteekening 
van het bewijs van verzending, dat desgewenscht overgelegd 
moet worden, wordt als datum van inlevering aangenomen. Niet 
op tij d ingeleverde ontwerpen zullen buiten beschouwing blij -
ven, en onmiddellij k aan het opgegeven adres teruggezonden 
worden. 

Art . 7. e Jury verplicht zich uitspraak te doen vóór 15 Augus-
tus 1914 en haar  oordeel over  alle ontwerpen in een rapport 
mede te deelen. t Jury-rappor t wordt gepuliceerd. 

Art . 8. e ontwerpen zullen door  de e ten-
toongesteld worden, terwij l deze tevens het recht heeft de ont-
werpen af te beelden en deze afbeeldingen te verspreiden, ten 
einde zooveel mogelijk publiciteit aan het werk te geven. 

e ontwerpen zijn van het oogenblik van aankomst af aan het 
opgegeven adres tegen brandschade verzekerd, elk ter  waarde 
van f 1000.—. 
Vóór  1 October  1914 worden alle ontwerpen franco aan de opge-
geven adressen teruggezonden. 

e mededinging is voor  alle Nederlandsche s open-
gesteld. 

e Jury. . P. C. de Bazel. Prof. Bart van . Prof. A. J. der 
. J. , B. . Jac. van . Prof. A. W. . Odé. 

d A. Springer. 

e : Jhr. A. W. G. van , Voor-
zitter . J. B. van . B. , Secretaris. G. . Gratama. s 

. A. van . d A. Springer. 

t Nationaal Comité : . J. B. Schepers, Voorzitter . Jhr. . C. 
G. S. Sandberg, Secretaris. 
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t programma en de situatieteekening zijn op aanvraag koste-
loos te verkrijgen bij  den Secretaris van de -
missie J. B. van m B. , Zonnelaan 2, . 

m . 
Geachte  ! 

Naar aanleiding van het opstel, getiteld „Een gevaar", voorko-
mende in het Bouwkundig Weekblad van 27 r 1.1. en 
waarin mede over de Arnhemsche Schoonheidscommissie de 
staf wordt gebroken, zien wij  ons genoopt namens die com-
missie mede te deelen, dat de teekeningen van de woningen, be-
hoorende tot het kazernement der e te Arnhem, niet 
aan het oordeel der  Schoonheidscommissie zijn onderworpen 
geweest, zoodat zij  de zeer tot haar  leedwezen plaats gehad 
hebbende ontsiering van de mooie omgeving door  bedoelde 
woningen, niet heeft kunnen verhoeden. 

Namens de Schoonheidscommissie te Arnhem: 
W. G. , Voorzitter. 
J. . B. , Secretaris. 

. 

e heer . . E. van a Vlieg wijd t eenige regelen aan de 
Stadsuitbreiding van Amsterdam. e loffelij k het streven om 
de verkeerswegen, de radiale aderen van de stad, op te sporen, 
en vast te leggen ook is, zoo' meen ik dat hij  hier  en daar  de plank 
misgeslagen heeft. p dadelijk de aandacht te vestigen lijk t 
me geboden. 
1". s het een dwaasheid uit een willekeuri g op het stadsplan 
gelegde cirkel als plaatselijk Centrum het n te 
construeeren. e stad breidt zich in de laatste halve eeuw 
heelemaal niet, concentrisch uit. 
2°. Ziet de heer . V. den verkeersweg langs de Amstel West-
zijde geheel over  't hoofd. 
3°. Zij n weg t Waterlooplein n doet 
werkelij k een glimlach ontstaan! s door  het s 
en kronkelend en zwaaiend bereikt men van den m de r  ! 
Er zijn meerdere gelijksoortige bemerkingen te maken; maar 
alle deze zijn van geringer  orde tegenover  de groote fout in zijn 
ontwikkeld systeem, dat met de z.g. centuurbanen geen rekening 
houdt. 
n zijn ideaal plan is van aanleg van centuurbanen ook geen 

sprake. t ideaal plan eischt overigens nadere verklaring . -
delijk is het zeker  niet. 
Er zijn nu in tal van tijdschriften , weekbladen en dagbladen 
artikelen verschenen over  de verbindingen van Oude en Nieuwe 
stad. Er  heerscht een zekere ongerustheid. n voelt dat 't met 
de wijze van stadsaanleg in Amsterdam niet in den haak is. 
Wie bindt de kat de bel aan ? 

A.  C. . 

M . g| 
t verboden. e r  van Waterstaat heeft thans 

het gebruik van t bij n geheel verboden. 
's-Gravenhage. n den te houden gevelwedstrijd voor het 
tweede honderdtal gebouwen, gesticht op de terreinen der 
Algemeene 's-Gravenhaagsche j  te 
's-Gravenhage, zijn door  den d van Beheer  dier  maatschappij 
tot leden der  jur y benoemd: de heeren . E. C. , rijks -
bouwmeester, te 's-Gravenhage; J. , architect-ingenieur, 
te 's-Gravenhage: en door de deelnemers in den wedstrijd; de 
heeren E. F. Ehnle, architect, te 's-Gravenhage; . P. Berlage 
Nzn., architect, te Amsterdam; W. t Czn., architect, te 

. 
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 : . Examens der . 
Nieuwe . Contributi e Buitenlandsche . 

Banden Bouwkunst. Afdeeling Amsterdam. -
N E E . Wie is de Stedenbouwer? doorW. F. C. Schaap. 

t aesthetisch Gedeelte van Stedenbouw. Voordracht ge-
houden door den heer . P. Berlage. Slot. t nieuwe Stad-
huis te . — Voor en Tegen de examens der j 
t. bev. d. Bouwkunst, door . Vrijenhoek. — e tweede -
schut conferentie. Vervolg. Verslag van het Gemeentelijk 
Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam over 1912. Slot. — 

. Berichten. — Personalia. . — 
t een plaat. 

. 

S J T O T G 
. 

a Bouwkundig Opzichter. n de 2de helft van Febru-
ari 1914 en volgende dagen zal worden afgenomen het examen 
voor het  Bouwkundig Opzichter, ingesteld door de 

j  en goedgekeurd bij e beschikking. Zij , 
die op 1 t 1914 den leeftijd van 23 jaar  nog niet hebben be-
reikt , worden tot dit examen niet toegelaten. 

a Bouwkundig Teekenaar. n de 2de helft van t 
1914 en volgende dagen zal worden afgenomen het examen voor 
het  van Bouwkundig Teekenaar, ingesteld door de 

j  en goedgekeurd bij e beschikking. Zij , 
die op 1 t 1914 den leeftijd van 23 jaar  nog niet hebben be-
reikt , worden tot dit examen niet toegelaten. 

a van Uitvoerder  van Bouwwerken (Onderbaas). 
n de 2de 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-
schriften, zie art. 75 en 16, of 14 of 12 van de respectieve pro-

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. 

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 plaats gehad. 

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. 
Nieuwe . r  het r  zijn aangenomen als 
Buitengewoon d de : 

. J. Caro J. Nzn., Ged. Bouwk. Opzichter, ; J. . van 
Buuren, Bouwkundige, ; J. A. , Bouwk. 
Teekenaar, ; J. Th. van Winsen. Bouwk. Teekenaar. 
Utrecht; . B. , g . T. School, Utrecht; . Jonk-
heid. g . T. School, Utrecht; J. Stracké. g . T. 
School, Utrecht; E. E. Strasser, Bouwkundige. Amsterdam. 
Contributi e Buitenlandsche . e n en s 
der j  tot Bevordering der  Bouwkunst, buitenlands 
gevestigd, worden er  aan herinnerd, dat zij  volgens art. 2 van 
het Alg. . , de contributie voor een geheel jaar 
vooruit moeten betalen ; zij  worden dus verzocht hun postwissel 
ten spoedigste op te zenden aan het bureau der . 

t 402. Amsterdam. 

Ter herinnering diene, dat de contributi e bedraagt voor  Archi -
d f20. ; voor d f 15. of f 7.50 en voor 

s f 15. of f 5. 

Banden „Bouwkuns t " . e banden voor het Tweemaande-
lijksch Tijdschrif t „Bouwkunst "  1913 zijn verkrijgba- r  bij  de 
Firm a n &  Co. t 5 den g a ƒ0.75 het stuk. 
fr . p. post ƒ0.90. 
Afdeeling Amsterdam van de j  tot Bev. der 
Bouwkunst. Vergadering op g 19 Januari ten 8 ure n.m. 
in het Gebouw der , t 402. Amsterdam. 
Voordracht met lichtbeelden van den heer s A.Poel, archi-
tect te m over: g en Crematoriumbouw" . 

e introducti e is ruim opengesteld. 
 Secretaris: J. . 
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E S E ? 
 W. F. C. . 

T^f"  *r§  11 weekblad e "  verscheen in 
ig l het nummer van 29 November  1913 no. 48 

een artikel van den heer  J. . E. , ge-
"  "  titeld -Stedenbouw, een arbeidsveld van den 

ingenieur  bedreigd". 
r  het onderwerp -Stedenbouw"  reeds meermalen 

in het Bouwkundig Weekblad is behandeld en het arti -
kel van den heer t ook den architect raakt, meen 
ik goed te doen het hier  te bespreken. r  zal 
toch voor  zooveel mogelijk bereikt kunnen worden, dat 
hetgeen omtrent deze belangrijke materie wordt ge-
schreven, in één tijdschrif t vereenigd wordt. t zou 
dan ook overweging kunnen verdienen, dat de redactie 
die stappen doet, welke er  toe leiden, dat onze lezers 
van bovenbedoeld artikel kennis kunnen nemen. J) 

e heer t betoogt in zijn artikel , dat het maken 
van een plan van uitbreidin g het werk is van den aesthe-
tisch en architectonisch ontwikkelden ingenieur, niet 
van den niet aesthetisch ontwikkelden ingenieur. Nu is 
dit niet volkomen duidelijk , er  zou verwarrin g kunnen 
ontstaan. k zou zoo gaarne dat woord aesthetisch ach-
terwege willen laten. t in één adem noemen van 
„aesthetisch ontwikkeld"  met ingenieur  doet vreemd; 
heeft iets vaags. k vermoed dan ook, dat het gebruik 
dier  woorden op een vergissing berust en dat bedoeld 
zal zijn „een architectonisch onderlegd ingenieur" 
m.a.w. de ingenieur, die studie heeft gemaakt van archi-
tectuur, die daardoor  architectonisch gevoelt en denkt. 
Al s de heer t dat werkelij k bedoelt, dan moet 
dit in hem, die militai r  ingenieur  is, op prij s gesteld 
worden. 

k wil hiermede niet zeggen, dat ik den architect de 
zelfde rol wil toebedeelen als de heer . 
k wil mij  echter  in dit schrijven zooveel mogelijk aan 

den gedachtengang van den heer t aanpassen. 
Wi j  zijn het dus samen eens (mijnerzijd s echter  met 
bovenbedoelde reserve), dat stedenbouw tot het ge-
bied van den architectonisch onderlegden ingenieur 
behoort. 

t zij  mij  veroorloofd dit toe te lichten. 
k zou zeer  kort kunnen zijn, door  te zeggen, dat steden-

bouw een onderdeel is van de architectuur. e archi-
tectuur  bepaalt zich niet tot het gebouw alleen en zijn 
inwendige ruimteverdeeling, ook de groepeering der 
gebouwen behoort tot haar  gebied. e groepeering 
vormt straten en pleinen, die met de gebouwen de 
samenstellende deelen der  stad zijn. 

m bestaat ook verband tusschen den vorm der 
gebouwen en het stadsplan. 

') Zooals den lezer  bekend is. is in het vorig no. van het Bouwk. 
Weekblad de hoofdinhoud van het artikel van den heer t 
opgenomen in het artikel : Een arbeidsveld van den ingenieur 
bedreigd. 
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t eenvoudigst is dit wel toe te lichten met een voor-
beeld uit de Barock. e plattegrond eener  wijk ken-
merkt zich door  groote regelmaat, het geheele plan con-
centreert zich in een hoofdgebouw. e algemeene straat-
aanleg is eenvoudig, doch voornamelijk gericht op een 
plein, waarvan het hoofdgebouw met aanhoorigheden 
de hoofdwand, dikwerf dri e wanden vormt. h ook 
dat hoofdgebouw vertoont weer  hetzelfde als de wijk ; 
de kern van het gebouw vormt weer  het hoofdpunt en 
is daarom afzonderlijk en rijke r  gedetailleerd. e bijge-
bouwen zijn stil; van het hoofdgebouw is de ingang met 
bijzondere aandacht behandeld. Terwij l in den platte-
grond der  wijk of stad het plein voor  het paleis of hoofd-
gebouw domineert, daar  is dat ook met den ingang ten 
opzichte van het hoofdgebouw het geval. Om daarin 
een climax te verkrijgen , was het een voorwaarde, dat in 
de overige architectuur  groote rust heerschte; geëischt 
werd dan ook, dat de gebouwen dezelfde hoogte had-
den, de evenwijdige lijnen voerden perspectifisch naar 
het hoofdelement: het paleis. 

n vindt dit ook zeer  sterk in de e Barock. 
Stadsaanleg en bebouwing vormen samen een onver-
brekelij k geheel, beide werken samen tot grootsche 
aspecten. n kan zich het een niet zonder  het andere 
denken. Welk een effect zou het maken, wanneer  ineen 
stad uit deze periode gebouwen van verschillende typen 
en hoogten waren gebouwd? 

r  dat was in dien tij d niet mogelijk, er  heerschte 
begrip van eenheid; men leefde in een cultuurperiode. 
Zooals het in de stadsgroepeering was, zoo was het, als 
reeds gezegd, met het gebouw. Ook hier  een hoofdmo-
ment in den gevel: de deurpartij ; het overig muurvlak 
was uitermate rustig, in tegenoverstelling met de ge-
bouwen der , waarbij  door  levendiger  be-
werking der  gevels ook door  andere elementen de aan-
dacht gevraagd werd. 

Verwantschap tusschen aanleg en bebouwing bestaat 
ook in de romantiek ; het pittoreske wordt door  beiden 
te zamen verkregen. r  is het niet zoozeer  het gevel-
vlak dan wel de vorm of de omtrek van het gebouw, 
welke voor  zooveel mogelijk gezien moet worden en 
waartoe de stadsaanleg gelegenheid geeft. 

r  dus niet de groote regelmaat als bij  de Barock, 
maar  de eigenaardige straatkrommingen en pleinvor-
men, die met de gebouwen allerlei verrassingen bieden. 

e heer . Peteri heeft, zooals de heer t op-
merkt, in zijn proefschrift gemeend te kunnen aantoo-
nen, dat bij  den ouden stadsaanleg slechts practische 
overwegingen en administravieve bepalingen golden. 

e heer t denkt zich, dat men in vroegere eeu-
wen eerst de uitbreidin g technisch overlegde en dat 
men haar  dan een aesthetisch kleed aantrok. 

r  het uiten dier  meening geeft de heer t m. i. 
blij k een minder  juisten kij k op de zaken te hebben; het 
komt mij  voor  dat hij  zich den toestand in een cultuur -
periode voorstelt gelijk Walter k schetst in zijn 
bekend artikel in Wernandi Jahrbuch 1913 en waaruit 
ik enkele regelen wil aanhalen. 

„ s prak tisch-werktatige Bauen war noch ausschliesz-
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licher  als heutigentags, wo durch die energische Stan-
despolitik von Organisationen wie dem Bunde -
scher  Architekten manches anders geworden ist, Sache 
der auf Fachschulen vorgebildeten Techniker  oder 
selbst eines fachmannisch meist gar nicht vorgebildeten 
Unternehmerstandes, der  sich vielfach aus gescheiter-
ten Existenzen anderer  Berufe rekrutierte . 

r  Architekt , zumal der  mit ausschlieszlich akademi-
scher  Bildung, kam, wenn man ihn überhaupt rief, 
zuletzt, um zu einem im Grunde fertigen Bauwerk die 
„Zutaten "  zu liefern, er  verhielt sich zu dem Verfasser-
der Grundrisse und der  konstruktiven Anordnungen 
wie etwa der  Tapezierer  zum . Was für -
turwer t aber  konnte denn wirklic h in einer  solchen 
Tatigkeit des Architekten stecken, die in pragnantestem 

e dem Geist der  Zeit entgegen gesetzt schien, 
sofern diese wahrlich für  nur  schmückende Zutaten 
langst schon buchstablich „nicht s mehr  übrig "  hatte." 
Evenals men dus voor  jaren de architect goed genoeg 
beschouwde om de muren van een gebouw met een 
mooiigheidje te bedekken, evenals de stoffeerder  het 
geraamte eener  stoel, zoo is volgens den heer t 
de architect goed genoeg om een plan van stadsaanleg, 
door  den ingenieur  gemaakt, een beetje aan te kleeden, 
en er  met eenige handigheid een perspectiefje van te 
maken. 
Er zijn echter  menschen, die een grooten naam hebben 
op stedenbouwkunstig gebied, die er  anders over 
denken. 
Theodor  Goecke zegt in zijn artikel „Allgemein e Grund-
satze für  dieAusstellung stadtischer  Bebauungsplane."  : 
„Stadtgründungen und Stadterweiterungen sind erster 

e rechtliche und volkswirtschaftliche Vorgange, 
denen Gesetzgebung und Verwaltung gerecht zu wer-
den haben. Besonders die vielseitigen wirtschaftlichen 
Fragen geben den Gemeinden manch harte Nusz zu 
knacken. t zum Teil verwandt folgen die gesell-
schaftlichen und Volksgesundheitlichen n 
endlich die technischen und baupolizeilichen -
nahmen. Al l dies zusammen macht den Stadtebau. Es 
ware aber  ein m zu denken, darin besteheauchdie 
Stadtebaukunst! n in der  Tat handelt es sich 
schlieszlich hierbei um eine . Freilich hat der 
Stadtebauer  den Bebauungsplane gegenüber nicht.oder 
doch nur  selten, etwa die Stellung eines Architekten, 
der aus seinem Geiste ein einheitliches Werk schafft: 
er  kann beim Entwurf e nur n vorbereiten, 
bei der  Ausführun g nur  anregend leitend wirken. 

h aber  ist seine Tatigkeit, oder  sollte es wenigstens 
sein, eine künstlerische, er  musz Bilder  schauen, sich 
den Schwung der  Fluchlinien, den Aufbau der -
reien, die Gruppierun g der  Straszenecken, den Schlusz 
der Platzwandungen vorstellen, mit starker  Einbil -
dungskraft Form und Farbe der  zukunf tigen Bebauung, 

e und Umrisz der  öffentlichen Gebaude vor-
aussehen." 

t is heel wat anders! om bij  het beeld van den stoel 
te blijven, de stoffeerder  moet ook alle andere deelen 
ontwerpen en tot één geheel maken. e archi-

tect is dus volgens Goecke de stedenbouwer, indien 
men in een stad iets anders ziet dan een aaneenschake-
ling van straten, iets meer  dan een nuttigheidselement. 
n vroeger  eeuwen trok men evenmin een stadsplan een 

mooi pakje aan, neen er  zat kunst in aanleg en bebou-
wing, evenals wij  dat in allerlei objecten vinden; de meest 
eenvoudige gebruiksvoorwerpen zijn goed van vorm en 
begrip. 

e heer  Siegfried Sitte, wien ik naar  aanleiding 
van het schriftuur  van den heer  Peteri vroeg wat z.i. de 
gedachten zijns vaders waren geweest, zei kort : prak-
tische vraagstukken werden „künstlerisc h gelost"  en 
Prof. Eberstadt beweerde dat t und Praxis"  één 
waren. 
En evenals in de natuur  alles harmonisch samenvloeit, 
zoo was het ook in de cultuurperioden. e steden 
.groeiden", de bebouwing ontwikkelde zich regelmatig 
en al waren er  keuren, dat sloot niet in zich, dat smake-
looze aanleg moest komen. 

h het is slechts de kwestie, hoe het wapen der  keu-
ren werd gebruikt. 
Bewust of onbewust, dat laat ik hier  in het midden, 
maar steeds kreeg men iets, dat zich harmonisch aan-
paste. 

e heer  Peteri heeft getoond Sitte niet te kennen en ge-
meend alleen uit een aanhaling uit diens werk een 
stelling op te mogen zetten, die niet bewezen behoefde 
te worden en die Sitte zelf zeker  niet bestreden zou 
hebben. 
Al s zoodanig was het proefschrift overbodig; en ik acht 
het zelfs verkeerd, omdat het voor  den onbekende met 
stedenbouw een onverschilligheid t.o.v. Sitte zou kun-
nen wekken. n zou na lezing van het proefschrift 
kunnen meenen, dat bestudeering van Sitte's werk, dat 
nog steeds het meest belangrijke op het gebied van den 
stedenbouw mag geacht worden, omdat het ons het 
begrip van geslotenheid in het stadsbeeld weer  heeft 
bijgebracht, overbodig is. 

t lezen van Sitte is voor  elk, die zich voor  steden-
bouw interesseert, noodig, maar  ook verheugend. 

e waarde van het proefschrift van den heer  Peteri 
moet dan ook niet hoog aangeslagen worden en wij 
zouden hem eerst dan met den heer  Valckenier s 
tot de kunstenaars uit de school van Sitte kunnen reke-
nen, als het bij  het proefschrift gevoegd plan van uit-
breiding voor  Alkmaar werkelij k goed en van Sitte's 
geest doordrongen was. 

t plan is op zijn zachtst uitgedrukt zeer  poover; het 
ware van den heer  Peteri beter  geweest öf het achter-
wege te laten öf eerst grondige studie te maken van 
architectuur , alvorens over  te gaan tot de bewerking 
van een gegeven, dat hem totaal vreemd was. 

t bijgevoegd plan is zeker  wel het meest sprekend 
bewijs van de noodzakelijkheid van de verschaffing van 
onderricht in stedenbouw aan de Technische -
school te , niettegenstaande de bewering der 
hoogleeraren, dat daarin reeds voorzien wordt. Uit 
het proefschrift met het ontwerp heeft de heer  Peteri 
getoond Sitte niet te kennen. Sitte toch streefde vóór 
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alles er  naar  met de bestaande verhoudingen reke-
ning te houden. Wanneer  wij  bestudeeren zijn plan 
van , hoe hij  daarbij  gelet heeft op aller-
lei eigendomsverhoudingen, terreingesteldheid, wan-
neer  wij  lezen een zijner  laatste artikelen, waar  hij  voor-
beelden geeft van uitgevoerde stratenplannen in n 
en , waarin als 't ware op niets van het be-
staande lettend, straten waren geprojecteerd die slechts 
aanleiding kunnen geven tot slechte bouwblokken en 
slechte perspectieven en wij  zien zijn tegenvoorbeelden, 
waarbij  hij , lettend op de eigendomsverhoudingen, komt 
tot goede oplossingen, die architectonisch bevredigen 
en ook aan den eisch van hel verkeer  voldoen, dan be-
grijp t men de voorstaande woorden van zijn zoon. 
Camillo Sitte was zelf de man, die praktische vraag-
stukken ..künstlerisch loste",; van hem was dan ook 
slechts te verwachten, dat hij  dat voor  de cultuur -
perioden ook aannam.  laat ons tot ons punt van 
uitgang terugkeeren. 
Stedenbouw is architectuur. 

Berlage zegt omtrent den stedenbouw in de 19e eeuw het 
volgende: ..maar  het blijk t in' t algemeen met terzijde-
stelling der  waardeschatting der  verschillende stijlen 
onderling, dat er  altij d een kunstvolle bebouwing is ge-
weest, totdat de architectuur  in de 19e eeuw terugzonk 
tot een eklektische of minder  waardige kunst. En dat 
tijdper k viel behoudens enkele uitzonderingen tevens 
samen met dat der  slechte stadsplannen."  En verder: 
..Nadat na de 18e eeuw, toen de e had uitge-
leefd, men te veel wilde bereiken, de 19e eeuw het tijd -
perk van zoeken werd, van ondoordachtheid, en door 
maatschappelijke omstandigheden eenerzijds en geeste-
lijk e verbizondering anderzijds, zich niet kon behoeden 
tegen groote afdwalingen, gaf zij  inderdaad blij k van 
groote ondoordachtheid door  haar  te kwader  ure ont-
wikkelde stijlarchitectuur . 
Eenigszins analoge ontwikkeling zien wij  nu in steden-
bouw gebeuren ; echter  in zoover  eene nog veel slimmere 
omdat het inzicht geheel verloren was gegaan, dat het 
aanleggen van een stadsplan tot de bevoegdheden van 
een bouwmeester  behoort. 

n meende te kunnen volstaan met het zoogenaamde 
regelmatige plan op het papier  te ontwerpen, wel 
evenals dat vroeger  gebeurde, althans in het Barock-
tijdperk , maar  met de volslagen afwezigheid èn van 
het kunnen èn van de middelen, welke toen tot het doel 
leidden." 

h overeenkomstig de ontwikkeling der  architec-
tuur  gaat ook nu die van stedenbouw." 
Als de inzinking der  architectuur  op haar  ergst is, 
vinden wij  voor  de bouwkunst Viollet le , voor  den 
stedenbouw Sitte. Beide meenen het middel ter  gene-
zing te kunnen vinden, door  terug te keeren tot de 

. r  als op een film zien wij  de historische 
stijlvormen aan ons voorbijgaan in minder  tientallen 
van jaren dan de oorspronkelijke vormen eeuwen heb-
ben noodig gehad. 

Vanaf Viollet le e bewegen wij  ons tot de Barock, 
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wij  vinden in den stedenbouw eerst Sitte, thans 
Brinckman. 

n Violet le e en Sitte nu afgedaan? Allerminst , 
zij  hebben ons weer  leeren kennen de klassieke be-
grippen, welke echter  in die periode van eklektische 
kunst waren zoek geraakt. 
Sitte heeft de groote verdienste ons gewezen te hebben 
op het gesloten beeld in het stadsplan. 
k wil mij  thans niet gaan begeven in beschouwingen 
omtrent den stand van den tegenwoordigen stedenbouw, 
ik meen te hebben aangetoond, al zij  het ook kortelijk s 
en onder  aanhaling van bekende auteurs, dat steden-
bouw is architectuur, dat hij  dezelfde ontwikkeling 
heeft mede gemaakt als de andere vormen, waaronder 
architectuur  zich vertoont. 

r  als mijne stelling juist is, dan mag onmiddellij k 
de vraag gesteld worden, wie is dan stedenbouwer? 

t antwoord daarop kan niet anders zijn dan de ar-
chitect, of laat ons, om in de lij n van den heer t 
te blijven, zeggen: -de architectonisch onderlegde in-
genieur." 

(Wordt vervolgd) 

T -
m TE VA N . B 
Verslag der  eerste lezing gehouden door , P. E 

voor  het Civ. en Bouwk. Studenten Gezelschap 
„Practische Studie'"  te . 

Vervolg van blz. 8 (slot). 

! e oudste gegevens betreffende stedenbouw 
1 gaan terug tot ongeveer 3000 J. v. C. 
Professor  Flinders Petri heeft in zijn boek 

"  de onlangs uitgegraven antieke 
stad n beschreven, die ongeveer  in dien tij d tot be-
woning der  voor  den bouw der  pyramiden van n 
aangestelde arbeiders werd gebouwd. e beschrijving 
is zeer  belangrijk , omdat we hier  de oudst bekende stad 
leeren kennen, die volgens een bepaald plan werd aan-
gelegd. e stad is volgens regelmatige lijnen aangelegd 
en bestond uit eenige groote en een aantal kleine huizen 
voor  de arbeiders, waarvan elk 5 tot 6 kamers had. 
Een kleine Akropoli s op het hooger  gedeelte van de 
stad diende als middelpunt der  kleine gemeente, waar-
schijnlij k tegelijk als heiligdom en zetel der  regeering. 

t is het o. a. dat de straten met een geul in 
het midden van den rijweg zijn aangelegd, dus het 
oudst bekende voorbeeld van draineering der  straten. 

t blijk t dat + 5000 jaar  voor  Christus de 
oude Egyptenaren reeds een stad aanlegden op regel-
matigen grondslag. 

Welk een tegenstelling vormt dit planmatige met de 
systeemloosheid van aanleg bij  tijdelijk e nederzettin-
gen of kleine steden bij  industriecentra in onzen tijd . 

e nauwkeurige opmetingen der  ruïnes van de oude 
e nederzetting Selniunt op Sicil ië, door  de 

beide oudheidkundigen Gustave Fougères en Jean Aulot 
geven ons eveneens een interessant voorbeeld van een 
regelmatigen stadsaanleg. 

m 

e stad, waarschijnlij k uit het jaar  575 560 v. C , be-
staat uit een regelmatig aangelegde en door  muren om-
geven Akropoli s en eene veel grootere buitenstad, die 
waarschijnlij k ook door  muren was omgeven. 
Zi j  is in lengterichting door  een 7 . breede hoofdstraat 
verdeeld, die van Noord naar  Zuid loopt, en in de 
breedte door  7 of 8 dwarsstraten, die de eersten vol-
gens een rechten hoek snijden. 

e huizenblokken zijn in bijna even groote kwadraten 
verdeeld. 

e nieuwe Amerikaansche aanleg, die we waarschijn-
lij k aan s moeten toeschrijven, is zeer  be-
langrijk . Zij  is het oudste voorbeeld, waarbij  de bekende 
geometrische beginselen van den architect s 
van , een leerling van Pythagoras en tijdgenoot 
van Perikles, de ontwerper  van Paerius van Thurn i en 
van , zijn toegepast. j  was de " 
van de 5de eeuw v. C. 
Bezield met den idealen geest van zijn tij d streefde hij 
naar  een zuiver  logisch en wetenschappelijk overleg in 
plaats van naar  de grillen van het toeval. 

j  droomde van regelmatige en geometrische steden, 
theoretische plannen, aan welke hij  de voorkeur  gaf 
boven den krommen warboel door  den drang der  om-
standigheden ontstaan. 

j  zag daarin de triomf der  logische orde boven het 
willekeuri g heerschen der  natuur. 

e s hebben te Priëne in n Azië een geheel 
volgens datzelfde beginsel gebouwde stad uit de 3de 
eeuw ontdekt. 

t ook in dien tij d al het nieuwe werd gehoond bewijst 
o.a. het tooneelstuk e Vogels"  van Aristophanes. 

n komt een landmeter  op het tooneel, aan wien 
men vraagt: „Wa t kom ji j  hier  doen?"  Zij n antwoord is: 

k n de bekende landmeter  en kan in de lucht 
meten ; ik maak middenin een plein en daarop monden 
alle straten uit, evenals een ster, die overal zijn stralen 
uitzendt." r  hebben we dus blijkbaa r  de beschrijving 
van een authentiek voorbeeld vaneen stervormig stads-
plan uit de oudheid. 

e huizen, die de straten van Selinunt begrensden, 
waren ook uit het eind der  5de eeuw v. C. 
Zi j  waren uiterst eenvoudig en volgens hetzelfde model 
aangelegd. Naar  de straat toe was de muur met een 
massief plint , door  twee deuropeningen, een groote en 
een kleine, doorbroken. 
Aan beide zijden van den ingang was een winkel, die 
echter  naar  binnen gesloten was, zooals in s en 
Pompei. e ingang leidde naar  een kleine binnenhof met 
eenvoudige zuilen en een fontein. n lagen 
eenige vertrekken. 
n de tweede uitgave van „Th e architects of Greece and 

' van Andeman en Spiers staat een interresante 
beschrijving der  oude steden van Griekenland en , 
waarvan de ontgravingen bewijzen, dat de meeste daar-
van in vaste en regelmatige lijnen waren aangelegd. Ter-
zelfder  tij d toonden echter  de Grieken, door  de natuur-
lijk e gesteldheid van den bodem daartoe gedwongen, 
ook van de regelmatigheid afstand te kunnen doen. 

r  waren zij  in staat de berghellingen beter  te 
gebruiken en hun tempels en andere gebouwen beter  te 
plaatsen. 

e Akropoli s van Athene is van een dergelijke opvatting 
wel het voorbeeld aller  voorbeelden. 
Tusschen Grieksche en e steden kan geen 
sterke grens worden getrokken; veelal toch lagen de 
overblijfselen van de laatsten op de eersten, zooals bijv : 
te Ephesus, een prachtig voorbeeld eener  klassieke 
havenstad. s in 1862 maakt Falkener  de opmerking, 
dat de s hun straten recht aanlegden en gelooft 
dat de Grieken deze soort van stedenaanleg van hen 
hebben overgenomen. 
Ook in klein Azië en Siri ë zijn interessante ruines van 
Grieksche en e steden ontdekt met lange 
rechte straten en kolonnaden. 
n de stad Antiochi ë moet Antiochus Epiphanus onge-

veer  170 v. C. een straat hebben aangelegd van 2 mijlen 
lengte met rechthoekige dwarsstraten. 

e ruines van Palmyra, reeds in 1750 beschreven, toonen 
een merkwaardige oplossing van triomfpoorten op de 
hoeken en kruispunten der  groote verkeerswegen. Bij 
de stichting van e steden werd vooral aan-
dacht geschonken aan de beide hoofdverkeersaderen 
loopend van Noord naar  Zuid en van Oost naar  West. 

t Forum werd dan te will e eener  centrale ligging aan 
den hoek van twee straten aangelegd, waarvan het 
Forum van Pompei een typisch voorbeeld is. 
Niettegenstaande de vrijwe l algemeene indruk van re-
gelmatigheid dezer  stad heeft zij  zich toch niet altij d 
volgens een rechtlijni g stratentype ontwikkeld. t 
plaveisel heeft een straatgeul aan beide zijden dus met 
de moderne ronding der  kruin , in tegenstelling met die 
der stad . 

Voor  het snel zich ontwikkelende e was het oor-
spronkelijk e Forum spoedig niet groot genoeg. Ten 
deele op natuurlijk e wijze ontstaan, dus onregelmatig, 
werden er  later  kleine gedeelten volgens een regelmatig 
plan aangevoegd. 
Silchester  is een interessant voorbeeld van een -
meinsche stad in Engeland met een regelmatige ver-
deeling, nog duidelij k tusschen de latere uitbreidin g te 
herkennen. 
Stübben geeft verder  twee plannen van de stad Aosta 
om den invloed van de oorspronkelijke stad op de 
latere te laten zien. 
Vergelijk t men nu met deze klassieke voorbeelden de 
steden uit de middeleeuwen, dan is het onderscheid tref-
fend, zooals reeds boven werd uiteengezet; de natuur-
lijk e ontwikkeling, 't zij  dan bewust geleid, ishier  regel. 
Toch zijn er  ook omgekeerd regelmatige middeleeuw-
sche steden, Zooals bijv . in het zuidwesten van Frank-
rijk , waarvan eenige door  de Engelschen gedurende de 
verovering in de 14e eeuw werden aangelegd. Typisch 
is o.a. het ontwerp voor r  met een prachtige 
situatie van kathedraal en markt . 
Ook Aigues s is om zijn regelmatig plan bekend. 
Nu komt de , zooals werd ontwikkeld, meer 
met een bewust streven naar  regelmatigheid. 
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e stad Nancy biedt daarvan een goed voorbeeld, om-
dat als tegenstelling tot het oude Gothische, daarnaast 
het nieuwe e type werd aangelegd. 
Stübben deelt in zijn bekend werk „ r  Stadtebau"  mee, 
hoe na het einde van den 30 jarigen oorlog het een lie-
velingsbezigheid der  vorsten was, steden of stadskwar-
tieren te stichten, die dan volgens het voorbeeld van 
Nancy, dus met de voor  de e typische rechte 
lijnen, werden aangelegd. 

e plannen van  en e zijn daarvoor 
kenmerkend, zoo ook van Freudenstadt en . 
Een van de mooiste voorbeelden eener e 
stad hebben wij  in onze hoofdstad Amsterdam, wat de 
uitlegging der  16e eeuw betreft. e gelukkige bijom-
standigheid van het noodzakelijke kanalensysteem 
werkte hier  mee tot het doen ontstaan van een onge-
meene schoonheid, waaraan terecht Amsterdam in dit 
opzicht zijn vermaardheid dankt. 

Eerst in de 18e eeuw begint men bij  het samenstellen 
der afzonderlijke gevels met vaste doelbewustheid het 
gezamenlijke bouwblok als eenheid op te vatten, een 
ontwikkelin g die wel één der  belangrijkste van den 
stedenbouw kan worden genoemd. 

e lijsten, gelijke dakhellingen en dezelfde ver-
houding tusschen opening en muurvlak ging men toe-
passen. 

t was een daad waartoe alweer  de ontwikkeling 
der architectuur  aanleiding gaf. 
Palladio had n.1. de stoute consequentie getrokken, het 
pilaster  en zuilenschema, hetwelk in den aanvang der 

e tot de verschillende verdiepingen beperkt 
bleef, te vervangen door  één reusachtige orde, die met 
veronachtzaming der  verdiepingen den geheelen gevel 
van onder  tot boven als een geheel omvatte. 

r  kreeg de architectuur  die grootheid van op-
vatting, welke werd vereischt om de monumentale 
bouwblokverdeeling te kunnen beheerschen. 

e stad e komt de eer  toe in dien tij d de belang-
rijkst e artistieke plannen op stedenbouwkundig gebied 
te hebben tot stand gebracht. Alleen de macht van een 
centraal gezag als het Pausdom gaf hiertoe de mogelijk-
heid. e vorm van het eenheidsorganisme dezer  stad 
was reeds een eeuw vroeger  ontstaan. t was onder 
Sixtus V (1585—1590) dat de architect Fontana, 
dezelfde die den niet zeer  gelukkigen BarokkenPalladi-
aanschen gevel voor  de St. Pieterskerk plaatste, den 
grootschen stratenaanleg en de groote doorbraken tot 
stand bracht. 

a ontstonden de Spaansche trap, de Fontana di 
Trevi , het St. n en ten slotte het prachtige 
Piazza volksplein met zijn stratenstralen, als vestibule 
der stad. 

t enorme plein van de St. Pieterskerk met zijn gewel-
dige halfronde kolonnades, de reuzenschepping van 
Berinini , werd onder  Alexander  voltooid. 

t spreekt van zelf dat de invloed, die van e uit-
ging voor  de kunst van stedenbouw, enorm groot was, 
want sedert de 16e eeuw was deze stad te bezoeken 
het doel van alle architecten. 
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e stad Versailles, k V in 1661 gesticht, 
bootste o. a. in zijn 3 stralenstraten die van e na. 
Na ë nam Frankrij k de politieke en artistieke lei-
ding, hetgeen zich dus ook reflecteerde in zijn steden, 
en waarvan, zooals reeds gezegd, Parij s het belangrijk -
ste resultaat werd. 

t vierkante of ronde plein, de symmetrische recht-
lijni g aangelegde straten en rechthoekige huizenblok- «— 
ken, zijn nu overwegend. 

e nieuwe kwartieren van , Nancy, St. é en 
Nantes hebben deze rustige rechthoekige verdeeling. 
Eigenaardig in dit verband is het op te merken, dat 
Camillo Sitte juist voor  de stad s niets dan smaad 
over  heeft en zelfs zoo ver  gaat met te beweren, dat het 
karakter  van een stadsplan van invloed is op de stem-
ming van zijn bewoners. 

t dorre rechthoekige systeem van s zou n.1. de 
burgers onpatriottisch hebben gemaakt, hetgeen o. a. 
bleek bij  den n inval in 1870, toen deze stad niet 
veel lust bleek te hebben zich krachti g te verdedigen. 

t met deze ontwikkeling van den stedenbouw in bur-
gerlijk e richting , maar  door  een centrale vorstelijke 
macht gedecreteerd, de geniaalste composities van 
pleinen tot stand kwamen, spreekt van zelf. 
Zoo is het o. a. bekend, dat zoowel te Versailles als te 
Nancy de souverein zelf bij  de uitwerkin g der  plannen 
zijn invloed deed gelden en zelfs voor  de bebouwing de 
noodige privilegies verleende, om deze spoedig te ver-
wezenlijken. 

e invloed van Frankrij k doet zich overal gelden, 
vooral in Spanje en Portugal. 
Toen Parij s zijn Place des Vosges kreeg, kreeg d 
zijn Plaja r  en n na den brand een stads-
kwartier  met 7 parallelstraten van bijna 600 . lengte. 
Voor  België is alleen Brussel beïnvloed bij  den aanleg 
van de e , terwij l d misschien alleen in . 
den , maar  dan nog in zeer  geringe mate, den 
invloed ondervond. 
n d daarentegen is de invloed heel groot, 

zoodat dit land het eigenlijke land der  stedenbouwkunst 
is in de 18e eeuw. 

e verdeeling in tal van vorstendommen speelde daarbij 
zeker  een groote rol door  het ontstaan van tal van resi-
dentiën, wier  vorsten op het voorbeeld van Frankrij k 
ook hun Versailles wilden hebben. 

e bekendste voorbeelden daarvan zijn , 
, t en Potsdam;  behoort 

met zijn stichting van 1607 tot de vorige eeuw, 
Een andere groep omvat natuurlij k die stichtingen, die 
het gevolg waren van een oeconomische ontwikkeling, 
zooals de uitbreidingen van Berlijn , Bayreuth, -
burg, Bonn en Coblenz. t plan is het rechthoekige 
schema maar telkens met nieuwe oplossingen. Ook 
deze ontwikkeling zou niet mogelijk zijn geweest, 
zondereen gebruiksrecht van den vorst over  een terrein, 
dat hem niet toebehoorde. 
Om daartoe te geraken werden inderdaad de noodige 
onderhandelingen gevoerd en de noodige maatregelen 
getroffen. 

E E . 

s te Schoten, g C 6 van den heer  F. Fr . F. Fuhrop. Archi -
tect . Tuynman. Bekroond met de zilveren medaille, uitgeloofd door  de Ge-
meente Schoten. 

e „Singapoor"  te , Oosterhoutlaan. van deu heer  A. C. Ver-
loop. Architect J. B. van . B. . Bekroond met een zilveren medaille, 
uitgeloofd door  de Gemeente . 
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Er werden zelfs op vorstelijk bevel modellen vervaar-
digd van normaaltypen zoowel van de gevels als van 
verschillende hoogtebebouwingen, voor  zoover  dat 
mogelijk was. 
Zulk e voorschriften, voor  onzen tij d eene onmogelijk-
heid geworden, geven intusschen het bewijs van een 
goed inzicht in artistiek effekt en tevens van de bedoe-
ling bij  de inderdaad niet ongegronde vrees, dat bij 
verslapping van den algemeenen stijl , waartoe in de 

e zeker  alle kans bestond, het subjectivis-
tisch element, dat altij d de eenheid verbreekt, zou 
overheerschen. 
En feitelijk zijn in onzen tij d instellingen van schoon-
heidscommissies, van adviesbureaux en studiën als van 
Curt Behrends over  de ,,einheitliche Blockfront als 

t im Stadtbau"  niet anders dan het uit-
vloeisel van het in den laatsten tij d weer  sterk ontwik-
keld besef, dat aan de persoonlijke willekeur  zonder 
eenige traditi e en meestentijds van nuchter  speculatie-
ven aard, grenzen moeten worden gesteld. 
Na den geestelijken en artistieken chaos van de 19e 
eeuw, na de verbijzondering, in alle richtingen, komt er 
weer  het verlangen naar  een zekeren algemeenen vorm, 
die niet straffeloos mag worden overschreden, al zal 
het nog geslachten duren alvorens er  weer  de zoo ge-
wenschte eenheid zal zijn. 

Want slechts langs natuurlijk e ontwikkeling d. w. z. 
tengevolge van een algemeene geestescultuur  wordt 
die eenheid bereikt. 

s tegen het einde der  18e eeuw kwam de reactie, 
zich uitende in het verlangen naar  afwisseling, het 
eerste verzet tegen den eenvoud van het klassieke 
karakter . 
Een zekere van Gunderoode schrijf t in een reisbericht 
over  de vermoeiende eentoonigheid der  huizen, die men 
in de nieuw aangelegde steden vindt en ook Weinbree-
mer schrijf t in gelijken geest over e (1802). 
n n is behalve Christiaansland, Friedrich -

stad, Christiania, Christiansund, Frederica en -
krona vooral n met zijn Amaliënborgplein 
van groote beteekenis. 

e traditioneele gewoonte van de toepassing van vlakke 
baksteenarchitectuur, heeft in n het best het 
inzicht voor  de denkbeelden van samenhang tusschen 
de gevels en dientengevolge der  straatwanden voorbe-
reid, en n is misschien de eenige stad, waar 
deze ideeën nog onder  de architecten levendig zijn. 
n d is de stichting van Petersburg van betee-

kenis, dat gedeeltelijk naar , gedeeltelijk 
naar  Fransch voorbeeld werd opgebouwd. t toont 
een samenvoeging van een met grachten doortrokken 
stad met een Fransche architectuur. 
n Engeland is vooral een plan tot den wederopbouw 

van n na den grooten brand, van Christopher 
Wren den bouwmeester  der  PaulCathedraal, van belang. 
Wren ontwierp een plan of model eener  nieuwe stad, 
waarin het leelijke en ongemakkelijke der  oude stad 
door  de verbreeding van straten en bouwblokken werd 
verbeterd. 

t voor  ons belangrijke is, dat de straten tamelijk wel 
parallel werden aangelegd en toch onderling gemakke-
lij k met elkaar  verbonden door  een zooveel mogelijke 
vermijdin g van scherpe bochten. e kerkgebouwen 
kwamen vri j  en op belangrijke punten te liggen. Groote 
stervormige pleinen en een ruime kade langs de Theems 
werden aangelegd. 

t plan, dat echter  niet werd uitgevoerd, is inderdaad 
van een prachtige monumentaliteit; zijn effekt berust 
op de groote schaal en de lange perspektieven, zoodat 
er  niet aan werd gedacht de afgesloten pleinen en be-
grensde straten, die voor  de middeleeuwsche steden 
zoo karakteristiek zijn, weer  te voorschijn te roepen. 
Verder  is Edinbur g te noemen met zijn nieuwe stad 
naar  een ontwerp van Craig uit 1767, terwij l Glasgow 
reeds het mathematisch verstarde kwadraad vertoont. 
Verrassend en ver  boven alle uit den zelfden tij d datee-
rende plannen is ten slotte dat van de stad Bas, die 
zich door  het herhaaldelijk bezoek van n Anna, 
dank zij  de warme bronnen, tot een vorstelijke residen-
tie ontwikkelde. 

Niettegenstaande de stad tegen berghellingen is ge-
bouwd wist zij  het architectonisch karakter  van dien 
tij d te bewaren. 

r  ook deze bebouwing was alleen mogelijk doordat 
het geheele terrein aan gene zijde der  rivier , de Avon, 
behoorde aan graaf Putnes, die daardoor  een grootsch 
plan van bebouwing kon uitvoeren. 
Zooals reeds gezegd kwam tegen het einde der  18c 
eeuw de reactie ten gunste der  afwisseling. 

e stedenbouw werd daardoor  mede het slachtoffer 
van de algemeene geestesrichting in de 19e eeuw, d.w.z. 
van de subjectieve d.i. de anarchistische. Voorloopig 
beteekende dit een verstard formalisme, omdat de 
strenge symmetrie wel daarin moest ontaarden. 

a treedt van zelf de vervlakking in; de traditi e 
ging verloren. Traditi e beteekent datgene, wat men ge-
leerd heeft, in zich opnemen en verwerken tot eigen be-
zit en met het dns verkregen erfdeel te woekeren. 

e vervlakkin g bleef het kenmerk van den steden-
bouw gedurende den geheelen 19e eeuw. 

t de herleving van het inzicht in het wezen der  ar-
chitecturale kunsten en daarmede een opleving van die 
kunst zelve, is ook aan den stedenbouw weer  aandacht 
gewijd, als zijnde onafscheidelijk aan de eerste verbon-
den. 

e dit inzicht is, en zich verder  moet ontwikkelen, 
wil de stad der  toekomst voldoen aan de praktisch ar-
chitectonische eischen, door  het belangrijkste, mis-
schien het eenige aller  sociale vraagstukken gesteld, zal 
een volgende maal verder  worden ontwikkeld. 

t het bovenstaande is bijna woordelijk weergegeven 
de eerste der  vier  lezingen over  stedenbouw, door  den 
heer  Berlage voor  Practische Studie te houden. 

t groot aantal belangstellenden (  120) moge zoowel 
den heer  Berlage als P. S. voldoening geven voor  hun 
streven; het bewijst bovendien, dat er  in t zoowel bij 
de a.s. Civiel als bijdea.s. Bouwkundige ingenieurs een 
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daadwerkelijke belangstelling voor  dit vak bestaat. 
t zou van ondankbaarheid getuigen zoo ieder  colle-

giant van Professor  Valckenier s . niet erken-
telij k was voor  het geen . uit particulier  initiatie f 
van stedenbouw doceert op zijn college Adminstratief 

. 
t neemt evenwel niet weg, dat de g te kort 

blijf t schieten in de vervulling van haar  plicht ten op-
zichte van de T. . S. zoolang zij  geen gelden beschik-
baar stelt om het vooral voor  onzen tij d zoo belangrijke 
vak stedenbouw aan de T. . S. ten volle tot zijn 
recht te doen komen. 

, Jan. 1914. C. . . 

T E S T E . 

it het h Nieuwsblad van 2 Januari 1914 
nemen wij  het volgende artikel over, getiteld: ..Bij 
den bouwmeester  van ons Stadhuis"  : 

<jj *  Professor  Evers heeft den banen storm van kritiek , 
die op zijn uitverkoren ontwerp uit Amsterdam is aangeblazen, 
in gemoedelijke rust verduurd. j  had het trouwens in de af-
geloopen maanden te druk . om er  zich veel van aan te trekken. 

r  is in den laatsten tij d in zijn bureau enorm gewerkt aan de 
voorbereiding van den stadhuisbouw. 
Wij  hadden deze week het voorrecht van een uurtj e gesprek met 
onzen bouwmeester. 
n het bureaugebouwtje, dat den tuin bij  zijn h huis goed-
deels vult r  is nu alles h stadhuis: alle tafels 
vol stevig belijnde vellen papier  en becijferde paperassen, alle 
muren vol schetsen en detailteekeningen. 
Zoo rustig opgewekt als dien dag na zijn aanwijzing als -
danisch . ontving professor  ons wederom. 
Er is een kleine zes maanden lang op hem. professor  in de 
schoone bouwkunst en man van een groote moeielijke verwor-
ven reputatie afgegeven, alsof hij  de ergste bouwkundige stum-
per was. die ons lieve land ooit heeft voortgebracht.'t s waar, 
de nijdige bedoeling was te duidelijk , een jalocrsche. strakke ge-
belgdheid uit de stad waar  men sinds jaren mekaar  plukhaart 
om allerlei belangrijke „quaesties"  tegen de e ma-
nier  van bewust en snel en afdoend handelen, sprak te gretig uit 
de gevoerde kritiek , maar  de volkomen kalmte waarmee profes-
sor  Evers er  langs ging. is toch wel ter  dege sympathiek. 

t een paar  woorden sprak 11ij  ervan: s in Victor e 
Stuers' schets van het leven van den ouden Cuypers maar eens 
na hoe ze dien geattaqueerd hebben oa de , 
wat een infaam prul van een architect Cuypers toen was .. ."  een 
enkel woord over  de animositeit tegen de e Akademie . . 
en tenslotte deze wel wijze verzuchting: „Bezadigde, knappe 
lui hebben geen tij d voor  zulke critieken. die werken 
En dan het onderwerp, waarvoor  we kwamen: r  zijn 
we nu dan met den w ? 

t een handzwaai rondom kon professor  Evers ons zeggen : 
Er is hard gewerkt, stug-aan. We zijn nu wel zoover, dat er 

eenige kans op is dat we in het begin van Januari de aanbeste-
ding voor  de paalfundeering kunnen houden. k heb al die weken 
met 'n civiel-ingenieur. twee bouwkundige ingenieurs en een 
architect, mijn staf, die nu nog wel aangevuld zal worden ; eiken 
dag gerekend en geteekend en overdacht. e schetsen en teeke-
ningen zal ik je dadelijk laten zien. 
Een hoofdopzichter  bij  de uitvoering is ook al benoemd ; de heer 

, die Cuypers heeft geassisteerd bij  den bouw van de 
Effectenbeurs in Amsterdam en vroeger  bij  de St. Bavo in -
lem en de St. Jacob in n Bosch. 
Zij n we eenmaal begonnen, dan zal het wel snel gaan. k geloof 
aan de mogelijkheid, dat we in 1914 klaar  zullen konieii. tot op 

den vloer  van het parterre, twee meter  boven de straat. Na de 
aanbesteding voor  de fundeering volgt 'n tweede voor  't mon-
nierwerk, het beton en daarna een derde voor  de ruwe romp, 
„l e gros oeuvre", zooals de Franschen zeggen. En dan een aantal 
aanbestedingen voor  de interieurs. 
Ja. beton wordt bij  den heelen bouw toegepast, alle vloeren 
zullen van beton zijn, dus elke verdieping is op zichzelf brandvrij . 
— s er  veel aan 't oorspronkelijk plan veranderd, professor? 
n de groote lijnen niets. neen. Ja. een aantal bestemmingen zijn 
gewijzigd, dat ligt voor  de hand. We hadden een vergadering 
van 20 a 22 menschen, onder  presidium van nir . , waar 
ieder  zijn wenschen kon uiten en naar  aanleiding daarvan is er 
nogal wat veranderd. 
En dan nog wat details. e toren is nieuw bestudeerd, zooals je 
zien zult, het balcon in den voorgevel is wat verruim d twee 
meter  naar  voren en zoo hier  en daar  meer. Een groot plan als 
dit groeit. e centrale hal. dien men wat armoedig vond, is ver-
rijk t en verruimd ; met gegronde opmerkingen houdt de bouw-
meester  natuurlij k rekening. 
We gingen op de tafels en langs de wanden wat rondkijken . Bij 
een schrijfmachine lagen een aantal getypte vellen : 

r  zijn ze al bezig de bestekken te tikken. 
t plan voor  de fundeering lag geheel gereed: paal na paal 

daarop met een zorgvuldig cirkeltj e aangegeven, langs de be-
muriiigslijiie n van het gebouw: heel veel cirkeltjes in het mid-
denvlak waar  de toren komen zal. 
Natuurlijk , die moet enorm gefundeerd worden : een gebouw 
van 75 . hoogte, hooger  dus dan de St. . 
En overtreffen we de 13659 palen van het Amsterdanische 

s ? 
Neen, zóóveel komen er  hier  niet, het zullen er  een 7800 in totaal 
zijn. 
We bewonderden, na al die nuchter  technische aanwijzingen, 
de teekeningen der  interieurs en de gevelfragmenten, die pro-
fessor  Evers ons toonde en verklaarde. 

k in zijn massale wijdt e deed zich de 20 . hooge koepel 
onder  den toren voor, kloek en monumentaal de toren, die in 
zijn belijning nu forscher  is dan in het eerste ontwerp. n 
toren is een carillon gedacht, gelijk in de e en Vlaam-
sche stadhuistorens behoort. 
Veel werk was gemaakt van de teekening van den binnenhof. 

m en zonnig zal binnen de omsluiting van de levendige ge-
bouwen van frisschen baksteen versierd met terra-cotta orna-
menten, dit plein met zijn laag geboomte, zijn fontein en zijn 
rustbanken wezen. e l heeft haar  vensters aan dezen 
hof en een aantal bureaux zien uit op deze zomersche intimiteit . 
Omhoog is bij  de koffiekamer van de ambtenaren een balcon. 
waar  de wilde wingerd zich welig rondomslingert; een kleine 
hangende tuin. 
Bij  de uitwerkin g van al deze details en al deze plannen heeft 
professor  Evers de stellige bedoeling om de begrooting niet te 
overschrijden vooropgezet. En daaraan denkt hij  te kunnen 
voldoen. 
Wat wij  nu in de bureaux zagen komt dus weldra voor  de be-
langstellenden zichtbaar. 
n het vroege voorjaar  vangt misschien de fundeering aan, in 

den zomer eerste steenlegging en dan zal het monument gere-
geld groeien voor  onze oogen. 

t zal, in de volgende vier  a vij f jaren voor  tallooze stadge-
nooten het doel van hun wandelingen zijn. 

e bouwmeester  komt in i a. s. te m wonen. j  heeft 
een huis aan de Baan gehuurd, dicht bij  het werk. 
Voor  hem zal in deze vier  of vij f komende jaren, naast zijn pro-
fessoraat aan de Technische . de e 

w levensbestemming zijn. 
We hebben hem er  nu al. bij  voorbaat, veel geluk bij  gewenscht. 

V O O  E N T E G E N E S VOO G 

,  EN  VAN BOUW-

N , E -

J TOT G . (*) 
 nder  dezen, tot nieuwsgierigheid prikkelenden titel 

j  heeft het bestuur  der  bouwkundige vakgroep van 
den Bond van Technici een brochure van 88 pagina's 
druk het licht doen zien, waarin men heeft getracht 
den inhoud een getrouwe afspiegeling van den 

titel te doen zijn. 
e brochure, hoe goed ook misschien bedoeld, kan evenwel niet 

beantwoorden aan het doel. hetwelk de samenstellers zich heb-
ben voorgesteld te bereiken. n de kringen van het opzichters-
en teekenaarscorps, waarvoor  het boekje toch zeker  in de eerste 
plaats is uitgegeven, zal het geen afzetgebied kunnen vinden, 
aangezien de stof grootendeels ontleend is aan verouderde be-
grippen en stellingen, eertijds door  verschillende corporaties 
en redacties van bekende technische tijdschriften , ten opzichte 
van de wenschelijkheid van invoering van examens voor  bouw-
kundigen met de daarmede in verband staande wettelijke rege-
ling van het . T. O., gepropageerd. 

e samenstellers hebben zich geen rekenschap gegeven van den 
modernen tijdgeest; van de ontzaglijke verandering, welke op 
het gebied van techniek en uitvindin g heeft plaats gehad, als ge-
volg van het productie-systeem en den concurrentiestrijd ; fac-
toren, die ieder  technicus dringen tot grooter  weerstandsver-
mogen, hetgeen alleen in deze tijden met bescherming door  de 
wet voor  een groot deel kan geschieden. e en meerdere tee-
kenen, ontleend aan onzen huidigen maatschappij-vorm, hebben 
op het bestuur  van de bouwkundige vakgroep, bij  het schrijven 
van het boekje, geen invloed kunnen uitoefenen. 

e schrijvers hebben dientengevolge geen nieuwe gezichts-
punten kunnen openen, doch zich in hoofdzaak bepaald tot het 
opdisschen van oude smakelooze kost, hetgeen het boekje nood-
wendig tot een waardeloos product heeft gemaakt. 
Behalve de inleiding van anderhalve pagina druks, bevat het 
boekje drie hoofdstukken, waarvan het laatste hoofdstuk gewijd 
is aan eene bespreking van de opmerkingen des heeren e Groot, 
li d der  Examen-Commissie, op de in dit jaar  plaats gehad heb-
bende examens van de . 

Onder  den titel: t ontstaan der  examens van de j 
tot Bevordering der  Bouwkunst"  krijg t men alras op de blz. 
5—11 een rapport te lezen van de afd. n der -
schappij, uitgebracht in het jaar  1891 en overgenomen uit het 
Bouwkundig Weekblad van dien tijd ! p volgt het prae-
advies van het hoofdbestuur  der .  dri e pagina's 
druk , met als slot een uittreksel van het verslag der63e Alge-
meene Vergadering der j  betreffende hetbesltiittot 
instelling van het examen voor  bouwkundig opzichter: een en 

ander  overgenomen uit het Bouwkundig Weekblad van 30 
 1891. 

Tot zoover  de lezer  is inmiddels gevorderd tot blz. 15 - een 
stukje geschiedenis, opgediept uit de oude en reeds lang ver-
geten jaargangen van het Bouwkundig Weekblad; een bezigheid, 
die werkelij k niet evenredig is te achten met de waarde welke 
de schrijvers aan genoemde rapporten door  het afdrukken in de 
brochure toekennen. 
Na de ontgoocheling door  het lezen van het eerste hoofdstuk, 
wordt de aandacht van den nog altij d nieuwsgierigen lezer  op-
nieuw gespannen door  het opschrift van het tweede hoofdstuk, 
luidende: e belangstelling voor  en uitgeoefende critiek op — 
de examens van de j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst" . t hoofdstuk, hetwelk quantitatief het voornaamste ge-
deelte van het boekje vormt, n.1. de pagina's 15 72, heeft zijn 
omvang te danken aan de twee. voor  een naar  copie snakkenden 
redacteur, geliefde gereedschappen bij  de uitoefening van zijn 
beroep, n.1. de schaar  en de lijmpot . 

Na een korte introducti e van nog geen bladzijde groot, bewegen 

*) Verkrijgbaa r  hij  de firm a w en Johannissen te Gouda; prij s f 0.75. 

des lezers oogen zich tusschen de aanhalingsteekens en verwer-
ken de hersenen een rapport van de afd.'s-Gravenhage van de 

j  in . .. . 1895 uitgebracht, tot beantwoording van de 
vraag, welke plaats een bouwkundig teekenaar  in de maat-
schappij  inneemt, in verband met zijne diensten, die hij  de ge-
meenschap enden architect bewijst. 

p volgt, aanvangende op blz. 19, een beschouwing onder 
"den titel ..Examens?", overgenomen uit het Techn. Weekblad, 
het orgaan van den B. v. T.. dateerende uit het jaar  . . .. 1899. e 
samenstellers der  brochure achten in het jaar  1913, dus 14 jaren 
nadien, genoemde beschouwing „van zoo groot gewicht", dat de 
lezer  dit langademig artikel van 18 pagina's druk met lijdzaam 
verzet moet verwerken. Actueel is het niet. zoodat na alle deze 
genietingen de vraag opdringt, of het niet beter  ware geweest, 
aan de stof de juiste waarde toe te kennen en boven dit alles het 
treffende onderwerp te plaatsen : uit de oude doos. 
Als de lezer  zou denken, dat het hierbij  gevoegelijk kan blijven, 
vergist hij  zich terdege, want opnieuw heeft de onvermoeide 
schaar  beschouwingen geleverd over  de wettelijke regeling van 
het . T. 0. en de wenschelijkheid van „acten van bekwaam-
heid voor  bouwkundigen", resp. geknipt uit het Technisch Week-
blad van 20 Juli 1905 en uit de „Opmerker "  van die dagen. On-
vermoeid we zijn reeds gevorderd tot blz. 43 gaat men 
verder  met citeeren uit het Bouwkundig Weekblad no. 6. jaar-
gang 1906; waarna volgt het verslag der  Examencommissie, 
welke belast is geweest met het afnemen der  examens in 1908 
voor  het diploma van bouwkundig opzichter  en teekenaar. -
mede heeft de lezer  56 pagina's achter  den rug en krijg t men be-
houdens eenige opmerkingen van de schrijvers zelve, over  het 
door  de j  aangevraagd en gekregen e 
ten behoeve van de examens, niets anders dan uittreksels van de 
stukken, betrekking hebbende op de staatsbegrootingen. te ver-
werken. Op blz. 62 verkwik t men zijn geest met het lezen van de 
voorstellen betreffende het instellen van examens voor  ver-
schillende groepen; een en ander  in de Alg. Vergadering van 
den B. v. T. op 7 i 1911 vastgesteld. e schrijvers hadden, 
instede van in allerlei bijkomstige beschouwinkjes te vervallen, 
zich zeer  verdienstelijk kunnen maken, door  de wenschelijkheid 
dezer  examens met feitenmateriaal aan te t o o n e n. t is nu 
het vergeten hoofdstuk! En waarom? Al spoedig heeft men 
hiermede afgedaan en schitteren weerde aanhalingsteekens op-
nieuw en bemerkt de nog altij d onbevredigde lezer, dat hij 
verdiept is in allerlei citaten uitliet Bouwkundig Weekblad en 
uit het Voorloopig Verslag der  Staatsbegrooting over  1912. t 
nog eenige beweringen van de schrijvers als slot. is het scherm 
plotseling gevallen. 

e tweede ontgoocheling! 

Erresten nog 16pagina's. bevattende de opmerkingen desheeren 
e Groot omtrent de examens, welke in 1913 hebbenplaatsgehad. 
t hoofdstuk is inderdaad een bespreking waard, niet omdat 

het de ontknooping van het „Voor en Tegen"  behelst, integen-
deel, maar  wel om reden er  scheeve voorstellingen van ver-
schillende punten worden gegeven, die recht gezet dienen te 
worden. 

. 

( Wordt vervolgd.) 

E E E 

Vervolg van blz. 9. 
n de avondvergadering op 29 r  1913 werd het eerst het 

woord gevoerd door  mr. J. W. Frederiks. die zijne rede getiteld 
had: „Bestrijdin g van inbreuken op Natuurschoon en Stads-
schoon."  Spr. wees er  op. dat op dit gebied hier  te lande slechts 
weinig is gedaan, in vergelijking met het buitenland. t ont-
breekt Nederland gelukkig niet aan mannen, die vol vuur  zijn 
om de schoonheid van ons land te behouden en te vergrooten. 
maar  wat kunnen deze doen zonder  krachtigen steun van over-
heidswege? n gebruikt vaak de vrijhei d van den eigendom 
als wapen tegen de schoonheidsbescheriniiig. 
Spr. meent dat dit niet opgaat. t is een reeds lang verlaten 
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leer. die het eigendomsrecht opvatte als een natuurrecht, een 
droit inviolable et sacré, een niet aan te tasten Jus utendi et abu-
iendi. t eigendomsrecht is. als ieder  ander  recht, voortgeko-
men uit het gemeenschapsbelang; het kan dus worden beperkt, 
desnoods geheel ontnomen, wanneer  het gemeenschapsbelang 
dit eischt. e vraag is slechts of eene dergelijke aantasting van 
het eigendomsrecht overeenstemt met de rechtsovertuiging van 
het volk. Spr. meent dat deze vraag ook in dit bijzondere geval 
bevestigend kan worden beantwoord. Aan liet eigendomsrecht 
zijn groote belangen verbonden, maar  aan het behoud van de 
ongerepte schoonheid van het land niet minder. Schoonheid 
heeft opvoedende kracht en kan aldus meewerken tot verhoo-
ging van het peil der  cultuur . Zij  werkt liet vreemdelingenver-
keer  in de hand. en ook van medisch standpunt bezien, is het 
behoud der  schoonheid noodzakelijk. 

n kan niet bij  voorbaat worden vastgesteld welk be-
lang moet voorgaan, dat van den onbeperkten eigendom, of dat 
van een ongerepte schoonheid. n het algemeen zal wel kunnen 

. worden volgehouden, dat de schoonheid recht heeft op bescher-
ming en het eigendomsrecht daar  voor  zal moeten wijken. maar 
vaak ook zal de eigendom over  de schoonheid moeten zegevie-
ren. n ieder  concreet geval zal dus moeten worden nagegaan, 
welk belang het hoogst moet worden gewaardeerd, m. a. w. er 
zal eene algemeene wettelijke regeling moeten worden samen-
gesteld, die de schoonheid beschermt, wanneer  dit in ieder 
speciaal geval noodig en geoorloofd is. t best zal dit kunnen 
worden bereikt door  eene algemeene wettelijke overheidsbe-
scherming, waaraan verbonden wordt een uitgebreide dispen-
satie-bevoegdheid. 

Spr. schetste daarna uitvoerig hoe zoon wettelijke regeling er 
moet uitzien, wil zij  aan haar  doel beantwoorden. n het alge-
meen zou hij  zijn voor  eene combinatie van centralisatie en 
decentralisatie. Al moge misschien het centrale gezag algemeene 
regelen geven, toch dient veel aan de plaatselijke overheid te 

"  worden overgelaten. Spr. herinnert hier  aan het stelsel der 
Woningwet, en aan de wijze waarop hier  te lande de reclaine-
bestrijdin g is ingericht. e billijkhei d brengt mede dat lichamen, 
die geroepen zijn het algemeen belang te behartigen, als zijn 
provincie en gemeente, in hun eigendomsrecht meer  worden 
aangetast dan een particulier . t de publiekrechtelijk e orga-
nisaties zouden gelijk te stellen zijn de lichamen die van de 
overheid subsidies ten behoeve der  schoonheid hebben ver-
kregen, bijv . een kerkbestuur, dat van het k eene bijdrage 
heeft ontvangen tot restauratie eener  kerk. 

Spr. behandelt dan de verschillende wijzen waarop inbreuk op 
de schoonheid wordt gemaakt. n de eerste plaats geschiedt dit 
door  het vernielen en beschadigen der  oude monumenten. n 
eigenaars en beheerders dier  monumenten moet daarom bij  de 
wet worden verboden, om de monumenten geheel of gedeelte-
lij k te vernielen, te verplaatsen, eigenmachtig te veranderen 
(hieronder  valt het beschilderen van een muur met reclames), te 
restaureeren of op te lappen. 
Ten aanzien van de bekende twistvraag, of de te beschermen 
monumenten moeten worden geklasseerd, d.w.z. in een lijst op-
gesomd dan wel niet eene algemeene formule kau worden vol-
staan, zoodat de overheid telkens in ieder  voorkomend geval 
zal moeten uitmaken of een bouwwerk een monument is of niet, 
meent spr. dat de klasseering de voorkeur  verdient, mits men 
die althans zoo inricht , dat de lijsten steeds voor  herziening vat-
baar  zijn. e systemen van klasseering van . Bern en 
van het Oostenrijksche ontwerp eener  monumentenwet, volgens 
hetwelk eene herziening van de tabellen slechts na verloop van 
een bepaalden tij d mag geschieden, zijn daarom af te keuren. 
Niet alle gebouwen mogen tot monument verklaard kunnen 
worden. Er  dient een tijdgrens te worden gesteld. e maker 
mag niet meer  tot de levenden behooren, aangezien anders de 
noodige objectiviteit bij  de beoordeeling ontbreekt. t voorstel 
van den heer  Gratama, naar  aanleiding van het lot dat de vill a 
Parkwijc k van Berlage trof , om niet alleen aan te dringen op 
bescherming van oude gebouwen, maar eveneens van nieuwe, 
lijk t spr. daarom verkeerd. 
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n verschillende verordeningen van e steden treft men 
bepalingen aan, die verbieden, dat in eene bepaalde straat an-
ders dan in den bijv . 17e-eeuwschen stijl wordt gebouwd. Spr. 
gelooft niet dat in Nederland voor  dergelijke voorschriften ter-
men zijn. aangezien wij  geene steden hebben die haar  oud ka-
rakter  zoo goed bewaard hebben als sommige buitenlandsche. 

j  zou echter  slechts ingevallen van de uiterste noodzakelijk-
heid het volgen van een ouden stijl wilen bevelen. Terecht zong 
reeds Chabanon : 

..Ne m'offrez plus la ridicale image 
e ces monuments faux que 1'art a contrefaits." 

Aan perceelen in de onmiddellijk e omgeving van een monument 
gelegen kan een gebruik worden gegeven, waardoor  het monu-
ment wordt ontsierd, of in gevaar  gebracht. n de verordening 
moeten daarom voorkomen voorschriften betreffende plaatsing 
van gebouwen ten opzichte van den openbaren weg en van el-
kander. Er  kan dus worden bepaald, dat een nieuw gebouw 
slechts op een bepaalden afstand van een ander, c q. een monu-
ment mag worden opgericht. Voorts is noodig een voorschrift 
betreffende de hoogte der  gebouwen, zoodat een sky-scraper  in 
de nabijheid van een monument kan worden geweerd. Cok dient 
men te waken dat niet gevaarlijke gebouwen in de onmiddellijk e 
omgeving van een monument worden opgericht. 
n de tweede plaats behandelde spr. de ontsiering van stad en 

land door  het bouwen van smakelooze woningen, fabrieken, 
enz. l Scheffler  prijs t in zijn onlangs verschenen werk e 
Architektu r  der  Grosstadt"  een bijzonder  geneesmiddel aan. j 
is tot de conclusie gekomen, dat de tegenwoordige gebreken der 
architectuur  voor  een groot deel op eene kapitaalquaestie be-
rusten e macht van het kapitaal, dat den kunstenaar  in den 
bouwmeester  belemmert, en den financier  in hem op den voor-
grond brengt, wil hij  vernietigen door  het kapitaal-zelf, door  het 
in het leven roepen van een trust. Spr. betoogt dat dit geen uit-
komst zou geven. e groote ondernemingen zouden even ge-
wetenloos als de kleine van de noodtoestanden in de groote 
gemeenten gebruik maken, vooral wanneer  zij  het met elkander 
eens worden en zoodoende een monopolie-toestand ontstaat. 
Bovendien dreigt dan het gevaar, dat het trustbestuur  een sterk-
geprononceerde voorliefde gevoelt voor  een bepaalde bouwstijl 
of eene nieuwe richtin g in de bouwkunst wil weren. 
Een geheel anderen weg is in dezen bewandeld door  onzen 
wetgever  en onze administratie, die zich in de laatste jaren met 
de volkshuisvesting hebben beziggehouden. Tweeërlei maatre-
gelen zijn getroffen, om aan de bestaande gebreken tegemoet te 
komen. e eerste groep beoogt een toezicht te scheppen op de 
aesthetische waarde der  gebouwen; de tweede stelt zich ten 
doel den grond tegen goedkooper  prij s ten bate van den wo-
ningbouw beschikbaar  te stellen. Tot de eerste groep van voor-
schriften behoort de instelling van zoogenaamde schoonheids-
commissies, wier  getal spr  gaarne zou zien uitgebreid. Zij  zul-
len uitvoering der  beslist leelijke ontwerpen kunnen voorko-
men. t karakterlooze van de meeste nieuwe huizen kunnen 
zij  natuurlij k niet tegengaan e houdt verband met de hooge 
grondprijzen. 

m moeten tevens maatregelen worden aanbevolen om de 
grondprijzen te verlagen e macht, welke de Onteigeningswet 
en de Woningwet ons aan de hand doen, acht spr. niet voldoen-
de. e speculatie in bouwgrond wordt er  niet voldoende door 
bestreden Op heftige wijze wordt tegen die radicale middelen 
te keer  gegaan door  mr. . J. Smidt in zijn werk over  Uitbrei -
dingsplan en bouwverbod. j  verwij t daarin de aanhangers 
van die straffe middelen niet minder  dan dat zij  ijveren voor 
een rooversrecht. Spr. wijst er  daartegenover  op. dat de onge-
gelukkige eigenaren, waarvoor  mr. Smidt opkomt, een der  schan-
delijkste bedrijven uitoefenen, die men zich denken kan. t 
zijn. om met mr. Van n te spreken, „dezulken, die ongezind 
zelve de hand aan het werk slaan, bij  het tegenwoordige rechts-
stelsel slechts een zuiver  afwachtende houding behoeven aan te 
nemen, en van de behoefte der  arbeidskrachten en kapitalen, 
die vruchtbare aanwending zoeken, misbruik kunnen maken, en 
het voordeel, dat die aanwending belooft, op te n 

ligt een bron van parasitisch bestaan inde hedendaagsche maat-
schappij." e Staat verzaakt zijn plicht als hij  in deze niet tus-
schenbeide komt. 
Spr. acht de beste oplossing in deze, het stelsel van den -
schen hoogleeraar , om bij  onteigening te vergoeden de 
waarde van het rechtmatig gebruik van den grond. Welke scha-
deberekening men echter  aanneemt, men wachte zich wel den 
grond uitsluitend te brengen in handen van de gemeente, aan-
gezien de practij k heeft geleerd, dat deze dient te worden gere-
kend onder  de gewetenlooze grondspeculanten. n wake dus 
tegen een monopolie in haar  hand! e wetgever  heeft in de Wo-
ningwet het, volgens spr. juiste, systeem neergelegd, door  alleen 
te onteigenen ten behoeve van gemeenten en bovendien van ver-
eenigingen. uitsluitend in het belang van de verbetering van de 
volkshuisvesting werkzaam. e vereenigingen, die voldoende 
waarborgen bieden, dat het niet in haar  bedoeling ligt te specu-
leeren, zullen dus met de gemeenten in de gelegenheid gesteld 
moeten worden den benoodigden grond tegen een billijke n prij s 
te verwerven. Niet meer  moeten nu dergelijke vereenigingen 
worden opgericht alleen met het doel arbeiderswoningen te 
stichten, maar  evenzeer  tot het stichten van heerenhuizen. e 
coöperatie zal hier  uitkomst kunnen brengen. n verband hier-
mede moeten ook voor  het bouwen van andere dan arbeiders-
woningen voorschotten kunnen worden gegeven. 
Ten slotte wijdde spr. een enkel woord aan ontsiering door  recla-
mes. j  beval het Nijmeegsche voorschrift aan. 
Een reeks leerrijk e lantaarnplaatjes, meest alle de e 
Bauberatung betreffend werd hierna vertoond. 

e heer  Jac. P. Thijsse was verhinderd zijn lezing over; t be-
houd van Natuurmonumenten"  te houden. 

G VA N T  BOUW-
EN T T E
OVE  1912. 

Vervolg van blz. 11. Slot. 
Art . 73 der  bouwverordening bevat een zeer  goede regeling, 
hierop neerkomend, dat voor  lichtvalling , enz. aangenomen 
wordt dat de in de nabijheid van een voocgenomen bouw ge-
legen terreinen, met gebouwen van de grootste uitwendige af-
metingen zijn bebouwd, tenzij  ten aanzien van de bebouwing 
van die terreinen verbintenissen zijn aangegaan, waardoor  het 
oprichten van gebouwen van kleinere afmetingen gewaarborgd 
is. Van deze verbintenissen wordt aanteekening gehouden in 
een register, dat ten bureele van het Bouw-en Woningtoezicht 
beruit , terwij l Burg. en Weth.'s bouwplannen daarmede in strij d 
mogen afwijzen. 

e op het oog zoo goede bepaling wil er  bij  het publiek nog 

niet erg in. 
n werden toen in 1906 en 1907 telkens 1; in 1910. 3; 

1911, 2 en in 1912, 6 dergelijke verbintenissen. Toch vertoont het 
laatste cijfer  eenige toename. 
Van veel gewicht voor  het economisch overzicht der  gemeente 
is dat van den omvang van het bouwbedrijf , dat geleidelijk aan 
volmaaktheid heeft gewonnen en thans in diverse tabellen 
wordt gegeven. Een daarvan met grafische voorstelling betreft 
de aantallen nieuwe en verbouwde perceelen. thans over  17 jaar. 
Wel zeer  sterk spreekt daaruit de geweldige slapte van 1906-1911. 
Nog erger  is dit in de tabel: nieuwe bouwwerken aan het einde 
van elke maand in uitvoering, in 1908 zelfs dalend tot 86 (Apri l 
1908), waarvan een maximum valt in September  1912, n.1. 937. 
Ook in de tabellen: vermeerdering en vermindering van het 
aantal woningen, waarover  straks nader, komt de slapte sterk 
tot uiting. 
Ook in 1897 trad een teruggang op. die zich tot 1 jaar  beperkte 
en zelfs gepaard ging met een sterke bevolkingstoename e vij f 
magere jaren, die Amsterdam pas te boven is. openbaarden zich 
op elk gebied. Een onverklaarbaar  verschijnsel is dat de stil-
stand van het bouwbedrijf voorafging aan een weinige bevol-

kingstoename, gelijk uit de volgende cijfers, uit eenige tabellen 
bijeengevoegd, blijkt . 

Vermeerdering van het aantal Vermeerdering 

. woningen der 

vergund. voltooid. bevolking. 

1905 2604 6022 

1906 399 1944 6583 

1907 310 501 1568 

1908 139 206 -6 
1909 629 160 2841 

1910 638 148 7875 

1911 2498 1517 7024 

1912 3388 2545 7011 

t particulier  bouwbedrijf schijnt dus wel goede voelhorens 
te hebben gehad. 
Uit bovenbedoelde tabellen blijk t ook. dat de aanbouw van wo-
ningen de laatste 10 jaren aanzienlijk beneden de behoefte is 
gebleven ; maar  het aantal verleende vergunningen 4012. 
Terwij l de bevolkingsdichtheid per  woning voor  het geheele 

k van 1899 1909 een (zeer) weinig daalde, nam zij  in Amster-
dam toe van 4'  4 tot 4',2. Een gelijke achteruitgang als hierboven 
moet dus ook worden aangewezen door  de sinds 1911 aan het 
verslag toegevoegde tabellen, betreffende de aantallen onbe-
woonde woningen. e vermiuderden in 3 jaar  met 3186. -
mede houdt dan weder  verband de teruggang in het cijfer  ver-
huizingen en vestigingen in de gemeente, die voor  zoover  het 
groote gezinnen betreft door  de afd. bevolking der  gemeente-
secretarie aan het woningtoezicht worden opgegeven, tenein-
de deze in staat te stellen optredende overbevolking te leeren 
kennen. t aantal verhuizingen en vestigingen bereikte in 1912 
maar  " ; ; van dat in 1909. 

e overvulling der  woningen bleek over  de 4 jaren, waarin dat 
onderzoek plaats had, geweldig, meer  dan 30 0

 0 van de onder-
zochte gevallen. 
Onder het bovenbedoeld overzicht aangevende de woningbe-
hoefte komt ook voor  een tabel, die de te korten en overschot-
ten — ten opzichte van 3 0

 0 voor  de verschillende stadskwar-
tieren aangeeft, en welke cijfers ook te vinden zijn op het plan 
van Amsterdam, nut die afgeleid uit (3) vroegere tellingen. 
Uit alle hoeken spreken de cijfers van een te kort . 
Nog een andere tabel vraagt voor  een oogenblik onze aandacht. 

t is die, aangevende de gemiddelde oppervlakte in c.A. dei-
woningen op nieuw terrein voltooid (1906 1912). 

t blijk t een. zij  het ook geringe, afname in oppervlakte, 
zoowel voor  de gebouwen alleen, als voor  gebouwen met open 
grond. n.1. 

gebouwen woningen 
alleen met erf alleen met erf 

1906 83 142 22 38 
1912 76 137 20 36 
Aan de zoo gewraakte mededcelingen aan . notarissen ten 
behoeve van openbare veilingen worden eenige bladzijden ge-
wij d n behoeft de daarmede bereikte resultaten maar  in te 
zien. om van het goed recht dier  wijze van doen overtuigd te 
zijn. Juist de eigendomsovergang is een geschikt tijdsti p voor  in-
grijpende verbeteringen. 
Sinds 1909 is een overzicht van de onbewoonbaar  verklaarde 
woningen opgenomen. Sinds de invoering der  Woningwet on-
dergingen 3703 dit lot Ook het algemeene verschijnsel van de 
stijging der  woninghuren wordt nagegaan en blijk t niet onbe-
langrijk , zoo b.v. van een groep van 236 woningen in de Spaarn-
danimerbuurt van t 1909 . 1911 8,4 "  , en tot . 1912 
11.4 "o; . 245 woningen, achtereenvol-
gens 2.5",, en 5.5"  o; Van . 344 w.. id. l,7°/o en6.6".>; 

e buurt 131 w.. id. 3,3 "o en6"o, enz. 
e bouw door  toe te laten vereenigingen begint meer  en meer 

een onmisbare schakel te worden in de huishouding der  ge-
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meenten. Waren er  in 
1906 6. in 1912 bedroeg 
het aantal 17. Voor  het 
eerst wordt thans aan 
het verslag toegevoegd 
een exploitatie-over-
zicht van de met -
steun uitgevoerde bouw-
plannen. t die cijfers 
voor  oogen begrijpt 
men. dat het particulier 
bedrij f toch eigenlijk 
geen behoorlijke wonin-
gen kon verschaffen te-
gen de te bedingen huur-
prijzen. 

Beweerd wordt wel de 
toegelaten vereenigin-
gen dooden de particu-
liere ondernemings-
geest, maar deze ont-
waakt weer  op ander 
gebied, n.1. in den vorm 

t met den eersten prij s bekroonde project van prof. g in de prijsvraag voor  het h 
gezantschapsgebouw te Washington, de prijsvraag waarover  zoo veel te doen is geweest, omdat 
de e r  zich met dit resultaat niet kan vereenigen en den hofarchitect Von e het 
maken van een plan opdroeg. Natuurlij k groote ontstemming onder  de 282 architecten, die aan de 
prijsvraa g deelnamen. t totaal der  uitgeloofde prijzen bedroeg 30.000 . 

van niet toegelaten vereenigingen. waarvan er  te Amsterdam 
ook weder  4 werkzaam zijn. 
Thans zijn wij  genaderd aan de uitvoering der , veel 
valt daarover  niet te zeggen ; het aantal vergunningen blijf t met 
sterke schommelingen op gelijke hoogte. 
Toch over  10 jaar  vergeleken blijk t een toenemende electrificatie 
van de nijverheid. Een overzicht van de beweegkracht uit 10 
verslagen bijeengebracht moge dit bewijzen. 

Jaar. 

Aantallen inrichtingen en bedrijfskracht . 

Nieuwe inrichtingen. 

Stoom, gas en Elec-

Uitbreidingen. 

Stoom, gas en Elec-
petroleum. 

j triciteit . 
petroleum. triciteit . 

1903 70 3 41 1 
1904 45 2 43 7 
1905 25 18 54 2 
1906 15 18 45 5 
1907 25 22 30 14 
1908 14 56 31 42 
1909 15 71 28 37 
1910 12 50 14 53 
1911 7 117 4 51 
1912 16 122 13 56 

Gaarne zouden wij  nog uit de verschillende mededeelingen van 
verschillenden aard één en ander  overnemen. Ook die zijn wel 
de moeite van het kennisnemen waard. 

r  dit overzicht zou te lang worden en op zich zelf meer  aan-
leiding geven tot een nadere bespreking. 
Een ding staat wel vast. de Woningwet had er  reeds vroeger 
moeten zijn, maar  wat zou er  van de volkshuisvesting zijn te-
recht gekomen als zij  er  nog eens niet was en als een gemeente 
als Amsterdam niet een daarvoor  berekenden dienst bezat. e 
geschiedenis spreekt van een ..kaas- en brood"  opstand. s het 
te gewaagd voor  een ..woning"  opstand te zouden moeten 
vreezen. 
Zl . . 1913. J. . . 

. m 

Geachte  ! 
t de Arnhemsche Schoonheidscommissie inzake de door  de 

Genie gebouwde woningen op Gemeente terrein te Arnhem vrij -
uit gaat, kau niemand meer  verheugen dan mij . Zelden bood ik 
dan ook met meer genoegen mijne verontschuldiging aan voor 
verkeerde beoordeeling. dan ik bij  dezen doe. Echter, ook de S.C. 
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zal dit moeten toegeven, lag mijne veronderstelling nog al voor 
de hand. 
n verband hiermede zou het mij , en zeker  velen met mij  genoe-

gen hebben gedaan te vernemen, welke oorzaken er  dan wel toe 
hebben kunnen leiden, dat hier  van den regel is afgeweken. 
Was het Arnhemsche Gemeentebestuur  ook al doordrongen van 
de (bevoegdheid?) der  Genie, waar  het de behartiging der 
schoonheidsbelangen betrof? n dat geval twijfe l ik niet, of men 
zal nu wel van die meening genezen zijn en-voortaan Genieont-
werpen die maar  al te dikwijls , zooals ook hier  bleek, alle genia-
litei t missen, aan het oordeel van de ingestelde S.C. onder-
werpen. 
k hoop dat dit laatste zal gebeuren, voordat het kazernement 

dat naar  ik hoor  in de onmiddellijk e nabijheid der  woningen zal 
worden gebouwd, tot uitvoering komt. . 

Ü . g 
Vereeniging van Bouwkundige . n den loop van 
de maand r  1913 is te 's Gravenhage opgericht een 
Afdeeling der  Vereeniging van e s onder  den 
naam: Vereeniging van Bouwkundige , Afdeeling der 
Vereeniging van e . Oprichters der  Vereeni-
ging zijn behalve het comité dat de zaak voorbereidde en be-
stond uit de B. s J. J. . Bourdrez, . E. C. l en J. -
burg, J. G. s en J. A. G. van der  Steur, een vij f en twin-
tigtal bouwkundige ingenieurs, uit welk een bestuur  werd geko-
zen, bestaand uit de heeren . E. C. , J. J. . Bourdrez. 
Jos. Cuypers, J. g en A. . van . 

. 
e heer . B. N. Bolderman Civ. r  is sedert 1 Januari 

, adjunct-hoofd van Afdeeling Gebouwen bij  den dienst 
der  Publieke Werken te Amsterdam ; voor  dien was de heer  B. 
bouwkundige, chef de bureau van het Gemeentelijk Bouw- en 
Woningtoezicht te Amsterdam. 
Tot ingenieur, hoofd van afdeeling bij  het Gemeentelijk Bouw-
en Woningtoezicht te Amsterdam is benoemd de heer . . 
Civ. , thans adjuct-inspecteur  le klasse bij  dien dienst. 

. Uit het artikel e Technische 
School en Ambachtsschool te , opgenomen in B. W. 
No. 52 1913 zou men den indruk kunnen krijgen alsof de -
teur  dier  school het initiatie f he;ft genomen tot reorganisatie. 

e verzoekt ons te willen mededeelen, dat dit niet juist is; 
het Bestuur  dier  School, erkennend de behoefte om naast het 
Ainbachtsonderwijs ook te voorzien in r  Technisch 
Onderwijs, droeg den r  op plannen te ontwerpen voor 
de Ambachtsschool met r  Technische School. 
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:»: « 
: . Nieuwe . Prijs-

vraag kerkgebouw voor  de Ned. . Gemeente te Apeldoorn. 
— Verslag van de g op 9 Januari 
1914. - Afdeeling Amsterdam. Afdeeling Groningen. — 

. Wie is de Stedenbouwer? door  W. 
F. C. Schaap, Slot. s te , Arch. Alb . 
Often. - e kerk te Egmond aan den , door  A. W. 
Weissman. — Stedenbouwers, door . . E. van a 
Vlieg. Woonhuizen aan de Van t te Amster-
dam . Arch. A. . B. . en A. A. . Voor  en Tegen 
de Examens der j  t. bev. d. Bouwk, door . Vrijenhoek. 

e Tweede t Conferentie. Vervolg. Verbond van Ned. 
. Berichten. t een plaat. 

. 
Nieuwe . r  het r  zijn aangenomen als 
Buitengewoon d de heeren: 
G. Friedhoff. Stud. Techn. , ; J. G. A. 
Puters, Bouwk. Teekenaar. m ; G. J. , Bouwk. 
Opzichter, Amsterdam; J. C. . van , Bouwk. Opz.-Teeke-
naar ; 
terwij l als r  zijn toegetreden de heeren : 
J. C. van Epen, Architect, Baarn; . r  Jr., d der 
Firm a . r  &  Zn., , 's-Gravenhage. 
Prijsvraa g w voor  de Ned. . Gemeente 
te Apeldoorn. Nadat . n van de Ned. . 
Gemeente door  de P. P. C. opmerkzaam waren gemaakt op het 
vele onregelmatige in deze (te laat tot haar  kennis gekomen) 
Prijsvraag, mocht de P.P.C. een officieus schrijven van den heer 
Secretaris van het College van n ontvangen. 
Gehoord de toelichting der  P. P. C. kon deze heer  zich het optre-
den der  P.P.C. wel verklaren. l de zaak inmiddels zoo 
goed als haar  beslag had gekregen, wenschte hij  toch de handel-
wijze van . n nader  toe te lichten en te ver-
dedigen. 

n hoofdzaak komt dit hierop neer: 
n 1890 is voor  de groote kerk dierzelfde gemeente te Apeldoorn 

een prijsvraag uitgeschreven en bestond de Jury uit de . 
, Nieuwenhuis en Posthumus , die het ontwerp 

van den lieer u u bekroonden. 
. . , wel willende gelooven, dat dit ontwerp uit 

een aesthetisch oogpunt het beste was. moesten het evenwel ter 
zijde leggen wegens de vele gebreken ten opzichte van de uit-
oefening van den dienst, enz. Aangezien de planindeeliug 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. 

het ontwerp van den heer  Verheul hun de meest bruikbar e 
voorkwam, werd deze niet de uitvoering van zijn ontwerp be-
last, hetgeen heel wat pennen in beweging heeft gebracht. 
Nu er  wederom een kerk gebouwd zou worden, (doch een 
kleinere) werd na de opgedane ondervinding, vóór alles be-
sloten, niet weer  een prijsvraag uit te schrijven met den 
aankleve van dien. 
Aangezien er  geen reden was iemand bepaald te bevoordeelen 
en men de deskundige plaatsgenooten in de gelegenheid wilde 
stellen een voorstel te doen. werden deze per  advertentie van 
den voorgenomen bouw in kennis gesteld. 
Aangezien dit niet als een prijsvraag werd beschouwd, werden 
er  ook geen prijzen beschikbaar  gesteld, te meer  daar . 

n zich niet competent genoeg achtten de ontwerpen 
naar  hun eigenlijke waarde te rangschikken, enz. 

t is naar  aanleiding van dit schrijven, dat de P.P.C. het onder-
staande antwoordde: 

Amsterdam, 12 Januari 1914. 
n WelEd. Geb. r . 

Secretaris van het College van n der 
. Gemeente te Apeldoorn en het . 

WelEd. Geb. . 

Wij  danken U voor  de uitvoerige inlichtingen over  de Apel-
doomsche e in Uw schrijven van 24 r 
1913; en hoewel de zaak waar  het om gaat. blijkens den in het 
programma vastgestelden datum voor  inlevering der  plannen. 
(24 r  1913) reeds haar  beslag heeft gekregen, zij  het ons 
vergund nog even op Uw schrijven terug te komen, ten einde 
nader  het niet juiste in het door  U ingenomen standpunt aan te 
toonen. 
Volgens Uwe meening heeft het College van n géén 
prijsvraa g uitgeschreven. 

e meening in de architectenwereld (en deze zal weldra nog 
nader in de Algemeene n worden vastgelegd) is : dat elke 
concurrentie waarbij  niet aan alle deelnemers het bij  de tabel 
der j  tot Bevordering der  Bouwkunst vastgestelde 
honorarium voor  den geleverden arbeid wordt uitbetaald, een 
prijsvraag is; en een der  redenen, waarom de ..Algemeene -
len"  door  de bouwkundige Vereenigingen zijn vastgesteld, was 
om ten dezen opzichte alle twijfe l weg te nemen en aan het 
goochelen met het begrip: ..al of niet prijsvraag" een einde te 
maken. 
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t misbruik dat hiervan gemaakt werd (en helaas nog wordt 
door  hen, die willen prof iteeren van het voordeel, dat eene keuze 
uit verschillende ontwerpen voor  een door  hen te stichten ge-
bouw geeft, zonder  evenwel den daarvoor  gevorderden arbeid 
te honoreeren) door  de gemakkelijke bewering: dat de door 
hem in 't leven geroepen concurrentie géén prijsvraag is, werd 
door  het vaststellen der  A. . als een misbruik gekwalificeerd 
en den leden der  Vereenigingen. die de A. . vaststelden, werd 
verboden aan zulk eene concurrentie, in welk opzicht ook, mede 
te werken. 

t dit nochthans geschiedt, wijst op het groote gebrek aan 
gemeenschapszin, en zin voor  organisatie, dat nog bij  de archi-
tecten bestaat en dat velen hunner  er  toe leidt met vreugde hun 
groote gemeenschappelijke belangen als vakbeoefenaars op te 
offeren aan de kleine oogenblikkelijke persoonlijke belangen of 
zelfs de kans daarop ; en hoewel er  teekenen van verbetering te 
dezen opzichte zijn waar  te nemen, vleit de P. P. C. zich niet met 
de hoop. dat de door  Uw College in 't leven geroepen concur-
rentie de laatste zal zijn, waarbij  de A. . niet zijn toegepast. 
Wanneer  dan ook de P. P. C. een afkeurend oordeel uitspreekt, 
dan is het in de allereerste plaats aan het adres der  deelnemers, 
die zich laten vinden om in te gaan op eene concurrentie, zonder 
dat de behartiging hunner  belangen als mededingende architec-
ten gewaarborgd is op eene wijze, die in overeenstemming is 
met de waardigheid van hun beroep. 

Zoolang er  echter  nog architecten zijn die het zich laten welge-
vallen, dat hen projecten worden gevraagd, als inen het den 
kleermaker  ..stalen"  doet, en zich vergenoegen met de bood-
schap, dat er: ..geen keus" bij  hun werk is, zoolang zal het boven-
genoemde misbruik nog blijven bestaan, en de P. P. C. vreest dat 
het nog zeer  lang zal zijn, al zal zij  zich in haar  strij d daartegen, 
daardoor  niet laten ontmoedigen. 
Wat Uw beroep aangaat op het mislukken der  prijsvraag van 
1890, moet U ons ten goede houden, dat wij  dat niet au sérieux 
kunnen nemen. 
Sedert dien is bijna een kwart eeuw verloopen en zijn alle toe-
standen en verhoudingen, ook op architectuur  gebied en al wat 
daarmede samenhangt, zeer  gewijzigd. 
Waar de samenstelling eener  deskundige jur y volgens de A. . 
mogelijk is. met den waarborg dat de persoonlijke belangen en 
inzichten van de prijsvraag-uitschrijver s direct tot hun recht 
kunnen komen, is er  geen enkele reden om te vreezen voor  een 
uitspraak, waarbij  die belangen en inzichten verwaarloosd zou-
den worden. 

h al zou het waar  zijn. dat de mislukking der  prijsvraag van 
1890 plaats had. ..ondanks" eene deskundige beoordeeling, dan 
ligt daarin toch zeker  niet opgesloten, dat zonder deskundige 
beoordeeling een goed resultaat te verwachten is. 
En nu beweert U wel. dat Uw College niet als deskundige wil op-
treden, doch wat doet het anders, wanneer  het een keuze doet 
uit een aantal ingezonden plannen ? 

e keuze geschiedt toch op grond eener  vergelijking der  kwali-
teiten van de ingezonden plannen en om die kwaliteiten te kun-
nen beoordeelen moet men die kunst toch machtig zijn, en haar 
dus geleerd hebben. Of meent U dat men alle andere kunsten 
leeren moet en dat deze kunst iedereen van zelf aanwaait? 
Waar het doen van eene keuze zelfs voor  den deskundige, die 
geleerd heeft teekeningen te „lezen", d.w.z. uit het in projectie 
voorgestelde'zich de werkelijkhei d te verbeelden, zeer  moeilijk 
is, hoe is het dan te verwachten, dat een niet deskundig College 
een goede keuze doet ? 

e Permanente Prijsvraag Commissie gelooft niet dat zij  U van 
het eenmaal door  U ingenomen standpunt zal kunnen terug 
brengen, aangenomen al dat dit door  de stappen, die door  U 
reeds zijn gedaan, mogelijk zou zijn; doch zij  meende toch U 
hare zienswijze te moeten mededeelen, ware het alleen om zelve 
verantwoord te zijn tegenover  hare lastgeefsters, de consti-
tueerende bouwkundige Vereenigingen. 

Zi j  teekent inmiddels, hoogachtend 
w. g. A.  G . B Z N . , Voorzitter, 
w. g. C. N. V A N , Secretaris. 
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Na ingewonnen informati e is ons gebleken, dat aan boven-
staande prijsvraag hebben deelgenomen de . : 
Adr . van , architect; J. A. Wijn , architect; G. W. v. d. 
Beid. architect; Wiepking, timmerman-aannemer; Bolte, op-
zichter  paleisverbouwing; , baas in een houthandel; 
v. , vast opzichter  aan het ; 

, leeraar  Ambachtschool: allen wonende te Apel-
doorn. Een der  heeren zond twee plannen in. 
Verslag van de g op 9 Januari 
1914. 
Aanwezig waren de heeren: A. Salm G.Bzn., Voorzitter ; S. de 
Clercq, A. W. C. , J. W. , W. t Czn., Alb . 
Otten en Jan Stuyt, benevens de Alg. Secretaris J. Gratama. 
e heeren B. J. Ouëndag en J. A. G. van der  Steur  hadden be-

richt verhinderd te zijn. 

e Voorzitter  opende de vergadering en heette de aanwezigen 
welkom op deze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. Spreker 
herdacht met enkele woorden het afgeloopen jaar, en dankte 
daarbij  zijne medebestuurders voor  hunne medewerking en 
voor  alles wat zij  in het afgeloopen jaar  deden in het belang van 
de . en hare leden, de een wat meer  dan de ander, al naar 
dat zij  zitting hadden in verschillende Commissies. Als zoodanig 
werd een extra woord van dank gebracht aan den Voorzitter 
van de „Fusie-Commissie", den heer e Clercq voor  zijn aan-
deel in het belangrijke werk : het streven ter  verkrijgin g van één 
architecten vakvereeniging. 

Ook werd een woord van dank gebracht aan den r 
voor  diens goede zorgen besteed aan de periodieken van 
de , en wel in het bijzonder  aan het Bouwk. Weekblad. 
Sloeg hij  misschien een enkele maal de bal mis, of zijn er  wel 
eens leden, die zich niet met al zijn beschouwingen kunnen 
vereenigen, een feit is. dat het blad steeds meer  en meer 
belangrijk wordt en gewaardeerd wordt, getuige het voort-
durend stijgend getal abonnés ; een en ander  is voor  een groot 
deel zijn werk. 

p werd overgegaan tot het bespreken van het nieuwe Con-
cept „Statuten en . "  door  de Fusie-Commissie 
opgesteld. t concept werd door  de vergadering getoetst aan 
het rapport van de laatst gehouden Algemeene September-ver-
gadering der ; bij  deze bespreking deed dienst een overzicht, 
door  den Voorzitter  opgesteld op de laatst gehouden -
vergadering van het , op welke vergaderingbeslo-
ten was het overzicht in deze Vergadering nader  te behandelen 
en een afschrift daarvan ook te zenden aan de toen niet aan-
wezige . 
Evenals bij  het eerste Concept bracht het r  ook nu 
weer  hulde aan de wijze, waarop de Fusie-Commissie zich van 
haar  moeilijke en veel omvattende taak had gekweten. 

t ligt in de bedoeling, vóór de behandeling van het onder-
werp in de a.s. vergadering van , op het gespro-
kene ter g terug te komen. 
NlEUW . Op voorstel van de Commissie van Onderzoek 
werd aangenomen als d de heer  A. J. , Czn. 
architect te 's-Gravenhage, voorgesteld door  de n 
J. Th. van m en . van der t . 

T N N 1913. Evenals in voorafgaande 
jaren ontving het r  van Afdeeling l van het 

t van , Nijverheid en l het verzoek 
haar  behulpzaam te willen zijn bij  het samenstellen van haar 
jaarlijksc h Verslag omtrent , Nijverheid en Scheepvaart, 
waarin ook een hoofdstuk, de bouwvakken betreffend, voor-
komt. 

t r  besloot hieraan te voldoen en een 8tal vragen 
door  Afd. l opgesteld, ter  beantwoording op te zenden 
aan architecten in de verschillende plaatsen van ons land ; uit 
de ingekomen antwoorden zal het t worden samen ge-
steld. 

t overig behandelde is niet voor  publicatie geschikt. 

's s om 3 uur  had plaats de gecombineerde vergadering 
van de Besturen der j  en van den Bond v. Ned. 

Arch , met de Fusie Commissie ter  bespreking van het gewijzigd 
Concept Statuten en Alg. . t voor  de saam te 
smelten Vereenigingen, opgesteld door  de Fusie Commissie. 

e Alg. Secretaris, 
J. . 

Afdeeling Amsterdam van de j  tot Bev. der 
Bouwkunst. Vergadering op g 19 Januari ten 8 ure n.m. 
in het gebouw der , t 402, Amsterdam. 
Voordracht met lichtbeelden van den heer s A. Poel, archi-
tect te m over: g en Crematoriumbouw" . 

e introducti e is rui m opengesteld. 
e Secretaris, 

J. . 

Afdeeling Groningen der j  tot Bevordering 
der Bouwkunst. 
Verslag der  vergadering, gehouden 3 Januari 1914. 
Na afdoening der  huishoudelijke zaken gaf de voorzitter  een 
belangwekkend overzicht van wat 1913 op bouwkundig gebied 
vermeldenswaards bracht, daaraan vastknoopende de indruk -
ken eener  buitenlandsche reis. Een en ander  werd door  talrijk e 
foto's toegelicht. 
Vervolgens deed de heer  P. Belgraver  mededeeling van de zeer 
merkwaardige resultaten, welke proeven van Prof. v. d. s 
met h zand uit des heerenBelgravers groeve, opleverden. 

r  deze uitkomsten inderdaad verrassend zijn en voor  velen 
van belang, volgt hier  een kort overzicht. 

e proeven werden genomen met grof wit kwartszand, fij n wit 
kwartszand, en een derde soort, bruingeel van kleur. e laatste 
twee soorten werden vroeger  als metselzand van weinig waarde 
geacht, maar  de proefnemingen waren ook voor  die soorten ver-
rassend, zie bijv . het resultaat van het fijn e witte zand in kalk-
mortel. 
Onderstaand volgen eenige cijfers, die vergelijkendeuitkomsten 
geven van deze zandsoorten en rivier - en duinzand. 
Uitkomsten van vastheidsproeven. 

. G r ° f w \ '  w i < . f ™ 1 1 * " ? 1 , bergzand. bergzand. bergzand. 

. Portland cementmortel. 1 P.c. 3 zand. 
gem. Trekvastheid na 1 + 6 dagen . per s. 

21,82 32,76 21,66 17,4 14,28 

gem. d na 1 -f 6 dagen . per \ 

202,33 258,70 129. 125, - 86,3 

gem. Trekvastheid na 1 + 27 dagen . . 

25,75 40,77 25,62 22,20 16,17 

gem. d na 1 -f 27 dagen . per \ 

260,30 344,70 213.- 211,33 155,33 

. , 1 deel schelpkalk 2 zand. d na 28 
dagen in de lucht . per . 

11,20 15,60 24,40 14,67 5,2 

e getallen zijn de gemiddelden der  zes hoogste proefuit-
komsten. e Secretaris, 

G. . 

. 

E S E ? 
 w". F. C. . 

Vervolg van blz. 16. Slot. 

ie is de architectonisch onderlegde ingenieur 

lande ? 

nrichtin g voor  de opleiding tot ingenieur 

aÜïrrüj S is de Technische  te . Aan 

de militair e academie worden de officieren der genie 

opgeleid, welke officieren ook wel eens militair e inge-

nieurs genoemd worden. 

e heer t noemt slechts den civiel-ingenieur, als 

de van t afkomstige, tegenover  den genieofficier. 

Uit deze beide categoriën komen dus volgens hem de 

architectonisch en aesthetisch ontwikkelde ingenieurs 

voort. h waar  wij  hebben afgesproken deze laatste 

niette kennen, moeten wij  dus nagaan of die categoriën 

ook bevatten architectonisch onderlegde ingenieurs. 

r  het wil mij  voorkomen, dat één categorie verge-

ten is, n.1. die der  bouwkundig ingenieurs. 

t verlof van den heer t zullen wij  deze mede 

in debat brengen en hen vergelijken met den civiel-inge-

nieur  en den genieofficier. 

Ten opzichte van den civiel-ingenieur  is ditgemakkelijk ; 

de civiel-ingenieur  G. P. Nijhof f schrijf t in het weekblad 

e "  van 13 , dat stedenbouw be-

hoort tot het gebied van den bouwkundig ingenieur. 

g ten dezen is hetgeen wij  in de Stadtebau 

vermeld vinden omtrent het ontwerp van Prof. Fried-

rich Putzer  te t voor  het plan van uitbreidin g 

van z nl., dat dat ontwerp „dem stadtischen Tief-

bauamte als Unterlage für  die weitere Bearbeitung 

diente", dus juist anders dan de heer t zich de 

zaak denkt. 

Ook verdient de aandacht hetgeen Prof. O. Blum zegt: 

n darf grosze stadtebauliche Fragen und grosze 

Umgestaltungen der  Eisenbahnen in den Stadten eben 

nicht anders auffassen als ein durchaus einheitliches 

Problem, als eine vollkommen einheitliche Aufgabe, die 

der Stadtebauer  und der  Eisenbahnfachmann in ge-

meinsamer  Arbei t zu einer  einheitlichen harmonisch 

zusammenstimmenden g führen mussen. e nach-

folgenden Zeilen mogen dazu beitragen, die Gegensatze 

zwischen Verkehrsmann und Stadtekünstler  auszu-

gleichen". . . 

e vraagt dus, van zijn standpunt volkomen terecht, 

medewerking voor  den spoorwegingenieur  met den 

stedenbouwer, die z.i. "  zijn moet. -

ler"  is voor  ons de architect of wil men voor  dit opstel 

zeggen „d e architectonisch onderlegde ingenieur". 

t zulk eene samenwerking tot goede resultaten kan 

leiden, blijk t wel uit het met den len prij s bekroonde 

ontwerp voor . 

t ontwerp is van den architect Bruno Schmitz onder 

medewerking van Prof. O. Blum en Beigeordnete ; 

het werd zeker  zoowel om zijn grootschen, monumentalen 

opzet als om zijn goede spoorwegoplossingen geprezen. 

Altij d weer  de architect, die vóóraan staat, en wien de 

heer t een ondergeschikte rol wil toebedeelen. 

t maken van een plan van uitbreidin g mag zijn een 

produkt van samenwerking, waarbij  echter  de architect 

de leiding heeft; is er  slechts één persoon,dan moet deze 

zijn een architectonisch onderlegde. 

r  geen civiel-ingenieur  zal beweren, dat hij  archi-

tectonisch onderlegd is. r  zijn studie weet hij , dat 

hetgeen hij  in t van bouwstijlen leert, niet voldoen-

de is om hem architectonisch inzicht te geven. Zoo zal 

hij  in een project van een station of brugwachters-
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woning of anderszins geen eigen architectonische ge-
dachten terug vinden. 

r  een civiel-ingenieur  zal nimmer beweren zich ge-
lij k te kunnen stellen met den bouwkundig ingenieur; hij 
erkent t.o.v architectuur  gaarne zijne groote minderheid, 
zijn contact met bouwkundige studenten gedurende zijn 

n tij d heeft hem dit doen inzien. 
Een civiel-ingenieur  zal zich dan ook niet meer  aan ar-
chitectonisch werk wagen. e opmerking zal worden 
gemaakt, dat civiel-ingenieurs toch wel plannen van 
uitbreidin g maken en dat behoort volgens het voren-
staande toch tot architectuur. 

r  dat is te verklaren. Zij  hebben deze materie tot 
voor  kort steeds beschouwd als het traceeren van 
wegen, als een ontwerp voor  twee dimensies; de ge-
dachte dat men bij  een plan van uitbreiding , zooals 
Behrendt zegt, met een cubisch element te doen heeft, 
dat de opstand van de gebouwen een belangrijk element 
vormt, had hen nog niet bereikt, ja wasindeeklektische 
kunstperiode niet bekend en is dan ook oorzaak van de 
vele slechte plannen. 

e civiel-ingenieur  zal dan ook, naar  ik vertrouw, niet 
een plan maken zonder  deskundige, dus architectoni-
sche voorlichtin g ; zonder  deze loopt hij  toch groot ge-
vaar  minder  goed werk te maken. 
Een plan van uitbreidin g is niet het werk van een civiel-
ingenieur, het ligt op het terrein van den architect, 
wien de heer t eene ondergeschikte functie wil 
opdragen. 
k heb dit bevestigd gezien, toen ik enkele der  laatste 

jaargangen van de .Stadtebau"  nageslagen heb en 
waarbij  mij  bleek, dat in 1910 van de 32 ontwerpen 23 
van architecten, 1 van een landmeter, 1 van een tuin-
architect, 3 van architecten in samenwerking met een 
ingenieur, 1 van een Beigeordnete en 3 van ingenieurs 
en in 1911 van de 23 plannen 20 van architecten, 2 van 
ingenieurs in samenwerking met architecten en 1 van 
een architect in samenwerking met een ingenieur  afkom-
stig waren. 

j  waren vele antwoorden op prijsvragen. 
d de materie geheel gelegen op het terrein van den 

civiel-ingenieur, de verhouding zou toch eene gansch 
andere moeten zijn geweest! 

g is het ontwerp van een ingenieur  op eene 
prijsvraa g voor z in 1884, als men daartegen-
over  stelt de ontwerpen voor  de prijsvraag in 1911 voor 
hetzelfde gegeven. n ziet dan dat in den stedenbouw 
nieuw leven is gekomen, wat zeker  in de eerste plaats 
te danken is aan den .architect"  Camillo Sitte. 

r  desniettegenstaande wil ik het werk, dat de inge-
nieur  kan verrichten allerminst onderschatten; voor 
den aanleg van spoorwegen, havens en dergelijke wer-
ken moet zijn stem gehoord worden, ja hij  zal ten dezen 
eischen kunnen stellen; maar  hem kan nimmer het arran-
gement der  geheele stad worden overgelaten. 

e ingenieur  heeft daarbij  een dienende, de architect 
de scheppende functie. 
Anders wordt nog het geval, wanneer  architect en in-
genieur  in één persoon zijn vereenigd, en dit is het geval 
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met den bouwkundig ingenieur. Zijn e theoretische op-
leiding stelt hem in staat voor  verkeers- en andere we-
tenschappelijke vraagstukken oplossingen te geven, die 
architectonisch bevredigend zijn. Voor  speciale vraag-
stukken kan de specialist nog zijn stem doen hooren. 

e stadsuitbreiding staat de bouwkundig ingenieur, 
zooals de heer f opmerkt, boven den civiel-in-
genieur, hoewel nog betreurd moet worden, dat in t 
een goede curcus voor  stedenbouw ontbreekt. Zulk 
een curcus kan echter  alleen geschikt zijn voor  archi-
tectonisch opgeleide menschen; zonder  goed architec-
tonisch begrip zal steeds een hiaat blijven bestaan. 
Architectuur  bepaalt zich niet tot stijlkennis; het be-
langrijkst e is begrip van en gevoel voor  verhoudingen 
en dit zal, nu zich tegen de navolging van stijlperioden 
meer  en meer  stemmen beginnen te verheffen, het be-
langrijkst e zijn. 

En juist op dat begrip van en gevoel voor  verhoudin-
gen komt het in een uitbreidingsplan aan. 
Berlage zegt terecht: „ j  kwam een fij n inzicht 
in de verhoudingen, want bij  ruimte-effecten komt alles 
op deze aan en niet op de volstrekte grootte." 
En hoe is nu de verhouding tusschen den officier  der 
genie en den bouwkundig ingenieur? 
Waar stedenbouw architectuur  is, kunnen wij  ons be-
palen tot de studie in dit vak. e studie der  bouwkun-
dige ingenieurs duurt thans 5 jaar  en is voor  een groot 
deel bouwkunde, bouwkunst en kunstgeschiedenis, 
hoewel hierbij  ook waterbouwkunde wordt gedoceerd. 

r  de lessen in de eerste vakken zijn zeer  uitgebreid 
en worden gegeven door  de hoogleeraren , van der 

, Evers, , Sluyterman, en Gips, terwij l 
ook gelegenheid bestaat voor  boetseeren. 

e heer , die vroeger  voor  de cadetten bouwkunde 
en bouwkunst doceerde, is tegenwoordig aan de Tech-
nische l belast met de bouwkunde, een zeer 
belangrijk vak, dat echter  de architectuur  slechts ter 
zijde raakt. 

e genieofficier  zou, indien hij  geschikt is om een plan 
van uitbreidin g te maken, dus gelijk moeten staan met 
den bouwkundig ingenieur, terwij l de heer t be-
weert dat hij  gelijk te stellen is met den civiel ingenieur. 
n dri e jaar  dus geeft de militair e academie zóóveel, dat 

een genieofficier  een diploma verkrijgt , dat dezelfde 
waarde heeft als die van civiel en bouwkundig ingenieur 
samen, en dat op den koop toe nog de noodige krijgs -
mansdeugden en bekwaamheden waarborgt! 

t is voor t om jaloersch op te worden. r  toch, 
wat beteekenen die reorganisatievoorstellen, voorko-
mende in het verslag der  staatscommissie, ingesteld bij 

k besluit van 2 Juni 1910 No. 135? e com-
missie toch wil de ingenieursopleiding dier  officieren 
naar  de Technische l overbrengen. Er  is 
dus iets niet in den haak. 
Bepalen wij  ons tot ons onderwerp en gaan wij  eens na 
hoe het met de architectonische studie is gesteld. 
n e "  van 7 Januari 1911 No. 1 vinden wij 

een artikel van den heer . E. . Tjaden c. i., getiteld 
.de technische opleiding van den Genieofficier." 

t blijkt , dat de kadet, studeerend voor  genieoffi-
cier, in de eerste 2 jaren niets aan architectuur  doet, in 
zijn derde of laatste studiejaar  krijg t hij  „overzicht van 
de bouwstijlen, bouwkundige vormen, ontwerpen van 
gevels en plannen"  gedurende 22 uur  (ter  voorkoming 
van vergissing merk ik op, dat dit niet is per  week maar 
per jaar  of wel gedurende zijn geheelen studietijd.) 

e civiel-ingenieur  heeft dit vak 2 jaar  en dan nog meer 
uren, zoodat deze minstens 2 maal meer  onderwijs in 
deze leervakken verkrijgt . 
22 uren voor  deze zoo uiterst belangrijke leervakken! 
een eenvoudig opzichter  krijg t meer  les daarin. 
Een van tweeën, öf officieren van de genie zijn genieën, 
öf het is onmogelijk aan hen in zoo korten tij d eenig 
architectonisch inzicht bij  te brengen. 

t laatste is dan ook het geval; een officier  van de genie 
heeft waarlij k allerminst het recht, op grond van zijne 
studie aan de militair e academie, te beweren, dat hij 
architectonisch onderlegd is. 

r  is nog heel wat studie en werken noodig, wat 
wel daaruit kan blijken , dat een afgestudeerd genie-
officier, die veel aanleg had voor  architectuur, nog 
rui m twee jaren noodig had om het diploma van bouw-
kundig ingenieur  te verkrijgen . 

e genieofficier  is dus in nog veel mindere mate dan de 
civiel-ingenieur  architectonisch onderlegd. e laatste 
is echter  bescheiden door  zijn vroegeren omgang met 
bouwkundige studenten, de eerste verbeeldt zich door 
het onvolledige onderwijs dat hij  genoten heeft, dat hij 
er  reeds is. 

r  de vele ingenieurs- en ook andere betrekkingen, 
waarbij  architectuur  een rol speelt, en waarvoor  hij  be-
noemd̂  wordt? hoor  ik reeds vragen, terwij l toch de 
genieofficier, wat zijn studie betreft, verreweg de 
minste der  dri e broederen is. 

r  het feit dier  benoemingen meent de heer t 
den genie-officier  met den civiel-ingenieur  gelijk te kun-
nen stellen. t ware beter  geweest, wanneer  hij  dit 
teere punt niet had aangeraakt. t antwoord zou te 
ver  voeren, maar  wij  kunnen kort zijn door  te zeggen 
dat, wat de genieofficier  te kort heeft aan kennis, bij 
eene sollicitatie goed wordt gemaakt door  de schijn-
bare voordeden, die zijn benoeming biedt. k wil er 
slechts één noemen. Een genie-officier  kan gedurende 
1 of 2 jaren op zicht genomen worden en dat geeft 
vooral bij  gemeentelijke benoemingen dikwijl s den door-
slag, terwij l hij  bij  definitieve benoeming reserve-offi-
cier  wordt, waaraan nog eenig salaris is verbonden en 
hij  dus beter  stand kan voeren dan een ingenieur  zonder 
fortui n dit zou kunnen doen. 

e genie-officier  is door  zijne studie als zoodanig niet 
architectonisch onderlegd; hem kan dus zonder  meer 
een dergelijk belangrijk werk als het maken van een 
plan uitbreidin g niet worden toevertrouwd, dit behoort 
tot het gebied van den architect of, om met den heer 

t te spreken, tot dat van den architectonisch 
onderlegden ingenieur, d. i . de bouwkundig ingenieur. 
k voor  mij  maak nogmaals de reserve, dat ik den archi-
tect allerminst uitsluit , want juist hij  is het geweest, die 

s aan den Westersingel te . Plan -
verdieping Schaal 1 op 250. Arch. Alb . Often. 

den stedenbouw in betere banen geleid heeft. 
Al s ik den heer t een collegialen raad mag geven, 

dan is het deze: 
Nu U voor  Tilbur g bezig zijt een plan van uitbreidin g te 
maken, tracht U dan daarvoor  den dienst te verzekeren 
van een architect of van een bouwkundig ingenieur. 
Juist voor  een zich sterk ontwikkelende gemeente is 
een goed plan een zoo noodig maar  ook zoon nauwlet-
tend werk. 
Bedenkttoch.dat eene stad niet is een complex van uti -
liteitswerken; de stad is en blijf t gelukkig nog de plaats, 
waarin de mensch woont en leeft, het centrum van 
ontwikkeling, beschaving en kunst van de streek, 
waarin zij  ligt; en dat dit laatste alleen toch het geval 
kan zijn, wanneer  haar  uiterlij k geen schijn is. Want 
waarlijk , dat zoudt U er  van maken met uwe stelling 
.stedenbouw eenutiliteitsvraagstuk", waarbij  de archi-
tect eerst geroepen wordt als alles gereed is en waarbij 
deze slechts goed genoeg is om het door  den ingenieur 
gemaakte plan een mooi jasje aan te trekken, zonder  de 
vraag of het past. 
Een goed uitgevoerd stadsplan kan zijn een .joy for 

ever"  ; bij  huldiging en doorvoering van uwe denkbeel-

den wordt dat echter  zeker  nimmer bereikt. 

Arnhem, r  1913. 
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m 
li t heerenhuis aan den "Westersingel te -

, waarvoor  de bouwheer  te voren ge-
jvormde, speciale eischen had (o. a. vlak dak) 
Jis hoofdzakelijk als winterverblij f bedoeld. 

e begane grond is met uitzondering van de l en 
twee kleine ontvangvertrekken voor  den dienst inge-
richt , en bevat een portecochère onder  het toilet en 
het archief van de hoofdverdieping. 

e vertrekken aan den voorgevel zijn rechthoekig op 
de schuine rooilij n geplaatst en de achtervertrekken 
evenwijdig aan de erfscheidingslijnen, terwijldeonregel-
matige vierhoek der l door  een halve ellips voor  de 
trap en bekroond door  een ellipsvormige koepel, is op-
gelost. Op de 2e verdieping bevinden zich de slaapver-
trekken met badkamers. 

e buitenmuren zijn van handvormsteen opgetrokken, 
afgewisseld met Oberkirchner  zandsteen. e modellen 
van het beeldhouwwerk zijn van den heer  "W. Brouwer 
te p -
lever  te , terwij l het geheel is uitgevoerd door 
de heeren Pelt &  van der n aannemers te -
terdam. 

. OTTEN , 

Architect B. N. A. 

E  T E  AA N 
N F g 

door  A. W. . 

Toen ik, nu haast een kwart eeuw geleden, voor  de 
e Oudheden een beschrijving maakte 

van de kerk te Egmond aan den , verkeerde dit 
belangwekkend gebouw in zeer  vervallen staat. e ge-
meente, waaraan het toebehoorde, miste de middelen 
voor  een eenigszins voldoend onderhoud. r  een ver-
waarloozing, die lange jaren geduurd had, waren de 
muren ingewaterd, was het dak vergaan en, als niet klim -
op de gebreken met den mantel der liefde had toegedekt, 
dan zou het gebouw een nog droeviger  indruk gemaakt 
hebben. 

e venstertraceeringen waren verdwenen en door  hou-
ten stijlen vervangen; de vensters van den kruisbeuk 
had men dichtgemetseld. t glasschilderwerk, waar-
mede de dertien ramen eens hadden geprijkt , was nog 
slechts in fragmenten bewaard; uit twee vensters was 
het zelfs geheel te loor  gegaan. e oude predikstoel had 
men in het koor  geplaatst, en daardoor  het bestbe-
waarde glas aan het oog onttrokken. 

t grafteeken voor  Nicolaas "Witsen ging ten deele 
achter  een kunstlooze galerij  schuil. Op de grafzerk van 
heer  Jan met de Bellen stonden stoelen. 
Na vij f en twinti g jaar  was natuurlij k de toestand nog 
treuriger  geworden. n het laatst van 1912 besloot de 
architect W. r  te Amsterdam, wiens grootvader 
van moederszijde Egmond als predikant gediend had, 
de kerk voor  zijn rekening te doen herstellen. 
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n herinnert zich, hoe dit overigens zoo prijzenswaar-
dig voornemen den heer  J. Gratama ter  voorjaars-ver-
gadering van t het woord deed voeren, om 
tegen een te ingrijpende restauratie, die het gebouw tot 
een moderne antiquiteit zou maken, te waarschuwen. 

e heer , die de technische leiding van het her-
stellingswerk aan den architect P. N. t te Alk -
maar  had opgedragen, vond in die waarschuwing aan-
leiding, mij  te vragen, met hem een onderzoek naar  den 
staat van het gebouw in te stellen, om te kunnen nagaan, 
wat vernieuwing van noode had en wat behouden zou 
kunnen blijven. t bleek toen, dat de top van den 
westelijken gevel en de noordelijke gevel in een zoo-
danigen staat verkeerden, dat zij  vernieuwd moesten 
worden. Voor  die vernieuwingen is handvormsteen, 
van dezelfde soort als de oude, gebruikt. Overigens zijn 
dak en goten weder  in goeden staat gebracht. 
Natuurlij k heeft men de klimop van de muren moeten 
verwijderen, doch die kan opnieuw geplant worden, en 
zal spoedig aan het geheel zijn oude schilderachtigheid 
hergeven. 

e houten stijlen zijn uit de vensters genomen; men 
heeft ze door  posten van gebakken steen vervangen. e 
oude glazen werden opnieuw in het lood gezet, doch 
geen pogingen zijn gedaan, om ze in stijl bij  te werken. 
Zoo zijn dus deze kunstwerken, in 1634 vervaardigd, 
geheel in hun oorspronkelijken toestand bewaard. 

e banken en de predikstoel zijn van het schilderwerk, 
in de negentiende eeuw aangebracht, ontdaan, en ver-
toonen nu weder  de pracht van hun eikenhout. e 
predikstoel is weder  op zijn oude plaats aan de zuid-
zijde opgesteld, en bedekt niet langer  het fraaiste glas-
schilderwerk. 

e milde gever  heeft ook een nieuw orgel laten maken, 
hetwelk een hedendaagsch front vertoont, en zóó is op-
gesteld, dat het grafteeken van Nicolaas Witsen nu ge-
heel vri j  blijft , en dat ook de vensters aan den westkant 
hun glasschilderwerk kunnen toonen. 
Zoo maakt dan de herstelde kerk, die den 4den Januari 
1914 werd ingewijd, een zeer  bevredigenden indruk . 

n kan voor  het buitenschilderwerk aan de ven-
sters in den voormaligen kruisbeuk nog wat stiller  tint 
genomen worden, doch overigens is aan de eischen, die 
men stellen mag, voldaan. 

r  is plotseling gestorven en het is hem niet vergund 
geweest, om, wat hij  met zooveel zorg en liefde onder-
nam, voltooid te zien. r  hij  heeft zich door  deze her-
stelling een gedenkteeken gesticht, een gedenkteeken, 
dat getuigen zal van de nieuwere inzichten in zake 
restaureeren, door  hem in Nederland voor  de eerste 
maal gevolgd. 
Een woord van lof mag den architect P. N. t niet 
onthouden worden voor  de wijze, waarop hij  het her-
stellingswerk heeft geleid, en, ook na ' afsterven, 
in zijn geest heeft voleindigd. 

e oude slotkapel der  heeren van Egmond, waarvoor 
Jonkheer  Jan in 1480 den eersten steen lei, die .was 
gevelt door  Spaens gewelt", en -door  der  Staten gunst" 
in 1633 werd hersteld, kan, dank zij s mildheid, 

s aan den Westersingel te . Architect: Alb . Otten. 
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nu weder  de eeuwen tarten. , hij  heeft een kapi-
taal aan de kerkvoogden vermaakt, om er  het onder-
houd tot in lengte van dagen uit te kunnen bekostigen. 
Zoo zijn wij  dus zeker, dat het gedenkteeken niet weder, 
uit gebrek aan middelen, der  verwaarloozing zal wor-
den prijsgegeven. 

. 
door . . E. VA N A . 

[at velen van hen, die over  Stedenbouwschrij-
jven of spreken, zich het a. b. c. van deze kunst 
[nog moeten meester  maken, blijk t telkens 
'opnieuw. s dit verklaarbaar  uit 't feit, dat 

bijn a ieder, hij  zij  socioloog, archeoloog, kunstschilder, 
bruggenbouwer, gasfabrikant, ja wat niet al, over 
het vak van den architect zich tot kritie k geroepen 
acht, te betreuren blijf t het, dat niet althans de 
ingenieurs of architecten van professie wikken en we-
gen wat inhoud en vorm hunner  kritie k beteekenen, 
alvorens zij  deze den belangstellenden lezer  voorleggen. 

t is natuurlijk , dat stedenbouw moeilijker , omvat-
tender, veeleischender  is dan architectuur  in 't alge-
meen. Want nergens zoo zeer  als hier  moet de schep-
pende geest de ruimte zien, zich daarin vri j  bewegen, 
er  in rythmische opvolging gestalte aan geven en weten 
welke uiteenloopende en toch onafscheidelijk gebonden 
belangen van allerlei aard daarbij  verzorging vragen. 

s Genzmer heeft ons geleerd, dat bij  den aanleg 
of de verbetering van een stad men van zekere grond-
beginselen moet uitgaan, welker  verwaarloozing de 
schromelijkste gevolgen kan hebben. k en met 
teekenende voorbeelden geeft hij  aan, dat voor  een 
goed verkeer  der  onderscheidene deelen eener  stad 
niet alleen radiaalstraten en ceintuurbanen, maar 
ook zoogenaamde diagonaalstraten noodzakelijk zijn. 

j  wijst ons op het gewicht eener  nauwlettende ver-
gelijkin g van het peil waarop de te verbinden stads-
gedeelten liggen. j  wijd t werkelij k niet geringe aan-
dacht aan de onderlinge situatie der  particulier e ter-
reinen en houdt zelfs rekening met schoonheidseischen. 
Nochthans waren de resultaten van wat men tevoor-
schijn bracht bedroevend. Te veel zagen stedenbouwers 
naar  de technische, sociaaleconomische en hygiënische 
eischen, hen door  Genzmer, Baumeister e. a. voorge-
houden en te weinig begrepen zij, dat een stad nog iets 
anders zijn wil en zijn moet dan doelmatig op elkaar 
aansluitende, op voldoende breedte en profiel gecon-
strueerde straten en wegen. 

Aan Camillo Sitte komt de eer  toe, gewezen te hebben 
op het gebrek aan aesthetische qualiteiten, dat de mo-
derne stadsaanleg in 't algemeen kenmerkt. j  meende 
daarom een proef te moeten nemen met het onderzoek 
van den aanleg van oude steden, trachtte op te sporen 
op welke oorzaken en kenteekenen de schoonheid van 
dezen aanleg berust, en meende dat, als daaruit tot 
zekere normen zou zijn te concludeeren, er  bij  toepas-
sing daarvan ook voor  onzen tij d weer  schoonheid in 
den stedenbouw te bereiken is. En al heeft deze auteur 

zich wel wat eenzijdig bezig gehouden met den aanleg 
van pleinen en de belangrijkheid van dit motief in een 
stadsplan, het kan niet worden ontkend, dat hij  een der 
eersten was, die gewezen hebben op het verband, het 
organisch verband tusschen gebouw en plein of straat. 
Sedert is een menigte van geschriften over  en met be-
trekkin g tot stedenbouw verschenen, en niet het minst 
het tijdschrif t „der Stadtebau" is belangrijk geweest 
voor  allen, die naast theoretische beschouwingen aan 
voorbeelden van practische toepassing waarde hechten. 
k noem op het gebied der  sociaaleconomie slechts 

e spekulation im neuzeit-
lichen Stadtebau", waarin de schrijver  bovenal ver-
band legt tusschen woningvraagstuk en stadsuitbrei-
ding, en met warmte een lans breekt voor  een beter 
gebruik van de middelen, die de gemeenschap tegen-
woordig bezit, om èn de individu , èn het geheel veler 
klassen der  bevolking tegen onoordeelkundige, met 
eerste eischen der  hygiëne en ethiek strijdende gronds-
politiek te vrijwaren . 

r  vooral wil ik nog de aandacht vestigen op een 
der werken van A.  Brinckmann, e Stadt-
baukunst in der  Vergangenheit". t ruimen blik , ge-
steund door  een menigte voorbeelden, streng analysee-
rend en dan komende tot de synthese van wat vroegere 
eeuwen ons hebben nagelaten, toont hij '  overtuigend 
aan, dat dezelfde beginselen waarnaar  de ouden be-
wust of onbewust hebben gearbeid, in onzen tij d toepas-
sing eischen, wil er  weer  van een stad als „einheitlicher 
Organismus"  sprake zijn. 

k ken geen auteur  of practisch werkzaam stedebouwer, 
die zóó goed als hij  gezien heeft waarin het schoon en 
de doelmatigheid eener  stad te voorschijn komen. Ook 
géén, die aan logischen zin voor  moderne eischen zoo 
warme waardeering vanhistorisch gegroeid stadsschoon 
weet te paren. Wie Stübben geheel kent; alle technische 
wetenschap, die voor  den aanleg van havens, kanalen, 
spoorwegen, bruggen, rioleeringen enz., machtig is; 
bovendien ten opzichte van verkeer  en hygiëne, terrein-
waarden en grondspeculatie de finesses weet, maar  de 
aesthetische zijde van 't vak niet ook aan Brinckmann' s 
beschouwing getoetst, hem öf weerlegd, öf aanvaard 
heeft, zal in gebreke blijven op wat ten slotte het meest 
noodige van onzen tij d is: t scheppen van werk, dat 
èn nu èn altijd , in de uiterlijk e verschijning en in de 
innerlijk e samenstelling een vreugde voor  immer is. 

, 3 Januari 1914. 

n nummer 1, 3 Jan. van het Bouwkundig Weekblad, lijkt' t den 
heer  A. r  „geboden"  op eenige ..fouten" in mijn plan van 
verbetering der  Amsterdamsche verkeerswegen te moeten wij -
zen. k wil hem daarop als volgt inlichten : 
1. , op het stadsplan gelegde cirkel is niet willekeurig, maar 
de middenevenredige omtreklij n tusschen de cirkels die om en 
in den veelhoekigen aanleg van de stad te beschrijven zijn. 
2. e verkeersweg langs den Amstel, West, ia geen verkeers-
weg in den zin van stedebouwkunst, al loopt er  wellicht ook 
een tramlijn : Een hoofdverkeersweg heeft ten doel steeds 
een zoo groot mogelijk aantal bewoners ter  weerszijden te 
kunnen opnemen, de Amstel nu heeft slechts bewoners te 
eener zijde. 
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, VAN 3 N AA E VAN T TE

: A  ::: 

Schaal 1 op 125. 

3. e weg , Waterlooplein, etc. gaat niet dwars door 
't , zij  laat dit ruimschoots vrij . — Als de heer . 
de begin- en eindpunten van lij n a (afb. 3 bij  mijn stuk „Am -
sterdam") door een rechte lij n verbindt, zal hem blijken hoe 
betrekkelij k weinig die weg „kronkel t of zwaait." 
Overigens heb ik geen n gegeven, maar een schets 
van een systeem, waarin de ceintuurbanen een groote plaats 
innemen. Op 't oogenblik ging het te Amsterdam echter  niet 
om Ceintuurbanen, maar om een radialen verbindingsweg. 
Over  mijn gegeven systeem zal ik, als eens meer  tij d beschikbaar 
komt, gaarne meer  vertellen. 

v. . V. 

N AA N E VA N 
T T E -

S . 

a 
e opgaaf voor  dezen bouw betrof het maken 

van dri e woonhuizen, ieder  breed 7 r  en 

voor  zoo bescheiden mogelijken prijs . r 

de minimummaat van de breedte lag het voor 

de hand in elk van de huizen op de eerste verdieping 

(de woonverdieping) één groote kamer over  de geheele 

breedte te maken en daarachter  naast elkaar  een flink e 

kamer en een trappenhuis. e indeeling van het overig 
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deel van de huizen volgde als 't ware hieruit vanzelf. 

r  de plattegrondindeeling niet veel nieuws biedt, is 

deze hier  niet afgebeeld. 

Zoowel om aesthetische als om economische redenen 

kwamen wij  er  toe de dri e huizen onder  één dak te bren-

gen tot een blokbouw. Om in den langen gevel eenige af-

wisseling te brengen is het middelste huis een halven 

meter  achteruit geplaatst, waardoor  tevens werdbereikt 

dat het grootste dakvlak verdeeld werd. t plint en alle 

verdere natuursteen van den gevel is van e d'Eu-

ville. e onderverdieping is van geelgrijze waalklinkers. 

Van het overig deel van de gevels zijn de staande stroo-

ken ter  weerszijden van denzelfden steen als de onder-

bouw en de middenvakken van roode appelbloesem 

met ter  versiering enkele zwart geteerde steenen. 

e buitendeuren zijn donkergroen; alhet overighoutwerk 

is witgeverfd. e onderramen van de eerste verdieping 

en de ramen van de tweede verdieping zijn naar  buiten 

draaiend. Wi j  merken hierbij  tevens op, dat naar  buiten-

draaiende ramen voor  gewonen huizenbouw om tal van 

redenen verre te verkiezen zijn boven de gebruikelijk e 

schuiframen en dat het ons verwondert, dat deze niet 

meer  worden toegepast, alhoewel zij  noch bij  de bouw-

verordening, noch bij  politieverordening (mits op zekere 

hoogte boven den weg natuurlijk ) verboden zijn. 

m 

t dak is gedekt met grijs-groene leien, terwij l de dak-

vensters, kroonlijs t en lijst op den knik van het dak wit 

zijn geverfd. 

A . . , B. . 

A . A. , 

Architecten. 

V O O  E N T E G E N E S VOO G 

,  EN  VAN BOUW-

N , E -

J TOT G . 

(Vervolg van blz. 21. Slot). 

ilvorens met een nadere bespreking van eenige de-
I tails aan te vangen, kan het voor  den lezer  nuttig zij  n, 
de oorzaken, welke tot de uitgebrachte kritie k heb-

^ 1 ben geleid, op te sporen. 
Zooals bekend geacht kan worden, heeft de j  tot 
Bevordering der  Bouwkunst zich voor eenige jaren tot de -
geering gewend met het verzoek om een bijdrage in de kosten 
der examens, welke telken jare door  toeneming van het aantal 
examinandi, van de j  steeds grooter  offers vergden. 

e j  zag haar  verzoek in 1910 ingewilligd in den 
vorm van een e groot f 5000. Allen, en niet 't minst 
de kringen der  opzichters en teekenaars, die aan de -
pij-diploma' s reeds eenige waarde toekenden, hebben dit besluit 
met ingenomenheid begroet. 

s is het doel, de examens tot een t van den Staat 
te verheffen; en wie zou kunnen beweren, dat door  deze daad 
de weg tot staatsbemoeiing niét is betreden ? 

t verleenen van subsidie door de Overheid maakt controle 
van Staatswege nu eenmaal noodzakelijk, terwij l tevens de ge-
legenheid is geboden in het parlement op de voortdurende be-
langstelling der g aan te dringen. n de memorie van 
Antwoord op de Staatsbegrooting van 1910 heeft de toenmalige 

r  van Binnenlandsche Zaken dat principe ten volle be-
licht, door de mededeeling, dat het rijkstoezicht te allen tijde tot 
de examens toegang zal hebben en op de examenprogramma's en 
de samenstelling der Commissie door  de  invloed kan 
worden uitgeoefend. 

Uit dien hoofde geschiedde het, dat de examinatoren door  den 
r  — op voordracht van het r  der -

pij  _ werden benoemd en dat de r  van het . T. O. 
meermalen tijdens de examens van zijn belangstelling kennis 
gaf. e inspecteur  van het . T. O. kwam hierdoor  in nauwe 
aanraking met de examens, waardoor  de waarde der  diploma's 
alsmede de eischen voor  opleiding, dus ook de regeling van het 

. T. O.-vraagstuk, in een meer  harmonieerende verhouding 
tot elkander  zullen komen te staan. Er  is evenwel nog meer 
sinds dien geschied, dat de invloed der g heeft doen 
toenemen. n 1913 heeft r , buiten de voor-
dracht om, twee rijksambtenaren als commissieleden aange-
wezen, n.1. de heeren . E. C. l en J. . de Groot. Blijkens 
het bericht uit het Bouwkundig Weekblad was het r 
van de j  met deze rechtstreeksche benoeming door 
den r ten zeerste ingenomen. t geval op zich zelf be-
schouwd was niet verrassend; aangezien in de aangehaalde 
memorie van Antwoord op de Staatsbegrooting van 1910, deze 
bevoegdheid van den r  als voorwaarde bij  de toekenning 
van het subsidie, was opgenomen. 

Uit de brochure blijk t het overduidelijk , dat de schrijvers uit 
weemoed deze evolutie hebben verzwegen en met klimmende 
bezorgdheid de daden van den r  hebben gadegeslagen. 
n 1912 is men zelfs voornemens geweest de g met het 
„fiasco"  der s in kennis te stellen; ten 
einde het e ingetrokken te krijgen . e is het 
niet gekomen; men zal bijtijd s hebben ingezien, dat de stroom 
niet meer te keeren was. 

Uit één en ander  blijkt , dat het bestuur  der  Bouwkundige Vak-
groep geen waardeering koestert voor  het vele en nuttige werk, 
dat jarenlang door  de j  en in 1908 door  de Bekwaam-
heidsacten-Commissie, in het belang voor de examens en exa-
minandi, tot stand is gebracht. 

r  de benoeming van den heer e Groot tot examinator, was 
thans het bestuur  der  Vakgroep — waarvan de heer e Groot 
als voorzitter  fungeert - de gelegenheid geboden met een 
schijn van gewicht en berekening op effect, het „Voor en Tegen" 
door  middel eener  brochure wereldkundig te maken. 

e schrijvers verhalen in hun geschrift, dat in 1910 de Bouwkun-
kundige Vakgroep van den B. v. T. is opgericht en dat in 1911 
eenige voorstellen waren gerijpt tot instelling van bekwaam-
heidsnormen voor  bouwkundigen in niet minder  dan zeven cate-
goriën onderverdeeld. 

n de Algem. Vergadering van den B. v. T. op 8 Apri l 1912 
gehouden, werden deze voorstellen behandeld, waarbij  geble-
ken is, dat het bestuur  van de Bouwkundige-Vakgroep dus 
ook de voorzitter, de heer e Groot zich in geen enkel opzicht 
met de bestaande  examens kon vereenigen. 

e daarop volgende A.V., gehouden op 24 Augustus 1912, besloot 
aan te dringen bij  de g op het instellen van examens 
voor  bouwkundigen, in den geest als hierboven reeds is aange-
duid. t evenwel de g daartoe vóór 1914 niet over-
gaan, dan zullen de examens door  den . . .. Bond van Technici 
zelve worden ingevoerd. 

e g en dat weet ook het bestuuur  der  Bouwkundige 
Vakgroep — is niet voornemens een voorstel van den B. v. T. 
zelfs niet eens in overweging te nemen, laat staan voor  1914 ten 
uitvoer  te brengen! n hoeverre de B. v. T. met zijn examens zal 
slagen en het vertrouwen zal weten te verwerven van alle be-
langhebbenden, kan hier  buiten bespreking blijven. 
s het den lezer  thans duidelijk , waarom juist de B. v. T. bijge-

staan door  den heer e Groot, het noodig heeft geoordeeld tegen 
de bestaande maatschappij-examens te ageeren? 

e feiten spreken tot den aandachtigen lezer  der  brochure, méér 
dan de schrijvers ooit hebben durven vermoeden. r  is niet 
iemand aan het woord, die uit volle sympathie voor  het beginsel, 
opbouwende critiek levert, néén, hier  komt concurrentie-vrees 
tot uiting en wel in een zoodanigen onbeholpen vorm, dat de ge-
heele opzet, in het licht van voornoemde feiten gezien, met één 
slag als een kaartenhuis ineenstort. t negatieve resultaat is 
grooter  dan het positieve; het plan is al te doorzichtig. 
Waar nu de heer e Groot op ondubbelzinnige wijze blij k heeft 
gegeven een tegenstander van de s te zijn, 
ligt het voor  de hand, dat de lezer  naar  de motieven zoekt, welke 
den heer e Groot hebben geleid tot de aanvaarding zijner  be-
noeming 

s heeren e Groot's opmerkingen op de in 1913 plaats gehad 
hebbende examens komen thans in een ander  licht. 
Een enkel woord slechts over  de wijze, waarop de bezwaren 
wereldkundig zijn gemaakt. e heer e Groot heeft zijn rapport 
ingezonden bij  den r van Binnenlandsche Zaken en 
heeft daarvan een afschrift doen toekomen aan het -
stuur  der j  tot Bevordering der  Bouwkunst. 
Tot zoover  uiterst correct; alhoewel het verwondering wekt, 
dat onder de opmerkingen alleen de naam van den rapporteur 
prijk t en niet die van den heer , die toch in even groote 
mate aan den r  verantwoording schuldig is, Wij  kunnen 
toch niet onderstellen, dat het den , den heer 

l volkomen onverschillig is, dat de memorie, die uiteraard 
bestemd is voor den , als het zware geschut gebruikt 
wordt ter  verdediging van de zwakke stellingen van den B. v. T. 

e nota van den heer e Groot dus, bevat niet veel noemens-
waardige gezichtspunten. n over  de lokaliteit , de ver-
warming en ventilatie betreffende, alsmede het ongeschikt 
achten van lokalen, waar  mondeling geëxamineerd wordt, zijn 
werkelij k van zoo'n ondergeschikten aard, dat het volkomen 
onuoodig is dit in een officieel rapport te verwerken. 
Bovendien zal de heer e Groot, vóór zijn benoeming als lid der 
Examencommissie, toch wel eens in de gelegenheid zijn geweest 
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de voortdurende verbeteringen, welke op dat gebied telken jare 
door  de j  worden aangebracht, te kunnenconsta-
teeren. 

e geldt ook ten opzichte van het onderbreken van het 
schrifteli j  k werk door  het mondeling examineeren. 

r  buitenstaander  heeft kunnen waarnemen, dat hierin steeds 
verbetering is en wordt gebracht. 
En het vurige verlangen om de examens te splitsen in een 
schriftelijk- "  en mondeling gedeelte is door  het r 
der j  en door  vele Commissieleden meermalen op 
den voorgrond gebracht, ja zelfs vóór dat de heer e Groot deel 
uitmaakte van de Commissie. 

e wijziging van het artikel van het Programma van Eischen, 
regelende de practische bekwaamheid van den opzichter, in 
dien zin. dat de candidaat minstens twee jaren als opzichter 
moet werkzaam zijn geweest; en waarop de heer e Groot mede 
zijn opmerkingen heeft laten gelden, is toch zeker  nfet de vrucht 
van de critiek des heeren e Groot ? 

e aanvulling van het Programma voor  Bouwk. Opzichter  en 
Teekenaar  met de kennis der  Fransche, Engelsche en e 
taal is niet gering! 

t zwaartepunt van de memorie is de wijze, waarop volgens 
den heer e Groot, de diploma's zijn verstrekt. . is niet ge-
schied volgens de vastgestelde normen, welke de candidaat voor 
de verschillende vakken moet behalen. e krasse bewering 
moet inderdaad bij  de examinandi en vooral bij  de candidaten, 
die in 1913 zijn afgewezen, inslaan en wantrouwen opwekken. 

e ongemotiveerde uitval, die ten scherpste moet worden af-
gekeurd, wordt gedekt door  een publicatie, niet minder  onverant-
woordelijk ; doch eenigermate verzachtende, omdat de waarde 
des heeren e Groot's bewering kan worden gecontroleerd. t 
betreft n.1. het publiceeren van tabellen, waaruit de examen-
resultaten zijn af te leiden. t behulp van de rangnummers en 
de namen der  geslaagde candidaten, indertij d in het Bouwkun-
dig Weekblad opgenomen, kan men de behaalde cijfers van 
iederen candidaat terug vinden. 

t voornaamste uit het laatste hoofdstuk is hiermede bespro-
ken. Als slot citeeren wij  het volgende uit de brochure, voor-
komende op blz. 86. 

e door  den heer e Groot gemaakte opmerkingen zijn wel de 
..onomstootelijkste bewijzen van onze beweringen, dat de di-
ploma's van de  tot Bevordering der Bouwkunst 
geen voldoende waarborgen geven voor de praktische en theore-
tische bekwaamheden van degeëxamineerden". 
Ziezoo gediplomeerden en allen, die voornemens zijn het te 
worden; gij  weet nu, dat uwe opofferingen vergeefs zijn geweest 
en niet naar  waarde zullen beloond worden. t bestuur  der 
Bouwkundige Vakgroep van den Bond van Technici heeft ge-
sproken en veroordeeld! 

. . 

E E . 
Vervolg van blz. 21. 

e heer  J. . W. , bouwkundig ingenieur, 

in hield in plaats van den heer  Thijsse een voordracht 
over  „Schoonheidscommissies en openbare bouw-
 kundige adviesbureaux". 
Spreker  ontleende aan Van s onlangs 

verschenen e e ondergang van het dorp" 
een scherp geteekende typeering van de ontluistering van ons 
land door  wansmaak en onverschilligheid. Voorshands zullen 
alleen overheidsmaatregelen den wassenden stroom van lee-
lijkhei d kunnen keeren. t ziet er  echter  niet naar  uit dat deze 
aangelegenheid bij  ons, op de wijze als bijv . in d of 
in het ..vrije"  Zwitserland wettelijk zal worden geregeld. 
Gelukkig is gebleken dat de wet de gemeenten althans niet be-
let de zaak in hare verordeningen ter  hand te nemen. Privaat-
rechtelijk geschiedde dit reeds ten aanzien van bouw op ge-
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meenteterreinen. Eene wijziging in de jurisprudenti e van den 
n d verruimde het gebied der  gemeentelijke bemoei-

ingen. Zoowel reclame als nieuwbouw kunnen publiekrechtelij k 
aan aesthetische keur  worden onderworpen. Nijmegen is een 
voorbeeld van het eerste ; Amsterdam koppelde de mogelijkheid 
enkele vrijstellingen der  bouwverordening te verkrijgen aan 
aesthetische overwegingen; n is de eerste gemeente ge-
weest die in hare bouwverordening, sinds 1 t 1913, een al-
gemeen welstandsartikel opnam. 

Ter uitvoering van zoodanige bepalingen zijn in Amsterdam 
(1898), n g (1909) en Arnhem (1911) commissies van parti -
culier-deskundigen ingesteld. e misleidende naam Schoon-
heidscommissie wekt over  haar  taak en invloed overdreven 
verwachtingen, op grond waarvan de commissie vaak ten on-
rechte wordt aansprakelijk gesteld. Beide zijn zeer  beperkt. 
Spreker  schetste uitvoerig den werkkrin g der  Amsterdamsche 
Schoonheidscommissie. Tegen dergelijke instituten is bezwaar 
geopperd dat zij  het middelmatige in de hand zouden werken. 
Nog moet echter  worden aangetoond dat ooit eene goede archi-
tectonische uiting is onmogelijk gemaakt. Voor  de schoonheid 
van het stadsbeeld is echter  verkieslijker  de geringe kans dat 
een artist in de vrij e ontplooiing van zijn vernuft wordt belem-
merd, dan de zekerheid dat door  volkomen bouwvrijheid ge-
heele stadswijken worden ontsierd. 

e onder  ongunstige omstandigheden werkende Amsterdamsche 
commissie kan geen zuiver  beeld geven. e gemeente heeft geen 
parti j  weten te trekken van de in deze commissie saamgetrokkeu 
krachten noch het instituut geleidelijk ontwikkeld. Gemeente-
lijk e gebouwen werden haar  slechts bij  hooge uitzondering voor-
gelegd, uitbreidingsplannen, ondanks hunne primeerende be-
teekenis voor  het stadsschoon, nooit. e commissie is in belang-
rijk e zaken vergeten. Was dit niet ge.schied dan had zij  den 
dienst der  Publieke Werken met nuttig advies kunnen dienen. 
Bovendien kan de commissie slechts eiken gevel voor  zich be-
oordeelen, en kan zij  aldus toch geene harmonisch gegroepeerde 
stadswijk, geen weiafgewogen eenheid waarborgen. En juist 
naar  rustige, samenhangende beelden gaat de wensch uit. 
Als voorbeeld eener  schoonheids-commissie, welke meer  dien 
naam verdient dan de Amsterdamsche, citeert spreker  het 
reglement van de „Ar t Commission"  te New-York. Alles wat te 
Amsterdam aan de commissie wordt onthouden, is ginds met 
ruimen zin aan haar  oordeel onderworpen. s de aanhef van 
het reglement „Th e art commission has jurisdictio n over"  geeft 
een anderen kij k op de positie eener  commissie dan het tamme 

e commissie adviseert, daartoe door  of namens Burgemeester 
en Wethouders uitgenoodigd"  onzer  angstvallige vaderlandsche 
regelingen. 

Een dergelijke commissie met ruime bevoegdheid voorzien, zou 
in onze steden uitstekend werk kunnen verrichten ter  voorlich-
ting op kunstgebied van B. en W. en den , wij l daarin immers 
artistieke krachten uiteraard zeldzaam zijn en hunne verant-
woordelijkheid beneemt naarmate het bewustzijn levendiger 
wordt, dat de schoonheid een factor  van openbaar  belang is. 

t zou eenzijdig zijn indien de overheid zich bepaalde tot 
eischen, zonder  de gelegenheid te vergemakkelijken aan die 
eischen te voldoen. Zij  moet niet alleen repressief werken, 
maar  ook preventief. Een der  vele middelen daarbij  is het 
openbare bouwkund ige advies-bureau. t vult het 
werk der  schoonheids-commissie aan. Terwij l deze zich uitslui-
tend bepaalt tot het adviseeren der  overheid, treedt het advies-
bureau met teekeningen in overleg handelend op in hoofdzaak 
ter  bevordering van het aesthetisch peil van den eenvoudigen 
bouw. Bezit de eerste dus een meer  zuiver  aesthetisch karakter , 
de laatste moet tevens praktisch-technisch werkzaam zijn. 
Beide onderdeelen kunnen écne organisatie zijn, die naar 
elkander  toe werken. 

t denkbeeld is uit d afkomstig. t resultaat der 
daar  gevoerde veelzijdige, krachti g georganiseerde actie op 

, moreel en materieel van overheidswege 
gesteund, wettigt dat de gevolgde methoden met zorg bestu-

deerd worden. Toen sinds 1906, de navolging van den n 
. door  spreker  bepleit werd, heeft hij  ook 

de werkwijzen nagegaan. j  was de stichting van „Bau-
beratungsstellen", openbare bouwkundige advies-bureaux. 
waarvan het eerste in 1903 voor  Saksen werd gesticht dooi-
de samenwerking van het „Verei n füi Sachs. Volkskunde"  en 
het „Sachs. Arch. Verein" . Vooral sinds in de meeste e 
staten naar  het Pruisische voorbeeld van 1907. „Verünstaltungs-
gesetze"  bestaan, nam het aantal advies-bureaux toe. Alleen 
de e telt er  reeds meer  dan 70. welke van enkele 
centrale bureaux leiding ontvangen. e conferenties, uitge-
schreven door  de „Zentralstell e für  Volkswohlfahrt "  te Ber-
lijn , vormen een nationaal middelpunt der  beweging. Op de 
eerste dezer  is vastgelegd het programma der  bureaux, dat 
ook voor  ons land menige nuttige wenk bevat. Op den voor-
grond wordt de zorg voor  de volkshuisvesting gesteld en de 
wensch uitgesproken, dat de openbare geldschieters (in het 
bijzonder  de staat) alleen middelen dienen beschikbaar  te stel-
len voor  bouwplannen die zoowel wat betreft hun technisch-
oeconoinisch, als hun aesthetisch gehalte aan een deskundig 
onderzoek onderworpen waren. 

e e bureaux bepalen zich niet tot het uitbrengen van 
adviezen, mondeling of met pen en teekenstift. Zij  werken aan 
de verheffing van den smaak door  permanente, reizende ten-
toonstellingen, prijsvragen, voordrachten en cursussen, publi-
caties, voorlichting door  de pers. verzameling van goede voor-
beelden. e ruime, daarvoor  noodige geldmiddelen worden door 
subsidies verkregen. Zoo geeft Saksen 37,000 . Wurtemberg 
40,000 . 'sjaars. Spreker  schetste uitvoerig den werkkrin g 
dezer  beide commissies, waarvan vooral de laatste van buiten-
gewone veelzijdigheid blij k geeft. 

n architektenkringen zijn deze bureaux vaak wantrouwend be-
groet. n streven echter  moet niet zijn den vrijen bouwmees-
ter  uit te schakelen, maar  integendeel hem op den voorgrond te 
schuiven en ieder  die advies komt inwinnen te bewegen zich te 
wenden tot den aangewezen deskundige. Gehonoreerde arbeid 
te verrichten ligt dan ook niet op den weg der  bureaux. Slechts 
bij  onwil om een architect te raadplegen of bij  financieele on-
macht mogen zij  optreden en dan nog bij  voorkeur  vertegen-
woordigd door  een vri j  architect-medewerker. 

t een goed bouwwerk tot stand komt in plaats van een slecht, 
is een algemeen belang - en per  saldo ook een voor  den archi-
tectenstand, hetgeen desnoods enkele persoonlijke offers waard 
is. Bovendien is gebleken dat dit gevaar  zeer  gering is en dat 
integendeel de werkzaamheid der  bureaux de waardeering van 
goede architectuur  deed toenemen, voor  wie zij  het pad effenen. 

t belangstelling moet het practisch resultaat worden afge-
wacht van hetoverlegonzerarchitecten-organisaties.Spreker  zou 
wenschen dat zij  onder  het neutraal bestuur  van " 
een centraal adviesbureau organiseerden dat de zaken van natio-
naal belang behartigt, leiding neemt en zoo noodig samenwer-
king uitlok t met de andere bij  den bond aangesloten groepen be-
langhebbenden. 

n is, reeds in 1911, te Amsterdam de „.Commissie voor 
het Stadsschoon"  gesticht, welke, door  de Gemeente voor  3 ach-
tereenvolgende jaren met ƒ 2000 gesubsidieerd, haar  arbeid gaat 
aanvangen o.a., krachtens art. 4 der  ontworpen statuten, met 
„het zoo noodig geven van inlichtingen en het verstrekken van 
adviezen ten opzichte van gemaakte ontwerpen." 

e commissie is uitsluitend aangewezen op minnelij k overleg. 
n staan haar  niet ten dienste en zij  heeft zich te 

bepalen tot die gevallen, welke bijv . door  bemiddeling dei-
Schoonheidscommissie of van het B.- en W. toezicht vri j  willi g 
aan haar  worden voorgelegd. Onder  die omstandigheid zal ver-
betering slechts in langzaam tempo worden bereikt. t trou-
wens is een internationaal verschijnsel. e het publiek veelal 
staat tegenover  het streven naar  meer  schoonheid, is door  de 
van e aangewezen leiding van den herbouw van het 
deels afgebraude stadje t (1911) uitgedrukt op een gui-
tigen gevelsteen: 

Schrecklich tobt'  des Feuers Brunst 
Schrecklicher  des Staates Gunst 

e uns tat vernichten 
Schrecklicher  des Staates Gunst 

e uns half errichten. 
Een aanknoopingspunt voor  het aesthetisch advies wordt echter 
veelal gevonden wanneer  de adviseur  tevens kan aantoonen dat 
zijne voorstellen praktische en financieele voordeden bezitten, 
hetgeen vergeleken met de ontwerpen van onbevoegden door-
gaans het geval is. Spr. stond vervolgens stil hij  eenige bijzon-
derheden over  de organisaties, in het bijzonder  van die welke 
misbruiken kunnen tegengaan. 

t einddoel der  Bauberatung is door  opvoeding en opwekking 
van smaak en kunstzin ten slotte zich zelf overbodig te maken. 

r  voorshands hoopte spreker, dat binnenkort ook in ons 
land de strij d tegen de ontsiering met dit scherpe en beproefde 
wapen zal worden aangebonden. 
Een reeks lantaarnplaten gaf voorstellingen van ergerlijk e ont-
sieringen door  leelijken en karakterloozen bouw. en voorts ver-
schillende , benevens een enkel Nederlandsch voor-
beeld van de verbeteringen die een adviesbureau zou kunnen 
bewerken. (Wordt vervolgd.) 

 VA N E -
G . 

 aterdag j.1. heeft te Amsterdam de Algemeene Ver-
gadering plaats gehad van het Verbond van Neder-
landsche . 

e j  tot Bevordering der  Bouwkunst 
was hierop vertegenwoordigd door  de heeren A. . Freem; J. 
Gratama en G. Versteeg. 

t volgende verslag is in hoofdzaak aan de N. . Ct. ontleend : 
n zijne openingsrede riep de Voorzitter , de heer n -

bers, den talrijke n aanwezigen, tot wie voor  de eerste maal ook 
behoorden de afgevaardigden der  tooneelkunstenaars, een har-
telij k welkom toe. 

t Verbond van Nederlandsche n 
aldus spr. dat nog steeds verkeert in de moeilijke jaren van 
zijn vestiging, ja dat nog vele jaren meer  noodig hebben zal om 
zich de positie te verwerven waarnaar  het streeft, het Verbond 
kan niemand uwer  missen, integendeel en dit is de reden 
dat spr. zich veroorloofd vóór de opening dezer  vergadering een 
paar  woorden tot de aanwezigen te spreken veel meer  dan 
tot heden werd aangeboden heeft het Verbond behoefte aan 
aller  persoonlijke krachten. Vooral de propaganda der  idee 
waarvan het Verbond de belichaming is, behoeft aller  aandacht 
en toewijding. Toch is er  geen reden om te klagen over  gebrek 
aan welslagen in de 2'  jaar  van het Verbondsbestaan. Alweer: 
integendeel! Er is. bij  eenige teleurstelling, zeer  natuurlij k waai-
de verwachting van sommigen zoo hoog gespannen was, zonder 
twijfe l reden tot hartelijk e verheuging. Ten eerste om wat men 
de inwendige zending van het Verbond zou kunnen noemen. 

e kern van kunstenaars, die het denkbeeld, het bestaansrecht 
van het Verbond, het groote nut dat voor  de Nederlandsche 
cultuur  in de samenwerking der  kunstenaarsverenigingen 
kan gelegen zijn, begrijpen en verdedigen, heeft zich, sinds de 
oprichting, aanmerkelijk uitgebreid. t welgeslaagd kunste-
naarscongres, in het voorjaar  1913 gehouden, en waar  zoovele 
punten van groot belang door  bevoegden ingeleid en besproken 
zijn, heeft daartoe buiten kij f zeer  veel bijgedragen. h ook 
zonder  dat congres, spr. twijfel t er  niet aan, zou het sociaal bewust-
zijn, het besef, dat geen kunstenaar  alléén staat, noch alléén 
staan mag, dat niet alleen zijn eigenbelang, zijn plicht, zijn ver-
antwoordelijkheidsgevoel, maar  ook zijn natuur, wanneer  die 
tenminste niet vergiftigd is door  bitterheid of ijverzucht, hem 
dringt naar  aansluiting bij . samenwerking met, zijne medekun-
stenaars ook zonder  congres zou dit besef zich hebben uitge-
breid, want het behoort tot den geest van den tijd , het is de 
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reactie op de zucht naar  romantische somberheid en afzonde-
ring, die de 19e eeuw onder  kunstenaars ten top voerde. 
En dit besef, het wordt door  het optreden en de actie van het 
verbond gevoed en geleid. h niet alleen naar  binnen kunnen 
wij  vervolgde spr. - roemen op groei en welslagen van de fe-
deratie-idee. ook van een begin van slagen naar  buiten is het 
gerechtvaardigd te spreken. t jaarverslag moge hiervan de 
overtuiging schenken. Spr. wijst nu slechts even op de vier-
jaarlijksch c tentoonstelling te Arnhem en op de uitnoodiging 
tot het verbond gericht namens de vereeniging voor  tentoon-
stellingsbelangen. zich in het hoofdbestuur  dier  vereeniging 
door  een lid te doen vertegenwoordigen. Tevreden kunnen 
wij  hiermede zeker  geenszins zijn, zegt spr. doch het 
is een begin. Wat het tentoonstellingswezen betreft, een door 
ons in het leven geroepen commissie is bezig er  een deug-
delijk onderzoek naar  in te stellen. Waar wij  allen zoo diep 
overtuigd zijn. dat hierin enorm veel te verbeteren valt. 
mogen wij  ons er  zéér in verheugen dat de sa nenstelling 
dezer  commissie is aanvaard door  mannen die niet zullen 
aarzelen de volle waarheid aan den dag te brengen omtrent 
alle kwalen die kankeren aan deze belangrijke afdeeling van 
kunstenaars-bemoeiing. Ook tot voorbereiding van andere 
bemoeiing met een zaak, onze diepste aandacht ten volle waard, 
de kunst in het onderwijs, is een commissie samengeroepen, die 
haar  taak, althans ten deele, met liefde en ijver  aanvaard heeft. 
Onze arbeid tot verkrijgin g van een zetel van het verbond, van 
een kunstenaarshuis. ofschoon veel langer  durende dan wij , in 
ons enthousiasme, en met onze logica, aanvankelijk hadden ge-
meend, staat er  toch telkens beter  voor. n actieve voorberei-
ding zijn tevens onze pogingen tot stichting van een lichaam, 
uit kunstenaars bestaande, tot voorlichting over  kunstzaken van 
onze overheden. 

Niet dus om te klagen over  gebrek aan welslagen, is het dat spr. 
een krachtig beroep komt doen op aller  vermeerderde belang-
stelling en toewijding. h om de leden er  op te wijzen, dat zij 
bezig zijn al te veel te vergen van enkelen en het werk niet ge-
noegzaam verdeelen. Ook de commissie-vergaderingen, en die 
van het Algemeen Bestuur, moeten veel trouwer  worden be-
zocht. Er  moet tevens meer  samenwerking, een drukker  ver-
keer  ontstaan tusschen het Verbond en de aangesloten ver-
eenigingen. t punt maakt deel uit van de agenda voor 
vandaag. Voor  zoover  de leden van het Algemeen Bestuur  niet 
zelf n zijn der  vereenigingen, die 
hen afvaardigen, moeten zij  zich met dat dagelijks bestuur  in 
onmiddellijk e verbinding stellen, opdat het verband door  voort-
durende verfrissching levend en hecht blijve. Een zeer  groot en 
zeer  vruchtbaar  arbeidsveld ligt open voor  het Verbond. r 
is het onderwijs, daar  is de kritiek , daar  is het tentoonstellings-
wezen, daar is de bevordering en bescherming der  kunst van 
gemeenschapswege. Aller  krachten zullen nog maar  amper  vol-
doende zijn om dat veld te bewerken. 

Spr. verklaarde hiermede deze 5de algemeene vergadering van 
het Verbond geopend. (Applaus). 
Onder  de ingekomen stukken waarvan de 1ste secretaris, de 
heer  Jan Gratama, mededeeling deed. was een schrijven van de 
Alg. Ned. Toonkunstenaarsvereeniging, waarbij  deze vereeni-
ging ontslag neemt als lid van het Verbond. 
Uit de toelichting welke de heer  v. d. t van dit schrijven 
gaf, bleek dat de Alg. Ned. Toonkunstenaarsvereeniging wel ge-
neigd is lid te blijven als eene zekere reorganisatie van het Ver-
bond wordt doorgevoerd. Welke reorganisatie wordt verlangd, 
werd voorshands niet meegedeeld. 
n de tweede plaats werd mededeeling gedaan van verschillen-

de stukken van den Bond van Nederlandsche Architecten no-
pens eene zaak die reeds in de vorige vergadering van het Ver-
bond ter  sprake is gekomen. e Bond van Nederlandsche Ar -
chitecten meent dat het aanbeveling verdient om niet alle na-
men van de aangesloten vereenigingen te vermelden onder 
stukken uitgaande van het Verbond, indien verwacht kan wor-
den dat eene bepaalde actie niet de instemming heeft van alle 
aangesloten vereenigingen. 
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t bestuur  van het Verbond heeft daarop voorgesteld dat. zoo 
noodig, hierover  zal worden gevraagd de meening van de leden 
van het algemeen bestuur. e Bond van Ned. Architecten ver-
klaarde hiermede niet tevreden te zijn. Niet alleen aan de leden 
van het algemeen bestuur  maar  aan de leden-vereenigingen of 
hunne afgevaardigden moet in deze gevallen goedkeuring 
worden gevraagd. 

e voorzitter  merkte op dat de tot dusverre gevolgde wijze van 
handelen in de practij k niet veel bezwaren kan hebben. 
Ook is het niet altij d mogelijk, in gevallen van groote haast den 
door  den Bond van Ned. Architecten aangegeven weg te volgen. 
Eene oplossing zou zijn dan de namen der  aangesloten vereeni-
gingen weg te laten. e samenstelling van het verbond blijk t 
toch uit de verschillende stukken die bij  een adres enz. zijn ge-
voegd. 

e afgevaardigde van den Bond van Ned. Architecten, de heer 
Jos. Th. J . Cuypers, bleek hiertegen geen bezwaar  te hebben. e 
Bond heeft vertrouwen in de leiding van het Verbondsbestuur, 
en gevoelt, dat een bepaald besluit de vrijhei d van handelen 
van dat bestuur  zou belemmeren. 

e 1ste secretaris, deed hierna voorlezing van het jaarverslag 
over  1913. 

a is het volgende ontleend: 
t Verbond, gesticht den 8sten Juli 1911 door  12 vereenigingen. 

bestond op 31 r  1912 uit 14 leden ; in den loop van 1913 
zijn toegetreden de vereeniging ..Pictura Veluveusis"  en de Ne-
derlandsche Tooneelkunstenaarsvereeniging, zoodat het Ver-
bond thans bestaat uit 16 vereenigingen. Te zamen telden deze 
vereenigingen 2987 leden, vertegenwoordigd door  112 afgevaar-
digden op de Alg. vergadering. 

( Wordt vervolgd.) 

. 

E . 

Prijsvraa g . 

Amsterdam, 12 Januari 1914. 

Aan de Besturen der Constitueerende Vereenigingen. 

WelEd. Geb. , 

e Permanente Prijsvraag-Commissie heeft de eer  u te berich-
ten dat zij  zich kan vereenigen met het programma voor  de 
prijsvraa g . Zij  meent om het bizondere 
van het onderwerp dezer  prijsvraag hierbij  het navolgende te 
moeten opmerken: 

l dit concours niet tot de zuiver  bouwkundige prijsvragen 
kan gerekend worden, heeft de P. P. C, daartoe aangezocht, 
gaarne aan de vaststelling van het programma hare medewer-
king verleend. 

t bizondere van het ontwerp der  prijsvraag was echter  oor-
zaak, dat in één opzicht van de A. . moest worden afgeweken 
en wel bij  de bepaling in art. 2 E en art. 4 van het programma 
voorkomende, waar  den prijswinnaar  aan wien de uitvoering 
wordt opgedragen, de verplichting wordt opgelegd zijn ontwerp 
uit te voeren volgens de door  hem overgelegde begrooting. 

n heeft hierbij  het oog gehad op de omstandigheid.dat de ont-
werpen een overwegend sculpturaal karakter  kunnen hebben, 
en dat, waar  dit deel van een ontwerp het persoonlijk werk van 
den inzender  of mede-inzender  behoort te zijn. niet gesproken 
kan worden van uitvoering onder  le id in g van den auteur, 
en dat het mitsdien redelijk is dat de uitvoering door  hem gega-
randeerd moet worden voor  den prijs , dien hij  zelf voor  zijn 
werk heeft vastgesteld. 

e Permanente Prijsvraag-Commissie, 

A  G . B Z N . , Voorzitter . 
C. N. V A N , Secretaris. 

. G. , Penningmeester. 
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men Bouwk. Opzichter  1914. Afd . 's Gravenhage. — Afd . 
Amsterdam. . s over -
opbouw in de Architektuur , door  C. W. Nijhoff . — Tweede 

. Vervolg. Verbond van -
Vereenigingen, Slot. Prijsvragen. Vragenbus. — Berich-
ten. — Personalia. — Officieel Gedeelte. t een plaat. 
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Nieuwe . r  het r  zijn aangenomen als 
Buitengewoon d de heeren : 
G. Schouten Jzn. Bouwk.-Opzichter, . . Ebes. Ged. 
Bouwk. Opzichter. Amsterdam. 
Als r  zijn toegetreden de heeren: 

. , Stucadoor, . . J . Nolthenius, Particulier . 
, benevens: Bureau Publieke Werken Tilburg ; Vereeni-

ging Ambachtsschool, m en de r r  van Pu-
blieke Werken, Amsterdam. 

t Examen voor  Bouwkundig Opzichter  1914. t schrifte-
lij k gedeelte van dit examen zal te gelijkertij d in enkele hoofd-
plaatsen van ons land worden afgenomen op g 23 Fe-
bruari , g 24 Februari en Woensdag 25 Februari . n 
candidaten zullen hieromtrent nadere mededeelingen worden 
gedaan, zoo ook omtrent het mondeling examen. 

e data van het examen voor  Bouwkundig Teekenaar  en idem 
voor  Onderbaas zullen spoedig bekend gemaakt worden. 
Afdeeling 's-Gravenhage der j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst. Op 12 Januari j.1. werd door  den r 

s A. Poel architect te m een voordracht gehouden 
over  het onderwerp g en Crematoriumbouw." 
Aangezien door  spreker  ook voor  de Afd. Amsterdam hetzelfde 
onderwerp werd behandeld - hetgeen in onderstaand verslag 
is opgenomen, meenden wij  ons, met onderling overleg, daaraan 
te kunnen refereeren, voorzoover  dit verslag op deze voor-
dracht betrekking heeft. 

e Secretaris der  Afd. 's-Gravenhage, 
. G. . 

Afdeeling Amsterdam der j  tot Bevordering 
der Bouwkunst. 638e Algemeene Vergadering, gehouden op 

g 19 Januari j.1. in het gebouw der . 

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 Bestuur  is voltalli g aanwezig met uitzondering van den heer 
. , die schriftelij k had kennis gegeven ver-

hinderd te zijn. 
. de heerF. W. . Poggenbeek. opent de eerste ver-

gadering in 1914 met een woord van welkom aan de leden, welke 
slechts weinig in aantal waren, en niet het minst aan den spreker 
van dezen avond, den heer s A. Poel. architect, die zich be-
reid had verklaard een zoo belangrijk onderwerp als -
verbranding en Crematoriumbouw. waarvan door  spreker 
een ernstige studie was gemaakt, voor  deze vergadering nader 
te willen uiteenzetten. t is daarom, dat het door  het Bestuur 
zeer  wordt betreurd, dat het telkens zoo weinig belangstelling 
van de zijde der n ondervindt. 

e notulen der  vorige vergadering worden daarna door  den 
Secretaris voorgelezen en ongewijzigd goedgekeurd. 
Nadat nog door  den Voorzitter  de in het jaar  1913 overleden 

n der  Afdeeling. de heeren Ferd. Engers en W. r 
zijn herdacht, verkrijg t de heer s A. Poel het woord tot 
het houden zijner  hierboven reeds genoemde voordracht. 
n zijn inleiding zeide spreker, dat het onderwerp van zijn 

lezing niet alleen van algemeen belang is. doch dat het ook 
voor de architecten interessant kan zijn. het vraagstuk van 
crematoriumbouw onder  de oogen te zien. 
n d bestaan reeds 35 crematoria, en na het tot stand 
komen van de wet op de lijkverbranding , werd nog door  27 

e steden besloten tot oprichten van crematoria, ter-
wij l in verschillende andere landen als . Frankrijk , Enge-
land. Zweden. Noorwegen en voornamelijk in Japan de lijkver -
branding op groote schaal wordt toegepast. 
Aan de hand van een groot aantal lichtbeelden schetste spr. 
daarop de lijkverbrandingbi j  de inboorlingen in onzen Archipel 
en die in de beschaafde landen van den tegenwoordigen tij d 
door  middel van verschillende systemen van ovens, waarbij 
vooral het oplossen van het schoorsteen vraagstuk een moeilijke 
kwestie schijnt te zijn. 
Na alzoo het hygiënische, aesthetische en economische van het 
vraagstuk te hebben uiteengezet, wil spreker  ook een oogenblik 
stilstaan bij  het juridische bezwaar; hij  wijst er  op, dat sinds 
1876 de lijkverbrandin g in Europa is ingevoerd, doch nog nooit 
werden er  vanwege de justiti e bezwaren geuit, ten aanzien 
van opgravingen bij  vergiftigingsmoorden; integendeel schijnt 
ook uit de asch eventueele vergiftiging te kunnen worden 
geconstateerd. 
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Op godsdienstige bezwaren wil spr. in een technische verga-
dering niet ingaan. 

a komt spreker  tot den crematoriumbouw; dit is een mo-
dern vraagstuk, waardoor  men zich niet op de historie kan be-
roepen. e meeste crematoria hebben den vorm van een ouden 
tempel of kapel, en uit de groote serie lichtbeelden, welke op 
het doek worden gebracht, blijkt , met welke zorg de verschil-
lende ontwerpers er  naar  streefden den schoorsteenbouw zoo-
veel mogelijk niet te doen spreken en in de architectuur  van het 
geheel op te nemen. t nog weinigen daarin op bevredigende 
wijze slaagden, kwam vri j  duidelij k op den voorgrond. Bij  een 
enkelen bouw had men den hoogbouw van den schoorsteen ge-
heel achterwege gelaten en de rook en gassen door  middel van 
een motor  helpen wegvoeren. 
Ook de verschillende oplossingen van de aschbewaring, die niet 
altij d even aesthetisch is. worden op het doek gebracht. t as-
pect van de verzameling urnen in zulk een hol is niet fraai, zoo-
als in het crematorium „Pére "  duidelij k blijkt . e beste 
wijze voor  het bijzetten der  asch is deze in den grond te begra-
ven en met eenvoudige gedenkteekenen af te dekken. 

e heer  Poel geeft daarna een met teekeningen toegelichte ver-
klarin g van het door  hem ontworpen crematorium, gebouwd 
op Westerveld bij  Velzen. zijnde het eerste in ons land. 
Onder  de vele fraaie lichtbeelden welke door  spreker  worden 
vertoond verdienen vooral vermeld die van den omvangrijken 
bouw der  Crematoria te g en , waarvan ook de 
binnen architectuur  door  spreker  wordt behandeld en de ver-
braudingswijze nader  worden duidelij k gemaakt. 

t een woord van dank van den Voorzitter  aan den spreker 
voor  zijne belangrijke en intressante voordracht stemmen alle 
aanwezigen in. 

a worden de volgens de Agenda vermelde huishoudelijke 
aangelegenheden behandeld. 

g over  1913 wordt door  den Secretaris uitgebracht 
enonder  dankzegging doorde vergaderinggoedgekeurd,evenals 
het door  den Penningmeester  uitgebrachte finantieel verslag, 
hetwelk inmiddels door  een finantieele Commissie, bestaande 
uit de n . Betz, J. . Schroder  en . Zwiers, nauwkeurig 
was nagezien en volkomen in orde bevonden. 

a wordt de begrooting over  1914 in behandeling genomen 
en goedgekeurd. 
Bij  de Bestuursverkiezing, ontstaan door  het aftreden van de 
heeren . B. N. Bolderman en J. Bakker, worden met algemeene 
stemmen gekozen de heeren F. 's Jacob en J. W. F. , 
aan welke leden door  den Secretaris van hunne benoeming 
kennis zal worden gegeven. 
Alsnu komt de benoeming vaneen Voorzitter  aan de orde. e 
heer  Poggenbeek deelt opnieuw zijn bezwaren tegen een 
eventueele benoeming mede, maar  verklaart zich ten slotte, op 
aandrang van verschillende zijden gedaan, bereid neg voor  één 
jaar  die functie op zich te willen nemen. 
Op voorstel van het Bestuur  wordt door  de vergadering goedge-
keurd, dat voor  de plaatsing in een der  nissen van het beeld van 
Jacob van Campen een bedrag van f 25. door  de Afdeeling zal 
worden bijgedragen. 

e voorzitter  spreekt daarna nog een woord van dank tot de beide 
aftredende Bestuursleden voor  hetgeen zij  in het belang der 
Afdeeling gedurende den tij d van hun Bestuursfunctie hadden 
gedaa:i, en dankten verder  de aanwezige leden voor  hunne ge-
toonde belangstelling, waarna de vergadering wordt gesloten. 

e Secretaris der  Afd . Amsterdam, 

J. . 

. 

S OVE -
BOUW N E . 

 C. W. . 

e beschouwingen over , die 
hier  volgen, knoopen zich vast aan een be-
paald geval, de Cuneratoren te . t 
kwam mij  wel gewenscht voor; ten eerste 

omdat het onderhavige geval op treffende wijze de be-
doeling toelicht en ten tweede omdat het een groot ge-
noegen is op dit zoo schoone architektuurlichaa m nog 
eens in het bijzonder  de aandacht te kunnen vestigen. 

e Cuneratoren te n is den meesten Nederlanders 
niet vreemd, al hebben velen hem meer  van verre ge-
zien dan van nabij. n zagen hem vanaf de 
spoorbrug over  den n op het traject Amersfoort -

n en een kreet van bewondering ishun dan allicht 
ontsnapt, wanneer  het schilderachtige stadje met zijn 
roode daken en zijn prachtigen toren, die de geheele 
omtrek als het ware stempelde, een oogenblik in het 
portierraampj e verscheen, om langzaam, zoo men naar 
het Zuiden ging, of meer  plotseling, zoo men zich naar 
het Noorden wendde, uit het gezicht te verdwijnen. An-
deren zagen hem vanaf de stoomboot, die den n op- of 
afvoer, weer  anderen vanaf den mooien straatweg, die 
van n over  Amerongen en n naar  Arnhem 
leidt. Wie, al of niet toevallig, iets langer  in het stadje 
vertoefde, liep allicht het stukje uiterwaard eensom, 
dat ten Zuiden van de plaats zich langs de rivier  uit-
strekt en hij  zat dan ook wel even neer  bij  het Veerhuis, 
om ook van hier  het merkwaardige stadsgezicht te aan-
schouwen, waarin de toren wederom het alles beheer-
schende hoofdmotief vormt. En, wie eenige dagen in dit 
zoogenaamde nest mocht vertoeven, zag den toren niet 
éénmaal maar  tientallen malen per  dag, van uit de 
hoogte en vanuit de diepte, van voren en van overhoeks, 
in den morgennevel en in het avondrood, nu weer  te mid-
denvan de roodbedaktehuisjes, dan rechtop dengrooten 
straatweg en dezen geheel afsluitende, nu eens uitschie-
tend boven de woninkjes van een hobbelig straatje, dan 
weer  als éénling, los van zijn omgeving, gevat tusschen 
de knotwilgen van een lage weide of, vanaf een heuvel-
helling, geheel uit de verte, als een kostbaar  kleinood 
gesteld tusschen een paar  boomen, een sprookjesachtige 
verschijning uit de late , zooals wij  die 
wel kennen uit de verluchte gebedeboeken van dien tijd . 
Ge raakt den toren gedurende uw verblij f in het stadje 
niet meer  kwijt . j  vervolgt U overal waar  ge gaat. Of 
ge opklimt naar  den Grebbeberg met zijn prachtige ge-
zichten op den n en de Betuwsche landouwen, of ge 
den Achterberg bestijgt om op het hoogste punt als bij 
verrassing stil te staan, daar  waar  de vérgezichten over 
Betuwe en Veluwe elkaar  raken, of ge het Jodenbergje 
bezoekt om U te verlustigen in de heerlijkheid der  be-
groeide heuvelen, of ge met de Veerpont naar  de over-
zijde gaat om het land van de „bongerds"  met eigen 

38 

oogen te aanschouwen en het ..kleine rivierke "  een be-
zoek te brengen, overal waar  ge U wendt of keert gaat de 
Cuneratoren een goed eind weegs met U mede en laat 
hij  U zijn slanke lichaam onder  alle denkbare omstan-
digheden zien, nu als beheerscher  van de lage landen, 
dan als een voorpost van de zich achter  hem opstuwen-
de heuvelmassa's van den hoogen begroeiden grint -
grond. Nu zou de toren U kunnen gaan vervelen als dat 
in zijn aard lag of ge zoudt er  onverschillig onder  kun-
nen worden, wat eigenlijk al niet veel beter  zou wezen. 

r  hij  kan ook bij  elke nieuwe kennismaking in ver-
hoogde mate uw aandacht trekken, hij  kan zich steeds 
compleeter  toonen,steeds veelzijdigerja hij  kan een zoo 
klaar  en af architektonisch lichaam blijken te zijn, een 
zich zoo aan alle omstandigheden aanpassende schoon-
heid, een zoo natuurlij k en vanzelfsprekend iets, dat hij 
U niet meer  met rust laat, daar  iets zoo compleets toch 
te ongewoon is, om tenminste niet een poging te wagen 
het geheim van zoo mooi een ding eenigszins nader  te 
komen. s het dus wonder  dat het mij  bijzonder  aange-
naam was eenige beschouwingen over w 
in de architektuur  aan een dergelijk geval te kunnen 
vastknoopen? 

Bij  de beoordeeling van een hedendaagsch architekto-
nisch werk komen factoren in aanmerking waarover  te 
twisten en waarover  niet te twisten valt. Tot de eerste 
reken ik die welke met de schoonheid in betrekking 
staan, tot de tweede die welke met de kunst verband 
houden. Bij  dit maken van onderscheid tusschen schoon-
heid en kunst (hoe nauw een verband er  tusschen beide 
ook moge bestaan), wil ik dus zeggen dat er  in de bouw-
kunst een aantal factoren zijn die samen het schoon-
heidsbeginsel vormen en dat deze factoren genoemd en 
beoordeeld kunnen worden; verder  dat er  andere fac-
toren zijn die de kunst (de kunst hier  in den zin van de 
karaktervoll e vertolking van het dieper  geschouwde) 
raken en dat deze factoren vallen buiten het algemeen 
erkende en beoordeelbare. 

t dit de meest zuivere verhouding tusschen schoon-
heid en kunst is zou ik niet durven beweren, wel, dat 
het de verhouding is zooals ze op het oogenblik het 
best gesteld kan worden, om tot een beoordeeling te 
leiden. Want er  laat zich ook een toestand denken 
waarbij  de bouwkunst wortelt in den eigen tijd , waarbij 
zij  dien tij d als kuituurtijdper k vertolkt , waarbij  de 
steenen wederom spreken (steenen in den zin van het 
bouwmateriaal) van wat er  omgaat in het menschdom 
aan verlangens en idealen. Ook in zulk een tij d zal de 
kunst slechts door  enkelen in het leven worden ge-
bracht, maar  meerderen zullen haar  verder  kunnen dra-
gen en allen zullen haar  kunnen begrijpen, omdat ze is 
gegroeid uit en samengeweven met de wordende maat-
schappij. n zulk een tij d werkt de kunst door, ook daar 
waar  ze niet direkt is ontstaan, wij l ze een bodem vindt 
waarop ze kan voortgroeien en de idééën, die enkelen 
in daad hebben omgezet, worden daar  gemeengoed. 
Zoo ontstaat dan een gemeenschapskunst, wat wel niet 
zal willen zeggen dat het daarstellen van kunst alge-
meen is geworden, maar  dat het kunstbegrip zich ver-
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Fig. 1. Platte-grond van de St. Cunerakerk te n met 
doorsneden van den toren op verschillende hoogten. 

algemeend heeft en de kunst van die enkelen, welke in 
hun werken hun tij d tot uitdrukkin g hebben gebracht, 
als de leidende en algemeene kunst wordt aangenomen. 
Op het oogenblik is de toestand eenigszins anders. A l 
wat de kunstenaar  thans doet, nadat de, reeds per-
soonlijke, idee zich aan hem heeft opgedrongen, is weer 
persoonlijk maakwerk, maar  ook dit maakwerk kan van 
bijzondere beteekenis zijn, wanneer  deze kunstenaar 
de regelen der  schoonheid, die hij  uit den aard van zijn 
wezen reeds bij  intuïti e kent, heeft leeren beheerschen 
en toepassen. 

e schoonheidsregelen omvatten, voor  zoover  het 't 
geval als zoodanig betreft (dus voor  zoover  de maat-
schappelijke en geestelijke stroomingen, het klimaat, 
de bodem, het stads- en landschapsbeeld, het pro-
gramma en alle factoren, die het hoofdkarakter  van 
het bouwwerk zullen helpen vaststellen, hun invloed 
hebben doen gelden), den w en de 
lichaamsverhouding, de vlakindeeling en de vlakver-
houding, de kleursamenstelling en de kleurverhouding, 
de schaal.de lijnbeschrijving , de detailleering en de ver-
siering, het materiaal en de technische samenstelling. 

t al deze factoren met elkaar  in verband staan, zich 
meermalen uit elkaar  ontwikkelen, behoeft wel geen 
nader  betoog. Zij  golden vroeger  evenzeer  als thans, 
maar  in vroeger  tij d waren het door  de traditi e geijkte 
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Fig. 2. Opstand van den Cuneratoren met verhoudings-
lijnen en dwarsdoorsneden. 

dingen, die men kende omdat dit zoo in den aard der 
zaak lag, terwij l in een tijd , waarin de schijn het wezen 
heeft verdrongen, ook het begrip van dit wezen op den 
achtergrond is geraakt. 
Wi l men thans een bouwkunstig werk naar  waarde be-
oordeelen, dan is het niet voldoende dat men zijn gevoel 
alleen laat spreken over  het kunstgehalte van het werk. 
W~ant de garantie, dat dit kunstgehalte op goede grond-
slagen berust, is niet meer  aanwezig, de goede traditie , 
die voor  de schoonheid van dit kunstgehalte instaat, 
ontbreekt. n zal dus het werk weer  naar  de regelen 
der schoonheid dienen te onderzoeken, om te zien of 
wat het gevoel zegt, wel door  zuivere grondbeginselen 
wordt bevestigd. En nu zijn het juist de mooie en tref-
fende werken uit het verleden, die ons prachtige voor-
beelden geven van deze grondbeginselen en die ons in 
levende lijv e toonen hoe de bouwkunst hare schoon-
heidsregelen onder  bepaalde omstandigheden in daad 
heeft omgezet. e werken zijn zeker  ook belangwek-
kend om de kenmerkende detailvormen waarin ze ge-
kleed zijn, maar deze detailvormen, waaraan wel eens 
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al te veel waarde is gehecht, zijn toch niet datgene 
waarom het in de eerste plaats gaat. Vóór deze vormen 
gaat de juiste, natuurlijke , aan de orde zijnde oplossing 
van het vraagstuk, in architektonischen zin. e meest 
directe, uit den aard van haar  wezen voortvloeiende 
oplossing van het gestelde vraagstuk voert als van zelf 
terug tot een beperkt aantal mogelijkheden, waarin het 
verband tusschen vraag en oplossing in zijn juiste waar-
de is behouden gebleven. Zulk een ongedwongen, zich-
zelf als het ware leidend geval, dat door  het genie of 
het talent van den bouwmeester  kan geijkt worden, een 
enkele maal tot een stuk kunst, meerdere malen tot iets 
schoons, maar  zonder  uitzondering tot iets dat juist en 
goed is, mag steeds op de belangstelling aanspraak ma-
ken en zal in zijn soort ook altij d aan de orde blijven. 
"Waar we dus in de historische stijlen voorbeelden vin-
den van zulke juiste oplossingen van een gesteld vraag-
stuk en waar  bovendien deze juiste en natuurlijk e op-
lossingen tot een schoon geval hebben geleid, daar  zijn 
deze voorbeelden voor  ons van het hoogste belang, niet 
om de oplossing na te maken, nog minder  om de detail-
vormen te copiëeren waarin deze oplossing is gekleed, 
en die eigenlijk ook al weer  een natuurlij k uitvloeisel 
ervan zijn, maar  om er  uit te leeren wat in de architek-
tuur  het verband beteekent tusschen oorzaak en gevolg. 
En wanneer  dan daarenboven in zulk een, ons door  het 
verleden nagelaten, oplossing de aesthetische ervarin-
gen van eeuwen zijn neergelegd, dan mag het geval met 
volle recht een openbare les in de bouwkunst genoemd 
worden. 

t bouwkunstig vraagstuk, dat bij  den Cuneratoren te 
n aan de orde was en dat zich reeds eeuwen had 

herhaald, omvatte, afgescheiden van alle reeds genoem-
de factoren die het karakter  van de architektuur  in al-
gemeenen zin helpen vaststellen, de aesthetische oplos-
sing van den overgang van een vierkant op een punt. 

t vierkant was de plattegrond van den toren, de punt 
de stang van het kruis. t vraagstuk gold hier  een to-
ren en het gevolg was dat het eenerzijds zeer  eenvou-
dig, anderszijds zeer  moeielijk in de oplossing werd. 
Eenvoudig was het omdat de plattegrond, die als uit-
gangspunt voor  de oplossing diende, niet eenvoudiger 
kon zijn, of het zou een cirkel moeten wezen. k 
en ingewikkeld was het omdat het een toren betrof en 
de toren van alle bouwkunstige lichamen datgene is, 
hetwelk zich van alle zijden het meest bloot geeft, dus 
dat hetwelk zich van de meest verschillende standpun-
ten aan den beschouwer vertoont. e toren is alzoo het 
bouwkunstig lichaam, dat voor  zich het meestaf in zijn 
opbouw moet zijn en eischt dientengevolge een zoo vol-
komen mogelijke oplossing van het ruimtevraagstuk. 
Over  het algemeen kan men zich bij  de beschouwing 
van een gebouw (van buiten) vij f fazen denken, en de 
toren is hiervan de meest treffende illustratie . n de 
eerste plaats laat een gebouw zich beschouwen als 
massa en in dit geval treedt in hoofdzaak de silhouet-
werking op den voorgrond. Vooral tegen den val-
lenden avond, wanneer  de onderdeden aan het oog zijn 
onttrokken, krijg t de massawerking, het silhouet, een 

zeer  groote beteekenis en kan een mooi ge-
troffen massaopbouw een machtige werking op 
den beschouwer uitoefenen. Ons vaderland is 
nog rij k aan oude gebouwen met mooi silhouet. 
n de tweede plaats ziet men aan een gebouw 

de groote indeelingen, dus de verdeeling van 
de massa in grondlichamen of samenstellingen 
van deze lichamen. n moet hiervoor  al iets 
meer  naderbij  komen dan voor  het erkennen 
van de massawerking en het blijk t dan dat de 
mooiste en treffendste gebouwen zich op meest 
natuurlijke , streng stereometrische, wijze uit hun 
plattegrond ontwikkelen, dat de stereometrische 
opbouw logisch en eenvoudig is. s deze dit niet, 
geschiedt de ontwikkeling op onnatuurlijk e ma-
nier, is de betrekking tusschen innerlij k en uiter-
lij k afwezig, dan sticht het gebouw verwarrin g 
bij  den beschouwer en kan het moeielijk door 
verdere kunstmiddelen de belangstelling blijven 
wekken. n de derde plaats ziet men de in hoofd-
partije n ingedeelde vlakken der  grondlichamen 
(dus de gevels) en om deze naar  waarde te kun-
nen schatten moet men alweer iets nader  treden. 
Ook de kleur  komt nu meer  en meer  tot haar 
recht. e details maken zich nu langzamerhand 
van de groote partijen los en vragen voor  zich de 
aandacht. , hoofdlichamen en zelfs de 
groote vlak-indeelingen onttrekken zich meer 
en meer  aan het oog, hoe korter  de afstand van 
den beschouwer tot het bouwkunstig lichaam 
wordt . En ten slotte, als toegift bijna en toch 
ook weer  al iets van bijzonder  belang, vraagt de 
versiering de aandacht, nu de belangstellende 
kijke r  tot vlak voor  de onderdeden is genaderd 
en van alle factoren, die bij  den opbouw een rol 
hebben gespeeld, naar  waarde heef t genoten. Aan 
een toren, die zich onder  geen omstandigheid aan 
het oog kan onttrekken, wordt dus het uiterste gevraagd 
wat architektonische hoedanigheden, vooral als ruimte-
lichaam, betreft, vandaar  het belangwekkende van den 
toren als studiemateriaal op het gebied der  ruimte-
werking. 

r  betrekkelij k weinig vormen spreken bij  den 
lichaamsopbouw een rol . t zijn de kubus, het prisma, 
de piramide, de bol, de cilinder  en de kegel, benevens 
de afleidingen hiervan. Bij  alle werkelij k mooie archi-
tektonische oplossingen ziet men de lichamen zuiver 
te voorschijn treden, hoe schijnbaar  ingewikkeld het 
geval ook moge lijken . r  komt er  iets klaars en 
overzichtelijks in de oplossing, want, waar  de vormen 
zich op verklaarbar e wijze uit den plattegrond en uit 
elkaar  ontwikkelen, groeit het lichaam als het ware uit 
zijn wortel en is elk deel de zuivere omschrijving van 
een zuiver  gesteld geval. e uiterlijk e verschijning 
wordt aldus de vertolking in architektonischen zin van 
het innerlij k wezen en een rationeele lichaamsopbouw 
vloeit daar  als van zelf uit voort. Toch is hiermede 
slechts één zijde van het wezen der  architektuur  ge-
noemd, al is het ook een zeer  belangrijke. e bouwkunst 

fep i 

Fig 3. Schets van den Cuneratoren gezien vanaf het Veerhuis. 

heeft, als kunst, meer  kanten ; men denke slechts aan den 
bouwkunstigen vorm als zinnebeeld. (Zie G. Semper: 

r  Stil in den technischen und tektonischen . 
Bij  de oplossing van het torenvraagstuk paste de bouw-
meester  een werkwijze toe die reeds door  de ervaring 
van meerdere geslachten geijkt was geworden: hij  liet 
het vierkant overgaan in een achtkant en trok het acht-
kant langzaam samen tot een punt. 

t geval lijk t eenvoudiger  dan het is. t prisma toch, 
dat zich op het vierkant grondvlak verheft, vertoont 
van verschillende kanten gezien (recht en overhoeks) 
zeer  afwijkende breedteafnietingen, terwij l dat, het-
welk het achtkant grondvlak als basis heeft, zich onder 
alle omstandigheden vri j  wel gelijk blijft . Er  ontstaan 
dus in de verhouding van den lichaamsopbouw ver-
schillen die zeer  aanzienlijk kunnen worden en die kun-
nen leiden tot zeer  afwijkende optische effekten. Van 
de oplossing van dit zeer  moeielijk ruimtevraagstuk, in 
architektonischen zin, geeft de Cuneratoren ons een bij -
zonder  geslaagde oplossing, wel haast de meest ge-
slaagde die ons vaderland bezit, een oplossing die zóó 
zonder eenige aarzeling of mistasting is tot stand ge-
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Fig. 4. e St. Cunerakerk van binnen, gezien naar  het Zuidertransept 

bracht, waarbij  de kennis van het bouwkunstig effekt 
zóó ver  is doorgevoerd geworden, dat men onwille-
keurig moet aannemen dat hier  het eindresultaat wordt 
geboden van een uitgebreide reeks proefnemingen, dat 
de e toren het laatste woord is van een lange 
voordracht over  een zeer  nauwkeurig omschreven on-
derwerp der  architektuur . Toch ook weer  niet het aller-
laatste, want men kon nog verder  gaan en de toren 
van de O. . V. kerk te Antwerpen geeft ons daarvan 
een voorbeeld. r  het komt mij  voor  dat hier  de 
grens, van wat de monumentaliteit in de bouwkunst toe-
staat, is bereikt, zoo niet overschreden, geworden en 
dat de mobiliteit bij  dit geval reeds haar  intrede heeft 
gedaan op een gedeelte der  architektuur  waarop zij 
niet tehuis behoort. 

e e bouwmeester  ging bij  zijn -
bouw als volgt te werk: Op een vierkant onderstuk, dat 
ongeveer  zoo hoog is als de omgeving en dat slechts 
bestaat uit een prisma met zware steunbeeren, plaatste 
hij  het eigenlijke torenlichaam, dat uit vier  lichaams-
deelen bestaat: een vierzijdi g prisma, een vierzijdi g en 

een achtzijdig prisma door  elkaar  gesto-
ken, een achtzijdig prisma en een beein-
digingsvorm, vroeger  waarschijnlij k een 
achtzijdige piramide, in later  tij d een 
dubbel gebogen dakje van S-vorm met 
een tentdakvormige bekroning. t 
dakje was in den d de 

e spits opgevolgd, zoo-
als de teekeningen van Saenredam ons 
dit vertoonen. r  werd deze, wel niet 
oorspronkelijke, maar  zich zeer  goed bij 
het torenlichaam aansluitende bekro-
ning door  een karakterloos produkt ver-
vangen. Bij  de restauratie, na den brand 
van het einde der  19e eeuw, plaatste de 
hersteller  van den toren, . P. J. . 
Cuijpers, weder  een afdekking in den 
geest van de Saenredamsche teekening 
op liet bouwwerk). 

e knoop van het geval zit dus in het 
tweede lichaamsdeel. Als vierzijdi g 
prisma vervolgt dit deel het onderlig-
gend stuk, als achtzijdig prisma bereidt 
het 't bovenliggend voor. Uit de doorsne-
den, die bij  fig. 2 zijn gevoegd, blijk t dui-
delijk hoe dit is geschied. e hoeken 
van het vierzijdi g prisma van dit tweede 
lichaamsdeel staan los van de kern, 
slechts boven en onder  zijn ze daarmede 
verbonden. n de zijvlakken van het 
achtzijdig prisma, die achter  deze hoe-
ken liggen, is een dubbele uitholling , met 
een beeldje op een baldakij n in elk der 
deelen. Staat men recht vóór den toren, 
dan sluit één der  beide uithollingen pre-
cies de opening tusschen hoekpijler  en 
kernlichaam af en één der  beeldjes ver-
schijnt juist in deze afgesloten opening. 

e toren is dan massief maar  toch zeer  slank, omdat de 
sprongen van het eene lichaamsdeel op het andere zeer 
gering zijn. (Een zeer  gedetailleerde projectieteekening 
van dezen opstand komt voor  in het plaatwerk .de 
Architect "  Jaargang, uitgave van het Genootschap 
„Architectur a et Amicitia") . 

t men op voldoenden afstand om den toren heen, 
dan komt er  beweging in de opening tusschen hoek-
pijler  en achtzijdig prisma. e zichtbare nisvormige 
holte verschuift ten opzichte van den hoekpijler, de 
tweede holte, tot nu toe onzichtbaar, komt voor  den 
dag en de sprong van het tweede lichaamsdeel (nog 
slechts als vierzijdi g prisma te zien) op het derde (het 
zuivere achtzijdig prisma) neemt merkbaar  toe. Tot het 
oogenblik komt dat men voor  een wanverhouding in 
dezen overgang zou gaan vreezen. r  dit oogenblik 
is nog niet aangebroken of de hoekpijlers maken zich 
van het kernlicliaam los en de lucht schiet tusschen 
beide door. Nu verlengt het onderliggend vierzijdi g pris-
ma zich in deze vrij e hoekpijlers, terwij l het bovenlig-
gend achtzijdig prisma in het achtzijdig kernlichaam 
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zijn voortzetting vindt, en de verhouding in het geheel 
is plotseling hersteld. 

r  een nieuwe toren heeft nu de plaats ingenomen van 
den ouden, een toren van verwonderlij k fijn e makelij. 
En het geval klim t tot het wonderbaarlijk e bij  avond-
rood, wanneer  het doorbroken lichaam zich tegen den 
koperkleurigen hemel af teekent en ook het geheel door-
broken bovenliggend achtzijdig prisma zijne fijn e lijnen 
op den rooden achtergrond neerschrijft. 

t betreft hier  een toren, het had ook een ander  ge-
bouw kunnen zijn, waarbij  een uitnemende gedachte zóó 
mooi in vorm was gegoten. t was dan natuurlij k een 
ander  geval en een andere oplossing geworden, maar 
het leert ons thans en zou ons ook dan leeren wat ruim -
tekunst is en wat lichaamsopbouw beteekent en als 
zoodanig is het, ik zeide het reeds boven, een schitte-
rende openbare les in de architektuur , één van de vele, 
die onze vaderlandsche bouwkunst geeft aan allen die 
kunnen en willen opmerken en aannemen. ') 
Wat doet het er  nu eigenlijk toe of de vormen van dezen 
toren Gothisch zijn? n ze niet ook anders kunnen 
wezen zonder  aan de waarde van dezen lichaams-
opbouw, aan deze ruimtekunst bij  uitnemendheid, te 
kort te doen? e Gothische vormen sluiten zich uit-
nemend bij  het geval aan, met andere vormen ware dit 
wellicht ook het geval geweest. r  het is in zekeren 
zin weer  zeer  belangrijk dat de detailvormen Gothisch 
zijn, want het blijk t nu niet alleen hoe mooi een be-
paalde tij d een idee in vorm kon zetten, maar  ook hoe 
mooi hij  een vorm tot in onderdeden kon ontwikkelen. 

t is die ontwikkeling, die eigenaardige wijze waarop 
de verhouding der  deelen is vastgesteld, waarop de 
vlakken zijn ingedeeld, waarop de lijnen zijn beschre-
ven, waarop de schaal is gesteld, de detailleering en 
de versiering zijn volbracht, waarop het geheel tech-
nisch is opgebouwd in zijn materiaal, die het werk 
afmaakt en stempelt tot een goed stuk architektuur . 
A l deze factoren, in verband met elkaar, zullen voor  de 
bouwkunst altij d hun waarde behouden en elke tijd , 
die ze op de meest ernstige en juiste wijze naar  eigen 
inzichten, behoeften en krachten in toepassing brengt, 
zal zijn voortbrengselen, zoo deze zijn ingeleid door 
hen, die door  hun buitengewone gaven als leiders 
mogen optreden, ook in de ri j  der  goede dingen kunnen 
zien plaats nemen. t is voor  onzen tijd , naar  mijne 
meening, al heel veel, want reeds de afwezigheid van 
leelijkheid, van onbegrepenheid en onvoldragenheid 
en de aanwezigheid van ernst en inzicht zou aan de 
bouwkunst van onzen tij d ontzaglijk ten goede komen. 
(Op de schets in fig. 3 is de e toren voor-
gesteld zooals hij  zich laat zien vanuit den moestuin 
van het Veerhuis, op het oogenblik dat de hoekpijlen 
zich juist van het kernlichaam hebben losgemaakt.) 
Boven werd reeds even gesproken van den toren der 
O. . V . k te Antwerpen, een werk van den bouw-

') Een voorbeeld van lichaamsopbouw daf. zij  het ook in geheel 
anderen vorm, van hetzelfde beginsel ten opzichte van het 
optisch effekt uitgaat, is de Zuiderkerkstoren te Amsterdam. 

of 

Fig. 5. Bekroning der  O. . V. k 
te Antwerpen. 

meester  Appelmans en dat, naar  men zegt, een ver-
dieping lager  is uitgevoerd geworden dan oorspronke-
lij k bedoeld was. Ook hier  gold het de oplossing van 
het bouwkunstig vraagstuk om den overgang te zoeken 
van een vierkant op een punt. 

e ontwerper  paste een zeer  merkwaardig middel toe 
om den sprong van het vierkant op het achtkant tot de 
kleinste afmeting terug te brengen, een middel dat wel 
een buitengewone mate van zekerheid ten opzichte van 
de lichaamswerking in de ruimt e moest insluiten, om 
niet tot de meest onverwachte ontgoochelingen te lei-
den. j  plaatste het achtzijdig prisma aldus op het 
vierzijdi g dat niet vier  der  zijden van het laatsgenoem-
de evenwijdig waren met de vier  zijden van het eerstge-
noemde, maar  dat vier  der  ribben van het achtzijdig 
prisma waren gericht naar  de middens van de zijden 
van het vierzijdi g prisma. t eerste lichaam vertoont 
zich dan in zijn grootste breedteafmeting en de befaam-
de sprong van vierkant op achtkant wordt daardoor 
reeds tot de kleinstmogelijke afmeting teruggebracht. 
Zeer  hoog opgaande pinakels zetten nu de hoeklijnen 
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van het vierzijdi g lichaam, langs het achtzijdig lichaam, 
voort. e pinakels liggen bijna in één lij n met de tus-
schenliggende steunbeeren van het kernlichaam. Zoo 
zit dus ook hier  het eene lichaam in het andere beslo-
ten, al is het op geheel andere wijze dan te n het 
geval was. r  de Antwerpsche bouwmeester  wilde 
meer  effekt. Op het vrijkomende achtzijdig prisma 
plaatste hij  weer  een vierzijdig , nu veel kleiner  en over-
hoeks op het onderste vierzijdi g prisma gedraaid. t 
vier  hooge losse hoekpijlers beschreef hij  om dit boven-
ste vierkant een ander, thans met de zijden evenwijdig 
aan het onderste. r  bogen verbond hij  beide vier-
kanten, langs de zijden van het buitenste, aan elkaar, 
liet de genoemde losse hoekpijlers eindigen en trok de 
pijler s van het binnenlichaam omhoog. Nu plaatste hij 
als bekroning weer  een achtzijdig prisma binnen deze 
opgetrokken pijler s en verbond dat op kunstige wijze 
daarmede, om ten slotte met een aantal prismatische, 
cilindervormig e en holkegelvormige motiefjes, tot een 
bekroningsmotief vereenigd, het geheel naar  boven in 
een punt te doen eindigen. t men zich dit zeer  sa-
mengestelde, maar  toch zeer  goed ontwikkelbare, geval 
doorgevoerd en voltooid met al zijn bogen, balustrades, 
contreforten, pinakels, puntbogen, traceeringen, kruis-
bloemen, hogels en versieringen zonder  tal, alles echter 
groeiende uit iets voorafgaands dat dezen groei voor-
bereidt, dan kan men zich een voorstelling maken van 
het groote architectonisch effekt van dezen Antwerp-
schen toren, die zich als een doorbroken en met kant 
behangen spits in het luchtrui m verheft. Toch geloof 
ik, gelijk ik reeds boven zeide, dat de grens van wat 
de bouwkunst als monumentale kunst vermag hier  be-
reikt , zoo niet al overschreden is. Fig. 5, ontleend aan 
een lichtdru k uit J. J. van : s 
classes de 1'art dans les Pays Bas", geeft een beeld van 
het bovendeel van genoemden toren. 
n Fig. 1 is de plattegrond van de kerk te n in 

hoofdlijnen afgebeeld en men kan daarop zien hoe de 
toren aan de kerk vast zit. Verband tusschen beide is 
er  niet veel en het zal wel de bedoeling zijn geweest om 
de betrekkelij k kleine en eenvoudige kerk ter  zijner  tij d 
af te breken, om ze, in overeenstemming met den mach-
tigen toren, te herbouwen (de toren werd gemaakt van 
1492 tot 1531, de kerk is ouder). t is misschien maar 
gelukkig dat deze nieuwbouw niet tot stand is gekomen, 
want het kerkj e is in meer  dan één opzicht mooi. 
Prachtig is b.v. de Noordgevel van het schip met zijn 
eenvoudigen baksteenbouw en zijn afgeknabbelden, 
maar  onverbeterlijk in den baksteen gevatten, gehou-
wen steen. Bekoorlij k zijn hier  ook de draagsteentjes en 
de schaal van hun^versiering. i is het hoofdportaal 
aan de Zuidzijd e met zijn forsche zandsteenomlijsting 
en zijn goede indeeling van de draagsteentjes der  ver-
dwenen beelden. Schilderachtig is het gezicht op het 
koor  met de aangebouwde sacristy en den mooien 
toren, die zijn achtkant van gehouwen steen hoog boven 
dezen baksteenbouw doet uitsteken en nu ook zijn 
geestig trappentorentje laat zien. dat zoo fraai in dit 
achtkant staat. Een wanklank in dit samenspel vor-

men de topgevels van de transeptgevels. t oude koor 
wordt nu als cathechesatiekamer gebruikt, de oude 
sacristy is consistoriekamer geworden. Een onfraai 
poortj e geeft aan de achterzijde van het koor  toegang 
tot beide. m de kerk is het oude kerkhof met een 
muurtj e van de hellende straat afgesloten, een beeld 
van een lang verleden. 
n het voormalige koor  staan nog de eikenhouten koor-

banken en in de sacristy bevindt zich een ordinair 
ameublement, een gesloten deurtje, waarachter  een 
voorbeeld van oud kunstsmeedwerk, en een paar  af-
drukken van teekeningen van Saenredam, voorstellende 
de kerk van binnen en de kerk van buiten. Boven den 
vuilen wand een fraai kruisgewelf op ribben. r  een 
ouden eikenhouten deur, met de bekende Gothische vier-
kanten met cirkelversiering en ijzeren hang- en sluit-
werk, komt men over  een portaaltje, waarin de over-
blijfselen van een wenteltrap, nu door  het verkeerde 
poortj e beneden ontsteld, in het oude, reeds genoemde, 
koor  en vandaar  in de kerk, die ook nog toegangen in 
de Noord- en Zuidgevels heeft. e "Westelijk e toegang, 
vanaf den toren tot de kerk, is dichtgemetseld). e 
kerkruimt e zelve bestaat uit een viertal even hooge 
schepen met eenigszins koepelvormige kruisgewelven 
op ribben (op twee plaatsen, Zuidertoegang en "Wester-
toegang, tot stergewelven omgewerkt). Zij  maakt, uit 
het oogpunt van ruimteverdeeling, een eenigzins koelen 
maar geen onaangenamen indruk . Tusschen kerk en 
koor  bevindt zich het oude okzaal, het zangkoor, een 
eigenaardig voorbeeld van deze scheppingen, die meer 
en meer  zeldzaam worden. t was tot vóór korten tij d 
met een onsmakelijk geel en wit sausje overdekt, welk 
vandalisme men in den zomer van het vorig jaar  bezig 
was ten goede te keeren. Aan de transeptmuren hangen 
twee fraaie opschriftborden, die men den vorigen zomer 
op de tentoonstelling van kerkelijk e kunst te 's -
bosch kon bewonderen. e glas-in-loodvullingen in de 
vensters zijn onbeduidend. Aan den preekstoel en den 
voorlezersstoel vindt men mooie koperen draagarmen ; 
jammer is het dat even mooie lichtkronen in de kerk-
ruimt e ontbreken. 

Achter  in den Noordwesthoek is een deurtje, waar-
achter  de overblijfselen van een steenen wenteltrap, 
die naar  een, nu volgestorten, onderaardschen gang 
leidt. Naar  men vermoedt voerde deze gang naar  het 
oude klooster, dat zich in de n verhief op 
de plaats waar  later  het kasteel en de tuin van Frede-
ri k van de Paltz werden aangetroffen (nu de stalling 
met omgeving van het logement .de koning van -
marken") . Onder  den kerktoren is een bewaarplaats 
van bouwfragmenten, afkomstig van toren en kerk vóór 
den laatsten brand. 

e toren is te beklimmen, eerst door  een wenteltrap in 
den Zuidwesthoek, daarna door  een aan de Oostzijde 
van het achtkant. t uitzicht vanaf het tentdakvor-
mige koepeltje, dat men, op zijn tocht langs een enkele 
mooie klok, een geheim kamertje en vele belangwek-
kende ommegangen, bereikt, is zeer  verrassend. Aan 
de Zuidzijd e gaat de blik over  dri e rivieren heen , 

"Waal en , aan de Oost- en "Westzijde volgt hij  den 
n in zijn loop tusschen de lage landen van de Betuwe 

en de hooge landen van de Veluwe, in het Noorden 
rich t hij  zich op de straatjes van het hellende stadje, 
zweeft over  de tabakstuintjes in den omtrek en over  de 
landouwen van den Achterberg, om zich te verliezen in 
de onafzienbare heide, die hier  en daar  door  prachtige 
boschpartijen wordt gestoffeerd en waarboven de half-
ronde koepel van het luchtgewelf zich uitspant, als 
wilde hij  het menschdom een praktische les geven in de 
aesthetische stereometrie. 

E E . 
Vervolg van blz. 35. 

linsdag 30 r  werd de Tweede " 
 conferentie voortgezet. 

1 e voorzitter  van den bond , prof. dr. 
. Brugmans, heette bij  den aanvang van de confe-

rentie den burgemeester  jhr . , die door  zijn tegenwoordig-
heid blij k gaf van zijn belangstelling in de -
ging, welkom. (Applaus). 
Eerste spreker  was dr. Jan , die behandelde het onderwerp : 

n van Bouwwerken". 
. f begon met te verklaren, dat hij  niet het restaureeren 

van oude gebouwen in het algemeen wilde bespreken. t vraag-
stuk behoort tot de bevoegdheid der  archeologen en architecten 
en schijnt hem als zoodanig vreemd te zijn aan de bemoeiingen 
van den Bond . 

r  al behooren de wetenschappelijke en technische kanten 
van deze quaestie hier  niet thuis, zij  heeft toch ééne zijde, die 
zeker  ook een lichaam ter  harte gaat als , dat zich het 
behoud der  schoonheid van Nederland ten doel stelt. Want de 
oude gebouwen, de ..monumenten", vormen een belangrijk deel 
der schoonheid van het land en de vraag moet worden gesteld 
of deze schoonheid geen gevaar  loopt, door  het restaureeren te 
worden geschonden. Spreker  wil niet verhelen, dat deze vraag 
zijns s bevestigend moet worden beantwoord. t wenscht 
hij  door  het vertoonen van lichtbeelden duidelij k te maken 
Bij  het vertoonen van een gerestaureerd en een nog niet geres-
taureerd gedeelte der  kathedraal in n Bosch merkt hij  op, 
dat een gebouw bij  elke restauratie veel van zijn schilderachtig-
heid verliest. Juist het eenigszins vervallen aanzien geeft aan 
een oud gebouw groote bekoorlijkheid . e kleur  der  verweerde 
steenen, het afgesletene der  vormen behooren bij  de voorstel-
ling die onbewust in ons leeft als wij  denken aan een oud ge-
bouw. Wij  weten, dat dit werk oud is en ons schoonheidsgevoel 
wordt daarom niet bevredigd, als wij  dit oude er  niet aan kun-
nen zien. 

t zou echter  onverstandig zijn, om deze reden elke herstel-
ling af te keuren. Want wordt zij  nagelaten, dan is het oogenblik 
nabij , waarop een oud gebouw aan algeheel verval zal zijn prij s 
gegeven en daarenboven laat reeds de bestemming der  meeste 
monumenten niet toe, dat zij  er  al te verwaarloosd uitzien. n 
denke aan een kerk. een raadhuis, een woonhuis, die zoowel om 
practische redenen als ter  will e van de waardigheid den indru k 
moeten maken, van in welstand te verkeeren. 

e monumenten", gebouwen, die men niet meer  gebruikt, 
en ruïnes late men onaangeroerd; men doe er  niet meer  aan, 
dan noodzakelijk is o n ze in stand te houden. e monu-
menten"  dienen grondiger  te worden aangepakt; hier  mag men 
zelfs de geheele vernieuwing van constructief belangrijke ge-
deelten niet achterwege laten. r  men dient hierbij  wel er 
van doordrongen te zijn, dat dit ingrijpen geschiedt ten koste 
van een deel der  schoonheid van het monument; men beperke 
het daarom tot het wezenlijk onmisbare. Wat men doet aan een 
oud gebouw, men doe het steeds met den grootsten eerbied. 
Wie een monument wil restaureeren, moet in de eerste plaats 

een fij n voelend kunstenaar  zijn. Een geleerde, die de.oude stij-
len op zijn duimpje kent, is voor  dit vak minder  bruikbaar  dan 
een architect, die desnoods weinig van die oude stijlen mag we-
ten, maar  die gevoel heeft voor  verhoudingen en goede vormen ; 
die weet te zorgen, dat, wat hij  doet aan een oud gebouw zich 
harmonisch daarbij  aansluit. 

j  zal dit reeds onmiddellijk  kunnen toonen door  de bouwstof-
fen, die hij  voor  de herstelling kiest; hij  zal, bijvoorbeeld, niet 
aan een oud monument in baksteen opgetrokken, vernieuwingen 
uitvoeren met machinale steen, die bij  de oude baksteen en de 
daarvoor  gedachte vormen niet past. j  zal werken met de le-
vendiger  geschakeerde en zich warmer vertoonende handvorm-
steen. h hij  zal ook ernstig hebben te overwegen, in hoeverre 
er  reden bestaat, om oude vormen toe te passen. j  zal zich 
hebben af te vragen, of het niet de voorkeur  verdient, zijn eigen 
taal te spreken door  zich te bedienen van de vormen uitzij n 
eigen tijd . 

t heeft in de negentiende eeuwalseenaxiomagegolden.dat 
herstellingen en zelfs uitbreidingen van oude gebouwen be-
hoorden te geschieden in den oorspronkelijken stijl van het mo-
nument. Oppervlakki g gezien lijk t dit zeer  aannemelijk. r 
het is wel opmerkelijk , dat men er  in de bloeitijdperken der 
bouwkunst heel anders over  heeft gedacht. 
n den tij d der  Gothiek heeft men zonder  aarzelen e 

gebouwen hersteld in Gothischen trant en de e han-
delde in den regel ook zoo, al zijn er  enkele voor  beelden — als 
de Gothische toren, door  Jacob van Campen voor  de Nieuwe 

k te Amsterdam ontworpen van een andere opvatting. 
r  lichtbeelden deed de spreker  zien. hoe meu oudtijds bij -

voorbeeld bij  een Gothisch gebouw n wist 
aan te wenden, zonder  daardoor  de e van het geheel 
te verbreken; dit geschiedde door  een gelukkige toepassing der 
kunstwaarde van een „tegenstelling" . Zoo wees hij  op het ge-
vaar, dat de schoonheid der  monumenten bedreigt, indien een 
al te streng stijlpurism e het restaureeren beheerscht j  wees 
er  op, dat men indertij d ter  will e der  eenheid van stijl het 
prachtige oxaal uit de St. Janskerk in n Bosch had verwijder d 
en verkocht. 

r  het vertoonen van lichtbeelden, die monumenten vóór en 
na hun restauratie weergaven, deed de spreker  uitkomen, hoe 
belangrijk hun uiterlij k gewijzigd was, omdat men had getracht, 
hen terug te brengen tot den éénen stijl van hun oorspronke-
lijke n toestand. 
Vooral de torens in ons land hebben daardoor  gedaantewisse-
lingen ondergaan, zooals de toren der  Groote k in n g 
en die der  St. Servaaskerk te . Toch is de schoonheid 
van het Nederlandsche landschap voor  een niet gering deel te 
danken aan de zoo verschillende en daardoor  voor  iedere plaats 
krakterisitieke n vorm der  kerktorens. n oorspronkelijke pira-
midale spits is gewoonlijk, nadat zij  verbrand was. vervangen 
door  een nieuwe van geheel anderen vorm, een open koepeltje, 
een „peperbus" , de fraai gebogen spits uit de Baroktijd . n 
schendt daarom een dikwijl s juist om zijn onregelmatigheid, om 
zijn bijzonderheid aantrekkelij k silhouet, door  in de plaats van 
de door  hun verscheidenheid pikante vormen, streng-geome-
trische, op zich zelf juiste, maar  ten slotte eentonige piramides 
aan te brengen. 

Binnen de gebouwen doet het stijlpurism e evenzeer  kwaad. n 
de laat-Gothische consistoriekamer der  Groote k te Breda 
stond vroeger  een zeventiende-eeuwsche schouw, de muren 
waren gewit en een oude boog gaf aan dit vertrekj e een eigen 
charme. n heeft het kamertje in ouden stijl gerestaureerd en 
er  nu een onbeduidend vertrek van gemaakt. 

t zoogenaamde vrijleggen of ontmantelen van een oud ge-
bouw, gelijk hier  endaar  geschiedde door  het velleu van boomen. 
is een tweede gevaar, dat de monumenten bedreigt als zij  wor-
den gerestaureerd. n is daarmede in de eerste helft der  19de 
eeuw begonnen bij  de restauratie en voltooiing van de k 
te , die vroeger  geheel ingesloten was door  huizen. r 
nu het gebouw alleen staat op het open plein, als in een woestijn. 
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heeft het een groot deel van zijn schoonheid verloren. Juist de 
huizen er  omheen deden degrootsche afmetingen uitkomen. 
Verschillende voorbeelden van den minder  schoonen indruk , 
dien vrijgelegde gebouwen maken, werden gegeven. Een kerk 
met hooge muren, oprijzende uit lage huisjes, doet veel beter 
dan een die op een groot plein staat, zonder  verband met haar 
omgeving, als het ware als een curiositeit. 

n nauw verband met het restaureeren van gebouwen staat het 
vraagstuk van hunne uitbreiding . e spreker  betoogde, dat hier-
bij  vooral van groot belang is het vraagstuk der  stijleenheid. j 
meende, dat niet het voortzetten van den ouden stijl de meest 
harmonische oplossing belooft, doch dat het beleidvol toepassen 
der opvattingen van den nieuwen tij d de voorkeur  verdient. Als 
voorbeeld van den slechten indruk , dien het voortgaan in den 
ouden stijl 'maakt, wijst de spreker  op het nieuwe portaal aan de 
Nieuwe k te Amsterdam. Als tegenstelling wijst hij  op het 
fraaie , dat aan de nu gesloopte Nieuwe 
Zijd s l was aangebouwd, en dat. bij  alle verschil in stijl , een 
fraaien indruk maakte. 

Spreker  eindigt met te betoogen, dat ook t een taak 
heeft ten aanzien van het herstellen van gedenkteekenen. -
schut moet zich niet inlaten met het wetenschappelijk geschil 
daarover, doch is verplicht er  voor  te waken, dat door  het restau-
reeren niet de schoonheid der  oude gebouwen wordt aangetast. 

e doet hij  een beroep op de hulp zijner  toehoorders. Een 
ieder  kan, door  het bestuur  van t tijdi g te waarschu-
wen bij  ontmantelingen of stijlzuiveringsplannen, tothetbehoud 
der oude schoonheid medewerken. 

Vervolgens sprak de heer . P. C. de Bazel over: e 
Bouwkunst en het onderwijs" . Spr. wees er  op. dat " 
zich moeten richten op de overweging, watten opzichte van het 
onderwijs faalt, om voor  de toekomst een traditi e te kweeken, 
waardoor  de schoonheid op het platteland verzekerd blijft . Een 
voorname verbetering zal moeten komen van het toekomstig 
geslacht. 
Spr. betoogde, dat de innerlijk e organisatie van het ambachts-
en kunstonderwijs thans veel te wenschen laat. 
Spr. wilde dit niet beschouwd zien, als een verwij t aan hen, die 
zich veel moeite voor  dit onderwijs hebben gegeven en spr. 
bedoelde ook niet. dat. wat gewoonlijk onder  organisatie van 
het onderwijs verstaan wordt. Spr  bedoelde meer  het ideëel 
program voor  de ambachtsbeoefening zelve, welke de kunst-
ontwikkelin g steunen moet en daarin een noodzakelijke factor 
is. wil er  ooit weder  van een gelijkgewekt streven, van eenheid 
in de kunsten sprake zijn. En daarheen moet dan toch ook het 
onderwijs leiden. 

Wij  hebben hierbij  o.a. ook na te gaan. hoe de ambachts- en 
kunstbeoefening zich verhouden tot den z.g. tijdgeest, waar-
mede spr. niet bedoelde, wat men mode zou kunnen noemen, 
maar  het diepe streven, dat onder  alle tijdelijk e vormen te 
onderkennen valt. 
Spr. betoogde, dat er  een leemte is in het onderwijs. e leemte 
ligt voor  een groot deel daarin, dat wezenlijk verband met de 
practij k gemist werd. Spr. bedoelde met dit wezenlijk verband 
volstrekt niet, dat het onderwijs in de school voornamelijk zich 
zou regelen naar  de daarbuiten uitgeoefende practijk . 
Spr. meende echter  het wezenlijke verband, dat bestaat, wan-
neer  een technisch en artistiek begaafd man zich de bewerking 
der materie en het hanteeren der  werktuigen heeft eigen ge-
maakt, met die toewijding, waarvan het volkomen beheerschen 
en kneden van den vorm het gevolg is. Voor  het denken in de 
ruimte, dat aldus ontstaat, wordt het projecteeren op de teeken-
plank alleen dikwijl s in de plaats gesteld en dit is een wezenlijk 
gebrek. 

Ten slotte behandelde de heer e Bazel de quaestie, hoe het 
vraagstuk van den landelijken kleinbouw opgelost moet worden. 

t wordt niet opgelost door  de meening, dat deze kleinbouw 
geheel in handen van goed geschoolde architecten komen moet. 

e landelijke kleinbouw is veeleer  er  op aangewezen daartoe 
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geschikte krachten te vinden in de ambachtsbazen. Uit het moe-
ras waarin, wat den vorm betreft, de ambachten nü zijn geraakt, 
kunnen zij  niet zonder  hulp van buiten verlost worden. e 
hulp moet worden gevonden: 1". in het voorbeeld van goede ar-
chitecten ; 2"  door  goed gericht onderwijs. t voorbeeld van 
architecten kan alleen doeltreffend zijn en steunend voorde 
toekomst werken, wanneer  zij  met de grootste nauwgezetheid 
hun verantwoordelijkheid bewust, alleen zoodanige vormen 
doen uitvoeren, die gezonden redelijk verantwoord, als model 
kunnen dienen voor  de gewone ambachtsbeoefening. 

t is voornamelijk van belang in een tijd , waarin gebrek aan 
inventieve kracht in het vak het gevaar  voor  geheele degenera-
tie en verwildering zoo bijzonder  groot doet zijn. 
Wanneer  het technisch- en kunstonderwijs goed is georganiseerd 
in hooger-, middelbaar- en lager  onderwij  s. dan komt er  behoefte 
aan een ideëel werkprogram voor  dat onderwijs. 
Een voorname factor  bij  onderwijs-organisatie en het onder-
wijs-programma is ook de zorg. dat zooveel mogelijk alleen ter 
zake begaafden daaraan deelnemen. Want door  niets loopt een 
vak zoodanig gevaar, snel af te takelen, als wanneer  het in han-
den komt van hen, wier  liefde niet daartoe uitgaat en wier  zorg 
voornamelijk gericht is op het exploiteeren der  stoffelijke voor-
deden, die het bieden kan. 

p werd gepauseerd. (Slot volgt). 

 VA N E -
. 

(Vervolg van blz. 36. Slot). 
1 et Alg. Bestuur  bestaat uit 32 leden ; elk der  aange-
sloten lichamen is door  2 leden in dit bestuur  ver-
tegenwoordigd, zoodat dit college volop bevoegdge-

| noemd mag worden voor  een gemeenschappelijke 
handeling of oplossing der  gezamenlijke kunstenaars. 

e Commissie voor  het s is in het afgeloopen 
jaar  voortdurend werkzaam geweest om haar  grootsch doel, 
het . symbool en waardig tehuis van de ge-
zamenlijke kunsten en van hare beoefenaren, meer  en meer 
nabij  te komen. 

Aangezien de in 1912 verspreide circulair e op enkele punten 
niet voldoende duidelij k bleek, heeft de commissie in 1913 een 
aanvullende circulair e verspreid. t aantal garanten bedraagt 
205; zooals bekend is. is het minimum der  benoodigde garanten 
250. l er  dus nog 45 garanten moeten toetreden, welke 45 
garantieverklaringen ongetwijfeld nog verkregen zullen wor-
den, laat het zich aanzien, dat reeds spoedig de tot standkoming 
van het kunstenaars-huis nader  voorbereid zal zijn. 

d wordt aan de motieven welke geleid hebben tot op-
richtin g van een Commissie tot onderzoek naar  den tegenwoor-
digen toestand van het Tentoonstellingswezen (in verband met 
regeeringssteun, kunsthandel enz.) en tot voorlichting van het 
Verbond daarover. 

Verder  wordt gememoreerd de benoeming van een Commissie 
van medewerking en controle op het Bureau voor  Auteursrecht 
betreffende de Schilderkunst; vervolgens de instelling van eene 
Commissie voor  het t van Schoone , en van eene 
Commissie die tot taak heeft te onderzoeken: „d e invloed der 

t op Opvoeding en Onderwijs" . 
Ten slotte wordt medegedeeld, dat eene commissie is benoemd 
welke een Tweede s in het najaar  van 1914 
zal voorbereiden. 
Wat de inwendige organisatie betreft, deelt het Verslag mede, 
welke pogingen in het werk zijn gesteld om het Alg. Bestuur 
binnen korter  tij d bij  een te roepen dan de Statuten veroorloven. 
Verder  zal nader  onder  oogen worden gezien, op welke wijze 
een goede en directe samenwerking tusschen de aangesloten 
Vereenigingen en het Verbond te verkrijgen is; in elk geval is 
het wenschelijk, dat de Vereenigingen goed op de hoogte blijven 
van de actie van het Verbond en omgekeerd. 

e volgende handelingen naar  buiten in 1913 worden vermeld: 
het Eerste , gehouden 27 30 ; — het 
aanwijzen door  het Verbond van twee leden in de Commissie 
van toelating en plaatsing voor  de Vierjaarlijksch e Tentoonstel-
ling te Arnhem; — het verzoek van de Ned. Vereeniging voor 
Tentoonstellingsbelangen een lid van het Verbond te willen aan-
wijzen om zitting te nemen in het r  der  genoemde 
Vereeniging, aan welk verzoek binnenkort zal worden voldaan ; 
een adres aan den nieuw-benoemden r van Binnenland-
sche Zaken in zake de wenschelijkheid het nieuwe gebouw voor 
de Tweede r te doen ontwerpen door  den meest begaaf-
den architect, in aansluiting aan het adres der  4 bouwkundige 
vereenigingen Juni 1912; een adres aan den d der  Gemeente 

, waarin betreurd werd dat het gekozen project voor 
het nieuwe e s weinig van eigen tij d ge-
tuigt en de hoop werd uitgesproken, dat volgende nieuwe ge-
bouwen te m meer  het wezen van eigen tij d zullen 
weerspiegelen. Verder  werden de voornaamste dag-en week-
bladen gewezen op de wenschelijkheid de bouwkunst en de 
kunstnijverheid regelmatig te doen bespreken ; terwij l ten slotte 
wordt medegedeeld in het verslag, dat het verbond vertegen-
woordigd was op de vergadering van de Association e 
et Artistiqu e in n g en op het 3de Congres Artistiqu e -
national te Gent gehouden. 

e middagvergadering werd gepresideerd door  den nieuwen 
voorzitter , den heer  Will y . 
Vóór de hervatting van de vergadering beval de heer s 
aan. te teekenen op de doorhem rondgedeelde lijsten tot steun 
van het Comité voor  de politieke gevangenen in . 

a werd voortgezet de behandeling van de agenda. Aller -
eerst stelde men vast eenige wijzigingen van de statuten. Art . 11. 
le alinea zal aldus worden gelezen : 

t algemeen bestuur  kiest jaarlijks , vóór de algemeene verga-
dering, uit zijn midden een dagelijksch bestuur  van zeven leden; 
een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een plaats-
vervangend voorzitter, een tweede secretaris-penningmeester 
en twee leden. n verband hiermede werd in art. 13 de groep 
grafische en nijverheidskunstenaars gesplitst in twee groepen." 
Art . 17, le alinea werd als volgt gewijzigd: t algemeen be-
stuur  vergadert ten minste vier  maal per  jaar. e vergaderingen 
worden door  het dagelijksch bestuur  ten minste veertien dagen 
van tevoren uitgeschreven. n dringende gevallen, ter  beoor-
deeling van het dagelijksch bestuur, kan deze termij n tot op 5 
dagen worden bekort." 

Geruimen tij d werd van gedachten gewisseld over  een voorstel 
van St. s tot strekking hebbende, dat naar  de voorzitter 
van het Verbond het interpreteerde in het verbond de spe-
ciale vakbelangen zullen worden behandeld door  de speciale 
vakgenooten.dat is dus: dat bij  v. alle onderwerpen van schilder-
kunst in handen zullen worden gesteld van schilders enz. enz. 
Naar  de president van St. , de heer  Schaap, mededeelde, 
is het voorstel het gevolg van de ontevredenheid in schilders-
kringen over  de aanwijzing door  het dagelijksch bestuur, van 
den heer  C. Veth, als een der  twee vertegenwoordigers van het 
Verbond in de Commissie van Voorbereiding der  Vierjaarlijk -
sche Tentoonstelling te Arnhem. 

e heeren s en Gratama (bestuur) zagen in aanvaarding 
van het door  St. s gepropageerde beginsel een gevaar. e 
heer s achtte het geenszins uitgesloten, dat bijv . een be-
oefenaar  van de letterkunde de belangen behartigt van de schil-
ders als zoodanig; sterker: hij  meent zelfs dat er  veel te zeggen 
is voor  eene opvoeding, aldus, van den eenen kunstenaar  door 
den anderen. j  ziet als wij  het met onze eigen woorden mo-
gen uitdrukke n -de verschillende kunsten meer  als kinderen 
van één moeder, en meent dat voor  het Verbond de algemeene 
cultuurbelangen vooraan moeten gaan. 
Over  de twee begrippen: speciaal vakbelang en algemeen cul-
tuurbelang werd door  de vergadering op levendige wijze van 
gedachten gewisseld. 

Op voorstel van den heer  Penaat werd ten slotte met 32—12 
stemmen besloten het voorstel-St. s aan te houden tot de 
volgende vergadering. 
Ten einde de samenwerking van het Verbond met de aangeslo-
ten vereenigingen te bevorderen, beval de heer s aan. 
oprichtin g van een orgaan. j  stelde voor, eene commissie te 
benoemen die deze zaak zal onderzoeken. Voorloopig zou hij 
afschrift .van de notulen der  bestuurs- en algemeene vergade-
rin g willen doen toekomen aan alle besturen van aangesloten 
vereenigingen. n het algemeen drong spr. nogmaals aan op 
meerdere belangstelling van de leden. e vergadering keurde 
goed den voorloopigen ipaatregel welken de heer s had 
aanbevolen. 

e heer s deed eenige mededeelingen namens de com-
missie voor  het . e plannen hebben zeer  groote 
uitbreidin g ondergaan, overeenkomstig den wensch van de man-
nen van zaken die zich voor  deze zaak interesseeren, en die van 
meening zijn, dat aldus het kunstenaarshuis meer  levensvatbaar-
heid zou hebben. r  zal het oprichtingskapitaal verdub-
beld moeten worden. 

e heer  van n bracht verslag uit namens de commissie 
voor  kunst in opvoeding en onderwijs. t doel van de commis-
sie is opvoeding van het publiek tot de juiste en goede waardee-
rin g van de kunst. Begonnen zal worden met het kind. e musici 
zijn al met hunne voorbereiding gereed, maar  de andere groepen 
van kunstenaars warén door  verschillende oorzaken verhinderd 
om een aanvang te maken met haren arbeid. 

e heer  Gratama bracht verslag uit namens de commissie voor 
het congres-1914. e voorbereiding van dat congres is in vollen 
gang. Als onderwerpen van bespreking zijn genoemd : de ver-
houding van het publiek tot de kunst en de opleiding der  critici ; 
de organisatie van kunsttentoonstellingen; de verhouding van 
kunst en samenleving, in het bijzonder  van kunst en overheid 
enz. Aan het congres zullen eenige feestelijkheden worden ver-
b onden. ten einde aan het publiek te toonen dat de kunstenaars 
niet slechts ernstig kunnen werken, maar  ook artistiek feest-
vieren. 
Besloten werd adhaesie te betuigen aan het adres van de Ver-
eeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van he-
dendaagsche kunst te Amsterdam aan de Tweede , waar-
bij  verzocht werd vrijstellin g van successie-rechten van legaten 
aan openbare kunstverzamelingen. 

e heer  van n deelde, als verblijdendteeken.mede.dat 
de colleges in kunst welke aan de Volksuniversiteit te Amster-
dam worden gegeven, zeer  druk bezocht zijn, drukker  dan eenig 
ander  college. e colleges over  letterkunde worden bijgewoond 
door  ruim 400 toehoorders, die over  schilderkunst door  ruim 
300. en die over  muziek door  375. 

e vergadering werd daarna gesloten. 

s i . 
E E G . 

Vraag. 
t bij  het opmaken der  exploitatie-rekening, de helft der  ge-

projecteerde weg van 22 . breed, rondom het terrein opge-
nomen worden, of kan dit minder  zijn ? 

Antwoord. 
t terrein, waarop de prijsvraag betrekking heeft is 500 800 

. groot. e wegen van 22 . breedte, welke het terrein omrin-
gen, vallen derhalve buiten het plan ; de kosten dezer  wegen en 
van het terrein, waarop zij  worden aangelegd, kunnen buiten de 
exploitatierekening worden gehouden. 

. m 
Antwoord op de vraag, gesteld in B. Weekblad 1913 no. 48. 

e invloed van de korrelgroott e en de soort van metselzand op 
de vastheid van den mortel is groot. t is onlangs duidelij k ge-
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bleken bij  een reeks proeven door  mij  verricht voor  Architect 
P. Belgraver  te Groningen. Gelieve bij  hem een exemplaar  van 
mij n gedrukt verslag aan te vragen. 

d gaf van vij f soorten verreweg de laagste uitkomsten. 
e voorschriften voor  de samenstelling der  mortels (waarvan 

een exemplaar  hierbij ) ondergaan met het oog op de soort van 
zand echter  geen verandering. s wordt door  verminde-
rin g van het zandgehalte, bij  gebruik van fij n zand, de krimp -
maat vergroot en bij  vermeerdering van het zandgehalte de 
vastheid verminderd, beide ten nadeele van het werk. 

e vastheid die bij  mortelproeven bereikt wordt heeft in met-
selwerk dikwijl s geen nut en daarom zal duinzand in metsel-
specie in vele gevallen voldoende zijn. J. A. v. d. . 

Van der  Voorschriften voor de samenstelling van tras- en 
cement mortels. 

No. 
2

) 

Stijf . Slap. 
Tras 3 i 

o 
C

« rt  — 
O -7 « 
N u) c N a B 3 u <0 , - 0 

Zand. 

A. Volstrekt waterdichte en voortdurend onder  water  ver-
blijvende mortels. 

 a 
b 

V 
V 
V

l'/ 4 

VJt 
3 

2", 

1 

B. - en sluismuren, trasramen enz. 

, 

l'/ 2 

3 
2' , 

 1 1 

X a 
X b 

X 
X

C. Fundamenten en opgaande muren. 

V 
XV a 
XV b 
XV

1'* 

3 
2' , 

l'/ s 
2 
4 
3 
2 
2'/2 

1 

2- 2' 
2'  r 3 

5-6 
3V4'/: 

3 
4 

l'/ ï 

3- 4 
4- 5 
8-10 
6-7' o 

3 
4-5 
2-3 

.
Nederland in feestgewaad. e voorzitter  van e " 
heeft in de j.1. gehouden vergadering van deze vereeniging de 
volgende juiste opmerking gemaakt. 

n mijn overzicht is hoofdzakelijk sprake van hetgeen er  in het 
oude jaar  is verdwenen, afgebroken, te niet gedaan. d 

') Van stijf kalkdeeg met 50 gew. pCt. water  is 1 deel = 2 deelen 
kalkpoeder. 
Van slap kalkdeeg met meer  dan 50 pCt. water  is 1 deel = l'/ j 
deelen kalkpoeder. 
-) t Puzzolaan-cement is een dooreengemalen mengsel van 4 
deelen schelpkalk en 5 tras bedoeld. 

. Tras. Zand. 

l N" . V  1 Puzzol.-cement 1 zand bev. dus 1 l 1 / , 2'/, 
, X  1 . „  ll/a „  . 1 17, 33/s 
-  1 2 „ -  . 1 , 4'/j 
..  1 „  „  3 . . . 1 1'/, 6s/t" 

t mortel 1 : 3 laat zich zeer  goed metselen, met mortel 1 : 2 
pleisteren. 
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hebben wij  in dit ons jubeljaar  onze gasten uit den vreemde iets 
getoond, wat in vele opzichten geleek op uitgestrekte bouwter-
reinen. En dit was niet alleen het geval in den . Ook de bin-
nenstad van m lag voor  een gedeelte overhoop, te Am-
sterdam was het k paleis besteigerd, leek de m één 
bouwval! 
k was dezen zomer in Bern. Ook daar  werd in de schilderach-
tige binnenstad veel gebouwd, veel hersteld, veel opgeknapt. k 
onderzocht of men ook daar  wellicht onafhankelijkheidsfeesten 
ging vieren, daar  internationale paleizen ging openen. n ant-
woordde mij  dat in het jaar  1914, een algemeene Zwitsersche 
tentoonstelling te Bern zou plaats hebben en dat het met het oog 
op den in dat jaar  te verwachten toeloop van vreemdelingen, 
verboden zou zijn de historische binnenstad door  afbraak en 
herstellingen te ontsieren. e overheid had, onder  instemming, 
tevoren vastgelegd dat men alleen vergunning kon krijgen voor 
werkzaamheden daar. welke voor  het einde 1913 gereed kon-
den zijn. 

Een nog niet opgelost raadsel rees op voor  mijngeest: waarom 
werpt men in Nederland alles onderste boven in een feestjaar, 
en waarom doet men dit in Zwitserland een jaar  tevoren? k 
waag mij  aan geen oplossing. s het verschil in volkskarakter  ? 
Toont men zich hier  het liefst in schoonmaak en schoonmaak-
sters costuum. ginds liever  in nieuwe of vernieuwde feestkleedij. 
wanneer  men gasten gaat ontvangen ? s het verziendheid bij  den 
eenen, gebrek daaraan bij  den andere ? k weet het niet! k twij -
fel nog heden! k oefen geen critiek doch constateer  feiten ! 

m van d te . t m 
van d te m werd gedurende de maand -
cember  door  380, gedurende het afgeloopen jaar  door  6623 be-
langstellenden bezocht. 

r  de aan het m verbonden boekerij  werden over  1913. 
2226 boek- en plaatwerken naar  verschillende plaatsen van ons 
land in bruikleen verzonden. 

e aan het m verbonden School voor d 
werd gedurende 1913 bezocht door  233 vrouwelijk e en manne-
lijk e leerlingen. 

. 
Op 88-jarigen leeftijd is overleden de heer . Couvee, Oud-
Gemeentebouwmeester  en r  der  Gasfabriek te 
Zierikzee. 

. 
F. . VA N . ï 

e heer  F. . van . lid der  bekende fa. Gebr. van . 
stoomtimmerfabriek te 's Gravenhage en lid van den Gemeente-
raad aldaar  is in den ouderdom van 83 jaar  overleden. 
Verliest n g in hem een zeer  verdienstelijk burger, de 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst betreurt ten 
zeerste het heengaan van haar  Eerelid. 

t de heer  van n in den laatsten tij d minder  hebben 
deelgenomen aan de handelingen der , vooral in 
de jaren 1887 1895 heeft hij , als lid van het , ijveri g 
en met succes medegewerkt aan het streven der . 
Ook was de heer  van n jarenlang Voorzitter  van de Afdee-
ling 's Gravenhage der . 

t was verder  bijzonder  in zijn functie als gemeenteraadslid, 
dat zijn kennis, zijn helder  oordeel, zijn werkkracht en zijn per-
soonlijkheid zeer  gewaardeerd werden. Begrijpelij k is dan ook. 
dat hij  in tal van besturen en colleges zitting heeft gehad. 

e overledene was r in de Orde van den Nederlandschen 
. 

Zij n begrafenis had 21 Januari j.1. in grooten eenvoud, maar  in 
tegenwoordigheid van vele autoriteiten, vrienden en belangstel-
lenden plaats. e j  tot Bevordering der  Bouwkunst 
was hierbij  vertegenwoordigd door  haar , de 
heer  S. de Clercq. 
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: F. . van n +. — . 
Brug bij  Nijmegen. . e moderne 

g in de Bouwkunst door  A. le Comte. Van Wonen 
en Bewonen, van Bouwen, s en Erf ; besproken door . 
Zwiers. — Een gevaar, doch waardoor? Stof- en geluid-
bestrijdin g in stadsstraten door  B. J. . — Tweede 

t Conferentie. Slot. m in de Groote- of St. -
renskerk te . Prijsvragen. — John Belcher  f. 

F. . VA N . t 
Vele jongeren zullen met verwondering uit de berichten, 

omtrent Van n bij  zijn dood gepubliceerd, bemerkt 

hebben dat de overledene - en Eere-

li d der j  tot Bevordering der  Bouwkunst is 

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

geweest, en willen daarin een bewijs zien hoe noodig het 

was die vereeniging te verjongen en te hervormen. Van 

n was toch geen architect! Neen inderdaad, dat 

was hij  niet en beweerde hij  niet te zijn; in een jur y 

voor  eene architectonische prijsvraag zou hij  niet op zijn 

plaats zijn geweest. r  zijn liefde voor  bouwen en al 

wat daarmede in betrekking stond, was buitengewoon 

en zijne toewijding voor  onze vereeniging verschafte 

hem den bijnaam van .advokaat der . 

Was hij  geen architect, hij  was met hart en ziel bouw-

kundige en het bevorderen van -goed werk"  zijn levens-

taak. Zij n fabriek leverde onder  zijne leiding goed werk 

en gelukkig was hij  als belangrijke kamerbetimmeringen 

en dergelijke hem werden toevertrouwd. Typisch voor 

hem is zijnmi j  schertsenderwijze medegedeeld ideaal van 

het hiernamaals: .opdracht van een mooi stuk werk" . 

n gevoelde Van n volkomen, dat goed 

werk alleen door  bekwame menschen kan worden tot 

stand gebracht, en vandaar  zijne belangstelling en toe-

wijdin g voor  bouwkundig onderwijs in alle geledingen. 

Vond de e Teekenacademie in hem een ijveri g 

bestuurslid, niet minder  vond de ontwikkeling van den 

werkman bij  hem warme belangstelling. Wel waren de 

Ambachtsscholen destijds weinig naar  zijn zin, daar  zij 

meer  opzichters dan ambachtslieden kweekten, welke 

meening krachti g naar  voren kwam in het rapport , dat 

ik het voorrecht had met hem in 1901 te mogen uitbren-

gen ; maar  het ambachtsonderwijs zelf vond in hem een 

ernstig vriend. 

h naast vakbekwaamheid moest loon naar  arbeid 

staan. Van een afgewerkten, hongerigen werkman geen 

goed werk. 't Spreekt haast van zelf dat van n 

behoorde tot de eerste strijder s voor  bepalingen om-

trent minimumloon en maximumarbeid. Toen hij  daar-

voor  zoo warm sprak in de Algemeene Vergadering 

onzer j  te Groningen, hoorden velen zijne 
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denkbeeldenschouderophalend aan, en nu is men reeds 
gewoon aan die bepalingen als aan iets, dat van zelf 
spreekt en blijf t nog slechts de vraag hoever  men op 
dezen weg moet gaan. En zoo was van n steeds 
vooraan waar  het de belangen van het bouwvak en van 
de beoefenaren in de verschillende lagen betrof. 

e toewijding, gegeven aan dien bepaalden tak van het 
maatschappelijk leven, noodzaakte van n den 
krin g zijner  belangstelling steeds uit te breiden ; en zoo 
zien wij  hem als bestuurslid optreden van talrijk e ver-
eenigingen niet alleen, maar  ook van de vorstelijke re-
sidentie. En in al die besturen was van n een man 
van beteekenis. n kon het met hem oneens zijn, hem 
negeeren kon men niet; van n was iemand. 
Van een man als van n is moeielijk een levensbe-
schrijvin g te geven. Niet door  groote gebeurtenissen is 
dit leven belangrijk , maar  door  den voortdurenden in-
vloed, welken deze krachtige persoonlijkheid,dit helder, 
gezond verstand uitoefende. 
Waar van n zich gaf, deed hij  dit geheel; waar 
van n optrad, had hij  invloed. 
Zoo hebben wij  hem ook leeren kennen als bestuurslid 
der ; zij  vond in hem een warm vriend en 
zij, die met hem gelijktijdi g in het bestuur  mochten zit-
ting hebben, zullen de kernachtige adviezen, zoowel als 
de vriendschappelijke samenwerking steeds met wee-
moedige vreugde herdenken. 

. E . C. . 

. 
Bru g bij  Nijmegen. r  het r  is het volgende 
adres ingediend: 

24 Januari 1914. 

Aan zijne  den  van Binnenlandsche Zaken, 
te 's-Gravenhage. 

Geeft met verschuldigen eerbied te kennen, het r 
van de j  tot Bevordering der  Bouwkunst, dat het 
uit de e van Antwoord van Uwe Excellentie vernomen 
heeft, dat de Gemeente Nijmegen besloten heeft de nieuwe brug 
over  de Waal te doen bouwen bij  het Belvedère aldaar; 
dat. wanneer  de brug op deze plaats zal verrijzen, het bekende 
fraaie vergezicht op de Waal uit het Valkhof en van het Belve-
dère geheel zal worden bedorven, terwij l tevens de directe 
omgeving van het Valkhof en met name het fraai aangelegd 

k zal worden ontsierd; 
dat gelukkig tegenwoordig meer  en meer  de groote waarde der 
schoonheid van Stad en d en van hare belangwekkende ge-
zichtspunten wordt ingezien; 
dat in verband hiermede het ten zeerste betreurd zou moeten 
worden, indien door  de nieuwe brug de schoonheid van genoemd 
vergezicht en van genoemde omgeving zou worden vernietigd. 

, waarom het r  Uwe Excellentie verzoekt 
het daarheen te leiden, dat de brug niet gebouwd worde langs 
de zoogenaamde Belvedère, maar  op een geschikt punt voor  de 
stad, meer  stroomafwaarts, waardoor  aan de bovengenoemde 
bezwaren wordt tegemoet gekomen, 
't Welk doende, enz. 

Voor  het r  voornoemd. 

w.g. A.  G . B Z N . . Voorzitter. 
.. J. , Secretaris. 

. 

E E G N E 
. 

r  A. E . 

iedereen weet, dat de bouwkundigen op het 
 oogenblik in twee kampen verdeeld zijn. 

t eene kamp bestaat uit hen, die hunne 
'overtuigin g gronden op het feit, dat de Bouw-

kunst door  alle eeuwen heen zich steeds geleidelijk van 
de eene noodzakelijkheid tot de andere vervormde, dat 
het een taal moet zijn, die tot het geheele volk spreekt, 
en te vrij e individueele opvattingen spoedig buiten het 
begrip .stijl "  komen te liggen. 

r  staan zij, die zich sterk genoeg achten 
een nieuwen stijl te scheppen, zonder  den minsten 
steun van het reeds bestaande, en die zich kunnen ver-
heugen in de enthousiaste uitingen eener  vakpers, die 
met grof geschut het andere kamp tracht te teisteren. 
Om nu eens even een anderen kij k op de dingen te krij -
gen, veroorloof ik mij  deze vraag te stellen: .hoe zou-
den de modernen het opvatten, als zij  vernamen dat er 
b.v. in Japan of ë een streven ontstaan was om de 
paden hunner  eeuwenoude kunst te verlaten, en zich 
op het scheppen eener  geheel nieuwe bouwkunst toe te 
leggen? 

k weet niet welk hun antwoord zoude zijn, maar  wel, 
dat ik het betreuren zoude. A l zijn er  ook minder  hoog-
staande tijdperken in die kunst aan te wijzen, zoo is 
dit toch geen reden om de overlevering voor  goed af te 
breken, gesteld voor  een oogenblik dat het mogelijk is. 
En wie waarborgt een hooger  resultaat? t.ok zoude 
het waarschijnlij k zijn, dat na langer  of korter  proefne-
mingen een jonger  geslacht weer  vierkant met dien 
toestand breekt en de studie van vroegere tijden aan-
kweekt. 

Welnu, een soortgelijken indruk ondergaan velen, niet 
om de hier  en daar  verrezen gebouwen in deze nieuwe 
richtin g bij  ons te lande, maar  wel om den overmoed, 
waarmede de pers ze bewierookt. 

e vakpers, wanneer  zij  de andersdenkenden leeraart, 
beschikt dan over  krachtwoorden van belang: histori-
sche leugens, stijlnamaak, maskeradepak, etc, uitdruk -
kingen, die voor  den buitenstaander  veel te scherp zijn, 
om als argumenten dienst te kunnen doen. 

k b.v. s er  één enkel gebouw op de wereld 
aan te wijzen dat absoluut oorspronkelijk is? t Paleis 
op den m te Amsterdam b.v. is opgebouwd uit de -
rische, Jonische en Corinthische bouworde. e bouw-
trant is overgenomen (niet slaafsch nagemaakt) uit de 

e , die op haar  beurt die vormen 
putte uit de overblijfselen der e Bouwkunst. 

e n hebben diezelfde vormen weer  van de 
Grieken gekregen, die ze ook, telkens weer  gewijzigd 
natuurlijk , van nog oudere volken hadden. g men nu 
zeggen, dat Jacob van Campen het Amsterdamsche 
Stadhuis een maskeradepak aantrok ? 
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Verder  spreekt die pers van .geheel gewijzigde be-
hoeften en omstandigheden van onzen tijd" . t klinkt . 

r  in hoeverre is dit aannemelijk? 
t de zon zijn weldoend licht of zijn gevreesde hitte 

verloren ? 
Vallen regen- en sneeuwbuijen niet meer  op onze 
daken? s de kracht van den wind niet meer  te vreezen? 
s de mensch in zijn doen en laten niet dezelfde ge-

bleven ? 
Wel geeft ieder  tijdper k nieuwe problemen op, waar  de 
bouwkunstenaar  de juiste oplossing voor  moet vinden; 
de nieuwe materialen noodzaken tot nieuwe construc-
tio n in nieuwe vormen; ook mag de factor, dat de 
mensch afwisseling wenscht in alle kunstuitingen hier-
bij  niet over  het hoofd gezien worden. r  aan alle 
deze eischen voldoen ook zij, voor  wie het verledene 
mede blijf t tellen, ieder  naar  vermogen zijner  krachten. 

t is alles natuurlijk . 
r  het vergrootglas op ieder  profieltj e te leggen, op 

iedere blad- of bloemvorm, (de mode is trouwens op 
't oogenblik, geen natuurvorm toe te passen) op goot-
lijst of toog, om scherp te onderzoeken of dat ooit reeds 
op de wijde wereld gemaakt is, komt mij  klein voor 
en bekneld. 
En de illusie, dat het werk van de modernen van top 
tot teen nieuw zou zijn, (in zijn détails wel te verstaan) 
wordt door  eene nadere beschouwing spoedig ver-
stoord. 

e rechtopgaande gevel is niet nieuw, helaas! die is 
reeds door  een vroeger  geniaal mensch gevonden; de 
toog of de strek, helaas! ook. t denkbeeld van een 
trap is in vroeger  eeuwen reeds te vinden, en een zicht-
baar  of niet zichtbaar  dak (dit laatste vooral in warnier 
streken), 't is niets nieuws; doch voor  den artist meer 
dan voldoende om er  nieuws uit te scheppen. 
Zoude een dichter  geen onsterfelijke poëzie kunnen dich-
ten, dan met een splinternieuw alfabet? 

t er  tusschen al die strenge afkeuringen niet een 
beetje .mode"  doorheen? t is mij  best, maar  dan 
gaat de ernst van al dat betoog ook verloren. 
En de jongeren, de breedere schare navolgers, moeten 
die ook weer  totaal nieuwe vormen concipieeren? Want 
van een eigenlijken stijl kan men bij  vergelijking van 
het werk der  nu al ouderen niet spreken. t zijn per-
soonlijke uitingen, hier  en daar  bijzonder  knap en ge-
slaagd, maar  zonder  aaneensluitend karakter . Zij  her-
inneren aan , , h (ja 
ook dat) en . t bedoel ik geenszins als eenig 
verwij t opgevat te zien; integendeel, het is de humorder 
natuur. Chassez le naturel, il  revient au galop. k houd 
mij  overtuigd, dat de ontwerper, langs veel zoeken en 
hoofdbreken, onbewust tot die vormen geraakte. Voor 
den meer  dan oppervlakkigen toeschouwer valt het 
echter  waar  te nemen, dat de angst voor  het navolgen 
van het .oudere"  den ontwerper  dikwijl s tot te groote 
koelheid en gemis aan vlucht dwong. 

t noodzakelijke alleen voert tot nieuwe kunst. 
n vallen alle kleine beschouwingen weg, en nieuwe 

kerngezonde vormen ontstaan. 

a 

n d b.v. bestaat de noodzakelijkheid om 
zich aan Franschen invloed te onttrekken — de e 
kunst heeft dan ook haren blik teruggewend naar  het 
eigen land, op de oude sagen van het e , op 
de grootheid van haar  bergen, op de uitbreidin g en groo-
ter  verhoudingen harer  steden. Van daar  de cyclopische 
bouw in harmonie met de grootheid van het . 
Bij  ons bestaat die noodzaak niet tot zoo groote afme-
tingen, noch tot het stramge weldige hunner  jonge kracht. 
Ons Nederland met zijn spelende zon en zijn verrukke-
lijk e nevelluchten eischt andere vormen. Zoude ons 
eigen groot verleden geen vruchtkiemen voor  een 
nieuwe toekomst meer  bevatten? 

j  zweeft dat als een te bereiken ideaal voor  oogen. 

V A N WONEN EN BEWONEN, 
VA N BOUWEN, S EN . 

. e heer . F. Tillema, Apotheker, d van den 
(Gemeenteraad te Samarang (N. , heefteen 
[zeer  belangwekkend boek het licht doen zien 
'onder  bovenstaanden titel. ') t behelst een 

noodkreet, die tot ons komt uit het schoone . 
..dat zich zooals i het prachtig uitdruk t 
daar  slingert om den evenaar  als een gordel van sma-
ragd" . 

e heer  Tillema is getroffen geworden door  de ellen-
dige woningtoestanden, welke in alle e steden 

doch voornamelijk te Samarang, waar  hij  woont, 
heerschen. e heer  T. zegt, in den aanvang van zijn 
boek : „Onze inspecteur  voor  het bouw- en woningtoe-
zicht heeft een nieuwe bouwverordening ingediend. t 
was voor  mij  een aanleiding om na te gaan, wat men in 
andere tropische landen op dit gebied heeft gedaan, en 
ook om toestanden op woninggebied hier  te leeren 
kennen. Wat ik las en zag, noteerde ik, verzamelde en 
rangschikte het en stak het in een passend kleed. k 
hoop, dat het de aandacht van velen moge trekken — 
en dat, na kennisneming daarvan, velen met mij  zullen 
zeggen: 

..Satnarangs toekomst ligt in de heuvels; de oude woon-
stad worde uitsluitend werkstad; Novo-Semawis zij woon-
stad.1"'' 

e heer  T. geeft dus hier  aan, wat de aanleiding is ge-
weest tot zijn zeer  uitgebreid en goed gedocumenteerd 
onderzoek en verslag. 
Bij  het bestudeeren van des heeren T.'s werk heeft het 
mij  ten zeerste getroffen, dat, hoewel het bijna 20 jaar 
geleden is, dat ik te Samarang woonde, de woningtoe-
standen aldaar  sedert geen noemenswaardige verbete-
rin g hebben ondergaan. t betreft ook de woning voor 
den Europeaan. Wel zijn cr  door e archi-
tecten tal van ..would be"  moderne „villa's "  gebouwd, 
doch na lezing van het boek „Tillema "  is men geneigd 
te vragen, of juist door  dit feit de Europeesche woning-

') Bijgaande 9 afbeeldingen zijn aan dit rij k geïllustreerde werk 
ontleend. Uitgever  is de heer . Uden . n g 
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Afb . 1. Oude woning; onze voorvaderen wisten wel. hoe ze een koel huis moes-
ten bouwen; maar  een dergelijk huis is zoo "  en daarom voldoet het 
velen niet! 

bouw niet in geheel verkeerde banen is geleid. e 
kan het ook anders! Een Nederlandsch architect, die 
nimmer in de tropen verkeerde, kan onmogelijk een 
kij k hebben op e toestanden. j  doorvoelt en 
begrijpt niet de zéér bijzondere eischen, die het tropisch 
klimaat aan levenswijze en woning stelt, daargelaten 
nog, dat de bouwtechniek en de materialen daar  geheel 
anders zijn dan bij  ons 
Ook in aesthetisch opzicht zijn de Nederlandsche archi-
tecten in ë te kort geschoten. Behoudens enkele 
lofwaardige uitzonderingen, heeft men den -
schen villabouw, zooals die een 10-tal jaren geleden in 
Nederland bijna zonder  uitzondering in den bekenden 
trant van afdakjes, torentjes, erkertjes en luifeltjes, 

hoogtij  vierde, naar ë overgeplant. T i l -
lema's boek is daar  om te bewijzen, dat 
allerlei bar-leelijke bouwsels thans onze 
fraaie e steden ontsieren, en het 
slaakt niet ten onrechte de verzuchting: 
hadden wij  onze ouderwetsche e 
woningen met het groote erf maar  terug! 
Veel erger  dan de woningtoestand voor 
Europeanen, is die voor  inlanders en 
vreemde oosterlingen. n de kotta ') heer-
schen de meest weerzinwekkende toestan-
den. Geheele straten zijn dikwijl s bezet 
met huisjes, die absoluut geen erf hebben. 

e wijken bestaan uit zulke straten. e 
eerste beginselen der  hygiëne worden daar 
met de grootste minachting genegeerd. En 
dat in een klimaat, waar  de warmte in de 
huizen dikwijl s tot 100° F. stijgt! ! t 
sterftecijfer  te Samarang is dan ook veelal 
hooger  dan in d en bedroeg in 1910: 
76, in 1911: 64,3 per  mille. n Nederland 
is dat cijfer  gemiddeld 15 c . n 1901 is te 
Samarang, volgens mededeeling van den 

heer  Uden , twintig percent der  bevolking ge-
storven. n enkele kampongs -) stierf de geheele bevol-
king uit. 

"Waar zulke toestanden heerschen, waar  op dergelijke 
schandelijke wijze de volksgezondheid wordt verwaar-
loosd, is het een zaak van nationaal belang, hieraan 
paal en perk te stellen. e onze nieuwe regeering, 
die met zoo frisschen moed aan den parlementairen ar-
beid toog, ook den noodkreet des heeren Tillema hoo-
ren, en door  daden toonen, dat zij  zulke toestanden niet 
langer  gedoogt! 

# 

e heer  Tillema geeft in zijn werk dat, helaas, niet in 
den handel is - eenige aanwijzingen van zeer  belang-

rijk e factoren, die den woningbouw in ë 
beheerschen. 
"Wi j  laten hem hierover  zelf aan 't woord: 

t tropische klimaat wordt bepaald 
door  dri e factoren: hitte, vochtigheid en 
wind. 

e hitte wordt veroorzaakt door  de zon, 
die een groot deel van den dag loodrecht 
boven ons hoofd staat. 

r  is de weg, dien de warmtestralen 
door  den dampkring afleggen, korter  dan 
wanneer  ze schuin staat. r  wordt 
minder  warmte door  de atmosfeer  geab-
sorbeerd. Ook is de hoeveelheid warmte, 
die door  een loodrechte zon naar  de aarde 
wordt gezonden, per  vlakte-eenheid groo-
ter, dan wanneer  ze schuin staat. 

e hitte, die de aarde ontvangt, wordt door 
den bodem weer  teruggekaatst en voor  een 

Afb. 2. i ouderwetsch huis, hoog gelegen, ruime en luchtige kamers. 
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') . 
'-') Stadsgedeelten of dorpen. 

deel door  den warmen grond uitgestraald. 
e warmte in de tropen komt derhalve 

zoowel van boven als van beneden. -
door  komt het, dat zonnesteek zoowel van 
den grond komt als van boven. n kan 
goed gekleed zijn, goed zijn hoofd beschut 
hebben tegen de zon, en toch door  zonne-
steek worden getroffen. 

j  hangt veel af van den aard van den 
grond. Een grasveld neemt minder  warmte 
op dan bijvoorbeeld een asphaltstraat, 
straalt dus ook minder  uit. Vandaar, dat 
een grasveld om een huis zoo goed is in de 
tropen, en dat een asphalt-trottoir , onbe-
schaduwd, voor  de bloote voeten der  Ja-
vanen een kwelling is! 
Een tweede klimaatsfactor  is de vochtig-
heid der  lucht. e is hier  groot. t ge-
volg daarvan is, dat de verdamping van het 
menschelijke zweet, waardoor  het lichaam 
afkoelt (de uitstralin g van het lichaam is 
door  het veelalniet belangrijk verschil met debuitenlucht 
daartoe niet voldoende), langzaam gaat, de afkoeling 
dus onvoldoende is, tenzij  de lucht in beweging is — als 
er  wind is. Nu is het een groot voordeel van Samarang, 
dat het vlak aan zee ligt. r  de ongelijkmatige ver-
warming van land en zee ontstaan er  luchtstroomingen, 
winden, over  dag naar  't land, 's nachts naar  zee. n 

ë noemt men den zeewind : den dokter, den 
man, die een mensch gezond maakt door  het surplus 
van lichaamswarmte weg te nemen. Wie dus zoowel 
overdag als 's nachts van die winden kan genieten, wie 
een woning heeft, die dit toelaat, die zal geen hinder 
van de hitte hebben. e landwind, die 's avonds opkomt, 
wordt beneden op den grond niet gevoeld, omdat de 
wrijvin g er  te groot is. Op eenige meters boven den 
grond voelt men hem. j  neemt in kracht toe tot pl.m. 
100 . hoogte, om daarboven weer  af te nemen. 
n tegenstelling met den bewoner  van de 
lage vlakte, waarop de oude stad Samarang 
is gebouwd, zal die van het heuvelterrein, 
dat pl.m. 80 r  hoog ligt, er  dus 
's avonds, 's nachts en 's ochtends van ge-
nieten, als hij  ten minste zijn huis er  op in-
richt , iets waartegen, naar  ik hoop, in de 
toekomst niet zoo ontzettend veel zal wor-
den gezondigd als dit tot heden het geval 
is. Zij n de nachten frisch, slaapt men dien-
tengevolge goed, dan kan men over  dag 
heel wat hitte verdragen, zonder  daarvan 
de schadelijke gevolgen te ondervinden. 

e wind is derhalve van groot hygiënisch 
belang. — Trouwens, Samarang ligt dicht 
bij  den equator, waar  ten gevolge van de 
groote vochtigheid der  lucht en de vele 
regens de temperatuur  gemiddeld wel vri j 
hoog is, maar  lang niet die uitersten be-
reikt als in droge landen, dicht bij  den eve-
naar  gelegen. e bewoonbaarheid eener 

Afb. 3. Groot oud heerenhuis met zeer  ruim erf. Zeer  doelmatige woning. 

vestiging hangt ten nauwste samen niet alleen met de 
sterkte van den wind, maar  ook met de richting . t ge-
voel van warmte hangt niet uitsluitend af van de tempe-
ratuur . t hangt ook af van de vochtigheid, de kracht, 
de snelheid van den wind. n een veranda, waarin bij 
90' F. een krachtige zeewind blaast, is het aangenaam 
verblijven; in een lokaal, waar  geen wind kan toetreden, 
is het bij  die temperatuur  om te stikken. t bestaan 
van constante winden van bekende richtin g maakt het 
mogelijk, in de tropen comfortabel te wonen. 
n het bovenstaande heb ik even een klein tipj e opge-

licht van het dichte kleed, dat het woningvraagstuk voor 
Samarang nog steeds bedekt, niettegenstaande . e 
Vogel er  jaren geleden flink e gaten in heeft geknipt en 
ook de heer  "Westerveld er  een scheur  in heeft gemaakt. 

t het dichte kleed nog niet is veranderd in een lichte 
sjaal, schrijf ik hieraan toe: le dat men er  niet op let, 

Afb. 4 k h huis. ruim en hoog. 
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Afb. 5 n kantoorgebouw, niet voor  de tropen geschikt. 

welke eischen een tropisch klimaat aan woning en om-
geving stelt, 2e vooral hieraan, dat men er onverschillig 
onder is, hoe een ander woont, als men self maar goed 
woont. k hoop nu aan te toonen, dat feitelij k niemand in 
Samarang goed woont, en verder, dat ieder  inwoner  er 
belang bij  heeft, dat al zijn medemenschen, hetzij  bruin , 

rof blank of geel, behoorlijk wonen, om de doodeenvou-
dige reden, dat vele ziekten, als tuberculose, malaria, 
cholera, pest, pokken, typhus enz. voor  een belangrijk 
deel worden veroorzaakt door  slechte toestanden op 
woninggebied. Uw welbegrepen eigenbelang, de gezond-
heid van al de uwen, hangen af van de waterleiding, 
grondpolitiek, wegenaanleg, huizenbouw, faecaliën-
afvoer, drooglegging van den bodem, e. d. m., want U 
wordt besmet door  uw huis- en kantoorbedienden, die 
allen onder  hoogst ongunstige voorwaarden leven, al is 

Afb. 6. 
tilatie. 
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e woning. Overal brandt de zon op de muren; geen dakven 

uw huis nog zoo ruim , uw eigen erf nog zoo 
schoon! t is ook vooral uw woning met 
haar  omgeving, die U deprimeert en vaak 
werkelij k ziek maakt (vooral de vrouwelijk e 
sekse lijd t er  onder). Als U een betere 
woning eischt, zal er  aan de vraag worden 
voldaan̂  Er zal een markt voor  ontstaan... 
en de r  is te veel koopman om niet 
te trachten, die markt te veroveren! Thans 
eischt U een Hollandsch huis in ë en 
U heeft het! Waarom zou Unieteen tropisch 
huis in de tropen kunnen eischen ? 
Een huis in de tropen dient te worden ge-
bouwd op ventilatie, koelte, het behouden 
van een zoo gelijkmatig mogelijke tempe-
ratuur  binnenshuis gedurende het geheele 
jaar  door, en verder  op het buiten houden 
van malaria. 

Een woning ontvangt warmte van de zon, 
zoowel door  directe bestraling als door  de 
in de atmosfeer  verdeelde diffuse warmte-

stralen. Beide zijn in de tropen van bijzonder  grooten 
invloed. Een andere warmtebron is de warme lucht der 
omgeving, die het huis omspoelt. Verder  ontvangt dit 
een zekere hoeveelheid warmte door  geleiding uit den 
bodem. 
Een groot deel der  warmte wordt opgenomen door  het 
dak. 
n beweging verkeerende lucht onttrekt aan de muren 
veel meer  warmte, dan wanneer  ze in rust is. m 
is wind een der  gewichtigste klimatologische factoren. 
Wat het omspoelen der  lucht beteekent voor  luchtver-
versching, hierover  bestaan proeven van Walpert . e 
vond, dat de lucht in een gesloten vertrek bij  windstilt e 
tweemaal zoo lang noodig heeft om te worden ver-
verscht als bij  een wind van 1, ; r  per  seconde (een 
zéér matige snelheid.) 

e beweging der  buitenlucht is dus van het 
hoogste belang voor  de ventilatie. (Zoolang 
men niet een even groote walging heeft van 
de lucht, die het lichaam heeft gepasseerd, 
als van het voedsel, dat het lichaam heeft 
uitgeworpen, zoolang zal men, helaas! aan 
ventilatie, vooral van slaapkamers, wel 
niet die aandacht schenken, die noodig is.) 

t vri j  staan van een huis is dus in de tro-
pen vangroot hygiënisch belang. 
Verder  dient men het opnemen van warmte 
zooveel mogelijk te voorkomen. Een tro-
pisch huis dient daarom een lichte kleur  te 
hebben, liefst wit te zijn, ook het dak. 

e muren dienen, zoo goed als dit maar 
eenigszins mogelijk is, tegen directe bestra-
ling van de zon te worden beschut. e dif-
fuse warmtestralen van de atmosfeer  kun-
nen door  geschikte afdaken zeer  belang-
rij k worden verzwakt en van de muren, de 
eigenlijke kern van het huis, worden afge-
houden. 

Verder  dient een huis in de tropen in 
ruim e mate te beschikken over  een ander 
element der  hygiëne: licht. 
Bij  het maken van een plan voor  den bouw 
van een huis dient vooral rekening te wor-
den gehouden met de richtin g der  meest 
heerschende winden. n plaatse het huis 
zóó, dat het, zoo dit slechts eenigszins mo-
gelijk is, in de dwarsrichting door  den 
meest heerschenden wind wordt door-
stroomd. 
Een tweede punt is de regelmatige loop 
der zon. 
Samarang ligt dicht bij  den evenaar, zoo-
dat de zon de eene helft van het jaar  in het 
Noorden, de tweede helft in 'tZuidenstaat. 
Een huis moet hier  derhalve aan alle kan-
ten door  een veranda worden omringd." 

e schrijver  geeft verder  nog tal van be-
langrijk e aanwijzingen betreffende het in-
secten-vrij  houden der  woning en talrijk e 
schetsen van woningen, die aan de door  hem ge-
stelde eischen voldoen. Uiteraard kunnen deze niet 
gelden als voorbeelden van smaakvolle huizen; tot 
het ontwerpen daarvan is de schrijver  blijkbaa r  niet 
bevoegd. Toch meenen wij , dat zijn denkbeelden naar-
stige overweging verdienen en dat alle e archi-
tecten wel zullen doen, zich de lessen van Tillema ten 
nutte te maken en het vraagstuk van de tropische woning 
op meer  wetenschappelijke wijze te bestudeeren en tot 
een goede oplossing te brengen. n ziet het, ook hier 
is dus een ruim veld voor  den jongen architect, die zoo-
veel moed bijeen weet te garen, dat hij  ons goede 
kikkerlan d durf t verwisselen tegen het heerlijk tropisch 
Nederland. 

Amsterdam, Januari 1914. . . 

Afb. 7. e woning: gebreken als voorgaande. 

zijn van het onder  den titel ..Een gevaar"  in het B. W. 
van 27 . jl . geplaatste artikel . 

e r  W. F. C. Schaap, C. en B. , r  der 
Gemeentewerken van Arnhem, heeft in de Bouwk. 
Weekb. van 10 en 17 Januari zaken verklaard, die in 
den krin g der  architecten naar  ik veronderstel, vrijwe l 
onbekend waren. k bedoel de mededeelingen omtrent 
den tijd , welke men aan de . Academie voldoende 
vindt om den toekomstigen Genie-Officier  voor  te be-
reiden voor  het bouwkunstig deel zijner  loopbaan, 't s 
mij  nu duidelijk , dat ik ten tweede male mijne veront-
schuldiging behoor  aan te bieden en thans aan de 
Genie-Officieren, daar  het mij  voorkomt hen te hard te 
hebben geoordeeld. .Wanneer  ik had kunnen vermoe-
den, dat zij  slechts 22 uren huns levens gelegenheid 
hadden architectuur  te bestudeeren, of althans les 

EEN .
? m 

ls een nog actief krijgsman, 
trachtt e de r t een 
vreemd terrein stormenderhand 
te overmeesteren. 

n waakte echter  op de wallen. Wel wa-
ren de bewakers burgers; zeer  vredelie-
vende burgers zelfs, doch die naar  de wa-
penen grijpen en ze weten te hanteeren, 
wanneer  een vijand oprukt om het terrein 
te overweldigen. t noch dapper-
heid hebben hier  echter  mogen baten, dit 
zal allen die den strij d volgden wel duide-
lij k zijn, t stedenbouwkundig terrein 
bleek voorloopig voldoende bewaakt. t 
is dan ook wel overbodig dat ook ik mijn 
zwak geschut nog op de wallen plaats. 

m beeldspraak ter  zijde. 
n schrijven bedoelde eene aanvulling te 

Afb. 8. e woning. Voldoet vrijwe l aan de nuttigheids-eischen, doch de 
schoonheid is nog verre. 
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Afb. 9. e woning. Overal halfsteensmuren, waarop de 
men en krees moeten gesloten gehouden worden, daar  het 
daglicht niet getemperd wordt door  zijgalerijen. 

daarin te ontvangen, dan was een verschoonend oor-
deel zeker  niet misplaatst geweest, 't s toch de Staat, 
die de opleiding regelt aan de . A'cademie; en dat 
„Vrou w Architectura "  daar  nauwelijks wordt binnen 
gelaten om kennis te maken met de jongelui, wie had 
het kunnen gelooven? s het wonder, dat men in latere 
jaren blij k geeft haar  niet te kennen? 
Wanneer  zulk een opleiding ook maar  de geringste 
waarborgen zou bieden voor  het met kennis van zaken 
ontwerpen en ui'tvoeren van bouwwerken, waarmede 
Genie-Officieren worden belast, dan ziet het er  met de 
hersenen van hen, die studeeren vqor  Architect, Civiel-
of Bouwkundig , toch wel droevig uit. t mag 
verbazing wekken, dat de s bijdragen voor  inrich -
tingen van bouwkunstonderwijs nog in toenemende 
mate worden verstrekt. , wanneer  de r 
van Binnenlandsche Zaken eens bij  ZExc's Collega van 
Oorlog informeerde, wat het onderwijs in bouwkunst 
aan de . Academie vordert en hoe dit is geregeld, 
dan moeten de eischen, welke de burgers stellen, hem 
toch wel ontzaggelijk hoog voorkomen. j  dunkt 
dat elk normaal ontwikkeld mensch, wetende wat 
ons thans is medegedeeld, ontsteld staat bij  de ge-
dachte, dat aan zoodanig a/gestudeerden zelfs be-
langrijk e bouwwerken worden opgedragen. n de 
droeve resultaten inzake Genie-bouwkunst-prestaties 
thans nog verwondering wekken? s het niet alleszins 
verklaarbaar , dat de minst hinderlijk e voortbrengselen, 
welke door  de genie zijn voortgebracht, te rangschikken 
zijn onder  slecht gecopieerd werk van bevoegden? 

t toch onder  de vele belangrijke zaken, waarvoor 
de aandacht der  regeering wordt gevraagd, deze zaak 
belangrijk genoeg worden geacht, om ten spoedigste 
in betere banen te worden geleid. Wi j  weten niet of er 
hoop is voor  de toekomst met het oog op de voorstellen 
eener  Staatscommissie om de g der 
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Genie-Officieren van Breda naar t over 
te brengen. t zou zeker  toejuiching ver-
dienen, dat, zoolang de opleiding niet be-
ter  is geregeld en dus meerdere waar-
borgen kan bieden, men de Genie-Offi-
cieren niet langer  in ongelegenheid brengt 
door  van hen te eischen, dat zij  scheppin-
gen voort brengen zonder  hen de gelegen-
heid te hebben verschaft, zich van het 
noodige scheppingsvermogen te kunnen 
voorzien of dit te kunnen ontwikkelen. 
Er zijn waarlij k nog bekwame mannen ge-
noeg in ons land om de e gebouwen 
zoolang te verzorgen. e kazerne der -
loniale e te Nijmegen staat daar  als 
bewijs. Zelfs geloof ik dat de honoreering 
van een architect in verreweg de meeste 
gevallen zonder  eenig bezwaar  op de bouw-
som zou kunnen worden gevonden, vermoe-
delijk zelfs nog wel meer. t laatste als 
argument tegen overwegingen, waarbij  de 
financiën het zwaartepunt der  bezwaren 
mochten blijken te zijn. 

t voorts aan de opleiding van den Genie-Officier  ook 
groote paedagogische fouten kleven en men daar  niet te 
veel burgerlijk e bescheidenheid — niet te verwarren 
met militair e onderdanigheid aan de studeerenden 
bijbrengt , bewijst wel het optreden van , 
die den n r  eventjes als den gelijkwaar-
dige komt verklaren van den , ja hem 
eigenlijk op één lij n stelt met den . 

n behoeft toch waarlij k geen deskundige te zijn, om 
de onhoudbaarheid van deze stelling te gevoelen. 

. 

STOF- EN G 

on brandt. -
sterke diffuse 

N N 
door  B. J . . 

1 n een der laatst verschenen nummers der  Was-
ser- und Wegebau Zeitschrift komt het slot 
voor  van een voordracht door  den heer  Scheu-
 ermann, Stadtbauinspektor  vanWiesbaden, te 

Aken gehouden op een jaarvergadering van technische 
hoofdambtenaren van e steden. En het is inte-
ressant te vernemen, wat deze deskundige die in 1911 
ook in d kwam om het systeem Boesewinkel van 
nabij  te leeren kennen, in de laatste jaren ondernomen 
en ondervonden heeft in zijn streven om het stof, het 
vuil en het lawaai in de straten zijner  stad te beperken. 
s de stofbestrijding in de laatste tientallen jaren alreeds 

voorde hoo fds t ra ten van vele steden in zwang, 
het moderne verkeer  komt tot in de afgelegenste hoeken 
van een stratennet en de vroeger  minst drukk e straten 
zijn soms, evenals zoo vele buitenwegen, door  de auto-
mobielen thans van groote beteekenis geworden. -
om moet zich de stof- en geluidbestrijding niet bepalen 
tot de hoofds t ra ten eener  stad, maar  moeten alle 

straten en wegen in de toekomst in dat opzicht verzorgd 
worden, zegt de heer  Scheuermann. 

e groote steden dienen hierin het voorbeeld te geven 
en door  haar  proefnemingen en verkregen resultaten 
aan de kleinere den weg te wijzen om op de meest eco-
nomische wijze het doel te bereiken. Wiesbaden is 
daarin dan ook voorgegaan; het vraagstuk van stofbe-
strijdin g was in deze voorname badplaats zeer  brandend 
geworden. 

Sedert 1904 is men daar  in deze richtin g bezig, door 
alle licht verslijtbar e bestratingen niet meer  te vernieu-
wen, maar  door  waterdichte en geluidarme te vervan-
gen. Grindwegen worden daarom uitgeroeid, eveneens 
in verkeersdrukke gedeelten der  binnenstad de keibe-
stratingen, welke laatste om het geluid, dat ze veroor-
zaken, ongeschikt zijn. Evenwel, het geheel en ineens 
vervangen der  bestratingen, welke veel geluid veroorza-
ken, door  de bijna geluidlooze, acht de heerScheuermann 
niet economisch en gewaagd, tegenover  de zich steeds 
nog verbeterende bitumineuze bestratingen en de steeds 
toenemende invloeden van de voertuigen op deklaag en 
onderbouw, wegens de toename in snelheid en gewicht. 
Te Wiesbaden zijn de hoofdstraten, voorzoover  haar 
hellingen dat toelieten, door  toepasselijke bestratingen 
stofvri j  en geluidarm gemaakt. 

e bestaande bestrating heeft plaats moeten maken 
voor  asfalt- of m o z a ï e k - of kunsttege lbevloering. 

t heeft zich daar  slecht gehouden en bleek ander-
zijds te duur. d hout kon wegens de helling der  stra-
ten om zijn gladheid niet toegepast worden en zach-
tere houtsoorten hielden te kort stand. Bij  rijwegen, 
waarover  per  dag 1000 voertuigen in elke richtin g pas-
seeren, waarvan '/« a l ,3 vrachtwagens, kon het hout 
niet langer  dan hoogstens 11 jaar  blijven liggen en kostte 
dan nog na de eerste vij f jaar  veel aan onderhoud. 
Bestrating met tegels op een betonlaag werd sedert 4 
jaar  toegepast in niet te drukke, schaduwrijke straten 
van 5. . breed en een helling van ongeveer  3 '/<> Ze 
houdt zich goed. e vulkanoltegels zijn evenwel te duur, 
de basaltine- of granitoidtegels zijn veel goedkooper, 
voor  zwaar  verkeer  echter  niet toereikend. Bestrating 
met tegels zal voor  rijwegen steeds een beperkte toe-
passing blijven vinden wegens de daarvoor  noodzake-
lijk e betononderlaag. 

Economisch en tamelijk stofvrij  is het k l e i n p l a -
v e i s e 1, evenwel niet geruischloos. 
Tot 4°/0 helling is hiervoor  basalt en tot een helling van 
8 0

 0 Grauwacker steen verwerkt. Ook bij  een helling van 
10 ° 0 heeft zich laatstgenoemde steensoort nog als bruik -
baar  betoond. 
n de jaren 1909 tot 1913 zijn inWiesbaden ook alle mo-

gelijke sproeimiddelen beproefd om grind- en straat-
wegen door  een opperv lak te -behande l i ng stof-
vri j  te maken: zoowel de hygroscopische loogoplossin-
gen o.a. chloormagnesium- en chloorcalcium-houdende 
vloeistoffen, als de olieachtige emulsies Westrumit, 
Solutin en de korstvormende colloïdachtige stoffen. 
A l deze proeven hebben evenwel bewezen, dat de 
duur  der  uitwerkin g onevenredig aan de kosten is, zoo-

dat behoudens enkele goede uitzonderingen, het ge-
brui k dezer  middelen over  het algemeen niet econo-
misch geacht kan worden. 
n alle e steden, zegt de heer  Scheuermann, is 

op wegen met een niet te zwaar  verkeer, vooral voor 
oppervlakten hoofdzakelijk voor  voetgangers bestemd, 
een merkbare besparing van onderhoudskosten bereikt 
met een oppe rv lak te te r i ng, die de verharding zoo-
wel stofvrij  als waterdicht maakt. Zij n anderzijds op 
rijwegen wel proeven als mislukt aan te merken, toch 
is van deze bewerking in de toekomst wat te verwach-
ten en daarom worden te Wiesbaden de proefnemingen 
steeds voortgezet, op grond van de opgedane ondervin-
ding,dat oppervlaktetering zich alleen goed kan houden, 
als bij  de eerste bestrijkin g 1 a 2 . per . teer  in de 
verharding dringt , zoodat niet eene dunne teerlaag op 
den weg komt te liggen, maar  de teer  zich met het ver-
hardingsmateriaal verbindt. n neme daarvoor  goede 
kwalitei t ruwe g a s-t e e r, en wel voor  de eerste behan-
deling eenmaal gekookte, voor  de tweede, na vol-
komene droging, dubbel gekookte teer. Ged i s t i l -
leerde teer  is hiervoor  niet geschikt, blijkens onder-
vinding te Wiesbaden. 

Teer  en teer  is tweeërlei. t hebben zoo vele e 
stadsbesturen gevoelig ondervonden, Vooral bij  de dek-
lagen, waarbij  inwendig teer  verwerkt werd. Toch zijn 
proeven hiermede in den laatsten tij d steeds met meer 
succes bekroond en wordt te Wiesbaden met het.maken 
van teermacadam geregeld voortgegaan. Op het bitu-
mineus bindmiddel komt het evenwel aan, het mag niet 
broos worden en bij  warmte niet uitvloeien. Voer stads-
straten zijn naar  den aard van het verkeer, den onder-
grond, de zonbeschijning en de helling twee soorten 
bitumineuse bestratingen op den voorgrond getreden : 
de 8-10 . dikke pekol ie-steenslag- en de 4-6 , 
dikk e asfaltcement-steengruis-deklaag. e eer-
ste wordt gebonden met het kunstbitumeus bindmiddel 
uit ruwe teer  bereid, de laatste met hetkleefkrachtiger 
natuurbitume. Beide soorten hebben in Wiesbaden in 
de genoemde dikten met alle onkosten en een garantie-
bewijs van 3 a 5-jarig onderhoud 4: i k per . ge-
kost, waarbij  de onderbouw aanwezig was, doch her-
steld moest worden. 

e dunne asfaltcement deklagen legt men geschikt op 
oude bestratingen of een betononderlaag, de teermac-
adam op oude grind- of steenslagwegen, als er  vol-
doende constructiehoogte is. Bij  de eerste is natuurlij k 
een soliede onderbouw noodzakelijk, omdat, bij  een 
benedenwaarts pyramidale voortplanting van den druk 
der  voertuigen, een dikker e deklaag de fundeering per 

. veel minder  belast dan een dunne. 
e ervaringen te Wiesbaden met verschillende bitumi -

neuse verhardingen hebben geleerd, dat de teer  moet 
zijn arm aan water- en koolstof. Bij  het inwalsen van 
teerbeton heeft men te Wiesbaden voor  de afsluiting 
der  bovenlaag wel asfaltcement in plaats van pekolie 
genomen, ook al was de deklaag met dit laatste bind-
middel bereid. 

e beide genoemde verhardingen worden ingewalst. 
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Als nieuwere constructie beveelt de heer  Scheuermann 
nog een eveneens gewalste deklaag aan, n.1. walsas-
falt . e is geëigend voor  de allerdrukste straten, 
waar  een zeer  duurzame bestrating noodzakelijk is en 
men dus grootere kosten kan motiveeren. 
Walsasfalt wordt gelegd op een betononderlaag van 
20 . t is uit Amerik a via Engeland hier  gekomen. 
n Amerik a wordt de walsasfalt in twee lagen van 4 . 

aangebracht. e onderste laag als asfalt-macadam, de 
bovenste als zandasfalt. Zandasfalt bestaat dan uit 
80"o zand, 10"  o mineraalmeel (meest cement) en als 
bindmiddel 10"  o bitumen, alles heet vermengd en in-
gewalst. Economisch kan dit walsasfalt met stamp-
asfalt concurreeren. e ervaring moet echter  nog leeren 
of walsasfalt de invloeden van verkeer  en warmte duur-
zaam kan weerstaan. 

Sterk hellende straten zijn sedert 1906 in "Wiesbaden 
ook met succes geasfalteerd door  de toepassing van 
ru w - of ha rd -as fa l t , evenals walsasfalt een bitu-
menconglomeraat. e bestanddeelen daarvan zijn 
steengruis, steenmeel en een asfaltmastiek. t wordt 
gekookt en gemengd en daarna als een breiopdebeton-
laag gebracht. t is toegepast tot in hellingen van 
8.7 0 en bevalt goed. e kosten zijn niet hooger  dan die 
van de bovengenoemde asfaltbedekkingen. 

Als rechtgeaard r  is ook de Wiesbadener 
Stadtbauinspektor  chauvinistisch genoeg, om te ver-
kondigen, dat al deze resultaten door e technici, 

e geologen, e chemici en e aan-
nemers met e degelijkheid, volharding en taai-
heid zijn bereikt. t het oog op zijn bezoek aan -
terdam en Arnhem mag voor d echter  ook een 
klein deel daarvan opgeëischt worden. En veel grooter 
aandeel hebben toch zeker  nog Engeland en Amerik a 
in de ontwikkeling van de techniek der  bitumineuse 
wegverhardingen. 

E . 
f Vervolg van blz. 46. Slot). 

ïen slotte hield de heer  J. Gratama een voordracht 
over  „Volkskuns t en . 
Spr. wil over  dit voor t zoo belangrijk 
onderwerp slechts eenige algemeene opmerkingen 
maken, in verband met de uitgebreidheid van het 

onderwerp, dat feitelij k het geheele arbeidsveld van -
schut omvat. 
Zal de Nederlandsche kunst weer  bloeien, zal schoonheid weer 
overal en als vanzelf aanwezi*  zijn, dan moeten niet, zooals 
heden ten dage het geval is, enkelen kunstzinnig zijn, maar  moet 
het volk. de massa, meer  vrijui t zichzelf kunnen wezen en kunst 
scheppen, gelijk dit in de groote cultuurtijde n het geval is ge-
weest. 

t is treffend op te merken, welk een overwegende beteekenis 
de volkskunst in die perioden heeft gehad. All e evoluties in de 
wereldgeschiedenis zijn door  het volk gedragen; steeds door 
verjongt en vernieuwt de kunst zich door  volks-bloed. t gij 
ooit vernomen, dat van de aristocraten een groote nieuwe be-
weging is uitgegaan en succes had ? t zou strijdi g zijn met de 
evolutie ; het volk is het begin, de aristocraten zijn het einde 
van een periode, overeenkomstig de kunststadia ; volbloedige, 
krachtige, onontwikkelde maar  vooruitstrevende begintijd; en : 
overontwikkelde, verfijnd e en decadente laattijd . 

t is. in haar  diepste en ruimste beteekenis, de weerspiege-
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ling van een cultuur ; die cultuur , welke niet een deel van het 
volk, maar  de geheele samenleving op een hoog niveau brengt, 
is de belangrijkste. 

m is groote, universeele kunst zonder  volkskunst niet 
denkbaar. 
Wij  denken hierbij  in de eerste plaats aan den Griekschen en 
aan den n tijd . r  wilt gij  een voorbeeld uit 
uwe directe omgeving, aldus spr.. neem dan onze Gouden Eeuw. 
Niet aristocratisch maar  democratisch zijn de straatgezichten in 
het oude Enkhuizen, , t en in alle oude -
sche steden, welke in dien tij d een grooten bloei beleefden. e 
karakteristiek e trapgevel, van Gothischen oorsprong, is het al-
gemeene type ; de prachtige trapgevel, die logisch en levendig 
het dak afsluit en een fraai voorbeeld van rationeele architec-
tuur  is. 

En het zijn geenszins de enkele rijke , ja soms te rij k bewerkte 
gevels, welke de totale stemming bepalen. t doen veeleer  de 
talrijk e eenvoudige, onversierde huizen, die niet de aandacht 
trekken, maar  die door  hun goede architectuur-verhoudingen 
en hun pittige kleuren zoo jaist in het geheel pasten, en een uit-
muntenden achtergrond vormen voor  de meer  fraaiere en domi-
neerende gebouwen. n deze bescheiden huizen weerspiegelt 
zich de volkskunst in hare elementaire waarde. Zij  getuigen, dat 
inderdaad het geheele volk door  een natuurlijke n schoonheids-
zin was bezield. 

t is de taak van t zijn aandacht vooral ook aan deze 
talrijk e oude, eenvoudige huizen te schenken, wil de Bond wer-
kelij k oud stadsschoon bewaren. Geen kunstgeschiedenis beeldt 
deze architectuur  af, geen Baedeker  wijd t aan haar  een woord, 
laat staan een kruisje. En zoo werden en worden deze huizen 
nog bij  tientallen opgeruimd, zonder  dat een haan ernaar  kraait . 
s de e Vroeg- en e nog volop volks-

kunst, (men denke aan het meesterwerk, de e 
Vleeschhal) na 1650 werd de uit ë geïmporteerde aristocra-
tische kunst steeds meer  overwegend. En daarmede trad ook 
meer  en meer  de schijn in de plaats van het wezen. 
En is het niet merkwaardig, dat zeker  deel van onze tijdgenoo-
ten zich juist tot dezen tij d voelt aangetrokken en deze architec-
tuur  zoo goed en zoo kwaad als het gaat copieert, onbewust 
daarmede vertolkend het gevoel van het decadente deel onzer 
samenleving. 

Ook de kunstnijverheid heeft in de opkomende e 
een «volkskarakter  ; zie de logische constructie in de meubelen ; 
zie de fijn e en speelsche versiering waar  het pas geeft, eigen-
schappen, welke heden ten dage zoo zeer  gewaardeerd wor-
den in de moderne kunstnijverheidsbeweging. Talrij k zijn de 
fraaie voorbeelden in de musea en bij  kunstliefhebbers. 

r  ook deze kunst werd geleidelijk verdrongen door  den 
aristocratischen, decoratieven stijl , die vaak wel schoon van ver-
houding is maar  dikwijl s onwaar  in zijn kern, zooals o.a. blijk t 
uit het toepassen bij  kasten van halve kolommen, die met de 
deuren meedraaien! 

r  misschien het duidelijkst treedt het volkskarakter  in onzen 
bloeitij d naar  voren in de schilderkunst. e n 
vormen den tij d der  volks-, der  algemeene kunst bij  uitnemend-
heid. e daaropvolgende tijd . de , sluit in het begin 
hierbi j  aan. Een nieuwe tij d met meer  vrijhei d van denken, als 
een lente, bezielt het volk. 

e echte e schilders als . Frans . Jan 
Steen, Brouwer, Vermeer, e.a. hebben niets gemeen met de aris-
tocratische schilders in andere landen. Zij  zijn volkomen zich 
zelf; zij  zijn de prachtige uitingen van onze volkskunst Zij  schil-
derden het volksleven zooals zij  zelf het zagen en zooals zij  daar-
van een onderdeel waren. 
Zi j  vertolkten de gevoelens der  opkomende burgerij , welke zoo 
juist uit het volk was voortgekomen. Spoedig zal de rij k ge-
worden burger  overheerscher  worden, maar  noch in , 
noch in Frans s en de anderen is dit reeds te zien. t demo-
cratische en het echte van hun kunst zit daarin, dat zij  zich nog 
in belangrijke mate één met het volk gevoelden, al treedt de 
individualitei t reeds belangrijk naar  voren. Zij  schilderen dan 

ook alleen volksonderwerpen, uit hun naaste omgeving, in alle 
genres. r  zij  geven daarbij  het levensgevoel van dien tij d 
volkomen weer: de onverwoestbare levensvreugde door  Frans 

, de fij n spottende en toch behaaglijk genotene humor door 
Jan Steen; het klare en koele geluk door  Vermeer; het mysterieus 
Goddelijke in alle werkelijkhei d door . 

t is wel typeerend. dat het juist deze kunst is. zoo vol van 
volkskunst, die niet alleen in ons land, maar  over  heel de wereld 
buitengewoon wordt gewaardeerd, terwij l de schilderkunst der 

e , met meesters als v. d. Werff , 
v. s e.a., waarin de volkskracht nog maar  zwakjes gloeit en 
die geheel voor  den aristocratischen smaak werkte, heden ten 
dage weinig in aanzien is. 

Neen, s kunst was in haai beste uitingen volkskunst. 
t diepere en juistere kunstinzicht van tegenwoordig, dat ook 

de moderne bouw-en meubelkunst leidt, heeft ons geleerd, dat 
men nooit oude kunst moet namaken, en zeker  niet eene, die in 
haar  tij d al decadent was. Wat men van de schoonheid van 
vroegere tijden moet leeren is, dat iedere tij d had zijn eigen be-
hoeften en zijn eigen e om deze behoeften in vormen en in 
schoonheid te realiseeren. Onze moderne tij d is er  een van wer-
kelijkheid , van onderzoeken, van wetenschap, van streven naar 
waarheid en karakteristieke uiting, wat dus voor  de bouw- en 
meubelkunst wil zeggen : logische opbouw en constructie. 

t is dus daarom, dat de eenvoudige e kunst 
zoo dicht staat bij  de moderne kunst, en dat deze oude meubelen 
zoo gewild zijn. 

En hier  komen wij  tot het cardinale punt: de oude volkskunst 
is voor deze cultuurontwikkeling van grooter belang dan de 
oude aristocratische kunst; een zuiver  geconstrueerde paneel-
kast achten wij  schooner  dan een kolomkast. e schilders zijn 
ons hierin voorgegaan ; zij  hebben reeds hoerenkasten mooi ge-
vonden en gekocht en op hun ateliers geplaatst, voordat den 
eigenlijken deskundigen de oogen waren geopend. 
En wie kent en waardeert heden ten dage niet die oude renais-
sance boerenkisten, -kasten, -tafels, -stoelen en andere meubelen 
die treffen door  hun stoerheid en constructieve eerlijkheid, hun 
wel vaak onbeholpen, maar  naïef en meestal uitnemend decora-
tieve vlakversieringen en hun leuke fantasie ! 
Ook de moderne bouwkunst is ten nauwste verwant aan de oude 
volkskunst, aan de eenvoudige logisch opgebouwde gevels, aan 
de sobere, constructieve architectuur, en niet aan de rij k ont-
wikkelde latere voorbeelden, waarbij  het constructieve grooten-
deels achter  het decoratieve verborgen is. 

En zoo is het begrijpelij k dat deze, zoo lang voorbijgegane volks-
kunst.volop onze aandacht vraagt, temeer, daar  zij  in de 19e eeuw 
geleidelijk aan afstierf. Volkskunst bestaat heden ten dage zoo 
goed als niet meer  in ons land ; ja alle verband tusschen volk en 
kunst is vrijwe l weg, zeer  tot schade van het volken van de kunst. 
Gelijk in onzen intellectueelen tij d past, heeft men het vraagstuk 
aan de orde gesteld : „Wa t is volkskunst en hoe kan men haar 
bevorderen?"  En zooals het daarbij  behoort: een Nationale Bond 
voor  Volkskunst werd gesticht. Al spoedig verscheen een bro-
chure van de hand van den voorzitter  van den Bond, den heer 

. P. J. Tutein Nolthenius, getiteld : „Wa t is Volkskunst" , waar-
in wenken worden gegeven, die volgens schrijver  tot het ge-
wenschte doel kunnen leiden. Schrijver' s definitie van Volks-
kunst is deze: „Volkskuns t is de kunst van al diegenen, die zon-
der van de kunst een levensberoep te maken — gevolg geven aan 
hun scheppingskracht". e heer  Nolthenius erkent, dat de volks-
kunst geheel sluimert, maar  hij  meent dat er  zeer  veel bereikt 
kan worden, wanneer  de liefhebberij  voor  handenarbeid weer 
gewekt wordt. e moeten de begaafdste leden van den 
Bond vóórgaan ; zij  moeten zelf arbeiden. e kleine man zal dan 
wel volgen, want hij  doet gaarne wat hij  zijn meerderen ziet doen. 
Schrijver  wil den lageren stand „prikkelen "  tot handvlijt , en 
wel door  het geven van cursussen in goede, bij  het volk verloren 
geraakte technieken, en door  het beschikbaar  stellen van goede 
voorbeelden. t maken van speelgoed in den huiselijken krin g 
is aan te bevelen. 

Spr. wenscht den heer  Nolthenius en zijn bondsleden gaarne 
het beste toe in hun streven; en hij  gelooft ook wel, dat deze 
Bond. bij  ijveri g volharden, eenig succes kan hebben. r  de 
illusie, als zou bij  uitvoering van een dergelijk programma wer-
kelij k de volkskunst bevorderd worden, kan hij  niet deelen. t 
wil hem voorkomen, dat hier  geen sprake is of kan zijn van 
volkskunst, maar  wel van s en n huisvlijt . En nu wil 
spr. de waarde van deze huisvlij t niet onderschatten. -
deel, het is heel goed voor  de dames en heeren. d. w. z. de bezit-
tende klasse, de burgerij , wat aan handwerk te doen ; ten eerste 
is het een gezonde bezigheid en ten tweede zullen zij  bij  hun 
geknutsel meer  eerbied gaan krijgen voorden waarlij k artistie-
ken handenarbeid en voor  den door  hen zoo kenmerkend ge-
noemden „werkenden stand". n zullen zij  gaan 
inzien, dat het. op zijn zachtst genomen, eenigszins vreemd is. 
dat zij  als aesthetische verlossers optreden tegenover  het volk. 
terwij l hun eigen kunst, de kunst van hun eigen stand nog zoo 
erbarmelij k slap en leeg is. dat hun interieurs, hun meubels, hun 
kunstnijverheid in het algemeen, ja hun heele levensstijl al heel 
weinig met kunst te maken heeft. 

Spreker  meent daarom, dat de zaak zelf aldus bitter  weinig ver-
der zal worden gebracht. En wel: omdat deze menschen de 
zaak niet in haar  kern bekijken. e kern van volkskunst is : het 
volk. Niet van boven af, maar  van onder  af moet de volkskunst 
ontbloeien, zal zij  dat krachtige en warme element in zich heb-
ben, dat haar  kenmerkt. 
Onze huidige burgerij  zal niet het volk zijn kunst geven, maar 
omgekeerd: het volk zal de gezonde en vruchtbare basis voor 
kunst en cultuur  aan de burgerij , beter  gezegd aan de geheele 
samenleving moeten geven. 
Wij  behoeven niet aan politiek te doen om te weten, dat dooi-
den huidigen grooten, onverbiddelijken strij d tusschen kapitaal 
en arbeid er  van een algemeene cultuur  geen sprake kan zijn, en 
daarom ook niet van volkskunst 
Eerst wanneer  deze strij d tot een harmonisch einde zal zijn ge-
bracht, zal er  weer  volkskunst en dus een algemeene kunst mo-
gelijk zijn. 
Welke conclusie moet uit het bovenstaande getrokken worden ? 

t t voor  volkskunst, d. w. z. voor  de spontane, 
levenskrachtige, uit het volk zelf voortgekomen kunst, niets kan 
doen. 
Volkskunst groeit, wanneer  het volk in zekeren zin vrij . zichzelf, 
gelukkig is. n openbaren zich dat warme leven en die talrijk e 
mysterieuse krachten, die overdadig het nieuwe kunstbloed 
doen vloeien. 
Wij  hebben dit af te wachten. 

r  de Bond t kan doen, wat zoo kenmerkend is 
voor  onzen tijd . wat een moreele plicht is. j  kan de oude 
schoonheid zoo zuiver  mogelijk bewaren en het al te leelijke 
weren. Al kan hij  niet scheppend optreden, hij  kan behouden en 
behoeden, de ware taak in onzen overgangstijd. 
En hij  kan daarbij  het gelukkige besef hebben, hiermede kunst-
opvoedend te werken, wat niet anders dan bevorderlij k kan zijn 
voor  ons zelf en dus ook voorde komende cultuur  en de komende 
kunst. Want in het vooruitstrevende van onzen tij d zit reeds een 
belangrijk deel van den komenden tijd . 
Na eenige discussie sloot prof.-<r . . Brugmans de Conferentie. 

N E - OF ST. -
 T E . 

Eenigen tij d geleden, toen men aanving de ramen in de Groote 
k te vervangen door  gebrandschilderd glas van Schouten 

uit , bood de heer  J. s te m aan heeren gecom-
mitteerden mede een kerkraam aan. te vervaardigen in het 
atelier  der  firm a A. , ontworpen en uit te voeren door  den 
glasschilder  P. Blom. 

t aanbod werd aanvaard en zoo kreeg de tinna s gele-
genheid naast Schoutens werk het hare te plaatsen; de over-
dracht heeft dezer  dagen plaats gehad. 
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t raam dat 9'/« r  hoog en 3'  t r  breed is, bevindt zich 
in het midden-achtergedeelte van het koor  en is uitgevoerd in 
renaissance karakter , eenvoudig en vlak, perspectief zooveel 
mogelijk gemeden. 

e hoogte van het raam is verdeeld in drieën, waarvan het 
onderste gedeelte bestaat uit een lambris, waarop een cartouche 
is aangebracht met op diep blauw in zilver  de woorden: t 
dat tot e gedachtenis". t middengedeelte bevat t 
laatste Avondmaal" . r  de verdeeling der  breedte van het 
raam in zessen is het den ontwerper  niet mogen gelukken het 
Christus-figuur  als hoofdmotief in het midden te plaatsen. 

t middelpunt van het geheel is toch verkregen geworden, 
door  genoemd figuur  het hoogste licht te geven en het eenvou-
dig en groot van lij n te houden. e rijk e kleurige tegenstelling 
der  overige figuren op den voorgrond dragen hiertoe tevens bij . 

e Christus-figuur  vertoont zich in gouden glans, naar  links 
gaan de figuren van donkergeel, oranje, rood naar  op den voor-
grond donker  paars met groen, en rechts van lichtgroen, don-
kergroen naar  donkerblauw met rood en brui n ornament. 

t tafeldécor is zeer  sober, dat even de gedachte van eene 
maaltij d aangeeft. 

e fond der  figuren bestaat uit 3 bogen, waartusschen rijk e tapij -
ten van goud en bruin . 

t derde gedeelte is de bekroning der  zaal, in grisaille met 
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goud, waarover  een door  kinderfiguren gedragen kleurige guir-
lande. n de traceeringen daarboven „d e e Geest", als uit-
stralende vlam in avondblauw. omringd door  engelen-kopjes. 

. 
Bouwkunst en Vriendschap. Op de in 1913 door  de Vereeni-
ging „Bouwkunst en Vriendschap"  te m uitgeschreven 
prijsvragen voor  een , en voor  een cottage zijn inge-
zonden respectievelijk 24 en 97 antwoorden. 

e jury , bestaande uit de heeren G. l B. ; Jac. van Gils ; . 
A. ; A. P. Smits en G. Versteeg, kende de volgende bekro-
ningen toe. 
Voor  een dorpskerk, de le prij s aan de heeren B. Bijvoet en J. 

, beiden B. . in den ; de 2e prij s aan den heer . 
a te Utrecht; de derde prij s aan den heer  Fr . h 

in n g en de 4e prij s aan den heer  G. s in n . 
Voor  een cottage, de le prij s aan den heer  A. Smit te Arnhem, de 
2e prij s aan den heer  Joh. G. A. n te Velp, terwij l de win-
naar  van den 3en prij s onbekend wenscht te blijven. 

N  f. 
n het afgeloopen jaar  leed de Engelsche Architectenwereld 

twee gevoelige verliezen door  het overlijden van Norman Shaw 
en van John Belcher. 

n wordt van beiden getuigd, dat zij  de belangrijkste 
architecten in Engeland waren, die den meesten invloed op de 
architectuur  aldoor  hebben uitgeoefend, Shaw op de woonhuis-
bouw en Belcher  op de monumentaal-bouw. 

e laatste overleed den 8sten November  j.1. Plaatsgebrek was 
oorzaak, dat wij  niet eerder  hierover  bericht hebben. 
Was Belcher  denNederlandschen collega's door  zijn vele belang-
rijk e bouwwerken en zijn geschriften niet onbekend, vooral op 
het in 1906 te n gehouden 7de l Architecten 
Congres, waarvan hij  Voorzitter  was, hebben zij  den begaafden 
en bescheiden persoon nader  leeren kennen. t was mede in 
verband met deze functie, dat de j  tot Bevordering 
der  Bouwkunst hem tot Eerelid benoemde. 
Aanvankelijk was zijn bouwkunst op de Gothiek geïnspireerd. 
A l spoedig ging hij  onder  invloed van Norman Shaw over  tot een 
anderen stijl , tot de Engelsch-Palladiaansche opvatting welke hij 
echter  persoonlijk verwerkte. 
Zij n bekendste werk is het gebouw voor  het e of Charte-
red Accountants te , dat hij  samen met Prof Beresford 
Pite maakte. 
Verder  zijn door  hem gebouwd: het Warenhuis van Whiteley, 
het kantoor  van de l e Buildings, het gebouw van 

y Society, de gebouwen in den -
schen , het Stadhuis van Colchester, de Guildhal l te 
Cambridge, e.a. 
Ook vele groote woonhuizen heeft hij  ontworpen en uitgevoerd. 
Van 1904-1906 was hij  voorzitter  van het l e of Bri -
tish Architects. 
Verder  was hij  li d van vele Engelsche genootschappen o.a. van 
de l Academy, en van meerdere buitenlandsche vereeni-
gingen.. 
Zooals men zich zal herinneren behoorde hij  tot de uitgenoo-
digden van de Vredespaleis-prijsvraag. 
Talrij k is het aantal geschriften van hem. r  zij  alleen vermeld 
het interessante boekje: „Essentials in Architecture" . 

e Engelsche bladen wijzen er  op, dat de bouwkunst officieel 
weinig erkenning vindt; deze toestand is voor  ons Nederlanders 
niet vreemd. l Belcher  een paar  van de belangrijkste 
gebouwen van n heeft ontworpen, hoewel hij  in Engeland 
en op het vaste land geëerd werd. is hem van de zijde der  Engel-
sche g nooit eenige onderscheiding te beurt gevallen ; 
dit is te meer  merkwaardig, omdat het l Archi -
tecten-Congres te n plaats vond onder  zijn leiding en 
onder  zijn voorzitterschap van het . 
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het e . s te Gent 19-24 Juli 1913, door  A. 
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te . . e kerk te Egmond aan den 
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Examens voor  Bonwkundig Opzichter, Bouwkundig Tee -
kenaar  en Uitvoerder  vanBonwwerken (Onderbaas) inge-
steld door  de j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst en af te nemen in 1914. r  het r  van de 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst zijn benoemd, 
onder  goedkeuring van den r  van Binnenlandsche Zaken 
tot n van de Commissie, belast met het afnemen van de in 
Februari , t en Apri l te houden Examens voor  Bouwkundig 
Opzichter. Bouwkundig Teekenaar  en Uitvoerder  van Bouw-
werken (Onderbaas) de : 

B. J. Ouëndag, Architect, d van het r  der -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst, Amsterdam. Voor-
zitter. 

. Bletz, Architect, Weesp, Vice-Voorzitter. 
J. Gratama, Bouwk. , Alg. Secretaris der j 
tot Bevordering der  Bouwkunst, Sloten. Secretaris. 

. Bonda, Architect te Amsterdam. 
B. van Bilderbeek, Amsterdam, . 
Jhr . . J. de Bosch , . Assistent Techn. 

, . 
. van , Consul van . r  in de Wisk., Amsterdam. 
. J. , Architect, 's-Gravenhage. 

F. . V. Etteger, Architect, Zutfen. 
. A. Frijlinc k , Bouwkundige, Amsterdam. 

J. . Gantvoort. Architect. r  aan de Burgeravondschool. 
. 

C. de Groot Jr.. Architect, . 
F. de , Aannemer. Zwolle. 

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 . Architect, r  der  Gemeentewerken. 
Utrecht. 
W. de Jong, Architect, Bouwkundige le klas bij  de j 
tot Exploitati e van Staatsspoorwegen, Utrecht. 

. van der t . Architect. , aan de 
Academie van Beeldende n te 's Gravenhage, Voorburg. 
G. l Jr.. Bouwk. . Groningen. 

. J. P. , Gem. Bouwmeester, Eindhoven. 
A. , Architect. Ede. 
C. J. . Architect. Bussum. 
F. J. , Bouwk. . Amsterdam. 
J. B. van . Bouwk. , . 
Joh. . , Architect, 's Gravenhage. 

. . . Arts. Amsterdam. 
G. , Architect. . 
W. F. . Bouwkundige, 's Gravenhage. 
Adr . . Architect. Amsterdam. 
J. J. . . Architect, Watergraafsmeer. 
W. Noorlander, Architect. Amsterdam. 
W. A. E. van der  Pluym. Architect, Amsterdam. 

. E. . P. , Advocaat. Procureur, Architect, Am-
sterdam. 
J. . Schaad. r  Bouw- en Woningtoezicht. Zwolle. 
G. Stapenséa, Architect. Sneek. 
J. A. van der  Sluys Veer, Architect. r  aan de -
school v. d. j  v. d. Werkenden Stand. Amsterdam. 
P. A. Timmers. Architect. Amsterdam. 
G. Versteeg. r  der  Gem. Werken. Arnhem. 
W. de Vrin d Jr.. Bouwk. . Assistent aan de Techn. 

l te , 's Gravenhage. 
. Vrijenhoek, Bouwkundige, 's Gravenhage. 
. van der  Vijgh , Architect. Amsterdam. 
. A. Willemsen, . Bouw- en Woningtoezicht, . 
e r  van Binnenlandsche Zaken heeft dit jaar  wederom 

gevolg gegeven aan het verzoek van . 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 Binnenlandsche Zaken, om deel 
uit te maken van de Examen-Commissie. e zijn door  Zijn e 
Excellentie -
zitter  van de afdeeling Voortgezet en r  Bouwkunst onder-
richt van het Genootschap Architectur a et Amicitia , Amsterdam, 
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Afb . 1. e muur in aanbouw van terzijde gezien. 

en W. C. . Civ. bouwk. . r 
van de Gevangenissen en s Gravenhage. die 
de benoeming hebben aangenomen. 

e leiding der Examens berust bij  de Commissie van Onderwijs, 
bestaande uit de : 
B. J. Ouëndag, Architect, d van het r  van de -
schappij  tot Be vordering der Bouwkunst. Amsterdam.Voorzitter. 
J. Gratama. Bouwk. . Alg. Secretaris van de -
schappij  tot Bevordering der Bouwkunst, Sloten. Secretaris. 

. Bletz, Architect, Weesp. 
. B. N. Bolderman. Civ. ; r d 

van Afdeeling gebouwen bij  den t der Publieke Werken. 
Amsterdam. 
A. W. C. . Civ.-Bouwk. , . d Tech. School. 
Utrecht. 
G. N. . Bouwk. . r  aan de Techn. -
school, . 

t voormalig Buiten-Gasthuis te Amsterdam. r  het 
r  is het volgende adres ingediend: 

2 Februari 1914. 
Aan den  der Gemeente Amsterdam. 

Geeft met verschuldigden eerbied te keunen, het r 
van de j  tot Bevordering der Bouwkunst, 
dat het kennis genomen heeft van de besprekingen in Uwen 

d over  het derde ziekenhuis, waarbij  door  de heeren Nuyens, 
Bellaar  Spruyt en Abrahams is voorgesteld het Wilhelmina-
Gasthuis uit te breiden, zoodat het Gebouw van de Toevlucht 
voor  Onbehuisden zou moeten verdwijnen; 
dat het de afbraak van dit laatste gebouw, het voormalig Buiten-
Gasthuis, ten zeerste zou betreuren, omdat hiermede een bouw-
werk zou verdwijnen, dat niet alleen historisch, maar  ook archi-
tectonisch van waarde is; 
dat het voormalig Buiten-Gasthuis een gelukkig voorbeeld ge-
noemd mag worden van de eenvoudige, maar  door  zijne goede 
verhoudingen en juiste tegenstellingen zoo aantrekkelijk e archi-
tectuur  uit onzen Gouden Eeuw; 
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dat dit gebouw door  zijn rustige grootheid behoort tot de be-
langrijk e specimen onzer e Bouwkunst in Am-
sterdam : 
dat reeds in 1900. toen het gebouw met afbraak werd bedreigd, 
het Genootschap ..Architectura et Amicitia "  zich tot Uw College 
heeft gewend met een adres, behelzend het verzoek, het behoud 
van dit bouwwerk te willen bevorderen. 

, waarom het r  voornoemd Uwen d 
eerbiedig verzoekt het daarheen te leiden, dat dit monument 
van Geschiedenis en t voor  het nageslacht behouden blijft , 
't Welk doende, enz. 

Voor het r  voornoemd 
w. g. A. , G.Bzn., Voorzitter. 
w. g. J. . Secretaris. 

Afdeeling Amsterdam der j  tot Bevordering 
der Bouwkunst. n verband met de j.1. gehouden verkiezing 
van 2 bestuursleden is het Bestuur  nu als volgt samengesteld: 
F. W. . Poggenbeek, Voorzitter ; J. W. F. . Vice-Voor-
zitter  : . E. . P. , Secretaris; E. . , Penning-
meester; F. 's Jacob, Commissaris. 

. 

T N N T 
. 

m 
door . v. . T . 

ledurende mijn jongste verblij f in Cassel werd 
li k van verschillende zijden aangespoord toch 

l niet na te laten een bezoek te brengen 
'aan het in aanleg zijnde stuwbekken in het 

Edderdal nabij  Waldeck. t zooveel geestdrift werd 
mij  van die omvangrijke werken verhaald, dat mijn be-
langstelling ten zeerste werd opgewekt en ik besloot, op 
een der  weinige, inderdaad fraaie dagen, die deze zomer 
ons bracht, een uitstapje naar  het lieflijk e Waldecksche 
te maken, om deze veel belovende „Talsperre" , de 
grootste van Europa zooals met zekeren trots werd ver-
klaard , in oogenschouw te nemen. t ik hier  onmid-
delijk bijvoegen, dat het mij  niet heeft berouwd, die 
aansporing t&  hebben gevolgd. , al behoort 
dit bouwwerk tot het gebied van den , ook 
voor  den Architect is de kennismaking van belangi al 
was het alleen maar  om te zien op welk een onbekrom-
pen wijze in d een plan wordt opgezet en tot 
uitvoering gebracht. 

Verschillende wegen leiden naar  de bouwplaats; ik koos 
de meest afwisselende, hoewel ook de langste. Een 
gemoedelijk lokaaltreintj e bracht mij  in rui m l 1/» uur 
naar  Naumburg, van waaruit het slot Waldeck, aan 
welks voet het toekomstige stuwbekken zich uitbreidt , 
in ongeveer  2' i uur  te bereiken is. e wandeling is 
zeer  loonend; afwisselend leidt de weg over  berg en dal, 
door  dicht begroeide, schaduwrijke bosschen en langs 
vruchtbare, zonnige bouwlanden, die als een bont tapij t 
breed over  het golvend terrein liggen uitgespreid .Vooral, 
waar  de oogsttijd was aangebroken en rappe handen zich 
beijverden de vrucht binnen te halen, ja sommige zelfs 
de akker  alweer  omploegden en gereed maakten voor 
een volgende oogst, gaf dit een blij-stemmend beeld 
van groote bekoring. t laatste gedeelte van den weg, 
een stoffige chaussée, waarop schamele appelboomen 

slechts een matige schaduw wierpen, was ech-
ter  minder  aangenaam en deed een sterk ver-
langen opkomen naar  de koele zalen van het 
oude slot Waldeck, thans tot -
rant ingericht, waar  de vermoeide wandelaar 
zijn krachten naar  behooren kan herstellen. 
Vanaf de transen van dezen middeleeu wschen 
burcht , die hoog gelegen, in wijden krin g den 
omtrek beheerscht, heeft men een ruim uit-
zicht over  dit voorheen zoo romantische ge-
deelte van het Edderdal, dat weldra in een 
groot meer  zal zijn herschapen. t meer, zich 
uitstrekkende over  een lengte van ongeveer 
27 , bij  een breedte die varieert van 
1000 . tot 175 , en met een inhoud 
van ruim 202 n : ; ., zal een opper-
vlakte beslaan van 1170 , waarvan 930 . bouw-
land en 240 . bosch; het meer  zal worden afge-
sloten door  een muur  van rui m 42 . hoogte boven den 
bodem van dit kunstmatige bekken. 

t doel, dat met dezen aanleg wordt beoogd is, om 
een te graven kanaal, dat van den n naar  het -
mund-Ems kanaal en over  de Weser  naar r  zal 
voeren, van het benoodigde water  te voorzien, alsmede 
om den laagwaterstand van de Weser  te verhoogen, 
doch tevens ook om het Weser  gebied tegen herhaalde-
lijk e overstroomingen te beveiligen. Bovendien zullen 
de geweldige waterkrachten, die dit stuwbekken zal 
verschaffen, dienstbaar  worden gemaakt tot het opwek-
ken van electriciteit. e waterkracht wordt geschat 
op 12500 . Gepaard met de waterkracht, die aan de 
kleine "  zal worden ontleend en door 
een tebouwen waterwerk bij n zal worden voort-
gebracht, hoopt men per  jaar  over  29 millioen -
uren aan electrische energie te kunnen beschikken. 

r  de Edder  in de wintermaanden ongeveer  vier-
maal zooveel water  afvoert als in de zomermaanden, 
meent men, dat het bekken ieder  jaar  geheel gevuld zal 
worden. Tot einde Januari zal men het bekken slechts 
ten deele vullen om het dan in het voorjaar, als 
geen buitengewoon hoogwater  meer  te verwachten 
is, geheel te laten volloopen, zoodat in de zomer-
maanden de volle inhoud voor  watervoorziening 
van de Weser  beschikbaar  staat. 
Belooft dit grootsche werk alzoo vele en aanzien-
lijk e voordeden, toch worden niet onbelangrijke 
cultuurwerken uit vroegere perioden er  door  ver-
nietigd en een landschapsbeeld van groote uitge-
strektheid er  volkomen door  gewijzigd. Waar 
vader  en grootvader  leefden en streefden, waar 
eeuwen lang de ploeg zijn nuttigen arbeid verrichtte, 
waar  de avondklokjes hun liefelijk e klanken deden 
hooren, daar  kan de zoon en kleinzoon niet blijven. 

n woonplaatsen moesten zij  ontruimen en onge-
veer  150 families verliezen hun „heim" , waaraan 
zij  zoozeer  waren gehecht. e dorpen zullen ge-
heel en twee ten deele onder  den waterspiegel 
verdwijnen, terwij l nog van dri e dorpen uitge-
strekte landerijen worden opgeofferd. Ook een 

Afb. 2. e muur aan de binnenzijde. 

tweetal landgoederen zullen door  het water  worden be-
dekt. 

e eigenaren, wier  bezittingen werden onteigend, zijn 
evenwel ruimschoots schadeloos gesteld, zoodat zij  zich 
in een andere omgeving een gelijkwaardig bezit konden 
verschaffen. Ook de kleine man werd in staat gesteld 
zich elders neer  te zetten en werk te zoeken; velen hun-
ner  werd in Waldeck een woning aangeboden. l 
hun dri e jaar  tij d werd gegund, verlieten reeds in den 
Zomer van 1908 meerdere bewoners uit het gebied van 
het geprojecteerde stuwbekken, hun oude haarstede, 
successievelijk door  de anderen gevolgd, zoodat thans 
deze streek bijna geheel is ontruimd. 
Voor  17 gezinnen werd in 1910 het domein ..Büllinghau-
sen"  aangekocht, waarop een nieuwe nederzetting werd 
gevestigd. Naar  de plannen van den -
meester r  in r  verrees hier  een nieuw 
dorp, „Neu-Berich"  geheeten, dat in Juli 1912 werd in-
gewijd, toen tevens de eerste steen werd gelegd voor 
den herbouw van de oude kerk, die piëteitvol, uit het 
oude dorp naar  het nieuwe werd overgebracht. Om 
deze kerk zijn de nieuwe dorpshuizen gegroepeerd, wier 
bouwsom varieerde van 4500 . tot 32000 . Een 

Afb . 3. e muur aan de buitenzijde met tijdelijk e werkplaatsen. 
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Bioscooptheater  te Purmerend. Plan Beganegrond en Plan Boven 
woning. Balcon en Cabine. Schaal 1 op 200. Arch. J. J. P. Oud. 

tweede dorp is in aanbouw op het 200 . groote over-
blijvende gedeelte van Bringhausen, dat de naam van 
-Bringhausen am Sperrsee"  zal dragen. Einde October 
van dit jaar  moet het gereed zijn om betrokken te kun-
nen worden. Ook elders zijn of worden nieuwe hoeven 
gebouwd, terwij l een derde nederzetting .Neu-Asel"  in 
wording is. e tij d begint dan ook te dringen, want 
einde dezes jaars zal waarschijnlij k het bekken aan zijn 
bestemming worden overgegeven. 
Behalve dorpen en hoeven zullen ook drie van de vier 
bruggen, die de Edder  kruisten, verdwijnen en niet meer 
worden opgebouwd. e verbinding tusschen de dorpen 
en met de spoorwegen zal ten deele geschieden door 
een weg langs den oever  van het meer, en ten deele ook 
door  andere wegen, die nog in aanbouw zijn. 
Vanaf slot "Waldeck is de groote afsluitmuur , het hoofd-
doel van den tocht, in ongeveer 11,> uur  te bereiken. Een 
smal kronkelpaadje voert sterk dalend door  een klein, 
verwaarloosd bosch, dat van een levendig vreemdelin-
genverkeer  getuigt, naar  den in aanleg zijnden weg langs 
het toekomstige meer. r  heerscht nog een chaotische 
toestand en niet zonder  moeite baant men zich een weg 
tusschen overal verspreid liggende steenblokken, over 
een brug voor  klein hulpspoor, die een zijdal overspant 
en door  omwoelde velden met half verkoolde boom-
stronken en smokende houtskool branderijen, naar  den 
oever  van de Edder, die zich in groote bochten door 
het dal kronkelt , onbewust van de groote taak, waartoe 
zij  bestemd is. Bij  gebrek aan een brug, brengt eenveer-
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man de voetgangers in een oude, half vergane 
boot, naar  den anderen oever. Van daar  loopt 
een nauwelijks te herkennen paadje naar  den 
tegenoverliggenden bergwand, aan welks einde 
de groote muur  zich aansluit. 
Stemde reeds de eerste aanblik van dit weleer 
om zijn schilderachtigheid zoozeer  geroemde 
Edderdal, weemoedig en somber, doordat alle 
leven eruit gebannen scheen, eenmaal in de 
uitgestrekte vlakte, den toekomstigen meerbo-
dem, zijnde, wordt men getroffen door  het beeld 
van troostelooze verlatenheid, dat zich naar  alle 
zijden ontvouwt. n plaats van vruchtbare bouw-
landen, grauwe stoppelvelden, en waar  vroeger 
een bloeiend tuintj e een vriendelijk e woni.ig 
omgaf, tiert nu welig het onkrui d om een kale 
plek gronds, die jaren, misschien eeuwen, der 
famili e woning droeg. All e boomen, alle struiken 
zijn gekapt en zorgvuldig met den grond gelijk 
gemaakt, op dat straks het vischnet niet zal blij -
ven haken. Geen geluid doet zich hooren; al-
leen het schril gefluit van een werktrei n onder-
breekt nu en dan de stilte als een satanische 
juichkreet over  deze volkomen verwoesting. Zoo 
liefelij k als het schouwspel was, toen dit fraaie 
landschap nog niet door  menschenhanden was 
beroerd, zoo jammerlij k is het aanzien thans, nu 
het reuzenwerk zijn voltooiing begint te naderen, 
't s zeer  wel mogelijk dat, als eenmaal het bek-
ken zal zijn gevuld en het zilverhelder  water  den 

voet van de dicht begroeide bergen bespoelt, stoom-
booten en andere vaartuigen het meer  doorkrui -
sen, leven en schoonheid zullen wederkeeren, doch 
nu lijk t het of de adem des doods over  deze 
vallei is gestreken. Onwillekeuri g komt men onder 
den indruk van dit sombere tafreel en kan men zich 
gereede indenken in den gemoedstoestand van dien 
ouden boer, die in verklaarbare neerslachtigheid een 
einde maakte aan zijn leven, toen het uur  was aan-
gebroken, waarop hij  zijn „heimat "  moest verlaten. 
Naar  gelang men den grooten muur, die in de verte 
slechts flauw te onderscheiden is, nadert, begint deze 
doodschheid echter  te wijken en als men het plateau, 
waarbij  de brug over  den muur  zich zal aansluiten, 
heeft betreden, staat men plotseling te midden van de 
grootste bedrijvigheid. Treinen met materiaal door-
kruisen het dal aan de binnenzijde van den muur  en 
wringen zich steunend tegen de berghelling op; aan de 
buitenzijde liggen de werkplaatsen, waar  o.a. de electri-
citeit voor  de verschillende machines wordt opgewekt 
en de mortels worden bereid. Op het plateau bevinden 
zich de gebouwen voor  de directie en administrati e en 
voor  ontspanning, waartusschen zich een groot aantal 
bezoekers bewegen, die 't zij  te voet van het op een uur 
afstand gelegen station, 't zij  per  rijtui g of per  automo-
biel hier  heen zijn gekomen ter  bezichtiging van dit 
veelbesproken werk, dat thans in zoo'n belangwek-
kend stadium verkeert. h de grootste levendigheid 
heerscht op den muur zelf, waar  een groot aantal handen 

zich reppen om het werk binnen den gestelden termij n 
op te leveren; door  een viertal kabelsporen, dwars 
over  het dal gespannen, worden de materialen op elke 
willekeurige plaats aangevoerd. 

e muur, die zijn voltooiing nadert, zal een hoogte ver-
krijge n van 48 . boven zijn fundament dat, evenals de 
aansluitende bergwanden, uit een vaste rotsformatie 
bestaat. Zij n lengte zal in de krui n ongeveer  400 . be-
dragen en aan den voet 270 . Overeenkomstig de toe-
name van den waterdruk neemt de zwaarte van den 
muur naar  onder  toe, zoodat de doorsnede ongeveer 
een rechthoekigen driehoek te zien geeft met een hol ge-
bogen hypotenusa, waarop een tweede, kleine omge-
keerde driehoek rust, die het brugdek draagt. e voet 
van den muur heeft een breedte van ongeveer  35 , 
terwij l de kruinbreedte bijna 6 . zal bedragen. Aan den 
buitenvoet van den muur  bevindt zich bovendien nog 
een bekken ter  breedte van 16 . uitwendig. n grond-
plan is de muur  naar  een straal van 305 . gebogen ten-
einde vormverandering door  temperatuurverschillen 
zonder  schade mogelijk te maken. e muur  verkrijg t 
aan de waterzijde over  zijn geheele hoogte een isoleer-
laag, die door  een mantel van breuksteen ter  dikte van 
0.75 . tegen beschadiging is beveiligd. Voor  het geval, 
dat toch nog water  mocht doordringen, zijn buizen in-
gemetseld, waardoor  dit kan wegstroomen. 
Voor  waterafvoer  van het stuwbekken zijn dri e ver-
schillende inrichtingen ontworpen. 

Ongeveer  6 . boven cfe fundeering zullen 12 ijzeren 
buizen 6 aan iedere zijde van het dal — worden inge-
metseld. e eene groep dient voor  het in beweging 
brengen der  turbines, de andere voor  afvoer  bij  hoog 
water. e eersten hebben een diameter  van 1.50 , de 
laatsten van 1.35 ; zij  worden van twee gewone en 
een noodafsluiting voorzien. t gedeelte van den muur, 
waarin deze buizen zullen komen, is zwaarder  gehou-
den dan het overige. 
Ofschoon deze buizen voor  hoogwaterafvoer  voldoende 
worden geacht, zal men het middelste gedeelte van den 
muur toch nog van een hoog water  overstort voorzien, 
die een lengte zal verkrijgen van 152,5 . bij  eenhoogte 
van 1.45 . t water, dat eventueel over  dezen over-
loop zal stroomen, glijd t dan langs den muur  en stort in 
het bekken aan den voet, dat 6 . hoog met water  gevuld 
is om van daar  naar  het Edderbed af te vloeien. 

e derde afvoer  bestaat uit 14 nooduitlaten, die 14.4 . 
onder  de krui n van den muur  liggen; deze hebben een 
cirkelvormig e opening van 2.75 . middellijn . 
Tijdens den bouw wordt het water  van de Edder ge-
voerd door  groote, uitgespaarde kanalen, waarin later 
de ijzeren buizen zullen worden ingemetseld; eerst aan 
de eene, dan aan de andere zijde van het dal. 
Ongeveer  200 metselaars met 100 handlangers zijn dage-
lijk s bezig om de ongeveer  300.000 ' metselwerk te 
verwerken, en 200 man zijn aangewezen om de steenen 
schoon te wasschen en te boenen, alvorens ze verwerkt 
mogen worden. Verder  werken 300 man in de steen-
groeven, door  een werkspoor  met de bouwplaats ver-
bonden, zoodat dagelijks ongeveer  1000 man werkzaam 

Bioscoop-Theater  te Purmerend. Architect J. J. P. Oud. 

zijn. e kosten van deze omvangrijke werken zullen 
19.750.000 k bedragen. e grondaankoop bedroeg 
9 mill . ; de muur  zal 7.9 mill . k eischen, terwij l 
voor  wegenaanleg en bijkomende werken nog 2.85 mill . 

k is uitgetrokken. 

Afbeeldingen noch beschrijvingen kunnen de grootsch-
heid van dit bouwwerk voldoende weergeven. g 
rijs t deze granietwand uit het dal omhoog, ontzag in-
boezemende voor  het hooge standpunt der  hedendaag-
sche wetenschap, die geweldige natuurkrachten aan 
haar  wil weet te onderwerpen en dienstbaar te maken, 
doch tevens getuigende van de bekwaamheid en het ver-
nuft onzer  moderne technici, die bouwwerken weten 
te wrochten, waardoor  de zoo geroemde e 
aquaducten in de schaduw worden gesteld. 

r  ook imponeert deze forsche bouw door  den mo-
dernen geest, die er  uitspreekt. t zakelijke, economi-
sche van onzen tijd , wat zich reeds in meerdere onzer 
moderne — vooral e gebouwen laat herken-
nen, is hier  krachti g tot uiting gekomen. t gevoelen 
dringt zich op, dat dit utiliteitswerk behoort tot de 
eerste uitingen eener  nieuwe komende kunstperiode, 
die als afspiegeling onzer  moderne cultuur  een eigen, 
grootsch karakter  belooft te zullen dragen, afwijkend 
van iedere kunstuiting vóór dien. 

't"Wa s reeds vri j  laat in den namiddag, toen ik het kleine 
station .Buhlen"  bereikte, vanwaar  de trein mij  via Bad 
"Wildunge n en Wabern, naar  Cassel zou terugvoeren. 

e avond begon te vallen; de schemer hulde het vrien-
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(.lelijk landschap in een mystieke waas 

en fantastisch teekende zich het silhouet 

van het hoog gelegen Fritzla r  met zijn 

vele middeleeuwsche torens tegen den 

goudgekleurden hemel. Behagelijk in 

een hoekje van de coupé gedoken, ge-

noot ik langen tij d van dit heerlijk 

schouwspel, 't Was een prachtige avond 

na een onvergetelijken dag! 

t 1913. 

T E . 
et beschikbare terrein was 

niet diep genoeg om na 

aftrek van de ruimten voor 

' balkontrap, kassa en porta-

len — de zaal voldoende lengte te 

geven. 

m werd met den eigenaar  over-

eengekomen de entree-ruimte minder 

diep te maken dan oorspronkelijk de be-

doeling was en omdat daardoor  het 

halletje niet voldoende groot werd om 

bij  regenachtig weer  de wachtenden te 

beschutten — een luifel aan te brengen. 

e luifel is de voortzetting van den 

vloer  der  Cabine en van gewapend be-

ton geconstrueerd, hetwelk gedeeltelijk 

opgeschuurd, gedeeltelijk uitgebrand is, 

zoodat grint en cement zichtbaar  zijn. 

Boven de entree is de cabine, die evenals 

de balkontrap en het balkon geheel in gewapend beton 

is uitgevoerd. 

Ook de vele overige voorzorgen tegen brandgevaar, be-

perken dit tot een minimum. 

e gevel is opgetrokken van geel-grijze waalsteen, ter-

wij l de pilaren, die bedoelen het geheel iets feestelijks 

te geven, gebakken zijn in terra-cotta van Willem C. 

Brouwer. Voor  het grootste gedeelte zijn ze in de natuur-

lijk e (gele) kleur  der  terra-cotta gebleven, terwij l de 

vruchten geglasuurd zijn. Ook het monogram NS is ge-

glasuurd en van een prachtig diep-blauw. e fond van 

het monogram bestaat uit een damascure in hel-geel. 

Een heel mooi staal van Brouwer's kunst. 

. J. J. P. , Architekt. 

T N VA N E EN GE-
N . 

n het voorjaar  van 1913 had een brand in de vloerzeilfabriek 
van de firm a de Vogel, van Calcar  en Co. aan het Achterom 
te Zwolle plaats, waarbij  een gedeelte dezer  inrichtin g werd 
verwoest. t gedeelte, waar  de brand heeft huis gehouden, is 
een voor  ongeveer  3 jaar  geleden nieuw gebouwd stuk. waarin 
grootendeels het afwerken en drogen geschiedde. 

t is 34 . lang, 12 . breed en ongeveer  20 . hoog. e eenige 
vloer  er  in, behalve de platte afdekking, ligt op 16.S0 . boven 
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het omringend terrein. e ruimt e daaronder 
is door  2 muren in 4 afdeelingen verdeeld ; de 
ruimt e boven dien vloer  was onverdeeld. r 
werden de zeilen bedrukt en met vernis be-
streken, stonden de drukpersen en de gas-
motor, die de werktuigen in beweging bracht. 

e benedenruimte vormt 4 hooge droogka-
mers, welke door  stoom tot 160° F verwarmd 
worden en waarin de lange stukken vloerzeil 
met slechts één bocht opgehangen worden. 

e tusschengelegen vloer  bestond voor  de 
eene helft uit trogwelven van beton tusschen 
ijzeren liggers, voorde andere helft uit gewa-
pend beton. n luiken in dien vloer  dien-
den tot het inbrengen en uithalen der  zeilen en 
gaven toegang tot loopgalerijen.langs de zijden 
der droogkamers gelegen, waardoor  het o. m. 
mogelijk was de temperatuur  waar  te nemen. 

e buitenmuren zijn tot aan dien vloer  gedeel-
telij k 44, gedeeltelijk 33 . dik. en worden 
versterkt door  contreforten en een afzonder-
lij k er  tegen aangebouwd trappenhuis, met 
trappen en bordessen van gewapend beton. 

t bovenste gedeelte der  muren is 22 . dik. 
e brand ontstond in één der  droogkamers 

en heeft zich na de werkzaal over  de andere 
uitgebreid. 

t eenige brandbare aan het gebouw was het 
houten met mastiek gedekt dak. de met verf 
doordrenkte merktafels. en de aanwezige hoe-
veelheid vloerzeil, waaraan voor  een bedrag 
van ruim f 10.000, bijna tot aflevering gereed, 
voorradig was. 
Van de afdekking is ongeveer  niets overgeble-
ven dan het grint . Ware het dak onbrandbaar 
geweest, dan had de brand zich beperkt tot 
de droogkamers waar  het vuur  begonnen was. 
Blusschen was geheel onmogelijk. t gebouw 
verheft zich te midden van lage woonhuisjes 
en tuinen; in het onderste deel waren nage-
noeg geen spanningen en men durfde zich niet 

in de nabijheid wagen uit vrees, dat de muren zouden instorten. 
t dak werd gedragen door  ijzeren balken op moerbinten. ge-

steund door  ijzeren stijlen, die ook opzetbalken voor  de druk -
persen droegen. t ijzer  is op de bekende wijze krom getrok-
ken, op de vernielde machines neergekomen. Een gezicht in de 
werkzaal geeft afb 1 te zien, waarbij  men in acht moet nemen, 
dat.de vloer  waarop deze verwoesting lag 15.50 . hoog ligt. 

t het bovenste gedeelte metselwerk geheel uit een getrokken 
was, zal niemand verwonderen. 

t opruimen van dien chaos eischte veel omzichtigheid, te meer 
daar  men vooruit niet wist in hoeverre het beton van den vloer 
te vertrouwen was. Ondergeteekende was met den Opperbrand-
meester, de eerste die de ruimt e betrad, waarna spoedig eenige 
werklieden volgden, die begonnen met de losliggende steenen 
en steenklompen van de muren te verwijderen. A l het ijzerwerk 
is daarna in den stand, waarin het zich bevond door  schraagjes 
ondersteund en niet de acetyleen-zuurstof vlam in versjouwbare 
stukken verdeeld, die afgetakeld werden op een plaats, waar 
men voorloopig een gedeelte van den muur  tot op de vloer-
hoogte had afgebroken, en waarlangs ook de resten der  machines 
werden afgelaten. 

Ook de balken, tusschen de trogwelven hadden de sporen van 
hun uitzetting nagelaten. Onder den vloer  waren de muren op 
vele plaatsen gescheurd. Een zeer  belangrijke gaping vertoonde 
een zijgevel bij  de aansluiting met den achtergevel, zie afb. 2, 
die van onder  tot boven was losgeraakt en in het midden onge-
veer  8 . open stond. 
Oorspronkelij k had men er  over  gedacht de muren hier  volgens 
den vallenden stand af te breken en een nieuw stuk er  in te 

metselen, waarmede echter  nog al eenige . metsel-
werk gemoeid waren. 

r  toen de bovenste drie meters metselwerk geheel 
vernieuwd moesten worden, leek het meer  economisch 
de onderste gedeelten te verankeren en eenmaal hiertoe 
besloten, werd de onderstelling gemaakt, dat de groote 
scheur  misschien wel door  aanschroeven dicht te krijgen 
zou zijn. n elk geval zou men dit beproeven. s de 
buitenzijde werd te lood een z e r aangebracht, lang 
10 meter, en door  den gevel en dit profi l 5 ronde anker-
staven, van 1':., Eng duim middellijn , ook ongeveer 
10 . lang, en met het andere uiteinde door  een aange-
smede klauw of plaat in den langsmuur  grijpend. 

e onderste ankerstaaf bevond zich  4 meter  boven 
den grond, de bovenste  3 meter  van den boven-
vloer. Bij  elk anker  waarin een wortel was aange-
bracht werden 2 man geplaatst; het langzaam aan-
draaien begon en kon zonder  bezwaar  worden voort-
gezet tot de geheele opening weder  gesloten was. 

t het bovenstelosgescheurde driehoekige deel bij 
de buitenwaartscheuitwijking tevens op het vaste metsel-
werk was gezakt, kon het aandraaien niet tot het einde toe gelijk-
tijdi g worden voortgezet, maar  moest dit van onder  naar  boven 
toe geschieden. t bovenste stuk werd daardoor  telkens een 
weinig gelicht en kon over  de voegen voortschuiven. 
Uit de werking van de ijzeren balken is deze scheur  moeilijk te 
verklaren. En dit te minder, wijlaan de zijde waarde brand ont-
staan en het hevigst gewoed had, de scheuren in de muren 
van veel geringeren omvang waren, gelijk op afb. 3 te zien is. 

t waarschijnlijks t lijkt , dat de ongelijkmatige temperatuur  aan 
beide zijden van den muur. deze heeft doen krommen op ge-
lijk e wijze als men dit bij  fabrieksschoorsteenen. tegen de heer-
schende windrichtin g in, kan waarnemen. Bij  den uitgeweken 
gevel was het verschil in temperatuur  het grootst, van binnen de 

Afb. 1. 

hitt e van den brand en tegen de buitenzijde een sterke N.O. 
wind gepaard met vorst. 

e ankerstaven zijn. ter  beveiliging tegen vorst enter  beperking 
van volumenverandering bij  temperatuurswisseling, later  met 
beton omkleed. 
Zwolle, Apri l 1913. J. . . 

G VA N T E E 

, N T E GENT , 

19 24  1913. 
:-:  A.  G.B.ZN. :-: 

en kort woord ga vooraf. 
t e e s werd in 1911 te 

e gehouden. Aldaar  werd ingesteld een Perma-
nent Comité, waarvan de hoofdzetel te Parij s ge-
vestigd is, met onderverdeelingen over  alle landen. 

t Comité heeft tot taak de e n 
te organiseeren, met de bedoeling de kunstenaars tot elkander 
te brengen en in gemeen overleg hun intellectueele belangen, 
zoowel op kunst- als op sociaal gebied, te behartigen. Voorts 
alle aangenomen moties ter  kennis van de verschillende 

n te brengen en te bevorderen, dat de uitgesproken 
wenschen tot uitvoering worden gebracht. 
Zoo zijn op het Congres te e en op het e Congres, gehouden 
te Parij s in 1912, behandeld het "  voor -
tentoonstellingen, idem voor  openbare prijsvragen; de artis-
tieke eigendom; regels voor  het copieeren van moderne kunst 
in musea en het aan den kunstenaar  voorbehouden recht van 
reproductie. 
Tevens werd op laatstgenoemd congres vastgesteld, dat, dank 
zij  de goede zorgen van de Belgische Sectie, het e -

Afb . 2. 

e auteur  van het hierboven afgedrukte insigne, (in mat zilver  uitgevoerd), is 
Godefroid de Vreese, Statuaire-médailleur te Brussel. 
„JU S S "  w. z. t recht moet de kunsten beschermen". 
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nale s te Gent zou worden gehouden, samenval-
lende met de e Tentoonstelling aldaar  op welk 
congres de bovengenoemde punten, welke inmiddels nader  be-
studeerd waren, zouden worden besproken en zoo mogelijk 
vastgesteld. 
Op loffelijk e wijze heeft de Belgische Sectie zich van haar  taak ge-
kweten. Onder  de hooge bescherming van . . . . den g 
en de n van België, de Belgische g en onder  het 
Eere-Voorzitterschap van den r  van Schoone , 

. P. Poulet, en met de medewerking der -
gingen van Brussel, Antwerpen, Gent en , gesteund door 
een Comité de Patronage, waarin o.a. zitting hadden de r 
van Justitie, de Gouverneur  van „Flandr e oriëntale" , de Burge-
meester  en de Wethouder  van Schoone n van Gent, zoo-
mede de l der  Schoone n en een 
Comité van ontvangst van dames en heeren van Gentsche 
notabelen en artisten van naam ; voorts onder  het Eere-praesi-
dium van Victor . President van het Permanent Comité, 
Paul Saintenoy, architect van Z. . den , terzijde gestaan 
door  den Algemeen Secretaris van het Permanent Comité, den 
advocaat Georges d uit Parijs, was dit Congres uitmun-
tend voorbereid, had het een waardig verloop en voldeed het 
resultaat aan de verwachtingen. 

e belangstelling in het Congres was groot, de n 
van de meeste Europeesche landen waren officieel vertegen-
woordigd, o. a. Nederland . P. J. . Cuypers, Bart van 

e en steller  dezes. 
t congres telde ruim 300 leden, meest schilders, beeldhouwers 

graveurs en architecten, terwij l hoogleeraren aan en directeuren 
van kunstinstellingen en enkele rechtsgeleerden mede opge-
komen waren. 
Tot ons leedwezen waren slechts enkele s op het 
Congres aanwezig, niettegenstaande de e Sectie 10 

n in den lande had uitgenoodigd daaraan deel 
te nemen of afgevaardigden te benoemen. t uitzondering van 
„Art i et Amicitiae" , de j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst"  en het ..Verbond van Nederlandsche -
eenigingen", werd door  geen der  overige vereenigingen aan den 
oproep gevolg gegeven. 
Zooals de meeste congressen, werd ook dit geopend met een 
officieele ontvangst ten . Burgemeester  Braun, Gent-
sche autoriteiten in ambtscostuum en het Comité van Ont 
vangst, recipieerden Zaterdagavond 19 Juli ; wederzijds werd 
kennis gemaakt terwij l er  tevens gelegenheid was oude kennis-
makingen tehernieuwen. 
Behalve de vele buitenlandsche gedelegeerden werd o. a. opge-
merkt de hertogin d'Uzès, présidente de la Société des femmes 
peintres et sculpteurs de Paris. 

e feestelijkheden, voorstellingen en zang, die de raout opluis-
terden, kunnen wij  onbesproken laten. 
Zondag 20 Juli had de officieele openingszitting plaats, voorafge-
gaan door  een vergadering van de aanwezige leden van het 
Permanent Comité en de Secties ter  bespreking en afdoening 
van huishoudelijke aangelegenheden en de samenstelling van 
het Bureau. 

e Wethouder  van Schoone , e Weert, sprak namens 
de stedelijke regeering een woord van welkom tot de Congres-
sisten, waarop Paul Saintenoy, de Voorzitter-afgevaardigde van 
het Belgische Comité, het woord nam, o. a. de strekking van het 
Congres memoreerde en vooral de aandacht vestigde op de 
verdediging van het eigendomsrecht van den kunstenaar. 

p volgden als gewoonlijk de toespraken van degedelegeer-
den, waarbij  dr. P. J. . Cuypers voor  Nederland en als doyen 
onder  de kunstbroeders het eerst het woord verkreeg. e 
werd gebracht aan de g van België, aan het gemeentebe-
stuur  van Gent, de Commissies, enz. en welgemeende wenschen 
uitgesproken voor  het welslagen van het Congres. 
Namens de g sprak r  Poulet nog eenige welwil-
lende woorden, daarbij  verzekerend, dat de Belgische regee-
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rin g steeds haar  steun zal verleenen tot het behartigen van de 
stoffelijke en zedelijke belangen der  kunstenaars. 

p werd aan de orde gesteld het rapport over  het reglemen-
teeren van het recht tot het copieeren van moderne werken in 
de musea, en de aan den kunstenaar  voorbehouden rechten van 
reproductie, in aansluiting aan de genomen besluiten te Parij s in 
1912. r  was E. Boisseau, beeldhouwer te Parijs. Uit-

gaande van het standpunt, dat de kunstenaar  voordeelmoettrek-
ken uit het reproduceeren van zijn werken, dienden de repro-
ductierechten te worden gereglementeerd, ook wanneer  het 
copieeren slechts tot studie zou dienen. 
Na uitvoerige discussie werd aangenomen, dat: 

t Congres overwegende dat het juist is, dat de artist voordeel 
trekt van alle reproducties van zijn werken : 
oordeelende dat er  voor  alle landen, die de bescherming van 
artistieke werken verzekeren, reden is om op een nauwkeurige 
wijze het recht van reproductie te reglementeeren ; 
stelt de motie voor, dat in principe overal worde erkend, dat : 
lo om de werken, die van levende meesters in musea of open-
bare collecties tentoongesteld worden, te kunnen copieeren of 
te reproduceeren, het noodig is daartoe vooraf de schriftelijk e 
toestemming van den auteur  verkregen te hebben. 
2o. dat evenwel de conservators van musea machtiging zullen 
kunnen verleenen tot het copieeren van werken van levende 
meesters, doch slechts alleen voor  studie, op voorwaarde dat 
deze copie gemaakt worde in een afmeting, die geen aanleiding 
kan geven tot verwarrin g met het origineel; dat de copiist 
gehouden is de naam van den auteur  duidelij k aan te geven 
naast zijn eigen handteekening met de woorden .naar"  en dat 
deze copie het stempel draagt van het museum waarin het werk 
tentoongesteld is, met vermelding : „Copie. — t van repro-
ductie voorbehouden." 

e ochtendzitting was hiermede afgeloopen. 
's s waren plaatsen gereserveerd voor  de congressisten 
om getuige te zijn van de voorstelling der  gilden-optocht, uitge-
leide doende aan hun nieuwen schutters-koning, gehouden ii i 
1619, waaraan de aartshertog Albert en de hertogin , die 
zich destijds te Gent bevonden, met geheel hun gevolg hadden 
deelgenomen. 

e „Ommeganck" , waaraan vele notabelen met hunne dames 
en ook vele artisten deel namen, was in één woord schitterend. 

e voornaamste personen waren te paard of in karos. e kost-
bare, kleurige stoffen, brocaat. fluweel en goud, de historische 
requisiten, de gilden-gezelschappen St. , St. Joris, St. 
Sebastiaan, en St. Anthonius. en de verschillende rederijker -
kamers, uitmuntend gegroepeerd en in de meest kleurige en 
schilderachtige kleedij, alle voorafgegaan door  de schutter  pelo-
tons, trommelaars, pijpers, blazoenen en vaandels, vormden een 
fraai geheel. t men hierbij  het oude typische stadhuisplein 
met stadhuis en de eeuwenoude „beff  roi"  met de be vlagde toren-
spitsen, alles overgoten door  een heerlijk zonnetje, dan leverde 
dat alles een onvergetelijk schouwspel op. 

t is hier  niet de plaats om daarover  verder  uit te wijden. t 
zelfde betreft het ruiterfeest, dat in het Palais des Fètes op het 
Tentoonstellingsterrein gegeven werd, dat door  de Congressis-
ten werd bijgewoond en waar  menig stout stukje ruiterkunst ver-
toond werd, zoowel in massa als individueel. 

e Congressisten vereenigden zich g 21 Juli voor  de 
Saint-Bavon (St. Baafs). bezichtigden daarna onder  leiding van 
het locaalcomité de voornaamste en belangrijkste bouwwerken 
en waren inmiddels getuige van een militair e revue. Zoo werd 
bezocht het Chateau des Comtes aan de . waarvan de oude 
..donjon"  opgericht door  Philippe. Graaf van Vlaanderen, dag-
teekent vanaf 1180; de oude abdij  van St. Bavon, met zijn interes-
sante overblijfselen; de oude eetzaal is tot museum ingericht 
en diverse architectonische bouwfragmenten, grafsteenen, enz., 
meest dagteekenend uit de e eeuw, worden daar  bewaard. 

e wandeling door  de oude monumenten-stad voerde langs de 
St. Bavon. het kasteel van Gérard le , de Beffroi. het Stad-
huis deels met , deels met Gothieke gevels — de St. 

Nicolas-kerk. het nieuwe postkantoor, de gildehuizen, vele inte-
ressante oude gevels en nieuwe stijlnainaak en weinig belang-
rijk e moderne bouwwerken. 
Te 1 uur  vereenigden zich ruim 300 Congressisten en genoodig-
den aan een banquet, aangeboden door  het „Comit é local de 
reception et le comité des dames", in de groote zaal van het 
restaurant Azalea in het Palais des Fètes. e officieele en bij -
tafels overvloedig versierd met bloemen en de vele damesin 
smaakvolle en elegante toiletten een aangename afwisseling 
tusschen de zwarte heerenkleeding gaven het geheel een zeer 
feestelijk aanzien. 

e toast werd uitgebracht op de verschillende landen, die 
samen waren gekomen om mede te werken „a 1'oeuvre de soli-
darité, de justice et de beauté", op „l'universell e fraternit é dans 
1'art" , op het „1'unio n fait la force"  en dat de „union "  de kracht 
zou uitmaken van de groote e , terwij l 
dank werd gebracht aan het locale Comité en aan de „dames de 
Gand" , speciaal aan de „délicate artiste" e Annie de Weert 
de vrouw van den Wethouder  van Schoone n en e de 
Smet , die de hoofdpersonen van het Comité waren. 
Onder  leiding werd daarna de tentoonstelling bezocht, de 
schepping van den bekwamen architect Oscar  van de Voorde, te 
Gent , het pavilion de Paris, de Engelsche afdeeling, 1'Ar t 
ancien, de Salon des Beaux-arts, enz. 

Zooals het meer gaat verdeelden zich de Congressisten, al naar 
dat zij  óf in het een, öf in het ander  meer  belang stelden, doch 
zij  vonden elkander  voor  een groot deel weder  terug in het 
hoofdgebouw van het Vieill e Flandre, waar  een thé werd aan-
geboden door  de „Société e pour  1'encouragement des 
Beaux-arts". met uitzicht op het n vol aardige geveltjes. 

e bevatten veel studiemateriaal, aangezien zij  voor  het 
meerendeel copieën zijn van bekende gebouwen of gebouwtjes 
in oud Vlamingenland. 

g 22 Juli verplaatste het congres zich naar  Brussel en 
werd vergaderd in de Cercle artistique et littéraire , zetel van 
het Brusselsche
Aan de orde was het "  voor e 

d door  Georges , kunst-
schilder  te Parijs, en aangevuld door  den baron Gustaf de Ceder-
strom, kunstschilder  oud r  van de Ecole des Beaux-
arts te Stockholm. 
Aangenomen werd: 
a. e uitnoodigende Staat moet, zoodra de toe te kennen opper-
vlakten zijn vastgesteld, meer  rekening houden met de belang-
rijkhei d van de School van het uitgenoodigde land, dan met zijn 
bevolking of zijn politieken invloed. 
b. t maximum aantal werken door  een artist, in elke afdeeling 
ten toon te stellen, wordt vooraf bepaald door  het uitgenoodigde 
land. p wordt een uitzondering gemaakt voor  retrospec-
tieve tentoonstellingen van werken van overleden meesters. 
c. Elke uitgenoodigde Staat heeft de vrijhei d zich buiten-mede-
dinging te verklaren. 
d. het voorname punt: t Congres nam de motie aan dat het 
wenschelijk is belooningen af te schaffen. 

t was hier  dat Baron de Cederstrom wees op het dikwerf 
onrechtvaardige bij  het toekennen van medailles en diploma's. 
Onwillekeuri g is een Jury eenigszins beïnvloed door  vroeger  toe-
gekende bekroningen, enz , en wordt gemeenlijk groote onte-
vredenheid gekweekt. 
Niet alle aanwezigen konden zich echter  hiermede terstond ver-
eenigen. t waren de . . Paul , r  bij  het 

e van Schoone n in België en Jean de , Con-
servator  bij  het Cinquantenaire m te Brussel, die den 
knoop doorhakten, nogmaals het niet wenschelijke aantoonden 
van het verschaffen van onderscheidingen, ook op het vernede-
rende in geldprijzen wijzende. 
Bovendien werden te Gent voor  de Schoone n óók geen 
medailles uitgereikt, maar  wel werd door  openbare musea veel 
werk aangekocht. t dit ook in Nederland meer moge plaats 
vinden ) 

r  stemming werd daarna uitgemaakt, dat „medailles moeten 
worden afgeschaft". 
e. e voorsteller  handhaafde een clausule luidende als volgt: 
n geval dat het uitreiken van medailles gehandhaafd blijft , zal 

door  de e Jury overgegaan worden tot een verge-
lijkend e studie der  Tentoonstellingen van alle landen en door 
haar  het aantal Eere-diploma's, medailles en eervolle vermel-
dingen aan elk land toe te kennen, worden vastgesteld. 
Buiten het programma om, uitte E. Blanc Garin, kunstschilder 
te Brussel nog den wensch. waar  het organisee.ren van we-
reldtentoonstellingen wel zal ophouden, ieder  jaar  bij  gelegen-
heid van het s ook een e -
toonstelling te houden en naast de plastische kunsten daaraan 
ook te verbinden het tooneel en de muziek. 

l de wensch belangrijk werd gevonden, zou de verwezen-
lijkin g daarvan zeer  bezwarend blijken te zijn. 

e discussies deden spreker  toch de volgende motie formu-
leeren: 
1. dat zooveel mogelijk de e Tentoonstellingen van 
Schoone n georganiseerd zullen worden, afgescheiden van 

e tentoonstellingen op industrieel en handelsgebied. 
2. dat het programma van e Tentoonstellingen van 
Schoone n voldoende uitgebreid zij. opdat buiten de 
plastische kunsten zooveel mogelijk alle kunsten er  in worden 
vertegenwoordigd. 
n aansluiting daaraan en in aanmerking genomen de gewensch-

te bescherming van den artistieken eigendom, werd op voorstel 
van Geo , kunstschilder  te Parijs, nog de motie aange-
nomen: t Congres, overwegende de noodzakelijkheid om de 
werken van artisten beter  te beschermen en om een grooteren 
waarborg te geven aan het recht van tentoonstellen, spreekt de 
wensch uit om voor  alle tentoonstellingen en in alle landen het 
volgende grondbeginsel toegepast te zien : 
Niemand zal, naar  welke tentoonstelling ook. een werk van een 
artist kunnen zenden zonder  diens toestemming of, bij  ontsten-
tenis, zonder  die van zijn rechthebbenden. Ook voor  den Staat 
wordt geen uitzondering gemaakt. 

(Wordt vervolgd.) 

U . ü 
T N VA N 

T EN "  1913. 

, r  1913. 

Aan het Bestuur der 
Vereeniging -Bouwkunst en Vriendschap". 

 Heeren. 

e Jury, benoemd ter  beoordeeling der  antwoorden, ingekomen 
op de door  Uwe Vereeniging in 1913 uitgeschreven prijsvragen, 
en tot dat doel bijeengekomen des s 16 en des s 
22 r  j.1. in eene der  zalen van het Notarishuis, alhier, 
heeft de eer  U hierbij  haar  rapport uit te brengen 
Na het openen der  inzendingen, hetgeen door  de onoordeelkun-
dige wijze van verpakking in rol der  meeste inzendingen, meer 
tij d en omzichtigheid vereischte. dan in het belang van een 
vlugge afdoening van zake nuttig ware. bleken ingezonden te 
zijn : 

0. Voor  het "  26 antwoorden, met de motto's: 
1. Fred, 2. Eenvoud (rondschrift) , 3. Vrede, 4. d en groen. 
5. Vesper, 6. Arbeid adelt. 7. , 8. Evolutie (in kleur
9. Evolutie (grijs). 10 Eventus docebit, 11. t ons onze onder-
linge bijeenkomsten niet nalaten. 12. , 13 Ger-
trude. 14. Eenvoud, 15. e van den toren, 16. Eglise de 
Village. 17 Pourquoi pas, 18. Ad Pias Usus, 19. Pastorale, 20. 
Wapen, 21. God zij  met mij . 22. 1913. 23. Pax, 24.Grite, 25. Zomer, 
26. . 
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e kerk te Egmond aan den . gerestaureerd door  den architect P. N. . te Alkmaar . 
Zie het artikel op blz. 30. 

fc.Voor de ..Cottage"  97 ant-
wooreen met de motto's : 
1. Veluvensis. 2. Cottage. 
3. Tanah Sira, 4. Compact, 
5. t (in kleur  met pers-
pectief). 6. Eenvoud (in pot-
lood). 7. Buiten (in potlood). 
8. Noord, 9. t en Steen. 
10. t brave standt, 11. 
Jo, 12. Zomer (op gele fond), 
13. Zomers buiten, 14. Zo-
merlust. 15 Bouwstudie, 16. 
Zomerdag. 17. Eenvoud 
(verdunde inkt) , 18. Time 
is money, 19. Country life, 
20. Juist op tijd , 21. N. . Z., 
22. Avec toit de roseaux.23. 
Als ik -
vorm. 25. Sine labore nihil . 
26. N., 27. Nelly, 28. -
huis (op donker  carton), 29. 

n Nest, das Best, 30. 
Simplex. 31. Passepartout. 

32. Buiten (op notenbalk), 
33. B. en V.,34. Twee cirkels 
'i n elkaar, 35. 1813 1913, 36. 
[Sans peur  et sans reproche, 
|37. Zomer, 38. t (in zes 

, 39. t strooien 
dak, mij  wel behaagt, 40. 

t daghet. 41. Practisch. 

Waarvan bij  schifting uitvielen de s hierboven gemerkt 
12 tot en met 26. terwij l de overige motto's naar  hunne verdienste 
werden gerangschikt als hierboven aangegeven van 1 tot en 
met 11. 

e bedoeling dezer  prijsvraag schijnt over  het algemeen door 
de inzenders niet juist begrepen te zijn. t programma geeft 
een beschikbaar  terrein gelegen aan drie straten van het dorp. 

t terrein dient om een dorpspleintje daar  te stellen en zooveel 
mogelijk afgescheiden van het straatverkeer, daarop verder  een 
dorpskerkj e met predikants woning te stichten. e dorpspleinen, 
zooals wij  ons die gewoonlijk voorstellen, zijn omringd door 
boomeurijen en dienen om op markt - en kermisdagen, of bij 
festiviteiten, tenten en kramen of andere zaken op te stellen. 
Op gewone dagen zijn ze meestal verlaten ; men ziet er  de kinde-
rr n in het grasveld rustig spelen en in een of ander  hoekje vindt 
men er  vaak de pomp of put. waarvan de omringende bewoners 
voor  het verkrijgen van drinkwater  een vri j  gebruik kunnen 
maken. Aan eene zijde dus de dri e straten, aan het rustigste 
gedeelte de dorpskerk met woning, zóó gegroepeerd, dat. hoe 
ook bezien vanuit de straten, deze gebouwen een mooie en rus-
tige afsluiting en verfraaiing van het intieme plein beteekenen ; 
het sieraad van het dorp. 

e meeste inzenders hebben op het aangegeven terrein eene 
kerk met woning ontworpen, waarvoor  of waaromheen plant-
soentjes of tuinaanleg (in verschillende gevallen zelfs nog afge-
sloten door  vri j  hoog ijzeren hek) op zich zelf dikwijl s verdien-
stelijk, maar  waarbij  van een plein aansluitend aan de straat en 
er  om zoo te zeggen één geheel mede vormend, niets te bespeuren 
valt. e ontwerpen moesten dus al spoedig terzijde wor-
den gelegd, al zouden overigens de gebouwen op zich zelf vele 
verdiensten hebben. 
n de tweede plaats moet een dorpskerk vooral door  de plaat-
sing en het silhouet ook zeker  niet vertoonen de zeer  strenge 
architectuur  en regelmatige planaanleg van stadskerken, maar 
moet deze hier  als 't ware wedijveren met de rustige gebouwtjes 
en beplantingen, waarvan zij  het hoofdmoment vertegenwoor-
digt. Een reisje door  ons vaderland aan de hand van het werkje 
..Onze "  van onzen landgenoot . van der t 

, kan op dit gebied verrassende en leerzame open-
baringen bezorgen. 
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42. , 43. Veluwe. 44. Boschstreek, 45. Ca- 46. x -> 47.Sinne 
Sate, 48. Als het Zomer is. 49. , 50. Gouda, 51. Sapir. 
52. Puck, 53. At , 54. . 55. Twee vierkanten in elkaar, 
56. t (met rand), 57. ..1813", 58. Eenvoud is't ware kenmerk 
van het schoone, 59. . P., 60. T. G., 61. x , 62. , 63. 
Perspectief, 64. Proeve, 65. Cosy corner. 66. G. E. in driehoek. 
67. y home, 68. Twee driehoeken in cirkel, 69. Country 
Seat. 70. Poging, 71. s (met blauw randje, 72. Buiten 
in rechthoek (potlood in kleur), 73. t groen. 74. , 
75. Buiten, (met omrande perspectief in 't midden) 75. Sweet 
home, 77. Buiten (inkt) . 78. ..14 Augustus ". 79. . 80. Begin-
neling, 81. . 82. Eenvoud (zonder  rand) 83. Jemima. 
84. Pamona. 85. Buiten (met rand), 86. S. in cirkel. 87. , 
88. Zomer, 89. Vlinder , 90. Flora, 91. . 92. , 93. , 
94. , 95. . 96. Nog bij  tijds. 

Terwij l eene inzending niet van een motto voorzien en door  den 
ontwerper  onderteekend buiten beschouwing bleef. 
n verband met het groote aantal inzendingen zijn voor  deze 

prijsvraa g drie schiftingen gehouden. Bij  eerste schifting vielen 
uii de motto's hierboven gemerkt 79 tot en met 93, bij  tweede 
schifting de motto's 43 tot en met 78, bij  derde schifting de mot-
to's 18 tot en met 42. Van de motto's 1 tot en met 17 bleven na 
gedetailleerde beoordeeling eindelijk over  de motto's 1 toten 
met 3, welke tot langdurige onderlinge waarde vergelijking aan-
leiding gaven. j  werden door  de Jury de ongeveer  gelijk-
waardige motto's Veluvensis en Cottage, welke zeer  duidelij k 
door  eenzelfden ontwerper  als varianten van eenzelfde opzet 
bleken bedoeld, als eene inzending beschouwd. 
Bij  de eindstemming over  de toekenning der  door  Uw Bestuur 
vastgestelde be'croningen, kwam de Jury eenstemmig tot hare 
conclusie, en heeft zij  de eer  naar  aanleiding hiervan U in over-
weging te geven, de prijzen toe te kennen als volgt: 
Voor  de eerste prijsvraag „Een "  : de eerste prijs , be-
staande uit zilveren medalje met getuigschrift, benevens f 80 -
aan het motto: „Fred" , 

de 2e prij s bestaande uit bronzen medalje met getuigschrift, be-
nevens f 50. aan het motto : „Eenvoud"  (rondschrift) . 
de 3e prij s bestaande uit: Getuigschrift benevens f 25. aan het 
motto „Vrede" , de 4e prij s bestaande uit: Getuigschrift aan het 
motto d en groen". 

r  van de kerk te Egmond 
te Alkmaar . 

Voorde tweede prijsvraag 
..een Cottage", 
de eerste prij s bestaande 
uit zilveren medalje met 
getuigschrift benevens 
f 50. aan de motto's Ve-
luvensis en Cottagefgecom-
bineerd). 
de 2e prij s bestaande uit 
bronzen medalje met ge-
tuigschrift , benevens f 25.— 
aan het motto ..Tanah 
Sirah" , de 3e prij s bestaan-
de uit getuigschrift aan het 
motto .Compact". 

(Wordt vervolgd). 

 VOO

T E . 

e afdeeling Bouwkunde 
aan de School voor -
nijverheid te m heeft 
sedert 1 Januari 1914 een 
nieuwe regeling ondergaan. 

e heer  J. Crouwel jr. . ar-
chitect te Amsterdam, werd 
als leeraar  der  hoogere 
klasse aan de School ver-
bonden, zoodat het bouwkundig onderwijs thans door  de . 
A. . J. Sevenhuysen. architect te . P. Vorkink , ar-
chitect te Amsterdam en J. Crouwel gegeven wordt. 
Ter inleiding van het leerplan voor  het bouwkundig onderwijs 
diene het volgende: 

e organisatie der  bouwkundige afdeeling aan de School voor 
d werd ter  hand genomen, omdat zich van liever-

lede meer  en meer  leerlingen hebben aangemeld, die eene bouw-
kundige opleiding wenschten te ontvangen. 
Gaarne kwam de Commissie aan de behoefte, die zich deed ge-
voelen, in zooverre de beschikbare middelen zulks toelieten, 
tegemoet, te meer  nog, daar  reeds sedert geruimen tij d het plan 
bestond, het bouwkundig onderwijs aan de dagklasse te verbin-
den, om zoodoende eenen meer  vasten grondslag te leggen voor 
het onderwijs in de decoratieve en de toegepaste kunst, dat tot 
nog toe het hoofdelement van het leerplan vormde, terwij l 
tevens de beste verwachtingen werden gekoesterd van eene 
regeling, die er  toe zou leiden, het bouwkundig onderwijs in on-
middellij k verband met de decoratieve toepassing te brengen. 

t ligt in de bedoeling genoemd onderwijs, dat, evenals de 
andere vakken, hoofdelijk wordt gegeven, op eenvoudige, dege-
lijk e en practische wijze in te richten en steeds met de krachten 
der leerlingen rekening te houden, zoodat de opgaven, die ze 
hebben uit te werken, door  hen worden begrepen om zoo-
doende geleidelijk van de laagste tot de hoogste klasse te wor-
den geleid. 

e was het noodzakelijk bij  het vaststellen van het leer-
plan rekening te houden met het onderwijs, dat de meeste leer-
lingen hebben doorloopen. alvorens de School voor -
nijverheid te bezoeken en het leerplan niet te overladen, ter-
wij l de leerstof zoo moest worden verdeeld, dat ze haar  kunnen 
volgen en ze de gewenschte vruchten van het onderwijs kunnen 
plukken. 

t spreekt van zelf, dat, waar  het vak van den bouwkundige 
zooveel moeilijke vraagstukken biedt en zooveel practische ken-
nis vereischt, men bij  het onderwijs, wil het met gunstig gevolg 
worden bekroond, op een flink slag intelligente jongelieden moet 
kunnen rekenen, die zich met ernst, ijver  en volharding aan 
hunne taak willen wijden. 

e leerkrachten, waaraan de leerlingen zullen worden toever-

aan den . gerestaureerd door  den architect P. N. . 

trouwd. zijn bouwkundigen, welke gedurende de dagen, dat ze 
niet aan de school verbonden zijn. in de praktij k werkzaam blij -
ven en zoodoende steeds op de hoogte zijn van hetgeen op bouw-
kundig gebied voorvalt. e leerlingen zullen al dadelijk door 
het onder  leiding hunner  leeraren bezoeken van bouwkundige 
werken, werkplaatsen, fabrieken, steenbakkerijen, enz. voeling 
gaan houden met de praktijk . 
Tevens kan in overleg met den r  en de leeraren, indien 
de leerlingen voldoende onderlegd zijn. gelegenheid worden 
geboden, bij  in aanbouw zijnde gebouwen gedurende eenigen 
tij d in de praktij k werkzaam te zijn zoodat het onderwijs met 
den practischen werkkrin g kan worden afgewisseld. 

e Commissie vertrouwt , dat door  den genomen maatregel de 
practische en aestetische zijde van het bouwkundig onderwijs 
elkaar  de hand zullen reiken en dat. gelijk thans indeafdee-
lingen der  decoratieve en toegepaste kunst reeds plaats heeft, 
nog meer  leerlingen uit verschillende plaatsen van ons land 
roeping zullen gevoelen de e School voor -
nijverheid te bezoeken. 

. *> g 
e Bazel's e voor  een h Stadhuis. 

r  de heeren . W. C. Th. van der  Schalk, . Frans Coenen. 
. A. J. Baanders, . N. d . . Jan Veth. is aan ver-

schillende personen een circulair e gezonden met verzoek om 
steun voor  het volgende plan : 

n is op het denkbeeld gekomen, om de maquette van de Bazel's 
plan voor  een Stadhuis een blijvende plaats te verzekeren in het 
Nederlandsch m voor  Geschiedenis en . e directeur 
van dat museum heeft aan het e Stadsbestuur  ver-
zocht, hem de oorsponkelijke, bij  de prijsvraag ingeleverde 
maquette voor  dat doel af te staan, welke verzoek echter  niet 
ingewilligd is. e is de mogelijkheid om het denkbeeld te 
verwezelijken evenwel geenszins afgesneden en het opblijvende 
wijze tentoonstellen eener  buitengewone conceptie van een niet 

*) r  plaatsgebrek zijn enkele berichten niet eerder  opgenomen. 
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tot uitvoering gebracht bouwwerk blijf t zeker  allen steun ver-
dienen. 
Vrienden van de kunst van de Bazel hebben daarom gemeend, 
dat aangezien er  voor  zijn ontwerp veel en warme belangstelling 
gebleken is er  uit breeder  krin g een opdracht tot het maken van 
een tweede maquette kan uitgaan, en dat die maquette dan aan 
het Nederlandsch m voor  Geschiedenis en t moet 
worden aangeboden. Genoemde heeren hebben zich daartoe 
vereenigd en vragen om financieele bijdrage, te zenden aan het 
adres van . van der  Schalk. Amstel 179. Amsterdam. 

e zekerheid is verkregen, dat de tweede maquette beter  en 
vollediger  kan worden kan de eerste mochtzijn. En waarzoovelen 
het betreuren, dat de Bazel's ontwerp niet zal worden uitgevoerd, 
zal het zeker  een gevoel van bevrediging brengen, wanneer  op 
een openbare en eervolle plaats zulkeen beknoptmaarduidelijk 
beeld dezer  schoone conceptie voor  tijdgenoot en nakomeling 
naast de maquette van Jacob van Campen's , welke 
het museum herbergt, bewaart zal mogen blijven. 

e Commissie voor n te . r  dagen 
is de onlangs benoemde Commissie voor n te t 
door  den burgemeester  aldaar  geïnstalleerd. Zij  bestaat uit de 
heeren B. van Bilderbeek, architect. A. J. , dr. Th. Stoop. 

e Nijlan d en  van Zanten. 

e burgemeester  deed in goed gekozen woorden uitkomen, hoe 
t steeds een goeden naam heeft gehad op kunstgebied en 

vele beroemde artisten heeft opgeleverd. 
t was hem daarom dubbel aangenaam, de eerste commissie in 

ons land met een doel als dit - te mogen installeeren. e 
kunst is met de veranderingen der  tijdsomstandigheden wel 
degelijk een regeeringszaak gebleken. j  hoopte dan ook. dat 
de kunst, als groote factor  voor  ontwikkeling en beschaving, 
door  het optreden der  Commissie meer  en meer  daaraan bevor-
derlij k zou gemaakt worden. 
Wij  juichen de totstandkoming dezer  Commissie van harte toe. 
Uit de samenstelling der  Commissie waarin ook een architect 
zittin g heeft, mag opgemaakt worden, dat het adres der j  t. 
bev. d. Bouwkunst, d.d. 26 Sept. j.1.. waarin de wenschelijkheid 
werd uitgesproken, dat de Commissie zich ook met bouwkun-
stige onderwerpen zou bezig houden, succes heeft gehad. 
Eerepenning Gij  short i o den pijl-fond s te . t fonds 
heeft ten doel het behoud en het herstel van oude gebouwen in 

, voor  1700 gebouwd, te bevorderen. e eerepenning wordt 
om de twee jaar, te beginnen met Januari 1914, uitgereikt aan 
hem. die zich ten opzichte van genoemde gebouwen het meest 
verdienstelijk maakt. t jaar  is de Eerepenning toegekend aan 
den heer  N. g wegens hetgeen door  hem is gedaan 
voor  het in ouden toestand herstellen van den fraaien laat-
Gothischen gevel van het huis e ' aan de -
markt 81, een gevel die voor  de restauratie in een ontredderden 
toestand verkeerde. e restauratie geschiedde geheel onder 
leiding van den eigenaar, die door  met de meeste zorg de bij -
passende materialen te kiezen en het geheele werk tot in de 
kleinste détails te verzorgen, persoonlijk zooveel heeft bijge-
dragen tot het welslagen der  restauratie, welke door  hem geheel 
uit eigen middelen werd bekostigd, zonder  dat hiervoor  eenige 
subsidie werd genoten. e Jury bestond uit de n Prof. 

i . Evers. Prof. Sluyterman, . v. Overvoorde en A. le 
Comte. de laatste aangewezen door  de . t. B. d. B. 
Genie-Officier  en architectnnr . Volgens een bericht in het 
N. v. d. . voor  Ned. . is de le-luitenant der  genie . . A. 
Schoemaker  belast met het opmaken der  projecten voor  een 
paleis van den legercommandant te Bandoeng. 

e kosten van den bouw worden geraamd op f 250.000. 
t voormalig Buiten-Gasthuis te Amsterdam. e Gemeen-

teraad van Amsterdam heeft zich dezer  dagen druk bezig gehou-
den met beraadslagingen over  een 3de Ziekenhuis; hierbij  is ook 
een voorstel, het Wilhelmin a gasthuis uit te breiden, waardoor  het 
voormalig Buiten-Gasthuis (Pesthuis) zou moeten worden af ge--
broken. t r j  tot Bevorderingder 
Bouwkunst zou afbraak betreuren, en heeft den Gemeenteraad 
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op de architectonische beteekenis van dit bouwwerk, gesticht in 
1630. gewezen (zie blz. 62). Ook t heeft een dergelijk 
adres aan den d gericht. Victor  de Stuers. de bekende voor-
vechter  voor  het behoud onzer n schrijf t in het 
Alg. . : 

t denkbeeld is geopperd om ter  will e van een nieuw zieken-
huis het Buitengasthuis te sloopen ; natuurlij k zal een der  argu-
menten zijn, dat dit gebouw toch weg moet, omdat het bouw-
vallig is. r  nu heb ik iets mede te deelen. 
Veertien jaren geleden had een rapport van de directie der  ge-
meentewerf ook het Buitengasthuis bouwvallig verklaard en het 
Gemeentebestuur  had daarom besloten het af te breken. k ging 
zien en bevond dat het gebouw nog zeer  hecht was, zoo hecht, 
dat ik den minister  van binnenlandsche zaken durfde bewegen 
het aan de stad te vragen om daarin 's s Ethnographisch 

m te plaatsen. Toen ging de architect-directeur  der  ge-
meentewerken persoonlijk een onderzoek instellen en tot zijn 
verbazing constateerde hij , dat zijn inferieuren hem slecht had-
den ingelicht en dat het gebouw volstrekt niet bouwvallig was. 

t het Ethnographisch m er  niet kwam is te wijten 
aan het inmiddels optreden van een anderen minister, dr. A. 

) 

t is niet aan te nemen dat het gebouw in veertien jaren tijd s 
zoo bouwvallig zou zijn geworden, dat er  niets anders te doen is 
dan het te sloopen. 

e vernieling van een vri j  hecht gebouw schijnt niet verstandig, 
vooral hier, waar  het geldt een omvangrijk gebouw, samenge-
steld uit enorm groote zalen, welke men gemakkelijk in kleinere 
kan indeelen, al naar  dit vereischt wordt door  de aan het ge-
bouw te geven bestemming. 
Er is nog een reden, waarom men niet zoo gemakkelijk tot sloo-
ping mag besluiten. t gebouw, dat uit de e eeuw stamt, 
heeft architectonische waarde; het- is een schilderachtig, inte-
ressant monument, dat te zien geeft hoe een rijke , machtige stad 
nu ongeveer  dri e eeuwen geleden haar  zieken huisvestte ; ver-
moedelijk is het thans het eenige gebouw van dien aard in ons 
land. 

n vernietige dus niet roekeloos dit oude gedenkteeken van 
Amsterdams geschiedenis, dat nog hecht is. en op velerlei wijze 
kan worden geutiliseerd. 

E . 
1 Februari 1914. 

Tegenover  deze meening van den heer  de Stuers staat de mede-
deeling van den heer  Jonker, directeur  der  Vereeniging p 
voor  Onbehuisden"  (welke het gebouw reeds 9 jaar  gebruikt), 
dat in 8 jaren tij d het gebouw 80.000 gulden heeft gekost aan 
reparaties; z. i. is het gebouw als een oud man. die begint te 
lijden aan verval van krachten. 
Practische Studie te . t bestuur  va.n het civiel en bouw-
kundig studentengezelschap Practische Studie te t organi-
seert een excursie naar , van t tot 4 April . Op 
het programma staat o. m. de bezichtiging van station, havenwer-
ken, luchtschiphal. rioolstelsel met zuiveringsinrichting, kolen-
silo's en elevatoren, raadhuis, kantoorpaleizen, het Sanierungs-
viertel dat geheel wordt afgebroken en volgens nieuwe begin-
selen wordt opgebouwd, kerkhof te Ohlsdorf met crematorium 
en villawijke n aan den Alster. 

. 

e . , bouwkundig ingenieur, werkzaam 
aan de afdeeling stadsuitbreiding en gebouwen aan het stadstim-
merhuis te , zal tegen half t den dienst dier  ge-
meente verlaten. 

e heer e vertrekt naar  het buitenland. 
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: . e Examens der j  1914. 
Ontslag Opzichter  Vredespaleis. . 

J. A. E. Vaudremer v, door  A. Salm G.Bzn. — e verhouding 
tusschen Architecten en Opzichters en Teekenaars, door  J. B. 

. . Verslag van het 3e . , te Gent 
19—29 Juli 1913, door  A. Salm G.Bzn. Slot. Prijsvragen. — 
Berichten. Personalia. t 2 platen. 

. 

e Examens der j  1914. t schriftelij k gedeelte 
van het examen voor  Bouwkundig Opzichter  zal tegelijker  tij d 
in Zwolle. Arnhem. m en Amsterdam worden afgeno-
men op g 23 Februari . g 24 Februari en Woensdag 
25 Februari . n candidaten zullen hieromtrent nadere mede-
deelingen worden gedaan, zoo ook omtrent het mondeling 
examen te Amsterdam af te nemen, dat voor  de eerste groep 
begint op 9 . 

t examen voor  Bouwk. Teekenaar  begint 20 April , terwij l de 
data van het examen voor  Onderbaas spoedig zullen worden 
bekend gemaakt. 
Ontslag opzichter  Vredespaleis. t r  ontving 
den volgenden open brief. 

OPEN F aan het r  der 
j  tot Bevordering der  Bouwkunst 

WelEd. Geb. . 

t zal bij  U wel geen verwondering wekken, dat wij  verplicht 
zijn terug te komen op het tusschen Uw Bestuur  en onzen 
Bond verhandelde ter  zake van het ontslag van ons lid C. de 
Vries bij  den bouw vau het Vredespaleis te 's-Gravenhage. Wij 
zeggen, dat wij  verplicht zijn op de zaak terug te komen, omdat 
U met ons het recht en den plicht zult erkennen van onze or-
ganisatie om de belangen van ons lid te blijven behartigen 
voor  een terugkomen op de zaak is te meer  aanleiding, daar 
het door  U naar  voren gebrachte op ons. en naar  wij  met zeer 
goede redeuen mogen aannemen, ook op anderen, een hoogst 
onbevredigenden indruk heeft gemaakt. 

t ons nog eens even in 't kort het verloop nagaan : 
o Juli 1912 werd ons lid C. de Vries door  den heer  J. A. G. 

v. d. Steur, architect bij  den bouw van het Vredespaleis hij 

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. 

was daar  toen werkzaam vanaf Januari 1908 als opzichter 
ontslagen. Tot i 1909 liet de verstandhouding tusschen archi-
tect en opzichter  hoegenaamd niets te wenschën over. integen-
deel: gedurende het maken van den onderbouw heerschte de 
meest wenschelijke toestand, die op een werk heerschen kan. de 
toestand van onderling vertrouwen en waardeering van elkan-
ders goede eigenschappen. 

t ook die waardeering bestond aan de zijde van den heer  v d. 
Steur  mocht de Vries ondervinden, toen hein na 1' jaar  dienst 
eene salarisverhooging werd toegekend van f 240. per  jaar. 
Zooals bekend, had in 't laatst van i 1909 de besteding van 
den bovenbouw plaats, welke werd gegund aan den heer . F. 
Boersma te 's-Gravenhage. met voorbijgaan van zeven respec-
table, ter  goede naam bekende aannemers en voor  een som, die 
niet minder  dan f 44.400. was boven de som. van den aannemer, 
die het laagste had ingeschreven. 
Wij  hebben in onze brochure aan de hand der  stukken, aan de 
hand van correspondenties, met tal van gegevens aangetoond, 
dat het zeer  beslist onnoodig ware geweest deze meerdere 
f44.400. uit te geven. Wij  hebben vervolgens het vermoeden 
uitgesproken, dat van stonde af aan de bedoeling heeft voorge-
zeten een bepaalden aannemer en dientengevolge bepaalde 
firma' s te bevoordeelen. dat het daardoorvanzelfspreekt.dat 
tijdens den bouw de bevoorrechting is doorgezet geworden ten 
koste van minderwaardig werk. 

t is ons bekend, dat U zich op het standpunt stelt, dat de be-
oordeeling van al deze zaken niet is aan den Algemeenen Ne-
derlandschen Opzichters- en Teekenaarsbond. aan welk ge-
voelen door  U wordt uiting gegeven in Uw schrij  ven dd. 22 i 
j.1. aan ons, waar  U zegt. dat het was ..om een schijn van meer-
dere algemeene beteekenis aan dit ontslag te geven, dat kritie k 
werd uitgeoefend over  de plaats gehad hebbende aanbesteding 
en andere onderwerpen, die niets met het ontslag te maken 
hebben." 

n mijne n ligt nu juist een cardinaal verschil tusschen 
U en ons. Zeker, het betreft hier  in 't algemeen zaken, die ons 
niet aangaan, doch dit kan slechts in zoover  juist zijn. waar  niet 
vaststaat, dat de door  ons gesignaleerde onregelmatigheden de 
oorzaak zijn van het ontslag. En dat is hier  onweersprekelijk 
het geval! 
Wij  hebben in onze brochure naar  onze meening zeer  duidelij k 
het verband tusschen oorzaak en gevolg aangetoond en het is 
onze grootste grief tegen U. dat dit verband, wat door  elk vak-
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Afb. 1. Notre e d'Auteui l te Parijs. (Uit : s de Bati-
ments modernes.) Arch. J. A. E. Vaudremer. 

man staande in de praktij k wordt gezien, door  U zoo ten volle 
wordt genegeerd. 

k is toch, wanneer  op een werk onregelmatigheden 
plaats grijpen, dat er  voor  den opzichter  slechts twee wegen 
open staan, óf zich scharen bij  hen. die profiteeren van die on-
regelmatigheden óf zich onzijdig houden met de zeer  groote 
kans het slachtoffer  te worden van deze onzijdigheid, die een 
voortdurend gevaar  oplevert voor  hen. die bij  de onregelmatig-
heden belang hebben. 

t eerste standpunt wij  twijfelen er  niet aan zal door  U 
niet in bescherming worden genomen; het tweede, het eenig 
mogelijke, het is door  de Vries geschied met het gevolg, dat hij 
inderdaad als slachtoffer  daarvan viel. 

t is dus onze eerste groote grief tegen U n.m. dat U niet kunt 
komen tot de erkenning dat er  verband gelegd dient te worden 
tusschen de door  ons gepubliceerde feiten en het ontslag. 
Er is evenwel meer  ! 
Waar Uw r gemeend heeft de verdediging van den 
heer  v. d. Steur  op zich te moeten nemen, daar  is het onze taak 
na te gaan. hoe die verdediging is gevoerd; en dan moet door  ons 
al dadelijk worden gezegd, dat zij  ons bitter  heeft teleurgesteld. 
Op onze brochure kwam een schrijven van Uw r bij 
ons in. dat de naam van verdediging geenszins dragen mag. 
waar  toch door  Uw r niet wordt ingegaan op zeer 
belangrijk e punten van aanklacht. 

e is b.v. het oordeel van Uw r ter  zake van de 
weigering van den heer  v. d. Steur  op ons verzoek om een onder-
houd, een verzoek, dat in vorm en inhoud toch niets aan ver-
schuldigde beleefdheid overliet? 

e durf t U in Uw schrijven d.d. 22 i j.1. spreken van een „on-
waardig geschrift"  waar  U het allereerste, wat zoon qualificatie 
wettigen zou. nalaat n.m. aantoonen waarin het onwaardige zou 
gelegen zijn. 

Van tweeën één : óf U bent niet in staat om dat aan te tooncn en 
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dan wordt door  U bewust eene insinuatie neergeschre-
ven, met de vooropgezette bedoeling Uwer , 
stemming tegen ons te maken, daarbij  rekenende op het 
prestige, dat Uwe j  bezit; óf U kunt dat wel. 
doch laat het om de een of andere, voor  ons niet duide-
lijk e reden na. 
Wij  spreken als onze meening uit. dat het eerste het geval 
is engelooven zelf niet aan een onderzoek, waar  wij  als 
aanklagers niet eens zijn gehoord geworden. 
Ziet. waarop ook uwe qualificatie berust, ze is daarom 
al zeer  lichtzinnig, waar  beide partijen niet zijn gehoord 

de beschuldigde was hier  eigen rechter! Er  is door  U 
zelfs geen poging gedaan het licht in deze zaak te ver-
grooten — gij  hadt naar  Uwe meening genoeg aan de ge-
gevens, die de heer  v. d. Steur  U verschafte. Zal ook 
de publieke opinie zóó de zaak zien? Wij  weten beter, 
wij  weten, dat bij  alle weidenkenden de meening postge-
vat heeft en móést post yatten, dat de . tot Bev. der 
Bouwkunst een zaak verdedigde harer  onwaardig, dat zij 
althans verzuimde de partijen te hooren en haren toorn 
den vrijen loop liet, zonder  te overwegen, of het zin had 
vertoornd te zijn en bovenal niet overwegende, dat toorn 
een bij  uitstek slechte leider  is. 

Gij r  van de . t. B. d. B.. gij  zijt in gebreke 
gebleven uwe beweringen waar  te maken, gij  hebt den 
schijn op U geladen een zoo belangrijke zaak als door  ons 
aanhangig gemaakt, te willen afdoen door  een maximum 
van oppervlakkigheid en door  het naar  voren brengen 
van onbewezen en niet te bewijzen beschuldigingen. 

t gij  niet sterk staat, waaruit zou het duidelijker  spre-
ken dan door  de niet-aanvaarding van ons voorstel om 
een commissie van onderzoek te benoemen wel ver-
schuilt gij  U achter  het voorwendsel, dat het voorstel 
eerst dan in overweging zou zijn genomen, wanneer  het 
uw r  gedaan was vóór het publiceeren onzer 
brochure, doch een ieder  zal inzien dat zulks een voor-
wendsel is en nog wel een. waarvan de waarde niet hoog 

is aan te slaan. t is inderdaad al te doorzichtig ! 
e nu? vroegen wij  ons af. Ten opzichte van alle zaken: Ar -

beidscontract Engelsche Zaterdag — Vacantie in één woord 
ten opzichte van elke aangelegenheid, liggende op het terrein 
van de economische verhouding tusschen architecten en op-
zichters en teekenaars, die wij  bij  U aanhangig maakten stuurdet 
gij  ons met een kluitj e in het riet gij  kunt immers Uwe leden 
nergens toe verplichten, noch liet de vorm van uwe organisatie 
toe. dat gij  ook maar iets kondt doen voor  de belangen der  op-
zichters en teekenaars ; en met dat voor  oogen vergt gij  van ons. 
dat wij  onze actie niet zouden voeren en bij  Uw bestuur  ware 
gekomen met ons verzoek om een commissie, met de wetenschap 
voor  ons. dat ons verzoek zou worden afgewezen. 

e n gij  zijt al te naïf! 

t georganiseerde opzichters- en teekenaarscorps weet. dat 
het van U niets te verwachten heeft, het weet, dat het voor  betere 
arbeidsvoorwaarden, voor  het verkrijgen van recht bij  onbillijke , 
onrechtvaardige bejegening zal moeten strijden, dat het aange-
wezen is op eigen krachten, dat het zich vooral door  den schijn 
van welwillendheid, die steeds en aldoor  Uwe houding was. 
niet moet laten afhouden van den strij d voor  betere maatschap-
pelijk e verhoudingen. 

. 
T  VA N N 

A. N. O. E N T. B. 
's Gravenhage. r  1914. 

t r  acht het niet noodig op dezen brief te ant-
woorden aangezien deze. voor  zoover  het betreft de punten 
waar  het om gaat, een herhaling van de bekende feiten bevat; 
en het verwijst daarom naar  zijn meening te dezer  zake mede-
gedeeld in zijn schrijven aan het Bondsbestuur  van den Alg. 
Ned. Opzichters- en Teekenaarsbond. d.d 22 i 1913 en op-
genomen in B. Weekblad no. 21 1913. 

J. A. E. , . 

m 

Afb . 4. St. e te Parijs. 

Afb. 5. Grieksche kerk te Parijs. 

h 
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e architecten-wereld verloor  dezer  dagen 
weder  een zeer  waardige en nobele figuur  in 
den persoon van Emile Vaudremer, e 
de , Officier  in het n van Eer, 

Officier  d'Académie en Officier  de n Publi-
que, Eerelid van vele Bouwkundige Vereenigingen, ook 
van de j  tot Bevordering der  Bouwkunst. 
Geboren te Parij s in 1829, oud-leerling van Adhémar, 
Blouet en Gilbert , werd hij  op 18-jarigen leeftijd toege-
laten tot de 2e klasse van de Ecole des Beaux-Arts. 
Na het vereischte aantal bekroningen te hebben be-
haald, kwam hij  3 jaar  later  in de le klasse en na 2 maal 
„logiste"  te zijn geweest, verwierf hij  in 1854 de .Grand 
Prix "  (de . Zij n ontwerpen werden meermalen in 
de .Salon"  geëxposeerd en bekroond met de medaille. 
Ook nam hij  deel aan openbare pijsvragen; o.a. werd 
hij  bekroond voor  zijn t commémoratif"  '), 
ter  herinnering aan den n oorlog 
1870-71 en in 1873 voor  een restauratie-project van het 
Stadhuis te Parijs. 

e heer  Vaudremer was lid van den d „des bati-
ments civils" , van de Commissie „deslycées et colléges", 
van den n d der  Gevangenissen, architect 
van het arrondissement van de stad Parijs, inspecteur 
generaal „diocésain" , en wat ik wel het eerst had 
mogen noemen „Professeur d'architecture" . 

t is toch in die qualiteit, dat steller  dezes indertij d 
als leerling van de Ecole des Beaux-Arts en van het 
atelier  Vaudremer het voorrecht had met dezen hoogst 

') Afgebeeld in de e Club. 

begaafden architect en beminden leermeester  kennis te 
mogen maken. 
Bij  het uitwerken op zijn atelier  der  schetsen „en loge" 
op de school gemaakt, was ieder  leerling steeds vol 
bewondering over  zijn juiste opmerkingen en goede 
raadgevingen. e nietig voelde men zich, en toch, hoe 
bemoedigend en hoopvol ging men weer  aan het werk, 
daar  de weg zoo duidelij k aangegeven was hoe weder 
iets goeds te bereiken viel. 
Niet groot van gestalte, steeds zeer  gesoigneerd gekleed, 
een vriendelij k gelaat door  een grijzenden baard omlijst, 
op-en-top een gentleman in geheel zijn optreden, en 
tegelijkertij d hoogst eenvoudig, was het een genot voor 
zijn leerlingen den toenmaals vijftigjarig e te hooren 
spreken en van hem te leeren, wanneer  hij  zoo vertrou-
welijk naast je stond, en hij  ziende dat het gespro-
kene indruk had gemaakt een bemoedigend knikj e 
en tikj e op den schouder  gaf tot afscheid, om daarna 
een anderen „camerade de 1'atelier"  voort te helpen. 
Tot goed begrip moet ik even nader  uitleggen, wat men 
onder  zoon „atelier "  moet verstaan, hetgeen men voor-
al niet moet verwarren met het bureau van een archi-
tect. 

Een atelier  als hier  bedoeld is eigenlijk een soort tee-
kenkamer, waarvan huur, onderhoud, vuur  en licht 
door  de leerlingen zelf bekostigd worden. Een hunner 
is de „massier" , wien de zorg en verantwoording voor 
een en ander  is opgedragen. 

n treft er  jongelui aan, die zich voorbereiden voor  het 
toelatingsexamen voor  de Ecole des Beaux-Arts, de 
zoogenaamde „rapins" . Zij  werken öf zelfstandig en 
trachten de programma's van de school te beantwoor-
den, öf helpen de meer  gevorderde leerlingen aan het 
uitwerken van hunne ontwerpen voor  de 2e of 1ste 
klasse of de Grand Prix, en krijgen zoo als het ware 
spelender  wijze de routine van het teekenen en ontwer-
pen en profiteeren van de opmerkingen der  oudere 
kameraden door  de aanwijzingen bij  het uitwerken 
van hun projecten: zij  leeren het „waarom "  en het „om-
dat"  bij  het ontwerpen op elementaire wijze. Boven-
dien moeten zij, als bij  ons de „groenen" , ook wel min-
der artistieke hulp verleenen, opspannen van teeken-
papier, teekenschotten vasthouden bij  de „coup 
d'éponge", wanneer  de eenigszins smoezelig geworden, 
gereed gemaakte netteekeningen hetzij  in inkt , hetzij 
in potlood op de binnenplaats (cour), onder  de pomp 
of waterleidingkraan afgewasschen worden (maar  zij 
zijn dan tevens daardoor  „architectes de la cour"!) : 
ook moeten zij  wel voor  hongerigen en dorstigen de 
noodige versterking of lafenis halen. 

n treft men er, als gezegd, de meer  gevorderden 
en meer  ouderen aan, zelfs zij  die naar  de Prix de e 
dingen en naar  het  d'Architecte. 

e profeseur  de theorie (op de school) geeft de pro-
gramma's uit. „E n loge"  worden die dan schetsmatig 
beantwoord (waartoe gewoonlijk 12 uur  als maximum 
beschikbaar  is). e schetsen worden gewaarmerkt 
en blijven aan de school, terwij l de ontwerper  een 
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calque daarvan neemt en die, al naar  de be-
langrijkheid , van het ontwerp in 2 maanden 
of langer  op het atelier  verder  bestudeert en 
uitwerkt . t zijn voor  de li e klasse natuur-
lij k eerst zeer  eenvoudige opgaven, zeer  ana-
lytisch en daarna kleine composities; voor 
de e klasse zijn de onderwerpen natuurlij k 
belangrijker  en uitvoeriger  en worden hier-
voor  meer  artistieke en constructieve eischen 
gesteld. e voorbereiding en loge duurt ook 
langer. 

t atelier  staat dan onder  de directie van 
den , een bekwaam architect. e 
komt eenige malen per  week aan het atelier 
en bespreekt, critiseert, enz. het werk van de 
aanwezigen, en dat is feitelij k het onderricht. 

e élèves van het atelier  van verschillenden 
ouderdom,meer  of minder  begaafd of artistiek 
aangelegd, en van de meest uiteenloopende 
karakters, werken aan verschillende onder-
werpen, eenvoudig of meer  samengesteld, 
zonder  verder  toezicht en ontvangen daar 
verder  geen cursussen op bouwkundig ge-
bied. 
A l wordt er  menig pretje uitgehaald, toch 
wordt er  over  het algemeen ernstig gewerkt. 

s worden de colleges aan de school 
gevolgd, hetzij  die welke uitsluitend voor 
architecten zijn of wel de gemengde, dus 
waaraan ook schilders en beeldhouwers of 
graveurs deelnemen (b.v. het Cours de cos-
tume, geschiedenis, litteratuur , enz.); of wel 
zij  bekwamen zich in het teekenen en model-
leeren naar  de natuur, hetzij  ornamenten, 
hetzij  naar  het levend model op een ander 
atelier; of zij  gaan samen wandelen naar 
buiten „pour fair e 1'aquarelle"  enz., of studeeren in de 
bibliotheek. Ook worden wel bezoeken gebracht aan 
werken in uitvoering. 
Welk een heerlijke studie-tijd, welk een rijkdo m van 
aanwezig studiemateriaal, welk een leerschool van 
menschenkennis! 
Nu zijn er  later  nog wel andere ateliers opgericht, meer 
soort ..schooltjes''  met een surveillant, waar  meer  gere-
geld, systematisch onderricht gegeven wordt enz. doch 
die bedoel ik niet, dat is je ware niet. 

Na deze kleine uitwijdin g zij  verder  medegedeeld, dat 
de r  Vaudremer zich vormde volgens de traditi e van 
den klassieken grondslag, dat hij  een groot bewonde-
raar  was van de -architecture Toscane"  en ook ijveri g 
de e en Byzantijnsche bouwwerken bestu-
deerde. n vindt rijn  eigen ideeën, zijn eigen stijl , 
zijne profileeringen, genre van ornamentatie en verdere 
details steeds terug, hetzij  bij  openbare gebouwen, als 
kerken, scholen, enz., of bij  particulieren bouw. 
Onder  zijn werken noem ik als een van de oudste zijn 
Santé gevangenis, bekend als n d'arrê t de la 
Santé"  ') te Parijs. Verder  als een van de meest be-

l'\  Ë A U L E V A U D K E M * 

A - c h i k e le 

Afb. 3. Ciborium en r  in de St. 
(Uit de e Club). 

e te Parijs. 
Arch . J. A. E. Vaudremer. 

kende, tevens als een van de voornaamste werken, de 
kerk St. e met een fraai cyborium 
(Afb. 2, 3, 4) en als evenwaardig gebouw de Temple 
Protestant in de rue , benevens de Griek-
sche k (Afb. 5), alle te Parijs. 

n als Professor  Evers, met wien ik deze werken 
wel eens besprak, zouden met meer  autoriteit het 
schoone daarvan, zoowel in planindeeling als in vorm-
geving, kunnen aantoonen dan ik vermag. 

t simple"  en juist in dien eenvoud - de 
uitdrukkin g is misschien vreemd tegelijk zoo schit-
terend rij k ! 

e e te Auteuil (Afb. 1), die niet zoo belang-
rij k is als de kerk op e en de Temple Protes-
tant te Toulouse. 
rjet évêché te Beauvais, waar tevens de restauratie van 
de zoo bekende cathédrale -son cher  cathédrale", 
zooals hij  eens schreef onder  zijn leiding plaatsvond; 
verder  de restauratie van Saint-Gcrmain 1'Auxerroi s 
te Parijs. 
Wat gebouwen voor  het onderwijs betreft, noem ik het 

(:) Eveneens afgebeeld in de lntime-Club. 
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Afb. 7. Gedenksteen voor  de gevallenen onder  Parij s te Cham-
pigny. Arch. J. A. E. Vaudremer. 

complex in de rue Alésia te Parijs, het lyceum , 
de lycea voor  jonge dames te n en te Parijs, 
het lyceum te Grenoble en het lyceum Buffon te Parijs. 
Verder  maakte hij  verschillende particulier e bouw-
werken. 
Een opdracht voor  een groot magazijn met te verhuren 
bovenwoningen te Parijs, zoo geheel in afwijkin g van 
zijn andere werken, amuseerde hem destijds zeer. k 
heb het hoogst merkwaardig ontwerp dat geheel zijn 
cachet droeg — nog gezien, doch ben tot mijn spijt ver-
geten waar  het gebouwd is. Van zijn grafmonumenten 
en gedenkteekenen is de ..Pierre commemorative van 
Champigny"  wel algemeen bekend. (Afb. 7). 
Een vriendelijk e herinnering heb ik nog aan mijn leer-
meester  — waarmede ik steeds in briefwisseling bleef 
bij  mijn bezoek in 1897 aan zijn bureau in de rue -
rin e (een onderdeel van het t de France). 

t was na mijn terugkeer  uit Amerika, waar  ik namens 
de  tot Bevordering der  Bouwkuust de 
eervolle opdracht had uitgevoerd, de medaille van de 

j  aan het American e of Architects 
te overhandigen, bij  gelegenheid van zijn 50-jarig be-
staan. 
k ontmoette bij  die gelegenheid oude kameraden v^n 

de Ecole des Beaux Art s (o.a. Sullivan te Chicago en 
Chamberlin te Boston) en het was hem een groot genoe-
gen omtrent deze personen bijzonderheden te vernemen. 
k trof hem in eenigszins minder  opgewekte stemming 

aan, maar  la ij  leefde weer  geheel op bij  de herinneringen 
aan het verleden; hij  sprak toen over  zijn verleden, 
waarbij  hij  menige teekening liet zien uit zijn eigen 

78 

studietijd. Waar zal dat alles blijven wanneer  ik dood 
ben? n ik alles maar  bij  mijn leven aan mijn goede 
vrienden ter  hand stellen! merkte hij  op. t was bij 
die gelegenheid, dat hij  mij  zijn portret gaf, een groote 
bronzen plaquette van Chapu, een „hommage"  van zijn 
.leerlingen aan hun meester  en aan het hoofd van deze 
beschrijving gereproduceerd; tevens schonk hij  mij  een 
aquarel van de St. Antoine de Padoue (Afb. 6), door 
hem in 1856 vervaardigd en waaronder  hij  eigenhandig 
schreef: A mon ami Salm, souvenir  affectueux. E. Vau-
dremer, Février  1907. 

Vori g jaar  trachtte ik nog hem te bezoeken, doch trof 
hem niet. t Nieuwjaar  ontving ik niet zijn gewone 
Nieuwjaarsgroet. 
Na het voorafgaande heb ik hier  niets aan toe te voegen 
dan dat het begrijpelij k is, dat het overlijden van den 
..regretté maitre"  niet alleen een groot verlies is voor 
de architectuur  in het algemeen en voor  zijn vakge-
nooten in het bijzonder, doch nog wel het meest voor 
zijn vele vrienden, waartoe ik ook het voorrecht had te 
mogen behooren. 

A .  G.BZN. 

E G N -
T E N EN S EN . 

11 
door  J. B. . . 

oor ons is langen tij d geaarzeld, vóór wij  er 
toe overgingen gastvrijheid te vragen aan de 

e van het ..Bouwkundig Weekblad" 
' om daarin eenige beschouwingen het licht te 

doen zien over  bovenstaand onderwerp. 
e aarzeling, zij  was verklaarbaar! 

Niet te ontkennen is, dat de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst is een patroonsvereeniging, al is zij 
dat dan niet zóó gedecideerd, dat het aan al hare daden 
is te onderkennen; hieruit volgt van zelf, dat het 
wekelijksch orgaan der j  in de eerste plaats 
ruimt e verleent aan diegenen, die de belangen der 
leden van de j  voorstaan, en dan bedoelen 
wij  met die belangen: de economische, de maatschap-
pelijke. 

Van schrijver  dezes het zij  in den aanvang van zijn 
artike l duidelij k gezegd kan en zal men bezwaarlijk 
verwachten, dat hij  zich opwerpt als bevorderaar  van 
de bovengenoemde economische belangen: en waar  dat 
der e van het „Bouwkundi g Weekblad"genoeg-
zaam bekend zal zijn, daar  prijzen wij  te meer  de ruime 
opvatting, die zij  van haar  taak heeft, doordat zij  heeft 
kunnen besluiten er  toe over  te gaan ons in haar  orgaan 
aan het woord te laten. 

e tot ons onderwerp gelooven wij  goed te doen 
allereerst na te gaan, welke de plaats is, die de archi-
tect in onze samenleving inneemt en evenzoo te be-
schouwen, welke die van den opzichter  of teekenaar  is; 
de beide laatsten zullen wij  in den vervolge gemaks-

halve betitelen met den veel omvattenden naam van 
„technicus" . 

, staat ons helder  en duidelij k voor  den geest, 
hoe het maatschappelijk met beide groepen van beoe-
fenaren in het bouwbedrijf gesteld is, dan is als vanzelf 
de verhouding tusschen die beide groepen aangegeven. 

e wordt nu naar  onze meening de architect het best 
gequalificeerd d. w. z. hoe drukken wij  het best uit, 
welke plaats door  hem in de samenleving wordt inge-
nomen? 

e architect is patroon! Ziedaar  het woord, dat het 
duidelijkst , het helderst weergeeft, wat naar  ons idee 
de architect maatschappelijk is. Zeker, hij  is meer, hij 
is beoefenaar  der  bouwkunst, wellicht kunstenaar, 
doch dat laten wij  hier  ter  zijde en beschouwen hem 
hier  alleen van maatschappelijk standpunt. "Wi j  twijfe-
len er  aan of de indeeling der  architecten bij  de pa-
troonsklasse wel door  allen zal worden aanvaard 
daar  is zoo redeneert men zoo groot verschil in 
economisch opzicht tusschen b.v. een machinefabrikant 
en een architect. 

Wi j  vragen: is dat inderdaad wel zoo; laat men zich 
hier  niet verblinden door  den schijn ? 
Wat is een patroon? een patroon is ondernemer en of 
iemand nu het architectenbedrijf uitoefent of een 
machinefabriek exploiteert, brengt geen reëel verschil 
teweeg, hoogstens een gradueel; beiden hebben perso-. 
neel in dienst, dat van hen maatschappelijk afhankelijk 
is; de betere economische omstandigheid van dat per-
soneel moet verkregen, gegeven of bestreden worden, 
van, door  of op den architect of machinefabrikant. 

t is het meest teekenende en typeerende en deze 
omstandigheid doet het voor  ons aan geen twijfe l 
onderhevig zijn, dat de architect, patroon is in de volle 
beteekenis van het woord. 

e staat het met den technicus? Wij  zeggen hij  is 
werknemer, loonarbeider, proletariër  als men wil . t 
uit een te zetten en duidelij k te maken schijnt ons minder 
eenvoudig, al was het maar  alleen tengevolge der  om-
standigheid, dat de technicus zelve, zich met hand en 
tand verzet tegen zijn indeeling bij  de arbeidersklasse. 

t vindt hierin zijn oorzaak, dat in grootere mate dan 
zulks bij  den architect het geval is, de schijn aanwezig 
is, dat onze stelling onjuist is, dat m. a. w. het den 
schijn heeft alsof de technicus een plaats in de maat-
schappij  inneemt niet van arbeider, ook niet en in geen 
geval van patroon doch van zooiets als staande tus-
schen patroon en arbeider  in, een tusschending, dat 
den schakel vormt van het verkeer  tusschen architect 
en vakarbeiders. 

e schijn wordt niet weinig bevorderd door  de om-
standigheid, dat het inderdaad juist is voor  wat aan-
gaat de uitoefening van het vak, doch dat kan in geen 
geval gewicht in de schaal leggen bij  de beoordeeling 
der materie, die wij  thans behandelen. 
Wi j  zeggen: de technicus is werknemer, arbeider, pro-
letariër  en dat wel precies in dezelfde mate als welken 
gewonen handarbeider  ook. 

Nogeens, de schijn is tegen deze stelling; de technicus 
geeft leiding aan en controleert het werk der  vakarbei-
ders; in den dagelijkschen omgang tusschen technicus 
en vakarbeiders is niets, wat zou doen vermoeden, dat 
het genooten zijn, dat hun leed zijn leed is, hunne be-
hoef ten, zijne behoeften en bovenal hun strij d zijn strij d ; 
integendeel de omgang is en general van dien aard dat 
aan tegenstelling van belangen moet worden gedacht. 
k kan mij  er  van ontslagen achten dit laatste nader 

aan te toonen of door  voorbeelden toe te lichten 
een ieder, die op bouwwerken vertrouwd is kan het 
dagelijks constateeren. 

En toch! de technicus is even afhankelijk , minstens 
even afhankelijk van den werkgever, verkeert in even 
zoo niet slechter  conditie dan de vakarbeider, zijn ar-
beidsvoorwaarwaarden laten zeker  zooveel te wen-
schen over  als die der  vakarbeiders. Wi j  zullen dit 
nader  uitwerken doch alvorens hiertoe over  te gaan 
willen wij  ter  staving van onze meening, dat de tech-
nicus werknemer is in de maatschappelijke beteekenis 
van het woord den n geleerde t Woldt 
aan het woord laten. 

n zijn in 1911 verschenen studie over  de ambtenaren 
der industri e geeft d Woldt eene beschrijving 
van de Psyche van den industrieelen ambtenaar. 
Tegen de vereenzelviging van industrieelen ambtenaar 
met den in ons betoog bedoelden technicus zal naar 
mijne meening wel geen bezwaar  bestaan. t spreekt 
van zelf, dat d Woldt er  toe gekomen is het beeld 
te geven van - laat ons zeggen den fabriekstechni-
cus, waar  ter  beoordeeling der e toestanden 
met 't oog op de in d bestaande en zich ont-
wikkelende reusachtige industrieën te gereeder  aan-
leiding toe bestond. n maatschappelijk opzicht zijn 
beiden, fabriekstechnicus en technicus in het bouwbe-
drij f van een en dezelfde soort. 
Woldt dan geeft de volgende'beschrijving: 

e staatkundige en vakvereenigingsstrijd heeft de 
„psyche van den arbeider  gevormd, heeft zijn solidari-
teitsgevoel en klassebewustzijn ontwikkeld en zijn ge-
„dacht e leven inhoud gegeven. e industrie-ambtenaar 
„daarentegen is overleveringsloos, staatkundig onont-
„wikkel d en groen en. heeft zich voor  zoover  hij  al eens 
„staatkundi g actief werd door  elk oogenblikkelijk 
„wachtwoor d laten meeslepen. t ligt weer  aan het 
„milieu , waaruit de ambtenaar  voortkomt en aan de 
„achterlijk e politieke denkvormen, die hij  in zijn milieu 
„mee oversleept. 

e industrie-ambtenaar  van het oudere geslacht stamt 
..uit de kleinburgeri j  en de lagere ambtenaarswereld. 
„Anti-maatschappelij k opgevoed met een staatkundig 
„eng begrensde gezichtseinder, komt hij  als hoofdarbei-
„der en loonarbeider  op het machtsgebid der  industrie. 
„Zij n nieuwe omgeving staat in tegenspraak met het 
„milie u van zijn ouderlij k huis; de instellingen zijner 
„opvoeding passen niet meer  bij  de levensvormen, die 
„hem thans omgeven. j  tracht een compromis te 
„sluiten . 
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j  wordt ontevreden, verlangt de maatschappelijke 
„verbeterin g van zijn toestand, van zijn beroepsstand, 
..maar  hij  verzet er  zich tegen, zeer  onverstandiglijk, 
„al s arbeider  beschouwd en behandeld te worden. j 
„loop t met een „standsbewustzijn"  te koop en daaruit 
„word t de „standspolitiek"  verklaard" . 

n ziet uit deze aanhaling, dat Woldt het geheel en al 
met mij  eens is, dat de technicus is loonarbeider  en 
tevens, dat de technicus niet erg ingenomen is met deze 
indeeling. Woldt verklaart dat uit zijne vorming, ook 
naar onze meening ligt daarin een der  grootste oor-
zaken. 

e technicus is dus werknemer, loonarbeider  en dat hij 
dat is, hij  ondervindt het dagelijks aan den lijve, waar-
mede wij  willen zeggen, dat de praktij k te dezer  zake 
in geen enkele tegenspraak is met de theorie, hetgeen 
wij  in een volgend artikel nader  zullen aantoonen. 

(Wordt vervolgd.) 

G VA N T E E 

, N T E GENT , 
19 -29  1913. 

:-:  A.  G.B.ZN. :-: 

Vervolg van blz. 69. Slot.' 

Een voorstel van J. Brunfaut . architect te Brussel, om door  ge-
deeltelijke samensmelting van openbare verzamelingen te komen 
voor  elk land tot één ideaal museum, waar  de meesterstukken 
van de kunst in haar  diverse uitingen zouden worden vereenigd. 
werd niet ondersteund. 
Op voorstel van den oud Burgemeester  Ch. Buis van Brussel zal 
het Permanent Comité het voorstel in studie nemen of getracht 
kan worden het daarheen te leiden, dat men in ieder  museum 
zal overgaan om zekere representatieve meesterstukken te 
groepeeren. 

e middagzitting was zeer  belangrijk , zoo niet het belangrijkst 
van het geheele Congres, nl. door  de interessante, geestige, doch 
ook pikante redevoeringen van den beeldhouwer s uit 
Bergen, en door  die van den advocaat Jules . socialist en 

d van de Belgische kamer voor  Volksvertegenwoordiging. 
Eerelid van de Federation professionnelle des Beaux-arts te 
Brussel. Président van de Société de 1'Art Wallon te Char-
leroi. 

e rede van den heer s betrof het ..droit de suite".' ) 
waarbij  op de hooge prijzen, die zekere werken in latere veilin-
gen zouden bereiken. 3 of 2 ° J zouden worden toegekend aan 
den kunstenaar  zelf of aan zijn rechthebbende nabestaanden. 
De r s was hier  beslist tegen. 

t onderzoek naar  de meerwaarde, die een werk al of niet 
heeft verkregen, is zeer  moeilijk , en de oorspronkelijke prij s 
niet met juistheid te bepalen. 

l is meerwaarde allerminst, de kunstkoopers kunnen dat 
getuigen, en bewijzen, dat aan hun bedrij f groote risico verbon-
den is; daarenboven, hoe is bij  al die kunst, die jaarlijk s op de 
geheele wereld geproduceerd wordt, dat ..droit de suite"  ') te 

') e uitdrukkin g ..droit de suite", ontleend aan het hypotheekrecht, is in casu on-
vertaalbaar. n v>'il er  mede zeggen, j a t d? k. nstenaar. j  moge zijn eigenlijk 
auteursrecht hebben verloren door  overdracht van zijn werk aan een derde, toch 
een zeker  „vervolgsrecht"  behoudt, hierin bestaande, dat hem bij  opvolgende ver-
koopen van het kunstwerk nog zekere revenuen tuekoiueii ,,Gecontinueerd auteurs-
recht"  geeft het begrip niet zuiver  weer; „vervolgsrccht"  is geen hollandsch. „Na-
recht"  zou men kunnen gebruiken, indien er  persé een Ncderlandsch woord moest 
worden uitgevonden. n letterlijk e of reeds bekende vertaling van den Franschen 
vakterm bestaat niet. . G. J . SA1.. M

regelen. Ook een meubel, een vaas, een bouwwerk kan meer 
waarde verkrijgen . Wie zal uitmaken welke kunstwerken een 
meerwaarde mogen verkrijgen en welke niet? 

r  voorbeelden toegelicht toonde spreker  aan. dat de prakti -
sche uitvoering zoo niet onmogelijk, in sommige gevallen zelfs 
belachelijk is. o. a. wanneer  het na aftrek der  onkosten zeer 
kleine bedragen betreft. 

t was begrijpelijk , dat de r  Saintenoy direct daarop het 
woord nam, hij  die in de openingszitting reeds gewaagde van 
het schromelijk onbillijk e dat er  gelegen is in het meermalen 
voorgekomen feit, dat een kunstwerk voor  een „appel en een ei" 
verkocht werd. terwij l het in latere jaren fabelachtige sommen 
opbracht, terwij l de artist zelf of diens nabestaanden een kom-
mervol bestaan hebben en honger  lijden. 
Als voorbeeld haalde hij  aan de kinderen en de weduwen van 
kunstenaars als Viollet le . Barryen, , die nu onder-
steund worden door  de Société des Artistes Francais ! 

n verklaarden bovendien de zaak wèl mogelijk. 
p volgde de verdediging van de wet door . 

t het ..droit de suite"  ') op alle werken zou worden toegepast, is 
een dwaling. k schilderde hij  hoe een kunstenaar 
door  zijn werk naam had gemaakt, met zijn lijden, zijn geluk, 
zijn smart en zijn lach. is het werk geschapen, en nu zou men 
beweren dat dat alles hem niet toekomt?! Wat komt het er  boven-
dien op aan als niet alle meerwaarden bereikt zouden worden. 

Volledigheidshalve zij  nog opgemerkt, dat betreffende dit 
..droit de suite" l l e Nikanor  ook nog een motie heeft voor-
gesteld, welke evenwel niet is aangenomen tot strek-
king hebbende dat de wet voorschrijve. dat wanneer  een 
ongehuwd artist sterft zonder  familie of zonder  een testa-
ment na te laten, dat dan de bedragen welke het ..droit 
de suite"  opbrengen bij  verkoop van zijn werken, tot 50 
jaar  na den dood van den artist, afgedragen worden aan 
bij  de wet erkende philantropische inrichtingen, gesticht 
ten behoeve van artisten, als verzorgingshuizen, wees-
huizen, enz. 

p besprak hij  het noodzakelijke toezicht van de overheid, 
opdat geen kunstwerken uitgevoerd worden. 
Als in Frankrij k een kunstvoorwerp gestolen wordt, maken de 
couranten dat wereldkundig. Als een gewetenlooze oudheids-
kooper  van een nog gewetenloozer  sacristijn die geld 
noodig heeft, een of ander  kunststuk koopt, is er  geen haan die 
er  naar  kraait ! 
Wat is er  op deze wijze al niet naar  het land van den dollar  ver-
huisd ! daarom is inventarisatie beslist noodig. 
Ook bracht hij  ter  sprake, dat een kooper  geen recht heeft een 
kunstwerk te wijzigen of te veranderen, enz. 

t zijn voordracht beoogde e de aandacht te vestigen 
op de noodzakelijkheid van internationale wetten ter  verdedi-
ging van het nationale kunstpatrimonium. e gedachte moet 
worden verspreid. t is tij d dat wij  ons verdedigen tegen het 
overweldigende goud. t zal een grootsch werk zijn als dit 
congres deze gedachten kan doen rijpen . k stel U dan ook voor 
den wensch uit te brengen dat het volgende overal zou worden 
aangenomen: 

e eigendom van een kunstwerk is een natuurlij k en bijzonder 
recht, bepaald door  de rechten van den auteur  en door  de rech-
ten van den Staat. 

e rechten van den auteur  omvatten : 
lo. het recht van reproductie en exploitatie, onder  welken 
vorm ook. van zijn werk. 
2e. het recht, te waken dat het niet veranderd noch gewijzigd 
worde. 
3e. het recht, mede te genieten in een vast te stellen verhouding 
van de meerwaarden, bewezen door  opvolgende openbare vei-
lingen. e rechten kunnen worden overgedragen en houden 
50 jaar  na den dood van den kunstenaar  op. 

e rechten van den Staat omvatten : 
le. het recht, het kunstwerk te classeeren in de oliicieele inven-

tarissen. hetzij  op aanvraag van den eigenaar, hetzij  van ambts-
wege. 
2e. het recht, toestemming te geven tot verkoop of verplaatsing 
van aldus geclasseerde werken. 
3e. het recht, den verkoop ervan of de verplaatsing naar  het 
buitenland te verbieden. 
4e. het recht, het aan te koopen voor  de openbare verzamelingen, 
hetzij  voor  den prij s door  den eigenaar  vastgesteld, bij  voorkeur 
boven alle andere, hetzij  volgens verklarin g van experts. e 
rechten zijn niet onderworpen aan vernietiging of verjaring . 
Op voorstel van Petit-Gérard. kunstschilder  te Parijs, werd nog 
de motie gesteld: 
le. dat in alle toegetreden en op het Congres in 1913 vertegen-
woordigd zijnde landen, een vereeniging opgericht worde, gelijk 
aan en deel uitmakend van het syndicaat van den artistieken 
eigendom, gevestigd in de rue d'Athènes. ') 
2e. dat alle artisten pogingen in het werk zullen stellen oin van 
de overheid een wet te verkrijgen , regelende het ..droit de suite" 
bij  publieke verkoopingen. 
Georges d brengt nogmaals in herinnering de motie van 

e en Parijs: 
..Overwegende dat de kunst in haar  verschillende uitingen één 
éénheid is en dat rechten van den auteur  op zijn werk onaantast-
baar  zijn en moeten blij  ven. welke ook de verdienste en de be-
stemming van het werk zij, 
Bevestigt: le. dat er  geen enkel onderscheid moet gemaakt wor-
den wat betreft de uitgebreidheid van de rechten van den artis-
tieken eigendom tusschen schilderwerk, beeldhouwwerk, archi-
tectuur, medaillegravuur. graveeren en toegepaste kunst. 
2e. dat het niet het werk is. gerangschikt onder  een van deze 
categorieën, maar  dat de kunstenaar-ontwerper  doorden wet-
gever  in aanmerking moet genomen en beschermd moet worden. 
3e. dat al de werken, die een oorspronkelijk persoonlijk karakter 
dragen, onder  gelijke bescherming van alle internationale wet-
ten en overeenkomsten behooren te staan. 
4e. dat deze bescherming, die zoo uitgebreid mogelijk moet zijn, 
niet het gevolg mag zijn van het invoegen van de een of andere 
reserve-bepaling, noch wegens het nakomen van administratieve 
formaliteiten, aangezien zij  voortspruit uit het natuurlij k recht. 
Vraagt dat alle artistieke werken onder  gelijke bescherming 
staan gedurende het leven van den auteur  en minstens 50 
jaren na zijn dood. 
En spreekt den wensch uit dat voor  alle auteurs van littérair e en 
artistieke werken op dezen basis in den kortst mogelijken tij d 
een gelijkheid van recht tot stand kome. 

e middagzitting werd besloten met een belangrijke rede van 
den rapporteur , den advocaat A. Verbessem uit Gent, die er  op 
aandrong een internationale regeling te verkrijgen betreffende 
verjarin g in zake ontvreemding van kunstwerken. 
Verschillende rechtsgeleerden van naam, onder  wie het bekende 
liberale lid van het Belgische parlement Paul . waren 
aanwezig om sprekers voorstellen te vernemen, waartoe de ver-
dwijnin g van de Joconde uit het e feitelijk de aanleidende 
oorzaak was. Augustus 1912 verdween het beroemde schilderij. 
Volgens de wet -i welke geen onderscheid maakt tusschen 
voorwerpen van diefstal, en voor  zulk misdrij f slechts een straf 
van één maand tot vij f jaar  kan toepassen zal binnen één 
jaar  de verjarin g ingetreden zijn en zal de dief zich straffeloos 
kunnen vertoonen. 

') t „Syndicat de la Propriét é Artistique"(Perceptio n des droit s d'auteur) is in 189(, 
opgericht en heeft zijn zetel te Parijs, e d'Athènes. t syndicaat is de tusschen-
persoon tusschen artist en uitgever. t telt rui m 1700 leden, wier  belangen het be-
hartigt . n 1912 werd door  de „Agence"  voor  Fr . 126.576.63 aan auteursrecht ontvan-
gen.Vóór de oprichtin g van het syndicaat kan met zekerheid verondersteld worden, 
dat het grootste gedeelte van dit verschuldigd auteursrecht niet betaald zou zijn 
geworden en reproducties zouden gemaakt zijn van het werk van artisten. zonder 
hun medeweten of toestemming. (A.  G B.ZN). 
-) t wet wordt bedoeld de Belgische Wet (n.1 Art . 46.1 v. h. Belg. Strafwetboek.) 
waar  de straf voor  diefstal is bepaald. Ook in onze wet wordt geen onderscheid 
gemaakt tusschen de voorwerpen van den diefstal. e straf is echter  eenigszins 
anders, n.1. hoogstens 4 jaar  gevangenis en hoogstens 60 gld. boete. t minimum is 
hij  ons altij d : één dag gevangenis en voor  boete SO ct. . . 1.. ) 

Als de dief gevat mocht worden en het is de eerste maal dat hij 
stal. dan komt hij  er  met een paar  maanden gevangenisstraf af. 

n hij  zich nog een jaar  schuil houden, dan heeft het gerecht, 
op hem geen vat meer. vermits het wetboek voorschrijf t dat 
voor  diefstal na drie volle jaren de verjarin g intreedt. ') 

e bestaande wet beschermt dus het kunstwerk niet voldoende. 
Namens de vereeniging s Amis du e de Gand. stelde de 
heer  Verbessem voor  het noodige te doen. opdat zoo spoedig 
mogelijk aan de wet een tekst worde bijgevoegd, bepalende dat 
de verjarin g niet toepasselijk zal zijn op den diefstal van kunst-
werken, en niet alleen op den diefstal, maar  ook op de mede-
plichtigheid aan heling. 

Een tweede punt betrof het kunstwerk zelf. Wordt nu eenmaal 
de dief gevat, waar  hlijf t dan het gestolen kunst werk ? e wet 
schrijf t n.1. voor  dat er  geen verjarin g bestaat voor  den diefstal 
van voorwerpen, die niet in den handel zijn. r  zij  zegt niet 
welke deze voorwerpen zijn! Vazen en kerkgewaden b.v zijn niet 
buiten den handel. p blijf t dus de verjarin g toepasselijk, 
en de heer  Verbessem herinnerde er  aan tot welke moeilijkheden 
dit bij  het organiseeren van kunsttentoonstellingen kan aanlei-
ding geven. s Amis du e de Gand zouden dus wenschen 
dat bij  de wet zou gevoegd worden een tekst, voorschrijvende 
dat kunstvoorwerpen, toebehoorende aan den Staat en aan open-
bare verzamelingen, en die ontvreemd zouden zijn geworden, 
buiten den handel blijven. t geldt dan eveneens voor  de voor-
werpen die tijdelij k door  particulieren aan musea of openbare 
tentoonstellingen in bruikleen zijn afgestaan. 
Nog eenderde punt behandelde deze advocaat. j  herinnerde 
aan den diefstal van een schilderij  van Antoon van . ge-
stolen uit de kerk te . t doek was uit de lijst gesneden 
geworden, opgerold en verborgen in een vrachtwagen. t werd 
gelukkig ontdekt vooraleer  de wagen over  de Fransche grenzen 
was. 

Spreker  zou wenschen. dat een beweging tot stand kwam tot het 
treffen van eene internationale overeenkomst, waarbij  het on-
mogelijk zou worden, dat een werk als de Joconde b v. een plaats 
kan vinden in openbare of particulier e verzamelingen, een 
overeenkomst, welke dus het eigendom en in voorkomende ge-
vallen de uitlevering zou verzekeren van kunstwerken, toebe-
hoorende aan openbare musea. Bij  deze wenschen sloot het 
congres zich aan met eenparigheid van stemmen. 
Na een opgewekt debat werd daarna de volgende motie aan-
genomen : 

a. t Congres uit den wensch. dat de bepalingen omtrent ver-
jarin g in het strafwetboek der  verschillende landen, niet van 
toepassing worden verklaard op misdrijven als diefstal, mis-
brui k van vertrouwen, oplichting, beschadiging of vernieling van 
kunstwerken, archiefstukken en curiositeiten in het bezit ge-
weest zijnde van openbare verzamelingen van den Staat, pro-
vincies, gemeenten of inrichtingen van openbaar  nut. 
b. t Congres stelt voorts voor  om art. 2226 van het Burgerlij k 
Wetboek -) of overeenkomstige bepalingen van deze wetgeving 
in dezen zin aan te vullen : 
„Buite n den handel worden geacht te vallen alle kunstvoorwer-
pen, archiefstukken of curiositeiten, die behoord hebben aan 
openbare administraties of toevertrouwd werden, door  wien ook 
en op welke voorwaarde dit ook is geschied, aan musea of ver-
zamelingen, die toegankelijk gesteld worden voor  het publiek" . 
c. t Congres uit den wensch. dat een besluit genomen worde op 
korten termij n betreffende een internationale overeenkomst, ten 
doel hebbende het bewaren van alle kunstwerken, archiefstuk-
ken of curiositeiten die. voor  den le Januari 1910. aan den Staat, 
provincies, gemeenten en inrichtingen van openbaar  nut heb-
ben behoord, om aan het land. dat daarvan de eigenaar  was, 
terug te geven. 

') e verjarin g der  strafactie is n België voor  diefstal 3 jaar, maar  hier  te lande 12 
jaar  (Art . 70. .V Wetboek van Strafrecht . . . B ) 
- e is bedoeld het Belgische Burg. Wetb t artikel bepaalt, dat men niet 
door  verjarin g den eigendom kan verkrijgen van zaken die buiten den handel zijn. 

t correspondeerende en vrijwe l gelijkluidende artikel in onze wet is: Art . 1990 
Burgert Wetboek. . . . E ) 
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a werd de vergadering gesloten en vertoefden de congres-
sisten nog geruinien tij d in de salons van het Brusselsche -
verbond, waar  ververschingen werden rondgediend, 
's Avonds raout ten Stadhuize door  het Gemeentebestuur  aan-
geboden, opgeluisterd door  muziek en zang door  artisten van de 

. 
Woensdag 23 Juli werd weder te Gent vergaderd. 
Aan de orde zou worden gesteld de bespreking over  de vóór- en 
nadeelen van internationale prijsvragen, zoomede de rechten 
en verplichtingen van de prijsvraaguitschrijver s als van de deel-
nemers. Een ..reglement-type"  voor openbare en internationale 
prijsvragen door  Ch. Girault . architect du Gouvernement. -
bre de . uit Parij s en een rapport omtrent dat zelfde 
onderwerp door  J. . Poupinel. architect te Parijs. 
Algemeene Prijsvraagregelen voor  internationale prijsvragen 
voor  architecten werden in 1908 te Weenen vastgesteld en wan-
neer  nu getracht wordt algemeene gelijke regelen voor  alle artis-
ten vast te stellen, dan is het begrijpelij k dat deze. wat de hoofd-
zaken betreft, principieel niet veel daarvan zullen verschillen. 

e hoofddenkbeelden voor  het doen welslagen van een prijs -
vraag blijven óók hetzelfde. 

e prijsvragen worden uitgeschreven in het belang van den 
prijsvraaguitschri j  ver. t.w. de particulier , of het land of de ge-
meente of welke combinatie ook; en om het resultaat te verze-
keren, dat men er  van verwacht, is het noodig dat de regelen eer-
lij k zijn opgesteld, dat het programma juist, duidelij k en volledig 
zij  en de samenstelling van de Jury waarborgen biedt van de 
noodige bevoegdheid en billijkheid . t volledig programma 
dient inderdaad een contract te zijn tusschen den r 
en deelnemer  „l e contrat fait la loi des parties." 
Wegens het vergevorderd uur, werd echter  besloten deze aan-
gelegenheid op het volgend C jngres verder  te behandelen en te 
regelen zoo ook het belangrijk rapport van Jules Brunfaut over 
de vóór- en nadeelen van e Prijsvragen, dat nu 
helaas niet tot zijn recht kwam. 

Een exemplaar  van het rapport van den heer  Poupinel. in druk 
verschenen, werd nog aan de aanwezigen ter  hand gesteld. 

l het weder  niet hijzonder  gunstig was. afwisselend wind 
en regen, volgde daarop toch een voorgenomen boottocht langs 
de schilderachtige . het land van Claus. 
Allen genoten bij  de vele en verschillende krommingen van het 
riviertj e van de verrassende landschap-perspectieven, die hier 
en daar  nog door  aardige „cottages"  verlevendigd werden, of 
gestoffeerd door  bewoners en landslieden en meisjes, die 
nieuwsgierig naar  de versierde boot kwamen zien. 

e tocht was zeer  geanimeerd en het aan den grond zitten van 
de motorboot, naar  de oevers gewaaid en met de schroef in de 
waterplanten verward, gaf aanleiding tot menig vroolij k too-
neel, vooral toen de passagiers vanaf het tegenovergelegen land 
de boot uit den benarden toestand moesten trekken ! 
Bij  aankomst te e werd nog een bezoek gebracht aan het 
historisch kasteel d'Oydonck. e eigenaar, de graaf't t de 

, vice-president van den Senaat, heeft zich doen 
kennen als een beminnelijk en royaal gastheer, doch te vens als 
hoogst onbekwaam restaurateur  van oude monumenten. 

e hooggeroemde restauratie van het XV  eenwsch kasteel is 
jammerlij k mislukt. t gebouw is. door  afbraak van bijge-
bouwen, enz. en toevoegsels van nieuwbouw, voor  goed ver-
verminkt . 

Gesterkt door  het gebruik van ververschingen, spoedden de 
Congressisten zich te voet of per  gereedstaande auto's en rijtui -
gen naar  het station, om per  extra electrische trams Gent weder 
te bereiken. 

g 24 Juli werd door  het Congres een bezoek gebracht 
aan Brugge. t Gemeentebestuur  ontving de Congressisten ten 
Stadhuize en aldaar  werd in de „salie de conseil provincial"  de 
sluitingszitting gehouden. . 

e hertogin d'Uzès stelde een motie voor. waar  men zich mede 
vereenigen kon. een opdracht n.1. aan het Permanent Comité om 
in studie te nemen, op welke wijze het van bezitfamilieportret -
ten in handen van erfgenamen te verzekeren zal zijn, hetgeen 
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door  heffing van fiscale rechten soms in gevaar  zou kunnen ge-
raken, en dus te bevorderen dat voor  dergelijke werken onthef-
fing verleend wordt. 
Nog werd aan het Permanent Comité opgedragen om te trachten 
te bereiken, dat aan kunstenaars een soort „paspoort"  wordt 
verleend voor  toelating tot kunstverzamelingen in den vreemde, 
zoodat een einde kome aan de hindernissen, die zich nog steeds 
voordoen bij  het bezoeken dier  verzamelingen. 
Voorsteller  was de r  Ch. Samuel, beeldhouwer te Brussel. 

e motie werd aldus geformuleerd : 
1". dat de n aan hun nationale artisten. geschied-
schrijvers en kunstcritic i een persoonlijke identiteitskaart ver-
strekken, die elk jaar  vernieuwd kan worden en voorzien moet 
zijn van hun portret ; 
2". dat de n een overeenkomst sluiten, waardoor  de 
eigenaars van deze kaarten iii alle landen vrij e en kostelooze 
toegang verkrijgen tot de musea, openbare verzamelingen, op-
gravingen, monumenten, enz. 
Wat verder  een gewenschte internationale reglementeering be-
treft aangaande de dagen en uren dat de verzamelingen toegan-
kelij k zijn, zoo werd. na toelichting van denzelfden spreker  de 
motie aangenomen, dat in elk gewest de bevoegde administra-
ties overleg zullen plegen, opdat de musea, verzamelingen, mo-
numenten, enz. nooit gelijktijdi g gesloten zullen zijn tengevolge 
van gewone onderhoudswerken, en dat de uren van openstelling 
voldoende zijn, ten einde het bezoek aan en de studie van kunst-
verzamelingen door  artisten en door  touristen en door  hen die 
een kunstreis maken, te vergemakkelijken. 

e r  Frenzen. architect te Aken, bracht nog een woord van 
hulde aan het rapport van Poupinel. hetgeen hij  inmiddels met 
aandacht bestudeerd had en dat hem bijzonder  interesseerde, 
aangezien hij  zelf ook bezig was dergelijke prijsvraagregelen te 
ontwerpen. 

j  vestigde nog de aandacht op een bepaling bij  Prijsvragen 
omtrent het gewenschte van het bewaren der  anonimiteit derin-
zenders, opdat de Juryleden niet beïnvloed zouden zijn bij  de 
beoordeeling. 

e r  Abel n stelde een vraag, welke tot strekking had 
om de Juryleden voor  de e tentoonstellingen van 
Schoone n te laten kiezen door  de artisten. 

e vraag werd verwezen naar  het volgende Congres. 
e was alles vrijwe l afgehandeld. r  den Voorzitter 

Paul Saintenoy werd de afscheidsrede gehouden, allen dankend 
die opgekomen waren en hadden medegewerkt tot het welslagen 
van dit Congres. 

e namens de overige gedelegeerden sprak . P. J. . Cuy-
pers een woord van dank, in het bijzonder  tot den r  Sainte-
noy voor  alles wat deze gedaan had. hein verzekerende in hun 
hart een dankbare herinnering aan hem te zullen blijven bewa-
ren, de gesproken woorden door  een accolade bekrachtigende. 
n 't bijzonder  werd daarop nog dank gebracht aan de n 

van het Bureau en werd ook l l e de stenografiste-typiste niet 
vergeten. 

t volgend congres zal waarschijnlij k op voorstel van Nic. J. 
Androutzos te Athene gehouden worden. 
Ongeveer  te 12 uur  begaven zich de congressisten onder  de op-
wekkende klokketonen van het carillon, dat door  de stads-
beieraar  bespeeld werd, naar  de , waar  de lunch gebruikt 
werd, waarna een wandeling door  de stad volgde onder  leiding 
van eenige leden van ..Bruges en avant". die de aandacht op de 
belangrijk e oude bouwwerken vestigden en daaromtrent menige 
bijzonderheid vertelden, zoo ook bij  het bezoek aan de musea, 
het oude gasthuis, enz. de noodige en meest uitvoerige inlich-
tingen gaven. 

n den namiddag vertrok het gezelschap, dat inmiddels zeer  ge-
slonken was. naar  Ostende. Ook hier  wederom ontvangst ten 
stadhuize. waarvan de wanden van alle vertrekken vol hingen 
met schilderijen, aquarellen en etsen. e Burgemeester  was 
daar  zeer  trotsch op en wees persoonlijk de meest belangrijke 
stukken aan. e werd hem gebracht, dat veel werk aan-
gekocht was ook van jonge artisten met moderne kunstuitin -

gen, hetgeen niet anders dan tot aanmoediging kon strekken, 
en hen in de gelegenheid stelt hunne talenten verder  te ont-
wikkelen. 
Zoover  de tij d dit toeliet, werd nog even langs het strand ge-
wandeld en het s bezichtigd, zoodat men nog een goeden 
indru k kreeg van deze mondaine en frivol e badplaats, „l a reine 
des plages"! 
Betrekkelij k vri j  laat vereenigden de nog aanwezige congres-
sisten zich aan een „souper d'adieu"  in het . onder  de 
tonen van het fraai orkest-ensemble, en werd nog menig woord 
van hulde en dank uitgebracht. e Belgische gastheeren namen 
afscheid, om met den nachttrein naar  Gent en Brussel terug te 
sporen, terwij l de overgeblevenen een kijkj e namen in de bal-
zaal en het féte de nuit. waar  de „artiste n van den dans", disci-
pelen van Terpsichore, de meest moderne dansen uitvoerden. 

Alvorens dit verslag te eindigen, een woord van dank aa i 
. Juristen die wel zoo vriendelij k waren enkele zaken 

nader  te verklaren ten gerieve van belangstellende lezers en 
den opsteller  van dit verslag. 

M . ü 
E . 

Amsterdam, 11 Februari 1914. 

Aan de Besturen der Constilueerende Vereenigingen. 

WelEdelGeboren . 

e Permanente Prijsvraag-Commissie nam kennis van het pro-
gramma der  door  de Vereeniging Schoonheid in Opvoeding en 
Onderwij s uitgeschreven prijsvraag voor  de inrichtin g en ver-
siering van een schoollokaal. 
Waar deze prijsvraag geheel het karakter  van een studieprijs-
vraag draagt, valt zij  buiten de bemoeienis van onze Commissie. 

t neemt echter  niet weg. dat het haar  voorkomt, dat er  toch 
ook tegen gewaakt dient te worden, dat in programma's van 
studieprijsvragen geen bepalingen voorkomen, die strijdi g zijn 
met de bedoeling waarmede de Algemeene n zijn in 't 
leven geroepen, en nu bevat dit programma eene bepaling, die 
zou kunnen leiden tot het verkorten van de auteursrechten der 
mededingers op hun arbeid. 
Wel is waar  is niemand verplicht om aan de prijsvraag mede te 
doen en behoeft zich dus niemand aan die bepaling te onder-
werpen, doch het isnietonmogelijkenzelfswaarschijnlijk.dat 
mededingers aan de bedoelde bepaling niet dat gewicht zullen 
hechten, dat zij  inderdaad heeft. 

e door  ons bedoelde bepaling luidt : 
e 3 bekroonde ontwerpen blijven het eigendom der  Ver-

..eeniging. 
„Zi j  kan daarmede hande len zooals zij  goedvindt." 

n dus de Vereeniging buiteu den ontwerper  om, de ont-
werpen ter  beschikking wil stellen van den eersten den besten 
beunhaas, wien den bouw van een school wordt opgedragen, en 
dit geval komt zeer  zeker  veelvuldig vóór. dan kan de ontwerper 
daartegen niets doen. 

t komt de P.P.C. voor, dat dit niet toelaatbaar  is en dat in het 
programma eene bepaling dient opgenomen te worden, waarbij 
een zoodanig misbruik van den geestelijken eigendom wordt 
uitgesloten. e P.P.C. stelt U dus voor  de Vereeniging hierop te 
wijzen, of de P.P.C. te machtigen dit namens de Constitueerende 
Vereenigingen te doen. om in ieder  geval bij  de publicatie van 
het programma de eventueele deelnemers op dit punt te wijzen. 

d 

e Permanente Prijsvraag-Commissie: 

A.  G.BZN.. Voorziter. 
C. N. VA N . Secretaris. 

. G. JANSEN.

. G N OP-
G EN . 

Ter herdenking van haar  10-jarig bestaan zal bovengenoemde 
vereeniging in de Paaschvacantie een Conferentie houden en 
een kleine tentoonstelling „Schoonheid in het leven van het 
Volkskind"  organiseeren. 
Voorts wil zij  trachten het vraagstuk van de inrichtin g en ver-
siering van het schoollokaal iets nader  tot een oplossing te 
brengen. Zij  schrijf t daartoe onderstaande Prijsvraag uit. 

e Vereeniging hoopt met de antwoorden op deze prijsvraag te 
kunnen aantoonen. dat de inrichtin g en versiering van een 
schoollokaal, zonder  al te hooge kosten, kunnen beantwoorden 
aan de practische. hygiënische en aesthetische eischen. welke 
tegenwoordig in het belang eener  harmonische opvoeding daar-
aan gesteld worden. 
Zi j  heeft zich bij  de omschrijving dezer  prijsvraag op een prac-
tisch standpunt geplaatst, door  datgene te vragen, dat nu en in 
de naaste toekomst in de openbare lagere school bereikbaar  is 
te achten. 

. 
Ontwerp voor  de inrichtin g en versiering van een schoollokaal 
eener  gewone lagere school, dat 36 leerlingen moet kunnen be-
vatten en bestemd is voor  óf de lagere klassen, óf de middel-
klassen, óf de hoogere klassen ter  keuze van den ontwerper. 

e afmetingen van het lokaal en de plaatsing van deuren en 
vensters zijn op onderstaande schets aangegeven 

e algemeene regelen omtrent den bouw en de inrichtin g van 
schoollokalen voor  openbaar  lager  onderwijs zijn. voor  zoover 
deze in betrekking staan tot bovenvermelde prijsvraag, in ach-
terstaande Bijlage  opgenomen en moeten worden in acht 
genomen. 

e meubelen en verdere inventaris zijn in Bijlage  opgenomen. 
e vorm en de plaats van de meubelen alsmede de versiering 

van de wanden, geschilderd of met toepassing van tegels, zijn 
aan den ontwerper  overgelaten. 

e inrichtin g en de versiering mogen het bedrag van ƒ 900. 
niet overschrijden. 
Verlangd worden: 
a. de teekening van den plattegrond met plaatsing van de meu-
belen op schaal 1 a 20; 
6. de teekening van de vier  wanden en het plafond op schaal 
1 a 20 óf een perspectief teekening van het lokaal, waaruit dui-
delijk de inrichtin g en de versiering blijken . 
Aan het ontwerp moet worden toegevoegd : 
a. een mededeeling dat het lokaal is gedacht voor  óf de lagere-, 
óf de middel-, óf de hoogere klassen; 
6. een mededeeling welk systeem van ventilatie is aangenomen ; 
c. indien het uit de teekening niet heel duidelij k blijkt , een korte 
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omschrijving van de afwerking of c. t. bedekking van den vloer; 
d. een gespecificeerde begrooting. 
All e ontwerpen moeten onder  een motto of kenteeken anoniem 
ingezonden worden. Bij  het ontwerp moet worden gevoegd een 
gesloten enveloppe, waarin naam en adres van den ontwerper. 

e enveloppe moet van buiten voorzien zijn van het motto 
der  teekeningen en een correspondentie-adres. 

e ontwerpen worden op karton geplakt, niet geëncadreerd en 
goed verpakt, uiterlij k op den 25sten t 1914 franco inge-
wacht aan het secretariaat der  vereeniging : Bilderdijkstraat 7.V 
te 's-Gravenhage. 

Uitgeloofd drie prijzen n.1. één le prij s a f 125. . 
één 2e .. - - 75.—. 
één 3e .. - 50.—. 

e prijzen worden in ieder  geval aan de drie bestgekeurde ont-
werpen toegekend. 

e ontwerpen zullen publiek worden tentoongesteld en het 
rapport der  jur y zal worden bekend gemaakt in het tijdschrif t 
„Schoonheid en Opvoeding"  en zm. in andere vakbladen en de 
algemeene pers. 

t r  behoudt zich het recht voor  om de bekroonde, 
zoowel als de niet bekroonde ontwerpen te reproduceeren. 

e 3 bekroonde ontwerpen blijven het eigendom van de Ver-
eeniging. Zij  kan daarmee handelen zooals zij  goedvindt. 

e jur y bestaat uit de : 
J. W. Gerhard. Onderwijzer  te Amsterdam ; 
J. J. Gort Jr.. Gemeentearchitect te 's-Gravenhage; 
J. . . r  aan de Academie van Beeldende n te 
's-Gravenhage; 

Prof. . Sluyterman, r  aan de Technische -
school te ; en 
C. Vrij . d der  School van de Nieuwe Schoolvereeniging te 
Amsterdam. 

Namens het : 
J . . Voorzitter . 
Atti e G. , Secretaresse. 

n , Bilderdijkstraa t 78. Januari 1914. 

E . 

Uittreksel uit het k Besluit van den 25sten Juni 1912 
(Staatsblad No. 192), waarbij  algemeene regelen omtrent den 
bouw en de inrichtin g van schoollokalen voor  openbaar  lager 
onderwijs worden vastgesteld. 
Art . 6. . . . e hoogte tusschen den vloer  en de zoldering be-
draagt ten minste 4.5 . 
Art . 7. e afstand tusschen den werkmuur  en de voorste bank 
is ten minste 1.4 ; de overige gangpaden langs de muren of de 
afscheiding zijn ten minste 0.6 . breed en de gangpaden tus-
schen de naast elkander  geplaatste rijen banken hebben eene 
breedte van ten minste 0.5 . 

e afstand tusschen den werkmuur  en de leuning der  daarvan 
verst verwijderde banken is niet grooter  dan 7 . Onder  werk-
muur wordt verstaan de muur of wand zelf, mits daaraan de 
schoolborden zijn bevestigd. n de schoolborden niet aan 
den wand zijn bevestigd, is de afstand tusschen den werkmuur 
en de voorste bank ten minste 1.75 . 
Art . 8. e wanden van het schoolvertrek zijn licht en mat ge-
kleurd . e zoldering van het schoolvertrek moet zijn witgestu-
cadoord of licht gekleurd, en niet gewelfd. 

e vlakken der  schoolborden zijn mat. 
Art . 10. e lichtramen worden zoo geplaatst en ingericht, dat 
het schoolvertrek voldoende en doelmatig verlicht zij  en dat 
te sterk invallend licht worde getemperd. 
Zi j  worden bij  voorkeur  geplaatst in den muur ter  linkerzijd e 
der  leerlingen en nimmer in den werkmuur . 

t bovengedeelte der  in de muren aangebrachte lichtramen 
moet te allen tijd e gemakkelijk kunnen worden geopend, terwij l 
in elk schoolvertrek de onderramen van ten minste één licht-
kozijn geheel moeten kunnen worden opengeslagen. 

e gezamenlijke glasoppervlakte der  lichtramen van elk school-
vertrek moet bij  vrij e ligging ten minste 1 ,; en wanneer de licht-
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toetreding door  naburige gebouwen of door  boomen wordt 
onderbroken ten minste ' =, van de vloeroppervlakte van het 
schoolvertrek bedragen. 

e onderkant van het glas in de lichtramen ter  linkerzijd e van 
de leerlingen moet niet hooger  zijn dan 1.25 . boven den vloer, 
en de bovenkant zoo hoog tegen de zoldering worden opgevoerd 
als practisch mogelijk is. 
Art . 11. e vloer  van het schoolvertrek moet vlak en dicht zijn 
cn niet van steen, tenzij  de oppervlakte met een voldoend isolee-
rend materiaal is belegd. 
Art . 12 . . . deuren der  schoolvertrekken moeten naar  buiten 
opendraaien, e deuren der  schoolvertrekken kunnen ook 
schuifdeuren zijn . . . . 
Art . 13. e schoolbanken worden voorzien van eene lenden-
leuning. e schoolbanken hebben niet meer  dan twee zitplaatsen. 
Art . 15. Voor elk vertrek moet in behoorlijke verwarming en 
luchtverversching worden voorzien. 
Behalve de luchtverversching, die door  het openen van ramen 
en deuren kan geschieden, is daartoe in elk schoolvertrek eene 
afzonderlijk e inrichtin g te maken. Afvoerkanalen voor  deze 
inrichtin g moeten van voldoende doorsnede zijn. 

e ventilatiekleppen, waarmede deze kanalen in verbinding 
staan met de schoolvertrekken. moeten gemakkelijk te openen 
en te sluiten zijn en een vrije n doorlaat hebben, die ten minste 
gelijk is aan de doorsnede van het kanaal. 

E . 
N N T . 

, Schooltafels met banken voor  36 leerlingen, , 
r  tevens voor  aanschouwelijk onderwijs, Tafel voor 

den onderwijzer, Voetenbank voor  den onderwijzer, e stoel 
voor den onderwijzer, Am. stoel (gewone reserve stoel), -
werk om platen op te hangen. Fonteintje met drinkkroes, l 
met toebehooren of toestel, voor  centrale verwarming, Gasor-
namenten of inrichtin g voor  electrisch licht, Gordijnen. Papier-
mand. 

. 
Genie-Ofiicieren en Architectuur . t verheugt ons te 
kunnen mededeelen dat de le . der  Genie . . A. Schoe-
maker, die belast is met het opmaken van een project voor 
een paleis voor den t te Bandoeng (zie 
blz. 72) tevens is gediplomeerd Bouwkundig . 

. 
Bar t van , i' r  dagen overleed de heer  Bart van 

, hoogleeraar in beeldhouwkunst aan de s Akademie 
van Beeldende n te Amsterdam. 
Bart van e was geboren te 's Gravenhage in 1850; hij  stu-
deerde achtereenvolgens te Antwerpen en te Parij s en bezocht 

. Zij n leermeesters waren Jozef Geefs en Cavelier. t 
meest bekend zijn van hein een standbeeld van Jan van Schaffe-
laar  te Barneveld en van Willem k van Nassau te 

; ook de busten van n en Bosboom in het 
Amsterdamsen Stedelijk m en die van Bias, k en 
ten e in het s m zijn van zijn hand. Zij n laatste 
werk was de welgelijkende buste van den Commissaris-Gene-
raal voor  Nederland op de Tentoonstelling te Gent. Van e 
heeft herhaaldelijk hofopdrachten uitgevoerd. j  was voorzitter 
van ..Art i et Amicitiae" . ridder  in de Oranje-Nassau-orde en in 
het n van Eer, lid van de e Academie van 
Schoone n te Antwerpen. 

. P. van den Aardweg, f n 1 Februari overleed te Purme-
rend de heer . P. van den Aardweg, in leven Oud-Algemeen 
Opzichter  van de 6 e steden en particulier 
architect. e r  Van den Aardweg was jaren lang lid der 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst, bezocht altij d 
trouw hare Algemeene Vergaderingen; het laatst de Alge-
meene Vergadering te Zierikzee in 1908. waar hij  de gast der 

j  was. 
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E G N -

T E N EN S EN . 

door  J. B. . . 

s i s ; 

Vervolg van blz. 80. Slot. 

n ons vorig opstel betoogden wij  uitvoerig, 

dat de technicus loonarbeider  is, en stelden 

wij  in uitzicht, dat wij  in ons vervolg-artikel 

zouden aantoonen, dat de praktij k hier  de 

theorie ten volle dekt. 

t is noodig een beeld te geven van de levensomstan-

digheden der  technici, omdat het denkbaar  zou zijn, 

dat, alhoewel in theoretischen zin werknemer, hunne 

maatschappelijke welstand toch niet van dien aard is, 

dat een voortdurende werkzaamheid om dien maat-

schappelijken welstand te verhoogen noodzakelijk is. 

Wi j  wijzen in dit verband op die groep van werknemers, 

die als chefs op fabrieken, werkplaatsen en bureaux 

werkzaam zijn, op bedrijfshoofden en hunne onmiddel-

lijk e superieure ondergeschikten in dienst van Staat, 

Gemeente of maatschappijen, die wel werknemer zijn 

in de economische beteekenis van het woord, doch toch 

niet zoo, dat hun welstandspeil dringend verhooging 

behoeft. 

Zi j  zullen dientengevolge de behoefte niet voelen po-

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. 

* 
gingen aan te wenden hun lot te verbeteren en stelling 

te nemen tegen de patroons. 

n heeft deze groep wel eens zeer  eigenaardig ge-

noemd „d e nieuwe middenstand". 

Anders is het met de door  ons bedoelde technici; zij 

zijn èn krachtens hunne plaats in de samenleving èn 

krachtens hun lage welstandspeil aangewezen op voort-

durende actie en werkzaamheid ter  verkrijgin g van 

hooger  loon, korter  arbeidstijd, in één woord ter  ver-

krijgin g van betere arbeidsvoorwaarden. 

t maatschappelijk productieproces ontwikkelt zich 

daarenboven zóó, dat het meer  en meer  dringende eisch 

worden zal, dat de technici de handen ineen slaan, wil -

len zij  in staat zijn niet alleen om hun lot te verbeteren 

doch zelfs om zich te handhaven. t proces zal hen te 

avond of te morgen op een hoop drijven , dat is onweer-

sprekelijk en het is deze rotsvaste overtuiging, die de 

leiders der  opzichters en teekenaarsbeweging, trots 

velerlei teleurstelling doet volhouden te trachten de 

technici te vereenigen in een vakbond, die een stand-

punt inneemt, voortvloeiende uit de hiervoren aange-

geven begrippen. 
* 

* * 

Gaan wij  nu zien hoe de economische positie der  tech-

nici is en in hoofdzaak hoe het staat met hunne loonen. 

n het jaarverslag over  1912 van den Algemeenen Neder-

landschen Opzichters- en Teekenaarsbond vinden wij , 

dat niet minder  dan 87.7 minder  verdient dan f 1200 

per  jaar, terwij l 63.9 , f 1000 of minder  per  jaar  ver-

dient;deze percentages worden gevormd door  technici 

ouder  dan 25 jaar. 

e cijfers, zij  geven al een verontrustend beeld van 

den loonstandaard der  technici, doch om nu het verwij t 

te ontgaan, dat rij p en groen heeft medegewerkt om dat 

donker  beeld te verkrijgen , daarom hebben wij  de 

moeite genomen eens na te gaan, wat de verdiensten 
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zijn der  technici, die in het bezit zijn van één der  diplo-
ma's uitgereikt door  de j  tot Bevordering 
der  Bouwkunst. 

t hieronder  staande staatje geeft daarvan een beeld. 

Amsterdam. . . . . 16 

's Gravenhage . . . 7 

Enschedé 4 

Andere Gemeenten 16 

24 28 780 1320 1054 

24 28 660—1200 934 

25 29 420 960 735 

24 32 600 1200 984 

t staatje — het valt niet te ontkennen doet zien, 
dat zelfs gediplomeerde technici uiterst laag worden 
gesalarieerd. e waardeering voor  het bezit van het 
diploma — wij  hooren deze klacht veelvuldig - wordt 
niet omgezet in eene hooger  salaris. 
Er is evenwel meer! 

e functie der  technici - zij  is er  eene van leidenden 
en controleerenden aard — de technicus geeft leiding 
aan en controleert het werk der  vakarbeiders en het 
zou een alleszins gewoon verschijnsel zijn, dat dienten-
gevolge het loon der  technici hooger  was dan dat der 
vakarbeiders. 

t is helaas in Nederland niet het geval! 
Wi j  hebben hier  voor  ons liggen het t van 
het Centraal Bureau voor  de Statistiek"  van 30 Sep-
tember  1913, waarin wij  het volgende vinden: 

e bij  collectief vastgestelde uurloonen voor  arbeiders 
in de bouwbedrijven in verschillende plaatsen zijn in 
het volgende staatje opgenomen: 
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Amsterdam 30 30') 27') 28 28-') — 

23') 25 ) 22:l) — 

t 23 25 19 21 — 
Enschede en r 21 22 19 — — 
's Gravenhage. . . . 27')"' ) — — 24-)") — 

24')  — — 20 
n . . . . 18') — 1 — — 

Veendam- Wildervank 19') — i — — — 
Velp 20'') 17') — — 

22"') 17"*) — — 
26 _ — — 
22") 

) Overwerk zonder, resp. met voorafgaande raming van den 
prij s wordt ten hoogste met 20"  o, resp. 40 boven deze loonen be-
taald. 
-) 28 Sept. 1909 1 Februari 1910 26 cents; 1 Febr. 1910 1 i 
27 cents, daarna 28 cents. 
') t loon is overeengekomen in een contract met slechts één 
patroon. 
*) 1 Febr. 1909 1 Febr. 1910 27 cents, daarna 28 cent. 
) Voor werk zonder, resp. met voorafgaande raming van den 
prij s ten hoogste 10, resp. 30".. boven het loon. 
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n wij  ons nu eens bepalen tot de plaatsen Amster-
dam, 's Gravenhage en Enschede, dezelfde dus, waar-
van wij  de loonen der  gediplomeerde technici aangaven. 
Vooraf gaat de mededeeling, dat voor  Amsterdam en 
's Gravenhage geldt, dat respectievelijk 40 en 30 °/„ 
boven het contractueel vastgestelde uurloon wordt be-
taald ; dat wil dus zeggen, dat het uurloon der  timmer-
lieden en metselaars te Amsterdam 42 ets. en dat der 
timmerlieden te 's Gravenhage 36,5 ets. bedraagt. 
Nemen wij  aan, dat 60 uur  per  week wordt gearbeid, 
dan is het weekloon te Amsterdam voor  de vakarbeiders 
f 25.20, voor  die te 's Gravenhage f 21.90 en voor  die te 
Enschede f 12.60. Per  jaar  wordt dus verdiend respec-
tievelijk f 1310.40, f 1138.80 en f 655.20. 
Uit deze cijfers blijk t duidelijk , dat de gediplomeerde 
opzichters en teekenaars te Amsterdam en 's Graven-
hage voor  wat hun loon betreft een beduidend stuk ten 
achter  staan bij  de vakarbeiders, wier  werk zij  hebben 
te controleeren en te leiden. 

e hoogstgesalarieerde te Amsterdam komt maar  net 
even aan het loon van den timmerman of metselaar 
hetzelfde geldt voor  's Gravenhage, terwij l te Enschede 
de verhouding iets gunstiger  is, alhoewel wij  ons vleien 
met de hoop, dat wel door  niemand de daar  geldige 
lage loonstandaard zal worden in bescherming ge-
nomen. 
Wi j  weten, dat zal worden aangevoerd, dat de technici 
minder  gemakkelijk werkeloos worden tengevolge van 
weersgesteldheid en wat dies meer  zij  hiertegenover 
stellen wij , dat de technicus, eenmaal werkeloos, ont-
zaglijk moeilijker  werk zal vinden dan de vakarbeider 

het spook der  werkeloosheid waart ook onder  de 
rije n der  technici onrustbarend rond. n 1912 een 
jaar  waarin groote bedrijvigheid in het bouwbedrijf 
heerschte, was toch nog 5 "  , van het corps bij  voort-
durin g werkeloos. 
En dan! dan die voortdurende verplaatsingen de 
technici zijn in dat opzicht een nomadenvolk; in het 
jaarverslag van den Algemeenen Nederlandschen 
Opzichters- en Teekenaarsbond over  1912 is becijferd, 
dat in dat jaar  55.9 "  „  verhuisde van de eene gemeente 
naar  de andere. t wijst in hooge mate op wat wij 
zullen noemen; .bewegelijkheid"  onder  de technici, 
doch welke .bewegelijkheid"  ontegenzeglijk een slechte 
maatschappelijke factor  is. 
Èn de uiterst lage loonstandaard èn de groote bestaans-
onzekerheid veroorzaakt door  de groote kansen om 
werkeloos te worden èn de boven gesignaleerde, .be-
wegelijkheid" , zij  hebben tot gevolg, dat de technici 
er  moeilijk toe kunnen komen in het huwelijk te treden. 

") 1 Juli 1910 1 Aug. 1910 23 cents ; 1 Aug. 1910 1 Aug. 1911 24 
cents ; daarna 25 cents. 
:) 1 i 1906—1 Januari 1907 21 cents, met ingang van 1 Januari 
1907. 1909, 1911 en 1913 resp. 22. 23, 24 en 25 cents. 
8) 25 Apri l 1910 1 Januari 1911 17 cents, daarna 18 cents. 
"  i 1 i 1908 1 Januari 1909 18 cents, daarna 19 cents. 
10) 25 Apri l 1909 1 Apri l 1910 resp. 21 en 16 cents, daarna 22 en 
17 cents. 
11) 1 i 1907 1 i 1908 19 cents, met ingang van 1 i 1908, 
1909 en 1910 resp. 20, 21 en 22 cents. 

Van de technici werkzaam in het bouwbedrijf en een 
leeftijd hebbend van 25 jaar  en ouder  zijn slechts 
32.4 ",„  gehuwd - een uiterst klein percentage dus, 
hetgeen wellicht verontrustend is voor  de ethisch aan-
gelegden onder  mijne lezers. 

t deze cijfers volstaan wij  wij  meenen, dat zij 
voldoende in staat zijn een beeld te geven van den 
economischen toestand, waarin het Opzichters- en 
Teekenaarscorps in Nederland verkeert, tevens, dat 
de technicus niet alleen is loonarbeider, doch zelfs een 
slecht bezoldigd loonarbeider. 

*  * # 
e architect is patroon, de technicus is loonarbeider. 
e verhouding is hiermede aangegeven zij is er eene 

van belangentegenstellenden aard. 
Wat zal geschieden? e technici zullen zich organi-
seeren en zullen om in de terminiologie der  vakbonden 
te schrijven — betere arbeidsvoorwaarden .afdwin-
gen"  de patroons de architecten dus, zullen de 
kracht hunner organisatie daartegenover  stellen. Er 
wordt dus geschapen althans voor  zeer  langen tij d 
een toestand, waarbij  beide machten elkaar  zullen 
bestrijden men kan dat al of niet toejuichen of 
pretti g vinden, dat zal aan den loop, die de dingen 
zullen nemen niets afdoen de loop der  dingen zal 
zoo zijn krachtens de functies, die de beide groepen in 
het maatschappelijk productiesysteem vervullen. 
's-Gravenhage, . 1913. 

U . ft 
T N V A N 

T E N "  1913. 

Vervolg van blz. 71. 

ie verschillende motto's gaven aanleiding tot de vol-
gende achter  elk motto vermelde opmerkingen, 
 waarbij  van het teekenwerk alleen dan wat gezegd 
is, als dit hetzij  boven, hetzij  beneden het middel-
matige bleek te zijn: 

a.
: t programma gaat zoowel wat situatie, als wat 

geheelen opzet betreft boven de krachten van den inzender. e 
pleiuaanleg of hoe men het noemen mag, is zeer  onbeholpen. 

t plan der  kerk, een lang gerekten vorm. is voor  een protes-
tantsche kerk zeer  ongewenscht. Ook het teekenwerk is niet 
goed te noemen. 

: Zomer. 
e situatie van het terrein is geteekend op 1 a 500. terwij l ge-

vraagd is 1 a 100. 
r  de afsluiting van 't plein door  het gebouw worden twee 

pleintjes geformeerd. 
t grondplan der  kerk is onpractisch voor  het gebruik, terwij l 

de ingang aan de lange zijde der  kerk en vlak over  en op korten 
afstand van den preekstoel, voor  den Predikant zeer  hinderlij k 
is. t plan der  predikantswoning vertoont eene practische en 
geschikte indeeling. e architectuur  der  gevels is niet fraai en 
vertoont een casinoachtig uiterlijk . 

t teekenwerk is onbeholpen. 

: Grtta. 
e situatie van plein en gebouwen is hier  ook bepaald slecht te 

noemen. n de eerste plaats is eenig gewas of grasperk rond de 

kerk zeker  gewenscht. e ontwerper  ziet echter  verder  geen 
raad met de pleinindeeling en maakte er  dus maar eenige niet 
fraaie groote gebogen grasvlakten van. 

e hoofdvorm van het plan der  kerk te verlengen door  een 
ondergeschikte lokaliteit als consistoriekamer is niet wensche-
lijk . Ondergeschikte vertrekken moeten een overeenkomstige 
plaats in het plan innemen. t plan der  kerk is overigens wel 
goed opgelost. 

e architectuur  des gevels is zwak van samenstelling. e kerk is 
veel te hoog tegenover  den toren. e daken of groote dakhel-
lingen geven iets bekoorlijk s te zien in een dorp, waar  de daken 
meestal de schilderachtigheid van de gebouwen moeten uit-
maken. 

e woning heeft meer  het karakter  van een schoolgebouw. 

:
t onderwerp blijk t én in de situatie, èn in de gebouwen te 

machtig voor  den vervaardiger. t hij , gelijk de meesten is aan 
te raden zich eens de moeite geeft ééne mooie oude dorpskerk 
onder  alle opzichten, degelijk te ontleden en te bestudeeren. t 
zal den blik omtrent deze opgave veel kunnen verruimen. 

t teekenwerk is zeer  gebrekkig en vooral de perspectief is 
echt onbeholpen koekebakkerswerk. 

: 1913. 
e situatie van het plein geeft niet het gevraagde en is esthe-

tisch niet fraai opgelost. Tuinaanleg is ook eene kunst, ofschoon 
deze hier  ondergeschikt is. 

t plan der  kerk is zeer  geschikt voor  eene e kerk. 
Waartoe die achtkanten koorvorm ? Waarom de goede protes-
tantsche kerkjes niet eens beter  bekeken? e dienst toch in 
deze kerken is geheel verschillend, van die der . 

t heeft dus weinig zin bij  gebrek aan goede oplossing der 
voornaamste eischen, op dit werk nader  in te gaan. Jammer van 
al dit tot in details uitgewerkte teekenwerk, dat eenige routine 
verraadt. 

o : -Gad zij met mij". 
t gevraagde plein geeft een dor en koud aanzien, en lokt niet 

aan. t moet een genot zijn, op de dorpen die pleinen en kerk-
jes te aanschouwen, onvergetelijke momenten op onze tochten, 
als wij  eenige verpoozing zoeken in een heerlijk zitje aan de 
dorpsherberg. e poëtisch ligt dan meestal de oude dorpskerk 
gegroepeerd ten opzichte van plein en straat. En hoe onheimisch 
toch, doet nu hier  het gegeven type ! 
Ook is het niet van dezen tij d en ware het in den geest van den 
grooten ouden tij d ; voor  eene kerk zou men er  zich bij  kunnen 
neerleggen, maar  het voorbeeld der  architectuur  uit ongeveer 
1860, is meestal erg onverkwikkelij k e trappen voor  de ga-
leri j  is wel wat veel. 

: Wapen. 
Algemeene situatie wederom niet gunstig. Ook is de consistorie 
te veel afgezonderd, wat niet gewenscht is. Voor  een flink plein 
is de plantsoenaanleg te klein. Ook is de tuin van den predikant 
zoo geheel buiten de algemeene situatie gehouden. Overigens is 
de buitenarchitectuur  niet slecht te noemen en vertoont drage-
lijk e vormen. n de ontwerper  zijn ideeën en oplossingen 
nog wat frisscher  weet aan te duiden, kan dit voor  verdere ont-
wikkelin g goede resultaten afwerpen. 

:
e aanleg van plein en omringende gebouwen is weder  in het 

geheel niet begrepen. t terrein is op zich zelf behandeld en 
sluit in het geheel niet aan bii de dorpsstraat. Ook is het per-
spectivisch aanzicht ongelukkig weergegeven. 
Waarom hier  de twee torens niet evenhoog gemaakt ? t schil-
derachtig aanzien van een klein gebouw weer  te geven stelt 
geheel andere eischen. 

t kerkgrondplan vertoont goede hoedanigheden. n vraagt 
zich echter  af. waarom de kleine galerij  drie toegangen heeft, en 
kerk met galerij  slechts één. k heeft de ontwerper  dit 
anders bedoeld en vormt dit ook eigenlijk niet het hoofdhe-
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zwaar. t oogpunt voor  de perspectief teekening is ongunstig 
gekozen. 

o : ad pias Usus. 
Bij  deze inzending ontbraken twee teekeningen. 

e oplossing der  situatie is niet geslaagd. Ook is de kerk niet 
gunstig geplaatst ten opzichte der  ruimte. t plan der  kerk is 
goed, ofschoon de toegangen vooral bij  paniek onvoldoende zijn. 

e opstandgevels zijn nog al goed. 

o :
t groote plein ontbreekt. Voorts is de architectuur  weinig 

geschikt voor  ons vaderland, waar  een althans goede kerk een 
Nederlandsch cachet behoort te dragen, om te harmonieeren 
met de eenvoudige landelijke bebouwing. e verschillendehel-
ling der  daken werkt evenmin gunstig. n dit ontwerp vertoonen 
zich verschillende bekende elementen van Berlage's beursar-
chitectuur, die bij  een dorpskerkje weinig zin hebben. Er is ook 
geen samenhang tusschen kerk en pastorie. e kruisvorm is voor 
plaatsing van banken niet gunstig. 

o :  de village. 
e situatie geeft een versnipperde terreinindeeling te zien. t 

lijk t een doolhofachtige tuinaanleg, en door  de kerk in 't midden 
te plaatsen is het terrein in stukken gesneden. Ook is de consis-
tori e geheel verkeerd gelegen; deze behoort van de pastorie niet 
te ver  verwijder d te zijn. e kerk vertoont eene degelijke con-
structie, ofschoon het uiterlij k niet dat eener  dorpskerk is. Alles 
is ook veel te hoog gedacht. 

o : Haantje van den toren. 
t plan is te gecompliceerd. Waarom dri e verschillende heuken 

gedacht ? t is tevens een dure opzet. k echter  is, dat 
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nóch plein, nóch kerk, nóch pastorie ons in een eenvoudig dorp 
doet verplaatsen. t geheel vormt ookgeene aansluiting met de 
omgeving. t plan der  kerk herinnert aan dat van een zieken-
huis of gesticht, waar  de zitplaatsen der  sekten gescheiden zijn. 

o : t woord eenvoud geteekend.) 
e gebreken in de situatie zijn als die der  vorige ontwerpen. 
t grondplan der  kerk is niet ongunstig, maar  de breed aaneen-

gesloten stoelenrijen zijn ongewenscht. 
e toren is te groot tegenover  de kerk. t de zijingangen onge-

lukki g in het grondplan zijn aangebracht is vooral ook in den op-
stand te zien 

e travee verdeeling der  kerk en de ramen zijn te groot voor  het 
interieur . 

e architectuur  der  pastorie is middelmatig. 
e schuine hoeken aan den toren volgen niet uit het grondplan 

én dienen hier  niet zooals bij  oude torens tot verkrijgin g van een 
goeden overgangsvorm tot de spits. 

o Gertude. 
e totale indru k der  situatie is niet gelukkig en te onbepaald. 
t grondplan der  kerk is te rond. Op deze wijze zijn de oogen 

der toehoorders niet voldoende op den predikant gericht en 
worden te veel afgeleid. Een toren gedacht in een grondvorm 
met segmentachtigen gevel als hier, zou in uitvoering een aller-
ongelukkigst effect te weeg brengen, Ook zou dit plan inwendig 
tot ongunstige oplossingen leiden. t plan der  gebouwen staat 
niet in harmonie tot het ontworpen plein. 

e perspectiefteekening ontbreekt. 

o :  o. o. b. b. niet nalaten. 
e ligging als dorpsplein is wel tot op zekere hoogte geslaagd en 

geeft aansluiting met de hoofdstraat van het dorp. 

e plattegrond der  kerk ech-
ter  is vooral door  de onnoo-
dige portaalruimt e minder 
goed opgelost. 

e zitplaatsen onder  de galerij 
zijn niet gemakkelijk te berei-
ken. e predikant moet klaar-
blijkelij k over  het plein om de 
consistorie te kunnenbereiken 

t plan der  woning is erg 
gezocht en de onregelmatige 
buitenomtrek niet gemoti-
veerd. r  vertoont de 
buitenarchitectuur  veel on-
rustigs. t kerkj e bezit niet 
de stemming eigen aan een 
dorpskerk in Nederland, men 
ziet er  eerder  een clubgebouw 
in, of iets dergelijks, met villa-
parkarchitectuur . e toegang 
tot de consistorie is niet geluk-
kig geplaatst. 

:  docebit. 
e ontwerper  heeft klaarblij -

kelijk , evenals de voorgaande, 
het programma begrepen en 
getracht een intiem dorpsplein 
voor  te stellen. j  is daarin echter  niet geslaagd, wegens het 
ontbreken van evenwicht tusschen de plaatsing der  gebouwen 
ten opzichte van den tuin. en pleinaanleg. 

e buitenarchitectuur  vooral van den toren is eene inspirati e op 
onze imposante oud-Nederlandsche kerktorens uit de middel-
eeuwen. Op zich zelf is dit zeker  niet te veroordeelen en ver-
dient zelfs aanbeveling, omdat deze architectuur  in alle opzich-
ten echte vaderlandsche bouwkunst is. ontsproten in een groot 
en bloeiend kunsttijdperk . Wi l men echter  met vrucht zich hier-
op inspireeren, dan dient men de grondideeën en vormen van 
deze groote cultuurperiode terdege te kennen om den nieuwen 
tijdgeest en het persoonlijk karakter  daarin duidelij k tot uiting 
te kunnen brengen. s nu is hier  niet het geval. e onnoodige 
zware contreforten in het plan, de gebrekkige vormen bij  den 
opzet zijn slechts een flauwe schaduw van de kunstrijk e oplos-
singen der  vroegere bouwkunstelementen. 
Ook is de pastorie in het geheel niet in overeenstemming met 
den toren of kerkbouw. 

: Herfstlijdlooze. 
e situatie van het plan is wel beter  begrepen dan die der 

meeste voorgaande inzendingen. Ook het plan der  kerk is goed. 
t is beter  fietsen in een aparten aanbouw of vrijstaande berg-

plaats onder  te brengen en niet in den hoofdingang mede te 
nemen, wat vooral ook bij  het verlaten der  kerk opstopping zal 
geven. 

e buitenarchitectuur  is veel minder  dan de plaiiindeeling en 
niet goed begrepen. e inzender  is. of lijk t meer  decorateur  dan 
architect, waardoor  het geheel als architectonische oplossing 
niet meer  dan middelmatig is. 

o :  (in grijs). 
e situatie is niet die van een dorpsplein maar  meer  aan een 

kerkhoftyp e herinnerend. 
e architectuur  van den toren is wel wat te representatief, en 

mist de intimitei t van een t 
hierbi j  alle fantasie uit den booze is. Onze mooie oude torentjes 
vertoonen het tegendeel. r  toch. deze toren hier  past niet 
bij  het dorpskerkje en het pleintje. 
n plaats van tot groote en grootsche rust, stemt hij  tot onrust in 

het stille dorp Waarom al die natuursteen ? t kerkj e zelf lijk t 
meer  een school. Een angelustorentje is op een protestantsche 
kerk overbodig. 

t plan der  kerk is goed, ofschoon de nooduitgangen wel wat 
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te veel in één gedeelte der  kerk samenvallen. e kleedkamer 
ligt niet gunstig, toegankelijk vanuit de consistorie. t teeken-
werk is nogal goed. 

:  (paars). 
Ook hier  heelemaal geen plein, meer  eeu villaparkje . e tuin 
der woning is zóó geprojecteerd, dat totaal geen rekening is 
gehouden met de aansluiting van pleinverdeeling en straat. e 
gebouwen sluiten het plein niet af maar  zijn er  op gebouwd. 

e predikantswoning is voor  een kleiti dorp nogal grootscheeps 
opgevat. Een logeerkamer beneden geprojecteerd is een onnoo-
dige luxe. Er zijn in het ontwerp goede eigenschappen te erken-
nen. e perspectief teekening geeft teveel het bouwdoostype 
weer. e kap zou inwendig zóó uitgevoerd wel een erg verbrok-
keld aanzien geven en niet de eenvoudige overkapping eener 
dorpskerk vertoonen, wat gewenscht is. e ontwerper  bezit 

F r 
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o :  en groen. 
e aanleg, alhoewel niet 

geheel geslaagd, vertoont 
een duidelij k streven om 
te verkrijgen wat in de 
eerste plaats gevraagd is ; 
een intiem dorpsplein in 
aansluiting met de zijstra-
ten. Nog beter  ware het ge-
weest indien de tuinen van 
kerk en pastorie voor  plein 
waren benut. e aanslui-
ting tusschen kerk en pas-
tori e had alsdan wellicht 
tot rationeeler  grondvorm 

e kerkheeft inden 
langen wand te veel tra-
veeën waardoor  de groot-
heid der  bouwk. lijnen te 
niet is gedaan. 

e toren kan voor  een 
dorpskerk wel geslaagd 
heeten, doch de verdere 
architectuur  is maar  mid-
delmatig. 

t voorstel tot bekroning 
is geschied op grond van 
den nogal gunstigen opzet 
van de geheele situatie, 
wat hier  bij  deze prijs -
vraag hoofdzaak was. 

vaardigheid, maar  de constructie druk t zich in het gebouw niet 
logisch uit. t geheel is wel handig geteekend. 

.
e ontwerper  heeft wel een uitgestrekt plein of grasveld ge-

dacht en ware de oppervlakte van het gegeven grondstuk wer-
kelij k groot, dan zou de kerk hier  heel goed geplaatst zijn r 
er  werd hier  een afgesloten intiem dorpspleintje gevraagd wat 
de ontwerper  niet te zien geeft. Toch is het kerkj e wel dat van 
een dorp. Jammer dat de open ruimt e niet gunstiger  afgesloten is. 

t portaal der  kerk is wel flink , maar  slecht verlicht. 
e entree der  woning is te klein, de eet-en huiskamer van den 

predikant ongunstig verlicht en door  den te gerekten vorm niet 
aangenaam voor  bewoning. e werkkamer van den dominé ligt 
naast de keuken, wel onrustig. 

e perspectief teekening is niet juist aangegeven. 

: Arbeid adelt. 
e ontwerper  heeft zich bij  de verdeeling der  grondoppervlakte 

in een stad gedacht, waar  elk stukje grond nog voor  speculatie 
geschikt geacht wordt. e perspectiefteekening geeft ook meer 
een plein van een groote stad. e opzet der  uitwendige architec-
tuur  doet denken aan bestaande kerken te , wat voor 
een dorp niet de gewenschte architectuur  is. e toe- en opgang 
der galerij  brengt de bezoekers der  overige ruimt e met elkander 
in botsing. e belendingen zijn onjuist aangegeven t teeken-
werk is overigens wel handig, ofschoon kerkarchitectuur  in de 
eerste plaats waardigheid vraagt. 

: Vesper. 

e kerk is op de situatie van het plein te veel naar  voren ge-
bracht. n plaats van den ronden vorm van de kerk, was ook de 
polygonale zeer  de gewenschte vorm vooral met het oog op de 
zitplaatsen. 
Waarom, bij  dit kerktype, overigens wel geschikt voor  een pro-
testantsch dorpskerkje, het torentje niet op het dak geplaatst ? 
Thans valt die toren er  geheel af en uit. Ook is de bovenoplossing 
van den toren niet geslaagd. t plan der  predikantwoning is 
goed. ofschoon de portaalplaatsing niet gelukkig in het plan der 
gebouwen past. e opbouw is verder  niet zoo goed als het plan. 

e buitenarchitectuur  der  pastorie vertoont betere kwaliteiten 
dan die van de kerk. 
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t teekenwerk is goed. 

: Vrede. 
t plein is wel verkregen, doch staat nog te weinig in verband 

tot de dorpsstraat. 
e toegang van de straat tot de kerk is mooi van vinding, of-

schoon één toegang wel wat weinig is. Een tweede toegang was 
bovendien gemakkelijk te bereiken geweest door  in den voor-
gevel der  kerk nog een toegang te maken, wat ook de architec-
tuur  daarvan ten goede gekomen had. Ook is de toegang van den 
predikant tot de kerk buitenom niet goed te keuren. 

t geheele ontwerp bezit eenheid, ofschoon de architectuur 
der pastorie niet geslaagd is, en de voorgevel daarvan geen 
woonhuis typeert. 
Evenals bij  meerdere ontwerpen ontbreken in het kerkdak dak-
vensters. e zijn echter  onmisbaar  én voor  verlichting èn voor 
toegang tot het dak en de kap bij  dikwijl s voorkomende her-
stelling. e perspectief geelt de bedoeling van den geheelen 
opzet niet gelukkig weer. 
Evenals het voorgaande komt vooral wegens den algeheelen 
opzet dit ontwerp voor  bekroning in aanmerking. 

t teekenwerk is goed verzorgd. 

:  (rondschrift) . 
r  is een intiem dorpsplein geschapen, ofschoon het plein toch 

nog grooter  had gehouden moeten zijn. e planindeeling van 
kerk en woning is tot een organisch geheel verwerkt en bezit, op 
zich zelf gezien, weinige gebreken". e beëindiging van het 
torentj e is zwak van samenstelling en een balcon aan de voor-
zijde zeer  gecompliceerd en gezocht. t geheel bezit echter  wel 
een landelijk karakter  ofschoon de blindjes aan kerkramen niet 
passen en onbruikbaar  zijn. n ziet dan ook in de vensters niet 
dat deze één groote ruimt e moeten verlichten. 

e verwariningsschoorsteen doet niet mooi. 
Overigens is de perspectiefteekening knap uitgewerkt en ge-
voelig is er  de intimitei t in neergelegd. e gebreken in het 
grondplan kunnen buiten beschouwing blijven. 

t teekenwerk is smaakvol. 

:
t ontwerp behoort tot de beste van de inzendingen welke in 

hoofdzaak aan het programma voldoen. 

r  toch is een flink en intiem dorps-
plein verkregen en dienen de gebou-
wen tot een mooie afsluiting daar-
van, terwij l aan de straatzijde een 
eenvoudige ri j  boomen voldoende 
is om straat en plein aan te duiden 
en ze toch beiden tot een geheel te 
verbinden. 
Wat gras, bloemen of kleine heesters 
of een enkel boompje in de omgeving 
der kerk had hier  niet geschaad. e 
kerkjes in Engeland geven daarvan 
zulke fraaie voorbeelden. 

e indeeling der  kerk geeft een goed 
bruikbar e plattegrond te zien zonder 
gezochtheden en goed voldoende aan 
de eischen,die voor  een protestantsch 
dorpskerkj e te stellen zijn. e ligging 
der kerk met de aansluiting van den 
toren aan de verbinding van consis-
tori e en woning is goed begrepen en 
gevoeld. 

e indeeling der  predikantswoning 
is wel wat te uitgebreid en te groot 
van opzet voor  een dorpspastorie, 
wat zich blijkbaa r  ook wreekt in de 
verdieping. 

e hoofdtrekken der  buitenarchitectuur  zijn rustig en vertoonen 
het juiste karakter  van een dorpskerkje. 

t zijportaal der  kerk behoort niet tot de gelukkigste samen-
stelling, is niet fij n van vorm. 

e galerij  is niet goed verlicht en ook de dakvensters, met het 
oog op herstellingen noodig. ontbreken. e pastorie had lager 
kunnen zijn, het programma gaf te dezen opzichte een duidelijk e 
aanwijzing. 

e teekeningen zijn vlot opgezet, de perspectief is gevoelig en 
geeft echt landelijk , intiem weer  wat bedoeld, en ook volgens 
programma gevraagd is. ( Wordt vervolgd.) 

. G N OP-
G EN . 

. P VOO E G EN -
G VA N EEN . 

n verband met deze prijsvraag werden ons de volgende vragen 
gesteld met verzoek de antwoorden in de pers bekend te maken. 
Wij  geven de antwoorden er  onmiddellijk  onder. 
Vraag 1. s de ontwerper  gehouden de raainverdeeling, zooals 
zij  in het programma is aangegeven te behouden, of mag daarin 
wijzigin g gebracht worden, indien aan de wettelijke eischen 
omtrent lichtoppervlakte wordt voldaan. 
Antwoord. Neen, in de raainverdeeling kan wel wijziging wor-
den gebracht. 
Aan de wettelijke bepalingen echter  moet men zich houden. 

e lichtopeningen moeten zoodanig geplaatst worden, dat ze 
zooveel mogelijk het lokaal gelijkmatig verlichten. 
Vraag 2. Welk principieel verschil wordt in het programma 
beoogd tusschen lagere, middel en hoogere klassen, behalve 
met betrekking tot afmeting van meubelen en eventueele ver-
siering der  wanden. 
Antwoord. Geen. e oplossing van deze kwestie zal in hoofd-
zaak gezocht moeten worden in de afmetingen der  meubelen, 
in den aard der  versiering en de aan te brengen of op te hangen 
gravuren of platen. 
Vraag 3. n van de in het programma genoemde som ook de 
kosten van vloerbedekking, verwarmings-, ventilatie- en ver-
lichtingstoestellen bestreden worden, of kunnen deze worden 
beschouwd als zijnde aanwezig. 
Antwoord. Van de genoemde som moeten bestreken worden de 
kosten van volledige inrichtin g en versiering zooals in het pro-
gramma is omschreven, dus ook e. t. vloerbedekking, verven. 
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decoreeren. tegelversiering, alsmede verwarmings-. ventilatie-
en ver]ichtings-/oe.s-re//en. Ventilatiekanalen en buizen of gelei-
dingen worden tothet gebouw gerekend, dus zijn in de som niet 
begrepen. 

G VOO N BOUW VA N -
. 

Blijken s eene mededeeling van de Belgische aan de Nederland-
sche regeering is eene prijsvraag uitgeschreven voor  den bouw 
van arbeiderswijken in de nabijheid van de steenkolenlagen 
der Belgische . Er zijn twee prijzen uitgeloofd, n.1. één 
van frs. 10.000 en één van frs. 6000. 

e plannen moeten vóór 31 r  1914 worden ingezonden. 
Een exemplaar  van het programma ligt aan de afdeeling l 
in n g ter  inzage. 

T E VOO E -
STEN. 

itgave van den n l te Amster-
dam, Samengesteld door  N. van n niet mede-
werking van J. Gratama, Cornelis Veth. Tjipk e Visser 

. W P. e Vries. 

e uitgave voor  1914, bevat dezelfde rubrieken als het jaar-
boekje voor  1913. waarvan in no. 17 e. v. van het Bouwk Week-
blad 1913 eene bespreking voorkomt; nieuw is het overzicht van 
de particulier e verzamelingen. Voor  de overzichten stonden 
dezelfde medewerkers den samensteller  ter  zijde; elk hunner 
draagt voor  zijn publicatie de volle en uitsluitende verantwoor-
delijkheid. 

n kan men bedenking hebben, want wie waarborgt ons 
dat op deze wijze het meest gewenschte overzicht tot stand 
komt ? t wil mij  dan ook voorkomen, dat op den duur  het Ned. 
Verbond van n dit jaarboekje zal die-
nen samen te stellen. t wordt dan een uitgave, waarvoor  alle 
die behooren tot deze groote organisatie, zich meer  gaan iuteres-

n invloed 
kunnen uitoefenen op den inhoud van het overzicht, dat van hun 
vak gegeven wordt. Een overzicht, als dat van de beeldhouw 
kunst, zooals in dit jaarboekje voorkomt, zou er  dan allicht an-
ders uitzien. 

t jaarboekje begint, gelijk het vorige met eene agenda; op ver-
schillende data daarvan treft men aan de vermelding van het 
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geboortejaar  van bekende schilders; dit is geen onaardige ge-
dachte: hieraan is wellicht uitbreidin g te geven ook voor  de be-
kende beoefenaars van de overige beeldende kunsten. 
Na deze agenda volgt een fraai uitgevoerde advertentie van e 
Phoenix"  eene Amsterdamsche meubelinrichting, die bekend 
maakt een expositie van s in e en Antieke 
stijlen erop na te houden. l het gehalte van de kunstvoort-
brengselen van e Phoenix"  mij  niet bekend is. doet het vreemd 
aan dat de advertentie niet vermeldt de namen van de kunste-
naars, die aan deze meubelinrichting verbonden zijn. e 
inrichtingen met anonieme medewerkers zijn in den regel weinig 
bevorderlij k aan den bloei der  beeldende kunsten; en in een 
jaarboekje als dit zou ik liever  om allerlei redenen dergelijke 
advertenties niet aantreffen. 

e ri j  der  jaaroverzichten wordt, evenals in het jaarboekje van 
1913. geopend met een opstel over  Bouwkunst door  J. Gratama 
den Algemeen Secretaris van onze . n het jaar-
overzicht van verleden jaar  heeft Gratama het wezen der  bouw-
kunst en hare beteekenis voor  de samenleving, zoomede hare 
ontwikkelin g in de 19e eeuw. in groote lijnen getracht te schet-
sen; in dit jaaroverzicht worden meer  alleen de feiten be-
handeld. 

e feiten kunnen geacht worden aan de lezers van het Bouw-
kundig Weekblad bekend te zijn. 
Gratama wijst op den economischen bloei, welke spreekt uit de 
bouwbedrijvigheid in de groote steden, en beschouwt deze als 
een krachtige uiting van het moderne leven, van de moderne 

e Organisatie; de bouwkunst heeft zich ech-
ter  niet in evenredigheid met dezen bloei ontwikkeld. Geconsta-
teerd wordt, dat hier  te lande het aritiquarism e nog te veel 
heerscht. terwij l in d er  meer  naar  gestreefd wordt 
de eischen der  samenleving de juiste, karakteristieke, dus mo-
derne vormen te geven en. waar  de hedendaagsche bouwkunst. 
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in voortdurende evolutie, wordt ver-
beterd en gezuiverd, zoodat een 
eigen en specifiek type ontstaat. 
Als voorbeeld van die stilstand in 
Nederland worden genoemd het Vre-
despaleis en het e 

, terwij l als een verheugen-
de gebeurtenis gewezen wordt op 
het uitschrijven van een besloten 
prijsvraa g voor  het Ned. Paviljoen 
op de Tentoonstelling te San Fran-
cisco, waarbij  de Commissie voor  de 
Ned. Afdeeling uit eigen beweging 
bepaalde, dat het paviljoen een he-
dendaagsch karakter  moest hebben. 
Wat zou de oorzaak er  van kunnen 
zijn dat de lezers van het Bouwkun-
dig Weekblad nog steeds verstoken 
bli j  venvan hetgenoegen, eens eenige 
afbeeldingen van de bekroonde tee-
keningen van die prijsvraag gere-
produceerd te zien? j dunkt, waar 
de redacteur  van ons orgaan zoo 
enthousiast is, mag hij  de nieuws-
gierigheid van zijn lezers niet langer 
meer  op de proef stellen. 
Al s middel tot versterking van den 
invloed der  modernen wordt in het 
uitzicht gesteld, dat spoedig een nau-
wer  verband tot stand zal komen tus-
schen de vooruitstrevende beelden-
de kunstenaars op de wijze van den 

n Werkbund. 
t zal dan worden het georgani-

seerde kamp der  modernen. 
Waar de heer e Comte onlangs in 
het Weekblad constateerde dat de 
bouwkunstbeoefenaren in twee par-

tijen zijn verdeeld, zou het niet onmogelijk zijn dat we ook nog 
een organisatie krijgen van de niet-vooruitstrevenden. Wie zal 
het initiatie f daartoe nemen ? 

k geloof niet dat daar  veel kans op is, nu zelfs de heer  A. W. 
Weissman tot het kamp der  vooruitstreven den is overgeloopen. 
Gratama wijst vervolgens op het verblijdend verschijnsel, dat de 
bouwkunst meer  en meer  een regeeringszaak wordt; tot staving 
daarvan wordt gewezen op den strij d bij  de verbouwing van 
Binnenlandsche zaken, het vraagstuk van het restaureeren van 
oude gebouwen, de uitbreidingsplannen van gemeenten, schoon-
heidscommissies enz. 
Wat het nieuwe gebouw voor  onze Volksvertegenwoordiging be-
treft , geeft de overzichtschrijver  alle hoop op. Ziet hij  hier  de 
toestand niet wat te donker  in ? Zou voor  dit bij  uitstek nationale 
bouwwerk op de nieuwe regeering nog niet eens een beroep ge-
daan kunnen worden? t is toch voor  het Nederlandsche volk 
van het grootste belang, dat ons hier  nu gespaard wordt eene 
misère als bij  het Vredespaleis en het e . 

n het hier  dreigend gevaar  nog niet worden gekeerd ? Zullen 
we hier  nu werkelij k niet kunnen krijgen , waar  we recht op heb-
ben nl. het beste wat onze tij d op architectonisch gebied kan 
voortbrengen? s het r  van de j t. bev. d. Bouwk. 
in deze hoogst belangrijke zaak nog wel voldoende diligent ? 
Persoonlijke gevoeligheden mogen hier  niet gelden, er  dient ten 
spoedigste, al is het eerste adres op niets uitgeloopen, nog eens 
een flink e beweging op touw gezet te worden; we hebben sinds-
dien toch eene nieuwe regeering gekregen ? Blijf t eene her-
nieuwde actie uit, dan staat men op een of anderen dag plotseling 
voor  een voldongen feit. Wij  kunnen het waardeeren dat de 
regeering aan de Bazel opdraagt het ontwerpen van een jubi -
leumpostzegel, meer  zouden we het waardeeren als zij  hem eens 
opdroeg het maken van een gebouw voor  onze volksvertegen-
woordiging en de postzegels b.v. door  den rijksbouwmeester! 

1 op 400. 
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n het overzicht wordt 
er  vervolgens op gewe-
zen, dat t toch 
vooral de nieuwe groei-
ende moderne schoon-
heid moet steunen, „nie t 
achteruit, maar  vooruit 
moet de Bond zien". 
Na t passee-
ren de revue de Schoon-
heids-commissies ; in 
1913 werden nieuwe op-
gericht te Utrecht en 
Schiedam; de bouw-
verordening van , 
die aan B. en W. het 
recht toekent aestheti-
sche eischen te stellen 
aan eiken nieuwbouw 
en in dit verband wordt 
melding gemaakt van 
het thans op eene oplos-
sing wachtende vraag-
stuk van de „Baubera-
tung" . Afb. 7. Prijsvraag . o „Vrede" . 3de Prijs. Ontwerp Fr . . 

Een bezwaar  wordt het geacht, dat nog geen uitbreidingsplannen 
voor m en Groot-Amsterdam bestaan. Gecon-
stateerd wordt, dat de stedenbouw hier  te lande nog zeer  achter-
lij k is. en dat voorloopig nog zonder  succes aangedrongen is op 
een leerstoel voor  den stedenbouw aan de Technische -
school. 

k wordt uitgeoefend op de . waarbij  terecht 
in twijfe l wordt getrokken of de e vol-
doende macht bezit om te zorgen dat eenheid en weloverwogen 
tegenstelling wordt bereikt. 

e onder  te veel historischen invloed tot stand gekomen „Bijen -
korf "  wordt slap genoemd; de nieuwe Effectenbeurs weifelend 
en weinig eigen karakter  bezittend. 
Over  de overige nieuwe bouwwerken aan den m wordt niet 
gesproken ; het oordeel zou weinig beter  kunnen zijn. 

g dit bewijs van impotentie dat daar  aan den m 
geleverd wordt; het wordt tij d dat de „bekende"  architecten 
eens een poosje rust nemen om hun „schrijvende"  collega's eens 
in de gelegenheid stellen te laten zien hoe er  eigenlijk gebouwd 
moet worden! 

Wie zou het niet toejuichen als de proef eens genomen werd, laat 
men de rollen eens verwisselen, wie weet welke verrassing dit 
zou geven. n elk geval kan het geen kwaad er  eens op te wijzen, 
dat bij  de z.g. Studieprijsvragen de bekroonde antwoorden ge-
middeld op een hooger  peil staan dan het gros der  bouwwerken 
van de „bekende"  architecten; dit doet de vraag stellen of het 
geen tij d wordt, dat velen dezer  zich wat retireeren. 
Over h is reeds zooveel geschreven en gesproken, dat we 
maar  niet zullen aanhalen hoe over  dit „log. maar  slap-interna-
tionaal bouwproduct, dat het huidig Amsterdam onwaardig is." 
in het overzicht wordt gecritiseerd. 

t spreekt van zelf dat deze overzichtschrijver. die in de 
beoordeeling van al wat met den n raadhuis-
bouw in verband staat, het meest forsche geluid heeft doen 
hooren. een rake samenvatting geeft van het verloop van 
dit architectonisch treurspel; voor  onze lezers kan het weinig 
nieuws bevatten. 

t vlak naast elkaar  projecteeren van . Postkantoor 
en Beurs wordt een ernstige fout uit stedenbouwkunstig oogpunt 
genoemd. 

Ook in de derde stad van het rij k blijven nog zeer  belangrijke 
bouwonderwerpen aan de orde. ook na de voltooiing van het 
Vredespaleis en na de oplossing van de beruchte schouwburg-
kwestie. 

Van de bekende Vredespaleisgeschiedenis wordt nog eens een 

frisch resumé gegeven ; een heldere en duidelijk e beoordeeling 
geeft het gebouw de plaats, die het toekomt. t is noch vredes-
tempe', noch paleis, het wordt beschouwd als een gewoon f 
van Arbitrage . 
Op dezen lageren basis moet men het beoordeelen. 

e ligging aan een breedere uitloop van den Scheveningschen 
weg wordt niet gunstig geoordeeld, terwij l de schilderachtige 
opvatting van het gebouw op deze plaats minder  goed voldoet 
dan een waardige, regelmatige, harmonische architectuur  gelijk 
de klassieke bezit, (en zooals Saarinen die ontworpen had.) 

e schilderachtige architectuur  is echter  ook niet gelukkig; de 
massawerking is onrustig, waarbij  nog komt de „hal f om half" 
architectuur; tusschen baksteen en bergsteen wordt een ver-
moeienden strij d gevoerd om den voorrang. 

Al wordt toegegeven, dat in het interieur  bij  het verwerken en 
arrangeeren vaak met smaak te werk is gegaan, toch wordt ook 
daarbij  verhevenheid en marquante voornaamheid gemist, het-
geen nader  wordt geargumenteerd, zoodat in het samenvattend 
oordeel gezegd wordt „dat aan het Vredespaleis wel een zekere 
smaak te onderkennen valt. maar  dat het geen kunstwerk in 
hoogeren zin is." 
n 1913 werden drie studieprijsvragen uitgeschreven, nl. die van 

de Ned. Vereeniging van Baksteenfabrikanten, die daarvoor 
zeer  zeker  een woord van lof toekomt en de jaarlijksch e Studie-
prijsvragen van Architectur a et Amiciti a en die van Bouwkunst 
en Vriendschap. 
Wanneer  zal onze j  weer  eens een studie-prijsvraag 
uitschri j  ven ? 

Gememoreerd wordt verder  het s waarop 
o a. twee bouwkundige onderwerpen behandeld werden 
Belangrijk e tentoonstellingen hadden niet plaats. 
Stappen werden gedaan om een e Stedelijke ten-
toonstelling in 1914 tot stand te brengen. 
Niets vinden we vermeld var. de iu Utrecht gehouden Provinciale 
Bouwkunsttentoonstelliug. die toch zeker  ook wel als een 
ernstige poging gewaardeerd mag worden; evenmin werd er  aan 
herinnerd dat dc tentoonstelling voor s en Tuin van de Ned. 
Vereeniging van Baksteenfabrikanten, die in 1913 zou plaats 
vinden, uitgesteld is tot 1915. 
u herinnering wordt gebracht dat de e van Beel-

dende n te Amsterdam nog steeds op een eigen gebouw 
wacht; verder  wordt gewezen op de enquête ingesteld door  de 

e Studentenvereniging Practische Studie inzake de 
vooropleiding en opleiding van den Architect. t duurt wel 
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lang voordat over  het resultaat van deze enquête wat gepubli-
ceerd wordt. 

t een enkel woord wordt gewag gemaakt van het fusie-vraag-
stuk, dat de architecten in 1914 heeft bezig gehouden, terwij l 
gememoreerd wordt het overlijden van de collega's W. r 
en J. J. van Nieukerken. 

Gratama heeft met dit overzicht te schrijven een goed werk ge-
daan.Al zal het lang durenvóórdat de resultaten meeralgemeeri 
waarneembaar  zijn, toch zal op den duur  de krachtige propa-
ganda, die hij  ook weer  in dit opstel gemaakt heeft voor  de mo-
derne bouwkunst, het doel niet kunnen missen. Zonder  aanzien 
des persoons wordt door  hem gewezen op alles, wat de ontwik-
keling van de moderne bouwkunst belemmert. 

t opstel is op aangenamen, onderhoudenden toon geschreven, 
goed gedocumenteerd ; ondanks het korte bestek en de veelheid 
der te memoreeren onderwerpen is de schrijver  er  in geslaagd 
een beschouwing te leveren, die vri j  compleet is en die vooral 
in latere jaren zeker  tot de belangrijke bronnen zal behooren 
voor  hen, die omtrent de ontwikkeling van het bouwkundig leven 
in Nederland een of ander  wenschen te weten. G. V. 
Arnhem, 11 Februari 1914. (Wordt vervolgd). 

m . ü 
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t groote verwondering heb ik kennis genomen van het adres, 
door  de j  verzonden aan den r  van Binnen-
landsche Zaken, in zake den brugbouw te Nijmegen. 

r  plaatsgebrek niet eerder  opgenomen. 

n de eerste plaats ben ik van 
meening, dat het allerminst op 
den weg van de j 
ligt om zich in dergelijke kwes-
tie's te mengen en zich daarbij 
te stellen tegenover  een ge-
meenteraadsbesluit dat geno-
men is na jarenlange degelijke 
voorbereiding en uitvoerige 
overweging, terwij l het -
bestuur  van de j 
bovendien op te grooten af-
stand van Nijmegen zetelt, om 
voldoende de vraag omtrent 
de beste bouwplaats voor  deze 
brug te kunnen beoordeelen. 
n de tweede plaats acht ik het 

totaal in strij d met de eerste 
begrippen van onze heden-
daagsche kunstopvatting, om 
de bouwplaats van deze brug 
niet te kiezen naar  de eischen 
van het verkeer, maar  naar  het 
behouden van een bestaand 
vergezicht. t verkeer  moet 
in soortgelijke vraagstukken 
den doorslag geven ; als beste 
bouwplaats uit verkeersoog-
punt is gekozen hetBelvedère-
plan en de ontwerpers van de 
brug zien zich thans dus ge-
plaatst voor  de (overigens niet 
lichte) taak, de brug een zoo-
danigen vorm te geven, dat 
deze zich op die plaats har-
monisch zal aansluiten bij  het 
landschap. 

Jn de derde en voornaamste 
plaats meen ik echter  dat het 

Belvedère-plan de eenige logische oplossing van hetbrug-vraag-
stuk vormt. e stad ligt aan deze (oostelijke) zijde van nature zoo 
hoog, dat de brug zonder  belangrijke stijgingen op de omliggende 
wegen kan aansluiten, terwij l overal elders hooge opritten noo-
dig zouden zijn. e brug vormt (te zamen met de ontworpene te 
Arnhem) ongeveer  de eenige doorgaande verkeersweg van het 
Noorden naar  het Zuiden van ons land en zal dus. behalve voor 
den aanvoer  van een groot deel van de dagelijksche consumptie-
artikelen, moeten dienen voor  een zeer  belangrijk doorgaand 
verkeer  fvooral auto's en rijwielen) , hetgeen ook onmiddellij k 
blijk t uit de vervoercijfers van de tegenwoordige gierpont. t 

k is door  zeer  ruime wegen verbonden met de oude 
stad en met alle wegen, die Nijmegen als een spinneweb verbin-
den met de omliggende plaatsen, en vandaar  met andere steden 
of rivierovergangen. Wanneer  de brug midden voor  de stad 
werd geplaatst, zou het geheele verkeer  zich moeten wringen 
door  straten, welke thans reeds te smal en te steil zijn voor  het 
tegenwoordige verkeer  en waarvan verbreeding praktisch niet 
uitvoerbaar  is. t k zelf is een betrekkelij k jong 
plantsoen, welks aanleg zonder  groote schade belangrijk gewij-
zigd kan worden. 

Een verschuiving van de brug nog meer westwaarts, dus tot 
naast de spoorbrug, zou door  de enorme oprit-lengte geen bruik -
bare oplossing geven. 

t de brug bij  de Belvedère te liggen danzal men vanaf de 
brug een nog veel schooner  uitzicht op de rivier  en hare oevers 
ter  weerszijden van de bocht verkrijgen , dan thans voorhanden 
is. Wordt  de brug echter  meer westwaarts verplaatst dan komt 
deze ongeveer  midden in het dorp t terecht: het Valkhof en 
de Belvedère blijven dan wel in hun tegenwoordigen vorm als 
uitzichtspunten behouden, maar  in plaats van het dorpje t 
en zijn bekende boomgaarden zal men juist dan niet veel anders 
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te zien krijgen dan het brug-
lichaam op korten afstand met 
een enorme dij k als oprit aan 
de overzijde, waar  het bekoor-
lijk e dorpje nagenoeg geheel 
achter  zal verdwijnen of bij  in 
't niet vallen. 
Waar de belangen van de 
scheepvaart, de geregelde wa-
terafvoer  bjj  ijsgang in de ri -
vier  en de militair e beveiliging 
een voorname rol hebben ge-
speeld in de keuze tusschen de 
verschillende plannen.is er  (m. 
i. gelukkig) niet veel kans dat 
het adres van de j 
eenige uitwerkin g zal hebben. 
Voor  het Ganzenheuvel-plan 
(plaatsing van de brug meer 
westwaarts) is vooral geijverd 
door  een aantal huiseigenaren. A f b 9 '  Prijsvraag ' 
die op deze wijze hoopten van hun bezittingenin de zoogenaam-
de oude stad, welke na de slooping van de vestingwerken 
zeer  sterk in huurwaarde zijn achteruitgegaan, op een voor-
deelige wijze bevrij d te worden. 
Zeer  gaarne zou ik daarom vernemen, waarom zij. die dit adres 
hebben verzonden, de zijde van deze finantieel geïnteresseerden 
(dus niet-onbevooroordeelden) hebben gekozen en hoe zij  hun 
standpunt weten overeen te brengen met de moderne begrippen 
zoowel omtrent stedenbouw en verkeer, als omtrent landschaps-
bescherming. 

s verblij f ik met de meeste hoogachting. 
Uw. dw. dr. 

Utrecht . A VA N , B. . 
,4Febr. 1914. 

Nijmegen 

Zonder  afbreuk te willen doen aan deze belangwekkende be-
schouwing van den heer a van Schouwenburg, meen ik 
toch te moeten opmerken, dat hij  het adres der , 
gepubliceerd op blz. 50 van dezen jaargang, niet goed gelezen 
heeft. 
n dit adres toch wordt alleen betreurd, dat het bekende fraaie 
uitzicht, zoo ook de omgeving van het Belvedère zou worden 
ontsierd door  een brug. t adres beoogt dus uitsluitend te 
wijzen op het belang van het behoud der  schoonheid aldaar. 

e vraag, waar  practisch de brug het best gelegen zoude zijn, 
wordt daarin niet besproken ; en van een scharen aan de zijde 
der finantieel geïnteresseerden is natuurlij k geen sprake. . 

. n de biographie van den heer  Vaudremer. 
zie blz. 75 e.v., zijn bij  het haastig overzetten een paar  woorden 
uitgevallen en enkele zetfouten onveranderd overgenomen. Als 
tegenstelling van „rudement simple"  stond „excessivement 
riche" . 
Wat de rijkdo m van studiemateriaal betreft, zoo stond achter 
het bezoeken van werken in uitvoering ook vermeld, bezoeken 
aan de vele musea, en werd tevens de aandacht gevestigd op 
1'enseignement de la rue. 
Wat onveranderde zetfouten aangaat, zoo zal de aandachtige 
lezer  reeds hebben opgemerkt, dat het feest van . niet in 
1897 doch in 1907 plaats heeft gevonden, zooals eenige regels 
verder  goed staat opgegeven. 

n het schrijven der  P. P. C. in zake de prijsvraag voor  de inrich -
ting en versiering van een schoollokaal (zie bl. 83) komen de vol-
gende hinderlijk e foutjes voor: 
3de alinea te lezen: dat in programma's van studieprijsvragen 
bepalingen voorkomen enz., 
2de regel v. o. te lezen: óf in ieder  geval de publicatie van het 
Programma enz. 

o d en Groen."  4de Prijs. Ontwerper  G. . 

. 
e Examens der j  1914. t schriftelij k gedeelte 

van het examen voor  Bouwkundig Opzichter  zal tegelijker  tij d 
in Zwolle. Gebouw Buiten-Sociëteit; Arnhem. Gebouw s 
Sacrum; . Vakteekenschool, Schiedamsche ; en 
Amsterdam. Gebouw l der . v. d. Werk. Stand 
worden afgenomen op g 23 Februari . g 24 Februari 
en Woensdag 25 Februari . n candidaten zijn hieromtrent na-
dere mededeelingen gedaan; betreffende het mondeling examen 
te Amsterdam af te nemen in het Gebouw der . t. bev. d. 
Bouwkunst, en dat voor  de eerste groep begint op 9 t zullen 
de candidaten nader  worden ingelicht. 

t examen voor  Bouwkundig Teekenaar  begint 20 April , ter-
wij l de data van het examen voor  Onderbaas spoedig zullen 
worden bekend gemaakt; deze beide examens worden afge-
nomen in het gebouw der . t. bev. der  Bouwkunst. 

g op g 10 Februar i ten 
10 ' 2 ure v.m. in het Gebonw der . 
Aanwezig waren de heeren: J. A. G. van der  Steu-. Vice-Voor-
zitter, S. de Clercq, A. W. C. , J. W. , Alb. Otten en 
B. J. Ouëndag, benevens de Alg. Secretaris J. Gratama. 

e heer  Stuyt had bericht verhinderd te zijn; ook de heer  Saint 
liet, bij  monde van den Alg. Secretaris mededeelen. dat hij 
wegens ongesteldheid van den dokter  huisarrest had en daar-
door  tot zijn leedwezen genoodzaakt was deze vergadering niet 
bij  te wonen; dit speet hem te meer. daar  belangrijke onder-
werpen behandeld moesten worden en hij , die getrouw de ver-
gaderingen bijwoonde, nu moest verzuimen. 

e heer  van der  Steur  nam de voorzitterszetel in. betreurde het 
ten zeerste, dat de Voorzitter  verhinderd was te komen en sprak 
onder  instemming der  aanwezigen, de hoop uit, dat de heer 
Salm spoedig weder geheel hersteld zoude zijn. 

 van arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland. t 
1 i a.s. treden als leden van dezen d af de heeren A. . N. 
van Gendt . J. , J. A k . C. , 
B. J. Ouëndag. A. Salm G. Bzn.. en Jan Stuyt. 

e heeren zijn herkiesbaar; de heer  van Gendt wenschte 
echter  niet voor  een hernoeming in aanmerking te komen. 

t r  besloot bovengenoemde heeren te herkiezen, 
en voor  den heer  van Gendt te benoemen den heer . A. N. 

. 

Architectuur e heeren J. . de Groot en W. A. E. 
van der  Pluym, sprekend namens de Commissie ingesteld door 
het Genootschap Architectur a et Amiciti a inzake het oprichten 
van een Architectuur , had aan het r  mede-
gedeeld, dat deze Commissie ten doel heeft bijeen te brengen 
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een verzameling van architectonische ontwerpen, teekeningen, 
maquetten enz.; dat deze verzameling in haar  geheel zal worden 
overgedragen aan het k onder  voorwaarde, dat de -
rin g voor dit doel de noodige vertrekken wil inrichten in de 
nieuw te bouwen e van Beeldende n te 
Amsterdam, zoodat deze verzameling als architectuur  museum 
tot haar  recht komt en zoowel door  leerlingen dier  Academie 
als door  ieder  belangstellende daarbuiten te raadplegen is als 
openbare verzameling. 

t r  werd verzocht een lid der j  te 
willen aanwijzen om in deze Commissie zitting te nemen. 

t r  verklaarde zich. in zijn vergadering van 
5 Januari jl . gaarne bereid tot de stichting van een dergelijk 
architectuur  museum mede te werken; maar het meende, 
dat het voorbarig is, reeds van te voren te bepalen, dat de 
verzameling aan het k zal worden overgedragen, en dat zij  in 
de s Academie moet worden ondergebracht. Eerst na onder-
zoek der  Commissie kan blijken waar de verzameling gehuis-
vest moet -worden. 

e Commissie werd van deze meening in kennis gesteld, waar-
op het r  het verzoek ontving een tweetal leden der 

j  te willen afvaardigen naar de vergadering der 
Commissie op 18 dezer, bestaande uit de heeren Prof. Brugmans. 
Prof. , Jhr. Teding van Berckhout, twee afgevaar-
den van de j  tot Bevordering der  Bouwkunst, twee 
afgevaardigden van den Bond van Nederlandsche Architecten 
en twee afgevaardigden van het Genootschap Architectur a et 
Amicitia , ten einde een voorloopige bespreking te hebben over 
het onderwerp en te trachten, na gemeenschappelijk overleg, te 
komen tot het stichten van een architectuur-museum. 

t r  besloot aan dit verzoek te voldoen en be-
noemde de heeren Prof. J. F. r  en Jan Stuyt. 
(Beide heeren hebben deze benoeming inmiddels aangenomen.) 
Candidaat  C. Volgens art. 3 der  Alg. n treedt dit jaar 
de heer  A. Salm G.Bzn. als lid der  P. P. C. af, waarbij  hij  volgens 
art. 3 van het k , niet herkiesbaar is. 
Als candidaat voor  deze vacature heeft de P.P.C. gesteld den 
heer . van der t . 

e j  tot Bevordering der  Bouwkunst, die als oudste 
der  Constitueerende Vereenigingen de leiding heeft bij  het rege-
len dezer  benoeming, heeft aan de 3 overige bouwkundige Ver-
eenigingen verzocht binnen twee weken te willen antwoorden, 
of zij  deze candidatuur  overnemen, dan wel of zij  zelfstandig 
een candidaat stellen, en zoo ja. wien. 
Zoowel A. et A.. B enVr.,B.N. A. en . t. Bd .B. nemen de candi-
datuur . v. d. t g over, zoodat deze gekozen is. 

P.P.C. e Permanente Prijsvraag Commissie heeft aan de Be-
sturen der  Constitueerende Vereenigingen eenige wijzigingen 
en aanvullingen in de Alg. n voor  Nationale Bouwkundige 
Prijsvragen voorgesteld, o.a. in verband met de motie „van der 
Pek": ..dat geen prijsvraag-programma als geldig zou erkend 
worden tenzij  gecontrasigneerd door  de P.P.C", en wijzigingen 
betreffende de honorarium bepaling bij  besloten prijsvragen. 

e voorstellen zullen in het Bouwkundig Weekblad gepubli-
ceerd worden, zoo spoedig dit onderwerp door  de vergadering 
der n behandeld zal worden. 

Uitbreidingsplan voor Groot-Amsterdam. Zooals den leden be-
kend is. heeft het hoofdbestuur  zich 24 October  1912 gewend tot 
den d der  gemeente Amsterdam met een adres, waarin aan-
gedrongen werd op de totstandkoming van een plan voor  Groot-
Amsterdam, en waarbij  de meening was uitgesproken, dat het 
uitschrijven van een prijsvraag het beste tot het gewenschte doel 
zou leiden. 
Waar op het oogenblik de urgentie kwesties : verbinding Spui 
Nassaukade. verbinding e straat of parallelstraat, en an-
dere onderwerpen van stadsverbetering en uitbreidin g te Am-
sterdam aan de orde zijn, achtte het r  het wensche-
lij k de actie van Oct. 1912 krachtig te herhalen in combinatie met 
de andere bouwkundige vereenigingen. 

Over  de wijze, waarop het uitbreidingsplan tot stand zal moeten 
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komen, heerschte eenig verschil van meening. Werd eenerzijds 
een prijsvraag aanbevolen, anderzijds werd gemeend, dat het 
beter  is een bepaalden architect, die zijn sporen op dit gebied 
verdient heeft, het maken van het plan op te dragen. 

t punt zal nader  met de andere bouwkundige lichamen be-
sproken worden. 

Voordracht van mortels enjyeton. Van Prof. J. A. van der s 
ontving het r  het zeer  gewaardeerde aanbod, in de 
Collegezaal te t voor de leden der j  een voor-
dracht door  Prof. v. d. s te houden over  de samenstelling 
van mortels en beton, en den leden de daarop betrekking heb-
bende monsters te toonen, welke monsters niet naar  elders ver-
voerd kunnen worden. 

t r  aanvaardde in beginsel dit aanbod graag; en 
het zal nader  overwegen, in overleg met Prof. v. d. , welke 
vergadering voor  deze voordracht in aanmerking zou kunnen 
komen. 

Ontslag Opzichter Vredespaleis. t Bondsbestuur  van den Alg. 
Nederl. Opzichters en Teekenaarsbond heeft een Open Brief aan 
het r  der j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst gepubliceerd, in welken brief het Bondsbestuur  een over-
zicht geeft van het verhandelde tusschen het Bondsbestuur  en 
het r  der j  ter  zake van het ontslag van 
den heer  C. de Vries, opzichter  bij  den bouw van het Vredes-
paleis. t r  besloot dezen brief te publiceeren (zie 
B. Weekblad No. 7 1914) en er  een kort onderschrift onder te 
plaatsen, waarin zou worden medegedeeld, dat het -
stuur het niet noodig achtte op den brief te antwoorden, aange-
zien deze, voor  zoover het betreft de punten waar  het om gaat, 
een herhaling van de bekende feiten bevat, en te verwijzen 
naar  zijne meening te dezer  zake aan het Bondsbestuur  mede-
gedeeld in zijn schrijven van 22 i 1913. 

A. V. en  hout. n verband met de ongesteldheid van den 
Voorzitter  der j  was het nog niet mogelijk den datum 
vast te stellen voor  de vergadering van Architect n ter  be-
handeling van de A.V. en van het t . 

e ongesteldheid was tevens oorzaak, dat de Voorzitter  de voor-
bereiding tot deze onderwerpen nog niet heeft kunnen afwerken. 

Volksgebouw te Amsterdam. Zooals bekend verondersteld mag 
worden, heeft . P. J. Troelstra het initiatie f genomen tot 
de stichting van een Volksgebouw te Amsterdam, in den geest 
van het n du Peuple te Brussel. 

t r  had gemeend, dat het wel wenschelijk is te 
trachten voor dit gebouw een openbare prijsvraag te doen uit-
schrij  ven, en het heeft zich tot de overige bouwkundige lichamen 
gewend met verzoek gezamenlijk pogingen hiertoe in het werk 
te stellen. 
Architectur a et Amiciti a en Bouwkunst en Vriendschap konden 
zich hiermede vereenigen; van den Bond van Ned. Architecten 
wordt nog antwoord verwacht. 

t overige behandelde is niet voor  publicatie geschikt. 
 Alg. Secretaris. 
J. . 

Afdeeling Amsterdam der j  tot Bevordering 
der  Bonwknnst. 639e Algemeene Vergadering te houden op 
Woensdag 4 t 1914 des avonds ten 8 ure in het American-

l (ingang . 
Agenda. 

lo. Notulen. 
2o. voordracht van d A. A. Pfanstiehl, uit Chicago, over: 

e steden der  Vereenigde Staten van N. Amerika"  toegelicht 
met lichtbeelden. e voordracht wordt iu de . taal ge-
houden). 
3o. wat verder  ter  tafel zal worden gebracht. 
N.B. e introducti e wordt ruim opengesteld. t bestuur  rekent 
op een flink e opkomst der  leden en maakt er  opmerkzaam op, 
dat voortaan van de voordrachten slechts een beknoptoverzicht 
in het Bouwkundig Weekblad zal worden opgenomen. 

 Secretaris, 
. E. . P. . 
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: . e Examens der j 1914. 

— Concept Statuten enAlg. . , opgesteld door 
de Fusie-Commissie. e Nieuwe brug bij  Nijmegen. — Afd . 
Amsterdam. . - t aesthetisch ge-
deelte van Stedenbouw. Tweede lezing, door . P. Berlage. 

t Gewapende en Ongewapende Beton op de e 
Bouwvaktentoonstelling te , door . f C. . t 
Jaarboekje voor  Beeldende . Prijsvragen. -
zonden. Berichten. 

. 

e Examens voor  Bouwkundig Opzichter, Bouwkundig 
Teekenaar en Onderbaas 1914, ingesteld door de -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst. t schriftelij k 
gedeelte van het Examen voor  Bouwkundig Opzichter  heeft 
tegelijkertij d in Zwolle, Arnhem, m en Amsterdam 
plaats gehad op 23, 24 en 25 Februari ; het mondeling examen 
wordt afgenomen in het gebouw der j t 
402 Amsterdam, en begint voor de eerste groep op g 
9 . 

t Examen voor  Bouwkundig Teekenaar  begint g 20 
April , terwij l de data van het examen voor  Onderbaas spoedig 
bekend gemaakt zullen worden. e beide examens worden 
afgenomen in het gebouw der . 
Concept-Statuten en Alg . . , opgesteld 
door  de Fusie-Commissie. e Fusie-Commissie heeft de Con-
cept-Statuten en Alg. . t voor  de saam te smelten 
Vereenigingen: . tot Bev. der  Bouwkunst en Bond v. Ned. 
Architecten gewijzigd overeenkomstig de besprekingen in de 
vergadering der  Besturen van beide lichamen met de Fusie-
Commissie, gehouden 9 Januari j.1. 
Een exemplaar  dezer  gewijzigde Concept-Statuten en Alg. 

. t zal binnen enkele dagen den n 
worden toegezonden, waarna spoedig de vergadering van Archi -

n ter  bespreking van dit onderwerp zal plaats hebben. 
j  zij  in herinnering gebracht, dat overeenkomstig het 

schrijven der  Fusie-Commissie aan de Besturen der  beide 
Vereenigingen, d.d. 15 t 1913 sub 5 (voorblad 1ste Con-
cept, den n toegezonden) de Vereenigingen deze 
laatste Concept-Statuten onveranderd hebben te aanvaarden 
of te verwerpen, met dien verstande echter, dat bij  eventueele 
aanneming nog slechts over  het beginsel tot Fusie wordt beslist. 

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

doch tot de definitieve Fusie eerst zal besloten worden, wanneer 
de in art. 24 der  Statuten genoemde Commissie van onderzoek 
de schifting der  leden van beide Vereenigingen zal hebben tot 
stand gebracht en wederzijds de leden over  den materieelen 
toestand der  beide Vereenigingen zullen zijn ingelicht. 

e nieuwe bru g bij  Nijmegen. t r  ontving het 
volgende schrijven: 

23 Februari 1914. 
No. 269. Afdeeling Waterstaat. 

e r  van Waterstaat, 
Beschikkende op het adres van het r  van de -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst, te Amsterdam, dd. 24 
Januari 1914 tot den r  van Binnenlandsche Zaken gericht; 
waarin met het oog op het behoud van natuurschoon wordt ver-
zocht te willen bevorderen, dat de overbrugging van de Waal te 
Nijmegen, ten behoeve van het gewone verkeer  niet geschiedde 
nabij  de Belvédère aldaar, doch meer  stroomafwaarts ; 
Geeft aan adressant, onder  verwijzing naar  hetgeen is medege-
deeld in de e van Toelichting tot het wetsontwerp tot 
aanvulling en verhooging van hel e hoofdstuk der  staatsbe-
grooting voor het dienstjaar 1913 (gedrukte stukken, zitting 
1912-1913 No 302), te kennen: 

dat door  den bouw van bedoelde brug nabij  de Belvédère het 
rivier - en het scheepvaartbelang het minst zullen worden be-
nadeeld en die plaats uit een oogpunt van algemeen verkeers-
belang de voorkeur  verdient, zoodat de g zich heeft 
kunnen vereenigen met de door het gemeentebestuur  aange-
wezen plaats voor de overbrugging, aldus gekozen na ernstige 
overweging van de aan de verschillende voor  overbrugging ter 
sprake gekomen punten verbonden voor- en nadeelen, waar-
onder  ook het door  adressant genoemde bezwaar  ; 
zoodat geen termen gevonden worden om wijziging te bevor-
deren van het bovenbedoelde op 20 Juli 1912 door  den d der 
gemeente Nijmegen genomen besluit, om de Waalbrug te bouwen 
ten oosten van de Belvédère, 
's Gravenhage, 23 Februari 1914. 

e r  voornoemd, 
(get.) C. . 

Afdeeling Amsterdam der j  tot Bevordering 
der  Bouwkunst. 639e Algemeene Vergadering te houden op 
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Woensdag 4 t 1914 des avonds ten 8 ure in het American-
l (ingang . 

Agenda, 
lo. Notulen. 
2o. voordracht van d A. A. Pfanstiehl. uit Chicago, over: 

e steden der  Vereenigde Staten van N. Amerika"  toegelicht 
met lichtbeelden. e voordracht wordt in de . taal ge-
houden). 
3o. wat verder  ter  tafel zal worden gebracht. 
N.B. e introducti e wordt ruim opengesteld. t bestuur  rekent 
op een flink e opkomst der  leden en maakt er  opmerkzaam op, 
dat voortaan van de voordrachten slechts een beknopt overzicht 
in het Bouwkundig Weekblad zal worden opgenomen. 

 Secretaris, 
. E. . P. . 

. 

T -
m T E VA N , m 
Verslag der  tweede lezing gehouden door . P. Berlage 
voor  het Civiel- en Bouwkundig Studenten-gezelschap 

„Practische Studie", te . 

f de r  Berlage in zijn vorige lezing een 
[ A / 2 ^ £  algemeen historisch overzicht der  Steden-

I bouw (zie het verslag in B. "Weekblad 1914, 
nrTwggr?/No. 2), ditmaal behandelde hij  een en ander 
meer  en detail, en meer  speciaal het

t is ongeveer  als volgt, dat spreker  zijn onderwerp 
uiteenzette. 

t is niet tot het ontwerpen van het stratennet alleen, 
dat zich de taak van den stedenbouwer bepaalt: hij  zal 
zich integendeel een voorstelling hebben te maken van 
de verschillende pleinen, straten, parken, enz., die hij 
ontwerpt. Zelfs zal hij  er  goed aan doen, eenige der  in 
zijn voorstelling levende stadsbeelden op het papier  vast 
te leggen, want het is vanzelf sprekend, dat het fraaist 
ontworpen stratennet door  de bebouwing kan worden 
bedorven, terwij l ook omgekeerd een slecht stadsplan 
aan aspect kan winnen, door  goede bebouwing. 
Vooral in onzen tijd , waarin bij  gebrek aan architec-
tonische cultuur  zich meestal het eerste geval zal voor-
doen : een goed ontworpen stratenplan, door  slechte 
bebouwing bedorven. 

, statistisch is vastgesteld dat , van de be-
bouwingen in handen is van speculatiebouwers, het-
geen beteekent: voor  het grootste deel in handen van 
onbevoegden. 

t verklaart zich gemakkelijk het steeds veld-
winnend verlangen naar  herstel van de vroegere voor-
schriften, die werden gemaakt ter  verkrijgin g van 
éénheid tusschen stadsplan en bebouwing. 
Stedenbouwen beteekent volgens Brinckmann: ruimt e 
scheppen met het huizenmateriaal. 

e gebouwen zijn hier  dus middel ter  verkrijgin g van 
een bevredigend stadsbeeld. Verandertdus het middel, 
dan verandert ook het resultaat. Vandaar  het verschil 
in karakter  tusschen de opeenvolgende historische 
stadsbeelden. 
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n zijn boekje: e Stadtbaukunst in der  Ver-
gangenheit", zegt Brinckmann, dat tegenwoordig de 
moderne stedenbouw met de historische op ten deele 
onbillijk e wijze vergeleken wordt. n d ont-
stond onder  invloed der  late romantiek een enthousias-
me voor  oude steden en stadsbeelden. n ontdekte 
en onderzocht hun schoonheden en trok daarna de ge-
volgtrekking, dat deze nieuwe ontdekkingen met kleine 
wijzigingen voor  onzen tij d gebruikt konden worden. 

r  men schonk meer  aandacht aan de oude motieven 
zelf, dan dat men poogde deze in harmonie te brengen 
met de moderne middelen. t nu is bedenkelijk. "Want 
dat wanneer  men op historischen stedenbouw als op 
een voorbeeld wijst, moet men allereerst overwegen, in 
hoeverre deze kan en mag zijn. 
Zegt men, dat wij  „i n gelijken geest"  als deze onze 
pleinen en straten moeten ontwerpen, alleen met inacht-
neming van alle kuituurfactoren , dan is dat een ver-
ward voorschrift, omdat onder  invloed der  kuituurfac -
toren van een bepaalden tijd , ook de kunst van dien tij d 
outstaat. Blijf t de vorm \ En juist daarin schuilt het ge-
vaar  voor  „het historische". 
"Want waar  het er  op aankomt in een reusachtig orga-
nisme leven te brengen, is het onzinnig, zich op den duur 
met enkele vaste recepten te willen behelpen. 

t wijzen op voorbeelden en motieven van vroeger 
tijden leidt naar  een conventioneele, decoratieve stads-
bouwkunst. 

n denke slechts aan de prijsvraag van Groot Berlijn , 
waar  tot vervelens toe kolonnades en arkades waren 
toegepast. Een bedenkelijk resultaat! t verzamelen en 
toepassen van zulke motieven beteekent: niet te begrij-
pen, hoe zulk een bijzondere vorm eerst langzaam aan 
voor  een bepaald doel is ontstaan. n komt niet van 
het enkele tot het geheel: het artistieke vormproces gaat, 
tot een eenheid wordende, den tegenovergestelden weg. 

t komt dus niet aan op het vasthouden van oude mo-
tieven, maar  op het ontdekken van de algemeene wetten 
van hun ontstaan, die men meestal met verbluffende 
duidelijkhei d uit de motieven zelf kan afleiden. 
Nabootsen van den vorm kan alzoo noch voor  de bouw-
kunst noch voor  den stedenbouw tot belangrijke resul-
taten leiden. Alleen het zoeken naar  de oorzaken, die 
dezen vorm deden ontstaan, kan ons iets leeren. En 
voor  wie zoo heeft geleerd, wat een architectonische 
uitdrukkingswijz e beteekent, zal het niet moeilijk zijn 
nieuwe gebouwen in oude stadsgedeelten in te voegen, 
zonder  nochtans de bijzonderheden daarvan te scha-
den; zelfs het karakter  eener  situatie verder  te ontwik-
kelen en daar  andere gedeelten bij  aan te passen. 
Een bemoedigende zienswijze voor  hen, die altij d bang 
zijn oude stadsgedeelten te schaden door  invoeging van 
nieuwe bouwkunst en daarom doode vormen uit de 
oudheid aan de levende oude vormen aanpassen. 
Wi j  hebben ons dus in hoofdzaak bezig te houden met 
het stadsbeeld als geheel en niet met het afzonderlijke 
plan van straten en pleinen. 
Want evenmin als een gebouw uit een plan alleen be-
staat, is dit het geval met een stadsplan. 

Wanneer  we ons dan ook meer  speciaal bezig zullen 
houden met straten en pleinen, dan zal daarbij  ook de 
bebouwingswijze ter  sprake komen. 
Tot de belangrijkste onderdeden van een stadsplan 
behooren de pleinen, die als het ware de knooppunten 
in het stratennet vormen. 

e belangrijkheid was echter  in de oudheid veel 
grooter  dan tegenwoordig; zij  vormden toen decentra 
van het openbare leven: de Agora der  Grieken en 

, de t in de n en de -
naissance. 
En het valt ons, moderne menschen gewend aan cou-
rant en telefoon en postwezen moeilik, een denkbeeld 
te vormen van de belangrijke rol, die deze centra in het 
leven onzer  voorouders speelden. 

e oude pleinen, Sitte noemt ze „d e feestzalen der 
stad", waren daarom ook in aesthetischen zin de centra 
der steden, en de geheele architecturale kunst concen-
treerde zich daar. Te scherper  kwam dit uit, waar  de 
gewone huizen, vooral die der  Grieken uiterst eenvou-
dig waren. 

e geheel anders is dit tegenwoordig. 
e pleinen hebben, althans in de groote steden, hun be-

langrijkhei d in dien zin verloren, al blijf t de wensche-
lijkhei d bestaan, dat b.v. een raadhuis in het middel-
punt der  stad zij  gelegen. 
Er schijnen in de oudheid twee soorten Agorae te zijn 
geweest: ') groote, als verzamelplaats van het volk voor 
openbare handelingen, en kleinere voor  handel en be-
drijf . 
Beide waren meestal van twee-verdiepingen-hooge zui-
lenhallen omgeven, die beschaduwde wandelplaatsen 
vormden. 

s was het middelpunt ingenomen door  een kunst-
matig waterbassin (zooals b.v. te Ephesus.) Om dit 
groote centrale plein lagen : de raadzaal of het huis van 
den Senaat, het theater, vaak tegen de helling van een 
berg gebouwd, ter  verkrijgin g van natuurlij k oploopende 
zitplaatsen, de muziekzaal, het gymnasium en de pales-
tr a of turnschool voor  jongens: verder  de renbaan. n 
de onmiddellijk e nabijheid was dan gewoonlijk de 
tweede agora of het marktplein gelegen, voor  den han-
del gebruikt. 

Ook in de middeleeuwen huldigde men een dergelijke 
opvatting van architecturale concentratie. Toen was 
een groot plein met de kathedraal het voornaamste 
middelpunt, waarbij  men in de naaste omgeving het 
marktveld vond met het raadhuis. Architecturaal be-
heerschten deze pleinen als het ware dan ook de geheele 
stad. En zelfs wereldsteden van dezen tij d ondervinden 
daarvan nog den invloed, o.a. Parij s door  het e 
met zijn pleinen en gebouwengroepen. 
Even zij  vermeld, dat ook n g met zijn Binnenhof 
een dergelijk gebouwencomplex bezit, een bezit, dat in 
een architecturaal arm land als d niet hoog ge-
noeg kan worden gewaardeerd. 

) Zie: Phere Spiers : e Architectuur  der  Grieken en . 

Wanneer  het daarom een verbouwing betreft, zooals 
thans in n , is de g verplicht zich door 
het fijnste kunstinzicht te laten leiden. 
Spreker  zelf heeft in zijn uitbreidingsplan voor n 

g de mogelijkheid geopperd van de stichting van 
een tweede „Agora "  : het Alexanderveld met een nieuw 

s en een groep andere openbare gebouwen. En, 
in verband met het hooger  beweerde, deze gedachten 
ook in beeld gebracht. 

t is thans de tij d terug te komen op de waarde van 
oude stadsplannen voor  onze moderne steden, dus op 
de vraag, in hoeverre wij  in dezen tij d daarvan iets 
kunnen leeren. 
„Neurenberg is voor  ons niets meer."  zegt Brinckmann, 
een uitspraak, die te dien opzichte dus het verst gaat. 
Spreker  zelf gaf reeds te kennen,dat,hoewel de , 
de Barokke en de e stad zeker  als studie-
materiaal van belang zijn, wij  deze niet mogen navolgen 
in den vorm, maar  moeten doordringen in den geest, die 
tot dit resultaat heeft geleid. t waardevolle van deze 
studie is, dat men niet het plan alleen, maar  het stads-
beeld in zijn geheel beschouwt. 
We noemen hier  Camillo Sitte, die het eerst gewe-
zen heeft op de schoonheden der  middeleeuwsche ste-
den. Want onder  invloed van n en de steden-
bouwende ingenieurs ging zelfs in Parij s het ware be-
grip van een plein verloren, ofschoon het woord plein 
diende voor  de plaatsen, gevormd door  de kruispunten 
van vele diagonale en radiale straten, door  hen gepro-
jecteerd. 
Nu is het Sitte's groote verdienste, te hebben gewezen 
op de aesthetische belangrijkheid van het plein als zoo-
danig, n.1. als een afgesloten ruimte. t grootste deel 
van zijn boek is dan ook gewijd aan de studie der  oude 
pleinen. j  meent dat zelf s de onregelmatigheid der  mid-
deleeuwsche pleinen bewust is gevormd. En nu meent 
Spreker, dat dit middeleeuwsche ..pleinbeeld"  nog door 
ons kan worden aanvaard, omdat de elementen zijner 
samenstelling niet indruischen tegen het moderne be-
grip . Want, ofschoon het eigenlijke plan anders zal 
moeten zijn, kunnen wij  toch dergelijke effecten berei-
ken. Wij  kunnen immers (waar  het op aan komt) in de 
architectuur  het middeleeuwsche beginsel aanvaarden 
zonder  nochtans den vorm over  tc nemen. 
Nu is het een verblijdend verschijnsel, dat Brinckmann 
in zijn bovenvermeld boekje die middeleeuwsche stads-
beelden niet alleen niet versmaadt, maar zelfs met inge-
nomenheid voorbeelden daarvan aanhaalt in het hoofd-
stuk: .. n im Stadtbild" . 

Onder "  verstaat hij  n. 1. elke optisch waar-
devolle verhouding van enkele deelen eener  architec-
tonische situatie ten opzichte van elkaar  en van het 
geheel: wanneer deze dient tot verheffing van de onder-
deden, dan loopt zij  ook uit op een harmonie van het 
geheel. 

t het begrip doordringt , dat elk gebouw 
een verplichting heeft tegenover  zijn omgeving, zegt hij , 
ja, zelfs tegenover  de geheele stad, zooals de enkeling 
tegenover  zijn familie. 
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t is een dwaling, te meenen, dat goede architectuur 
op elke plaats steeds voordeelig uitkomt . t beslis-
sende is, of zij  na haar  invoeging in een bestaande straat 
ook in staat is een bestaand plein met zijn omgeving 
aaneen te sluiten, straat en plein in hun effect te ver-
hoogen en daaruit ook voor  zichzelf het noodige effect 
te trekken. 
Zoodat wij  van het middeleeuwsche stadsdeeld juist 
kunnen leeren de prachtige betrekkingen tusschen 
de verschillende gebouwen ten opzichte hunner  om-
geving. 
En dit te meer, waar  de middeleeuwsche pleinen, 
groote en kleine, regelmatige en onregelmatige, ons 
daarvan de schitterendste voorbeelden geven. 
Wenschelijk is dus, dat het plein een afgesloten geheel 
blijve. En dit is het streven geweest van de bouwmees-
ters aller  tijden. Een principieel verschil in opvatting 
bestaat niet, alleen een verschil in vorm en afmeting. 

j  moet echter  in het oog worden gehouden, dat 
het begrip van afgeslotenheid zeer  rekbaar  is. n be-
hoeft toch waarlij k niet te blijven staan bij  de opvatting 
van Sitte : minimale openingen in de pleinwanden, en 
de daarin uitmondende straten liefst nog gebogen. 
Trouwens, deze afgeslotenheid was in de middeleeuwen 
juist door  de geringe afmetingen, 'gemakkelijk te be-
reiken. 

r  ook dit is een kwestie van verhoudingen, zoodat 
b. v. de latere Fransche stedebouwers, die het door 
Sitte zoo zeer  gehoonde sterrenplein uitdachten, een 
geheel andere opvatting hadden : ten eerste van 
het plein als zoodanig en dan ook van zijn afge-
slotenheid. 
Zi j  beschouwden het stadsplein niet meer  als de afge-
sloten ruimten der , niet meer  als het 
ondergeschikte voorplein van den Barocktijd , maar  als 
de zelfstandige, regelmatige, centrale ruimte, die de 
straten verzamelend opneemt en deze in het stadsplan 
een richtin g geeft. t plein moet zich uitdebijeen-
brenging van verschillende straten ontwikkelen. n 
natuurlijk e ligging, aldus , is daar, waar  ver-
scheidene straten elkaar  kruisen. e afmetingen 
heffen de verkeersverwikkelingen op, die het samen-
treffen dezer  straten noodzakelijkerwijs zou veroor-
zaken. (Slot volgt.) 

, Febr. 1914. C. . S. 

T E EN E 

BETO N OP E E BOUW-

G T E . 

r . F Jr . C. . 

thans willen we eenige van de tentoongestelde 
s nader  bezien en wel in de eerste 

plaats de holle vloerconstructies, die in een 
'zeer  groot aantal waren ingezonden. Ver-

scheidene dezer  constructies vertoonen onderling 
slechts zeer  ondergeschikte afwijkingen, zoodat wij  ons 
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zullen bepalen tot de bespreking van een zeer  beperkt 
aantal, die echter  de grondbeginselen voldoende weer-
geven. 
n het algemeen hebben deze vloerconstructies de vol-

gende voordeden: 
1. er  wordt een zekere geluid-en temperatuur  isolatie 
bereikt, 
2. de holle ruimten kunnen benut worden als ventilatie-
kanalen en tot berging van diverse leidingen, 
3. men verkrijg t een vlak plafond. 

n kan drie hoofdgroepen onderscheiden: 
a. vloeren geconstrueerd door  het naast elkaar  leggen 
van vooraf klaar  gemaakte gewapend-beton balken, 
b. vloeren geconstrueerd uit een samenstel van holle 
steenen van gebakken klei, bimsbeton, slakkenbeton, 
enz. en vooraf klaar  gemaakte gewapend-beton balken. 
Bij  deze soorten kan de kisting geheel vervallen. 
c. vloeren geconstrueerd als samenstel van holle stee-
nen als onder  b. genoemd en gewapend-beton balken 
in het werk vervaardigd. Bij  deze soort kan de kisting 
niet geheel worden gemist. 
Al s voorbeelden van de eerste groep zijn te noemen: 

e Siegwartbalken (fig. 1). t zijn fabriekmatig ver-
vaardigde kokervormige balken van rechthoekige door-
snede. n de opstaande wanden is een wapening aange-
bracht van rond ijzer, waarvan een deel aan de einden 
is opgebogen, ter  opname van de schuifspanningen en 
van de trekspanningën, die bij  een eventueele inklem-
ming zouden kunnen ontstaan. n de buitenvlakken der 
opstaande wanden zijn eenige gleuven aangebracht, 
waardoor  de balken na het aangieten meer  één geheel 
vormen. e balken worden in lengten tot 6.50 . toe 
geleverd. t men grootere ruimten te overspannen, 
dan worden de Siegwartbalken op ijzeren moerbalken 
gelegd. 

e Visintini-balken (fig. 2). e balken zijn als vakwerk 
geconstrueerd. e onder- en bovenranden hebben een 
wapening van rondijzer  evenals de trekdiagonalen. e 
gedrukte diagonalen hebben geen wapening. Voor  het 
aangieten zijn aan de bovenzijde sponningen gespaard. 
Balken van Walter  systeem  hebben 
den m en zijn gewapend als in figuur  3 is aange-
geven. n het lij f van den balk zijn openingen gemaakt, 
waardoor  het gewicht natuurlij k wordt verminderd. 
Ten slotte willen we bij  deze groep nog noemen de bal-
ken volgens systeem Turk (fig. 4). e hebben eveneens 
den X-vorm. t lij f is echter  massief en de wapening 
is op een andere wijze aangebracht. e bovenzijde van 
de balken is ruw en van een sponning voorzien, waar-
door  de dekvloer, die steeds over  deze balken wordt 
aangebracht, meer  een geheel met de balken vormt. 

e soort vloerconstructies hebben natuurlij k het voor-
deel, dat vlug gewerkt kan worden en dat de kistingen 
kunnen vervallen, echter  zijn er  ook bezwaren te noemen. 
Een geconcentreerde last zal bijv . niet goed over  de 
verschillende balken verdeeld worden, er  zullen dus 
ongelijke doorbuigingen ontstaan, waardoor  het pla-
fond zal scheuren. Wellicht wordt door  het aanbrengen 
van een bewapende dekvloer, zooals dit bij  het systeem 

Tur k geschiedt, aan dit bezwaar tegemoet gekomen. 
r  het vervoer  kunnen verder  de balken worden 

beschadigd en scheuren vertoonen, die niet in het oog 
vallen. r  een proefbelasting op enkele balken van 
de te verwerken parti j  wordt dit bezwaar  natuurlij k 
niet vermeden. 
Al s voorbeeld van de tweede groep noemen we alleen 
het systeem Herbst (fig. 5). e vloer  bestaat uit 
smalle betonbalken aan de onderzijde gewapend door 
middel van bandijzers. e balkjes, die weer  vooraf 
vervaardigd zijn worden in het werk op den juisten 
afstand gelegd en daartusschen vormsteenen van bims-
beton, slakkenbeton of baksteen geplaatst, die op spon-
ningen in de gewapend-beton balkjes rusten. r 
wordt een laag beton gestort, die de optredende druk -
spanningen heeft op te nemen. n hoeverre dit geschiedt 
hangt af van de aanhechting der  later  gestorte beton-
laag aan de balkjes en zou door  proeven dienen te 
worden uitgemaakt. t gebruik van bimsbeton en 
slakkenbeton voor  de vormsteenen geschiedt met het 
oog op het mindere gewicht. 

Een bezwaar  van deze constructie is verder, dat bij  het 
optreden van inklemmingsmomenten bij  de opleggingen 
de drukspanningen, die dan aan de onderzijde van de 
vloer  zullen optreden, niet voldoende worden opge-
nomen. 

« li 

Tot de derde groep behooren de volgende vier  con-
structies : 

t systeem Zöllner (fig. 6). e werkwijze bij  dit sys-
teem is als volgt: 
Op een houten kisting wordt een laagje beton gestort 
en de wapening gelegd. Vervolgens de vormsteenen, in 
fig. 6 in langs- en dwarsdoorsnede te zien, geplaatst en 
ten slotte de verdere betonstorting uitgevoerd. e dunne 
betonstrooken tusschen de vormsteenen dienen dus als 
balkjes en de bevenvloer  als drukflens. n heeft hierbij 
het voordeel, dat men een vlak plafond verkrijgt , dat 
met de eigenlijke constructie meer  één geheel vormt en 
dus minder  aan scheuren zal onderhevig zijn. 
Vloerconstructie met Schillersteenen (fig. 7). e vloer-
constructie onderscheidt zich van de voorgaande alleen 
door  den vorm der  steenen, die aan de onderzijde tegen 
elkaar  sluiten. r  kan de kisting eenvoudiger 
worden. Waar twee steenen tegen elkaar  sluiten wordt 
n.1. alleen een ri b gelegd, die weer  ondersteund kan 
worden door  dwarsbalken, waaronder  de stutten. 
Veel overeenkomst met de twee genoemde constructies 
heeft ook de  -T- eisen-betondecke' (systeem 
Gasterstadt) (fig. 8). e trekwapening bestaat uit T-
ijzers, die op den vereischtcn afstand het eerst in het 
werk worden gelegd. Wordt de overspanning te groot, 
zoodat deze ijzers zouden doorbuigen, dan worden zij 
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door stempels ondersteund. Vervolgens legt men de 

vormsteenen, die met hunne sponningen op de T-ijzers 

komen te dragen en daarna wordt de vloer  afgestort. 

Bij  de opleggingen maakt men, zooals de figuur  ook 

aangeeft, een wapening van rondijzer  ter  opname van 

de schuifspanningen en van de trekspanningen, die aan 

de bovenzijde van de vloer  tengevolge van een zekere 

inklemming zouden kunnen ontstaan. 

Systeem Zublin (fig. 9). e constructie wijk t in vele 

opzichten van de vorige af. e holle lichamen bestaan 

uit slakkenbeton met een zoogenaamde -

einlage ". Ze hebben in platte grond een vierkanten vorm 

(96 < 96 ) en zijn voorzien van twee of vier  elkaar 

kruisende tusschenschotten, waardoor  zij  veel steviger 

worden. e bovenzijde is open. e wijze van uitvoering 

is als volgt: Op een geraamte van elkaar  rechthoekig 

kruisende houten balken, die tegelijk dienen tot onder-

steuning; en tot vorming van den bodem van de balken 

a, v/orden de vierkante bakken b geplaatst met de ge-

sloten zijde naar  beneden. r  ontstaan dus twee 

elkaar  rechthoekig kruisende reeksen kanalen, waarin 

de benoodigde wapening wordt gelegd en die vervolgens 

met beton worden volgestort. Tegelijkertij d worden de 

bakken door  een dunne gewapend-beton plaat c afge-

dekt en daarna de drukflens afgestort. Tot betere ver-

binding van drukflens en betonplaat c is deze laatste 

van uitstekende beugeltjes voorzien, die, zooals de 

figuur  aangeeft, in de drukflens grijpen. 

n de afdeeling van de stad g zijn verschillende 

holle vloerconstructies tentoongesteld, waarvan het ge-

brui k door  het bouwtoezicht na uitvoerige proeven is 

toegestaan. 

Een tweede belangrijk constructiedeel is de gewapende 

betonpaal, 

Behalve de gewone constructie, waarbij  de paal zelf in-

geheid wordt en de kop bij  het heien tegen verbrijzelin g 

wordt beschermd door  een opzetstuk, trokken nog de 

aandacht: 

1". de palen volgens systeem  Voor  de vervaar-

diging van deze palen is een plaatijzeren mantel noodig. 

e mantels worden machinaal gemaakt en zijn van 

een punt voorzien, die opgevuld wordt door  een houten 

klos, terwij l ter  versterking van de punt een massief 

ijzeren doorn door  de mantel in den houten klos wordt 

geslagen. e mantel wordt door  middel van een goed 

passenden houten kern, welke ongeveer  1 . boven de 

mantel uitsteekt, ingeheid. Vervolgens wordt de kern 

opgetrokken en de mantel met beton gevuld, waarin 

zoo noodig eerst een ijzerwapening is aangebracht. Bij 

toepassing in water  is gebleken, dat de mantels geheel 

waterdicht waren, wat bij  de betonstorting natuurlij k 

van groot nut is. Wanneer  men aantasting van het beton 

door  veenzuren vreest, wordt voor  de betonstorting een 

van onder  gesloten buis van asphalt papier  in den man-

tel gebracht, welke het beton dus tegen de inwerking 

van zuren moet beschermen. 

2", de „explosiv-beton pfühle"  van Wilhelmi. j 

pulst men een wijde plaatijzeren buis in den grond. 

Vervolgens laat men in een speciaal toestelletje een 
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springlading in de buis zakken en vult haar  gedeeltelijk 

met beton. e springlading wordt electrisch tot ontplof-

fing gebracht, waardoor  een gat in den grond ontstaat, 

het beton zakt na en vult het gat op, waarna men met de 

verdere betonstorting kan beginnen. Zoodoende ver-

krijg t men dus een paal met verbreeden voet. e plaat-

ijzeren mantel wordt bij  het betonstorten geleidelijk 

opgetrokken en kan dus later  weer  gebruikt worden. 

3 '. een soort spoelpaal, voorzien van een centrale buis, 

die aan de onderzijde eenige schuin naar  boven gerichte 

openingen, uitkomende aan de zijkanten van de punt, 

heeft. r  den vorm loopt het inspuiten gemakkelijker 

van stapel. 

n verband met deze paalconstructies willen we ook 

nog noemen de l mit Eisenbetonaufsatz" 

van h und Schneider. Een nadere bespreking 

behoeft hier  echter  niet meer  te volgen, daar  reeds voor 

eenige weken in dit tijdschrif t een verhandeling daar-

omtrent is gepubliceerd. 

e constructies zouden verder  nog kunnen wor-

den besproken. We willen echter  slechts enkele noemen 

en wel: 

Betonriolen met een voering van gebakken steen in het 

onderste deel, welke voering dient om chemische aan-

tasting door  het rioolvocht te voorkomen. 

Verschillende soorten langs- en dwarsliggers voor 

spoorwegen. j  trok vooral de aandacht de 

..asbestonschwelle"  van . Wolle. t gedeelte onder 

de onderlegplaten bestaat uit asbestvezels, die na 

weeking in water  met cement als het ware verzadigd 

zijn. t materiaal heeft een houtachtige structuur , 

waardoor  het mogelijk wordt de tire-fonds direct in de 

dwarsliggers te schroeven. t verdere gedeelte van 

den biel bestaat uit gewoon gewapend beton. 

Brandkluizen, waarbij  zelfs voor  de deurconstructie 

van beton gebruik gemaakt wordt en ten slotte ver-

schillende soorten lantaarnmasten, die op het open 

terrein der  tentoonstelling waren opgesteld. 

l over  vele zaken, als: betonmengmachines, 

steenbreekmachines, ijzerbuig- en knipmachines, ma-

chines voor  het vervaardigen van kalkzandsteen, ce-

menttegels enz., hulpconstructies voor  den bouw als 

bouwkranen en steigers, verschillende stoffen voor  het 

waterdicht maken van beton, kunstbims, wat nog lich-

ter  is als gewoon bims, enz. enz. nog veel zou zijn mede 

te deelen, wil ik het bij  deze opsomming laten. 

e tentoonstelling heeft weer  voor  de zooveelste maal 

aangetoond wat met gewapend-beton bereikt is en nog 

valt te bereiken en welk een allerbelangrijkst materiaal 

het in de tegenwoordige bouwkunst kan genoemd wor-

den. 

T E VOO E -
STEN. 

. 
T EN E , -

S . 
Corneiis Veth poo t̂ voor  de schilderkunst en de Grafische t 
hetzelfde te bereiken, waarnaar  Gratama streeft voor  de Bouw-

kunst nl. belangstelliug te wekken voor de hedendaagsche be-
oefenaars, die recht hebben op meer  waardeering dan hun thans 
ten deel valt. 

t opstel begint met te wijzen op de herleving der  grafische 
kunst. 

j  wordt besproken de e Grafische tentoon-
stelling, te A'dam die in den afgeloopen zomer in het Paleis 
voor  Volksvlij t is gehouden ; de z.g. . G. T. A . waar  uitgevers 
en drukker s de resultaten te zien gaven van hun vakbekwaam-
heid en smaak. 

t wordt betreurd, dat in de bij-tentoonstelling der  eigenlijke 
kunstenaars, werk te zien werd gegeven dat niet in nauwver-
band stond met de tentoonstelling van boek- en plaatwerk, maar 
veeleer  was een afdeeling ..vrij e kunst" . 

r  manifesteerde zich de scheiding, die er  nog bestaat 
tusschen den vakman en de eigenlijke kunstenaars, welke schei-
ding moet opgeheven worden in het belang van de t zoowel 
als van de , omdat de toekomst niet is aan de ..vrij e 

"  maar aan de ..gebonden" . e beeldende t 
moet in dienst gesteld worden van de zuivere Ambachtsuitoefe-
ning ; haar  functie is het mooier  maken van de gebruiksvoor-
werpen. e fout. die bij  deze tentoonstelling begaan werd, heeft 
tweeërlei oorzaak; 
1°. e Grafische s zijn volgens Cornelis Veth eigen-
lij k nog schilders, die wat etsen of litographeeren en die dan dat 
gedeelte van hun arbeid geheel op dezelfde wijze en onder 

dezelfde omstandigheden wenschen vertoond te zien als schil-
derijen. 
2'. e industrie staat hier  te lande nog vrijwe l en bloc vijandig 
tegenover  kunstenaars-advies en hun medewerking. 
Na uit dit gebeurde de conclusie getrokken te hebben, dat het de 
problemen der  schilderkunst zijn. die het jongere geslacht der 
Beeldende s bezig houden, gaat de overzichtschrij  ver 
nader op die problemen in. Geconstateerd wordt, dat het voor 
de moderne schilders weinig profijtelij k is. het bewandelen van 
nieuwe paden, de verzamelaars koopen dat werk nog niet zoo 
grif . 
Geprezen worden de prachtige eigenschappen van de felle schil-
derstukkeu van Jan Sluiters. 
Cornelis Veth voorspelt: de moderne schilderkunst oogst meer 
waardeering als zij  zich losmaakt van sommige schildermethodes, 
waarbij  al te eenzijdig de kracht gelegd wordt op kleur- of licht-
effect, met negatie van andere factoren welker  verwaarloozing 
nooit straffeloos kan geschieden. e groote schilders uit de ge-
schiedenis hebben toch ook sterke kleur  gegeven zonder aan 
andere eischen te kort te doen. 
Naar het mij  voorkomt heeft deze appreciatie van de moderne 
schilderkunst eenige overeenkomst met die. welke de moderne 
bouwkunst van sommige zijden te beurt valt: zij  wordt wel ge-
waardeerd, maar  niet ten volle; daarvoor  acht men de bouwkunst 
van dezen tij d niet harmonisch genoeg, te veel den nadruk leg-
gend op bepaalde tendenzen. Ook den moderne architecten 
wijst men op het werk der  groote bouwmeesters uit vroeger 
tijden. t wil mij  voorkomen, dat zij  die van de moderne kunst 
nu reeds verlangen het voortbrengen van harmonische kunst-
werken, inderdaad het onmogelijke vergen en niet het geduld 
toonen, die voor de waarneming van een geleidelijke ontwikke-
ling in de eerste plaats noodig is. n stampt nu eenmaal een 
nieuwe kunstrichtin g maar  niet op eenmaal kant en klaar  uit den 
grond. All e kunstperioden hebben, de geschiedenis leert ons dit, 
een tijdper k van opkomst, bloei en verval; hieraan ontkomen 
ook de XXe eeuwers niet. hoeveel zij  ook op vorige geslachten 
mogen voor  hebben. 
Vervolgens moet de schilderijmaker het ontgelden e schil-
derijmaker is hij , die zekere foefjes, zekere trucs, zekere accen-
ten en combinaties op zijn duimpje kent. en al wat hij  maakt, 
gevoeld of niet gevoeld, beleefd of niet beleefd, door het toepas-
sen van die knepen het air  van geacheveerdheid weet te ge ven 
dat er  een schilderij  van maakt. Zij  zijn het, die in het maat-

schappelijke een rol spelen. Zij  zijn de schilders van het publiek, 
zij  zijn het, die de prijzen en bekroningen wegdragen, vooral op 
de buitenlandsche exposities; zij  zijn de bijna onkwetsbare 
vijanden van de vooruitgang niet slechts, maar  van de kunst" 

t is zeer  juist gezegd en het is, met verandering van enkele 
woorden, evengoed op de bouwkunst van toepassing. 
Cornelis Veth noemt maar  éen middel tot bestrijding van al die 
middelmatigheden, nl. het optreden van iemand, die komt 
met iets als een openbaring. r  zooals hij  zelf vreest, die blij -
ven uit; alweer  dezelfde quaestie. t komt niet in eens. de mo-
derne kunst zal slechts geleidelijk aan haar  bestaansrecht kun-
nen aautoonen. 

n het laatste werk van Jan Sluiters wordt door  den overzicht-
schrijver  ..iets"  van zoon openbaring gezien; het mist echter 
nog gevoelsdiepte, innerlijk e ontroering. Ook in een gansch 
andere hoek ziet hij  verschijningen opkomen, die hem voor  het 
oogenblik allerbelangrijkst lijken . y Arising en Tholen. dit 
werk wordt door  Cornelis Veth meer  ver  gevonden van allerlei 
gebreken, waarover hij  bij  het krachtige werk van Sluiters zoo 
uitweidt. r  hebben we. dunkt mij . tedoen eenerzijds met eene 
jonge krachtige dus nog onvolmaakte schilderkunst, analoogmet 
de architectuur-richtin g Berlage. anderzijds met een meer  waar-
decring vindende, meer  harmonische hedendaagsche uiting in 
de schilderkunst, analoog met de architectuur-richtin g de Bazel. 
Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de in 1913 gehou-
den schilderijententoonstellingen. Voor het overzicht van onze 
eigen hedendaagsche kunst leverden de g 
en de keuzetentoonstelling van Art i de meeste documenten : de 
Vierjaarlijksch e te Arnhem heeft weinig nieuws gebracht; het 
beste werk wat daar  hing. was meer  gezien. 

e tentoonstelling ..de Vrouw 1813 1913"  had eene afdeeling 
van schilderijen, teekeningen en graf ische kunst door  vrouwen 
ingericht. e ruimt e was klein en het geheel maakte een be-
nauwden en al te drukken indruk , alhoewel het werk op een 
zeer  behoorlijk peil stond. 

e laatste tentoonstelling ..van werken door  leden"  van St. s 
had een zeer  uitgesproken „modern "  karakter , wat toegeschre-
ven wordt aan de samenstelling van de jury . Er is door  de ge-
toonde voorkeur  verbitterin g ontstaan, die ten gevolge had het 
aftreden van het Bestuur  en het vernieuwen van de jury . Cor-
nelis Veth vreest „dal de meerderheid van de jury zich door louter 
commercieele drijf  veeren zal laten leiden, terwijl de vorige althans 
van een overtuiging uitging; de oppositie er tegen stuud te zeer in 
hetteeken van den broodnijd'.'. Zoo volgen er  nog meer  ontboeze-
mingen, die ik maar  niet zal vermelden ; het geciteerde is reeds 
voldoende om onze lezers te doen beseffen, dat ontevredenheid 
over  jur y s ook bij  andere kunstgroepen voorkomt.Geen onzer 
scribenten heelt echter  nog in zulke bewoordingen over  onze 
vaktoestanden geschreven: dat het nimmer noodig worde ! 

e kaste-geest of nog erger: specialiteiten-geest wordt door 
Cornelis Veth ook als een groote dwaasheid beschouwt. Zullen 
de schilders worden als de moderne fabrieksarbeider  die een 
stukje van een machine uitmaakt, van de rest niets afweet, of 
zich specialiseeren als de geneeskundigen? t heeft er  veel 
van als men hoort, dat de olieverfschilders niet beoordeeld 
wenschen te worden door  collega's, die in waterverf of met pen 
en inkt werken ! 

..Tot het bevorderen van het waara< htig kunstbelangschijnen 
de schilders en corps nog niet volkomen rijp ; het is ook wel 
daardoor, dat er  zoo weinig eenheid is in het streven om door 
goede voorlichting van de autoriteiten tot een beter  en guller 
bevordering van kunstbetangen door de overheid te komen". 
Een gevolg van die verdeeldheid bij  de schilders is het groot 
aantal vereenigingen. n heeft daar  St. s en de e 

, die nog steeds gehouden worden buiten geregelde 
vertegenwoordiging bij  buitenlandsche tentoonstellingen; de 
splitsing kan nog verdergaan: men spreekt al van een nieuwe 
vereeniging van uitgetredenen uit St. , dat meer en meer 
een tweede Art i wordt en daardoor  zijn bestaansrecht verliest. 
Na ons op deze wijze een kijkj e gegeven te hebben in het vak-
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vereenigingswezen der  schilders, waarop wij  dus als architecten 
voorloopig nog niet jaloersch behoeven te worden, wordt de 
houding der  kunstminnende patriciër s aan eenige critiek onder-
worpen. 

e Vereeniging t heeft zich door  aankoop in het bezit 
weten te stellen van 5 schilderijen uit de collectie Steengracht 
te Parijs. n zal zich de berichten daarover  nog wel herinneren; 
daarover  is genoeg geschreven; belangelooze kunstliefde, idea-
lisme, enorme praestatie v. d. Vereeniging t enz. enz. 
Zeer  juist wordt aan al dit enthousiasme een douche toegediend 
door  er  eens op te wijzen dat ..de cultuur  wellicht beter  gediend 
zou zijn meteen andere aanwending van de macht, die geld is." 

e zeventiende eeuwsche kunst van ons land is in onze musea 
al vri j  goed vertegenwoordigd, terwij l daartegenover  staat, 
dat de Akademie noodlijdend is en particulieren blijven zich 
voorloopig het veiligst in het antiquariaat bewegen. Tot het hou-
den ven tentoonstellingen zonder  direct commercieel belang, 
die andere gezichtspunten vertoonen, nieuwe einden ontsluie-
ren, ziet men nooit of nimmer een groep van belangstellenden 
overgaan; die groote sommen, uitgegeven voor  het aankoopen 
van oude kunst zouden meer  nut kunnen afwerpen als zij  werden 
besteed ter  bevordering van onze hedendaagsche kunst. 
Als zeer  goede herinneringen aan de Onafhankelijkheidsfeesten 
worden gememoreerd de tentoonstelling voor e kunst 
te h en die van Noord Nederlandsche schil-
derijen en beeldhouwwerken van voor  1575 te Utrecht, waar  de 
voornaamste werken der  primitiev e meesters bijeen gebracht 
waren. t groote nut van deze expositie ziet Cornells Veth daar-
in, dat zij  „ons kan helpen onthouden dat de grootste eigenschap-
pen van een door  geestelijke verdieping of dramatische werking 
haar  bestaansrecht bewijzende schildering kunnen staan naast 
die meer  speciaal technische schoonheden, waarnaar  thans wel 
eens te uitsluitend wordt gestreeft." 

t is zeer  zeker  een wijze les aan het adres der jongere schilders, 
welke zij  van dezen schilder-auteur, welke zich zoon warm voor-
stander  toont van de bevordering der  hedendaagsche kunst, 
wel zullen willen aannemen. Wij  hebben het opstel van Cor-
nells Veth met de grootste belangstelling gelezen en vertrouwen 
dat dit overzicht velen daartoe nog zal brengen, want verrui -
ming van inzicht in hetgeen de andere kunstgroepen in onzen 
tij d bezighoudt kan niet anders dan ten goede komen aan de 
evolutie, die ook in onze kringen heerscht. 

II :ï m if 

Ontwerper  A. Smit. 

e ecveu . 

door E . 

n het vorige jaarboekje wist 
dezelfde overzichtschrijver  een 
beschouwing te geven van zijn 
kunstvak en dat te illustreeren 
met bekende voorbeelden uit 
ons land. daardoor  het doel na-
strevend dat met de uitgave van 
dit jaarboekje gesteld is, nl. be-
vordering van de veralgemee-
ning van de kunst, door  de be-
oefenaars der  verschillende vak-
ken meer  inzicht in eikaars werk 
bij  te brengen. 

t jaaroverzicht bevat een be-
schrijvin g van het technische ge-
deelte van het beeldhouwers-
vak, vanaf het boetseeren van 
het model tot het afgegoten gips-
model; daarna volgt eene verkla-
rin g van de techniek van het 
hakken in hout of steen, zoowel 
als van het gieten in metaal. Aan 
onze lezers is dit meerendeels 
wel bekend, wij  missen echter 
op deze wijze een overzicht van 

de ontwikkeling van de beeldhouwkunst in 1913. 
Want wel zijn, zooals in het begin van het opstel gezegd wordt, 
de verschillende exposities in dagbladen en tijdschrifte n be-
sproken, maar deze opvaiting mag een jaaroverzichtschrijver  er 
toch niet op na houden, want dan handelt hij  in strij d met het 
doel dat men zich met de oprichting van dit jaarboekje gesteld 
heeft. Een volgend jaar  moet deze overzichtschrijver, als hij  de 
tentoonstellingbespreking dan ook weer  niet de moeite waard 
vindt waarin hij  misschien niet geheel ongelijk heeft - - eens 
een beschouwing geven van wat de beeldhouwkunst kan wor-
den voor  de moderne bouwkunst. 

Al s deze zich wat ruimer gaat ontplooien, met vasthouding aan 
de principes die haar  beheerschen. dan zal de beeldhouwkunst 
en met name de keramische kunst een zeer  dankbaar  arbeids-
veld kunnen vinden. 
Willem Brouwer heeft in zijn e reisbeschrijving aange-
toond, dat de s ons hierin ver  vooruit zijn. Als Tjipk e 
Visser  zijn schouders daar  ook eens onder  wil zetten, dan zal hij 
hoogstnuttig werk kunnen doen; het jaarboekje is daarvoor  aan-
gewezen, omdat de daarin voorkomende overzichten toch feite-
lij k geen andere tendenz hebben dan belangstelling te wekken 
voor  de kunst van heden, die alleen door  samenwerking van de 
verschillende kunstvakken is vooruit te brengen. 

(Slot volgt). 
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B. COTTAGE . 
: Veluvensis. 

Beantwoordt geheel aan het programma; geeft een goed type 
van een cottage, in hollaudsch karakter  en is zoodanig bestu-
deerd, dat het op enkele kleinigheden na voor  uitvoering ge-
schikt zou zijn. t teekenwerk is zeer  klaar  en beschaafd, de 
geheele inzending is smaakvol verzorgd. 

: „Cottage" . 
s een variant grooter  dan het vorige motto en hoewel van ge-

lijk e waarde wat betreft geheele opzet, wijze van teekeuen en 

smaakvolle verzorging geeft het tot meerdere op-
merkingen aanleiding. 
Zoo is het trapbordes verdieping minder  goed 
verlicht , de W.C.'s zoowel op heganen grond als 
op de verdieping zouden door  smalle lichtsple-
ten zonder  schade aan de gevels, direct licht en 
lucht kunnen verkrijgen , terwij l bij  de indeeling 
van de houten stijlen der  warande had moeten 
vermeden worden, dat deze juist in de assen der 
achtergelegen deuren vielen. 

: .. Tanah Sirah". 
e platte gronden zijn goed bestudeerd, uitge-

nomen dat een afzonderlijk toilet ontbreekt. 
e geheele opzet vertoont een juist begrip van 

een cottage. t ensemble zou aan eenheid ge-
wonnen hebben door  het aannemen van gelijke 
nokhoogte voor  de geheele kap. t teekenwerk 
is goed en de ontwerper  van deze inzending geeft 
blij k wel begrepen te hebben, waarmee bij  de af-
werking voor  een prijsvraa g kan worden vol-
staan. 

o Compact ". 
t het oog op het gebruik van het toilet, en in 

het voordeel van het zitje in de cosey corner  had 
de ingebouwde kast in de hal beter  vervangen 
kunnen worden door  een deur  in het toilet, het-
welk nu alleen van uit de entree bereikbaar  is. 

5 
t ontbreken van een stookplaats in de woon- Afb. 11. P 

kamer is in ons klimaat niet te verdedigen al vat 
men een cottage ook alleen als zomerverblijf 
op. t verdiepingplan komt logisch voort uit de indeeling van 
den beganen grond. Badkamer ware beter  in de nabijheid der 
groote slaapkamer gelegen. l niet geheel pretentieloos en 
niet bepaald . vertoonen de gevels den handigen en 
frisschen opzet; jammer dat de voorgevel, vooral door  de i aam-
verhoudingen in waarde zooveel achter  staat bij  den zeer  ge-
slaagden zijgevel. t teekenwerk verraadt een ervaren hand. 

o  (in kleur  met perspectief). 
n het algemeen staat de plattegronden achter  bij  de gevels. e 

cosey corner  ligt ongunstig in het plan ingekleed en mist. door 
het ontbreken van een raam, uitzicht naar  buiten, wat het aan-
trekkelijk e van een dergelijk hoekje juist vraagt. e ligging 
heeft vermoedelijk ook tengevolge dat de trap ongunstig is ge-
projecteerd, waardoor  beneden in de hal zeer  weinig ruimt e 
overblijft , terwij l op de verdieping veel te veel ruimt e aan het 
woongedeelte wordt onttrokken. 
Om de woon-eetkamer te mogen opvatten als woonkamer met 
eenigszins afgescheiden eethoek, had de kamer wel wat breeder 
ontworpen mogen zijn, terwij l door  eene betere plaatsing van 
den schoorsteen het vertrek gezelliger  in te deelen zou zijn. t 
dienstgedeelte is zeer  goed ondergebracht, terwij l de verdieping 
logisch voortkomt uit den beg. grond. e gevels geven een zeer 
aantrekkelij k type cottage weer, en behalve dat de kniklijni n 
de kap beter  wat lager  ware genomen, is het geheel zeer  goed 
van verhouding en bezit de noodige eenvoud en landelijkheid, 
als voor  een dergelijke opgave gewenscht. 
Teekenwerk verdienstelijk. 

:  (in potlood). 
n 't algemeen een duidelij k plan, waarbij  de ruimt e op de ver-

dieping zeer  goed is benut, maar  aanleiding geeft tot minder 
aangename verhoudingen in de afmeting der  vertrekken. 

t toilet had beter  uit de hal dan uit de voorkamer bereikbaar 
kunnen zijn. e gevelarchitectuur  is eenvoudig en aantrekkelijk , 
terwij l daarin de verschillende ruimten zeer  goed tot uitdruk -
king komen. Jammer dat het verschil in waarde van hoofd- en 
dienstingang niet tot haar  recht komt. 

t teekenwerk is correct. 
: ..Buiten ".  (in potlood). 

e indeeling is wel geslaagd, hoewel de verdieping veel zweven-

svraag ..Cottage". o „Veluvensis" . Eerste Prijs. 
Ontwerper  A.Smit. 

de muren vertoont. t toilet ware beter  direct uit de hal be-
reikbaar geweest. g en afmetingen der  vertrekken af-
zonderlijk zijn zeer  goed. Gevels en kapvorm zijn aantrekkelij k 
en rustig en het geheel behoort tot de goede oplossingen van de 
opgave. 

: ..Noord". 
e keuken is te ver  van de woonkamer verwijderd , terwij l in 

het algemeen de samenhang tusschen dienst- en woongedeelte 
te gecompliceerd is. e gezochte vorm van portaal verdieping en 
bordes van de trap ontnemen te veel aan de beschikbare ruimt e 
voor  de nu betrekkelij k kleine en hoekige slaapkamers. Waartoe 
moet de groote zolder  dienen, waar  de dienstbodekamer reeds 
op afzonderlijke zolderruimte is ondergebracht? t topje in 
den voorgevel doet erg klein tegen het reusachtige dakvlak. 
welk laatste het geheel ook topzwaar  maakt. e linker  zijgevel 
vooral is weinig geslaagd, 't Geheel is makkelij k en vlot ge-
teekend. 

: ..Hout en Steen". 
g beg. grondplan is wel goed, alleen had de kast naast 

het zitje beter  tot verruimin g van dit laatste benut kunnen wor-
den, terwij l de entree tamelijk benepen is. e planindeeling op 
de verdieping volgt niet uit die van den beg. grond, terwij l vooral 
de W. C. ongunstig is gelegen met het oog op licht en afvoer. Wat 
de gevels betreft dient opgemerkt dat de drie voornaamste top-
gevels te weinig eenheid van behandeling vertoonen. 
Teekenwerk goed 

o : ..Houdt braeve standi". 

Goede beknopte planindeeling. maar  een toegang van buitenaf 
naar  de bijkeuken zou nog zeer  gewenscht zijn. e verhouding 
van de lichtopeningen in de gevels is zeer  geslaagd. t ontwerp 
zou een goed Cottage type vormen, wanneer  niet de samenhang 
in het geheel verbroken werd door  het noodeloos veroverbou-
wen van de slaapkamer op de verdieping naast het terugtreden 
van het gevelvlak tor  plaatse van de ingebouwde warande, waar-
door  deze ruimt e als een te op zich zelf staand motief tot uitdruk -
king wordt gebracht. 
Teekenwerk goed. 

o „Jo." 

t beg. grondplan is over  het algemeen goed. e cosey corner 
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Niettegenstaande de kap zich 
logisch uit het grondplan ont-
wikkel t kan de totale dakwer-
king niet bekoren. 

: „Zomerdag". 
e woon- eetkamer moest als 

een vertrek worden opgevat, 
terwij l de bijkeuken een toe-
gang naar  buiten had kunnen 
hebben. n de warande 
aan beide einden gesloten wa-
re, zou er  zeer  aanleiding zijn 
de toegang in het midden der 
warande te prononceeren. e 
verdieping volgt logisch uit 
het beg. grondsplan. en is goed 
verlicht . e buitenarchitec-
tuur  is redegevend, waarbij 
echter  de serre een minder 
fraai aanhangsel vormt. Tee-
kenwerk niet zorg behandeld. 

:  (verdunde 
inkt) . 

t plan vertoont goede op-
lossingen. e bijkeuken is ech-
ter  meer  een dienkamer en 
heeft geen toegang naar  buiten. 
e onlogische afschuiningen 

is een beetje aan den kleinen kant, terwij l de serre als kleine ser-
re, met stookplaats te gewichtig doet. Verdieping muren staan 
niet overal op die van den beganen grond. Overigens maken de 
gevels een frisschen en prettiger) indruk , waarbij  echter  de oplos-
sing van den schoorsteen, vooral bij  den overgang van den uit-
bouw der  cosey corner, een minder  geslaagd element vormt. 
Teekenwerk zonder  pretentie. 

o ..Zomer" (op gele fond). 
n het algemeen verdienstelijk plan. waarbij  echterdebijkeuken 
meer  als doorgang dan als spoelkeuken behandeld is. t is te 
betreuren, dat een dergelijk plan niet tot een meer  rustigen op-
bouw geleid heeft. e onrust ontstaat voornamelijk door  te 
groote verscheidenheid van architectonische motieven. Niette-
genstaande de ontwerper  zich in de keus der  motieven en zelfs 
in de wijze van opmerken niet voldoende zelfbeheersching heeft 
opgelegd, is het geheel tot een smaakvolle teekening verwerkt. 

: „Zomers buiten." 
Platte grond is wel bestudeerd. e slaapkamers zijn overliet 
algemeen te klein en enkele niet mooi van vorm. Er is te veel 
ruimt e aan gang en portaal geofferd. 
n de gevels is één karakter  goed doorgevoerd. t aanloopen 

van de gootlijsten tegen de dakvlakken der  lagere gedeelten doet 
niet pretti g aan. t juiste cottage karakter  ligt niet in dit ont-
werp, en het geheel zou beter  aansluiten bij  gesloten bebouwing 
aan den buitenkant eener  stad. Teekenwerk correct. 

o „Zomerlust." 
e serre is niet harmonisch met het overigens goede geheel ver-

werkt. t komt vooral in de gevels uit. Verdieping hoewel goed 
van indeeling volgt niet uit de indeeling beg. grond. Gevels nogal 
braaf. e groote ontwikkeling der  eindgevels doet schade aan 
het cottage karakter . Wat de opwerking van de teekening aan-
gaat, dient opgemerkt, dat de schaal van het omgevende ge-
boomte te klein is. waardoor  het geheel een ongunstige afmeting 
aanneemt. 

: ..Bouwstudie". 
e cosey corner  is niet gelukkig onder  de trap gesitueerd, ter-

wij l de hal geen direct uitzicht naar  buiten heeft. t portaal 
tusschen woonkamer en keuken behoort tot de gelukkige vond-
sten. l de verdieping goed uit den beg. grond voortkomt, 
zijn de slaapkamers klein en meerendeels onprettig van vorm. 
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van hoeken leiden tot geforceerde uitingen in de buiten-
architectuur. vooral wat de kap betreft, speciaal bij  de 
hoekkepers. 

n de top boven, overdekt balkon op de warande was weg-
gelaten zou het geheel aan rust hebben gewonnen e roeden-
verdeeling van de woonkamerragen is nogal gezocht. 

o : .. Time is money". 
e serre met schoorsteen is overdreven gewichtig, terwij l een 

overdadig aantal kasten in de woonkamer deze niet aan intimi -
teit doet winnen, en geen wand voor  het plaatsen van meubels 
overlaat. Ongunstig werken de raamstijlen op de hoeken dei-
gevels onder  de kap. waardoor  aan deze laatste de noodige 
stabiliteit wordt ontnomen. e verschillende afmetingen der 
vertrekken zijn in de gevels niet tot uitdrukkin g gebracht. t 
opendraaien der  luiken onder  den overbouw van de verdieping 
zal met het oog op de consoles wel bezwaren opleveren. r 
het uit de as plaatsen van het raam van de traphal zal de ver-
lichtin g der  trap binnen minder  aangenaam zijn. 

: ..Country life". 
e cosey corner  is zeerbenauwd.de woon-eetkamer door  noo-

deloos diepe en vele kasten slecht van verhouding. Een dienst-
gang overdadig. e keuken en bijkeuken ware beter  niet ge-
scheiden. t bewonen der  verdieping zou zeer  zeker  verge-
makkelijk t worden door  het weglaten van de overbodige af-
scheiding op het portaal der  verdieping. 

t silhouet van het geheel is zeer  verbrokkeld, terwij l het 
verschillend behandelen van de topgevels ongemotiveerd is. 

t cottage type is wel bereikt en de vertrekken zijn naar 
buiten behoorlijk tot uitdrukkin g gebracht. 

o : „Juist op tijd". 
e hal is te klein, terwij l een zitbank tegen de trap moeilijk als 

een oplossing voor  een cosey corner  is te aanvaarden. e woon-
kamer heeft geen aangenamen vorm. hetgeen door  de serre nog 
meer  wordt geaccentueerd. Voor  menbelen is geen plaatsing te 
vinden. Bijkeuken is als dienkamer opgevat. l de warande-
wel wat groot is. is deze in den gevel verdienstelijk verwerkt. 

e slaapkamers zijn al te klein. e raainverdeeling in den 
buitenmuur  der  badkamer stemt niet overeen met de planindee-
ling en doet daarachter  een vertrek vermoeden. Over  het alge-
meen doen de gevels rustig en pretti g aan. 

: ..AT.  Z". 
e gezwaaide entree is zeer 

benepen en leidt tot gefor-
ceerde hoekoplossing. e bij -
keuken is niet meer  dan een 
portaaltj e van de keuken naar 
buiten. Een afzonderlijk toilet 

l de kapvorm 
zich logisch ontwikkelt uit het 
grondplan, worden de dak-
schilden te veel gebroken,door 
de met onnoodige nadruk be-
handelde afdekkingen, der  tot 
groepen vereenigde slaapka-
mervensters. 

o : ..Avec toil de roseaux". 
e cosey corner  is te klein 

opgevat, terwij l de hal alle 
directe uitzicht mist. Wat de 
opbouw betreft, laat de samen-
hang tusschen middengedeelte 
en twee zijvleugels te wen-
schen over, waardoor  de in-
druk van drie verschillende 
woningen gemaakt wordt. t 
is wel het gevolg van de hier 
overdreven en ongemotiveer-
de zucht naar  een symmetri-
sche planindeeling. Teeken-
werk is serieus. 

Afb . 13. Prijsvraag ..Cottage". o „Compact" . e Prijs. 
Ontwerper  wenscht onbekend te blijven. 

o : ..Als ik des zomers". 
e woon-eetkamer is niet gunstig van grondvorm en de plaat-

sing van de stookplaats bedenkelijk. Overigens vertoonthetplan 
goede kwaliteiten. 

e rondbogen van de overbouwde warande zullen in den gevel 
niet gelukkig werken, vooral waar  zij  niet samenvallen met de 
as van de geheele conceptie. t geheel is vlot geteekend. 

: ..Handvorm". 
Cosey corner  en hal zijn niet tot een geheel verwerkt. e vesti-
bule doet grooter  als de hal, welke laatste niet meer  dan een 
gang is. e opvatting van de overige ruimten is zoo breed, dat 
het geheel te groot is geworden. t cachet van cottage zit wel 
in dit plan. en het geheel is serieus en smaakvol geteekend. t 
architectonisch talent van den ontwerper  staat achter  bij  zijn 
teekenvaardigheid. e kap volgt niet uit den plattegrond, waar-
door  noodelooze platten ontstaan, terwij l de ramen van de ver-
dieping vreemd ten opzichte van die van den beganen grond 
zijn geplaatst. 

o : ..Sine labore nihil." 
e planindeeling is in het algemeen goed. hoewel de serre niet 

meer  dan een erker  formeert. t traplich t heeft niet te verde-
digen afmetingen aangenomen waardoor  een hiaat in de gevels 
ontstaat, welke overigens een aantrekkelij k karakter  vertoonen. 

t teekenwerk is goed verzorgd. 

: „AT. " 
e plattegronden zijn in hoofdzaak goed. e bijkeuken heeft 

geen toegang naar  buiten en wel naar  de kamer. t laatste is 
zeer  zeker  ongewenscht. 

e gevels hoewel natuurlij k uit het plan voortkomende, missen 
cachet door  de te groote ramen en minder  juiste verhoudingen. 

: „Nelly." 
e omtrek van begane grondplan is nogal gezocht. e verbin-

ding tusschen kamer en keuken ongewenscht. evenals de plaats 
van de bijkeuken tusschen de hal en de keuken. Afkeurenswaar-
dig is de afscheiding tusschen kamers op de verdieping te nemen 
op het hart van een raamstijl . e binnenmuren der  verdieping 
strooken niet met die van het begane grondplan. e gevels zijn 
in het algemeen rustig en niet zonder  verdienste, waaraan echter 

de niet rythmisch aangebrachte bogen van de warande schade 
doen. 

o :  (Op donker  carton). 
e ruimt e voor  hal. vestibule, cosey corner  en trapruimt e is niet 

in verhouding tot het woongedeelte en had meer  tot een geheel 
verwerkt dienen te worden. e woon-eetkamer is indirect ver-
licht , terwij l de schoorsteenen van woonkamer en keuken op de 
verdieping niet voorkomen. e buitenarchitectuur  verraadt een 
fij n begrip van verhoudingen en afmetingen. e nuttelooze 
ruimt e boven de warande werkt naar  buiten niet fraai, terwij l 
de scherpe top in den voorgevel gecontrasteert met den botten 
dakvorm van den overigen bouw. Teekenwerk is verdienstelijk. 

:  Nest, das Best." 
e verbinding tusschen keuken, woonkamer en warande is ge-

slaagd. e bijkeuken heeft geen toegang naar  buiten. Planin-
deeling overigens goed. n den gevel is te betreuren dat de 
schoorsteen te veel tot uitdrukkin g gebracht en slecht beëindigd 
is. terwij l de serre beter  door  balcon, vanuit de slaapkamer toe-
gankelijk, ware afgedekt. t gebruik van te zwaar  hout in den 
topgevel werkt niet aangenaam. 

: ..Simplex." 
e hoofdvertrekken op beganen grond zijn wel goed. e vesti-

bule te klein en de warande te groot. Toegang kelder  is wel wat te 
laag. n noch bijkeuken hebben directe toegang naar  buiten. 

e verdiepingindeeiing is minder  goed. e hoekoplossing boven 
de platte afdekking van de cosey corner  zweeft en is dus oncon-
structief. e architectuur  neigt tot het cottage-karakter, maar  is 
vri j  dor. e ramen van de woonkamer zijn buiten verhouding tot 
hare afmetingen. 

:
e warande is buitensporig groot to van het woonhuis. e bij -

keuken is meer  als dienkamer opgevat. e verdieping is nog al 
grilli g van omtrek en komt niet logisch uit den beganen grond 
voort. e gevels zijn ten zeerste gebrokkeld enniissen alle een-
heid en rust. t geheel is meer  type landhuis, dan cottage. 

: „Buiten"{op  notenbalk). 
t plan heeft in het algemeen verdienstelijke -
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kamer is niet gevraagd, doch goed gelegen. t plan wordt wel 
wat groot voor  cottage. e gevelarchitectuur  vertoont een vaar-
dige hand en bezit landelijk karakter . e westgevel is het best 
gecomponeerd. e opeenstapeling echter  van negen stuks trap-
ramen geeft een te veel in dezen gevel, terwij l de uitgebouwde 
bijkeuken afbreuk doet aan het geheel. e schoorsteenoplossing 
ontwikkelt zich rationeel uit den plattegrond, maar  schaadt aan 
de topcompositie van den oostgevel. Teekenwerk goed. 

: ..B.& V". 
n het algemeen een beknopt plan, waarbij  echter  de entree te 

groot genomen is tegenover  de andere ruimten. e bijkeuken is 
te klein en heeft geen toegang naar  buiten. e warande is als 
tuinkamer opgevat, terwij l de serre niet meer  dan een erker  is. 

e verdiepingmuren zijn goed op die van den beg. grond ge-
plaatst. 
Wat de gevels betreft is de top in het wolfeinde van de kap niet 
fraai, terwij l de snijding van de dakvensters op de hoekkepers 
mede tot de zwakke zijde van dit ontwerp behoort. 

(Wordt vervolgd). 

® . 
E N T E . 

ÜF8 

I 

e Amsterdam heerscht onder  de bouwheeren, bou-
wers en architecten ontevredenheid, omdat de beslis-

y ~z>j l ïUJsing van B. en W. op aanvragen tot bouwvergunning 
^ 1 m (die volgens art. 25 der  Amsterdamsche Bouwver-

ordening binnen één maand, na dagteekening van 
het bewijs van inlevering der  aanvrage, moet genomen worden) 
hoogst zelden in dien gestelden termij n afkomt. 

t officieel verslag van het Gemeentelijk Bouw- en Woning-
toezicht bevestigd dit. Van de 911 + 790 + 259 + 7 of 1967 aan-
vragen (waaronder  niet begrepen zijn de aanvragen voor  be-
bouwing op Gemeentegrond, die verkocht, in erfpacht of in huur 
uitgegeven is), werd de termij n slechts 911 keer  aangehouden. 
Bij  259 aanvragen is die termij n zelfs tot drie maanden verlengd. 
Of het een groot bouwwerk is en zeer  gecompliceerd, of wel dat 
het een hoogst eenvoudig verbouwinkje betreft, het is gewoon-
lij k usance.dat als één maand voorbij  is, adressant een schrijven 
ontvangt van B. en W. dat zij  hebben besloten dezen termij n 
met één maand te verlengen. 

Nu staat in art. 25 duidelijk , dat dit slechts geschieden zal we-
gens gewichtige redenen en dat een korte opgave der  redenen 
den aanvrager  schriftelij k zal worden medegedeeld. ' 

t laatste gebeurt in het algemeen nooit. 
t het nu niet op den weg van het r  van de . 

t. Bev. d. Bouwkunst om een onderzoek in te stellen, waarom 
dit niet geschiedt ? of wel om aan te dringen, dat dit wèl zal ge-
schieden ; óf wanneer  er  geen gewichtige redenen vermeld kun-
nen worden, en er  die zeker  ook niet zijn, B. en W. te verzoeken, 
dat het maximum van een maand dan niet onnoodig overschre-
den worde ? 

t onnoodig lang uitblijve n van bouwvergunningen toch geeft 
steeds aanleiding, als boven gezegd, tot groote teleurstelling 
voor  bouwheeren, bouwers en architecten. 
Bouw waar  haast bij  is, kan niet op tij d gereed komen, hetgeen 
tot veel bezwaren aanleiding kan geven bij  aangegane verbin-
tenissen met derden, een geschikte termij n van aanvang eener 
exploitatie van zaken, fabrieksbouw, enz., terwij l vaak het 
gunstig bouwseizoen nog juist verloopt, waardoor  het bouwen 
langer  duurt en veel kostbaarder  wordt, of om die reden onbe-
paald moet worden uitgesteld, enz., enz. 

 A.  der  t. Bev. d. Bouwk. 

t komt ons voor, dat het antwoord op de vraag der  .Eenige 
A. "  door  het Bestuur  der  Afdeeling Amsterdam van de . 
t. Bev. der  Bouwk gegeven moet worden.

. G N O P -

G E N . 

r  de , 

Vergun ons naar  aanleiding van het in het „Bouwkundi g Week-
blad" , No. 7 van 14 Februari 1914 opgenomen schrijven onder 
datum 11 Februari van de Permanente Prijsvraag-Commissie in 
verband met het programma der  door  de Vereeniging „Schoon-
heid in Opvoeding en Onderwij s uitgeschreven prijsvraag voor 
de inrichtin g en versiering van een schoollokaal, het volgende 
mede te deelen. 

Vermoedelijk is dit schrijven, gericht aan de Besturen der  Con-
stitueerende Vereenigingen, *) voorbarig gepubliceerd, omdat 
daarin aan die Besturen werd voorgesteld onze Vereeniging op 
een punt iu het programma te wijzen, dat misschien moeilijk -
heden zou kunnen veroorzaken. 
Wij  gaan van deze onderstelling uit, omdat wij  tot heden noch 
van de Permanente Prijsvraag-Commissie, noch van een der 
Constitueerende Besturen eenig schrijven ontvingen. (**) 
Nu die brief eenmaal gepubliceerd is, zonder  onze Vereeniging 
in deze kwestie, welke voor  ons en onze prijsvraag van groot 
belang is, te kennen, stellen wij  er  prij s op te verklaren, dat de 
door  de P. P. C. gewraakte clausule, n.1. e 3 bekroonde ontwer-
pen blijven het eigendom der  Vereeniging. Zij  kan daarmede 
handelen zooals zij  goedvindt", zoodanig moet worden opgevat, 
dat de geestelijke eigendom door haar niet aangetast kan worden. 

e Vereeniging behoudt zich alleen het recht voor  de 3 ontwer-
pen waar  en wanneer  zij  dat noodig acht te exposeeren en ze in 
drukt e reproduceeren. 

e Vereeniging zal dus „d e ontwerpen niet buiten den ontwer-
per om ter  beschikking stellen van den eersten den besten beun-
haas, wien de bouw van een school wordt opgedragen", — dat 
zou in strij d zijn met het doel van haar  bestaan en haar  ver-
leden, — noch op eenigerlei wijze den geestelijken eigendom 
aantasten. 
U dankend voor  de opname, 

, 
(w. g.) J. . , Voorzitter. 

.. A. G. , Secretaresse. 

*) d is dit schrijven gericht aan de Besturen der  C.V., 
zooals trouwens uit den aanhef blijkt . 
**) Aan het slot van het schrijven der  P.P.C. aan de C V . stelt de 
P.P.C. voor  Uwe Vereeniging te wijzen op een onjuist punt in 
het programma Uwer  prijsvraag, of wel de P.P.C. te machtigen, 
dat namens de C V . te doen. Onlangs is die machtiging aan de 
P.P.C. gegeven en bij  het afdrukken van Uw ingezonden stuk 
zal Uw Bestuur  zeker  reeds in het bezit zijn van het schrijven 
der  P.P.C. 

Ter bespoediging is inmiddels afschrift van Uw ingezonden stuk 
aan de P.P.C. verzonden. 

E . 

ggj . 
Een villa-par k bij  den Amstelveenscheweg. Ten stadhuize 
te Amsterdam worden plannen voorbereid, om aan de grens der 
gemeente, tusschen Amstelveenschen weg en Amsteldijk , naast 
de uitbreiding-Zui d een villa-par k te stichten. e bouwgrond, 
destijds van den heer  ter e gekocht, zal dan niet opgehoogd 
worden, doch op voordeelige voorwaarden uitgegeven. 

. 
Gennep. Aan den heer  P. v. d. Weiden, r  Chef van Weg 
en Werken der  Noord-Brabantsch e Spoorwegmaat-
schappij  is met ingang van 1 i a.s. op zijn verzoek wegens ge-
zondheidsredenen eervol ontslag verleend. 

e r  van der  Weiden zal te Nijmegen gaan wonen en aan de 
N. B. . S. verbonden blijven als . 
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Schoonheidscommissie. Art i et e en Afd. 's Graven-
hage. t der  bemerkingen op de in eindredactie vast-
gestelde A. A. V. . Ontwerp 
voor  een villa. — t aesthetisch gedeelte van Stedenbouw, 
door . P. Berlage. Prijsvragen. Berichten. 

. 

t g . n B. Weekblad No. 50 en 51 heeft het 
r  medegedeeld, dat spoedig een vergadering van 

n zou plaats hebben ter  bespreking van het -
port betreffende de bij  de g van t te stellen eischen. 
opgesteld door  de commissie bestaande uit afgevaardigden van 
het . . v. , de . tot Bev. der  Bouwkunst, den 
Aann. Bond en den Bond van . in Nederland, welk 

t is gepubliceerd in B. Weekblad 1913, No. 11 en 12. 
Ten einde een practisch resultaat van deze bespreking te bevor-
deren, verzocht het r  den n vóór 
31 r  1913 hun eventueele opmerkingen betreffende het 

t te willen mededeelen aan het Bureau der . 
Aangezien geen opmerkingen ontvangen zijn, acht het -
bestuur  een vergadering van n niet meer  noodig 
en zal het in zijn vergadering van 17 t a.s. het onderwerp 
nader  bespreken en het antwoord aan bovengenoemde Com-
missie vaststellen. n verband hiermede worden de Architect-

n alsnog in de gelegenheid gesteld hun eventueele opmer-
kingen in te zenden aan het Bureau der . t 402 
Amsterdam vóór  16  a.s. 

Schoonheidscommissie te Amsterdam. Naar  aanleiding van 
een schrijven van Burgemeester  en Wethouders aan de Schoon-
heidscommissie te Amsterdam, houdende mededeeling dat zij 
hebben gemeend hunne goedkeuring aan het ontwerp van het 

l t niet te moeten onthouden, heeft de Commis-
sie het volgende schrijven tot B. en W. gericht: 
Amsterdam. 4 t 1914. 

Aan 
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam 

e ontvangst van Uw geëerde missive d.d. 27 Februari 1914. 
No. 9922 P.W. erkennende, hebben wij  de eer  Uw College te be-
richten : 
dat wij  ten zeerste betreuren Uw besluit om. met terzijdestelling 

108 
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 ons advies, aan het indertij d ons ter  beoordeeling voorge-
legd ontwerp van het l . Uwe goedkeuring te 
hechten, 
dat in tegenstelling met de overweging.waaropblijkens genoemd 
schrijven de goedkeuring van Uw College steunt, wij  van oor-
deel blijven dat bij  uitvoering van het ons voorgelegde ontwerp, 
niet verkregen zal worden eene. Amsterdam waardige, monu-
mentale bouwkunstige schepping. 
en dat. welke gewichtige belangen, waarop in genoemd schrijven 
wordt gedoeld, er  ook mogen bestaan om eene spoedige tot-
standkoming van den bouw te wenschen. daarin toch nooit de 
aanleiding mag gelegen zijn om aan het bouwkunstig belang 
de vereischte aandacht en zorg te onthouden 

t spijt ons daarom Uw College te moeten berichten dat. ge-
zien het zeer  uiteenloopend inzicht dat inzake bouwkunstig 
schoon tusschen Uw College en onze Commissie blijk t te be-
staan, en waaruit de terzijdestelling van ons advies is voortge-
komen, wij  ons niet geroepen gevoelen onze plaats te blijven in-
nemen inde Commissie van Advies, en mitsdien besloten hebben 
ons mandaat ter  beschikking te stellen van de vereenigingen. die 
ons hebben afgevaardigd. 

 Commissie van advies in zake de 
bebomving van Gemeente-terreinen. 

was get. A.  G.BZN., Voorzitter . 
.. . J . . 

„  A. W . . 

A. A. . 

P A U  J . E . 

Aanteekening. 

t lid der  Commissie, de r  B. J . Ouëndag, afgevaardigde 
voor  het r  van de j  tot Bevordering 
der Bouwkunst, heeft niet deelgenomen aan de beoordeeling 
van het ontwerp l , doch verklaart zich ten 
aanzien van bovenvermeld besluit solidair  niet zijn mede-Com-
missieleden. 

was get. A.  G . B Z N . 

.. B. J , 
„  „ . J . . W , . 

.. .. A. W . 

.. .. A. A.
P A U  J . E . 
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„Ar t i et e en de j  tot Bevordering 
der Bouwkunst"  Afd . n . e besturen van bovenge-
noemde vereenigingen noodigen de leden met hunne dames uit 
tot het bijwonen van: ..une conférence avec 70 projections sur 
1'art et 1'industrie des indigenes en algérie et en inaroc (tapis, 
broderies, poterie, bijoux, etc.) par  monsieur  A. van Gennep, 
professeur  de 1'uni versité a Neuchatel"  op Zaterdag 7 t 1914. 
des avonds te acht uren in de bovenzaal no. 1 van Café -
dais. Groenmarkt 23. 

Namens de Bestaren. 
J. W. , 

Secr. Art. et
. G. . 

Secr.  T. B.  B. Afd.  Haag. 

T VA N N OP E N -
E E A. A. V. <'> 

§ 1. Contract van aanneming. 
 volgens . ( ) onnoodige inleidingsparagraaf geeft aan-

leiding tot diverse opmerkingen der . Zoo is voorgesteld 
..contract" te veranderen in ..overeenkomst". t is een stuk. dat 
alles Qmtrent werk en levering bepaalt; het woord bestek be-
hoeft dus niet meer  afzonderlijk genoemd te worden en bij  alle 
artikelen dient steeds te worden gesproken van de ..overeen-
komst". 
Al . 5. e uitdrukkin g ..aanbesteding bij  onderhandscheovereen-
komst"  wordt onjuist geacht. 

§ 2. Borgtocht. 
Waar aan de ééne zijde aangestuurd wordt op.uitsluitend zake-
lijke borgstelling, waar . voorstelt de tegenwoordige regeling 
met persoonlijke deskundige borgen alsnog toe te laten, kan vol-
gens het oordeel anderzijds de zakelijke borgstelling wel geheel 
vervallen. 
Waar . als persoonlijke borgen leveranc ie rs wil uitslui-
ten, de A.-B. daaraan nog toevoegt ook o n d e ra a n n e m e rs, 
hecht een der . daar  niets aan! 
Al . 7. e redactie (betreffende de geldswaardige papieren bij 
teruggang in koers, enz.) dient herzien te worden, opdat geen 
tekort op de borgstelling mogelijk zij. en zal het ontbrekende in 
geldswaarde moeten worden aangevuld. 
Al . 10. Niet opheffen van de verplichting van den borg bij  over-
lijden, moet aangevuld worden met ..faillissement en onder 
curateele stelling." 
Een der . schrapt ook al. 12 (aan wie de keuze is tot het be-
palen of de borgtocht persoonlijk of zakelijk zal zijn) omdat dit 
volgens hem reeds voortvloeit uit al. 2 (de borgtocht kan zijn 
zakelijk of persoonlijk). 

r . voorstellers in de gelegenheid zullen gesteld worden 
hunne bezwaren nader  persoonlijk toe te lichten, zal dit hen. die 
met de door  de . C. in eindredactie vastgestelde A V. het niet 
eens zijn. zeker  bevredigen. 

(') j  zij  her.nnerd aan het t der  Commissie -
schappij-Bond betreffende de concept A. V. der -
commissie (gepubliceerd in Bouwk. Weekblad 1912 no. 3 tot 7). 
aan de door  de e in eindredactie vastge-
stelde A. V. (welke den n tegelijkertij d met dit 
no. van het Bouwkundig Weekblad is toegezonden) en aan het 
antwoord van de , bevattend de beweeg-
redenen welke leidden tot verwerping van sommige voorstellen, 
iu het bovengenoemd rapport voorgesteld, welk antwoord ge-
publiceerd is in Bouwkundig Weekblad 1913. no. 39. 
(-) e wordt, wanneer  naar  het t van de 
afgevaardigden van de j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst en den Bond van Nederl. Architecten verwezen wordt, 
dit aangeduid niet ; de Vereeniging van e -
nieurs wordt aangeduid niet  ; de Aannemersbond niet A.-B ; 
de e met . C. enz. t overzicht zou te 
uitvoerig zijn geworden wanneer  overal de vei schillende ver-
eenigingen of voorstellers werden genoemd. 
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Vooruitloopen echter  op eventueele wijzigingen blijf t prae-
matuur. 
Wanneer deze § onveranderd blijf t of belangrijk gewijzigd 
wordt, is dat natuurlij k ook van invloed op andere §§ die ver-
band houden met borgstelling, waarop in het rapport . reeds 
is gewezen (als b.v. § 28 en 51). 
§ 3. Aanwijzing. 

Als het ..procesverbaal"  voorgelezen moet worden, wordt ge-
vraagd waar  en wanneer? 
Over  het al of niet teekenen van het procesverbaal en door  wie, 
bestaat geen eenstemmigheid; de . stelt voor  door  de e 
en een der  gegadigden, omdat men vreest, dat bij  niet-imperatief 
stellen der  onderteekening, de geldigheid van het procesverbaal 
zal kunnen worden betwist. 

e . achten het wenschelijk. dat gegadigden het procesver-
baal een belangrijk stuk onderteekenen; alinea 5 zou kun-
nen vervallen, daar  aan de e moet overgelaten worden of 
er  vragen zijn, die met de antwoorden in het procesverbaal die-
nen te worden opgenomen of niet. 
Alleen die vragen en antwoorden zullen worden opgenomen, 
welke beide partijen wenschelijk achten. 
Waar het meerendeel der  afgevaardigden . waren voor  aan-
wijzin g ter  plaatse, wordt deze opvatting niet gedeeld door 
de . (door  velen zelfs ve rkee rd geacht). 
Voorgesteld wordt te lezen: ..kan"  ter  plaatse geschieden. 

§ 4. Besteding. 
Al . 1 en 2 (omschrijving van onderhandsche overeen-
komst en aanbested ing bij ) worden 
door  de . onjuist en overbodig geacht. 

e omschrijving van hem. die als laagste inschrijver  zal worden 
beschouwd, is voorgesteld eenigszins te veranderen. 
Tevens is o.a. aan die omschrijving toe te voegen : ..degeen. die 
bij  zijn inschrijvin g geen voorwaarden stelt "  (?) 
Ook het geval, wanneer  alle inschrijvingen ..onvoorwaarde-
lijk "  zijn, wie of dan als laagste inschrijver  moet worden aange-
merkt, moet onder  het oog worden gezien. 
Verder  wordt voorgesteld, dat de aanbesteder  binnen 2 dagen 
beslist wie als laagste inschrijver  wordt aangemerkt en dat deze 
binnen dien termij n daarvan in kennis wordt gesteld. 

§ 5. Vereischten waaraan de aannemer moet voldoen. 
 op voorstel . door  de . C. overgenomen bepaling van 

Prof. van der s (dat leden eener  Vennootschap onder  firm a 
als aannemer niet worden toegelaten, wanneer  in de akte van de 
Vennootschap niet is bepaald, dat zij  als zoodanig voor  eigen 
rekening mogen handelen), wordt door  de . weer  geschrapt. 
n de praktij k is dit n.1. moeilijk te onderzoeken en kan het 

tot groote moeilijkheden aanleiding geven. 

§ 6. Gunning. 
Opmerkingen van de . maken de bepalingen in zake gunning 
laagste inschrijvin g enz. enz. van . (door  de . C. overgeno-
men) van ondergeschikt belang; zelfs is voorgesteld de bepaling 
omtrent gunning maar  te houden als bij  de tegenwoordige . 

e besteder  is vri j  en dan kunnen alle bepalingen vervallen. 
Al . 5. Bij  het kennisgeven van gemaakte vergissingen wordt ge-
weuscht een termij n te stellen (b.v. in uren). 
Al . 8. n plaats contracten (in verband met de opmerking bij  § 1) 
overeenkomst in tweevoud. 
Al . 11 en 12. Er  wordt op gewezen, dat geen voldoende ..straf"  is 
gesteld op het niet tijdi g terugzenden der  stukken (b.v het in al. 
10 genoemde depót-bewijs) en waardoor  de gunning vervalt. e 
schadeloosstelling van 10 "„  behoort op minstens 30 "  „  gesteld te 
worden. Bovendien kan een aannemer een aanbesteding al is 
het tegen schadeloosstelling in de War sturen en ongedaan 
maken, hetgeen moet worden voorkomen. 
§ 7. Aanbesteding. 

Opgemerkt wordt van ie zijde der . . dat bij  al. 1. registratie 
van al le stukken, toch niet alleen het bestek bedoeld is, en 
gewenscl't wordt daarvoor  te lezen, „overeenkomst en de 
daarbij  behoorende stukken". 

r  staat, dat . destijds vroeg om bij  „bestek"  o.a. 
ook de „teekeningen"  te uoemen, doch er  werd geantwoord, dat 
die. als zij  erzijn, onder  het woord „bestek'begrepen zijn.(Zi e ook 
§49 al 1). (Niettemin werd zoo veel mogelijk aan het verzoek vol-
daan door  de toevoeging: zoo noodig door  teekeningen toege-
licht". ) Ook is merkwaardig het verschil tusschen sommige ge-
zichtspunten van den r  en den Architect. 
Zoo werd o.a. opgemerkt, bij  dezelfde al., door  eerstgenoemde, 
dat niet alle zegelgelden ten koste van den aanbesteder  kunnen 
worden gerekend, want: de aanbesteder  is het , de pro-
vincie, gemeente of het waterschap! (Zie ook de opmerking bij 
§15 en §32. 

§ 8. Overdracht van het werk. 
t de . C. bezwaar  gehad de bepaling omtrent het noemen 

van namen van onderaannemers in het inschrijvingsbilje t over 
te nemen, zoo hebben blijkbaa r  de . met het rapport . 
geen rekening gehouden met de daar  gemaakte opmerkingen, 
omdat door  hen wederom op het noemen der  namen aangedron-
gen wordt. e . toch had aangegeven, dat in sommige ge-
vallen zulks niet mogelijk is en stelde voor, dat telkens bij  voor-
genomen bestedingen aan onderaannemers mededeeling nioet 
worden gedaan. 
Enkele nader  voorgestelde redactie-wijzigingen zijn van min-
der belang, kunnen buiten nadere bespreking blijven en over-
genomen worden. 

§ 9. Verplichting van den aanbesteder. 
Voorgesteld is o.a. om te schrappen: t de aanbesteder  den 
aannemer in de gelegenheid stelt het werk te verrichten" . 

j  zal het toch niet beletten ! 
Als hier  soms mee bedoeld wordt het verstrekken van „opslag-
terrein" , dan moet dat vermeld worden, zoo ook of dat „ ind e 
gelegenheid stellen"  kosteloos geschiedt. 
Bovendien heeft de aanbesteder  zooveel verplichtingen meer. 
die hier  niet alle genoemd zijn, of kunnen worden genoemd. 

t het door  de . C. toegevoegde woord „tijdig"(naa r aanleiding 
van de gemaakte opmerking ) wordt gevreesd, dat dit woord 
aanleiding tot geschil zal opleveren. Wie beslist wat tijdig is ? 
§ 10.

e door . toegevoegde al 3 moet aangevuld worden met 
e of plaatsvervangers, bij  al. 4 „d e aan den aannemer te 

geven bevelen"  aanvullen met „of opdrachten". 
t voorstel van de zijde der . om al. 5 te schrappen, omdat 

als regel moet aangenomen worden, dat de volmacht van den 
gemachtigde van den aanbesteder  (dus ook de plaatsvervangers 
van de ) al les omvat ook besteks-afwijkingen en op-
dracht van meerder  werk. zal wel eens goed onder  het oog be-
hooren te worden gezien ! 
Wenscht de aanbesteder  die uitgebreide volmacht niet te geven, 
dan kan hij  veiligheidshalve dit den aannemer mededeelen. (?) 
Wordt door  den voorsteller  nader  toegelicht. 

§ 11. Verplichting van den aannemer. 
e §, geheel overgenomen volgens voorstel . werd van de 

zijde der . niet geheel goedgekeurd ; door  de . is voorge-
steld om een vroegere onbillijk e bepaling — „dat de aannemer, 
verplicht is zonder  vergoeding datgene bij  te leveren, wat ken-
nelijk tot het werk behoort"  weder  op te nemen. 
Voorts een verbetering bij  al. 2: j  (of zijn gemachtigde bedoeld 
bij  § 12) volgt daarbij  de orders van, enz.: 

§ 12. Gemachtigde van den aannemer. 
Enkele niet zeer  belangrijke opmerkingen werden gemaakt, o.a. 

, dat. zooals de bepaling nu luidt , de aannemer telkens andere 
gemachtigden kan stellen (?), 
dat de e desgewenscht de macht moet hebben, dat een 
gemachtigde op bepaald aan te wijzen plaats moet gesteld, het-
geen bij  onderhoudswerk voordeel kan hebben en ook dat 
„directie "  bij  al 2 door  „aanbesteder"  moet vervangen worden. 

§ 13.  der bouwstoffen. 
Geen vereeniging heeft bezwaar tegen deze §; een kleine re-
dactie-wijziging alleen is voorgesteld. 

§ 14. Afbraak. 
Als boven. 

§ 15. Gevonden voorwerpen. 
s nog voorgesteld „op de bouwplaats"  te vervangen door  „op 

het werkterrein" . Een ingenieur  kan bijv . bij  baggerwerk niet 
spreken van bouwplaats 

§ 16. Assurantie. 
Voorgesteld wordt om „assurantie"  door  „verzekering"  te ver-
vangen. 

e verzekering van „aangevoerde"  materialen aan te vullen met 
„en goedgekeurde"  enz. 
„Uitgevoerde werken"  te preciseeren met „doorhem (aannemen 
uitgevoerde werken". 
Bij  al. 5 wordt gevraagd: hoe wordt de waarde bepaald van 
het onbeschadigd deel ? 

§ 17. Aanvang van het werk. 
Voorgesteld al. 1 en 2 te verwisselen. 
n dat geval moet bij  al. 1 toegevoegd : n elk ander  geval". 

Al . 2. e bedoeling scherper  te omschrijven door  te lezen : wan-
neer  een datum van op leve r i ng in de overeenkomst is be-
paald, dan staat het den aannemer vri j  onmiddellij k enz. te be-
ginnen, tenzij  in de overeenkomst een datum van aan vang is 
vastgesteld. 
Architecten schrijven gewoonlijk in hun bestekken voor. dat 
zoodra het werk gegund is endecontractengeteekendzijn.de 
aannemer een aanvang maakt met het werk. 

§ 18. Toestand van het terrein bij den aanvang van het werk. 
Al . 3. Voor  „kosten"  wordt voorgesteld te lezen „werke n of leve-
ringen" . 

§ 19. Vergissingen. 
Een paragraaf, die geen aanleiding gaf tot nadere opmerkingen, 
tenzij  dat in al. 2, 3e regel v. o. het woord „juist "  wel kan gemist. 

e bepaling betreffende den Staat van Aanwijzing werd op voor-
s tel van den . B. door  de . C. overgenomen. 

Besteksafwijkingen, meer en minder werk, enz. 
Behalve eenige redactie-veranderingen en aanvullingen en vra-
gen van niet overwegenden aard wordt van ingenieurs zijde het 
voorstel . om de paragraaf-wijzigingen r en minder 
werk en Verwisseling van werk en "  weer  te splitsen, 
niet ondersteund. 
Ook werd geen aanmerking gemaakt over  het uitschakelen van 
art. 1646 (zie ook al 14). 

r  een architect werd voorgesteld, deze geheele alinea te doen 
vervallen. Al . 4 toch. meent hij . regelt wekelijks reeds de vast-
stelling van werk buiten bestek, doch kan aanleiding geven tot 
teleurstelling bij  den bouwheer  als hij  straks de volledige afre-
kening ontvangt. 

t is daarom beter  art. 1646 BW . te behouden en den bouwheer 
telkens in kennis te stellen van de totale extra kosten voor 
werk buiten bestek (zal dat altij d mogelijk zijn?) en zijn schrif-
telijk e goedkeuring te vragen. 

e door  de . gemaakte opmerking, dat aan die wekelijksche 
lijsten de hand niet wordt gehouden, schijnt aan de aandacht 
van dien architect te zijn ontglipt, of wel hij  dacht er  over  als 
destijds de . C. die deze nalatigheid geen motief oordeelde om 
rekening mede te houden. 
Een ingenieur  deed nog het voorstel in al. 1 te lezen voor 

"  „Aanbesteder"  en in al. 4. (waar  sprake is van werk 
buiten bestek) in de voorafgaande week verricht , achter  „voor -
afgaande week"  te lezen: „o p last van den aanbesteder" 
en verder  al. 14 te wijzigen door  inplaats van het „gemis van de 
schriftelijk e opdracht van de „d i r e ct i e"  te lezen, die van den 
„ a a n b e s t e d e r"  (Gezien in het licht van § 10. zou de opdracht 
van Aanbesteder. e d.i. zijn gemachtigde of hare 
plaatsvervangers gelijkwaardig zijn (?) 

l het niet de bedoeling was met deze voorgestelde wijzi -
ging het principieel bezwaar  van den architect te ondervangen, 
zou dat schijnbaar  een oplossing blijken te zijn. Schijnbaar 
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want zooals  B. aantoonde, moet in sommige ..bizondere"  bijv . 
spoedeischende, gevallen, de d i rect i e direct beslissen en zal 
weder  een nieuw bezwaar  ontstaan, wanneer  met deze gevallen 
geen rekening wordt gehouden. 
Wat wél en wat niet een bizonder  geval is. geeft ook aanleiding 
tot verwarrin g bij  verschil van opvatting. 

e gewenschte wijzigingen in deze belangrijke § evenals die 
betreffende Borgtocht e.a. zal door . voorstellers wel 
nader  persoonlijk aan de . toegelicht mogen worden. 

§ 21. Schorsing van het werk. 
Behalve de overgenomen al. van , kan hij  al. 1 ..tijdelijk " 
geschrapt worden ; schorsing sluit ..tijdelijk "  uit. 

§ 22. Staking van het werk. 
Bij  al. 1 moet ..werk"  aangevuld met ..of de levering"  en ..te doen 
staken"  met ..geheel of gedeeltelijk". 

§ 23. Onuitvoerbaarheid. 
Waar door  de . de . is gewezen op het gevaarlijke van op 
enkele plaatsen te schrijven : ..tenzij  het bestek anders bepaalt.' 
zoo wordt ook de aandacht gevestigd op het overbodige en 
ongewenschte waar  bij  § 54 de beslechting van geschillen in 
den vollen omvang is geregeld, om dan bij  bepaalde gevallen, 
zooals hier, bij  al. 1 nog eens dat recht van arbitrage te gaan 
vaststellen en de gevolgen van de uitspraak te regelen. 
Alleen heeft de aannemer het recht te vorderen, dat het ont-
werp zoodanig gewijzigd wordt, dat de uitvoering mogelijk 
wordt (zie al. 3 en vervolgens) en heeft hij  recht op vergoeding 
voor  meer  of minder  werk. Ontstaat hierover  geschil, dan is dit 
geregeld bij  § 54. Geschillen. 

Naar  aanleiding daarvan komen nog andere vragen aan de orde. 
Wordt  alleen technische onuitvoerbaarheid of soms ook 
f inant ieele onuitvoerbaarheid (van den aannemer) bedoeld? 
bijv . wegens schaarschte van voorgeschreven materialen, onver-
wachte stijging van prijzen, enz., die eigenlijk niet tot gewoon 
risico kunnen gerekend worden, enz. Zoo ja, moet dit dan niet 
vermeld ? Bij  geschillen, treedt dan uitsluitend de d van Ar -
bitrage op? of kunnen er  ook andere scheidslieden zijn? dan moet 
dit vermeld, óf S 54 herzien worden. (Zie ook §24, 30,33.40 en 51.) 
Ten slotte wordt gevraagd, wanneer  de aanbesteder  zijn ont-
werp moet wijzigen, dat het wel uitvoerbaar  is. zal het dan 
moeten zijn ten genoege van de Scheidslieden? Zeer  waarschijn-
lij k zal het voorstel van den aanbesteder  of zijn deskundige dat 
niet zijn. 

Gaat dat niet te ver? Vooral als daaruit voor  den aanbesteder 
belangrijk meer  kosten zullen voortspruiten. Vóór de aanbeste-
ding meenden zoowel aanbesteder  als aannemer, dat het wél kon 
worden gemaakt. t desgewenscht. op kosten van ongelijk, 
de aanbesteder  niet het recht hebben het werk, hangende het 
geschil, door  te zetten ? En moet hij  niet het recht behouden het 
werk te staken wanneer  de aannemer  in het gelijk wordt gesteld? 
s het niet wenschelijk, dat de . C. deze § herziet en met de 

opmerkingen rekening houdt ? 

§ 24. Termijnsverlenging. 
n deze § komt de belangrijke alinea 6 voor. handelende over  de 
questie of werkstakingen en uitsluitingen, uitgaande van behoor-
1 ijk georganiseerde vakvereenigingen, als ..force majeure"  zullen 
worden aangemerkt en recht op termijnverlenging geven. 

e S. T. V. . . &  A. kan zich heelemaal niet vereenigen met de 
beschouwingen van de . C. (waarbij  gedeeltelijk het rapport 

. is overgenomen). e strijd , of de bepaling uitsluitend in 
hel belang der  werkgevers is. of wel, als die betaling geschrapt 
wordt, dat dit dan een bevoordeeling is der  werknemers, is van 
beide zijden toegelicht en verdedigd en brengt een oplossing 
niet verder, aangezien partijen hun ingenomen standpunt blij -
ven handhaven. Er  is evenwel door  een nader  protest van die 
Vereeniging aan het licht gekomen, dat er  blijkbaar  een misver-
stand bestaat omtrent de arbitrage. 
Aangezien arbitrage bij  meening-verschil toch wordt toegestaan, 
heeft . zich niet verder  verzet om het artikel uit het concept 
te aanvaarden. 
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e S. T. V. vestigt er  echter  de aandacht op, dat dit blijkbaar 
n.iet het geval is, omdat de . C. in een nadere toelichting 
schrijft , dat bovenbedoelde werkstakingen gewconlijk geheel 
buiten toedoen van den aannemer ontstaan, terwij l in alle 
andere gevallen, zoo noodig door  arbitrage wordt uitgemaakt, 
of het toepassen van kortingen terecht of ten onrechte heeft 
plaats gehad. 
Omtrent deze aangelegenheid dient de . C. zich duidelij k uit te 
spreken, omdat in al. 6 over  arbitrage zelf niets vermeld is dan 
een uitzonderingen geval (?) 

n merkt de S. T. V. verder  op, dat de arbitrage bezwaar-
lij k kan worden opgedragen aan den d van Arbitrag e voor 
de Bouwbedrijven in Nederland, gezien de samenstelling van 
de leden van den , die zeer  zeker  uitspraak kunnen doen 
bij  technische en administratieve geschillen, doch niet het aan-
gewezen college is om te oordeelen over  sociale conflicten, ont-
staan tusschen werkgevers en werknemers. Zal een scheidsge-
recht worden benoemd, dan is het gewenscht, dat te voren de 
verzekering gegeven wordt, dat een neutraal standpunt inge-
nomen zal worden en is het billijk , dat beide genoemde catego-
riën daarin vertegenwoordigd zijn. 

e S. T. V. zou het juist achten het geheele artikel te schrappen 
(hetgeen wordt ondersteund door  een architect-lid van de . 
Gaat dat niet. dat dan te vervangen door  een bepaling in den 
volgenden geest: 

n elk geval waarin de aannemer van een werk vertraging on-
dervindt door  werkstaking of uitsluitin g en de directie daarin 
geen reden tot termijnsverlenging ziet, wordt door  arbitrage uit-
gemaakt of de aannemer al dan niet mede schuldig is aan het 
arbeidsconflict. Zoo ja. dan mag van termijnsverlenging op 
dezen grond geen sprake zijn. e arbitrage geschiede door 
een scheidsgerecht, niet gekozen uit den d van Arbitrag e 
voor  de Bouwbedrijven in Nederland, doch door  een scheids-
gerecht, op zoodanige wijze samen testellen, dat het in derge-
lijk e sociale aangelegenheden onpartijdi g en competent mag 
worden geacht." 

Van de zijde der . is er  verder  slechts één lid , dat zich geuit 
heeft over  al. 6 en dit gewijzigd wil zien door  te lezen: 
„Werkstakinge n en uitsluitingen geven, indien zij  kunnen wor-
den beschouwd als overmacht, recht op termijnsverlenging." 
n een nieuw al. stelt hij  voor  om er  bij  te voegen, dat dit recht 

verloren gaat, wanneer  niet vóór het verstrijken van dien ter-
mijn schriftelij k den aanbesteder  de aanvrage wordt gedaan, 
met uiteenzetting der  gronden waarop de aanvrage berust. 
Al . 4 wenscht hij  voorts te schrappen, omdat in al. 1 in „over -
macht"  (genaamd „oorzaken onafhankelijk van den wil des aan-
nemers") alles is begrepen, ook hetgeen in al. 4 nog eens extra 
genoemd is. 
Bij  de gemaakte opmerking bij  § 17, waar  sprake is van een 
datum van aanvang bij  het bestek bepaald, wordt voorgesteld 
al. 2 aan te vullen met: „al s de datum van aanvang in het bestek 
niet genoemd is, dan . . .. enz." 
Nog wordt opgemerkt bij  al. 1, waar  verwezen wordt naar  §9 
(t. w. dat de aanbesteder  tijdi g alle gegevens verstrekt, enz.), dat 
het aantal dagen bezwaarlijk te bepalen is. Voorts wordt ge-
vraagd, of de aannemer schriftelij k daarom vragen moet? 
(„schriftelijk "  voorgesteld door , door  de . C. niet overge-
nomen). Zoo ja. wat dan als datum geldt: verzenden of ontvan-
gen van den brief? en als de aanbesteder  ter  goeder  trouw 
onvolledige gegevens verstrekt, duurt het tijdper k dan nog 
voort ? 
Opmerker  zag liefst de geheele § geschrapt, omdat hij  moeilijk -
heden en oncenigheid vreest; of wel, met anderen het noodig 
oordeelt, het woord „tijdig "  nader  te omschrijven. 

§ 25.  op termijnoverschrijding. 
Gemeend wordt van de zijde der , dat het beter  is dat de 
aannemer telkens kennis geeft, wanneer  er  zijns inziens reden 
is voor  termijnsoverschrijding . 
Een ander  vindt noch het een. noch het ander  noodig. 
Wat de schriftelijk e ingebrekestelling door  de e betreft. 

zoo wordt opgemerkt, dat al. 4 dan zou kunnen vervallen, zoo 
ook al. 3 (met bepaling omtrent Zondagen enz ) door  bij  al. 1 
voor  eiken „dag" ; eiken „we rkdag "  te lezen. 

§ 26. Opneming. 
Voorgesteld is voor: gereedmaken van werk dat in 3 dagen 
„kan "  geschieden, te lezen „zal "  geschieden e termij n van 
14 dagen daar  voorgeschreven, wordt te lang geoordeeld en 
gemeend wordt dat 7 dagen voldoende is. . stelde voor 
8 dagen). 
Gevraagd wordt of de termij n bij  al. 4, 5 en 6, resp. 14 dagen, 
3 en 3 maanden, niet beter  uniform vast te stellen is op 1 maand ? 
Voorgesteld wordt de 2e helft van al. 3 te schrappen (dat n.1. de 
bij  elke termij n van betaling door  den aannemer over  te leggen 
declaratie, tevens beschouwd kan worden als een aanvraag tot 
opneming, wanneer  dusdanige aanvrage niet vooraf heeft plaats 
gevonden). 
al. 9 (een nieuwe al. door  de . overgenomen van ) wordt 
eveneens voorgesteld te schrappen (waarbij  bepaald wordt dat 
de aanbesteder  zich het recht voorbehoudt in mindering van 
rekening betalingen aan derden te doen, wanneer  daarvoor  in 
het bestek geldsommen zijn uitgetrokken. Als de aanbesteder 
zich dat wil voorbehouden, doet hij  beter  die posten heelemaal 
niet ten laste van den aannemer te brengen. 
Over  het recht hebben of verplicht zijn van den aannemer  bij  de 
opneming tegenwoordig te zijn, zijn geen opmerkingen gemaakt. 

S 28. A/rekening van verkortingen en vergoedingen. 
. merken op: 

Bij  al. 1 wordt gevraagd of niet de bepaling opgenomen moet 
worden, dat de kortingen ook op andere wijze dan op betalings-
termijnen, van den aannemer kunnen gevorderd worden ? 
n plaats : Bij  inhouden van het bedrag op é é n der  termijnen, te 

lezen: op é én of m e er  termijnen. 
Al . 2. wan neer  door  vertraagde betaling de aannemer recht heeft 
op vergoeding van rente, wordt gevraagd: welke is de rentevoet? 

e aandacht van de . moet nog even gevestigd worden op 
het feit, dat dit een § is. waar  o.a. een aanvulling bij  noodig is als 

. aangaf, wanneer  eventueel de persoonlijke, deskundige 
borgen nog zullen worden toegelaten. 

§ 29. Voorziening en gemeenschap voor afwatering. 
e §. is minder  belangrijk voor  architecten dan voor  inge-

nieurs; ook alleen van laatstgenoemde zijde zijn enkele ver-
anderingen voorgesteld. 

e bij  al. 3 genoemde schadeloosstelling zal moeilijk met juist-
heid zijn te bepalen. e aanbesteder  beschrijve in het bestek of, 
en in hoeverre het „verkeer "  (welk woord beter  is dan .ver-
voer") kan worden gestremd. 
Om in al. 4 en 5 bijv . te schrappen tijdelijk e werken en hulpmid-
delen. Zij n die n.1. noodig. dan moeten die in het bestek aange-
geven en beschreven zijn. 
Voorts wordt de . gevraagd, waarom art. 427 sub 3 . is 
uitgeschakeld; hetgeen ongewenscht blijkt . 
Bij  al. 5 wordt de wenschelijkheid geuit, om een termij n te stel-
len waarop de bij  al. 4 bedoelde werken opgeruimd moeten zijn. 

§ 30. Verband van het werk met andere werken. 
e opmerking als gemaakt bij  § 23, inzake het speciaal 

vermelden bij  enkele alinea's, dat arbitrage mogelijk is, kan ook 
hier  worden gemaakt. Wordt die opmerking gedeeld, dan zou 
al. 4 geschrapt kunnen worden. 

§ 31. Orde bij de werkzaamheden, naleven van wetten, besluiten 
en verordeningen, enz. 

t schijnt wenschelijk, om tegemoet te komen aan de opmer-
king van . in zake „buitengewone bepalingen"  daar  nog 
eenige toelichting bij  te geven achter  het woordje „dergelijke" , 
en dat de redactie van , meenende dat het't eenvoudigste 
was dit woord te schrappen), toch nog aan duidelijkheid te wen-
schen overlaat. e . wenschen óók meer  gepreciseerd te zien 
de questie van bekende en onbekende verordeningen, enz., o. a. 
wordt op jenerkt aan liet slot van a! 3, dat het beter  is te schrijven 

„bepalingen die den aannemer ongetwijfeld onbekend moesten 
zijn" , dan van „bepalingen die hem niet bekend kunnen zijn" . 
Ook is een voorstel gedaan om al. 3 te lezen als volgt: 

e aanbesteder  is verplicht om zorg te dragen, dat alle ten 
behoeve van het werk, noodige vergunningen, ontheffingen en 
dergelijke, tijdi g ter  beschikking zijn. 
Voor  de vergunningen, ontheffingen, enz., gevorderd voor  het 
gebruiken van hulpmiddelen en inrichtingen of het verrichten 
van werkzaamheden, moet de aannemer zorgen. 

§ 32. Afbakening, peilingen, opmetingen, enz. 
e ingenieurs willen voor  „waterpassen", „waterpas-instru -

menten"  lezen, omdat een timmermanswaterpas niet bedoeld (?) 
is. Zij  schrappen maatstokken, en vergeten dat het de bedoeling 
is, dat ook architecten deze A.V. zullen toepassen ! 
Een enkele redactie-verbetering wordt aangegeven, en wordt 
ten slotte nog voorgesteld, of het „maken"  van de noodige afba-
keningen niet voorgeschreven moet worden, (er  is alleen maar 
sprake van het „onderhoud"  van afbakeningen): en waar  dit voor 
te schrijven is voor  het „aangenomen werk" , de bepaling uit te 
breiden is voor  „meerder werk" . n allen geval „aangenomen" 
te schrappen, omdat overal gesproken wordt van het werk. 
zonder  meer. 

§ 33.  ten behoeve van de veiligheid. 
e reeds meer  gemaakte opmerking, dat het verkeerd is om bij 

enkele gevallen er  aan te herinneren, dat er  een d van Arbi -
trage is, maakt dat al. 6 geschrapt zou kunnen worden. 

§34. Werkterrein, schuttingen,gereedschappen, enz. 
n al. 7. waar  sprake is van te leveren gereedschappen, mallen, 

monsters, enz. en het onderhoud daarvan, wordt voorgesteld te 
schrappen : „gereedschappenen werktuigen door  vaste arbeiders 
te bezigen", welke bepalingen in onderhoudsbestekken voor-
komen. 

§ 35. Hulpmiddelen van den aanbesteder. 
Geen ingrijpende veranderingen worden voorgesteld. 

§ 36.  van bouwstoffen. 
Bij  al. 2, wenschen ook de . dat het eventueel, „elders" 
keuren (in den regel op het werk. zooals . B. verlangde) ge-
schieden zal, wanneer  de d i rec t i e dit noodig oordeelen zal. 
Bij  al. 6.. dat het merken van de goedgekeurde bouwstoffen 
niet zoo „mogelijk" , doch zoo „noodig"  door  de directie zal 
geschieden. 
Ad al. 10., wordt voorgesteld, bij  het eventueel wegbreken 
van niet gekeurde bouwstoffen, aan te vullen met „zonder ver-
goeding " . 
Ten slotte een nieuwe al. toe te voegen (ook al met het oog op 
al. 1, van § 371, t. w.: 

e directie is verplicht van de afkeuring van bouwstoffen en 
verdere zaken voor  het werk of de levering bestemd, binnen 2 
dagen schriftelij k mededeeling aan den aannemer te doen. 
Ook wordt gevraagd of geen bepaling, ontbreekt, op wiens kos-
ten de keuring plaats heeft ? 

§ 37. Herkeuring van bouwstoffen. 
Gevraagd wordt of in deze bepaling niet opgesloten ligt. dat elke 
„afkeuring "  den aannemer schriftelij k moet worden medege-
deeld, hetgeen niet praktisch wordt geoordeeld. 
Evenals . aanmerking maakte over  het onnoodig „aanteeke-
nen"  van schrifturen, is dezelfde opmerking door  de . ge-
maakt bij  al. 1. t schijnt dat een vergissing van den corrector 
oorzaak is. dat dit is blijven staan. (Zie ook § 44, 48 en 54). 
Bij  al. 4. wordt voorgesteld (bij  het al of niet voldoen van afge-
keurde materialen aau bij  bestek gestelde eischen) „i n redelijken 
zin"  (waarbij . aan toegevoegd wilde zien „voor het be-
oogde doel") te schrappen. 

Als de aanbesteder  in het bestek onredelijke eischen stelt, moet 
de aannemer  „onder voorwaarde"  inschrijven. 
Over  de questie om van tij d tot tij d te herinneren aan arbitrage, 
wordt ook hier  niet noodig geacht, en voorgesteld het slot van 
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al. 6 te schrappen ; zoo ook al 7 geheel, zijnde overbodig, omdat, 
volgens opmerker, dergelijke vorderingen nooit recht van be-
staan hebben gehad, en nu de herkeuring is ingevoerd aller-
minst, en is het onnoodig en onvoorzichtig hiervan te spreken. 
Bij  al. 6, wordt bovendien den aannemer zonder  voorbehoud 
recht op schadevergoeding toegekend. Stel,deze levert dubieuse 
materialen; de e keurt af. keurmeesters keuren goed, de 
materialen blijven hetzelfde, moet de aanbesteder dan nog 
schadeloosstelling toebetalen ? 

t wordt als onjuist aangenomen. 

§ 38. Toezicht op de bewerking van bouwstoffen. 
e § (toegang tot fabrieken en werkplaatsen waar  inwerk 

voor  den aanbesteder  wordt gemaakt) op voorstel . door de 
. overgenomen, is volgens . gebrekkig en niet volledig, 

ook wegens de bepaling: „tijden s de uren"  waarop enz.: „word t 
gewerkt" . 
Beter  is te lezen: 

e directie heeft, teruitvoering van de beproevingen en keuring 
van bouwstoffen voor  onderdeelen van het werk of de levering 
en ter  uitoefening van het toezicht op het verrichten der  werk-
zaamheden, vrijen toegang tot de fabrieken en werkplaatsen van 
den aannemer, onderaannemers of de leveranciers waar  bouw-
stoffen voor of onderdeelen van het werk of de levering 
worden vervaardigd. e toegang behoeft niet te worden ver-
leend buiten de uren. waarop in die fabrieken of werkplaatsen 
wordt gewerkt. 

§ 39. Verantwoordelijkheid voor op het werk aanwezige bouw-
stoffen. 
Op deze § zijn geen verdere opmerkingen vaü belang ingediend. 

§ 40. Gebruik van hulpmiddelen en werktuigen van den aannemer 
door den aanbesteder. 
Waar weer  sprake is van scheidslieden, is voorgesteld het slot 
van al. 3 te schrappen. 
Overigens als boven. 

§ 41.  ten genoege van gezondheid, verpleging, enz.: 
Opgemerkt wordt, dat als de aannemer in het bijzonder  geval 
voor  huisvesting van zijn werklieden moet zorgen, die be-
paling in 't bestek wel zal zijn opgenomen, ook zonder  dat dit 
hier  (al. 5) „voorgeschreven"  wordt. s dit zoo, dan kan al. 5 en 
10 wel vervallen? al. 5 gecombineerd met 9, dan te lezen als 
volgt: n de aannemer in de huisvesting van zijn werk-
lieden voorziet, op- of in de nabijheid van het werk. daarvoor 
de noodige keten, enz., enz." 

e inhoud van de verbandkist mag wel eens door  een genees-
kundige nader  herzien worden. Ze is allicht door  geregeld over-
nemen van vroegere voorschriften verouderd. „Snelverbanden" 
komen b.v. niet daarin voor. 
Bovendien is de inhoud voor  kleine werken te omvangrijk en 
omslachtig. Bij  groote werken wordt het nuttig voorstel gedaan, 
dat aan het toezicht hebbend personeel (tegen verrekening van 
een bepaald bedrag) eenige lessen in verbandleer  worden ge-
geven. 

§42. Werktijd 
. brengen eenige correcties aan. Al . 1 „nie t langer  werken 

dan 11 uur  per  etmaal"  moet aangevuld worden met „door 
dezelfde werklieden", en verder  wordt voorgesteld aan deze 
al. toe te voegen : 

e arbeiders mogen na afloop van dezen werktij d voorgeener-
lei arbeid, als het herstellen van materieel, machinerieën, enz., 
door  den aannemer worden gebezigd." 

§ 43. Arbeidsloon. 
s uitbetaling „der "  werklieden", te lezen „aan de"  werk-

lieden. 

§ 44. Vorderingen van werklu den tot uitbetaling van loon. 
Gemeend wordt, dat schriftelijk e kennisgeving voldoende is en 
..aanteekenen"  ook hier  overbodig is. 

§ 45. Ongeschikte werklieden. 
e „aannemer"  moet ongeschikte werklieden verwijderen en 

niet de „directie" . 
e . stellen voor, om voor  „ongeschikt"  te lezen „onbe-

kwaam"  of „onwillig " . voegde er  destijds nog bij  „onbe-
scheiden"). e . meende, dat al deze qualificaties in „onge-
schikt"  opgesloten ligt. 

§46. Schade. 
Bij  al. 1 wordt gevraagd, bij  het herstellen van beschadigingen 
van belendende eigendommen, als er  brand op het werk is en 
een belendend eigendom brandt af, moet de aannemer dat dan 
ook vergoeden? t is zeker de bedoeling niet, doch de aange-
haalde al. is daaromtrent niet duidelij k 
Ook zou de uitdrukkin g „of wel door  rampen"  best gemist kun-
nen worden. 
Zoo ook in al. 2 „omstandigheden onafhankelijk van den wil des 
aannemers", omdat dit in „overmacht"  begrepen is. 
Bij  al. 3 wordt opgemerkt, dat degeen die de schade draagt, het-
zij  aanbesteder of aannemer, ook de kosten dragen moet van het 
onderzoek te wiens laste de schade komt. 
Een der . stelt voor  deze § een geheel andere redactie voor: 
1. e aannemer is aansprakelijk voor  schade aan het werk of 
aan de daarvoor  noodzakelijke hulpwerken én voor  schade aan 
of verlies van de in § 13 bedoelde bouwstoffen, tenzij  deze zijn 
ontstaan door  overmacht en deze rechten niet op derden ver-
haalbaar  zijn 
2. Bij  de beoordeeling hiervan zal in aanmerking worden geno-
men in hoeverre de aannemer door  gepaste middelen of een be-
hoorlijk e werkwijze de schade of het verlies had kunnen voor-
komen of beperken, of wel de schade of het /erlies door  verze-
kering volgens de overeenkomst had behooren te dekken. 
3. Bij  het ontstaan van schade of verlies geeft de aannemer 
daarvan zoo spoedig mogelijk kennis aan de directie en neemt 
hij  terstond de noodige maatregelen tegen uitbreiding . Bij  aan-
wezigheid van de directie handelt de aannemer volgens hare 
aanwijzing.. 
4. l de schade of het verlies volgens al. 1 niet ten laste 
van den aannemer komt. worden de kosten, gemaakt om dit aan 
te toonen, alsmede die wegens de voorziening en de beteugeling 
van de schade en het verlies hem vergoed. 
5. Zoo de schade of het verlies zich heeft uitgebreid door  nala-
tigheid van den aannemer, komen de meerdere kosten van her-
stelling te zijnen laste. 

§ 47. Aansprakelijkheid van den Aannemer. 
Op de §, gewijzigd conform de wenschen van , wordt door 
de . opgemerkt, dat de redactie van het eerste deel niet cor-
rect is en het tweede deel juist behoort te worden omgekeerd. 
Volgens het ontwerp is de aannemer  vrij , ook al heeft hij  inde 
kwalitei t der  bouwstof gefraudeerd. n is constructie 
wel zoo uitgebreid op te vatten, dat dit ook op de kwaliteit der 
bouwstoffen slaat, doch dit is niet zeker. Bij  de voorgestelde 
wijzigin g heeft de aannemer wel is waar  den bewijslast, doch als 
de bouwstoffen goed waren en de uitvoering goed is, is het ver-
gaan een krachtig bewijs tegen de deugdelijkheid der  samen-
stelling. 

Opmerker stelt voor  te lezen : 
Behalve de aansprakelijkheid van den aannemer volgens de 
overeenkomst, welke eindigt bij  de eindoplevering van het werk 
of de levering, rust op hem de aansprakelijkheid voor  het geheel 
of gedeeltelijk vergaan van het werk als bedoeld in art. 1645 B. 
W., tenzij  dit geheel of gedeeltelijk vergaan het gevolg is van de 
in de overeenkomst of door  de directie voorgeschreven samen-
stelling van het werk of van de ongeschiktheid van den grond. 

s is nog opgemerkt (en daarvoor  wordt nogmaals het 
bewuste art. 1645 B.W. hier  afgedrukt: 

n een gebouw, voor  een bepaalden prij s aangenomen, afgemaakt, geheel of 
„gedeeltelijk vergaat door  een gebrek in de samenstelling, of zelfs uit hoofde van 
,,de ongeschiktheid van den grond, zijn de bouwmeesters en aannemers daar-
,,voor, gedurende tien jaren, aansprakelijk" ) — 

of onder  „gebrek in de samenstelling"  ook het verwerken van 

verkeerde materialen begrepen is, dat tijdens de uitvoering niet 
ontdekt was ? 

n is sprake van voor een bepaalden prij s „aangenomen" 
werk. e vraag doet zich voor: als het werk in „daggeld"  wordt 
uitgevoerd, of dan die aansprakelijkheid vervalt ? ? Ten slotte is 
er  nog op gewezen, dat al. 2 (schade ontstaan door  enz. enz.) be-
hoort bij  de vorige § genaamd „Schade". 

§ 48.  wegens handelingen van den aannemer, in strijd 
met het bestek op de overeenkomst. 
Behalve het schrappen van de mededeelingen per  „aangetee-
kend"  schrijven in gewoon „schriftelijk" , zonder  meer, en het 
schrappen hier  en daar van „bestek en voorschriften"  uitslui-
tend te vervangen door  „overeenkomst", waar  alles in begrepen 
is, wordt nog van de zijde der . voorgesteld, om bij  al. 3.. 14 
dagen te veranderen in 4 dagen, welke termij n ruim voldoende 
zou zijn om den aannemer in kennis te stellen van op hem toe 
te passen kortin g na het constateeren van een overtreding. 

§ 49.  a/wijking van het bestek (Overeenkomst). 
s in het woord „overeenkomst"  alles begrepen, dan kunnen 

ook hier  in al. 1 de woorden : „het bestek en van de daarbij  ge-
voegde plannen en teekeningen"  (een redactie die in allen 
geval niet strookt met de oorspronkelijke opvatting der . 
dat onder het begrip „bestek"  teekeningen begrepen zijn. naar 
aanleiding van de opmerking . bij  § 1 al. 3 en § 7 al. 1) — wel 
geschrapt worden. 

§ 50.  gebreke blijven van den aannemer. 
Behalve een ondergeschikte redactie-wijziging geen opmerking. 

§ 51. Onvermogen of overlijden van den aannemer. 
 § houdt weer  ten nauwste verband met het al of niet toe-

laten van de persoonlijke deskundige borgen. 
Worden deze toegelaten, dan moet al. 1 daar  natuurlij k mede 
aangevuld worden. n dezelfde alinea wordt voorgesteld te 
schrappen de woorden: wanneer de aannemer het werk „ver -
laat of laat liggen". 
Bij  al. 2, blijk t weer  een moeilijkheid te zijn om deze A. V. voor 
alle gevallen pas te maken. Wanneer  het werk k betreft, 
zal binnen 8 dagen toch de toestemming van deu r  waar-
schijnlij k niet gegeven kunnen worden! 
Bij  al. 3, wordt voorgesteld, om het omgekeerde te lezen, t.w.: 
wanneer de aanbesteder de termij n laat verloopen zonder 
kennisgeving te doen, dat dan aangenomen moet worden, dat hij 
het aanbod om het werk voort te zetten, wél aanneemt. 
Bij  al. 4 zal. behalve de erfgenamen, de curator  toch ook wel 
voorstellen kunnen doen ? 
Bij  al. 6, is alleen sprake van verlengen van tijd . wanneer  curator 
of erfgenamen bericht ontvangen om het werk voort te zetten, 
en moet rekening gehouden met de bij  al. 3, gemaakte opmerking 
en dient deze alinea aangevuld met: „of waarop dit aanbod, 
volgens al. 3, als aangenomen is te beschouwen." 
Aan het slot van al. 9 (waar  de verantwoordelijkheid van curator 
of erfgenaam eindigt) wordt voorgesteld bij  te voegen : „en zal 
de verbintenis van den borgtocht zijn opgeheven"  (dit naar  aan-
leiding en in verband met § 5, al. 10). 

Ter will e der  consequentie van de vroeger  gemaakte opmerking, 
is het de vraag of al. 11, waar  weer  sprake is van scheidslieden, 
kan behouden blijven ? e voorsteller  vermeent van wél. en wil 
deze alinea nader  omschrijven met (inplaats scheidslieden) 
door  „een Scheidsgerecht naar  de regelen van § 54". 
Al . 14, wordt geheel overbodig geacht. 

§ 52. Niet nakomen van zijn verplichtingen door den aanbesteder. 
en 

§ 53. Afkortingen. 

Een paar  correcties de redactie betreffende. 

§ 54. Geschillen. 
Als boven, enkele red ictie-wijzigingen (verbeteringen voor  al. 1. 
2, 3 en 4, terwij l gemeend wordt bij  al. 5 en 9 weder  met gewone, 
„schriftelijke "  kennisgeving te kunnen volstaan. 

A.  G . B Z N . 

. 

P VOO  EEN . 
F^STj^fle t genoegen schrijf ik een paar  woorden bij 

het ontwerp eener  vill a van den heer  van 

Anrooy. e ontwerper  is een , die 

veel in het buitenland o.a. in Parij s en in 

Zwitserland gewerkt en gestudeerd heeft. 

j  is op het oogenblik in W"eenen voor  verdere studie; 

ook was hij  eenige maanden in , W.F., waar  ik hem 

en zijn werk leerde kennen. t ontwerp onderscheidt 

zich reeds in de plattegrond door  de vrij e groepeering 

der  vertrekken, zoodat elke ruimt e duidelij k naar  buiten 

uitgesproken wordt, niet alleen door  verschil in venster-

vormen, zooals dit meestal geschiedt, doch ook door 

voorsprongen en terugsprongen, waardoor  de geheele 

massa van het gebouw levendig verdeeld wordt. r 

dit beginsel ook in den opstand is doorgevoerd, ontstaan 

daardoor  voor  de verschillende ruimten afzonderlijke 

blokken, die van buiten herkenbaar  zijn; dit zal natuur-

lij k moeilijkheden in de constructie medebrengen en ook 

door  de vele buitenmuren het geheel duurder maken, 

doch onoverkomelijk zijn de bezwaren zeker  niet. n 

bereikt hierdoor, dat de massa van het gebouw verdeeld 

wordt in de elementen, waaruit het bestaat, en dat dit 

niet alleen van binnen doch ook van buiten meer  tot uit-

drukkin g komt als doorgaans het geval is. t ontwerp 

wordt niet alleen levendiger, doch ook organischer  en 

zal in een landschap zeker  een goeden indru k maken, 

daar  het meer  in overeenstemming is met de afwisselen-

de massaverdeeling van een landschap. 

e ontwerper  heeft de zoogenaamde woonvertrekken 

op den beganen grond gelegd, en de slaapvertrekken op 

de eerste verdieping, voorzien van eigen corridors, w.c.'s 

en kleerkasten, en met schuifdeuren verbonden met de 

badkamer en het zonnebad. 

e gevels zijn gedacht in gewapend beton of in geplei-

sterde baksteen: al het houtwerk is geel geschilderd 

met een kleine versiering op de gootlijsten. e hal heeft 

een hoogte van 3 . en een totaal oppervlak van 25 . 

n bevindt zich de trap, die van de slaapvertrekken 

is afgescheiden. e trap heeft een bordes boven den 

ingang; daarin bevindt zich een groot rond raam met 

stersymbool zooals blijk t uit den noordgevel. t 

uitlie t voorsteen tevens laagste gedeelte van het plafond 

der hal een gedeelte is uitgesneden, ontstaat uit dit bor-

des een soort galerij  en verkrijg t men een sterk invallend 

licht door  het genoemde ronde venster  in het voorste 

gedeelte der  hal. e bezoeker, die binnentreedt, komt 

dus onder  het trapbordes binnen en komt dan verder-

gaande in het verlichte gedeelte. t zal zeker  een goed 

effekt maken en het was ook de bepaalde bedoeling van 

den ontwerper, den bezoeker  als het ware symbolisch 

binnen te leiden. 

e groote logeerkamer, op het Oosten gelegen, tevens 

boven de eetkamer, vormt daarmede een bonwniassa, 

die sterk van de omgeving afsteekt en bovendien door 
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Ontwerp voor  een villa, van . A. van Anrooy. Plan begane grond en verdieping. 

een krachtige versiering nog sprekender  de aandacht 
trekt . 

e tuinaanleg en de tuinmuur  zijn aansluitend met het 
huis ontworpen, zoodat nergens aangesoldeerde deelen 
ontstaan, doch- overal een organisch vergroeien aller 
deelen is. e origineele opvatting van den ontwerper 
bevrijdd e hem van dat gedeelte der  traditie , dat over-
bodig was ; daaraan ontleent zijn werk zijne waarde, 
daar  het ons wederom een stap verder  brengt; en het is 
zeker  te wenschen, dat meerdere  architek-
ten zijn voorbeeld volgen en eindelijk eens beginnen het 
probleem der  ruimte in hun gedachtenkring op te 
nemen. 

J. . . , , W.F. 

T -
m TE VA N . [1 
Verslag der  tweede lezing gehouden door . P. Berlage 
voor  het Civiel- en Bouwkundig Studenten-gezelschap 

..Practische Studie", te . 

Vervolg van bh. 100. Slot. 

m mooi te zijn moet men het plein van ver-
schillende punten der  stad gemakkelijk kun-
nen bereiken. m is het noodzakelijk, 
dat verschillende straten daarop uitmonden, 

evenals de wegen van een park op een groot rondeel. 
 noemt de -Place des Victoires"*) , ofschoon wat 

te klein, liet eenige plein van voorbeeldigen aanleg van 
Parijs. t ontwerp is van . t plein heeft 
den vorm van een cirkel, die aan de eene zijde door  een 
straat is afgeslepen. 

r  toch wordt altij d weer  van een plein verlangd 
..quelle soit bien percéc."  Echterbeteekentditniet.dat 
het plein absoluut afgesloten moet zijn, want het ruimte-

*) Aangelegd 1685 '87 ter  eere van e wijk . door  den due 
de la Feuillade, gesteund door  de stad Parijs. 

effect berust niet op de bebou-
wing zonder  openingen, maar 
op de behandeling der  wanden 
als zoodanig. Zelfs sterk door-
broken pleinen geven door  mar-

. kante overeenstemmende vor-
men der  gevels den indruk van 
een ruimte, en de inkijke n in de 
straten verwijden deze slechts, 
wanneer  ze tenminste in goede 
verhouding tot het plein staan. 

s het gesloten plein, in zijn 
verstrekkend begrip, ook voor 
onze moderne steden. 

m juist kunnen we zoo-
veel leeren van de oude steden-
bouwers en hun kunst. 

e n hebben mis-
schien op dit gebied het won-
derbaarlijkst e geleverd. Sitte 

(en in navolging van hem anderen) heeft aangetoond 
met tal van voorbeelden, hoe zij  de kunst verstonden, 
een monument als het ware uit te buiten. 
Volgens Brinckmann is het onzinnig, de schoonheid der 
oude stadspleinen te zoeken in de onregelmatigheid 
van hun grondplan, in hun gesloten ombouwing of in 
hun schilderachtige verschijning, daar  al deze dingen 
op toevalligheden berusten. j  wijst dan op een paar 
pleinen met open wanden en zegt: e breede plei-
nen, met opvallende vreugde over  het ruime uitzicht 
ontworpen-of ontstaan, bewijzen, hoe weinig men zich 
om de geslotenheid der  wanden bekommerde". Geheel 
ombouwen deed men een plein alleen om oeconomische 
redenen. 

Van het genieten van het schilderachtige, zooals wij  dit 
woord opvatten, kan geen sprake zijn. e ruimteindru k 
wordt door  de belangrijke gebouwen aan het plein, 
door  hun hoogte te zamen gehouden. 

e bewonderenswaardige kunst der  oude stedenbou-
wers bestond daarin, dat zij  elk nieuw element zonder 
nadeel voor  het algemeen aspect, in een bestaande 
situatie wist in te voegen. 

r  één princip e heeft de historische stadsbouwkunst 
toch wel geleerd: op het midden van een plein nimmer 
een monumentaal gebouw te plaatsen. Want waar  dit 
is geschied, waar  de 19e eeuw in haar  onartistieke en 
theoretisch-principieelen eigenwaan dit wel deed, is 
het uitgeloopen op een algeheele en natuurlij k onher-
stelbare mislukking. 

t is hier  de plaats om over  de plaatsing van monn-
menten in het algemeen iets te zeggen, en in verband 
daarmee over  de fouten, waaraan de moderne tij d door 
verandering in bestaande toestanden, en door  nieuwe 
ontwerpen, zich telkens weer  schuldig maakt. 

t vrijhouden van het midden van een plein en de ter-
zijde plaatsing van het architectonisch monument had 
de bedoeling, dit laatste het meest tot zijn recht te doen 
komen. Zelfs in den baroktijd , toen er  ruimt e in over-
vloed was, heeft men zich aan dit beginsel gehouden, 
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uit de bijna van zelf sprekende kunstzinnige over-
weging, dat men en gebouw èn plein beiden be-
derft . Want de ouden begrepen, dat men een ge-
bouw niet moet isoleeren, maar  het integendeel 
als saamgegroeid met zijne omgeving moet doen 
schijnen. En de middeleeuwen verstonden deze 
kunst in den grond. 
Zi j  waren ook van meening, dat het plein een ruimt e 
moest blijven en niet mocht worden onderbroken 
door  een massaal middenstuk. Zelfs kleinere mo-
numenten, als fonteinen en standbeelden plaatsten 
zij  uit het midden, misschien, behalve uit aesthe-
tische, ook nog uit practische overwegingen : met 
het oog op het verkeer  over  de vri j  kleine ruimt e 
n.1. Bovendien kan de onregelmatige vorm, die 
geen eigenlijk middelpunt aanwees, een dergelijke 
situatie hebben veroorzaakt. 
n elk geval kunnen wij  vaststellen, dat in de 

groote kunsttijdperken de plaatsing der  monu-
menten met het fijnste kunstinzicht is geschied 
en dat inderdaad een maximum van aesthetisch 
effect bereikt werd. 

t woekeren met de middelen toonde zich ook bij  de 
architecturale concentratie daardoor, dat de verschil-
lende gebouwen ook aan een of ander  plein werden ge-
groepeerd en nooit op een ri j  naast elkaar  werden ge-
plaatst. e laatste bouwwijze heeft o.a. het betrekke-
lij k onbevredigend resultaat veroorzaakt van de Wee-
ner , waar  het eene monumentale gebouw 
naast het andere staat. t is dan ook volkomen ver-
klaarbaar , dat Sitte het voorstel doet, die verschillende 
gebouwen door  inbouwing te isoleeren, al zou daardoor 
het resultaat er  een van verregaande gezochtheid zijn. 
Om die zelfde reden is het plan van m om de 
dri e te bouwen monumenten naast elkaar  aan den Cool-
singel te zetten, hoogst bedenkelijk, te meer, waar  wij  in 

d toch al zoo zuinig moeten zijn met onze archi-
tecturale middelen en m in de eerste plaats. 

n zou er, nuchter  gezegd, dri e maal meer  pleizier 
van kunnen hebben, daar  elk van de dri e gebouwen op 
zichzelf een architecturaal centrum zou kunnen vormen. 
Wi j  kunnen alzoo van de ouden, behalve aesthetische 
opulentie ook aesthetische oeconomie leeren. Want 
wanneer  van de eerste een Acropolis van Athene, een 

n van Veneiië, en een marktplei n van 
Brussel voorbeelden zijn, dan vinden we voor  de laatste 
categorie voor  elk minstens een tiental voorbeelden in 
elk land. 

e 19e eeuwsche stedenbouwers hebben de -
eeuwers willen corrigeeren. 't s waar, dat de eisch van 
het verkeer  hier  en daar  doorbraak en opruimin g nood-
zakelijk maakten, maar  het is niet te ontkennen, dat ge-
brek aan kunstinzicht geleid heeft tot verwoestingen, 
die nu, gelukkig, niet meer  mogelijk zijn. 
n alle zich ontwikkelende steden zijn aan die wanbe-

grippen schoonheden ten offer  gevallen, die hadden ge-
spaard kunnen worden of op bevredigende wijze ver-
anderd. 

t dit corrigeeren wordt nu bedoeld het ontmantelen 

Ontwerp voor  een villa, van . A. van Anrooy. 

van monumenten, het isoleeren van frontgebouwen e. d. 
Prof. Gurlit t zegt te dien opzichte ongeveer  het volgende: 
Vóór den m te , den m en de Nieuwmunster 
te Würzburg , de Stefanuskerk te Weenen, den r 
te Ulm en den m te z zijn uit schoonheidsover-
wegingen meer  of minder  groote pleinen gelegd, om de 
desbetreffende bouwwerken als het ware uit hun omge-
ving los te wikkelen en daardoor  hun effect te verhoogen. 

e bedoeling is zeker  loffelijk , maar  het resultaat is 
bedenkelijk. 
Juist door  de ontmanteling der  genoemde gebouwen 
heeft men leeren inzien van hoe groot artistiek belang 
de inbouwing is, die de maatstaf aangaf voor  de afme-
tingen der  belendende gebouwen. t menschelijk oog 
toch heeft een vergelijking noodig om afmetingen te 
kunnen schatten. 
Als de Pieterskerk te e kleiner  lijk t dan zij  werkelij k 
is, komt dat, omdat de omgevende gebouwen tot in alle 
details in verhouding tot het geheel zijn genomen. e 
verrassende indru k van de meeste middeleeuwsche ge-
bouwen berust integendeel daarop, dat de betrekkelij k 
klein gevormde details in schijnbare wanverhouding tot 
de grootte van het geheel staan. 
Vóór de ontmanteling was de m door  huizen omgeven, 
die hij , ofschoon deze 4 5 verdiepingen hoog waren, 
tienvoudig in hoogte overtrof. r  vielen zijn af-
metingen in het oog. Nu staat hij  los van zijn omgeving, 
of naast nieuwe gebouwen van aanzienlijke afmetingen 
en lijk t kleiner. e nieuwe omgeving doet schade aan 
den indruk van grootschheid. 

n heeft ter  will e van den m honderdduizenden uit-
gegeven en oogst nu toch niet den dank van kunstzin-
nige menschen. n vinden zelfs den m minder 
mooi dan vroeger. En schilders komen er  niet meer 
naar  toe. 

t ongelukkigst effect maakt echter  het midden op het 
plein staande gebouw zelf. 
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e e bouwmeesters dezer n 

wisten heel goed, wat het algemeen aspect van hun 

werken ten goede kwam. Zij  bouwden ze nooit op het 

midden van een plein en voegden er  altij d kleinere ge-

bouwen, gestichten, kruisgangen, enz. aan toe. Zij  zorg-

den er  voor, of verzetten er  zich ten minste niet tegen, 

dat de stedelijke woonhuizen hun werk naderden. Als 

er  maar  plaatsen vrijbleven, van waaruit men bepaalde 

gedeelten van het gebouw op voldoenden afstand kon 

zien. 

n ontmantelde stadspoorten : maar  daarmee ontnam 

men aan de poort haar  eigenlijke bedoeling, en benadeel-

de dientengevolge haar  effect want juist het verkeer 

door  de nauwe opening van de poort is het meest effekt-

makende van het heele motief. j  komt de waarde 

van de torenvormige poort als afsluiting der  straat, die 

daarmee aan schilderachtig effekt enorm wint. 

e dingen kunnen nu zoo licht niet meer  gebeu-

ren, althans niet zonder  ernstige protesten, omdat men 

ze als werkelijk e wandaden heeft leeren beschouwen. 

Spreker  herinnert voor  ons land aan de demping der 

, de slooping der  N.Z. l en de thans 

voorgenomen verbreeding der e straat, kwes-

ties, waarmee het publiek zich bezig houdt. 

n is zelfs zoover, dat men gemaakte fouten tracht 

te herstellen. 

Te Ulm werd een prijsvraag uitgeschreven voor  de 

beste wijze om den m weer  in te bouwen: in n 

houdt men zich reeds jaren bezig met pogingen om de 

ten opzichte van het Sempersche project gemaakte fout 

te herstellen. 

n begrijpt tegenwoordig ook, dat men bij  verande-

ringen voorzichtig dient te zijn, daar  men met iets kost-

baars, ten slotte met iets teers te doen heeft. 

Vele bouwverordeningen hebben ook enkel betrekking 

op hygiëne, veiligheid en verkeer, zonder  eenige aan-

dacht te toonen voor  schoonheidseischen. Spr, noemt 

o.a. het verbod van stoepen, en het voorschrift tot af-

schuining van straten. Beide zijn meermalen noodlottig 

gebleken voor  zeer  fraaie stadsbeelden. 

e afschuining der  straathoeken is in vele gevallen 

doelloos. Zij  moge in drukk e en smalle straten voor  de 

overzichtelijkheid en gemakkelijkheid van het verkeer 

aan de kruispunten bijdragen, aan de uitmonding van 

straten en pleinen zoowel als in stille woonstraten is zij 

ten eenenmale nutteloos. Overigens leert de praktij k 

van het straatleven, dat men niet in teugellooze vaart de 

hoeken omvliegt en ieder  oogenblik tegen elkanderbotst. 

Bovendien heeft de zoo mager  afgeschuinde hoek al die 

torentjes en erkertjes op zijn geweten, die overal in 

onze moderne straten ons oog pijn doen. t ergste 

daarbij  is het feit, dat dit soort oplossingen, die daaren-

boven tot de moeilijkste behooren, meestal nog in han-

den zijn van totaal onbevoegden ook. 

Spreker  meent, dat nog meer  dergelijke bepalingen 

zouden kunnen worden aangehaald, die zeker  met de 

beste bedoelingen gemaakt, aesthetisch niet te verant-

woorden zijn. Er  valt echter  een verblijdende reactie 

waar  te nemen, daar  men in verschillende plaatsen 

bezig is, sommige dezer  verboden dingen onder  be-

paalde omstandigheden weer  toe te staan. Zoo mogen 

in Amsterdam op enkele plaatsen weer  stoepen worden 

gemaakt. 

Er is dus overal een streven op te merken naar  terug-

keer  tot zuiverder  inzichten betreffende de schoon-

heidsfactoren in de bouwkunst. Een streven, dat ten 

slotte voeren moet naar  inzicht in de kunst van steden-

bouw, omdat deze laatste de synthese daarvan is. 

Wi j  zijn echter  nog lang niet waar  we wezen moeten. 

Telkens toch doen zich reactionaire stroomingen voe-

len, o. a. op het oogenblik in de bouwkunst. En daarom 

is een sterk gespannen waakzaamheid tegen algeheele 

terugval niet misplaatst. 

, 26 Februari 1914. C. . . 

. 
G . 

m 

. 4 t 1914. 

Aan 
de  van hel Bouwkundig Weekblad. 

Vraag 1. 
g het teekenwerk in potlood uitgevoerd en gekleurd worden ? 

Antwoord : 
Ja, de behandeling is vrij . 
Vraag 2. 

t het in A bedoelde gipsmodel is vermoedelijk bedoeld enkel 
het monument of standbeeld (al zou dit ook een geheel vormen 
met de aansluitende waterpartijen) . 
Antwoord : 
Onder A is bedoeld, dat de hoofdzaak op een tiende gegeven 
moet worden. 
Vraag 3. 

t op het model de beplanting ook aangegeven worden ? 
Antwoord : 

t zal van den aard van het ontwerp afhangen (zie antwoord 
op vraag 2). 
Vraag 4. 

g een perspectief of model op schaal 1 op 50 bijgevoegd worden? 
Antwoord : 

n is vri j  in de inzending, doch wat niet gevraagd wordt, blijf t 
buiten beoordeeling. 

r  het overlijden van Professor  Bart van e is een vacature 
in de jur y onstaan, die binnenkort zal aangevuld worden. 

 Secretaris der
J. B. VA N . 

Zonnelaan 2, . 

T N VA N 
T EN "  1913. 

Vervolg van blz. 108. 

: .. 

e opvatting van serre en warande is te ruim . terwij l deze ruim-
ten beter  over  het plan verdeeld hadden kunnen worden. -
ken en bijkeuken hebben geen directe verbinding met buiten. 

e hal is te groot in verhouding tot de overige vertrekken. Bad-
kamer en W.C. verdieping zijn slecht gelegen. t dak is voor 
het gevraagde te groot, waardoor  overbodige bergruimten ont-
staan. 

: ..1813 1913". 
e overbouwde entree leidt tot noodeloos ruimteverlies inde 

vestibule, terwij l bij  de W.C. het ge vraagde toilet ontbreekt. e 

bijkeuken heeft een ongeschikte vorm en mist evenals de keuken 
een toegang naar  buiten. e serre als zoodanig te klein, vormt 
niet meer  dan een zitje in de kamer. e oplossing van de cosey 
corner  had gelukkiger  kunnen zijn. Verdieping staat logisch op 
den beg. grond en de gevels geven veel goeds te zien. Teeken-
werk beschaafd. 

: „Sans peur et sans
 cosey corner  ontbreekt, terwij l de bijkeuken directe toegang 

van buiten mist. e kamer vertoont te weinig wandvlakte voor 
geschikte plaatsing der  meubels. e verdieping volgt niet mooi 
uit indeeling begane gronds. terwij l het portaal aldaar  veelte 
groot is opgevat. 

e gevels en kap ontwikkelen zich goed uit den plattegrond, met 
uitzondering van de ovale venstertjes in den voorgevel, die juist 
voor  een binnenmuur geplaatst zijn. e architectuur  is nogal tam. 

: „Zomer". 
e hal is ongezellig ingedeeld, de serre te veel erker  en de keu-

ken en bijkeuken zijn ten onrechte van elkaar  gescheiden. t 
portaal op de verdieping is onvoldoende verlicht en heeft een 
zeer  onregelmatigen grondvorm. n de gevels zijn nogal wat on-
opgeloste gedeelten aan te wijzen o.a. vorm van de windveeren 
en de gootconstructie bij  de naar  beneden doorschietende kap-
afdekking. e oplossing van het uitgebouwde zitje in de woon-
kamer is in de vlakke gevels niet geslaagd. e paneelversiering 
boven het raam van de cosey corner  had beter  weggelaten kun-
nen worden. t teekenwerk is vri j  goed. 

o : „ 1', (in zes bladen). 
e trap in het centrum gelegen is slecht verlicht. Bijkeuken heeft 

het karakter  van een dienkamer en is niet van buiten toeganke-
lijk . e eet-woonkamer is te veel als twee vertrekken opgevat en 
de serre te smal. e verdieping is beter  ingedeeld. e gevels ge-
ven wel het cottage karakter  weer. maar  hebben geen bijzondere 
kwaliteiten t teekenwerk is slap. 

o : ..Het strooien dak mij wel behaagt'. 
n plattegrond is het complex van vestibule, hal en cosey corner 
verdienstelijk, daarentegen is het woongedeelte evenals slaap-
kamers op verdieping nogal grilli g van vorm Bijkeuken is als 
dienkamer opgevat en niet als spoelkeuken. r  de verschei-
denheid van uitbouwen ontstaat in de gevels onrust. e ontwer-
per is te ver  gegaan in het zoeken naar  schilderachtige effecten. 

: „Hetdaghet" . . . 
r  gelden dezelfde opmerkingen als voor  het vorige ont-

werp, alleen is de bijkeuken hoewel toegang naar  buiten mis-
send, goed opgelost. 

:
e eet- woonkamer is niet gelukkig opgelost. t portaal op de 

verdieping is slecht verlicht, tenzij  de ontwerper  gedacht heeft 
bovenlicht aan te brengen, wat voor  een cottage echter  niet noo-
dig moest zijn. e gevels zijn goed, alleen is de verhouding tus-
schen raamopening en muurdammen niet overwogen. t laten 
doorschieten van het dak over  de uitgebouwde serre doet on-
aangenaam aan. daar  deze laatste daarvoor  niet voldoende 
breedte heeft. t geheel is vlot geteekend. 

:
 opvatting van cosey corner  op het bordes van de trap is ver-

werpelijk e keuken en bijkeuken behooren niet gescheiden te 
zijn. e serre is te klein voor  een dergelijke kamer e irratio -
neele kapvorm dwingt den ontwerper de ramen scheef in het 
voornaamste vertrek te plaatsen, wat allerminst strookt met den 
symmetrischen opzet van het plan. Teekenwerk met zorg be-
handeld. 

o : .. Veluwe". 
e plattegrond is in vele opzichten onbegrijpelijk , o. a. de ver-

binding van entree en hal, en de plaats van cosey corner  tus-
schen entree en keldertoegang? e garderobe en W. C. zijn zeer 

onpractisch gelegen, evenals de keuken. t geheel is meer een 
Noorsch boerenhuis dan een cottage en herinnert lichtelij k aan 
dergelijke in den handel zijnde huizen. 

: Boschstriek". 
l de plattegrond in enkele opzichten beter  is. dan die van 

het vorige motto, geldt dezelfde opmerking omtrent gebrek aan 
duidelijk e architectonische voorstelling. Voor de uitwendige 
architectuur  kan de bemerking van het vorige motto ook hier 
worden toegepast. 

: ..Co." 
Entree, hal en cosey corner  zijn te benepen, terwij l hetgevraagde 
toilet ontbreekt. e verhouding van de woonkamer is goed. maar 
geeft te weinig gelegenheid voor het plaatsen van meubels. e 
dienstafdeeling is goed gegroepeerd. e indeeling verdieping 
volgt niet uit die beg. gronds. terwij l scheidingswanden en ver-
trekken tegen raamstijlen eindigen. e uitbouw van de trap-
ruimt e werkt ongunstig in de gevels. Architectuur  maar  zwak. 

:  ƒ." 
Een zwak punt in het plan is de onregelmatige vorm der  vesti-
bule, als gevolg van de ongemotiveerde opzet, deze in de as van 
den gevel te brengen. Scheiding van keuken en bijkeuken is on-
practisch ; het toilet donker. t geheele plan evenals de gevels 
is zwak van compositie en heeft door  opwerking in kleur  niet 
gewonnen. 

: ..Sinne Sate." 
Ter will e van een symmetrischen opzet is het plan geforceerd, 
hetgeen zich wreekt in het woonvertrek, dat in tweeën wordt 
gedeeld, terwij l hal met cosey corner, als twee hallen is opgevat. 
Bijkeuken is meer  dienkamer dan spoelkeuken. t ontbreken 
van eenige borstwering op de verdieping heeft geleid tot te 
groote samenpersing van de slaapkamers. e gevels hebben wel 
het cottage type. 

o : „Als het zomer is." 
e cosey corner  is als een kamer behandeld, terwij l de entree 

zelfs voor  een arbeiderswoning niet overdadig groot zou zijn. 
e serre is ook zeer  benepen en niet toegankelijk. e ver-

binding van keuken met woonkamer is ongewenscht e kelder-
toegang is onvoldoende. l de hoofdvorm van den opbouw 
niet slecht is. blijf t het geheel middelmatig. e latei over  wa-
rande loopt onnoodig in de gevels door  en snijdt deze in tweeën. 

(Slot volgt). 

m . 
e beeldhouwkunst aan de e van Beel-

dende n te Amsterdam. Nu door het overlijden van 
den beeldhouwer  Bart van e een r in de Beeld-
houwkunst aan de e benoemd moet worden, is het 
wel wenschelijk eens na te gaan welk soort beeldhouwer hier-
voor  het meest in aanmerking dient te komen. k meen. dat hier-
bij  in de eerste plaats de vraag gesteld moet worden: welke 
beeldhouwers heeft Nederland vooral noodig? 
Wij  kunnen, om deze zaak eenvoudig te beschouwen, twee soor-
ten beeldhouwers onderscheiden: de „statuaires" . de beeld-
makers; en de bouwbeeldhouwers. diegenen dus. die de beeld-
houwkunst beoefenen in verband met de bouwkunst en aan-
verwante kunsten. n kan ook spreken van de „vrije "  beeld-
houwkunst, en van de gebondene. „analoog"  met de „vrije " 
schilderkunst en de gebondene. de decoratieve, de versierende 
schilderkunst. 

Waar echter  voor  de ..vrije'  schilderkunst nog een tamelijk goed 
afzetgebied is. is dit in Nederland voor de ..vrije'  beeldhouw-
kunst geenszins het geval; terwij l juist de bouwbeeldhouwkunst 
talrijk e opgaven stelt en behoefte heeft aan goed geschoolde 
talenten. t valt te betreuren, dat de toch al spaarzame beeld-
houwkunst ten onzent, zoo onsociaal, zoo „vrij "  is. hoewel er 
gelukkig een langzame kentering valt te bespeuren. 
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t Poortgebouw van de hofstede „Chartroise "  bij  Utrecht 

e e wordt in de laatste jaren bezield tot het zeer 
toe te juichen streven, het samengaan der  beeldende kunsten te 
bevorderen, hare eenheid en hare sociale roeping meer  nabij  te 
komen. 
Welnu, in dezen goeden, modernen gedachtcngang kan het ant-
woord op bovenstaande vraag niet anders zijn, dan dat vóór 
alles aan de e verbonden moet worden een bouw-
beeldhouwer; en gelukkig is er  in ons land wel een goed talent 
in deze richtin g te vinden. J. G. 

e ..Chartroise"  bij  Utrecht. n den Utrechtschen gemeente-
raad is ter  sprake gebracht de slooping van het poortgebouw 
der  hofstede „Chartroise" . e herstelling zou minstens f2000 
eischen. alleen wat de fundeering betreft; later  zou voor  vloeren, 
dak en vensters nog f 1500 noodig blijken . m adviseerden 
B. en W. sloopen. Gewezen werd echter  door  enkele raadsleden 
op de historische beteekenis van deze poort, als ingang van een 
bekend klooster, zoodat besloten werd eerst het advies in te 
winnen van . S. , den archivaris. 

r  B. en W. ook den nadruk gelegd hebben op het argument, 
dat het gebouwtje bij  de exploitatie der  terreinen aldaar  toch 
gesloopt zou moeten worden, is in het Utrechtsch prov. en sted. 

d de volgende juiste beschouwing gepubliceerd. 
Bezien wij  dit stadsgedeelte tusschen Vecht en -
kanaal. aldus wordt ons van geachte zijde geschreven dan 
biedt het vlakke land ter  weerszijden van den Amsterdamschen 

straatweg den stedenbouwer, wien het maken van een 
bebouwingsplan is opgedragen, zeer  weinig inspiratie ; de 
boerderij  „Chartroise "  evenwel geeft een motief, dat een 
ongezochte gelegenheid aanbiedt om wat teekening te bren-
gen in het stadsbeeld, dat in die buurt met vri j  groote ze-
kerheid van eentonige leelijkheid en leelijke eentonigheid 
belooft te worden. s het begin van uitbreidin g daar 
ter  plaatse doet voor  de toekomst het ergste vreezen:men 
denke slechts aan de boven- en benedenhuizen aan den 
Amsterdamschen straatweg, waar  vroeger  het z.g. -
kennest was,aan de nieuwe straten op hetterrein Oostveen 
aan de , aan de gemeenteschool, eenige jaren 
geleden achter  het Slachthuis tusschen de knollen geplant 
en die aan een jongen toren van Babel doet denken ; men 
vindt daarin weinig belofte van goeds voor  wat er  volgen 
zal. e vrees bekruipt iemand, dat het daar  weer -
stij l zal worden. 

Waarom behoudt men de gebouwen van „Chartroise "  niet 
als de kern van een ter  plaatse te maken grooten volkstuin 
en ontspanningsoord, waar  des zomers families met kin-
deren van uit de stad naar  toe kunnen gaan. om verpoo-
zing te zoeken ? 
Zelfs voor  wie niet met de historie bekend is, hebben die ge-

bouwen een zekere romantische bekoorlijkheid , en kunnen deze 
daarom een aantrekkelij k doel vormen om naar  toe te wande-
len. e gebouwen kunnen in goeden staat van onderhoud ge-
bracht worden door  vernieuwing of restauratie; de boerderij 
kan als melk en theehuis gebruikt en men kan voor  dat doel 
eenige koeien blijven houden. 

m kan men speelterreinen voor  kinderen reserveeren; 
de beplanting kan aangevuld en verbeterd worden. e langs 
„Chartroise "  loopende en op de Vecht uitkomende laan kan van 
meer  rijen hoornen voorzien, en brengt op het denkbeeld een 
aanlegsteiger  aan de Vecht te maken, zoodat men ook per  boot 
van uit de stad dit ontspanningsoord kan bereiken. Er kan een 
haventje gemaakt worden voor  het verhuren en bewaren van 
roeibootjes, enz enz. : met wat goeden wil en vernuft 
kan daar  een ontspanningsoord ontstaan, waar  de stad Utrecht 
trotsch op kan zijn. 

Er is daar  in de toekomst ook beslist behoefte aan een dergelij-
ken buitentuin. t gedeelte van de stad is immers voorbestemd 
een arbeiderswoonkwartier  te worden; derhalve dient er  gele-
genheid te zijn voor  aangename en gezonde ontspanning en 
speelgelegenheid voor  kinderen. 

n zal men tegenwerpen dat daar  reeds in voorzien is 
door  het park van . t is echter  particulier  bezit, en is een 
wandelpark waar  men netjes op de paadjes heeft te blijven; 
bovendien zal die buurt op den duur  zoo uitgestrekt zijn. dat een 

tweede oase in de huizenwoestijn zeker  niet over-
bodig is. 

Gaarne vereenigen wij  ons met deze beschouwing. 
t zou zeer  zeker  te betreuren zijn, wanneer  dit 

aardig complex, (waarvan wij  hierbij  2 afbeeldin-
gen geven) zou verdwijnen. t men toch het aar-
dige en intieme, het „gegroeide"  behouden en be-
nutten, wanneer-ten minste geen praktische voor-
deden hiermede ernstig benadeeld worden. 

t denkbeeld van een ontspanningsoord of groote 
volkstuin is zeker  ernstige overweging waard. 
Thomas . , privaat-docent te , 
heeft de opdracht gekregen uitbreidingsplannen te 

' ontwerpen voor  de stad Athene, waarin begrepen 
zijn parkaanleg. en constructie van een breede 
laan naar  Piraeus, aanleg van sportterreinen en 
bouwterrein voor  een halve eeuw. 

Alg. . 

e hofstede „Chartroise "  bij  Utrecht. 
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. 

Binnenbrand in het Gebouw der . n aanslui-
ting aan de berichten in de dagbladen omtrent de plaats gehad 
hebbende binnenbrand in het gebouw der , zij  nog 
het volgende medegedeeld. Vrijdagavond 6 t brak de brand 
uit in de tentoonstellingszaal op de verdieping. 

e brandweer  was spoedig ter  plaatse, zoodat gelukkig de brand 
beperkt bleef tot de houten'achterwand, die vrijwe l geheel af-
brandde. t bovenlicht werd vernield, terwij l de zaal zelf ver-
der  belangrijke brand- en waterschade leed. 
Een collectie platen, teekeningen en photo's werd grootendeels 
vernield; zoo ook enkele stoelen en andere meubelstukken. Ook 
het archief (waartoe niet behooren de belangrijkste stukken, die 
elders zijn opgeborgen) werd grootendeels verbrand. 

t ongeluk is betrekkelij k goed afgeloopen; het meest te be-
treuren valt het verlies van een collectie ontwerpen (meest 
prijsvragen) uit de jaren 1870 90. Gelukkig is de brand tijdi g 
ontdekt; was dit later  geschied, dan zou. in verband met den 
feilen wind, vermoedelijk het geheele gebouw zijn afgebrand. 

t gebouw, de inboedel, de boeken en platen zijn verzekerd. 
e oorzaak van den brand is onbekend. e eenige aanneem-

bare oorzaak zou kunnen zijn, onvoorzichtigheid met een bran-
dende sigaar  of pijp . Echter  zou dan in de kast, waarin vermoe-
delijk de brand begonnen is. het vuur  minstens een 6 uur  ge-
smeuld moeten hebben. 

Aangezien g 9 t de examens der j  be-
ginnen moesten en voor  een groot deel in deze zaal zouden wor-
den afgenomen, bracht de brand ook voor  de examens veel 
hinder  en moeilijkheden met zich mede. 
Gelukkig bood echter  de Tentoonstellingszaal voor  Bouwma-
terialen op den beganegrond gelegenheid om nog tijdi g te voor-
zien in de behoefte aan ruimt e voor  het opstellen van cabinetten. 
waarin het examen mondeling wordt afgenomen. 

t g . n B. Weekblad No. 50 en 51 heeft het 

r  medegedeeld, dat spoedig een vergadering van 
n zou plaats hebben ter  bespreking van het -

port betreffende de bij  de  van t te stellen eischen, 
opgesteld door  de commissie beslaande uit afgevaardigden van 
het . . v. , de . tot Bev der  Bouwkunst, den 
Aann. Bond en den Bond van . in Nederland, welk 

t is gepubliceerd in B. Weekblad 1913, No. 11 en 12. 
Ten einde een practisch resultaat van deze bespreking te bevor-
deren, verzocht het r  den n vóór 
31 r  1913 hun eventueele opmerkingen betreffende het 

t te willen mededeelen aan het Bureau der . 
Aangezien slechts een enkele opmerking ontvangen is, acht het 

r  een vergadering van n niet meer 
noodig en zal het in zijn vergadering van 24 t a.s. het onder-
werp nader  bespreken en het antwoord aan bovengenoemde 
Commissie vaststellen. n verband hiermede worden de Archi -

n alsnog in de gelegenheid gesteld hun eventueele op-
merkingen in te zenden aan het Bureau der . t 402 
Amsterdam vóór  23  a.s. 

Afd . Arnhem van de j  tot Bevordering der 
Bouwkunst. Zooals men zich zal herinneren had de -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst het initiatie f genomen 
tot het houden van een brandproef met een z.g onbrandbaar 
rieten dak. e gemeente Arnhem had hiertoe een terrein be-
schikbaar  gesteld, en nadat van verschillende zijden de benoo-
digde gelden verkregen waren is op het terrein, gelegen aan de 

k van Pabststraat een gebouwtje geplaatst, dat 11 Juli 1912 
gedekt werd met het z.g. onbrandbaar  riet door  den rietdekker 
Viehbrock uit Worpswede (waar  dit onbrandbaar  gemaakt 
riet reeds sedert eenige jaren gebruikt woi dt). Algemeen was 
men van meening. dat, wilde de proef goed genomen worden, 
de bedekking een geruimen tij d aan den invloed van weer  en 
wind moest worden blootgesteld. 

Thans is het bijna 2 jaar  geleden, dat het gebouwtje gezet werd. 
en daarom mag men aannemen, dat de tij d voor  de brandproef 
gekomen is. e proef zal plaats hebben Woensdag 25 t 
a.s. ten 2 ure n.m 

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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Afb . 1. Woningen van liet t te Ainhei 

. 

li E N VA N T S 
-

m T TE . M 

ifigj i 
et artikel van .  Gevaar", waarin be-
schreven wordt de ontsiering van de omgeving 
van het e "  en van het mooie land-
goed k te Arnhem, heeft ook de aan-

dacht getrokken van den Arnhemschen correspondent 
van den Bond . 

e heeft zich tot den Bond gewend met het verzoek 
of t zich tot ZEx. den r  van Oorlog zou 
willen wenden, opdat van regeeringswege maatregelen 
genomen zullen worden, welke er  toe kunnen leiden, dat 
in de toekomst de Genieofficieren zich meer  bepalen tot 
hun groote taak n.1. alles wat verband houdt met de 
verdediging van het Vaderland en zich onthouden van 
de uitoefening van hetgeen des architecten is. 
Na alles wat in den laatsten tij d geschreven is met het 
doel de genieofficieren te bewegen er  toch van af te zien 
de Bouwkunst nog langer  als een gedeelte van hun 
oefenterrein te beschouwen, kan aan het optreden van 

t wel eenig succes voorspeld worden. 
e correspondent heeft, op verzoek van den -

schut, nog eenige toelichtingen verstrekt, met afbeel-
dingen van de gebouwen in quaestie. 
Wi j  meenen deze aan onze lezers niet te mogen ont-
houden 

* 

Afbeelding 1 geeft aan de vier  blokken, elk van twee 
woningen, zooals zij  door  den fotograaf zijn opgenomen 
op het lage gedeelte van den weg langs het bouwterrein, 
terwij l afbeelding 2 den indruk weergeeft, dien de wo-
ningen maken op den beschouwer, welke zich op het 
hooge gedeelte bevindt. 
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Beide afbeeldingen 
toonen aan, dat . 
in zijn artikel
Gevaar", voorko-
mend in het Bouw-
kundig WeekbladN". 
52 van 27 r 
1913, niet heeft over-
dreven waar  hij  zegt: 

r  staan ze, de 
simpele woningen, 
elk bedoeld voor  twee 
gezinnen. Vervelend, 
op regelmatige af-
s tanden van elkander 
geplaatst en nog ver-
velender  zuiver  gelijk 
en gelijkvormi g ge-
bouwd. 
Niets, niets valt in 

deze huisjes ook maar  waar  te nemen, dat tot U 
spreekt als te zij n voortgekomen uit het brein van 
iemand, die weet dat goede groepeering, goede ver-
houdingen en vormen niet kunnen worden gemist, 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. topgevelversieringen, 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". 

. heeft volkomen gelijk: de groepeering van de 4 X 2 
woningen is weinig fraai ; zij  is inderdaad vervelend 
van regelmatigheid, deze plaatsing op onderling gelijke 
afstanden, waarbij  nog komt dat de hoogtestand der 
woningen ten opzichte van den weg weinig overwogen 
is. e 4 blokken zijn gebouwd op 4 plateaux, waarbij 
het onderling hoogteverschil evenals de onderlinge af-
stand der  bouwblokken, weder  uniform is. 
Zulk e plateaux, keurig afgewerkt met taluds, voorzien 
van een grasbeplanting, waarin niet de minste onge-
rechtigheid, kunnen wellicht bij  het afwerken van een 
bomvrij e kazerne op zijn plaats zijn, hier  -doen"  zij  het 
niet. 

t vervelende van deze hoogvlakten in miniatuur 
wordt nog versterkt door  de hekwerken; in een ordinair e 
groene kleur  geschilderd komen zij  tegenover  de groene 
zoden der  taludbekleeding weinig uit ; dit heeft men 
eenigszins willen verhelpen door  de uiteinden der  sta-
ven wit aan te tippen, wat weder  ten gevolge heeft, dat 
al die witte puntjes op de staven, van ongelijke hoogte, 
een zonderlingen indru k maken, en de illusie geven 
van een warrelende vlucht van witte vlinders boven de 
taluds! e perceelscheidingen zijn eenvoudiger  opge-
vat; had men het dure hek aan de voorzijde ook maar 
zoo gemaakt, met langs alle afscheidingen een mooie 
groene haagbeplanting, dan was voor  minder  geld een 
veel rustiger  afscheiding verkregen. 
Wat de woningen zelve betreft, op de afbeeldingen kan 

! 

Al b 2. Woningen van het e t te Arnhen.. 

men zeer  wel con-
troleeren, dat . ook 
hiervan niet te veel 
gezegd heeft. 

e raamverdeeling 
is door  hem in de 
eerste plaats afge-
keurd;speciaal wordt 
de aandacht ge-
vraagd voor  het pui-
raam boven de voor-
deuren en voor  de 
raampjes in de top-
gevels, met de ont-
lastingsboog er  bo-
ven, die ongeveer 
niets te dragen heeft, 
en die onaangenaam 
nauw gewrongen zit 
tusschen het hout-
werk der  overste-
kende daken. 

e grootte van de verlichting der  slaapkamers wordt 
door  de Arnhemsche bouwverordening bepaald, zoodat 
de overdreven afmeting van de raamkozijnen in de top-
gevels wellicht niet geheel voor  rekening van den ont-
werper  komt. 
Verder  is het eene groote fout, dat zoo overdreven 
nadruk gelegd is op de betimmering van gootlijsten, 
overstekende daken en de omtimmering van de horizon-
tale platafdekking. Waarom, vraagt men zich af, is de 
gootlijst van deze vrijstaande woningen aan de voor-
zijde niet gelijk gehouden met die van de zijgevels ; 
meende de ontwerper  nu werkelijk , dat al die spichtige 
consoles der  overstekende dakgoten den welstand van 
het geheel ten goede zouden komen ? Of hebben wij  hier 
te doen met eene kunstuiting van den teekenaar, die 
zich herinnerde hetgeen hem op de ambachtsschool 
was ingeprent? 

e grijze pannenbedekking en de mooie grijsroode kleur 
van de gevels, zijn niet berekend op zooveel groen en 
wit geverfd hout, hiertegen houden zij  het niet uit! 

e rollen worden daardoor  omgekeerd, de groote vlak-
ken wit en groen spreken te sterk, gaan overheerschen 
en waar  dit in strij d is met de slechts bescheiden rol , 
hun in de bouwkundige samenstelling toebedeeld, ligt 
in deze averechtsche verhouding wel de voornaamste 
oorzaak van den rammelenden indruk , die door  deze 
woningen wordt teweeg gebracht. 

e overdreven groote afmetingen van de betimmering 
zijn natuurlij k niet meer  te verkleinen; echter  kan eene 
andere kleur  bij  het oververven veel van het leelijke 
wegnemen. n vergete dan vooral niet de nu in groen 
en wit geverfde afvoerbuizen minder  opvallend te be-
handelen. 
Behalve op het genoemde kan er  nog op gewezen wor-
den, dat de dakvlakken te veel en op willekeurige plaat-
sen worden onderbroken door  schoorsteenen en zinken 
dakvensters ; bepaald leelijk is ook de terugsprong van 

het dak ter  plaatse van de'teruggebouwde ingangen,, 
waardoor  de dakschilden boven de zijgevels onnoodig 
verknipt worden. 

n zooverre het uiterlij k der  voorzijde van de woningen, 
dat op de afbeeldingen 1 en 2 te zien is. 

e stand van de zon, zeer  gunstig voor  eene opname 
van de voorzijde der  gebouwen, was voor  eene opname 
van de achterzijde een bezwaar, zoodat hiervan geen 
afbeelding vertoond kan worden, dit is jammer omdat 
men zich daardoor  minder  goed het geheel kan voor-
stellen. 

e beide topgevels van den voorgevel zijn daar  achter-
wege gelaten, men heeft den achtergevel doorgetrokken 
tot aan het platte dak; het silhouet van die zijde gezien 
is dan ook verre van fraai. r  ontstaat ook weer  een 
conflict, door  het niet inzien van de noodzakelijkheid: 
een vrijstaand gebouw van alle vier  de zijden gelijk-
matig te behandelen. Uit welke overweging heeft men, 
bij  de op het Noorden gelegen achterzijde, de voor-
keur  gegeven om juist daar  de ruimste slaapkamers te 
bouwen? k omdat men het voor  de voorzijde-
niet aandurfde het platte dak in de gevels tot uiting te 
brengen; daarom timmert men aan de voorzijde dak-
schilden, om het geheel een meer  .knus"  aanzien te 
geven ; men durfde daar  de consequentie van het platte 
dak niet aan, echter  wel aan de achterzijde, hoewel die 
aan een nog fraaieren weg gelegen is. Al het geknutsel 
met dakschilden aan de voorzijde blijk t bij  nadere be-
schouwing, notabene, van een nadeeligen invloed op de 
bewoonbaarheid der  vertrekken. 

t de grondslag van het terrein aan de achter-
zijde lager  ligt dan de weg aan de voorzijde, nemen de 
taluds daar  nog veel grooter  afmetingen aan en wordt 
nog meer  dan aan de voorzijde het gemis van eene betere 
oplossing van de hoogteligging der  woningen gevoeld. 
Aan de achterzijde is de verhouding van de hoogte-
afmeting der  taluds tot die der  woningen dan ook zeer 
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Afb. 3. s bij  het e . 

storend, hetgeen te meer  hindert, daar  men vanaf een 
mooien wandelweg er  het gezicht op heeft. 

Alles te zamen genomen kan verklaard worden, dat . 
in zijn opstel eer  te weinig dan te veel aanmerkingen op 
deze van rijkswege gebouwde woningen gemaakt heeft. 

r  soliditeit, afwerking en afmetingen zijn te 
roemen, toch moet, om het bouwen door  aesthetisch on-
bevoegden te keeren, hier  gewezen worden op de fouten 
die aan dit bouwwerk voorkomen, en niet het minst op 
het feit, dat men aan quasi artistieke voordeden de 
bewoonbaarheid ondergeschikt maakt. 

Was . over  de woningen vri j  kort , meer  uitvoerig be-
handelt hij  het geval van de loods, die het e ' 
aan de andere zijde zoo geweldig ontsiert. (Zie afb. 3). 

j  zegt daarin niets te veel en niets te weinig, zoodat 
volstaan kan worden met dit gedeelte van zijn opstel 
hier  over  te nemen. 

s voor  het einde eener  straat in de aardige volks-

Afb. 4. t e "  te Arnhem. Arch, de s en Overeijnder. 
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buurt heeft men brutaal een lange 
loods gebouwd. e naam loods is 
mogelijk in verband met de be-
stemming disqualificeerend, en 
ofschoon het ding meer gekost zal 
hebben dan menig aldus genaamd 
bouwwerk, toch weet ik met het 
oog op den buitenvorm en de ver-
houdingen geen meer  karakteri -
seerenden naam te bedenken. e 
bewoners der -
jes kunnen bij  het doorloopen 
hunner  straat genieten door  aan-
schouwing van een stuk van een 
eindeloos lange z. g. blinde muur 
met een even lang, vri j  hoog en 
op regelmatige afstanden van zin-
ken dakramen voorzien blauw 
pannendak. 

e men ook toornt (en met recht) tegen ontsiering, 
door  het aanbrengen van electrische reclames op de 
in het 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 kubis-
tische 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 ku-
bussen, waarvan de vlakken echter  geen hoeken van 90° 
met elkaar  maken. t vindt zijn oorzaak echter  deels 
in noodwendige, deels in praktische redenen. t ter-
rein n.1. helt daar  ter  plaatse beduidend, waardoor  het 
grondvlak, waarop de kubussen oogenschijnlijk staan, 
natuurlijk , geen waterpas vlak is. e platte af dekkingen 
heeft men (zeker  om eene goede afwatering te verkrij -

gen) naar  schatting ongeveer  25 . laten af-
loopen, zoodat bovenvlakken der  kubussen, zoo-
als gezegd uit practische overwegingen hellend 
zijn gemaakt. t fraaiste nu is, dat men de ver-
schillende bovenvlakken allen zoowat in tegen-
gestelde richtin g heeft doen afloopen en dat van 
de groote hoofdkubus in tegengestelde richtin g 
der terrein-helling. Waarlijk , men moet het zien 
om tot de overtuiging te komen, dat men dit geval 
niet onmogelijker  en leelijker  had kunnen uit-
werken" . 

e afbeelding van dit bouwwerk laat verder  aan 
duidelijkhei d niets te wenschen over, zoodat voor 
dit utiliteitswerk commentaar  overbodig geacht 
kan worden. 
Op het rechtsche hoekje van de plaat, waarop de 
loods voorkomt, ziet men nog even een der  hui-
zen van het e , het bekende bouwwerk 
van de architecten de s en Overeijnder. 

Wi j  meenen goed te doen met hierbij  nog eens te 
doen afdrukken de c l i chés (Afb. 4 en 5) van een 
paar  aardige gezichten van dat dorp, opdat zij, 
die belangstellen in het euvel, waarop door . op 
zoo uitnemende en zakelijke wijze de aandacht is 
gevestigd, zich volkomen rekenschap kunnen ge-
ven van de oorzaken der  verontwaardiging, die 
dezen schrijver  naar  de pen deden grijpen. 

r  het k is inderdaad in deze omgeving veel 
bedorven; moge zulks in het vervolg voorkomen 
worden, dan zal als dit nog noodig is, t 
velen van zijn bestaansrecht overtuigd hebben. 

Aan den n weg, dicht bij  het e 
, bevindt zich nog een groepje van dri e woon-

huizen, ongeveer  een 50 jaar  oud. (Zie afb. 6). A f b 

e woonhuizen zijn ongeveer  van dezelfde groot-
te als de door  de Genie gebouwde woningen; het is dus 
in dit opzicht ongeveer  dezelfde opgave, maar  wat een 
verschil! e woningen, dagteekenend uit een te veel 
gesmaald tijdperk , houden het uit tegenover  veel, dat 
in dezen tij d gebouwd wordt. Zij  zijn dan ook uitste-
kend geschikt om een tegenhanger  te vormen tegen 
de hier  besproken woningen voor  de marechaussee-
kazerne. 

e groep is niet „modern" , in de gewone beteekenis 
van het woord, maar heeft toch veel in zich, dat de 
„modernen"  van.thans trachten te bereiken. 

e Arnhemsche Correspondent van . 

Arnhem, 11 Februari 1914. 

E N . 
evraagd was: een garage voor  + 20 auto's, 
kantoor, ontvangkamer, woning voor  den chef 
en werkplaats. e 
laatste behoefde niet 

groot te zijn, aangezien de re-
paratie slechts een zeer  be-
scheiden onderdeel der  zaak 
vormde. 

r  het geheel geplaatst moest 
worden op een der  mooiste 
punten van Alkmaar , n.1. aan 
den , met 
den Alkmaarder t daar 
aansluitend, leidde dit tot: een 
voorgebouw, min of meer  in 
villa-karakter , bevattend kan-
toor  enontvangkamer beneden, 
woning van den chef boven, en 
daarachter  de eigenlijke ga-
rage met werkplaats. 

t voorgebouw werd opge-
metseld in Vlaamsch verband 
van speciaal gezand, sterk ge-
nuanceerd handvormsteen uit 

5. t e "  te Arnhem. Ach. de s en Overeijnder. 

te Udenhout, met een paar  stukjes terracotta van Wil -
lem Brouwer, o.a. de afvoer  van de loggia, de bloem-
bakken en de koppen der  lantaarnpalen. t dak is be-
dekt met doffe, loodkleurige leien. 

t verfwerk is in hoofdzaak voor  kozijnen geel, voor 
raamhout wit. 

e garage en werkplaats zijn overdekt door  een seg-
ment-vormige kap van gewapend beton, uitgevoerd 
door  de j  .. Wittenburg "  te Amsterdam. JAN , 
Alkmaar , 1913. Architect. 

T -
Bl  TE VA N . [1 

Verslag derde lezing, gehouden door . P. Berlage 
voor  het civiel- en bouwkundig studentengezelschap 

.Practische Studie"  te , op 2 t 1914. 

e kunst van stedenbouw bestaat in het scheppen 
van stadsbeelden en van rythmische ruimten. t 

de fabriek van Weyers &  Co. Afb. 6. Groep van woonhuizen te Arnhem, uit het midden der  19Jl'  eeuw. 
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Auto-garage te Alkmaar . Plan beganegrond en verdieping. Schaal 

bijzonder  ruimtegevoel van een bepaalde periode geeft 
haar  de architectonische scheppingskracht; en de 
bouwkunstige vormer  dienen haar  als uitdrukkings -
middelen. e verhouding tusschen ruimtegevoel en uit-
drukkingsmiddel kan men vergelijken met die tusschen 
denken en spreken: wie in een vreemde taal niet kan 
denken, zal zich in haar  slechts gebrekkig kunnen uit-
drukken. 

t is het nootlot der  XlX e eeuwsche architectuur  ge-
weest, dat aan deze periode het gevoel voor  ruimt e en 
ruimte-effect ontbrak. 
Op het stadsbeeld is het bouwblok natuurlij k van groo-
ten invloed. m zal er  zonder  overeenstemming 
tusschen de woonhuizen, 't zij  dan afzonderlijk be-
schouwd of in blok, zonder  eenheid van stijl dus, van 
een bevredigend resultaat geen sprake kunnen zijn. 
Zelfs de monumentale gebouwen zullen in den alge-
meenen rythmus moeten meedoen. Eerst als het alles 
verwoestende subjectivisme voor  goed overwonnen zal 
zijn, zal de stad een indruk van architectonische een-
heid vermogen te wekken. 
Toch is de rythmus van enkele architectonische ge-
deelten, aldus Brinckmann, evenals hun verhouding 
onderling, nog geen stadsbouwkunst als zoodanig, d.w.z. 
zij  maken wel indruk , maar  vormen nog niet de mooie 
stad. 

e mooie stad is geen verzameling van mooie eenheden, 
maar  één enkele, groote, schoone eenheid. Gebouwen en 
bebouwde gedeelten moeten met de tusschenliggende 
ruimten van straten en pleinen worden tot één groot 
levend organisme, van een bepaalden algemeenen ryth -
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mus bewogen en van een grooten 
geest bezield. t te bereiken is het 
hoogste in het streven naar  schoo-
nen stedebouw. 

t is het ook, wat het meest on-
middellij k op den bewoner  van een 
stad inwerkt , omdat, zooals Spi-
noza zegt, -de mensch de maatstaf 
aller  dingen is". j  wordt, zich zelf 
bewegend, in deze rythmische be-
weging getrokken, zoodat vroolijk -
heid, trotsch en kracht hem ver-
vullen. 
Ongetwijfeld zullen velen de on-
regelmatig gebouwde oude steden 
verkiezen boven een zuiveren aan-
leg. r  alleen, omdat hen de 
moed ontbreekt tot een groote op-
vatting, en zij  liever  blijven binnen 
het eng begrensde. En daardoor 
juist missen zij  het recht, een eind-
oordeel te vellen in deze kwestie. 
"Wat geldt voor  het plein, geldt, 
misschien in nog sterker  mate, 
voor  de straat, omdat de straat te-
genwoordig een belangrijker  ele-
ment in het stadsplan is geworden 

' dan het plein. 
Zij n toch de pleinen de knooppunten der  verkeerswegen, 
de straten zijn de verkeerswegen zelf, en ieder  weet, 
wat het verkeer  in een moderne stad beteekent. 

j  dienen de straten nog ter  bewoning, en deze 
beide functies te zamen bepalen het karakter  van de 
straat. 

t karakter  als architectonische vorm is dat van een 
met afwisselende snelheid doorloopende ruimte. e 
beweging eischt een dienovereenkomstige omlijsting, 
waarlangs het oog kan glijden en die het zoo mogelijk 
in de verte naar  zich toe trekt . 
Eerst op het plein houdt de beweging op ; de architec-
tonische omlijsting mag daar  een meer  teruggehouden 
karakter  vertoonen, zoodat het oog tot rust komt en 
zich meer  in de wijdt e kan vermeien. e stad met een 
huis vergelijkende, zou men kunnen zeggen, dat de plei-
nen de kamers zijn en de straten de gangen. n verband 
daarmee zet men de monumentale gebouwen aan de 
pleinen en maakt geen kostbare gevels aan straten. e 
stedebouwkunst van het verleden deed alzoo ; zij  con-
centreerde haar  kracht op de hoofdpunten, versierde 
daar, waar  ze zeker  was van de rust tot beschouwing. 
Van de ontwikkeling van het bouwblok nu hangt voor-
namelijk de ontwikkeling van het ruimte-effect af. Eerst 
de eenheid der  wanden vormt de straat, eerst daardoor 
wordt zij, zij  moge dan recht zijn of gebogen, een voor-
werp met ruimte-ëffect. t streven om het afzonder-
lijk e huis ondergeschikt te maken aan den algemeenen 
indru k is reeds bemerkbaar  in de hoofdwegen der 
dorpen. 

e gevels der  huizen en bouwblokken hebben dus een 
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dubbele taak te vervullen: 1°. 
de achter  haar  liggende bouw-
massa's af te sluiten en haar 
structuur  te verduidelijken, en 
2'. de ruimt e der  straat in te 
sluiten en haar  als samenhan-
gend geheel tot uiting te bren-
gen. 

e ruimtevormende functie 
dezer  wanden moet van groote 
kracht zijn, omdat zij  de mede-
werking van den vrijen hemel 
te overwinnen heeft, die den 
ruimte-indru k als het ware 
naar  zich toetrekt. 

n de kunst is de persoonlijk-
heid alles", zegt Goethe. En 
men wil nu eenmaal in de 
kunst de uiting van een per-
soonlijkheid zien. Vandaar 
dan de haat tegen alle machi-
naal werk, al kan het niet ont-
kend worden, dat ook de ma-
chine kunst kan voortbrengen. 

e gevoel voor  het per-
soonlijke maakt ons de middel-
eeuwsche stad zoo aantrekke-
lijk . e onregelmatige aanleg, 
het bijzonder  karakter  in bouw en ligging van ieder  huis, 
de schijnbaar  louter  toevallige groepeering, zijn als 
zooveel zuivere afspiegelingen van het persoonlijke. 

t is ook inderdaad mooi, wanneer, zooals dat in alle 
groote stijlperioden het geval was, alle kunstenaars 
doordrongen waren van éénzelfden geest en al hun 
uitingen dus het zeer  eigenaardig karakter  van hun 
eigen tij d droegen, alleen met de nuanceeringen volgens 
hun persoonlijk karakter . n getuigt alles van een 
gezond individualisme, dat ook Goethe bedoelde; de 
kunstenaar weet zich ondergeschikt aan een gemeen-
schappelijken architecturalen vorm, omdat deze vorm 
ook inderdaad een geloof geworden is. 
Ondragelijk echter  wordt een dergelijke schilderachtig-
heid, als zij  niet wordt bijeengehouden door  een krach-
tig-aanwezige tijdgeest, als dus al die verschillende 
eenheden elk een afzonderlijk , dus een subjectivistisch 
stijlkarakte r  dragen. 

Ondragelijk , omdat dan de schilderachtigheid slechts 
een schuilnaam is voor  een afschuwelijke verwarring , 
daar  elke eenheid ontbreekt. 
Wi j  nu genieten het voorrecht, te midden van zoo n ver-
warrin g te mogen leven. Een verwarrin g waarmede, 
als onvermijdelijk e tegenstelling, een moordende eento-
nigheid gepaard gaat, omdat elk architect er  een afzon-
derlijke n stijl op na houdt. 
n het meest bewegelijke middeleeuwsche stadsbeeld 

is daarom meer  rust dan in de meest eentonige moderne 
straat, want stijl is rust in de beweging, stijlloosheid is 
beweging in de onrust. 
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e eenige mogelijkheid om in onzen tij d een bevredigend 
stadsbeeld te krijgen zou dan ook bestaan in de op-
dracht tot bebouwing van een geheele straat aan één 
persoon, al zou men dan ook gevaar  loopen wat veel 
eenvormigheid te krijgen. 
En dan denkt spr. daarbij  onwillekeurig aan het cen-
tru m van Amsterdam, dat op het oogenblik wordt om-
gevormd tot een modern plein. e vraag rijst , of het 
waarlij k modern is? Spr. antwoordt daarop volmondig 
-ja" , omdat het de zuivere reflectie wordt van den geest 
van dezen tijd , d.i. van een geest van alles verwoestend 
subjectivisme. 
Schilderachtigheid mag, volgens Brinckmann, niet 
beduiden: een goed onderwerp vormende voor  een 
schilder, daar  men dan den bouwmeesters zou opdra-
gen met ruimte-scheppende middelen motieven te schep-
pen voor  een anders-ziende, anders-vormende kunst. 
Wi l men daarmee uitdrukke n de vorming van een 
schoon geheel van lij n en kleur, licht en schaduw, dan 
vraagt men zich af, hoe ver  men daar  mee gaan mag, 
zonder  het werkelijk e gevoel voor  architectonische, dus 
ruimte-scheppende verhoudingen te kwetsen. 
Voor onzen tij d zouden architectonische verhoudingen, 
waarbij  op lichteffecten met lichte kleuren werd gere-
kend, van groote waarde kunnen zijn voor  het schilder-
achtige. e schilderachtige gebouwengroepeering onzer 
stadsbouwkundigen daarentegen zijn. alhoewel decora-
tief rij k en bewegelijk aangelegd, zonder  diepere uit-
drukkingskracht . 
En toch voelt men met een hoogeren vorm van steden-
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bouw te doen te krijgen, zoodra het plan regelmatig 
wordt en vooral wanneer  men dienovereenkomstig meer 
aandacht gaat schenken aan het bouwblok, zooals het 
Barokke tijdper k dat deed. 
Voor die opvatting blijf t Frankrij k met Parij s het voor-
beeld, terwij l d daarentegen, welks ge weldige 
stedenontwikkeling juist viel in het tijdvak van de uiter-
ste verbijzondering in de architectuur, het verwarrend 
stadsbeeld vertoont, waarvan boven sprake was. 

t is echter  begrijpelijk , omd<t langzamerhand de 
scheiding tusschen verkeersstraten en woonstraten 
ontstond en de verkeersstraten natuurlij k ook de win-
kelstraten werden. 
En nu brengt het bijzondere karakter  van den winkel 
mede, dat men door  een speciale bouwwijze en allerlei 
andere middelen er  de aandacht op zoekt te vestigen. 

r  ontstond de moderne winkelstraat, een beeld 
van chaotische verwarring . Zonder  twijfe l interessant 
uit een cultuur-historisch oogpunt en daardoor  alweer 
niet zonder  een impressionistisch-picturale bekoring, 
maar  principieel noodlottig uit een oogpunt van ste-
denbouw. 
Als twee uitersten zouden de e i te Parij s en de 

r  strasse te Berlijn  kunnen worden genoemd. 
e eerste met een eenvormige arkaden-architectuur 

over  de geheele lengte van ongeveer twee kilometer, 
de laatste met een aparten gevel voor  eiken winkel. 

s de wil van Napoleon  zijn de huizen van de 
e i volkomen gelijkmatig, met herhaling van 

hetzelfde type gebouwd. r  is de bevrediging 
gebracht van een massa-behoefte. e verwezenlijking 
van een gesloten huizenblok met een gelijkvormi g blok-
front is bovendien een consequentie van de ruimteont-
wikkeling. Zij  dient als een middel omhetnieuwgescha-
pen type van de groot-steedsche verkeersstraat, van de 
monumentale boulevard tot zijn ware effect te brengen. 
Want eerst door  samenvatting der  afzonderlijke gevels 
binnen eenzelfde blok wordt het mogelijk een monumen-
tale architectuur  te doen ontstaan, die de open straat-
ruimt e tot op grooten afstand beheerscht. En het admi-
nistratief genie van een n zag dit omstreeks 
1860 bij  zijn verfraaiingsplannen der  stad Parij s in. 

j  wilde bij  den aanbouw van de nieuwe straten onder 
zijn beheer, dit reglement zien gevolgd en, de wissel-
werking van straatruimt e en blokwand erkennende, 
vorderde hij  uitdrukkelij k regelmatigheid en een gelijk-
vormige gevelarchitectuur. j  wilde zelfs de huiseige-
naren dwingen, te letten op een harmonische overeen-
stemming tusschen de voorsprongen hunner  nieuwe ge-
bouwen en de belendende architectuur. j  schreef n.1. 
bij  de vaststelling der  rooilij n voor, dat binnen een zelfde 
blok de groote balkons, de lijsten en cordonbandeninéén 
horizontale lij n moesten doorloopen, als het niveau der 
straat dit toeliet; was dit niet het geval, dan wilde hij , 
volgens een zelfgevonden uitdrukking : -graduer  les 
décrochements", opdat het oog in de perspectief de 
regelmatigheid van het decoratieve bijwerk zou bemer-
ken. e grootsche stadsbouwkundige gedachte, ver-
wezenlijkt bij  den bouw van de e , vond spoedig 

navolging te , bij  de doorbraak van s 
Park naar  Charing Cross. 
J. Nash legde n. 1. in 1863 de anderhalve kilometer  lange 

t aan, waarvan de gevels der  huizen volgens 
één uniform architectonisch plan waren uitgevoerd. 
Twinti g tot dertig huizen bracht hij  tot één blok tezamen 
en gaf deze een middelresaliet en twee eindresalieten 
met zuilen, terwij l de overige eenvoudig vlak werden 
gehouden. Op dezelfde wijze werden de kwartieren om 

k en e behandeld. 
Op het continent volgde Weenen het eerst het voorbeeld 
van Parij s na bij  zijn grooten stadsuitleg tegen 1860, na 
de slechting der  vestingwerken. Niet alleen paste men 
het boulevard-achtige straattype der e toe, 
maar  men trachtte ook op enkele markante punten tot 
eengelijkvormige architektuur  der huurhuizen te komen. 
En thans begint men, vooral in d de wensche-
lijkhei d in te zien van den zoogenaamden blokbouw, 
voornamelijk van de woonhuizen. Want de reclameach-
tige bouw der  winkelpuien zal men om oeconomische 
redenen niet zoo spoedig willen opgeven, al schijnt de 
gelijkvormig e winkelarchitectuur  te n en Parij s 
te bewijzen, dat dit niet absoluut noodzakelijk is. 
Ook de woonstraat vertoont de verwarrin g van het 
particularisme. En de e te n is, om maar 
één uit de vele voorbeelden te noemen, daarvan wel een 
der afschuwelijkste ! 

e moderne architect zal den reeds genoemden blok-
bouw van de 18e eeuw wel met een zekere wangunst be-
schouwen, omdat eenzelfde effekt, zelfs bij  opgeschroef-
de eischen, in dezen tij d wel bereikbaar  zou zijn. 

t burgerlijk e woonhuis uit de 18e eeuw was beschei-
den, omdat toen voornaamheid was terughoudendheid 
en niet een schreeuwerig zich naar  den voorgrond 
dringen. 

r  deze groote opvatting: het bijzondere te willen 
opofferen aan het algemeene, is ten slotte geen idee 
van den laatsten tijd . Om nu van het klassieke tijdvak 
maar  niet te spreken toen het individu , los van de 
gemeenschap, eenvoudig niet bestond vinden we 
toch ook in de middeleeuwen tal van voorbeelden van 
woningbouw als een groep behandeld. n Neurenberg 
werden in de middeleeuwen al blokwoningen gebouwd 
en k heeft zelfs nu nog een straat, waarvan één 
zijde wordt ingenomen door  een huizenblok onder  één 
nok. 

t is een bewijs voor  het geestelijk karakter  van dien 
tijd , dat n.1. van het ware individualisme, dat, hoewel 
ondergeschikt aan de algemeenheid, zich niettemin 
kon verbizonderen. 

t spreekt van zelf, dat oeconomische overwegingen 
aan een dergelijke uiting niet vreemd zijn en deze voor-
beelden hebben dan ook meestal betrekking op arbei-
derswoningen. 

r  aan den anderen kant moet er  toch wel een sterk 
aesthetisch inzicht geweest zijn, dat het persoonlijke 
naar  den achtergrond drong, terwij l onze tij d juist ge-
neigd is, dat persoonlijke, zelfs met kleine onderschei-
dingen, naar  voren te brengen. ( Wordt vervolgd). 

T T B. EN W. - -
E T E . 

n het vorig B. Weekblad hebben wij  medegedeeld den offici-
eelen brief, waarin de Schoonheids-Commissie haar  ontslag 
heeft genomen. 

e l t is niet de eerste, waarbij  de 
overheid het advies der  Schoonheidscommissie niet heeftop-
gevolgd. e Bijenkorfbouw is door  de Schoonheidscommissie 
niet goedgekeurd; daarna is het ontwerp aan de bemoeiingen 
dezer  commissie onttrokken en is het overgelegd aan de -

. die het wel goedkeurde. n zake den 
nieuwbouw van het u van Politie met behoud van het 
oude Spinhuis heeft de Schoonheidscommissie een project goed-
gekeurd, dat door  de Commissie van Bijstand voorde Publieke 
Werken daarna is afgekeurd. Onlangs heeft de Schoonheids-
commissie tegen de plaatsing van een lichtreclame op het ge-
bouw „d'Geelvinck "  aan het Singel geadviseerd; maar  toch is 
die ontsierende reclame geplaatst. 
Een commissie, die voor  de schoonheid der  stad waakt, zoo te 
behandelen, is wel typeerend voor  het gebrek aan kunstontwik 
keling der  overheid in onze hoofdstad ! 

e Schoonheids-Commissie, die steeds met groote ernst en ge-
heel belangeloos de schoonheid heeft gediend, houdt haar  op 
waardige wijze hoog, door  ontslag te nemen. 

t meest ergerlijk e in deze historie is. dat blijkens onderstaande 
mededeeling in het Alg. . Blad, naast de Schoonheids-Commis-
sie nog twee andere ..deskundigen"  (wie zijn het ?) om advies ge-
vraagd zijn, welke twee het project Van Nieukerken wel goed 
vonden. l de d van Beheer  van het t en niet 
B. en W. bij  deze twee hebben aangeklopt, mag toch wel aange-
nomen worden, dat B. en W. het oordeel van deze twee onbe-
kenden hebben laten wegen. 

r  kan men moeilijk een commissie voor  het hoofd stooten, 
een commissie, die nota bene zelf doer  B. en W. is ingesteld. 

e mededeeling in het Alg . Blad luidt als volgt: 
Omtrent de overwegingen, welke B en W. ertoe geleid hebben 
niet, gelijk tot dusver  in den regel geschiedde, het advies der 
„Schoonheidscommissie"  op te volgen, vernemen wij  nader  het 
volgende : 

B. en W. achtten zich niet gerechtigd overeenkomstig het advies 
der commissie te handelen, omdat zij  meenden dat de voorbe-
reiding van den bouw op de meest ernstige en zorgvuldige wijze 
was geschied en dat alle waarborgen aanwezig waren, dat de 
ontwerper  van het plan, de architect Van Nieukerken, geacht 
kon worden te zijn een bekwaam architect. Voor  den bouw werd 
uit dri e architecten, de heeren: Jos. Cuypers. Ouëndag en Van 
Nieukerken, die elk een plan ontwierpen, door  den d van 
Beheer  van het t een keuze gedaan zonder  dat daarbij 
de naam van den ontwerper  bekend was; de inzending ge-
schiedde onder  een motto; dat van den heer  Van Nieukerken 
werd gekozen. Ten overvloede werd dit plan ook nog aan het 
oordeel van een deskundige onderworpen, die het eveneens 
goedkeurde. 

Na het afkeurend advies der  Schoonheidscommissie werd het 
plan-Van Nieukerken door  den d van Beheer  nog eens aan 
oordeel van een deskundige onderworpen die van meening was. 
dat het plan wél goed was. 
Aan een monumentaal gebouw is, zoo hoorden wij  verder, 
nimmer gedacht, wel aan een gebouw dat aan practische en wel-
standseischen voldeed. En die practische eischen waren zeer 
uiteenloopend: zoo moest gedacht worden aan allerlei locali-
teiten van zeer  verschillende bestemming : een museum, colle-
ge-zalen, een aula enz. Een bezwaar  was ook, dat men gebonden 
was aan een eigenaardigen terreinvorm ; de eigen graven der 
voormalige Oosterbegraafplaats moesten immers worden ge-
spaard? 

Een andere overweging van B. en W. was deze, dat het van groot 
belang was, dat met den bouw nu toch eindelijk voortgang kon 
worden gemaakt. , die voor  het t hun vrijwil -
lige bijdragen schonken, hebben daar  wel recht op. 

Ten slotte moeten B. en W. hebben verwacht, dat de-Schoon-
heidscommissie"  haar  advies wat nader  had gemotiveerd. e 
commissie schijnt nu ermee volstaan te hebben met te zeggen, 
dat het plan-Van Nieukerken een samenraapsel was van frag-
menten van verschillende andere gebouwen. 
Pogingen na het advies der  commissie gedaan, om alsnog over-
eenstemming te verkrijgen tusschen architect en commissie, zijn 
niet geslaagd. 

B. en W. meeneii thans ten volle gerechtigd te zijn. hun eigen 
weg te gaan". 

.
G . 

Vraag 5 
n de ontwerper  het portret van Nic. Beets op de een of 

andere manier  in het ontwerp wil aanbrengen, aan welk portret 
wordt dan door  de commissie de voorkeur  gegeven, en tot wien 
of waar  kan de ontwerper  zich dan wenden, om zulk een beel-
tenis te verkrijgen . 
Antwoord. 

e commissie heeft geen voorkeur. Bedacht moet echter  wor-
den, dat het een huldiging van d is. 
Vraag 6. 
n art. 2 sub E wordt om. vermeld alles tezamen 

tot een maximum van f 10000. en nu is de vraag, worden alle 
ontwerpen, die genoemd bedrag te boven gaan. door  de jur y 
beslist ter  zijde gelegd, ook dan als de bijdragen f 12000. , 
f 15000. , of f 20000. zouden zijn. 
Antwoord. 
Aan het bedrag van f 10000. wordt streng gehouden. 
Vraag 7. 

n voor  de eventueel te ontwerpen waterparti j  gebruik ge-
maakt worden van een aanwezige waterleiding. 
Antwoord. 

t aan- en afvoer  van het water  behoeft de ontwerper  zich niet 
bezig te houden. 
Vraag 8. 

e groot heeft de commissie het honorarium gedacht. 
Antwoord. 

r  inzender  bepaalt dit honorarium in zijn begrooting. t 
zal afhangen van den aard van het ontwerp. t architecto-
nische gedeelte is te berekenen volgens de „regelen tot het be-
rekenen van het honorarium van architecten"  van de -
schappij  tot bevordering der  Bouwkunst. t sculpturale deel 
zal de inzender  zelf moeten taxeeren. 
Vraag 9. 
Zij n de beeiudigings vormen van het terrein zuiver  halve cirkels. 

Antwoord. 
Ja. 
Vraag 10. 
Wordt  de waterleiding voor  de fontein door  de stad aangelegd 
en bekostigd'of moeten de kosten in de begrooting wortten op-
genomen. 
Antwoord. 
Zie antwoord op vraag 7 
Vraag 11. 
s het geoorloofd om enkele onderdeelen in gietwerk (b. v. beton) 

uit te voeren. 
Antwoord. 

n is geheel vri j  in de keuze der  materialen. 
J. B. VA N , 

Secretaris

G VOO N G EN N 
BOUW VA N N N E 

E . 
n aansluiting aan het bericht in B Weekblad no. 8, blz.91 geven 
wij  hierbij  nog eenige bijzonderheden omtrent deze prijsvraag. 
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n het in het h gestelde Programma van den Wedstrij d 
voor  de g van Agglomeraties, lezen wij  : 

Artike l 1. 
e wedstrijd beoogt het opmaken van algemeene plans voor  in-

richtin g der  werklieden agglomeraties, welke zullen gevormd 
worden in de nabijheid van de kolenmijnen in de n en 
waarvan de bevolking geschat wordt op 20.000 zielen elk. j  is 
open voor  Belgen en vreemdelingen. 

Artike l 2. 
e opstellers van ontwerpen kiezen op de plans der  plaatsen 

van het kolenbekken, welk ter  beschikking der  mededingers 
zullen gesteld worden '), de ligging uit voor  de wijk waarover 
hun studiën zullen loopen. 
Elk der mededingers mag verschil lende ontwerpen voor  dezelfde 
ligging aanbieden. j  mag insgelijks ontwerpen voor  verschil-
lende wijken voorleggen. 

Artike l 3. 
e Commissie verstrekt den mededingers : 

1". Plans (1) der  plaatsen van het h kolenbekken, met 
aanduiding van de bestaande of ontworpen kolenmijnen, wegen, 
spoorbanen, enz.; 
2°. een exemplaar  van de door  haar  aangenomen verordening 
op de politi e der  wegen en der  gebouwen ; 
3". een exemplaar  van de door  den r  van w en 
Openbare Werken aan de kolenmijnen opgelegde voorwaarden, 
bij  den verkoop aan laatstgemelde van de gemeentegronden, 
rood gekleurd op de bij  nr  1 voorziene plans, alsmede een plan 
van de ontwerpen tot inrichtin g van deze gronden, waaraan een 
begin van uitvoering werd gemaakt. 

Artike l 4. 
e mededingers leggen voor: 

A. Een algemeen plan. op de schaal van 0,0005 per  meter, waar-
van de studie dient gemaakt, hierbij  rekening houdende inzon-
derheid met de volgende punten: 
1°. schets der  verkeerwegen en straten, gebeurlijk rekening 
houdende met het leggen van tramlijne n ; 
2°. breedte en richtin g der  openbare wegen. n der  wo-
ningen, te bouwen langs den weg of met intrekking . Beplan-
tingen ; 
3°. diepte en lengte der  door  de openbare wegen beperkte 
blokken; 
4". groepeering en richtin g der  woningen. Vrij e ruimt e : koeren 
en tuinen; 
5". voor  te behouden vrij e ruimt e : speelpleinen, squaren, open-
bare tuinen, enz.; 
6". eerbiediging, in de mate van de mogelijkheid, van de plaat-
selijke landschappen; 
7°. gronden voor  te behouden voor  openbare gebouwen: scho-
len, kerken, gasthuizen, godshuizen, enz.; 
8". riooleering. Uitweg van het afvoerkanaal. Gebeurlijke zuive-
rin g van het rioolwater; 
B. Type-plans en teekeningen op de schaal van 0.002 per  meter, 
overdwarse profielen betreffende de openbare plaatsen en de 
hoofdstraten van de volkswijk , en; zoo noodig, profielen in 
lengte. Zij  leggen tevens een plan voor  met opgave van de aan-
sluiting der  hoofdstraten met de verkeerswegen, welke destreek 
in de bezochte plaatsen der  omstreken bedienen : kolenmijnen, 
staties, kom der  gemeenten of der  naburige gemeenten, enz. 

C. Een memorie: 
a) met opgave van de redenen tot wettiging van de keuze der 
ligging; 
b) met uiteenzetting, desgevallende, van de opvatting van den 
opsteller  van het ontwerp aangaande de voorgestelde oplossing; 

(') e plans liggen ter  inzage op het Bureel der  aanbestedingen 
van het , Augustijnenstraat, te Brussel. Zij 
zullen aan de mededingers geleverd worden mits betaling van 
2 frank . 

c) met beschrijving van het stelsel tot afvoer  van het regen-, 
grond- en afvalwater, alsmede het stelsel tot gebeurlijke zuive-
rin g van het rioolwater, en de eindbestemming der  uitvloeisels. 

. Een gezamenlijke studie over  de volgende punten: 
1". bevoorrading met drinkwater ; 
2". gasleiding, electriciteitsleiding; 

bekleeding der  openbare wegen. 
e plans en memories, voorzien bij  de alinea's A en C hierboven, 

zullen vergezeld zijn van bestekken. 

ArtikelS . 
e mededingers zijn vri j  de oplossingen voor  te stellen, welk zij 

oordeelen het best te passen van economisch, maatschappelijk, 
hygiënisch en esthetisch standpunt uit. 
Nochtans: 
1°. e loten gronds, bestemd voor  afzonderlijke woningen, 
moeten een oppervlakte hebben afwisselende tusschen 5 tot 9 
aren, met inbegrip van de bouwplaats van het huis endezes 
aanhoorigheden ; 
2". e mededingers dienen rekening te houden met de voor-
schriften vervat in het door  de Commissie opgestelde ontwerp 
van model-verordening op de politi e der  wegen en der  ge-
bouwen; 
3' Zoo de door  hun uitgekozen ligging aan de kolenmijnen ver-
kochte gronden bevat, gronden rood getint op het aan de mede-
dingers gegeven plan. moeten zij  de voorwaarden in acht nemen, 
waarvan de verkoop van deze gronden door  het e van 

w en Openbare Werken ondergeschikt werd. 

Artike l 6. "» 
e stukken dienen besteld aan 't adres der  Commissie, in het 

e van Binnenlandsche Zaken. g 3, vóór 
den 31 r  1914, te 16 uur. 

e plannen moeten vastgemaakt worden op karton of gespan-
nen op ramen. 

Artike l 9. 
e Commissie wijst alle verantwoordelijkheid af, inzonderheid 

wat het verzenden, het tentoonstellen en het terugzenden der 
ontwerpen betreft. 

Artike l 10. 
Navermelde premiën kunnen toegekend worden : 
1". 10,000 frank ; 
2". 6,000 frank ; 

e premiën worden enkel toegekend als er  genoegzaam belang-
rijk e ontwerpen voorgelegd worden. Te dien opzichte behoudt 
de jur y volkomen vrijheid , evenals zij  al of een gedeelte van het 
totaal bedrag der  premiën op de door  haar  meest billijk e ge-
achte wijze mag verdeelen. 

Artike l 13. 
e geprimeerde ontwerpen mogen geheel of gedeeltelijk aange-

nomen en uitgevoerd worden door  de belanghebbende gemeente 
of met haar  toestemming, zonder  de medewerking van den op-
steller  en zonder  dat laatstgemelde welkdanig eereloon of ver-
gelding moge eischen. 
Elk niet geprimeerde ontwerp kan door  den Staat of de belang-
hebbende gemeente aangeworven worden, met het oog op de 
algeheele of gedeeltelijke uitvoering ervan, mits een som van 
ten hoogste 3,000 frank . 

e wedstrijd voor  de op te richten werkmanswoningen staat 
alleen open voor  Belgen. 

T N VA N 
T EN ' 1913. 

Vervolg van blz. 119. 

:
e groepeering van dienstentree met keuken en bijkeuken is 

goedgevonden, maar  de hal met cosey corner  is niet tot op-
lossing gebracht. e woon-eetkamer is versnipperd van vorm, 

waaraan de serre een leelijk aanhangsel vormt, dat ook de gevel 
bedenkelijk schaadt. e slaapverdieping is slecht ingedeeld en 
versnipperd. e gevels zijn middelmatig. t geheel verraadt 
een nog onervaren hand. 

: „Gonda." 
e verlichting van de cosey corner  indirek t door  de serre is on-

voldoende, terwij l ook de hal in het donker  ligt. e serre be-
hoorde aan de woonkamer te grenzen. e ongelijke dakhellin-
gen schaden het ontwerp zeer. hetgeen vooral in de zijgevels 
opvalt. Overigens zijn de ramen goed van verhouding en juist in 
de muren geplaatst. 

o ..Sapir." 
e plattegronden vooral zijn niet gelukkig opgelost. e trap is 

beter  voor  een heerenhuis geschikt, terwij l W. C s en toilet beg. 
gronds en op verdieping te groot en van te vele en te groote ra-
men voorzien zijn. t doet ook schade aan het uitzicht van de 
hal. e cosey corner  is niet opgelost. e scheidingswanden van 
vertrekken behooren niet op het hart van raamstijlen der  dak-
vensters genomen te worden. e gevels vertoonen te veel ram-
melende raamafmetingen. Architectuur  zeer  middelmatig. 

:
Plattegronden over  het algemeen goed hoewel de buitenomtrek 
veel rustiger  had kunnen zijn. e serre vormt het toppunt van 
kleinbehuisdheid! e slaapkamers zijn onvoldoende verlicht 
tengevolge van de ongemotiveerde groote opzet derpuntgevels. 

e architectuur  is saai en het dak onrustig. e hoekpijlers van 
de warande met daarop rustende boog is onconstructief en werkt 
leelijk. 

: ..Au
e plattegrond is zeer  beknopt, en te zeer  waar  de serre niets 

meer  dan een zitje in de kamer is geworden. t trapbovenlicht 
is geen prettige verlichting voor  de cosey corner, die bovendien 
alle uitzicht naar  buiten, een eerste eisch voor  een prettig zitje, 
mist. Schoorsteenen zijn te weining met elkaar  gecombineerd, 
wat het silhouet schaadt, terwij l de oplossing ervan in den gevel 
niet geslaagd mag heeten. e opwerking in kleur  komt het geheel 
niet ten goede. 

:
t ensemble heeft meer  het karakter  van een woning in de 

buitenwij k eener  stad dan van een cottage. e cosey corner  ligt 
in het donker  en zou beter  aan een buitenmuurgeprojecteerd 
zijn. e lange dienstgang is in een dergelijke woning ruimte-
verspilling. e bijkeuken tusschen keuken en woonkamer ligt 
onpractisch. t geheel is middelmatig. 

:|4>| 
Een overbouwde open plaats in het cemtrum van het plan. die-
nende tot verlichting van bijkeuken enz. is buitengewoon ge-
zocht. e warande is in den gevel slecht opgelost. e plaatsing 
van de trap ten opzichte van het trapraam is onjuist. e scheeve 
toppen in de gevels doen weinig fraai. e afwerking in bloede-
rige kleur  verhoogt het geheel niet. . 

o  (met rand). 
t geheele plan is te groot opgevat. n de architectuur  doen de 

rondbogen meer  aan een café restaurant dan aan een cottage 
denken. t zwakst in deze inzending is de oplossing van de 
dubbele topjes in de hoeken van het vierkante grondvlak van 
het gebouw. 

: ..1813". 
e bijkeuken is weer  als dienkamer opgevat. e trap komt zeer 

eigenaardig en benepen boven, en staat niet in verhouding tot 
de breede gang op de verdieping. e ruimt e van de woonkamer 
komt in den gevel niat tot uitdrukking . e opzet van den voor-
gevel volgt niet uit het grondplan, hetwelk nog verergerd wordt 
door  de onsymmetrisché plaatsing van de groote boogopening. 

o :  is het ware kenmerk van het schoone'. 
e gerekte grondvorm van het plan zou op zich zelf geen be-

zwaar  vormen, als de vertrekken beter  gesitueerd waren, en de 
kap niet over  de lange zijde van den rechthoek ware geplaatst. 

t laatste geeft aan het geheel den indruk , een afgesneden 
moot uit een huizenrij  te zijn. Bovendien is de raainverdeeling 
rammelend. 

o
e woon- en eetkamer is te veel als twee vertrekken opgevat en 

de omloopende warande maakt het geheel te uitgebreid. Boven-
dien snijdt het afdak van de warande de gevels van verdieping 
en beg. grond van een, en werkt daardoor  zeer  ongunstig. t 
sleepen der  schoorsteenen naar  het midden van het gebouw zal 
nogal overleg vereischen. 

: ..T.G". 
l en cosey corner  zijn zeer  benepen. Er  is geen aanleiding 

tot afschuining van serre en keuken, vooral waar  dit leidt tot 
bedenkelijke oplossing in de gevels. t inspringende balcon 
op de kap boven de warande laat te weinig dakvlakover  en 
werkt leelijk. 

:
l en cosey corner  zijn te benepen. t plan vertoont in om-

trek te veel sprongen, wat in den gevel slecht werkt. Terwill e 
van symmetrische gevels is te veel opgeofferd aan goede ver-
lichtin g der  slaapkamers. e ramen zijn slecht van verhouding 
terwij l te veel verscheidenheid in vorm en afmeting onrustig 
werkt. 

: ..Winah". 
e vorm van woon-eetkamer is te gerekt, terwij l de bijkeuken 

als dienkamer is opgevat. g van de privaten in het midden 
is te veroordeelen. e niet-rythmische verdeeling van de stijlen 
der waranda doet schade aan het ontwerp, evenals de onsym-
metrische topgevels, die van ongunstige werking zijn. 

:
Vooral de gevels vertoonen gebreken. e cosey corner  is als 
schoorsteen in den gevel niet fraai opgelost en staat geheel los 
van het gebouw. e entreegevel is beter. r  het niet aan-
geven van raamopeningen verdieping is niet op te maken hoe de 
verlichtin g zal zijn. 

:
e vertrekken zijn niet practisch gelegen. Om van de keuken 

naar  boven te gaan moet men door  de woonkamer. n en 
bijkeuken dienen met elkaar  in verbinding te staan. e zijkant 
der warande valt uit het karakter  der  overige gevels. Architec-
tuur  is suf. 

: „  Cosy corner". 
e hal met cosey corner  is hier  opgevat als een cosey corner 

waaraan een gang. e warande als ingebouwd motief geeft een 
onaangenaam hiaat in den gevel, terwij l de schoorsteen van de 
cosey corner  onjuist geplaatst is vlak vooreen raam. t staande 
schild van de kap geeft in de aansluitende hoeken onconstruc-
tieve oplossing te zien. 

o :  in driehoek. 
e woon-eetkamer is te veel als twee vertrekken opgevat. e 

trapruimte , vooral boven is slecht verlicht. t geheel is ram-
melend door  te veel kleine motieven, onnoodige versieringen en 
gezochte oplossingen. 

:  home". 

e ingebouwde hoekentree geeft aanleiding tot zeer  geforceerde 
kap- en geveloplossing. t toilet ontbreekt. e bijkeuken en 
serre zijn wat misdeeld van afmetingen. e architectuur  is 
overigens niet slecht. 

o : „  Twee driehoeken in cirkel''. 

e bijkeuken is als dienkamer en niet als spoelkeuken opgevat. 
t front van de kastbetimmering van de woonkamer is van ge-

zochten vorm, en past in het geheel niet in een rechthoekig ver-
trek. e topoplossing met trapraam is in het geheel niet geslaagd. 
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: -Contry seat". 
Een vri j  goede platte grond en de verdieping logisch voort-
komende uit de beg. grond. e trapruimt e is echter  slecht ge-
situeerd e ongelijke afmetingen der  ramen werken storend in 
de gevels. t geheel zou aan landelijk karakter  gewonnen 
hebben als de kamers op de verdieping in de kap waren aange-
bracht. r  het ontbreken van een trap is de zolder  onbereik-
baar. 

(Wordt vervolgd). 

m .
t s te Zwolle. e gemeenteraad van Zwolle heeft 

in zijn zitting van g j.1. opnieuw het besluit genomen tot 
het bouwen van een nieuw s op het terrein Eekhout. e 
kosten worden thans begroot op 5° o hooger  dan het vorige jaar. 
Om te gemoet te komen aan de bezwaren van Gedeputeerde 
Staten werd aan het totale bedrag een som van ƒ 22.000 voor  de 
meubileering toegevoegd. t totale bedrag is nu/232.000. 

. t comité voor  de oprichting van een 
monument voor  wijlen s te Utrecht heeft in zijn dezer  da-
gen te Amsterdam gehouden bijeenkomst uit de dri e ingezonden 
ontwerpen van Toon , prof. Odé en nu wijlen Bart van 

, gekozen dat van Toon , behoudens daarin aan te 
brengen wijzigingen. e ontwerpen werden van Zondag tot 

g j.1. in het Stedelijk m te Amsterdam voor  het 
publiek ter  bezichtiging gesteld. 

Gouvernements gebonw te Utrecht. t Alg. . Blad bericht, 
dat in verband met een ingekomen adres van het bestuur  van 
de club van Utrechtsche leden van het Genootschap „Architec -
ture et Amicitia" , om te voorkomen dat de gevelplannen voorde 
verbouwing van het Gouvernementsgebouw alhier  worden uit-
gevoerd zooals ze in teekening zijn gebracht, door  den wethou-
der  mr. Fockema Andreae in de zitting van den Utrechtschen 

d op 5 t j.1. op een vraag van den heer z medege-
deeld werd, dat Burgemeester  en Wethouders ter  zake met den 

r  in overleg zijn getreden. B. en W. zullen alle 
pogingen aanwenden om tot wijziging van de niet fraaie gevel-
plannen te geraken. 

Ons vierkant stuivertje. Volgens het bericht in de dagbladen 
heeft men in Frankrij k ter  verkrijgin g van nieuwe nikkelstukjes 
van 25. 10 en 5 centimes, een prijsvraag uitgeschreven en is een 
jur y benoemd. Er  zijn 76 ontwerpen ingekomen, uit welke de 
jur y eene voorloopige keuze van 10 heeft gedaan. e tien ont-
werpen worden gedurende een week publiek tentoongesteld in 
het . a beslist de jur y over  de definitieve uit-
voering der  nieuwe stukken. e kunstenaar, wiens ontwerp 
wordt benut, ontvangt daarvoor  20.000 fr . 

t blijk t wel, hoe sterk men iu Frankrij k beseft, dat juist 
een alledaagsch ding als een stuivertje een ding van schoonheid 
moet zijn. t zijn deze schijnbaar  onbeteekenende en eenvou-
dige voorwerpen, die. omdat zij  voortdurend komen onder  het 
oog van iedereen, de algemeene smaak kunnen ontwikkelen. 
Waarom deed Nederland weer  zoo bekrompen, waardoor het 
weinig fraaie vierkante stuivertje ontstond ? 
Nederlandsche Aannemersbond. Onder  leiding van den heer 
J. N. , hield de Aannemersbond dezer  dagen een buiten-
gewone algemeene vergadering, welke hare beteekenis voor-
namelijk ontleende aan een voorstel van het hoofdbestuur  tot 
wijzigin g der  statuten, met de strekking, op statutairen grondslag 
de nakoming van met name daartoe aangewezen besluiten van 
de algemeene vergaderingen, z.g. „bindend e besluiten", voor 
alle leden van den Bond verplichtend te stellen op straffe van 
boete tot een maximum van/'5000 en (of) royement. t voorstel 
werd aangenomen. 

e dit besluit zal, behalve eenige andere aanvullingen, in 
de statuten worden opgenomen een nieuw artikel 10, luidende : 

e leden zijn verplicht tot nakoming van de bepalingen der 
bondswet en van de besluiten der  algemeene en huishoudelijke 
vergaderingen, in het bijzonder  betreffende: a. het voeren van 
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actie tot plaatselijk of algemeen verzet tegen onbillijk e of onrede-
lijke , besteksbepalingen of handelingen van bepaalde personen, 
corporaties en publiekrechtelijk e lichamen; b. het nakomen van 
arbeidsvoorwaarden, vastgesteld op de wijze, genoemd in art. 2 
der  bondswet; c. het opvolgen van de door  het dagelijksch be-
stuur  van den bond te geven voorschriften tot handhaving van 
het sub. a. en 6. bepaalde ; d. het verleenen van steun aan leden 
of afdeelingen van den Bond bij  geschillen, voortvloeiend uit het 
bepaalde sub. a., b. en c , of bij  geschillen, waarvan de principi -
eele beslissing van belang is voor  den Bond". 
All e geschillen zullen worden beslecht door  dri e scheidslieden, 
van wie één te benoemendoor  elk der  beide parti j  en en de derde 
door  partijen in onderling overleg of bij  gebreke daarvan — 
door  een met name in het reglement genoemde autoriteit . 
Teekenonderwijs. e „Nederlandsche Vereeniging voor  Am- ' 
bachts- en Nijverheidskunst"  heeft aan den r  van Binnen-
landsche Zaken het volgende adres verzonden: 

Aan Zijn e Excellentie den r 
van Binnenlandsche Zaken. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen de Nederlandsche 
Vereeniging voor  Ambachts- en Nijverheidskunst, 

dat bij  ministeriëele beschikking van 9 September  1912 eene 
Commissie in zake kunst- en teekenonderwijs werd ingesteld 
waarin de vereeniging het voorrecht had haren toenmaligen 
voorzitter, den heer . N. d , te zien opgenomen, 

dat, naar  wij  vernemen, deze Commissie sedert eenige maan-
den haar  taak geëindigd en een uitvoerig rapport bij  Uwe Excel-
lentie heeft ingediend, 

dat de door  de Nederlandsche Vereeniging voor  Ambachts- en 
Nijverheidskunst indertij d ingestelde commissie voor  vak- en 
teekenonderwijs wier  taak het is de benoodigde gegevens om-
trent dit onderwijs te verzamelen en daarover  telkenjare aan de 
Vereeniging te rapporteeren, als hare meening te kennen heeft 
gegeven, dat het spoedig publiceeren van dit ongetwijf eldbelang-
rij k rapport voor de ontwikkeling van dit onderwijs van de 
hoogste beteekenis is te achten, 

dat liet bestuur  der  Vereeniging eveneens overtuigd is, dat een 
deugdelijke inrichtin g van het kunst-en teekenonderwijs op de 
ontwikkelin g van ambachts- en nijverheidskunsten een goeden 
invloed kan hebben en omgekeerd, 

dat de ontwikkeling van de ambachts- en nijverheidskunsten 
vooral in de laatste 20 jaren aan het onderwijs ten nutte kan 
komen, waarom het gewenscht is thans weer  eens vast te stellen 
in hoeverre het bestaande kunst- en teekenonderwijs zich nog 
aan de praktij k aansluit en daarop op de juiste manierinwerkt , 

dat voor  dit alles de kennis van het genoemde rapport een 
voortreffelij k punt van uitgang en voor  een deugdelijk resultaat 
onmisbaar  te achten is, 

redenen waarom ondergeteekenden namens de Nederland-
sche Vereeniging voor  Ambachts- en Nijverheidskunst aan Uwe 
Excellentie met den meesten drang in overweging geven om het 
rapport der  ministeriëele commissie in zake kunst-en teeken-
onderwijs zoo spoedig mogelijk te doen publiceeren. 

't Welk doende enz. 
w.g. W PENAAT , voorzitter, 
wg. . V. . , secretaris. 

k meldt men ons, dat aldaar  3 Apri l a.s. 
wegens hypotheekschuld zal worden onder  den hamer gebracht 
het fraaie heerenhuis aan de Nieuwstraat e Vier  Noorder  Cog-
gen", dagteekenend uit het jaar  1623. e gevel met zijn waaier-
vormige ontlastingsbogen, die aan werk van n de y her-
inneren, is nog geheel intact. 

n we dat het bouwwerk bij  de verandering van eigenaar 
geen schade lijden zal. 

. 

e heer  W. van Blitterswijk , Opzichter-Teekenaar  bij  de Ge-
meente werken van , is met ingang van 1 t benoemd 
tot r  der  Gemeentewerken van Buitenzorg. Java. 
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: . Brandproef onbrandbaar 

rieten dak. — Commissie Plaatselijk Schoon te Voorburg. — 
e Alg. Admin. Voorschriften. - Verslag Afd. 's-Gravenhage. — 

. t aesthetisch gedeelte van Steden-
bouw, door . P. Berlage. — e e van den Westelijken 
Gevel van de Nieuwe k te Amsterdam. Arch. C. B. Posthumus 

. — Ontwerp speelgoederen magazijn; architect W. 
Noorlander. Stedenbouw, door  J. . E. . Prijs-
vragen. —- Boek- en Plaatwerken. — Berichten. 

. 

Brandproef onbrandbaar  rieten dak der  Afd . Arnhem 
van de j tot Bevordering der  Bouwkunst. 
Zooals men zich zal herinneren had de j  tot Bevor-
dering der  Bouwkunst het initiatie f genomen tot het houden 
van een brandproef met een z.g. onbrandbaar  rieten dak. e 
gemeente Arnhem had hiertoe een terrein beschikbaar  gesteld, 
en nadat van verschillende zijden de benoodigde gelden ver-
kregen waren, is op het terrein, gelegen aan de k van 
Pabststraat een gebouwtje geplaatst, dat 11 Juli 1912 gedekt 
werd met het z.g. onbrandbaar  riet door  den rietdekker  Vieh-
brock uit Worpswede (waar  dit onbrandbaar  gemaakt riet reeds 
sedert eenige jaren gebruikt wordt). Algemeen was men van 
meening, dat, wilde de proef goed genomen worden, de bedek-
king een geruimen tij d aan den invloed van weer  en wind moest 
worden blootgesteld. 

Thans is het bijna 2 jaar  geleden, dat het gebouwtje gezet werd, 
en daarom mag men aannemen, dat de tij d voor  de brandproef 
gekomen is. e proef zal plaats hebben Woensdag 25 t 
a.s. ten 2 ure n.m. 

Commissie voor  het Plaatselijk Schoon te Voorburg . r 
het r  is het volgende adres ingediend: 

13 t 1914. 
Aan den  der Gemeente Voorburg. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, het r 
der j  tot Bevordering der  Bouwkunst; 
dat het met ingenomenheid heeft kennis genomen van het Adres 
met Toelichting der  „Vereeniging tot Bevordering van de Belan-
gen der  Gemeente Voorburg" , tot Uw College gericht 20 Februari 
j.1., waarin de wenschelijkheid wordt betoogd van de instelling 

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

eener  Commissie voor  Plaatselijk Schoon te Voorburg, wier  taak 
het zal zijn het geven van advies bij  alle vraagstukken van aes-
thetischen aard, die zich in Uwe Gemeente voordoen ; 
dat het r  voornoemd zich geheel met de strekking 
van dit Adres en van de Toelichting kan vereenigen en het mits-
dien het verzoek tot U gericht, tot het instellen der  Commissie 
voornoemd wel te willen overgaan, met warmte ondersteunt. 

't Welk doende enz.. 

Voor  het r  voornoemd : 

(w. g.) A.  G.Bzn., Voorzitter. 

J. . Secretaris. 

n genoemd adres wordt medegedeeld dat het Bestuur  van de 
Ver. t. Bev. v. d. Belangen der  Gemeente Voorburg: 
„gezien de ingrijpende veranderingen die in de laatste jaren in 
de Gemeente Voorbur g zijn tot stand gekomen, waardoor  vaak 
het plaatselijk schoon is aangerand en benadeeld ; 
overwegende dat het voor het behoud van de karakteristieke 
schoonheid van Voorbur g van het hoogste belang is dat onoor-
deelkundige wijzigingen zooveel mogelijk worden voorkomen 
en de vraagstukken van aesthetica voldoende tot hun recht 
worden gebracht; 

overwegende dat daartoe noodzakelijk is de medewerking van 
algemeen erkend bekwame architecten ; 
richt tot den d het verzoek het daarheen te willen leiden dat 
in onze Gemeente wordt ingesteld een Commissie voor  plaatse-
lij k schoon, wier taak voornamelijk zal zijn het geven van advies 
bij  alle vraagstukken van aesthetischen aard die zich in onze 
Gemeente kunnen voordoen". 

. 

l de schoonheid van Voorbur g in den loop der  jaren niet 
ongerept is gebleven, kan niet worden ontkend, dat deze ge-
meente ook thans nog een groote bekoring bezit, waardoor  niet 
alleen vele vreemdelingen worden getrokken, doch ook meer-
deren zich hier  metterwoon vestigen. 
Echter  dreigt die karakteristieke schoonheid meer  en meer te 
verdwijnen r de steeds toenemende uitbreidin g dezer  ge-
meente, waardoor  reeds meerdere buitenplaatsen als bouw-
terrein in exploitatie zijn genomen, begint zich het karakter  van 
Voorbur g meer  en meer  in ongunstigenzin te wijzigen,ter  wij l ook 
onder  invloed van de stad, tusschen de eenvoudige, doch stem-
mingsvolle dorpsstraatwoningen nieuwe meer  pronkzuchtige 
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huizen verrijzen, die vaak door  hun gering aesthetisch gehalte, 
afbreuk doen aan het aardige totaal beeld. 
Oude schoonheid verdwijnt , zonder  dat nieuwe schoonheid in 
voldoende mate daarvoor  in de plaats treedt. En dat is tenzeer-
ste te betreuren, temeer  omdat hier  gewoonlijk meer  onkunde 
dan onwil in het spel is. 

t al het bestaande, hoe fraai ook, niet ongerept behouden kan 
blijven, spreekt bijna van zelf. Onze moderne samenleving stelt 
eischen die niet kunnen worden afgewezen, ook al moet daar-
door  oude schoonheid worden opgeofferd. h wel kan worden 
gewaakt dat die oude schoonheid niet noodeloos wordt mis-
maakt of vernietigd, terwij l het nieuwe, dat het oude moet ver-
vangen, aan zoo hoog mogelijke aesthetische eischen behoort te 
beantwoorden. 
Teneinde daartoe te geraken is het gewenscht, dat in onze 
gemeente worde ingesteld een „Commissie voor  Plaatselijk 
schoon", die leiding kan geven bij  de verdere ontwikkeling 
dezer  nog zoo fraaie plaats. n navolging ongeveer  van de 

e „Bauberatungsstelle", die zeer  gunstig schijnen te 
werken, zou die Commissie als taak dienen te worden opgelegd: 
B. en W. en eventueel den d van advies te dienen bij  alle 
werken van openbaren aard, waarmede aesthetische vraag-
stukken samenhangen, terwij l zij  ook particulieren, die minder-
waardige of in de omgeving minder  juist passende bouwplannen 
hebben ingediend, zal kunnen adviseeren hun ontwerpen op 
een dusdanige wijze te veranderen, dat een goed geheelgewaar-
borgd wordt. 

Om dit doel ten volle te kunnen bereiken is een eendrachtige 
samenwerking met het Bouw- en Woningtoezicht een eerste 
vereischte. 

e „Commissie voor  Plaatselijk schoon"  zou kunnen bestaan uit 
vij f personen van wie twee te benoemen door  B. en W. of den 

. één door  de Vereeniging ter  Bevordering van de Belangen 
der Gemeente Voorburg, één door  den Bond van Nederlandsche 
Architecten en één door  de j  tot bevordering der 
Bouwkunst. 
Van de twee leden, door  B. en W. of den d te benoemen, zou 
de één kunnen zijn de Gemeente-architect en de ander  b.v. een 
kunstschilder. e beide leden konden permanent zitting heb-
ben, waardoor  een zekere vastheid, voornamelijk in administra-
tief opzicht, zou worden verkregen. 
Van de dri e andere leden zou er  elk jaar  één moeten aftreden 
en niet direct herkiesbaar  zijn, teneinde een wisseling van in-
zichten mogelijk te maken en een zekere „sleur "  te voorkomen. 

e wijze van samenstelling der  Commissie zou den waarborg 
van groote onpartijdigheid bieden, terwij l zoodoende ook alle 
kringen van belanghebbenden er  in werden betrokken. Boven-
dien zou door  den steun van de beide architectenvereenigingen 
de medewerking van erkend bekwame architecten verzekerd 
worden, waardoor  ongetwijfeld het aanzien der  Commissie zou 
worden gebaat. 
Algemeene Administratiev e Voorschriften. 
Voor  een nader  uit te schrijven vergadering . van de -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst, ter  bespreking van de 
door  de S E in eindredactie vastgestel-
de Administratieve Algemeene Voorwaarden, is aan onderge-
teekende verzocht een volledig overzicht op te maken aan de 
hand van het rapport van . afgevaardigden . Bond, van 
alle artikelen die wél. of gewijzigd, of die niet zijn overgenomen, 
met toelichting waarom wél en waarom niet. t zelfde aange-
vuld met opmerkingen van andere Vereenigingen. (Behalve van 
de . toch, kwamen verzoeken in van de Sociaal Technische 
Vereeniging van e s en Architecten, den 
Aannemersbond, de Vereeniging van Nederlandsche Baksteen 
Fabrikanten, den Bond van n en de Commissie 
uit verschillende Vereenigingen van Fabrikanten en van -
laren in Bouwmaterialen, en, hoewel te laat ook van de -
sche . 

r  allerlei omstandigheden en ongesteldheid van onderge-
geteekende. is daar  eerst onlangs een aanvang medegemaakt 
kunnen worden, aan de hand van de door  hem gemaakte aantee-
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keningen, die hij  had opgesteld (en inmiddels nog aangevuld) 
voor  de vergadering van afgevaardigden . op 4 October 
A° . P.°.; welke vergadering niet tot haar  recht is gekomen, aan-
gezien de afgevaardigden van den B.N.A. deze vergadering niet 
wenschten bij  te wonen, omdat de Bond beslist had deze A.V. 
niet te erkennen en verder  vergaderen nutteloos achtte (?). 

t is gebleken, dat dit overzicht zoo omvangrijk zou worden 
(ook al omdat bij  alle §§ nog iets valt op te merken) dat met de 
beste bedoelingen niet aan de verwachtingen zal kunnen wor-
den voldaan om dit met de . en dan nog wel op één vergade-
rin g te behandelen. 
Zij n artikelen gewijzigd of ongewijzigd overgenomen (*), dan is 
het feitelij k niet meer  noodig daar  nog beschouwingen over  te 
houden; zijn opmerkingennie t of gedeeltelijk overgenomen (**). 
dan «kan volstaan worden met te verwijzen naar  de gemotiveer-
de redenen door  de . aangehaald en reeds gepubliceerd in 
het Bouwkundig Weekblad No. 39, dato 27 September  1913. 
Wél is noodig de leden in kennis te stellen van wat door  andere 
Vereenigingen en personen is opgemerkt en alsnog door  de -
besproken zal worden, waarbij  in het uitzicht is gesteld, dat . 
voorstellers (zoo ook de afgevaardigden ) aan de bespre-
kingen der  Commissie zullen kunnen deelnemen. 

e eenige praktische manier  ter  behandeling van deze materie, 
is een bespreking „en petit comité" . 

t is daarom, dat de Commissie van Voorbereiding besloot het 
r  voor  te stellen dat eerst een vergadering der  af-

gevaardigden . zal worden gehouden; op die vergadering 
kennis te nemen van het verkort uittreksel, door  ondergetee-
kende opgemaakt van de §§ die nog aan de . ter  nadere 
bespreking zullen voorgelegd worden en daaromtrent het oor-
deel van de afgevaardigden vast te stellen, en dit met de be-
zwaren, die de afgevaardigden . zelf hebben, aan de . 
op te zenden. 
Alvorens het verzoe'c aan het r  te doen, diende on-
dergeteekende eerst zich te vergewissen, of de Bonds-afgevaar-
digden aan de uitnoodiging gevolg zouden geven. 

t is geschied, en de vergaderingheef t Zaterdag jl . plaats gehad. 
Overhet verhandelde op deze vergadering het volgende : 

Vóór dat de discussies geopend zouden worden, wenschten . 
afgevaardigden bevestiging en zekerheid te ontvangen, dat, 
wanneer  zij  andermaal sommige hunner  bezwaren (welke oor-
zaak zijn, dat de Architecten de in eindredactie vastgestelde 
A. V. niet ongewijzigd kunnen aannemen) zonder  bespreken en 
eventueel handhaven, dat deze bezwaren dan nogmaals dooi-
de . zullen worden behandeld, en dat . afgevaardigden 
zelf in de gelegenheid zullen worden gesteld, deze in persoon 
toe te lichten. 
Ondergeteekende kon die verzekering geven, en ter  nadere toe-
lichtin g daaromtrent nog het navolgende mededeelen. 
Op de vergadering dato 13 September  A 0 .P°. der  Vereeniging van 

e s (bijgewoond door  den Voorzitter  van den 
B. N.A.) is door  den Voorzitter , den r g , medege-
gedeeld, dat binnen den daartoe gestelden termij n geen opmer-
kingen van ingenieurs zijn ontvangen betreffende het Concept 
A.V . dato r  1910; doch dat alsnog bemerkingen zijn inge-
komen, die hij  met den opsteller  reeds besproken heeft, en dat 
enkele daarvan hem zoobelangrijkvoorkomen.dat het wensche-
lij k is deze door  de . C.te doen overwegen. j  stelde dus voor 
de te maken opmerkingen aan die Commissie toe te zenden, 
teneinde die in nadere overweging te geven, hetgeen onder 
applaus door  de vergadering werd goedgevonden. 

p werd gelegenheid gegeven aan de . opmerkers de 
vergadering in kennis te stellen van hunne bezwaren. 
Na kennisname daarvan werd verzocht de bedenkingen vóór 15 
October  in te dienen bij  het Bestuur  der  Vereeniging; deze zou 
dan de . daarvan in kennis stellen omhaarnader  in overwe-
ging te nemen, welke commissie waarschijnlij k wel genegen zou 

(*)vande83 55. 
(**) 28. 

zijn nader  in mondeling overleg te treden, ten einde te trachten 
tot een compromis te komen. Tevens werd medegedeeld, dat 
indien andere personen of corpora t ies soms nog be-
zwaren zouden willen indienen, ditzeer  oppr i j s zou worden 
gesteld. 
n de daaropvolgende vergadering van de . C. dato 20 Septem-

ber, is het voorstel van den r g a besproken en 
goedgekeurd. e . is nu nog alleen maar  in afwachting wat 
de . nog heeft op te merken, 

n is reeds van die zijde aangedrongen op spoed, doch 
door  de in den aanvang dezer  genoemde redenen, kon daarom-
trent nog niets worden gerapporteerd. 

a werd gevraagd. f de eventueel gewijzigde A.V. daarna 
nog in de Vereenigingen zouden worden behandeld ? 

t moest ondergeteekende ontkennend beantwoorden. Wan-
neer  de . kennis genomen zal hebben van de nog ingekomen 
bezwaren en deze overwogen zal hebben, en daarna ook nog 

. voorstellers in de gelegenheid zal hebben gesteld met hen 
daarover  van gedachten te wisselen, dan stelt zij  weder  een 
eindredactie vast, en dan is daar  niets meer  aan te veranderen. 
Wanneer  het nieuw ontwerp daarna in een leden-vergadering 
ter  tafel zal worden gebracht, dan zal dit alleen zijn om deleden 
in de gelegenheid te stellen zich erover  uit te spreken, of zij  het 
ontwerp al of niet in beginsel aanvaarden. s het eerste het ge-
val, dan zullen zij  verzocht worden de toepassing daarvan aan 
te bevelen. 

. afgevaardigden hadden met belangstelling kennis genomen 
^ van het aan hen gezonden verkort overzicht. Zij  merkten op, dat 

enkele hunner  bezwaren ook van ingenieurszijde gedeeld wer-
den ; omgekeerd, dat van bezwaren van . geen notitie was 
genomen, blijkbaa r wegens onbekendheid met het rapport . 

t ligt niet in de bedoeling om van al het gesprokene een uit-
voerig verslag te geven; ondergeteekende moet zich hoofdzake-
lij k bepalen tot het vermelden van de conclusies. 
Overeengekomen werd allereerst de voornaamste bezwaren 

. te behandelen. 
Bij  de betreffende punten werd het artikel eerst gelezen, verge-
leken met het vorig concept, daarna met het rapport , met 
het antwoord van de . C, zoo ook met de opmerkingen van 
andere Vereenigingen of personen. 

Allereerst was aan de orde de quaestie Borg toch ten wel van 
de deskundige (vakman) borgen. 

. afgevaardigden verzetten zich niet tegen het voorstel van 
de . C, en zij  bleken zelfs ernstig het voornemen te hebben 
daarmede een proef te willen nemen. Een hunner  preciseerde dit 
nader; voor  het geval het b.v. groote werken betreft, waarvoor 
alleen groote aannemers in aanmerking komen, en wanneer  deze 
daarom verzoeken. 
Om de bekende principieele redenen, waarom deskundige 
borgende voorkeur  verdienen, en niet ter  will e der  gemakkelijk-
heid, zooals de . C. meent, bleven zij  echter, na uitvoerige ge-
dachtewisseling, hun verzoek handhaven, om als overgangs-
maatregel ook het heerschende borgensysteem voorloopig te 
behouden, wanneer  leveranciers en onderaannemers uitgesloten 
zullen worden en waardoor  een van de voornaamste bezwaren 
tegen dit systeem reeds ondervangen is. 

e directie schrijf t dan in zijn bestek voor, welke wijze van borg-
stelling haar  in speciale gevallen het meest geschikt voorkomt. 

e bekende bezwaren, dat een borg, soms zonder  het te weten, 
in een zaak betrokken wordt en groot risico loopt, (als voorbeeld 
werd nog aangehaald het treurige verloop der r  sluizen) 

*  werden niet gedeeld 
Al s de borgen het inschrij  vingsbillet onderteekenen moeten, dan 
zijn zij  nooit onkundig, en risico behoeven zij  niet te loopen wan-
neer  zij  het inschrijvingscijfer  contróleeren (hetgeen hun eigen 
belang medebrengt) en zij  daarmede accoord gaan. 

t bezwaar  dat aannemers, die soms voor  elkander  borg zijn, 
en op een zelfde werk inschrijven, moeilijk hun inschrijvings-
cijfer  aan hun concurrent kunnen laten zien, werd ook niet ge-
deeld, aangezien vóór de besteding gewoonlijk daaromtrent 

toch geen geheimen meer  bestaan (ook al zouden de inschrij  1 

vingsbilletten over  de post bezorgd moeten worden). 
Aangezien ook door  de . bezwaren zijn geopperd, en het alge-
meen bekend is, dat voornamelijk „kleine "  en pas beginnende 
aannemers niet voor  de zakelijke borgstelling zijn (al kunnen zij 
geld bij  de Banken opnemen, waarvoor  zij  dan echter  ook be-
hoorlij k moeten betalen, terwijl , veel van die Banken, o. a. in 

, voor  een groot deel weder  in handen van fabrikan -
ten enz. zijn), werd verwacht, dat de . C. de bescheiden eisch 
om voorloopig de keuze van het tegenwoordig systeem faculta-
tief te laten, zou inwilligen. n dat geval dienen alle §§ betref-
fende de borgtocht, aangevuld en herzien te worden en kan ver-
der  al. 12 worden geschrapt. 

Overigens ging men mede met de verbeteringen in de redactie 
van andere zijde voorgesteld. 

§ 8. Overdracht. Opgemerkt werd. dat de bepaling van Prof. 
Van der s niet overgenomen is, omtrent het in het inschrij -
vingsbillet vermelden van de namen van onderaannemers, 
fabrikanten of leveranciers, en dat geen rekening is gehouden 
met de . B. gevraagde aanvulling : 
„Alvoren s deze (onderaannemers) met het werk te belasten, 
zal de aannemer telkens den aanbesteder  (directie) daarvan in 
kennis stellen en zijn (haar) goedkeuring en beslissing af-
wachten". 

e . C. had daartegen bezwaar, omdat persoonlijke belangen 
enz. wel eens oorzaken kunnen zijn, dat niet altij d onpartijdi g 
een besluit in deze genomen wordt. 
Toegelicht wérd, dat, om aan den wensch . B. tegemoet te 
komen, het vriistaat om een desbetreffende bepaling in het 
bestek op te nemen (als alle aannemers daar  zoo overdenken (?) 
is opneming in de A.V. niet bepaald noodig), of dat, als de e 
de voorkeur  aan zekere werkbazen geeft, het eenvoudiger  en 
beter  is, om het betreffend werkvak partieel uit te besteden. 
Bepaalde besluiten werden verder  hierover  niet genomen, doch 
men zou gaarne zien, dat de toevoeging belangrijke onderdeelen 
veranderd werd, als door . B. is voorgesteld in: onderdeelen 
zonder  meer. Wat belangrijk is kan aanleiding tot geschil geven; 
daarenboven is de bijvoeging onnoodig. omdat in al. 2 sprake is 
van in het bestek (reeds) genoemde onderdeelen en deze geen 
nadere aanduiding behoeven. 

§ 20 (oud § 19). Besteksafwijkingen. k werd al. 14 
besproken n afwijkin g van art. 1446 van het B, W.. betaling 
van werk buiten bestek, bij  gemis aan schriftelijk e opdracht). 
Na ampele bespreking gingen . afgevaardigden van de stel-
ling uit : 1°. Vóór alles moet een kwestie vermeden worden, 2°. 
Een aannemer  mag geen werk buiten bestek uitvoeren, dan dat 
waarvoor  schriftelijke opdracht gegeven is. 3°. e Aanbesteder 
alleen geeft opdracht voor  werk buiten bestek (al. 4 van §10 
regelt de gelijkwaardigheid van den gemachtigde van den aan-
besteder  of diens plaatsvervanger, en dit is hier  van toepassing 
wanneer  die alinea aangevuld wordt, op voorstel van de .  . 
met „opdrachten".) 

Wanneer  de Aannemer ook van deze stelling uitgaat, kan er 
voor  hem toch werkelij k geen bezwaar  zijn de bestaande forma-
litei t te behouden; waarom noemt de . C. deze in haar  ant-
woord ,,uiterst onbillijk" . 
Wat het uitzonderingsgeval aangaat (bv. geen uitstel gedoogende 
en spoedeischende gevallen) verwezen . afgevaardigden 
nogmaals naar  het t . namelijk : dat men zich daar-
toe bepale, dit geval te noemen en te omschrijven, waarvoor 
wel een geschikte redactie zal zijn te vinden. 
(Alleen het door  de . genoemde bijzondere geval kan aan-
leiding geven tot verschil van opvatting.) 

§24. (oud § 23) Termijnsverlenging. e bepaling betreffende de 
werkstakingen werd andermaal uitvoerig besproken, zoo ook de 
opmerkingen van de S. T. V. v. . . &. A., die der . . en die 
van het vroeger  uitgebracht rapport . 

t bleek, dat ieder  onveranderd, hetzij  pro of contra, bij  zijn in 
1911 ingenomen standpunt bleef, met het gevolg dat geen ver-
anderingen werden voorgesteld. 
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Wat de arbitrage betreft, zoo werden de beschouwingen van de 
S. T. V. v. . . & . A. niet gedeeld ; het geschil moet worden op-
gedragen aan den d van Arbitrag e voor  de Bouwbedrijven 
in Nederland. e toch heeft niet anders te doen, dan de vraag 
te beantwoorden of de werkstaking uitgaat van een behoorlijk 
georganiseerde vakvereeniging. meer  niet! 

§ 26 (oud S 25). Opneming. Uit een praktisch oogpunt is het zeer 
gewenscht. ook al ter  vermijdin g van onnoodige schrijverij , dat 
de aannemer tegenwoordig is bij  de opname van het werk. All e 
eventueele op- of aanmerkingen kunnen dan tegelijkertij d be-
sproken worden. t het den aannemer verboden zou worden 
om bij  die opname tegenwoordig te zijn. is ondenkbaar, dus is 
het onnoodig hier  in de A. V. voo;- te schrijven, dat hij  het recht 
heeft tegenwoordig te zijn; doch wel dient voorgeschreven te 
worden, dat hij  verplicht is tegenwoordig te zijn. 

. afgevaardigden hielden zich dus aan het rapport . 

. afgevaardigden konden zich vereenigen met de door  den 
r  Van n gewijzigde redactie. t is evenwel onnoodig 

om, waar  sprake is van de aansprakelijkheid volgens bestek, 
daaraan toe te voegen, aansprakelijkheid welke eindigt bij  de 
eindoplevering van het werk. 

e redactie zou dan zijn als volgt: 

„Behalve de aansprakelijkheid van den aannemer volgens be--
stek, rust op hem de aansprakelijkheid voor  het geheel of ge-
deeltelijk vergaan van het werk als bedoeld in art. 1645 B. W., 
tenzij  dit geheel of gedeeltelijk vergaan het gevolg is van de in 
de overeenkomst of door  de directie voorgeschreven samen-
stelling van het werk of van de ongeschiktheid van den grond" . 
Ook de opmerking omtrent aansprakelijkheid voor  niet ..aange-
nomen" werk, doch in -daggeld" uitgevoerd, kwam andermaal 
ter  sprake. 
En hiermede waren de voornaamste punten besproken, die. 
zooals de . s en Jansen in hun circulair e aan de 

. der . schreven, belangrijke wijzigingen hebben onder-
gaan, of waarbij  voorgestelde veranderingen niet zijn overge-
nomen. 
Aan de hand van gemaakte aanteekeningen werd hierna o. a. 
omtrent de volgende nog van gedachten gewisseld: 

§ 3. Aanwijzing. 
Er was geen overeenstemming omtrent de vraag of aanwijzing 
en inlichtingen geven synoniem waren. n alle geval moei vóór 
de besteding (wanneer  die „publiek "  is) het volledig procesver-
baal ter  inzage liggen (de plaats wordt aangegeven bij  al. 1). t 
gebeurt immers vaak. dat na de officieele aanwijzing op het 
laatste oogenblik soms nog veranderingen in het bestek worden 
gebracht, of abuizen worden ontdekt, enz. Bij  onderhandsche 
besteding moet een afschrift daarvan aan alle uitgenoodigden 
worden toegezonden. 

Wenschelijk zoude het zijn. dat daaromtrent nog iets in deze 
§ kan worden opgenomen. 

§ 9. Verplichtingen van den aanbesteder. 
Ad 1. t op verzoek van den aannemer  tijdig verstrekken van 
gegevens.) Verwijzende naar  het rapport . kon men zich met 
het voorstel der . C. niet vereenigen. Voorgesteld wordt om te 
lezen: 

e aannemer is verplicht, in verband met de vordering van het 
bouwwerk, telkens de benoodigde gegevens schriftelij k aan de 

e aan te vragen, welke voor  de goede uitvoering benoo-
digd zijn. e aanvragen moeten zooveel tij d van te voren ge-
schieden, als benoodigd is om die gegevens in gereedheid te 
brengen ; dit geldt ook voor  elk onderdeel van het werk. ook al 
wordt dit door  onderaannemers uitgevoerd". Als de aannemer 
met het heiwerk bezig is, kan hij  vragen om de teekening van de 
nokversiering. Tijdi g is dat zeker, doch dit is niet de bedoeling. 

S 15. Gevonden voorwerpen. 
Bij  gevonden voorwerpen een belooning toekennen evenredig 
de waarde, geeft aanleiding tot moeilijkheden. 
s het niet beter  om te volstaan met ..belooning"  zonder  meer? 

Gevraagd werd of al. 3 wel noodig is. Wordt  het misdrij f van 
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vervreemden ontdekt, dan wordt het aangegeven en politi e en 
strafrechter  zorgen dan wel voor  de rest. 

§ 16. Assurantie of Verzekering (zijnde een goed h 
woord). 

n kon zich vereenigen met de opmerking van den heer  Post 
om ad 1 te lezen: door hem (aannemer) voor  het werkaange-
voerde materialen, enz. en alle reeds doorhem uitgevoerde wer-
ken; doch deze alinea blijf t onveranderd óók goed. 

§ 26. Opneming. 
Wauneer  al. 4 niet veranderd wordt, zooals van de zijde der 

. is voorgesteld, dan moet voor  minstens 100 gulden, gelezen 
worden hoogstens 100 gulden. 

Achtereenvolgens werden vroegere artikelen nog eens bespro-
ken, en kwam o.a bij  § Borgtocht nog eens ter  sprake de in een 
vorige vergadering gemaakte opmerking, n.1. dat het den archi-
tect vri j  staat, als hij  dat verkiest, in zijn bestek voor  te schrijven 
„deskundige borgen". 

e  C. schreef immers in haar  antwoord aan de . op het 
rapport , dat: 
„wanneer om de een of andere reden, overwegend bezwaar  be-
„staat eene bepaling van deze voorschriften te doen gelden, er 
„toch gelegenheid bestaat om in een besteksbepaling daarvan af 
„t e wijken. l de . C. als regel een dergelijke handeling 
„zou betreuren, erkent zij  niettemin, dat deze in sommige om-
„standigheden wenschelijk zoude kunnen zijn." 

e onderstelling werd opgeworpen, dat wanneer  zulks plaats 
heeft, de aannemers die handeling zouden kunnen beantwoor-
den met „nie t in te schrijven" . t te meer  na de onlangs gehou-
den buitengewone algemeene vergadering van den Nederland-
schen Aannemersbond. waar  onder  anderen aangenomen is. dat 
een boete van f 5000.- geheven kan worden van aannemers, die 
zich niet aan „bindend e besluiten"  houden. 

Ondergeteekende deelde mede, dat dit niet verondersteld moet 
worden. n een der  vergaderingen der . C. heelt hij  een derge-
lijk e vraag aan . aannemersleden gedaan, die hetzelfde ant-
woord gaven als later  officieel aan de . is gedaan en hierbo-
ven is afgedrukt Er werd bijgevoegd.dat iedereen wel begrijpen 
kan dat de . C. niet uitsluitend studie-materiaal verzamelde, 
doch verwachtte dat het resultaat van haar  arbeid toegepast zal 
worden. 
Wat de vergadering van den Aannemersbond aangaat, zij  voorts 
opgemerkt dat besloten is actie te voeren tegen onbillijk e of 
onredelijke besteksbepalingen of handelingen van bepaalde 
personen, corporaties of publiekrechtelijk e lichamen. 
Een besteksbepaling als boven is aangehaald kan toch niet ge-
rangschikt worden onder  de onbillijk e of onredelijke ? 

Ten slotte werd het „overzicht "  nog eens doorgezien en hier  en 
daar  met de juiste redactie en toelichtingen van . . voorstel-
lers vergeleken; het bleek dat menige leemte nog ontdekt is in 
het ontwerp en dat nog veel voor  verbetering vatbaar  is. 
Zooals in den aanvang gezegd is, lag het niet in de bedoelingom 
daarvan en van meer  secundaire punten verder  verslag te ge ven. 

A.  G . B Z N . 

Afdeeling 's Gravenhage van de j  tot Bevor-
dering der  Bouwkunst. 

G van de Vergadering op 2 t 1914. 
e voorzitter  opent de vergadering met een herdenking van het 

verlies, dat de Afdeeling in October  van het afgeloopen jaar  en 
in het begin van dit jaar  geleden heeft door  het overlijden van 
de heeren van Nieukerken en van . 

a verzoekt hij . aan de hand van de agenda voor  deze bij -
eenkomst, de heeren n en Teeuwisse het nazien van 
de rekening en verantwoording van den penningmeester  over 
het jaar  1913 op zich te willen nemen, welk verzoek door  deze 
heeren ingewilligd wordt. 
Punt 2 van de agenda : n van het Bestuur  omtrent 
plannen voor  een te houden gevelwedstrijd en een uit te schrij-
ven prijsvraag komt thans aan de orde. 

e voorzitter  zegt dat het reeds lang geleden is sinds de Afdee-
ling een prijsvraag uitschreef en dat het de bedoeling van het 
Bestuur  is te trachten met deze of dergelijke middelen belang-
stelling bij  de leden in de Afdeeling te verwekken, welke be-
langstelling zoo weinig blijk t uit opkomst voorde vergaderingen. 
Gaarne zal hij  de meening van de aanwezige leden vernemen 
omtrent de vraag, of gevelwedstrijd dan wel prijsvraag de voor-
keur  verdient, terwij l nadere voorstellen omtrent een en ander 
ook na deze vergadering gaarne door  het Bestuur  ingewacht 
zullen worden. e penningmeester, de heer  Gort, meent dat 
beide plannen in uitvoering zullen kunnen komen, indien voor 
den gevelwedstrijd ook gerekend zal mogen worden op steun 
van buiten. Na eenige gedachtenwisseling omtrent een en ander 
wordt door  de vergadering aan het Bestuur  de beslissing over-
gelaten, alsook de uitwerkin g van de plannen voor  prijsvraag of 
gevelwedstrijd, of wel voor  beiden. 

t resultaat van de afhandeling van punt 3 der  Agenda: de 
verkiezing van twee nieuwe bestuursleden ter  vervanging van 
de aftredende en niet direkt herkiesbare voorzitter  en onder-
voorzitter, de heeren l en de Clercq, is dat de heeren 
J. J . Bourdrez en . Th. Teeuwisse verkozen worden Uit het 
voltalli g bestuur  wordt door  de vergadering tot voorzitter  geko-
zen de heer  A. Broese van Groenou, terwij l in de eerstvolgende 
bestuursvergadering de verdere functies verdeeld zullen wor-
den onder  de twee nieuwbenoemde bestuursleden en de heeren 
Ehnle, Gort, Fels en . 

s zijn de heeren n en Teeuwisse klaar  geko-
men met het nazien van de rekening en verantwoording van den 
penningmeester, die door  hen in orde bevonden werd. k 
wordt gebracht aan den heer  Gort en aan deze heeren. 

a wordt overgegaan tot de bezichtiging van de tentoonge-
stelde teekeningen en foto's van recent werk van eenige archi-
tect-leden, de heeren de Clercq. Fels en Gort, die met eenige 
kort e woorden elk plan expliceeren. e woonhuisarchitectuur 
van de eerstgenoemde heeren. de schoolbouw van den laatstge-
noemde werd met een welverdiende aandacht bekeken. n zijn 
dankwoord aan deze drie heeren spreekt de Voorzitter  de hoop 
uit. dat hun voorbeeld gevolgd zal worden door  vele andere ar-
chitect-leden, terwij l uit het op die woorden volgend applaus 
blijk t hoezeer  de aanwezigen deze kleine expositie waardeeren. 

e Voorzitter  geeft nu het woord aan den heer  de Clercq voor 
zijn causerie over  de St. Pieter  te . n een kort bestek geeft 
spreker  een helder  overzicht van de vóór- en wordingsgeschie-
denis van deze grootsche schepping op het gebied der  kerkelijk e 
architectuur, getuigende van een bijzonder  grondige studie van 
het onderwerp. Zij n gehoor  boeiende, zooals weinig lezers hunne 
toehoorders te boeien weten, brengt hij  daarbij  een aantal goede 
lichtbeelden op het doek. 

Aangaande de voorgeschiedenis herinnert spreker  aan het cir-
cus van Nero en Caligula, waar  volgens de legende de apostel 
Petrus den marteldood onderging, en aan de Oud-Christelijk e 
basilica door  Constantijn de Groote op deze heilige plek opge-
richt . Voorts betoogt hij , hoe in verband met de groote bouwbe-
weging, die iu ë na een onvruchtbare cultuur  tijdens de -
maansche en Gothische stijlperioden als gevolg van de herleving 
der klassieken geboren werd, men geen genoegen meer  nam met 
de kerk van eeuwen her, en het machtig pausdom van die dagen 
zich een bedehuis wenschte in overeenstemming met den groei 
van zijn gezag. 

Achtereenvolgens werden nu . Bramente. . 
Sangallo, Peruzzi. l Angelo. Vignola, a Porta, Fontana, 

a en Bernini in hun werkzaamheid aan den bouw be-
sproken, waardoor  het machtigste bouwwerk van -
sance en Barock is ontstaan tusschen het laatst van de 15de en 
het begin van de 17e eeuw. Nadruk wordt gelegd op het te be-
treuren feit. dat op bevel van Paus Paulus V door  de bouwmees-
ters Carlo a en Fontana afgeweken werd van de oor-
spronkelijk e bedoeling van Bramente: een centraalbouw in 
Griekschen kruisvorm van de kerk te maken, waardoor  een ver-
eeniging van beide systemen: het longitudinale en het centrale-
plan in de St.'  Pieter  werd verkregen. 

a het monument in zijn eindvorm beschouwend, werpt 
spreker  het licht op constructie zoowel als op in- en uitwen-
dige vormen, gewagend van den machtigen indruk , dien de 
wonderschoone en stoute koepel maakt, en van het zeer  groote 
detail, dat de overige ruimt e verkleint en evenals de bonte mar-
merbekleeding den indru k daarvan bederft, om er  ten slotte nog 
op te wijzen, hoe het Bernini gelukt is aan de nadeelen van de 
verlenging van het hoofdschip en het voorbouwen van den gevel 
zooveel doenlijk te gemoet te komen door  den aanleg van het 
grootsche St. Pietersplein met zijn schitterende cirkelvormige 
kolonnade. 

t een welgemeend applaus en woorden van dank van den 
voorzitter  wordt de heer  de Clercq voor  zijn onderhoudende 
causerie beloond. 

e heer  Broese van Groenou vraagt hierop den aftredenden 
voorzitter  verlof eenige woorden tot hem en den aftredenden 
onder-voorzitter, den heer  de Clercq. te mogen richten alvorens 
deze laatste vergadering onder  zijn presidium door  hem ge-
sloten wordt. Namens de Afdeeling brengt hij  de heeren l 
en de Clercq hartelijken dank voor  de wijze, waarop zij  hunne 
functies gedurende verscheidene jaren hebben waargenomen 
en spreekt de hoop uit op hun steun en belangstelling ook voor 
de toekomst te mogen blijven rekenen. 

a wordt de vergadering gesloten. 

Voor de leden van bovengenoemde Afdeeling en die van het 
Genootschap Art i et , met hunne dames, hield de heer 
A. van Gennep, professor  aan de Universiteit te Neuchatel. op 
Zaterdag 7 t j.1 in Café s een lezing over: t 
et 1'industrie des indigenes en Algéri e ét en c (Tapis, 
broderies, poterie, bijoux, etc)". t veel belangstelling werd 
door  een groot aantal bezoekers, waaronder  vele dames, ge-
volgd hetgeen de heer  Van Gennep te vertellen had bij  een 70-tal 
fraaie lichtbeelden van de verrassend mooie kunstnijverheids-
voortbrengselen van de bevolking der  binnenlanden van -
rocco en Algerië. 

 Jste Secretaris, 

. G. . 

. 

T -
m T E V A N . [1 

Verslag derde lezing, gehouden door . P. Berlage 
voor  het civiel- en bouwkundig studentengezelschap 

„Practische Studie"  te , op 2 t 1914. 
Vervolg van blz. 128. Slot. 

Iet de wijze van bewoning verandert ook het 
stadsbeeld en daarmee de stedenbouwkunst. 

ve dat voor  de minvermogende klasse 
arbeiders op groote schaal woningen 

worden gebouwd, die het karakter  van massa-kwar-
tieren dragen, gaat het ook voor  de middelklasse dien 
kant uit. 

t ik er  bijvoegen, dat het karakter  in de verschil-
lende landen niet principieel, maar  alleen in den vorm 
zal verschillen, al naar  gelang het de gewoonte is etage-
gewijs of in afzonderlijke huizen te wonen. 

e afzonderlijke woning van den gegoeden burger, die 
deze voor  eigen rekening heeft laten bouwen, zal voor-
loopig wel blijven bestaan, maar  dient als uitzondering 
te worden beschouwd, omdat zijn aantal naar  verhou-
ding zeer  gering is. 

t spreekt van zelf, dat in het eerste geval het karak-
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ter  monumentaler  zal kunnen zijn, omdat een smalle 
verkaveling zooals b.v. in ons land, een grootsche op-
vatting in den weg staat. r  het hinderlijk e is, dat een 
architect nooit een geheele straat alleen bouwt, öf nog 
van meening is, dat hij  zijn architectuur  om de dri e of 
vij f gevels moet afwisselen. Voor  het stadsbeeld is het 
resultaat principieel hetzelfde, n.1, de onverkwikkelijk e 
indru k van een straat met afzonderlijke huizen, alle 
van verschillenden stijl . t blijk t dus bij  de subjecti-
veering van het perceel, of liever  van een complex van 
enkele perceelen samen. 
Thans zal men er  toe moeten komen, de bebouwing van 
een straat aan één enkelen bouwmeester  op te dragen 
of, hetgeen bij  goeden wil tot hetzelfde doel kan leiden, 
tot een samenwerking van hen, die eenzelfde straat 
zullen bebouwen en dus het stadsbeeld scheppen. t 
doel moet dan zijn, subjectivistische buitenissigheden 
te vermijden, en de afzonderlijke straat te verindividu -
aliseeren. Want eerst dan zal er  eenheid kunnen zijn in 
de algemeene, d. i. de moderne beteekenis van het 
woord. 
En daar  plan en opbouw bij  elkaar  behooren, zou in 
laatste instantie door  den ontwerper  van het stadsplan 
ook het advies voor  de bebouwing moeten worden ge-
geven. n elk geval is de zaak zeker  niet opgelost, wan-
neer  aan de verschillende gegadigden zonder  meer 
blokken in bebouwing worden gegeven; want zelfs bij 
de veronderstelling, dat deze alleen door  bevoegde 
bouwmeesters zouden worden gebouwd, kan er, in een 
tij d als de onze, van eenheid nog geen sprake zijn. 
En aan den anderen kant is er  weer  gevaar  voor  een-
tonigheid bij  de bebouwing door  één persoon, zelfs 
in onzen subjectivistischen tijd . 
n een gelijktijdi g met den aanleg van Nancy verschenen 
„Essay sur  1'architecture"  zegt : n men 
wil , dat een stad goed gebouwd zij, dan moet men niet 
de gevels aan de willekeur  van particulieren overlaten. 
Alles wat aan de straat gelegen is, moet vastgesteld zijn 
en onderworpen aan het oordeel der publieke overheid, 
in overeenstemming met het geheel, dat men voor  de 
straat heeft vastgesteld. n moet niet alleen de plaats 
bepalen, waar  het geoorloofd is te bouwen, maar  ook 
de wijze, waarop men genoodzaakt zal zijn, dat te doen." 

t klink t voor  ons gevoel zeer  arbitrair , in zekeren zin 
zelfs onverdragelijk, en toch stond toen de kunst van 
stedenbouw op hoog peil. Nu komt echter  het gevaar 
van eentonigheid, waarvan het volgende wordt gezegd: 

t gevaar  der  eentonigheid, dat ligt in een al te streng 
vasthouden aan de symmetrie, wordt niet ontkend, noch 
bestreden; een overdreven toepassing van de symme-
tri e zal in haar  resultaten evenmin bevredigen, als de 
verwaarloozing van haar  grondbeginselen." 
Naar  de meening van r  moet een lange straat, 
waarin de huizen te zamen één gebouw gelijken, een 
onnoozelen indruk maken. Wat de gevel der  huizen be-
treft , zegt hij , is regelmaat noodig, maar  bovendien af-
wisseling. Een te groote eenvormigheid is de grootste 
van alle fouten. „Tou t genre est bon, hors le genre en-
nuyeux." 
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t is dus noodzakelijk te zorgen, dat een zoo beden-
kelijk e eentonigheid in de gevels van eenzelfde straat 
is buitengesloten. r  doet bovendien een waarde-
vol voorstel, waardevol ook voor  de moderne, groot-
steedsche straat, als hij  symmetrie eischt voor  enkele 
bijzondere deelen, b.v. voor  overeenkomstige gevels 
aan den ingang van straten en vooral een eenheid in de 
architectuur  der  tusschen twee straten gelegen wand, 
d.w.z. een blokfront . 
Om een straat goed te bouwen, is er  alleen maar  gelijk-
vormigheid noodig tusschen correspondeerende en 
evenwijdige gevels. 

e kunst om de teekening te veranderen ontwikkelt 
zich uit de verscheidenheid in den vorm, die men aan de 
gebouwen geeft, van de meer of mindere versiering en 
van de verschillende manieren van samenvoeging. t 
deze dri e gegevens, waarvan elk afzonderlijk reeds on-
uitputtelij k is, behoeft men in een groote stad nooit de-
zelfde gevels te herhalen. 
Wi j  hebben hier  te doen met een zuiver  geformuleerde 
uitspraak inzake de stedenbouw van dien tijd , getui-
gend van een zeer  beslist en juist inzicht, waartegen 
ook van modern standpunt niet veel valt in te brengen. 

e 19e eeuw heeft echter  met haar  subjectivistische 
neigingen deze uitspraak te niet gedaan en daarmee de 
schoonheid onzer  moderne steden verwoest. 

e moderne stedenbouw moet dus streven naar  de ver-
individualiseering' van de straat of van het stadsbeeld, 
niet naar  die van het afzonderlijke huis. „E r bestaat 
niets burgerlijkers, "  zegt Scheffler, -dan de voortzet-
ting van de oude idee "  in een tijd , waarin het huis 
als zoodanig geen eenheid meer  is." 
Wat tegenwoordig afgesloten leeft is de woning, niet het 
het huis. e stadswoning wordt, om een scherp woord 
van c te gebruiken, een familiemagazijn. En 
al mag nu deze kwalificati e meer  in 't bijzonder  gelden 
voor  die landen, waar  etagebewoning voor  alle klassen 
regel is, in beginsel is het feit overal hetzelfde: woning-
productie is massaproductie geworden. 
En nu ligt het in het karakter  daarvan, het is het wezen 
van alle marktwaar , geen bijzonderen vorm te vertoonen. 
Zi j  dwingt tot het ontwikkelen van typische doelvormen, 
tot het zoeken naar  een objectief en neutraal karakter , 
opdat het voorwerp beantwoorde aan de behoefte en 
den smaak van den gemiddelden mensch. t woonhuis 
moet voor  den bouwspeculant een courant artikel zijn. 

d draagt het moderne huurhuis ook in zijn 
grondplan alle kenteekenen van marktwaar ; daarom 
laat het de fijner e onderscheidingen van den smaak 
onbevredigd, maar  voldoet aan de navraag in het groot 
en de behoefte in het algemeen. 

Spr. hoopt, dat na het voorafgaande duidelij k zijn zal, 
dat hiermee niets ordinair s bedoeld is. Ordinai r  is alleen 
de ontaarding, of liever  het nog niet beheerschen, of 
wel het door.-onbevoegden toepassen van het beginsel. 
En dat is het, waaronder  we thans lijden. 

e aanvaarding van dit beginsel daarentegen zal, ten-
gevolge van de erkenning, dat de ondragelijk geworden 
subjectivistische uitersten onze stedenhebbenbedorven, 

tot een resultaat leiden, dat zeker  niet ordinair  behoeft 
te zijn. ! Want het begrip van en het inzicht 
in de kunst van bouwen, die ons de betere architectuur 
zal brengen, is groeiende, en zal zuiverder  worden, 
naarmate dit beginsel meer  aanvaard wordt, 
Wanneer  stedenbouw zeggen wil : met huizenmateriaal 
ruimt e scheppen, wat zal dan het resultaat zijn, wan-
neer  de huizen niet deugen? 
Wanneer  ontwerpen van het grondplan en bebouwing 
aan verschillende handen zijn toevertrouwd, krijgen we 
ongeveer  het geval van twee architecten, die samen een 
huis moeten bouwen. e een ontwerpt het grondplan, 
de ander  maakt de gevels. Wanneer  niet beiden gelijk-
waardig zijn, komt er  van het heele huis niets terecht. 

r  het geval is zeker  het ergst, wanneer  de gevelont-
werper  de mindere van zijn collega blijkt . 
Göcke noemt de architectonische vorming van een 
grootsteedsche woonstraat een vraagstuk, dat niet 
anders beduidt, dan de monumentale uitbeelding van 
een cellensysteem. En bovendien is het gevolg (of de 
oorzaak?) van deze massaproductie, dat zij, als alle 
marktwaar  overigens, door  het fabriekmatig werkende 
bouwambacht wordt vervaardigd. 

e plaats, waar  de strij d om de nieuwe bouwkunst 
moet worden uitgevochten is de stad, omdat daar  op 
natuurlijk e wijze de geestelijke krachten des tijd s bij 
elkaar  komen; omdat de groote steden, als centra der 
moderne beschaving, aan de architectuur  nieuwe voor-
waarden van profanen en idealen aard verschaffen; 
omdat de idee der  stad zich langzaam maar  zeker 
meester  maakt van den geest der  gemeente, ook in de 
kleinere steden, en daardoor  het geheele land lang-
zamerhand zich aan den grootsteedschen geest onder-
werpt." 

t is de inleidende zin van den bekenden l Schef-
fler, den fijnen opmerker  en daardoor  zeker  een der 
fijnste zieners van de moderne cultuur . 

j  vervolgt: „Voo r het begrip der  stad geeft niet het 
aantal inwoners den doorslag, maar  de geest der  stad. 

e geest is het, die het nieuwe architectuurblok 
bouwt. Een provinciale kleinsteedsche of landelijke 
bouwkunst in modernen geest bestaat niet. Als ze 
schijnbaar  voorhanden is, dan is het een laatste op-
flikkerin g van een oude traditie , of een trachten naar 
een nieuwe nationale kunst, die echter  weer  naar  groot-
steedsche tendenzen teruggaat." 
En tenslotte: t geboorteuur  der  groote stad valt 
samen met dat der  industrie. En met de industri e moet 
de handel in één adem genoemd worden, omdat deze 
onafscheidelijk bij  elkaar  behooren. r  dezen samen-
hang verschijnt de groote stad, die vroeger  uitzondering 
was, in den tegenwoordigen tij d in de Europeesche indu-
strielanden en Amerik a juist als het karakteristieke 
type, als een noodlot, als een product der tijdelijk e nood-
zakelijkheid" . 

Spr. kan niet anders dan respect hebben voor  iemand, 
die de moderne stadsontwikkeling in verband met een 
nieuwe bouwkunst op deze wijze beziet. Want inder-
daad is het de door  alle kunstenaars zoozeer  verachte 

industrie, die ten slotte in dezen tij d de ontwikkeling 
der stad beheerscht. 
En het is diezelfde industrie, die bezig is, nieuwe kunst-
vormen te scheppen, omdat zij  langzamerhand al dat-
gene, wat vroeger  met de hand gemaakt werd, zelf gaat 
maken. 

t handwerk zal langzamerhand verdwijnen, d. w. z. 
als van beteekenis voor  de algemeene ontwikkeling der 
tektonische kunst, omdat het buiten de ceconomische 
ontwikkelin g wordt gedrongen. Voor  kunstnijverheids-
producten zal het blijven bestaan, maar  alleen als uit-
zondering, als bijzondere liefhebberij. Een nieuwe tech-
toniek is in wording, d. w. z. men zal de eischen, die de 
materialen krachtens hun natuurlijk e geaardheid voor 
een stijlkundi g zuivere behandeling stellen, op nieuw 
eerbiedigen maar  een nieuwe, van de machine afhan-
kelijk e vorm zal de oude vervangen. 
Niet de machine als zoodanig was aan de stijlverkrach -
ting schuld, maar  de wijze, waarop zij  tot kunstproduc-
tie werd geleid. 

Er is een industriëele, d. i. een machinale kunt-nijverhei d 
in wording, die alle gebruiksvoorwerpen door  middel 
van de machine zal produceeren. 

t men zich daarover  bedroeven? t men inder-
daad al het machinale blijven haten en het handwerk 
bewonderen? 
Wi j  vinden toch de correctheid der  machinale bewer-
king bewonderenswaardig en prijzen het handwerk, 
wanneer  het er  uitziet, als was het met de machine 
gemaakt! En van den anderen kant voelen wij  ons ook 
weer  aangetrokken tot de naieve onregelmatigheid der 
primitiev e kunstvoorwerpen. e laatste voorkeur 
komt ook weer  voort uit onze bewondering voor  het 
persoonlijke, onze haat tegen veralgemeening, en de 
onvastheid van deze neiging wordt alleen veroor-
zaakt door  het feit, dat we ons inderdaad in een 
overgangstijdperk bevinden. Er is reeds een belangrijke 
wijzigin g in onze schoonheidsappreciatie gekomen, om-
dat een algeheele omkeer  daarvan inderdaad in wor-
ding is. En nog eens, moet dit ons bedroeven ? 
Spr. meent het tegendeel. Scheffler  sprak er  reeds van, 
dat de komende grootsteedsche architectuur  van demo-
cratischen aard zal zijn. 

Welnu,volkomen in deze lij n gaat degeheele industriëele 
ontwikkeling, omdat de democratische, d.i. de etische 
idee aan die evolutie ten grondslag ligt en ons ten slotte 
een moderne kuituu r  en daardoor  een moderne bouw-
kunst en daardoor  een moderne stad zal brengen. 

*  * * 

Na de pauze werd door  den heer  Berlage met een serie 
fraaie lichtbeelden het gesprokene aanschouwelijk toe-
gelicht. 
Naast oude- en nieuw-uitgevoerde stadsbeelden ook 
ideeënschetsen, behoorende bij  het uitbreidingsplan van 
's-Gravenhage door  den heer  Berlage ontworpen. 
Zoo was onder  deze schetsen van bijzondere bekoring 
de door  den heer  Berlage aangegeven oplossing van 
het Alexandersveld, door  hem ontworpen als de tweede 
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e gerestaureerde Westgevel van de Nieuwe k te Amsterdam. Arch . C. B. Posthumus . 

agora van den , ter  aanvulling van het oude Bin-
nenhof. 
Op geniale wijze is op dit plan de groepeering der  ge-
bouwen gedacht. 

t representatieve gedeelte van het stadhuis ter  lin-
kerzijd e van het plein, ligt het administratieve gedeelte 
loodrecht op de as van de Parkstraat. 

k wordt de kern van het administratieve gebouw 
bekroond door  een gracieuse toren, vlak geplaatst in 
de as van de Parkstraat. 

t geheele concept houdt een belofte van klassieke 
schoonheid in zich bij  verwezenlijking. 

t is dan ook buitengewoon jammer, dat dit waarlij k 
grootsche ontwerp niet meer  is dan - een ontwerp, en 
wel altij d ontwerp zal blijven. e royaalheid der  offi-
cieele vertegenwoordigers toch houdt gewoonlijk geen 
gelijken tred met de ontwikkeling der  moderne idee in 
het hoofd en de ziel van een modern bouwmeester. 
Verder  was er  een gevangenis in Tanger, die bijzonder 
frappeerde door  zijn gedurfde architectuur: een massale 
muurvlakte, slechts op één plaats onderbroken door 
een decoratieve ingang met dri e zuilen onder  smalle 
moorsche bogen, en op den hoek afgesloten door  een 
korte, vierkante toren, met een laag, schuin dak. Een 
brokoostersche architectuur  van groote harmonie en 
indrukwekkende rust. 
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Ook een modern woningblok in g was belang-
wekkend door  de wijze, waarop hier  het vraagstuk op-
gelost was van den modernen stratenbouw, grootsch en 
eenvoudig, zonder  log of eentonig te worden. Een frap-
pante tegenstelling inderdaad met het e 
uit , dat ons werd vertoond als beeld van de 
meest smakelooze, hopeloozc en wanstaltige verwar-
ring, die wonderlij k de idee der  19e eeuwsche archi-
tecten bezielde. 

, t 1914. C. . S. 

E ' VA N N -
N G E V E  VA N E E  T E 

. 

^gy =vQn het Bouwkundig Weekblad van 20 Juli 1912 
werd over  de voorgenomen restauratie van 
den westelijken gevel der Nieuwe k een be-
schrijvin g gegeven, toegelicht met afdrukken 

van een photo naar  den bestaanden toestand en van de 
oude, omtrent dezen gevel bekende gravures en van het 
plan voor  de restauratie. 
n r  1913 is deze restauratie voltooid opgele-

leverd, en thans vertoont zich de Nieuwe k van de 
Zuid-Westzijde gezien, zooals zij  op de hierbij  behoo-
rende plaat is afgebeeld. 

e restauratie is geschied zoo getrouw mogelijk 
volgens de oude afbeeldingen en volgens de gege-
vens welke bloot kwamen, nadat de in 1849 ge-
bouwde, geportlande en van zinken lijsten en een 
gegoten ijzeren kerkraam voorziene opbouw, welke 
op den z.g. .Onvolmaakten toren"  was opgetrok-
ken, geheel was afgebroken. 
Alvorens tot de restauratie over  te gaan heeft het 
een ernstig punt van overweging uitgemaakt, in 
hoeverre het bewaard gebleven, grootendeels in 
zandsteen uitgevoerde onderste gedeelte van den 
toren, welke naar  het ontwerp van Jacob van 
Campen tegen dezen kerkgevel zoude worden ge-
bouwd, al of niet moest behouden blijven. 
Zooals in het Weekblad bovengenoemd reeds 
werd medegedeeld, is volgens het advies van een 
daarvoor  benoemde Commissie, bestaande uit de 

n , Nieuwenhuis en Peters, en ge-
heel in overeenstemming met de opvatting daar-
omtrent van kerkmeesteren en van ondergetee-
kende, het oude gedeelte van den „Onvolmaakten 
toren"  niet afgebroken, doch is dit, zijnde van histo-
rische, archeologische waarde, blijven bestaan en 
mede gerestaureerd, terwij l ook het 17e eeuwsche 
ingangsportaal bewaard bleef. 

e restauratiewerken zijn op zorgvuldige wijze 
uitgevoerd onder  leiding van den opzichter  A. Ger-
hard, door  de Firm a . Cruyf f en Zn.; de heer 
Joh. Schroder  behandelde de beeldhouwwerken, 
terwij l de heer n al het steenhouwwerk 
leverde.  C. B. S . 

. 

|n verband met ons artikel over: „Een arbeids-
veld van den r  bedreigd", in B. Week-
blad 1914 no 1, en het artikel van den heer 
Schaap over: „Wi e is de Stedenbouwer  ?"  in 
nos. 2 en 3, schrijf t de heer t in e -

nieur"  van 7 t j.1. als volgt: 
t artikel „Stedenbouw, een arbeidsveld van den inge-

nieur  bedreigd", van mijn hand, verschenen in no. 48 van 
e r  1913, heeft verscheiden pennen in bewe-

ging gebracht. Bij  mijn weten verschenen artikelen in: 
e r  van de hand der  heeren G. P. Nijhof f c.i., 

A. r  c.i. en . A. Brinkma n Visser  c.i.; e Bouw-
wereld van de hand van den heer  J. . W. n b.i.; 

s Polytechnisch Weekblad van de hand des hee-
ren B. Stephan; Bouwkundig Weekblad van de hand 
der heeren J. Gratama b.i., W. F. C. Schaap c.b.i., . P. 
Berlage en . 

t mijn artikel tot heel wat geschrijf aanleiding heeft ge-
geven, verwondert mij  niet. Wie denkbeelden uitspreekt, 
welke meeningen aantasten, die voor  sommigen als een 
axioma golden, dient er  zich op voor  te bereiden, dat hij 
niet aanstonds door  allen wordt gevolgd, en door  velen 
zal worden bestreden. t er  discussie is gevolgd, kan mij 
niet anders dan aangenaam zijn, omdat ik daarin aanlei-
ding kan vinden op de zaak terug te komen, en daardoor 
nogmaals gelegenheid heb te wijzen op de verkeerde 
methode, die zich bij  het oplossen van het vraagstuk van 
den stedenbouw, in ons land had ingedrongen. Echter  zal 
ik niet op alle bovenvermelde stukken ingaan, omdat er 
zijn. die óf buiten Stedenbouw omgaan (art . Brinkma n 

Bij  dit project voor' een magazijn te Amsterdam is door  den ar-
chitect, den heer  W. Noorlander. gestreefd naar  een karakteristieke 
expressie van het gewapend beton, waarvan de gevel uitsluitend 
is gemaakt. 

n lette op de draagbinten per  etage, de dunne stijlen, de ondiepe 
indiepingen (versiering). e deuren en ramen zijn van ijzer. 
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Visser), óf in zoodanigen toon zijn geschreven, dat ik discussie 
met de schrijvers ervan niet wensch (art. r  en Berlage), 
óf buiten de strekking van mijn betoog, over  bijzaken uitweiden 
(Nijhoff) , óf anoniem zijn , terwij l het art. van den heer  Gra-
tama alleen een overzicht van het mijne geeft. Blijven dus over 
de artikelen , Stephan en Schaap. 
Aanstonds zij  er  de aandacht op gevestigd, dat de schrijvers ook 
onderling van meening verschillen. e heeren n en Ste-
phan erkennen mijn argument, dat de oplossing van utiliteits -
vraagstukken den stedenbouw beheerscht. maar  zij  verschillen 
met mijn conclusies dat het driemanschap sociaal-econoom, inge-
nieur  en architect te zamen, onder  leiding van den ingenieur  de 
oplossing zal brengen of dat. zoo men aan één man het werk wil 
toevertrouwen, dit de ingenieur  moet zijn. Zij  erkennen, dat het 
genoemde driemanschap werkzaam kan zijn. maar  willen de lei-
ding bij  den architect, of, zoo er  één man aan het werk is, dat dit 
de architect zij. t komt mij  voor, dat zij  tot die verkeerde con-
clusie komen, doordat zij  mijn werkwij s anders denken dan zij 
is. Zij  stellen zich voor, dat ik in twee tempo's wil werken, n.1. dat 
ik eerst een oplossing wil zoeken voor  de utiliteits-vraagstukken 
en daarna die oplossing in een fraai kleed wil steken. k meen, 
dat in mijn ..geïncrimineerd artikel "  voldoende uitkomt , dat dit 
niet mijn wijze van arbeiden is. maar  dat ik werk wil , dat door  sa-
menvloeien van de sociaal-economische, technische en architec-
tonische factoren één geheel vormt den lezers, die dit uit mijn 
voorgaand artikel niet mochten hebben begrepen, meen ik hier 
opmerkzaam op te mogen maken. r  dan is er  bij  den heer 

n nog een tweede factor, waardoor  hij  tot zijn verkeerde 
conclusie komt. j  meent, dat ik de oplossing Van de technische 
vraagstukken te veel op den voorgrond zet. en dat speciaal voor 
kleine steden en dorpen deze weinig voorkomen. t mij  aan-
stonds daarop antwoorden, dat ik het had ennogheb over Steden-
bouw, dus niet over  dorpenbouw, en dat ik mij  de stad niet kan 
voorstellen, die uitbreidin g verwacht enniet tegelijkertijd , veelal 
juist daardoor, voor  de bestudeering staat van kanaal-, haven-, 
spoorweg-, tram- of andere technische vraagstukken. e oplos-
sing daarvan is veelal een levenszaak, in elk geval een hoogst be-
langrijk e aangelegenheid voor  een stad, en zij  zou onverstandig 
doen deze niet toe te vertrouwen aan den man, die daarvoor  door 
zijn kennis het meest in aanmerking komt, dit is aan den ingenieur. 

e heeren n en Stephan werpen mij  nu in hun artikels 
tegen, dat den architect toch ook de kennis bij  te brengen is, noo-
dig tot het oplossen van technische vraagstukken. Volkomen 
waar. Uit hun opmerking blijk t duidelijk , dat zij  de normaal voor-
komende architectenkennis voor  Stedenbouw ontoereikend 
achten het is de moeite waard de aandacht te vestigen op deze 
uitspraak van twee architecten, onafhankelijk vanelkaargedaan. 

n ambtgenoot Schaap staat anders tegenover  dit cultuur -
vraagstuk, hij  acht stedenbouw architectuur. k heb niet gezegd, 
dat er  geen architectuur  bij  te pas komt, maar  meen niet, dat 
stedenbouw niets anders is dan architectuur. k kom aanstonds 
op deze zaak terug, omdat ik eerst even wil zeggen, dat de heer 
Schaap gaandeweg afdwaalt, langzamerhand gaat spreken over 
groepen van technici (dus niet over  stedenbouw) en eindigt met 
het te hebben over  mij  en mijn werk en mij  daarbij  een collegia-
len raad geeft. t mij  er  de aandacht op vestigen, dat ik bij  het 
onderwerp van discussie, stedenbouw, wil blijven en dus slechts 
zal ingaan op het gedeelte van mijn ambtgenoot's artikel,.dat 
daarover  handelt. En dat ik het verder  verkeerd acht de per-
sonen der  schrijvers en hun werk er  bij  te halen zakelijke 
discussie dient zakelijk te blijven. Aangaande den collegialen 
raad zij  opgemerkt, dat ik dien niet heb gevraagd en dat, als ik 
raad te vragen heb, ik zal aankloppen bij  personen, van wie ik 
meen, dat zij  mij  dien het best kunnen geven. 

r  nu ter  zake. e heer  Schaap vindt stedenbouw architec-
tuur , anderen, die in dezelfde richtin g denken, spreken van 
kunst (in hoeverre die twee begrippen elkander  dekken, kan in 
dit verband buiten beschouwing blijven). t bij  een dergelijke 
opvatting de sociaal-economische en de technische factoren van 
den stedenbouw in het gedrang komen, behoeft wel geen betoog. 

s in onze dagen, nu dit denkbeeld, hetwelk van betrekkelij k 
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jongen datum is (zie mijn voorgaand artikel ) ternauwernood 
begint door  te werken, vertoonen zich reeds de daaraan ver-
bonden ontzaglijke gebreken. Als voorbeeld, hetwelk niet op 
zichzelf staat, verwijs ik naar  het . Besluit van 4 Augustus 
1913 (StaatsbladNo. 341), waarbij  goedkeuring wordt onthouden 
aan een gedeelte van het uitbreidingsplan van 's-Gravenhage, 
omdat, wanneer  het in den ontworpen vorm zou worden uitge-
voerd, daarvoor  ruim vier  eeuwen zouden noodig zijn. n 
vraagt zich af, welke de gedachtengang is geweest van den man, 
die een dergelijk ontwerp maakte. e eenige verzachtende om-
standigheid voor  hem kan zijn, dat hij  zich geen rekenschap 
heeft gegeven van de wijze, waarop zijn plan tot uitvoer  zou 
moeten komen, en dat hij  geheel en al vervuld was van de ge-
dachte kunst te moeten leveren. r  juist tegen dergelijke op-
vattingen heb ik mij  gekeerd en zal ik mij  blijven keeren. k wil . 
en dit herhaal ik, dat men nagaat, hoe de tegenwoordige bevol-
king zich heeft ontwikkeld, waaruit dan de vermoedelijke ont-
wikkeling in de toekomst moet worden afgeleid. Voor  die toe-
komstige bevolking moet men de behoeften, verlangens en 
eischen nagaan, ten opzichte van verkeer, hygiëne, bedrijf , 
handel, industrie, smaak en andere zaken. e practische ver-
langens liggen dus ten grondslag. t is er  dus niet anders mee 
dan met kunstnijverheid, meubelkunst en soortgelijke zaken. 

g is het, dat ten aanzien daarvan juist in de laatste 
jaren steeds op het aanbeeld is gehamerd, practisch werk te 
leveren — en met succes is dat gebeurd, want de onbruikbar e 
koppen en kannen, en onzitbare stoelen en banken zijn wij 
vrijwe l kwijt . En ook ten aanzien van de bouwkunst is het 
verkondigd. Wie de geschriften van Berlage en anderen leest, 
wordt er  slag op slag op gewezen, dat utiliteitsoverwegingen den 
vorm van bouwwerken bepalen. Zonderling moet het dan ook 
geacht worden, dat, nu volkomen dezelfde gedachte wordt uitge-
sproken ten aanzien van stedenbouw, deze niet wordt aanvaard. 
Waaraan is het toch te wijten, dat de heeren hun eigen gedachten-
gang loslaten, nu ik hen voor  de consequenties er  van stel? 

h welke de oorzaak daarvan moge wezen, ik blij f bij  mijn op-
vatting, dat stedenbouw wordt beheerscht door  de oplossing van 
utiliteitsvraagstukken en dat de man der  practische oplossingen, 
de ingenieur, de leiding bij  den stedenbouw dient te hebben. 

t ik in mijn opvatting niet alleen sta bewijst wel het feit, dat 
Prof. . J. . Valckenier , de eenige Nederlandsche hoog-
leeraar  in stedenbouw, haar  reeds uitsprak in zijn Praeadvies 
1908, en dat de door  mij  verkondigde denkbeelden ook worden 
gedoceerd aan het Seminar  für  Stadtebau aan de Technische 

l te , hetwelk onder  leiding staat van 
niemand minder  dan Genzmer. 

t gaat dus niet om persoonlijke opvattingen, hier  staat school 
tegenover  school, de utiliteitsschool tegenover  de schoonheids-
school. t de utiliteitsschool de juiste zal blijken te zijn,staat 
voor  mij  vast - hoe beter  zij  zich voor  dorr e oplossingen weet 
te hoeden, hoe duidelijker  dit zal spreken. t zij  ook aesthe-
tische oplossingen kan tot stand brengen, wordt wel bewezen 
door  de volgende aanhaling uit Peters e Nederlandsche 
Stedenbouw , blz. 312). e wenschelijk en nuttig het was om, 
alvorens tot een uitleg over  te gaan, eerst de behoeften en eischen 
der stad in haar  geheel, zoo voor  het heden als voor  de toe-
komst te overzien, en daarmede dan bij  den voorgenomen uitleg 
ernstig en zorgvol rekening te houden, dat toont de uitleg van 

n in de XVe eeuw, en die van Groningen en Amsterdam 
in de e eeuw. t is goed hierop de aandacht te vestigen, 
omdat in onze dagen van verschillende zijden de voorstelling 
wordt gegeven, alsof bij  den uitleg van Amsterdam in de e 
eeuw het denkbeeld heeft voorgezeten een kunstwerk te maken. 

e eenzijdige beschouwing en behandeling van het vraagstuk 
van den stedenbouw maakt het noodig, dat duidelij k en zoo noo-
dig herhaaldelijk de aandacht wordt gevestigd op de gezonde 
grondslagen, waarop deze dient te berusten, opdat niet onze 
Nederlandsche steden de nadeelige gevolgen ondervinden van 
het doorwerken van, misschien uit idealistisch oogpunt schoone. 
maar  uit practisch oogpunt te verwerpen denkbeelden. 
Tilburg . J. . E. . 

M . 
. 

"Vraa g 12. 
Waar kan men goede foto's of gravures bekomen van Beets ? 
Antwoord . 

e beeltenis in de twintigste uitgave van de Camera Obscura is 
goed. Verder  kan wellicht . A. Beets te n inlichtingen 
verschaffen over  meerdere afbeeldingen van . 
Vraag 13. 

g over  het terrein, dat als tuin wordt aangelegd een pad 
loopen? 
Antwoord . 

n is hierin geheel vrij . 
r  de termij n verstrekenis, worden geen verdere vragen meer 

beantwoord. 
 secretaris der monumenlcommissie 

J. B. VAN . 

. 

n zijn twaalf ontwerpen; bovendien is er  één plan 
ontvangen, met het bijschrif t „buite n mededinging". 

e ontwerpen zijn genaamd : 
Suum Cuique; Sweet ; Sapienti Sat; s en Tuin ; Ver-
kaveling (buiten mededinging); Sol t Omnibus; n Solidum; 

t en ; Travail ; e Cirkels; Phereklos ; ,,B" ; Eenvoud 
en . E . 

A VOO N N -

 T E . 

Vanwege het Gemeentebestuur  van n zal, als tweede gevel-
wedstrijd , in het eerste kwartaal van 1916 een beoordeeling 
plaats hebben van de gevels der  huizen, welke in het tijdvak 
tusschen 1 Januari 1914 en 1 Januari 1916 binnen de gemeente 

n zijn voltooid. 
t doel. dat met het uitschrijven van dezen wedstrijd wordt 

beoogd, omvat: 
a. t verkrijgen van medewerking in het algemeen bij  het 
streven naar  verfraaiing van het uiterlij k aanzien der  gemeente; 
b. t opwekken van den kunstzin bij  het publiek; 
c. t bevorderen van de Bouwkunst. 

e zal ten aanzien van eiken gevel de waarde uit een aes-
thetisch-bouwkundig oogpunt beoordeeld worden, beschouwd 
zoowel als onderdeel van het gebouw als in verband met zijn 
omgeving. 

e wedstrijd zal omvatten drie rubrieken, en wel: 
<t. - en utiliteitsgebouwen (kantoren, pakhuizen, fabrieken, 
onderwijsgebouwen, enz.); 
b. Woongebouwen (als woonhuizen, winkels, villa's, buitenhui-
zen, sociëteitsgebouwen, koffiehuizen, enz.) met uitzondering 
van arbeiderswoningen; 
c. Arbeiderswoningen of complexen daarvan. 
Gebouwen, opgetrokken van overheidswege, zijn van mededin-
ging uitgesloten. 

e beoordeeling zal geschieden door  een jur y van dri e leden, 
welke rechtstreeks noch zijdelings bij  den bouw van een of meer 
der mededingende gevels mogen betrokken zijn. 

e benoeming van twee dier  leden zal geschieden door  den Ge-
meenteraad uit twee voordrachten van twee personen, de eene 
opgemaakt door  de Vereeniging tot Bevordering der  Bouw-
kunst, de andere door  de Vereeniging tot Bevordering van het 
Vreeemdelingenverkeer, beide te , tot het doen van 
welke voordrachten de genoemde vereenigingen in de laatste 
helft van het jaar  1915 zullen worden uitgenoodigd; de benoe-
ming van het derde lid geschiedt door  den Burgemeester  van 

. 
t gemeentebestuur  zal aan de jur y een volledige lijst verstrek-

ken van de gebouwen, welke in bovengenoemd tijdvak zijn vol-

tooid ; als datum van voltooiing zal gelden de datum, waarop de 
vergunning tot ingebruiknemen is afgegeven. 

r  de jur y kunnen in elke der  bovengenoemde rubrieken de 
navolgende bekroningen worden toegekend, als: 
A. Eerste prijzen: 
le. Een verguld zilveren medaille aan den ontwerper  van den 
gevel, aan welken door  de jur y de grootste waarde uit een aes-
thetisch-bouwkundig oogpunt wordt toegekend. 
2e. Een verguld-zilveren medaille aan hem, voor  wiens rekening 
de bekroonde gevel is gebouwd, indien.hij  niet de ontwerper 
daarvan is. 
B. Tweede prijzen: 
le. Een zilveren medaille aan den ontwerper  van den gevel aan 
welken door  de jur y na den eerst bekroonden gevel de grootste 
waarde uit een aesthetisch-bouwkundig oogpunt wordt toe-
gekend. 
2e. Een zilveren medaille aan hem, voor  wiens rekening de be-
kroonde gevel is gebouwd, indien hij  niet de ontwerper  daar-
van is. 
C. e prijzen: 
le. Een bronzen medaille aan den ontwerper  van den gevel, 
aan welken door  de jur y na den in de tweede plaats bekroonden 
gevel, de grootste waarde uit een aesthetisch-bouwkundig oog-
punt wordt toegekend. 
2e. Een bronzen medaille aan hem, voor  wiens rekening de be-
kroonde gevel is gebouwd, indien hij  niet de ontwerper  daar-
van is. 
Bovendien heeft de jur y het recht een of meer  eervolle vermel-
dingen toe te kennen, zoowel aan de ontwerpers van daarvoor 
in aanmerking komende gevels als aan hen, voor  wier  rekening 
de bekroonde gevels zijn gebouwd. 
All e medailles en diploma's voor  eervolle vermeldingen wor-
den door  het gemeentebestuur  beschikbaar  gesteld. 

e uitslag van de beoordeeling door  de jur y zal zoo spoedig 
mogelijk bekend worden gemaakt in de plaatselijke bladen, in 
het Bouwkundig Weekblad en in het Weekblad Architectura . 

e bekroonden verleenen aan het gemeentebestuur  stilzwijgend 
het recht tot reproductie der  bekroonde gevels. 

e uitreikin g der  prijzen (c. q. eervolle vermeldingen) aan de 
bekroonden zal plaats hebben op nader  aan te geven plaats, dag 
en uur. 

, Januari 1914. 
Vastgesteld door  Burgemeester  en Wethouders van , 

 Burgemeester. 
E . 

 Secretaris, 
V A N . 

T N V A N 

T E N "  1913. 

Vervolg van blz. 132. Slot. 

:
t geheel heeft geen cottage- zelfs geen landelijk karakter . e 

gezochte uitspruitsels van serre en warande werken ongunstig. 
t geheel correct geteekend is stroef en droog. 

:  (met blauw randje). 
e hal en cosey corner  zijn zeer  benauwd. e combinatie van 

gebroken en niet gebroken dak doen het ontwerp veel afbreuk. 
t plan is beter  dan de geveloplossing. 

o : „Buiten"  (potlood en kleur). 
e vertrekken zijn in den gevel niet tot uitdrukkin g gebracht. 

Balcon op de verdieping is niet gevraagd en verhoogt het alge-
meen silhouet niet. e kap op balkonstijlen is niet fraai. Teeken-
werk beneden het middelmatige. 

:  'tgroen". 
r  het trachten naar  symmetrische oplossing van de platte 

gronden is het geheel te groot en gezocht geworden. e architec-
tuur  is bizar. e afwerking in kleur, althans wat de gevels be-
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treft , is zeer  slecht geslaagd en verhoogt de duidelijkhei d aller-
minst. 

:
Onklar e plattegrond. e cosey corner  is een afzonderlijk ver-
trek en de keuken heeft geen licht. n toilet en entree buiten 
proportie. e verhouding van de grootte der  vertrekken onder-
ling is onjuist. e achtergevel geeft het spiegelbeeld te zien van 
den opzet in plattegrond. 

o : „Buiten"  (met omrande perspectief in 't midden). 
e -woon- en eetkaiwer, niettegenstaande de flink e afmeting, is 

zeer  ongeschikt door  onoordeelkundige schikking der  ramen en 
aanbouw van den erker. e afscheidingen op verdieping behoo-
ren niet tegen raamstijlen te eindigen. t silhouet is rustig en 
de hoofdlijnen van de architectuur  niet slecht. e gevels zijn 
door  gezochte versiering verleelijkt . 

: „Sweet Home". 

n spijt van de aangewende moeite voor  decoratieve opwerking 
is het geheel zwak van conceptie. e indeeling verdiping past 
niet op die beg. gronds.  geheel blijf t beneden het middel-
matige. 

: .Buiten"  (inkt) . 
Zwak plan en weinig bezonken architectuur. Vooral de trap-
gevels zijn slecht van verhouding. e conceptie bezit in' t geheel 
geen cottage karakter . 

: „14 Augustus". 

Zwakke architectuur. e ongelijke nokhoogte werkt slecht voor 
het silhouet. e trapruimt e manifesteert zich noodeloos pom-
peus in den gevel. 

:
e corsey corner  had met de trap beter  opgelost dienen te wor-

den. s nu niet meer  dan een bank tegen de trap geplaatst. t 
landelijk e karakter  wordt in de overigens zeer  onbeduidende 
architectuur  totaal gemist. 

: „Beginneling". 
e entree zondertochtportaal en inde onmiddellijk e nabijheid 

van de deur  der  woonkamer is ontoelaatbaar. e gebogen ramen 
in den gevel vallen er  totaal uit, en zijn binnen van ongunstige 
werking. n hetmotto verraadtdeontwerperloffelijkezelfkennis. 

o :  C.
e planindeeling is niet slecht. e architectuur  is weinig ge-

schikt voor  cottage en buitengewoon burgerlijk . e afwerking 
in sepia is weinig geslaagd. 

:  (zonder  rand). 
e indeeling van de wanden der  woonkamer is niet geslaagd. 
e cosey corner  is ongunstig van vorm. e architectuur  der 

gevels blijf t beneden het middelmatige. 
: ..Jemima". 

e cosey corner  is niet goed opgelost. e doorgaande erkeruit -
bouwen zijn misplaatst aan de gevels, terwij l het geheel geen 
landelijk cachet heeft. t teekenwerk is suf. 

:
e cosey corner  is onjuist opgevat. e proporties van ramen en 

dakvensters zijn mis. t karakter  van cottage ontbreekt geheel 
en al. 

: „Buiten",  (met rand). 
e warande is te groot en de serre onbruikbaar . t gebouw is 

niet een cottage en vormt te veel een hoofdgebouw met bijge-
bouwen. 

: „S"  in cirkel. 
e situatie der  vertrekken is slecht. Eetkamer en salon is niet 

gevraagd. e trapoplossing is leelijk.  geheel geeft het type 
weer  van een stadswoonhuis en nog wel van een revolutiehuis ! 

: „Hendrika". 
Een slechte en gezochte planindeeling. e veelhoekige grond-
vorm van de hal is van ongunstigen invloed geweest op de ont-
wikkelin g zoowel van plan als opstanden. 

: „Zomer". 

e slechte samenhang, van gevels en dakvlakken en de verkeerde 
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proporties van ramen maken dit ontwerp tot een rammelend 

geheel. 

: .. Vlinder". 

t geheel is slecht van compositie en vormt geen cottage type. 

t torenmotief is misplaatst. Zeer  zwak teekenwerk. 

:

Een onrustig geheel, waarbij  de bovenbouw stuitend van den 

onderbouw is gescheiden. Slap van details. 

:

e cosey corner  vormt een tweede vestibule. t trapmotief is 

ongelukkig in den gevel verwerkt. e teekening is onsmakelijk 

opgewerkt. 

: „Hoop". 

Valt buiten beschouwing, daar  de inzending door  vermelding 
van woonplaats des ontwerpers gekenteekend is. Alleen ter 
voorkoming van meerdere desillusie, zij  vermeld, dat het ont-
werp tot de minst geslaagde behoort. 

:

e cosey corner  heeft meer  weg van een garderobe. Bouwdoos-

architectuur. 

:

Terwill e van symmetrische opzet zeer  gezochte compositie. e 

afschuiningen in plattegrond leiden tot ongelukkige en oncon-

structieve dakvorm. 

:

e revolutiebouw. 

: „Nog bij tijds". 
 verdieping volgt niet uit de beg. grondindeeling. t lichtop-

pervlak is zeer  onvoldoende. t geheel gaat blijkbaa r  boven 
de krachten van den ontwerper. 

 Jury. 
(w. get.) JAC. VA N , rapp. k 

A. P. S 
G. G 

„  A. S 
G. , rapp. Cottage. 

- EN . 
 Administratie van den Uitvoerder van Bouwwerken 
door  J. Hoffman Uitg. v. d. n &  Co., den . 

n de , uitgave van bovengenoemde firma , 
verscheen thans dit werk van de hand van den zelfden schrij-
ver, wiens boek e Boekhouding der  Bouwbedrijven"  inder-
tij d in dit blad werd besproken. 
Werd in laatstgenoemd boek de administratie der  bouwbedrij-
ven in het algemeen behandeld, thans toont de schrijver  in dit 
werk aan, hoe een uitvoerder  van bouwwerken zijne adminis-
trati e moet voeren en geeft tevens practische wenken voor  den 
boekhouder  in het bouwbedrijf . 
n het eerste hoofdstuk wordt achtereenvolgens behandeld wat 

de uitvoerder  te administreeren heeft en daarbij  aangegeven 
van welke boeken en staten hij  daarbij  practisch gebruik maken 
kan. 't Ontbreekt hierbij  niet aan modellen, die, wat de kolom-
menindeeling betreft, uitnemend zijn ingericht. 

t tweede hoofdstuk bevat aanwijzingen voor  den uitvoerder 
of den boekhouder, die hem ter  zijde staat, ten aanzien van de 
juiste inrichtin g van de staten met bewijsstukken ten dienste 
van de hoofdboekhouding van den aannemer. 

t boek bevat voor  den uitvoerder  veel wetenswaardigs en kan 
daarom zeer  worden aanbevolen. 

e uitvoering is goed en de prij s (f 1,50) billij k te noemen. V . 

. 85 
Bonwknnst en Vriendschap. Als secretaris van „Bouwkunst 
en Vriendschap"  te m is afgetreden de heer  J. n 
de ; in diens plaats is benoemd de heer  G. , B. , v. 
Vollenhovenstraat 4, . 
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ruimte. Aankondigingen van aanbestedingen/0.15. Abonnement van advertentiën tegen belangrijk verminderde prijzen. 

: . Conflict Schoonheids-Com-
missie te Amsterdam. . Een drietal 
woonhuizen. Arch. A. . Wegerif Gzn.— Over e en 

e Bouwkunst, door  W. . . e Verwarmin g en 
Ventilati e in de Nieuwe Effectenbeurs te Amsterdam, door . 
Erikstrup . — Brandproef onbrandbaar  rieten dak. Berichten. 

. 
Conflict Schoonheidscommissie te Amsterdam. n B. Week-
blad van 7 t j.1. is gepubliceerd het schrijven der  Schoon-
heidscommissie te Amsterdam aan B. en W. d.d. 4 t j.1. n 
verband met dit schrijven hebben de besturen der  4 bouwkun-
dige Vereenigingen het volgende schrijven gericht tot B. en W.: 

Amsterdam, 2t t 1914. 

Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente 
Amsterdam. 

 Heeren. 
Ondergeteekenden. vertegenwoordigende de vier  Vereenigin-
gen, welke elk een lid benoemen in de z.g. Schoonheidscommis-
sie te Amsterdam, hebben de eer  U mede te deelen, dat zij  door 
de Schoonheidscommissie in kennis zijn gesteld van het schrijven 
der Commissie tot uw College gericht, d.d. 4 t j.1. en dat zij 
naar  aanleiding hiervan een bespreking hebben gehouden, 
waarbij  zij  eenstemmig het wenschelijk achten, het volgende 
onder  Uwe aandacht te brengen: 

Ondergeteekenden erkennen gaarne, dat eene toezegging voor 
onvoorwaardelijk aanvaarden van alle adviezen der  Schoon-
heidscommissie door  Uw College niet mag worden verwacht; 
doch zij  achten het wel wenschelijk, dat wanneer  Uw Col-
lege meent van het advies der  Commissie te moeten afwijken, 
de Commissie steeds in kennis gesteld zal worden van de mo-
tieven, die Uw College geleid hebben tot zijne meening. en dat 
daarna alsnog gelegenheid zal zijn voor  nader  overleg tusschen 
Uw College en de Commissie. 

Ondergeteekenden verklaren hierbij , dat de leden der  Com-
missie door  hunne afvaardiging het volle vertrouwen derbouw-
kundige lichamen hebben ten aanzien der  beoordeeling van de 
hun voorgelegde ontwerpen, omtrent welke beoordeeling zij 
aan de Vereenigingen geenerlei verantwoording schuldig zijn. 

j  zij  er  op gewezen, dat de Schoonheidscommissie is een 
zuiver  aesthetisch-technischc commissie, die bouwkundige ont-

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. 

werpteekeningen te beoordeelen heeft, waaromtrent de niet-
deskundige uit den aard der  zaak zeer  moeilijk het vereischte 
inzicht kan verkrijgen . 
Ondergeteekenden spreken dan ook de overtuiging uit. dat bij 
Uw College de ernstige wil voorzit, niet alleen de Commissie te 
handhaven, maar  ook hare positie te versterken. 
n verband hiermede herinneren zij  Uw College er  aan. dat 

reeds in 1910 bij  schrijven van 26 October  door  de Commissie bij 
Uw College is aangedrongen op een betere regeling harer  positie. 

a is door  Uw College de reorganisatie der  Commissie ter 
hand genomen en is, in overleg met de Commissie en met de 
bouwkundige lichamen, door  Uw College een nieuw reglement 
ontworpen. 

Ondergeteekenden erkennen, dat door  de wijze waarop de 
Commissie volgens dit reglement zal worden ingesteld en hare 
leden zullen worden benoemd, een belangrijke versterking van 
hare positie geacht kan worden aanwezig te zijn. 
n verband met bovenstaande nemen ondergeteekenden de vrij -

heid Uw College beleefd te verzoeken hun te willen mededeelen 
of binnen korten tij d Uwerzijds voorstellen, leidende tot in-
stelling van de Commissie, overeenkomstig het reglement nier-
voren genoemd, mogen worden tegemoet gezien. n kan 
worden toegevoegd, dat in afwachting van Uw geëerd antwoord 
op dit schrijven, de leden van de Schoonheidscommissie zich. 
op verzoek van ondergeteekenden. bereid verklaard hebben 
hunne functie te blijven waarnemen. 

t de meeste hoogachting. 

Voor de  tot Bevordering der Bouwkunst : 
w.g. A.  G.Bz , Voorzitter. 

J. . Secretaris. 

Voor de Afdeeling Amsterdam der  tot 
Bevordering der Bouwkunst : 

w.g. F. W. . , Voorzitter. 
E. . P. , Secretaris. 

Voor het Genootschap „Architectura et Amicitia"  : 
w.g. PAU  J. E , Voorzitter. 

.. G. J. . Secretaris. 

Voor den Bond van Nederlandsche Architecten: 

w.g. J. E. v. . . Vice- Voorzitter. 

.. JOS. . Secretaris. 
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! i VCKDIEPIN Q 

Afb. 1. Woonhuis van den heer . E. Ehrmann te Apeldoorn. 
1 op 200. 

. 

E E N . 
Architect A. . F Gzn. 

et woonhuis van den r . E. Ehrmann 
(afb. 1, 2 en 3) is gebouwd in 1910-1911 met 
afzonderlijk bijgebouwtje voor  fietsen enz. 

t huis staat in het bosch en heeft 4 groote 
killen, zoodat een rieten dak als aangewezen scheen. 

e bouwsom bedroeg f 7300. 
t landhuisje te Beekbergen (Afb. 4, 5 en 6) is gebouwd 

voor  een alleenwonende dame voor  zomer- en winter-
verblijf , op de plaats van een afgebroken boerderij.Ten-
einde zooveel mogelijk bij  de landelijke omgevingaan te 
passen werd een brandvri j  rieten dak aangebracht. 

e gevels zijn van miskleurige klinker s ; de tuinmuur  is 
van oude steen. 
Bouwsom met centrale verwarming ƒ 15000. 

t wijkhuisj e te Beekbergen (Afb. 7 en 8) is ingericht 
met afzonderlijken ingang voor  woning en kliniek . t 
dak is gedekt met roode . pannen ; het plint bestaat 
uit miskl. klinkers, platvol gevoegd. n de kliniek torga-
mentvloer, plafond met holle hoeken enz. Bouwsom 
/ 4300. -. 
n alle huizen zijn de balklagen in het gezicht blijvend 

bewerkt; de muren zijn geschuurd, met lambrizeeringen 
van hout of biezen matten. e vloeren in de voor-
naamste vertrekken zijn van eiken planken. 

m OVE E EN M 
E T 
 W . . , 

 van Gemeentewerken te

 der Genie. 

Een moeilijk werk is het, zuiver  te omschrijven, wat de 
kern is van het moderne voelen en streven in de bouw-
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Plan Beganegrond en Verdieping. Schaal 
Arch . A. . Wegerif Gzn. 

kunst; den weg te 
overzien van waar 
deze moderne 
kunst kwam en 
waar  zij  henen 
schrijdt , is een 
prophetentaak. 

n kan gemak-
kelijker  zelf dien 
weg bewandelen, 
geleid door  een 
krachtige overtui-
ging. r  er  kan 
een tij d zijn, waar-
in het goed is te 
spreken van een 
beginsel, dat ons 
lief is, omdat een 

overtuigend 
woord een opwek-
kenden weerklank 

zal vinden bij  velen, die streven in dezelfde richting . 
t is de tijd , waarin een goede, bezielende idee in hare 

werking wordt belemmerd; dit tijdper k is er  helaas 
thans. 

t wil mij  steeds voorkomen, dat van het gezonde 
modernisme de geest, spoediger  dan thans, onder  de 
bouwkunstenaars levend zou worden, wanneer  er  een 
helder  stijlbegrip zou bestaan, want ik ben overtuigd, 
dat het zuivere stijlbegrip afhoudt van elke stijlcopie, 
die nooit anders kan geven, en niet anders te geven na-
streeft, dan het uiterlijk e van dien stijl ; dat, wat naar 
buiten ligt, en dat is evenmin bij  deze kunst het voor-
naamste als bij  den mensch. Waar een stijlcopie uitslui-
tend tot ons spreekt in hare oppervlakkigheid, in den 
letterlijke n zin des woords, m.a.w. in de behandeling der 
muurvlakken bijvoorbeeld, en het daarin verwerken van 
bepaalde vormelementen, zoowel van constructieven als 
ornamentieken aard, daar  blijk t voor  mij  daaruit reeds, 
dat de stijlarchitect niets heeft gevoeld voor  het wezen 
der bouwkunst zooals den modernen dat voor  den geest 
staat. Want dit is feitelij k het grondbeginsel in de mo-
derne opvatting, dat men in de bouwkunst vóór alles 
ziet de kunst der  ruimte, de kunst om ruimten te schep-
pen, alle naar  vele onderscheidene eischen niet alleen 
van utilitei t en techniek, maar  om ze bovendien in juisten 
samenhang te groepeeren tot een harmonisch geheel. 

t is misschien nog meer  een fundamenteel beginsel 
van dezen tijd , dan de alom uitgesproken behoefte tot 
huldiging der  constructie, niet alleen als zakelijk, utilitai r 
principe, maar  als uitgangspunt van alle ware architec-
tural e schoonheid. e bouwkunst wordt bij  uitnemend-
heid beschouwd als eene drie-dimensionale kunst, men 
zou kunnen zeggen: als een kristallijn e kunst, die alleen 
in eene harmonische behandeling der  massa in alledrie 
ruimte-afmetingen gezamenlijk, haar  volle vormen-
schoonheid bereikt. e kunst om fraaie gevels te schep-
pen is daarbij , hoewel zeker  niet van weinig beteekenis, 
toch evenmin van de opperste waarde; een waardiger 

streven is het, de architectuur  te doen wor-
den tot de zuivere expressie, de karakteri -
seering der  ideëele beteekenis van het bouw-
werk, en daardoor  de bouwkunst ver  boven 
de simpele beantwoording aan de nutsvraag 
te doen uitgaan. 

e de bouwkunst zóó begrijpt , kan de waar-
de van de historische stijlelementen voor 
dezen tij d niet hoog schatten, en, al zal hij 
zeker  voor  de architecturale schoonheid uit 
bloeiperioden in het verleden in hooge mate 
gevoelig zijn, hij  zal nooit eenige behoefte ge-
voelen tot het copieeren dier  vormen. Niet 
alleen komt het bij  hem niet in de voornaamste 
plaats aan op het ontwerpen van begrenzende 
vlakken, die voor  hem middel, maar geen 
doel zijn; maar  liever  dan terug te keeren tot 
de vele malen veranderde uitwendige bouw-
vormen van vroegere geslachten, gaat hij  ver-
der, en dringt hij  door  tot het onverander-
lijke , waaruit te allen tijd e de stijlen zijn ont-
staan, tot het wezen der  architectuur, die 
voor  alle tijden is geweest en steeds zal zijn: 
de kunst der  massagroepeering en massaverdeeling, 
van de zuivere tegenstelling van het dragende element 
tot het gedragene, van het sobere, omsluitend muurvlak 
tot het ijlelichtvragende raamvlak, van de tegenstelling 
tusschen licht en schaduw. 

r  juist omdat de moderne bouwkunstenaar  zich los 
maakt van de slaaf sche navolging eener  vroegere kunst-
uiting, wordt zijn scheppend werk zeker  niet gemakke-
lijker . e opmerking moet mij  daarom van het hart, 
omdat vele stijlarchitecten en vele ouderen, die in de 
bouwkunst voornamelijk een historische kunst erkennen 
en het wezen der  architectuur  onafscheidelijk achten 
van het begrip zuil, pilaster  en kroonlijst , in het moderne 
streven een onkunstvolle afvalligheid zien, die geboren 
is urt een soort gemakzucht, want, zoo redeneeren zij, 
ontwerpen buiten een bepaalden historischen stijl om, 
dat kan immers iedereen! Na het bovenstaande behoef 
ik zeker  niet te verklaren, waarom ik voor 
deze meening niets kan gevoelen. e vrijhei d 
van den modernen architect is slechts een 
schijnbare; inderdaad is er  meer  gebonden-
heid dan ooit, omdat de modern gevoelende 
in zijn rationeele kunst geleid wordt door  een 
moraal, een artistiek geweten, dat hem voort-
durend allerlei zware eischen pleegt te stel-
len; de moderne architectuur  moge op den 
leek den indruk maken van losheid van tradi -
tie en van historischen vorm; in waarheid is 
die vrijhei d er  dan ook slechts uitsluitend 
eene naar  den vorm en niet naar  het wezen. 
Vóór alles is er  een groote mate van gewe-
tensvolle oprechtheid, en deze is het die 
alom leidt tot die zakelijkheid en welover-
wogen soberheid, waarvan alle goede wer-
ken der  hedendaagsche bouwkunst getuige-
nis afleggen. t het blij k geeft van weinig 

Afb . 2. Woonhuis van den heer . E. Ehrmann te Apeldoorn. 
Arch . A. . Wegerif Gzn. 

artisticiteit , een gebouw te ontwerpen naar  een voorop 
gesteld geveltype, wordt thans vri j  algemeen begrepen. 

e dikwijl s geeft daartoe de in den vorm gebondene 
stijlarchitectuu r  niet aanleiding? e vaak noodzaakt 
deze tot daden, die indruischen tegen elke artistieke 
moraal? Bijna even verkeerd is het, al staat het dichter 
bij  het moderne kunstbegrip, de uitwendige architectuur 
eerst op te vatten, nadat de inwendige distributi e vol-
ledig is ontstaan; de gevels derhalve, zooals men dat 
noemt, aan den plattegrond .aan te passen". Wie zijn 
werk als een stuk ruimtekunst begrijpt , zal intuitie f ge-
voelen, dat inwendige en uitwendige architectuur  gelijk-
tijdi g moet worden geconcipieerd, en dat beide, in eene 
harmonische ontwikkeling, voortdurend aanwijzingen 
voor  elkander  bevatten en derhalve onafgebroken 
voeling met elkander  moeten houden. t is naar  mijne 
overtuiging alleen op deze wijze dat men weder  zal 

Afb. 3. Woonhuis van den heer . E. Ehrmann te Apeldoorn. 
Arch . A. . Wegerif Gzn. 
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Afb. 4. s te Beekbergen. Plan Beganegrond en Verdieping. Schaal 1 op 200. 
Arch . A. . Wegerif Gzn. 

bouwen een kerk, die een plechtige tempel zal zijn, en 
een kantoorgebouw, dat klaarblijkelij k een zakenhuis 
wezen zal, en eene kazerne, die een suggestief martiaal 
aanzien zal verkrijgen, en waarachtig verschilt van een 
ziekenhuizen-complex of pensionaat. Zóó is het, dat de 
architecturale kunst weder  zal kunnen opbloeien, en 
hare opperste beteekenis erlangen als expressieve gees-
tesuiting, die verre boven hare stoffelijkheid uit zal gaan. 
En nu is het niet, dat onze hedendaagsche bouwkunst 
nog zoo bitter  weinig werk van beteekenis in dit opzicht 
kan aanwijzen, wat mij  in artistieken zin bedroeft, maar 
wèl, dat vele onzer  architecten zelfs geen poging doen. 
om de architectuur  mede op te heffen, en te spreken een 
eigen taal, gelijk dat toch wel des kunstenaars is. Wan-
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neer  het der  bouwkunst van 
onzen tij d nog niet is gelukt een 
hooge vormenschoonheid te be-
reiken, dan kan ik mij  zeer  goed 
begrijpen, dat the-man-in-the-
street, ja zelfs, dat de kunstge-
voelige leek (wiens oordeel over 
architecturale kunst anders in 
den regel allesbehalve waarde-
vol genoemd moet worden) het 
moderne streven niet sympa-
thiek tegemoet treedt, en het 
maar  liever  houdt bij  zijn zuilen, 
kapiteelen, kroonlijsten of bij 
zijn achttiende-eeuwschedeftig-
heid, waaraan hij  zijn -
sche vreugde heeft. r  dat 
een scheppend kunstenaar, zelfs 
al vindt hij , qua vormenspraak, 
onze nieuwe kunst, die er  nu toch 
is, minder  schoon dan vele kunst-
uitingen uit een vroeger  cultuur -
tijdperk , de frissche, levenbren-
gende geest van eigen tij d ne-
geert, dat acht ik op zijn minst 
gesproken een gebrek aan artis-
tieken moed. Want heden ten-
dage behoort er  in ons land voor 
den architect moed toe om in 
oprechtheid zich zelf te geven 
zooals hij  dat zou , 
ik doelde daarop reeds terloops, 
de groote massa begrijpt het 
nieuwe slecht, en verlangt het 
niet. r  bestaat, naast 
een algemeene reden, in de ar-
chitectuur  nog deze bijzondere. 

e behoefte aan versiering is 
een zóó fondamenteele men-
schelijke eigenschap, dat zij  zich 
noodzakelijk aanelkmenschelijk 
werk zal uiten. Nu is het in de 
moderne werken, die omstreeks 
de negentiger  jaren ontstonden 
als reactie na het schoonheids-

vorige eeuw, juist het opval-looze tijdper k der 
lende gebrek aan versiering, dat aan het vele goede 
en juiste in het moderne streven ontzaglijk veel 
schade heeft berokkend. t opdringerig principieele 
was velen kunstgevoeligen leeken zóó onsympathiek, 
dat zij  zich van de beweging, die zeker  hun steun 
noodig had en verdiende, afwendden en in alles terug-
verlangden naar  de door  hen hoog gewaardeerde renais-
sance kunstwerken; in originali waar  zij  voor  hen be-
reikbaar  waren, bijv . in de meubelkunst, en in de 
architectuur  desnoods als copie. r  diegenen, die 
vertrouwden in de ontwikkeling van een moderne kunst 
in het algemeen, van een moderne architectuur  in het 
bijzonder, zagen juist, en niet zonder  historischen grond, 

Afb . 5. s te Beekbergen. Voor- en Achtergevel. Schaal 1 op 200. Arch . A. . Wegerif Gzn. 

in de afwezigheid van, of althans in de oorspronkelijke 
armoede aan ornamentiek in deze nieuwe kunst een 
teeken, dat waarlij k was gekomen een nieuw geluid, 
een nieuwe lente, die een rijke n zomer zal kunnen voor-
afgaan. Want soberheid en strenge eenvoud zijn te allen 
tijd e het karakteristieke kenmerk geweest van het tijd -
perk van ontluiking , van wording, van ontwikkeling; 
was niet de e kunst soberder  dan de , 
en de e kunst eenvoudiger  dan de Gothiek? 

n is de zakelijkheid, waarvoor  onze beste 
architecten in dezen tij d sympathie gevoelen, niet ge-
richt op versieringloosheid, en behoeft zij  zelfs abso-
luut niet te leiden tot ornamentieke armoede. t 
beginsel der  zakelijkheid brengt slechts dit mede: dat 
men met versiering ter zake blijft , dat is, in architec-
turalen zin: te constructiever zake. Op zich zelf is dit 
niets nieuws; wij  gevoelen dat een dergelijke leuze 
geluid moet hebben in de beide groote historische bloei-
perioden der  bouwkunst. Wederom begrijpt men dat 
het ornament moet voortkomen uit de constructie; 
dienen moet, om aan de schoonheid der  constructieve 
lijnen hoogere waarde te verkenen, de abstracte be-
teekenis, de functie van ieder  ding ideëel te vertolken. 

Ook thans is men weder  gekomen tot het inzicht, dat 
het uit de constructie ontsproten ornament, dat te ver 
als ding op zich zelf is ontwikkeld en daardoor  van zijn 
oorsprong is vervreemd, of althans het klaarblijkelijk e 
verband daarmede verloren heeft, niet meer  in die 
mate bijdraagt tot verhooging der  architecturale 
schoonheid. 
Nu kan echter  de zakelijkheid in dezen zin zeer  wel 
samengaan met rijk e ornamentiek. Wij  behoeven hier 
slechts te denken aan de prachtige e en 
Gothische kathedraalportieken, en bijvoorbeeld te aan-
schouwen het bijzonder  fraaie portiek in den m te 
Freiburg , waar  het imponeerende stelsel van halfcirkel -
vormige bogen op prachtige wijze is versierd met tal-
looze beelden en fraaie profieleering. e sculpturale 
ornamentiek laat de klaarheid van het hoogst eenvou-
dige constructieve beginsel ongerept, maar  zet daar-
aan, juist door  hare zakelijkheid, een weergaloozen 
luister  bij . 
Ongetwijfeld zal in de toekomst de ornamentiek zich 
wederom verheffen uit de soberheid, die haar  thans 
kenmerkt en, zonder  hare zakelijkheid te verliezen, ge-
raken tot steeds rijker e ontwikkeling, omdat rijkdom , 
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Afb. 6. s te Beekbergen. Arch . A. 

ingewikkeldheid, een levensbehoefte is voor  den gecom-
pliceerden, verfijnden modernen mensch. e geschie-
denis herhaalt zich. Ook de geschiedenis der  kunst. 

h nooit geheel op dezelfde wijze, omdat opvolgende 
tijden voortdurend wijzigingen brengen in de factoren, 
die de kunst beïnvloeden. Toch beseffen wij  onwille-
keurig de waarde van het historische verband, en het is 
ons, wanneer  wij  ons verdiepen in het wezen der  heden-
daagsche kunst, een direct gevoelde behoefte, te zoeken 
naar eene historische verwantschap, naar  een tijdper k 
uit het verleden, waaruit de kunst van onze dagen nu 
wel niet is voortgesproten, (want het is de vraag, of de 
eene kunst wel rechtstreeks uit een andere voortspruit) , 
maar  waarmede zij  toch in geestelijk opzicht samen-
hangt. En dan is het gee.i wonder, dat den modernen 
bouwkunstenaar  het middeleeuwsche tijdper k eene zeer 
genegen periode is, waarin hij  zich als het ware thuis 
gevoelt; een periode, waarin hij , óm zich heen ziende, 
naar  alle zijden sympathiek werk aanschouwt, eenvou-
dig omdat die kunst eene zielsverwantschap met de zijne 
bezit. e romantische middeleeuwsche profaanbouw 
is in zijn zakelijkheid en eenvoud een kunst, waarin met 
hoogst eenvoudige, maar  door-en-door  zuivere middelen 
groote effecten zijn bereikt; het is zeker  niet een kunst 
van het versierde gevelvlak, maar  bij  uitstek eene van 
redegevende, en daardoor  schoone, massawerking. e 
kunstenaar  moet wel gevoelen de groote bekoring, welke 
van deze intieme kunst uitgaat; het is méér  dan dat, het 
is een inspireerende, weldadige invloed op het scheppen 
van dezen tijd . 

n versta mij  wel: ik veroordeelde zoo juist niet de 
zuilen en de kroonlijs t en de achttiende-eeuwsche def-
tigheid om thans op het typisch e te 
wijzen, om de tinnen en transen, de machicoulis en het 
schilderachtige burchtsilhouet als het geloofde voor-
beeld te bezingen! 

e inspirati e moet niet uitgaan van deze vormen, 
maar  van den geest, die aan deze vormen het aanzijn 
gaf; immers een copie van deze vormen is voor  onzen 
tij d even zinledig als die van een anderen cultuurstijl . 
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Want dit weten wij  toch allen, het is 
reeds zoo dikwijl s gezegd, dat ik 
schroom het te herhalen: dat in de 
kunst van een tij d het leven van dien 
tijd , met zijn zoeken en zijn streven 
bezonken moet zijn. En hoe is het nu 
mogelijk dat in de kunst van een tijd -
perk, dat vèr achter  ons ligt, volkomen 
zich afspiegelt het geestesleven van 
dezen, onzen tijd ; is deze dan van 
zoodanige karakterloosheid, van zulk 
een troostelooze leegheid, dat hij  elke 
kunst eener  vroegere cultuur  zóó maar 
kant en klaar  kan adopteeren als 
geestesuiting? s onze tij d inderdaad 
zoo weinig belangrijk? Waar was in 
het verleden een tij d dan van zoo 
grootsch een streven op technisch 

. Wegerif Gzn. ^ natuurwetenschappelijk gebied? 
Waar was de tij d van zoo machtig georganiseerden 
economischen strijd ? Wanneer  was het voorheen, dat 
het menschelijk zoeken en denken zoo rij k met succes 
werd bekroond? s dat niet onze tijd , waarin de krach-
tige mensch, met Ulric h von n moet uitroepen: 

e Geister  regen sich; Es ist eine t zu leben!" 
En zou dan onze rijk e tij d niet eischen zijn eigen geeste-
lijke n rijkdom , zijn eigen kunst? Ja waarlijk , de behoefte 
aan onze eigen kunst leeft in ons ; getuige daarvan wie 
kan, elk naar  zijn eigen vermogen, zijn eigen geweten. 
En nu zijn er  helaas kunstenaars van beteekenis, die het 
nieuwe van onzen tij d niet „mooi "  vinden en daarom 
maar teren op renaissance en Barock; die nochtans, 
hoewel blijkbaa r slechts flauw, gevoelen voor  het nieuwe 
streven, maar  de tijden nog niet rij p achten voor  de 
nieuwe kunst, voor  den nieuwen stijl . k heb zoodanige 
smaakvolle bedachtzamen, voor  wie ik overigens hooge 
achting heb, over  „den nieuwen stijl "  hooren spreken, 
alsof dat iets is dat eerlang plotseling als een heel mooi 
ding, waarvan wij  nog geen notie hebben, kant en klaar 
uit de lucht zal komen vallen. Waarlij k als dat zóó zou 
zijn, dan zouden wij  goed doen tot zoolang te wachten 
met ons werk, en onze ingetogenheid zou prijzenswaard 
en artistiek zijn. 

k gevoel wel, dat ik hier  de meening van anders den-
kenden wat te scherp formuleerde en daardoor  eenigs-
zins belachelijk heb gemaakt, hetgeen ik niet bedoelde. 
k wilde alleen duidelij k doen uitkomen, dat mijn ge-

loof in de ontwikkeling onzer  moderne kunst niet in die 
richtin g gaat. Want ik ben geneigd te gelooven, dat deze 
ontwikkelin g niet zal leiden naar  een zóó groote vormen-
eenheid, zooals zij  het kenmerk was van alle cultuur -
stijlen uit het verleden en van de beide groote stijlen 
in het bijzonder, en wel omdat daartoe in verband met 
den veel grooteren rijkdo m aan materieele middelen en 
de grootere verscheidenheid aan utilitair e doeleinden 
minder  aanleiding bestaat dan voorheen. r  dezen 
grooten materialenrijkdo m en ook door  het mathema-
tisch begrip omtrent hun verwerking, hun samenstel-
ling tot bouwconstructies, ziet de hedendaagsche 

i 

bouwmeester  zich in constructieven zin 
gesteld voor  een gebied van onbegrensde 
mogelijkheden. Trouwens ik geloof, dat aan 
een bepaalde vormeneenheid, aan een ka-
rakteristieken stijlvor m ons gecompliceer-
de geestelijke leven thans weinig behoefte 
gevoelt. e eenheid, die in uiterlijke n zin 
allereerst en misschien uitsluitend waar-
neembaar  zal zijn, zal een gevolg wezen van 
zakelijkheid, van bezonnenheid, die méér is 
dan een vluchtig voorbijgaande „richting" , 
omdat de weg, waarlangs de bouwkunste-
naar  daartoe geraakt, een zoo natuurlijk e is. 

r  de langverwachte, „d e nieuwe stijl" , 
zal geleidelijk komen, en hij  zal dan in ons 
leven zijn, wanneer  ook de minder  begaaf-
den hun werk goed zullen scheppen, hun 
goede werk, dat, metal het andere, getuigt 
van een zelfde bezonnenheid als beginsel, 
van een zelfde levensvisie. (Wordt verv.) 

Afb . 7. Wijkhuisj e te Beekbergen. Arch . A. . Wegerif Gzn. 

E G E N -
E N E E E F F E C-

S T E
. . 

Joen in het jaar  1910 de door  den architect 
. Th. J. Cuypers . ontworpen plannen 
r  een nieuw beursgebouw voor  de Ver-

'eeniging voor  den Effectenhandel te Amster-
dam waren goedgekeurd, rees de vraag, op welke wijze 
men dit gebouw zou verwarmen en ventileeren. 
Bijzondere aandacht moest worden gewijd aan de 
luchtverversching van de groote beurszaal, daar  zich 
gedurende den beurstijd in die zaal een groot aantal 
personen ophoudt, wier  voortdurende bedrijvigheid 
niet mocht worden belemmerd door  slechte lucht, tocht 
of minder  dragelijke temperatuur. 

t voorontwerp voor  de cen-
tral e verwarmings- en ventilatie-
inrichtin g werd in Februari 1911 
— nog vóór dat met den bouw was 
begonnen ingediend. t uit-
werken van dit voorontwerp ge-
schiedde volgens een door  den 
architect opgemaakt programma 
en in concurrentie tusschen dri e 
firma's . Uit deze dri e projecten 
werd het door  bovengeteekende — 
toen technisch leider  der  firm a 

n &  Povel te Brussel — ge-
maakte ontwerp gekozen om als 
grondslag voor  de uitvoering te 
dienen. 

Om nu vanhetbegin af aanrekening 
te kunnen houden metalledoor  het 
bevoorrechte systeem aan den 

bouw gestelde eischen, werd aan genoemde firm a opge-
dragen, den architect met alle hierop betrekking heb-
bende inlichtingen terzijde te staan. Tevens werd deze 
firm a belast met het uitwerken van het definitief ontwerp. 
Toen in het voorjaar  van 1912 het definitief ontwerp 
gereed was, had op grond daarvan eene nieuwe aan-
besteding plaats. e uitvoering werd gegund aan de 
laagste inschrijfster , de firm a n &  Wessel te 

. t toezicht en de controle over  de uitvoe-
rin g werd overgedragen aan mijne inmiddels opge-
richt e firma , daar  ook mijn compagnon, de heer  E. A. 
Struve, als ingenieur  der  firm a n &  Povel mij  bij 
het uitwerken van het ontwerp had bijgestaan. 
n het navolgende zal eene toelichting worden gegeven 

van eenige punten, die bij  de oplossing van het vraag-
stuk op den voorgrond traden, alsmede eene korte be-
schrijvin g der  installatie. 

Bij  de ventilatie van eene groote ruimte, zooals de 
beurszaal, moet het niet alleen het doel zijn, door  het 
aanvoeren van versche lucht de uitademing en uitwa-

1 A 
2 

t C 

Afb . 8. Wijkhuisj e te Beekbergen. Plan Beganegrond en Verdieping. Schaal 1 op 200. 
Arch . A. . Wegerif Gzn. 
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Fig. 1. 

seming der  bezoekers op te nemen en weg te voeren, 
maar tevens behalve de warmte, die door  de aan-
wezigen wordt geproduceerd, 's zomers ook de zonne-
warmte, enz. af te leiden. n de warme zomermaanden 
kan het daarom noodig blijken , dat de ingevoerde lucht 
eene temperatuur  moet hebben, die lager  is dan de 
zaallucht. Om tocht te vermijden, moet de koele lucht 
zoo ver  mogelijk van de bezoekers verwijderd intreden. 
n de groote beurszaal was het mogelijk, de lucht aan 

de zoldering van een der  zijmuren in te voeren (A, fig. 1), 
zoodat hiermede aan de bovengenoemde voorwaarde 
kon worden voldaan. h zelfs de op grooten afstand 
der personen intredende koele lucht mag niet in dichte 
stroomen, maar moet in fijn e stralen en over  eene groote 
oppervlakte verdeeld worden ingeblazen. Zoodoende 
wordt zij  vermengd met de zaallucht en met de tempe-

Fig. 2. 

ratuur  daarvan in over-
eenstemming gebracht, 
voordat zij  met de aan-
wezige personen in aan-
rakin g komt. 

t voorkomen van 
tochtverschijnselen in 
de beurszaal is evenwel 
niet alleen verzekerd 
door  het inblazen der 
lucht aan het plafond. 
Om dit te bereiken moet 
nog aan eene andere 
voorwaarde worden 
voldaan. Bij  het openen 
toch van eene buiten-
deur  mag geen koude 
lucht binnendringen 

zooals meestal het geval is , maar  omgekeerd 
moet de warme zaallucht naar  buiten stroomen. Om 
dit te bereiken moet de luchtdruk binnen grooter  zijn 
dan buiten; er  moet dus onder  in de zaal of nog 
beter  in de voorhal een grootere druk heerschen dan 
buiten. e of drievoudig achter  elkaar  geplaatste 
deuren, welke meestal dienen als voorbehoedmiddel 
tegen het indringen van koude buitenlucht en het tegen-

' gaan van tocht, kunnen reeds daarom den tocht niet 
verhinderen, aangezien de deuren vaak tegelijkertij d 
zijn geopend. 

Om eenen overdruk in het beursgebouw te verkrijgen is 
het noodig, dat minstens evenveel lucht wordt ingevoerd 
als door  de ondichtheden der  begrenzende vlakken 
(vloeren, muren, plafonds) verloren gaat. t hiervoor 
benoodigde luchtkwantum is echter  niet afhankelijk van 
het aantal der  zich in de zalen bevindende personen, 
naar  welken maatstaf gewoonlijk de benoodigde hoe-
veelheid lucht wordt bepaald, doch wel van de opper-
vlakte en ondichtheden der  begrenzende vlakken. Ook 
varieert bovenbedoelde hoeveelheid lucht, aangezien zij 
toeneemt met de koude buiten. 

t kwam er  dus op aan eenen overdruk in de lokalen 
te verkrijgen (neutrale zone onder  den voetbodem), 
wanneer  de buitenlucht het zwaarst is, dus in den 
winter . e hiervoor  benoodigde hoeveelheid lucht kan 
niet berekend worden, aangezien betrouwbare gegevens 
voor  doorlaatcoeff icienten van verschillende muursoor-
ten, enz. ontbreken. e voor  korten tij d gestorven, wel-
bekende ingenieur  O. l Sr. te Neurenberg heeft eene 
reeks van proeven genomen ten opzichte van de ondicht-
heid van verschillende gebouwen, zooals kerken, thea-
ters, vergaderzalen, schoolgebouwen, enz., zoowel in 

d als in . Op grond van deze resul-
taten en in overleg met dezen uitnemenden deskundige, 
die overigens ook bij  de beoordeeling der  projecten den 
architect heeft bijgestaan, is bij  benadering de benoo-
digde hoeveelheid lucht voor  de nieuwe Effectenbeurs 
vastgesteld. j  werd aangenomen, dat alle bui-
tenwanden van het gebouw zorgvuldig gedicht zou-
den zijn. 
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t luchtkwantum werd geschat op een maximum van 
100000 3 per  uur. e luchtmassa dient: 
le, om een overdruk in de beurszaal te verkrijgen en 
wel niet alleen een overdruk tegen de buitenlucht, maar 
ook tegen de lucht der  aangrenzende vertrekken. 
2e. om de zaal en de daarnaast gelegen vertrekken van 
versche lucht te voorzien. 

t geheele luchtkwantum treedt in de groote beurs-
zaal. Tengevolge van den overdruk, die in de zaal ont-
staat, stroomt de lucht door  de deuren en door  van 
roosters voorziene openingen in de aangrenzende te 
ventileeren vertrekken. e overdruk wordt mede ver-
kregen, omdat de luchtafvoerkanalen niet in de groote 
beurszaal,maar  in de nevenvertrekken zijn aangebracht. 

r  het instellen van kleppen, die boven in de lucht-
afvoerkanalen zijn geplaatst, kan de overdruk alsook de 
luchtverversching tusschen de groote zaal en de daar-
omheen liggende vertrekken worden geregeld. 
Zooals gezegd, krijgen de aan de beurszaal grenzende 
vertrekken de afgevoerde lucht uit de zaal. e afvoer-
lucht is echter  niet als onzuivere lucht te beschouwen, 
want wanneer  dat het geval was, zou de beurszaal 
voortdurend met onzuivere lucht gevuld moeten zijn. 

e versche lucht wordt echter  voortdurend en gelijk-
matig in de zaal gevoerd en het is daarom niet mogelijk, 
dat zij  op een gegeven oogenblik onzuiver  is, wanneer 
tenminste de luchthoeveelheid voor  het ongunstigste 
geval toereikend is berekend. n behoeft zich hier  dus 
dienaangaande niet te verontrusten, daar  het vastge-
stelde luchtkwantum veel grooter  is dan noodig met 
betrekking tot het aantal aanwezige personen. 
Een luchtreinigingsappamat werd voorloopig over-
bodig geacht, daar  de lucht van eene nagenoeg stofvrij e 
plaats (B. fig. 1) wordt ontnomen en dus de hoeveelheid 
stof, die met de versche lucht wordt medegevoerd, 
gering is in vergelijking met die, welke wordt afgegeven 
door  schoeisel en kleeding der  bezoekers. 

e zijn eenige der  voornaamste punten bespro-
ken, die bij  de keuze van het ventilatiesysteem voor  de 
nieuwe Effectenbeurs beslissend waren. 
Voor  de verwarming van het gebouw en van de venti-
latielucht viel de keuze op het warmwatersysteem. t 
systeem is gemakkelijk regelbaar  en geeft eene aange-
name warmte. 

r  de groote luchtverwarmers (C. fig. 1) op nagenoeg 
dezelfde hoogte als de ketels moesten worden opge-
steld, en aangezien men de kosten van het nog meer 
verdiepen van den kelder  wilde besparen, moest reeds 
daarom van eene warmwaterverwarming met natuur-
lijk e circulati e worden afgezien en werd de zooge-
naamde pompenverwarming gekozen. 

e warmwaterverwarming is in twee systemen verdeeld 
en wel le een systeem voor  de verwarming der  venti-
latielucht en der  beurszaal en 2e een systeem voor  de 
verwarming der  overige lokaliteiten. 
Voor  de opstelling der  luchtverwarmers en ook voor 
de radiatoren in de groote beurszaal kon slechts over 
eene beperkte ruimt e worden beschikt. Aangezien bij 
de gewone warmwaterverwarming de watertempera-

Fig. 3. 

turen laag zijn, zou in de beschikbare ruimten geen vol-
doend verwarmend oppervlak kunnen worden onder-
gebracht om bij  strenge koude in eene dus daarmede 
gepaard gaande grootere warmtebehoefte voldoende 
warmte te kunnen produceeren. m moest, om 
eene voldoende warmteafgifte te kunnen bereiken, de 
watertemperatuur  boven de normale worden opge-
voerd. 
Bij  het gewone warmwatersysteem vormt zich stoom, 
wanneer  de watertemperatuur  100 graden C. bedraagt 
en dit systeem kon dus zonder  meer  niet worden toe-
gepast. Om nu het vormen van stoom te voorkomen, 
werd het expansievat - zonder  watercirculati e circa 
10 . hooger  geplaatst dan de hoogst gelegen, zich op 
de galerij  der  beurszaal bevindende, radiator  fig. 2. 

r  ontstond de mogelijkheid om zonder  stoom-
vorming de temperatuur  van het ketelwater  zooveel 
graden C. boven 100 graden C. te doen stijgen als over-
eenkomt met de hoogte eener  waterzuil, gemeten van 
den bovenkant van den bovensten radiator  tot den 
waterspiegel in het expansievat. r  deze schikking 
werd het beoogde doel bereikt en wel met behoud der 
centrale regeling, d.w.z. de regeling der  watertempe-
ratuur . 

1 !

Fig. 4. 
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Fig. 5. 

r  nu de radiatoren van het tweede systeem, d.i. van 
het verwarmingssysteem der  overige lokaliteiten, hooger 
staan dan die der  beurszaal en slechts eene verdieping 
lager  dan het expansievat, was het noodig om ook hier 
bijzondere maatregelen te nemen om stoomvorming in 
die radiatoren te voorkomen, indien beide systemen 
door  den gemeenschappelijken ketelaanleg werden be-
diend. e vraag werd opgelost door  de toepassing van 
het zoogenaamde "  mengsysteem. t principe 
van dit systeem zal hier  in het kort worden uiteengezet. 
n fig. 3 is Au de hoofd-heenleiding en Bo de hoofd-retour-

leiding van de pompen-warmwaterverwarming, terwij l 
o de radiatoren voorstellen. i zijn de verbindings-

mengbuizen; zonder  het aanbrengen van deze zou men 
met eene gewone snelstroomverwarming te doen hebben. 

Fig. 6. 

r  deze bij  elke groep van verwarmingslichamen in 
te schakelen verkrijg t men, dat iedere groep een gesloten 
systeem vormt, waarin de circulati e onafhankelijk is 
van die in de hoofdleidingen An en Bo, daar  het water 
in deze groepen alleen door  het verschil in soortelijk ge-
wicht van het warme en afgekoelde water  circuleert. 

n men toch de korte verbindingsstukken i zoo 
rui m neemt, dat de bewegingsweerstand in dit stuk 
verwaarloosd mag worden, dan zal de druk van het 
water  in de hoofdleidingen niet op het groepensysteem 
van invloed zijn, omdat een drukverschil tusschen de 
beide einden van de verbindingsbuis i dadelijk door 
het overstroomen van een gedeelte van het heengaande 
water  van i door i in de terugleiding n geëlimi-
neerd zou worden. e snelheid en dus ook de hoeveel-
heid van het in iedere groep circuleerende water  zal nu 
afhankelijk zijn van het temperatuursverschil tusschen 
het heen- en terugstroomende water, alsmede van den 
weerstand in de buisleidingen. r  het bijmengen van 
het door  de hoofdleiding An aangevoerde heete water 
wordt het water  in de groep verwarmd. e temperatuur 
in ï zal hooger  worden, naarmate de hoeveelheid 
water, die door i wordt aangevoerd, grooter  wordt en 
eerst, wanneer  door i zooveel water  wordt toegevoerd 
als in de groep kan circuleeren, zal de temperatuur  in 

J even hoog worden als die in de hoofdleiding Au. 
Word t door i meer  water toegevoerd dan in de groep 
kan circuleeren, dan zal het overtollige water  dadelijk 
door i in de hoofd-terugleiding B„  terugvloeien, 
zonder  ook maar  den minsten invloed op de groep uit 
te oefenen. r  het regelen van de door i stroo-
mende hoeveelheid water  kan dus de temperatuur  in s 
volkomen geregeld worden. 

e werking van het "  mengsysteem maakt het 
dus mogelijk, de verwarmingslichamen van beide syste-
men tegelijkertij d van uit dezelfde ketels warm water 
van verschillende temperaturen toe te voeren. 

e lokalen, die verwarmd en geventileerd moeten wor-
den, liggen op den beganen grond, de hoofdverdieping, 
de tusschenverdieping en op de eerste en tweede ver-
dieping. 

e berekeningen zijn gebaseerd op eene laagste buiten-
temperatuur  van 15° graden C. en op eene binnentem-
peratuur  van 18 graden C. t totale warmteverlies der 
te verwarmen ruimten, die een gezamenlijke inhoud 
hebben van circa 43000 , alsmede de voor  de venti-
latielucht benoodigde warmte bedragen circa 1800000 
calorien per  uur, welke door  een keteloppervlak van 
rui m 200 - moeten worden geleverd. r  zijn zes 
gietijzeren ledenketels, systeem , opgesteld. e 
schikking der  ketelinstallatie is te zien uit fig. 4, fig. 5 
en  fig. 1. 
Aan den l werd de voorkeur  gegeven boven 
andere gietijzeren ketels, omdat in de ketels van eerst-
genoemd systeem iedere soort van brandstof, zooals 
nootjeskolen, kleinkolen, anthraciet, bruinkolenbriket -
ten, cokes, enz. met een goed nuttig effect kan worden 
gestookt. Thans worden goedkoope e kolen 
van 8 20 mm. gebruikt. 
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n de heen- en terugleiding van iederen ketel is een 
afsluiter  geplaatst, zoodat elke ketel onafhankelijk van 
de andere in en buiten bedrij f kan worden gesteld. Ook 
is iedere ketel van eene veiligheidsklep voorzien. e 
heen- en retourleidingen der  ketels zijn zooals in fig. 4 
aangegeven met de verdeelbuizen  resp. pompen G, 
of door  omschakeling met de verzamelbuizen J ver-
bonden. 
Naast de ketelruimte is eene groote kolenbergplaats 
gelegen, van waaruit de kolen door  middel van eenen 
over  rail s loopenden wagen (F fig. 1 en fig. 5) worden 
aangevoerd en direct in de vultrechters der  ketels ge-
stort (E fig. 1 en fig. 5). 

e rookgassen worden door  een circa 25 . lang, iets 
stijgend rookkanaal naar  den vrijstaanden schoorsteen 
gevoerd. e schoorsteen is circa 30 . hoog en heeft 
van boven eene doorsnede van 1.20 . 
n de ketelcentrale zijn ook de voor  de watercirculati e 

benoodigde centrifugaalpompjes geplaatst (G fig. 4 en 
fig. 6). Voor  de schikking dezer  pompjes kwamen als 
voornaamste factoren de bedrijfszekerheid en een een-
voudige bediening in aanmerking. Beide zijn het ge-
makkelijkst door  het gebruik van electromotoren te 
bereiken, omdat deze, al naarmate de noodzakelijkheid, 
het beste kunnen worden geregeld en ook, omdat daar-
door  de minste aandacht van het bedieningspersoneel 
wordt gevergd. e twee centrifugaalpompjes hebben 
dezelfde capaciteit, terwij l ieder  krachti g genoeg is om 
het geheele benoodigde waterkwantum te verplaatsen. 
Een der  pompjes dient dus als reserve. e pomp is 
voorzien van twee afsluiters en direct aan eenen elec-
tromotor  gekoppeld . fig. 4 en fig. 6). 

e volgende gezichtspunten dienden voor  de bepaling 
van de grootte der  pompjes. e berekening der  instal-
latie geschiedde met inachtneming van eene gemiddelde 
radiatortemperatuur  van 100 graden C. voor  de ver-
warmingslichamen van het eerste systeem (luchtvoor-
warmers en radiatoren in de groote beurszaal) en van 
80 graden C. voor  die van het tweede systeem (radia-
toren van het mengsysteem). e temperatuur  van het 
heengaande water  bedraagt 110 graden C , dievanhet 
retourwater  van het eerste systeem 90 graden C. (tem-
peratuursverschil 20 gr.), terwij l de retourwatertempe-
ratuur  van het tweede systeem 70 graden C. bedraagt 
(temperatuursverschil 40 gr.), aangezien het water  in de 
vertikal e strangen van het mengsysteem met 20 graden 
temperatuursverschil circuleert (fig. 7). 
Bovenstaande temperaturen hebben gediend om het 
waterkwantum, dat door  de pompen moet worden ver-
plaatst, te bepalen. Alleen het in de hoofdleidingen 
circuleerende water  komt dus in aanmerking voor  de 
bepaling van de grootte der  pompen, daar  het water 
in de leidingen na de mengpunten alleen door  het ver-
schil in soortelijk gewicht van het warme heengaande 
en koudere retourwater  circuleert. Na aanname van 
eene maximale watersnelheid van 0.5 . per  seconde 
werd de door  de pompen te overwinnen druk bepaald. 

(Slot volgt). 
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n 25sten t heeft bovengenoemde brandproef op een 
terrein aan de k van Pabststraat te Arnhem plaats gehad 
in tegenwoordigheid van verschillende autoriteiten en belang-
stellenden. Opgemerkt werden de Wethouder  van Publieke 
Werken, de heer . W. P. Wisboom, en verschillende leden van 
den Gemeenteraad; de r  en r  van 
Gemeentewerken, de heeren W. F. C. Schaap en G. Versteeg, 
de eerste tevens voorzitter  van de Afd. Arnhem der j  t. bev. 
der Bouwk.; den heer . P. .1. Tutein Nolthenius. die op krach-
tige wijze het initiatie f tot deze proef had genomen en het eerst 
gewezen had. in een artikel in het Bouwk. Weekblad, op het 
gebruik van onbrandbaar  riet te Worpswede en de techniek 
nader  beschreef: verschillende s van de Volksge-
zondheid, o. a. de heeren . E. Wentink en  Schüngel; verder 
ledeu van plaatselijke gezondheidscommissiën ; vertegenwoor-
gers van assurantie-maatschappijen, grondbezitters, landbouw-
specialiteiten. architecten, bouwkundigen, enz.; verder  was 
aanwezig de directeur  van de . de heer  van -
huizen, terwij l de . t. bev. d. Bouwkunst vertegenwoordigd 
was door  haren Alg. Secretaris. 

t te verbranden gebouwtje bestond uit 8 houten stijlen, ge-
plaatst in een rechthoek, groot 4.25 . bij  9.5 . r  was 
een eenvoudige houten kap geplaatst, bestaande uit 2 spanten 
met hoekkepers, waarop sparren en tengels waren aangebracht. 

e eene helft van het dak was bedekt met het geprepareerde 
riet, de andere helft met pannen, die van binnen aangestreken 
waren. 
Aangezien het riet reeds voor  2 jaar  was aangebracht, mocht 
worden aangenomen, dat indien de regen het preparaat, waarin 
het riet gedrenkt is. oplost, dit zeker  na 2 jaar  ook wel zal zijn 
geschied. 
Alvorens den aanwezigen brandweerlieden bevel te geven met 
de proeven te beginnen, hield de heer  Schaap een toespraak 
waarin hij  de voor- en nadeelen van het rieten dak uiteen zette, 
en de totstandkoming van het proefge bouwt je nader  omschreef. 

t gebouwtje is gedekt door  den rietdekker  Viehbrock uit 
Worpswede: zijn methode verschilt met die der e 
dekkers. n B. Weekblad no. 43 heeft de heer  Tutein Nolthenius 
de Worpsweder  methode uitvoerig besproken. 
Viehbrock maakt rieten platen, groot plm. 80 90 , dik van 
onder  12 . van boven 6 ; het riet wordt met gegalvani-
seerd ijzerdraad aan elkaar  gebonden. 
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e platen worden gemaakt in een eenvoudig houten raam. 
e platen worden gedrenkt in een oplossing van klei. gips en 

ammoniac, en nat op de daklatten aangebracht, waarop ze 
worden vastgespijkerd met draadnagels. 

e methode heeft boven de bekende e het voor-
deel, dat aan het geprepareerde riet niet geklopt of getrokken 
wordt, maar  dat het als platen nat op elkaar  liggend, het prepa-
raat goed bewaart en het dak stevig maakt. Vogels kunnen geen 
stroo of riet er  uit trekken. 
Opgemerkt zij, dat het riet uitwendig niets van zijn preparaat 
liet zien; het dak maakte geheel den indruk van een gewoon 
rieten dak, ook wat de kleur  betreft. Er  is wel eens riet geprepa-
reerd op een eenigszins gelijksoortige wijze als boven is om-
schreven waarbij  echter  te veel klei werd gebruikt; ook het 
model, dat eenigen tij d geleden in het gebouw der . tot bev. 
der  Bouwk. te zien was. had dit aesthetisch leelijke gebrek. t 
blijk t echter, dathetgebruikvanveelklei volstrektnietnoodigis. 

e vele regens van den laatsten tij d maakten natuurlij k de on-
brandbaarheid van het gebouwtje grooter  ; daarbij  kwam nog, 
dat vlak voor  de proef nog een kleine bui het geheel kwam be-
sproeien. 

e volgende proeven werden genomen : 
1. Fij n geklopte gloeiende briketten werden aan de windzijde 
op het dak geworpen, om te zien ol het riet inbranden of door-
branden wou. j  werd het riet niet in het minst aangetast; 
het briketten-grui s rolde spoedig van het dak af, terwij l het dak 
daarenboven vochtig was. r  was het dak voor  deze proef 
in gunstige omstandigheid. 

e proef moest voorstellen de gewone oorzaken van het 
verbranden van met riet gedekte daken door'vonken uit schoor-
steenen, of die, welke vaak de oorzaak zijn van verbranden van 
geheele complexen door  overwaaiende vonken, van andere 
brandende gebouwen of boerderijen. 
2. a werden gloeiende briketten gelegd op en in het rieten 
dak. e proef stelde voor  wat gebeurt als met feilen wind zelfs 
stukken brandend hout of vuur, hetzij  door  aansteken (moed-
willig ) of van brandende belendingen op de rieten daken terecht 
komen. 
Ook bij  deze proef hield het dak zich goed. Wel smeulde het 
riet vlak naast de gloeiende briketten en wel kroop hier  en daar, 
na geruimen tijd , een vlammetje een eindje naar  boven, maar  al 
spoedig was dat vlammetje gedoofd, terwij l eerst na ruim een 
half uur  door  het rieten dak een gat was gebrand en daarna, 
heel langzaam aan, het smeulende gedeelte zich uitbreidde. Van 
uitslaande vlammen was echter  niets te zien. 

3. n brandend poetskatoen werden op het rieten dak ge-

legd. 
l er  een aardig briesje was en de vlammen lustig langs 

het dak lekten vatte het riet geenszins vlam. Ook hier  kon men 
eerst na een half uur  bemerken, dat het riet plaatselijk ver-
schroeide waarbij  de gloeiing van het riet een weinig (+ 10 . 
om de bal poetskatoen) zich uitbreidde. Op den duur  zou ver-
moedelijk op deze wijze het dak toch wel geheel vergloeiien, 
vooral bij  eenigen wind. 
4. Ten slotte werd een hevig vuur  aangemaakt onder  het rieten-
en onder  het pannen dak. .Tammer genoeg was hierbij  de hoe-
veelheid brandmaterialen onder  het rieten dak veel grooter  dan 
die onder  het pannen dak. 
Toch hield het riet zich nog betrekkelij k goed, hoewel het ten 
slotte toch brandde. Echter  was het geen uitslaande, maar  een 
halfverdoofde brand. 

t pannendak viel vrijwe l tegelijk met het rieten dak in. 
Voor  zoover  kan worden nagegaan bij  het daglicht, vlogen geen 
vonken of brandende rietjes van het dak. 

e conclusie mag worden getrokken, dat het preparaat de brand-
baarheid van het riet aanmerkelijk vermindert; en dat vooral 
het gevaar, dat een nabij  gelegen rieten dak zal worden aange-
stoken bij  een brand, grootendeels door  genoemde prepareering 
kan worden voorkomen. 

J. G. 
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g§ . S3 
t is een verheugend verschijnsel, dat onder  het nieuwe -

sterie de uitvoering van belangrijke ingenieurswerken over-
wogen wordt. t Zuiderzeevraagstuk is aan de orde gebracht, 
het spoorwegvraagstuk van Amsterdam en dat van . 
Een commissie is ingesteld met de opdracht de voorbereiding der 
werken, welke ter  verbetering van spoorweg-, stads-en water-
verkeer  in verband met de daarmede samen hangende handels-
beweging in en nabij m ter  hand tenemen.de onder-
scheidene belangen in verband met elkaar  te overwegen en in 
hoofdtrekken omtrent aard en volgorde der  te verrichten wer-
ken te adviseeren. en den r  van Waterstaat, zoodra om-
trent eenig hoofdpunt in beginsel resultaat is verkregen, globale 
plannen voor  te leggen. 

n die commissie werden benoemd tot lid-voorzitter  E. . Stieltjes 
voorzitter  van den d van Toezicht op de Spoorwegdiensten, 
tot plaatsvervangend voorzitter  A. . W. van der  Vegt., lid van 
den d van Toezicht op de Spoorwegdiensten, tot secretaris 
P. . A. . referendaris van waterstaat, tot leden . 
A. de Jong, wethouder  van . A. C. Burgdorffer , direc-
teur  der  Gemeentewerken te , E. J. B. . . Engeringh, 
directeur-generaal-plaatsvervanger  bij  de Staatsspoor, J. A. 

, lid der  directie . . S. , A. B. , hoofdinge-
nieur, directeur  bij  den t in de 2e en 3e directiën. 
n de samenstelling dezer  commissie missen wij  echter  noode 

iemand, die als stedebouwkundig technicus, de belangen van de 
stad kan voorstaan. e vele fouten, die in m gemaakt 
zijn— we herinneren aan den ondoelmatigenbouw vanhet viaduct, 
waardoor  het straatverkeer  onnoodige belemmeringen onder-
vindt , aan de weinig deskundige plaatsing van het station -
sche Poort in een van de eigenlijke stad vrijwe l geïsoleerd stads-
gedeelte, aan het slecht gelegen goederenremplacement enz.— 
hebben blijkbaa r  niet de overtuiging geschonken, dat een een-
zijdigebehandelingvanhetspoorwegvraagstuk tot groot ongerief 
kan brengen. e voorstellen, indertij d in de "  gepu-
bliceerd door  de heeren A. Plate , W. F. . l . 
en . . G. N. Bouricius bevatten slechts aanwijzingen omtrent 
de technische uitvoerbaarheid van verschillende oplossingen, 
omtrent de financieele voor- en nadeelen zoowel bezien van 
algemeen verkeertechnisch standpunt als van het standpunt 
eener  gezonde spoorwegexploitatie. Van de belangen van de 
stad m wordt echter  niet gesproken. 
Zonder  nu nog te denken aan de groote schade, die aan het toe-
komstig stedeschoon van m toegebracht kan worden, 
meenen we dat reeds de zuiver  economische belangen van -
terdam de benoeming van een stedenbouw-specialiteit recht-
vaardigen. 

. n het vorig B. Weekblad zijn in het artikel Alg. 
Adm. Voorschriften enkele drukfouten geslopeu. 
Op blz. 134, 2de kolom, 28ste regel v. o. staat: zonder  bespreken: 
lees: zonden bespreken. 
Op blz. 136, 1ste kolom, is tusschen de 16de en 17de regel v. b. 
weggevallen het opschrift: § 46. Aansprakelijkheid van den Aan-
nemer. 
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 : . Jaarverslag Afdeelingen. 
Verkiezing . Voorstellen Alg. -

ring. — . — Conflict schoonheids-
commissie. . Over e en 

e Bouwkunst, door  W. . . Vervolg. e Ver-
warming en Ventilati e in de nieuwe Effectenbeurs, te Amster-
dam, door . Erikstrup . Prijsvragen. . Ateliers 
voor  metaalbewerking ..Cuprera"  te 's Gravenhage. Brand-
vrij e . Berichten. 

. 

Jaarverslag Afdeelingen. n besturen der  Afdeelingen van 
de j  tot Bevordering der  Bouwkunst wordt in her-
innering 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 werk-
zaamheid der  Afdeeling. 
Gaarne ziet het r  genoemde verslagen spoedig te-
gemoet, adres bureau der , t 402, Am-
sterdam. 

Verkiezing . e Algemeene g 
zal iu het laatst van i plaats vinden. 

t het oog op de verkiezing van 4 leden van het r 
wordt in herinnering gebracht, dat het Alg. . t 
bepaalt, dat de candidaatstelling voor  het r  ge-
schiedt door  minstens 10 , of door  de wettige 
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 
heeren: S. E , . O T T E N en JAN STUYT, welke heeren 
herkiesbaar  zijn, en van den heer  W. T CZN., 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 

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. 

15 April  aan het bureau der . t 402, 
Amsterdam. 

Voorstellen Alg. . 
t het oog op de Algemeene g wordt het vol-

gend artikel van het Algemeen . t in herinne-
rin g gebracht. 

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 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 toelichting en, zoo noodig, een 
praeadvies van het , in het Orgaan der -
pij  worden bekend gemaakt. 

g op g 7 Apr i l ten 10 j ure 
v.m. Op de Agenda komt voor  o.a.: Verkiezing van 4 -
stuursleden. Vaststelling van dubbeltallen-candidaten in zake 
de verkiezing van 3 leden van de Commissie van . Vast-
stelling-candidaten in zake de verkiezing van 1 lid in de Com-
missie van Onderzoek. Vaststelling datum en bespreking der 
Agenda van de a.s. Alg. . Vaststelling prae-
advies van het r  over  de Statuten en . -
ment, opgesteld door  de Fusie-Commissie. Bespreking t 
keuring . Subsidie der  Examens van de . Vertegen-
woordiging der . in de Ned. Vereeniging voor  Tentoonstel-
lingsbelangen. . Bouwkunst Tentoonstelling te Amsterdam 
in 1915. 
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..Conflict Schoonheids-Commissie." 

Amsterdam. 1 Apri l 1914. 

Aan 
Burgemeester cn Wethouders van Amsterdam. 

e Commissie van Advies in zake het bebouwen van Gemeente-
terreinen wenscht, na wat door  den r  Wethouder  belast met 
de Publieke Werken aan den Gemeenteraad in zijn zitting van 
den 25sten t 1914 werd gesproken, U het volgende mede te 
deelen. 
n de eerste plaats meent de Commissie, dat, wat omtrent het-

geen in het jaar  1910 voorviel, gezegd werd. niet volledig was. 
s de Commissie moest toen ervaren, dat niet alleen haar 

advies in zake den gevel van het te stichten nieuwe -
bureau van Pol i t ie, maar  ook dat in zake het gebouw _d e 
B ij  e n k o r f"  aan den m door  Uw College werd terzijde gelegd. 
Zi j  herinnert aan haar  brief van den 25sten Januari 1911, waarin 
zij  hare grieven uiteenzette en dus besloot: 

. Schoonheids-Commissie ziet zich, in stede dat zij  erkend 
„wordt , en hare bevoegdheden nader  geregeld worden, gemaakt 
„to t een lichaam van zeer  ondergeschikte beteekenis. Zij  meent, 
„zoowel in het toekomstig belang van het instituut eener 
„Schoonheids-Commissie hier  ter  stede, als elders, zich met 
„alle n nadruk tegen zoodanige achteruitzetting te moeten ver-
„zetten. e wijze, waarop Uw College bij  herhaling eene Com-
„missie bejegende, die belangeloos hare beste krachten ter  be-
schikking der  Gemeente stelt — en in haar  tevens de Bouw-
kunst vereenigingen, welke de leden benoemen —wordt door 
„on s als grievend ondervonden. 

n den d werd namens Uw College omtrent onze Commissie 
„en haar  arbeid meer  dan eens een onjuiste en onvolledige 
„mededeeling gedaan. k moesten wij , bij  gebreke 
„aan eenige officieele mededeeling omtrent bij  ons aanhangig 
„gemaakte belangrijke zaken, uit de dagbladen vernemen, wat 
„door Uw College besloten was. 
„Geen antwoord ontvangen hebbende op haar  brief van den 
„23sten i 1910, niettegenstaande haar  Voorzitter  bij  brief van 
„den 26sten October  1910 op dat antwoord heeft aangedrongen en 
„va n dat antwoord afhankelijk gesteld hebbend, of zij  ook in de 
„toekomst haar  taak zal kunnen vervullen, is onze Commissie 
„to t de overtuiging gekomen, dat dit bij  de bestaande organisatie 
„nie t mogelijk is, en is zij  van oordeel, dat een betere regeling 
„va n haar  positie een volstrekte noodzakelijkheid is." 

t blijkt , dat toen reeds voor  de Commissie aanleiding be-
stond om op reorganisatie aan te dringen. 
n de tweede plaats moet de Commissie opkomen tegen de voor-

stelling, die door  den r  Wethouder  van hare wijze van wer-
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den gegeven wordt. Zij  meent dit niet beter  te kunnen doen, 
dan door  aan te halen, wat zij  in haar  brief aan den heer  Wet-
houder  van den 30sten r  schreef. 
„Aa n A rch i t ec ten wordt, wanneer  het noodig is, mededee-
„lin g gedaan van hetgeen op het door  hen ingediend ontwerp 
„val t aan te merken. 
„Wa t de groep bouwondernemers (eigenbouwers) betreft, 
„zoo is het dikwijl s onmogelijk met de veelal „ongeschoolde" 
„helper s van deze bouweis over  verbeteringen in hun gevel-
„ontwerpen te spreken. Wanneer  uit het ingezonden werkten 
„duidelijkst e blijkt , dat zij  absoluut niet in staat zijn een ontwerp 
„t e maken, en hun ontwerp ook niet voor  verbetering vatbaar  is, 
„rest niets anders, dan het finaal af te keuren, waarbij  hun tevens 
„den raad wordt gegeven, zich van een bevoegde kracht te voor-
zien", 

e wijze van werken heeft tot geen bezwaren aanleiding ge-
geven. t in twee jaar  door  Burgemeester  en Wethouders 
slechts éénmaal — bij  een lichtreclame en ongetwijfeld zeer  tot 
schade der  schoonheid van Amsterdam het advies der  Com-
missie niet werd gevolgd, bewijst wel, dat de r  Wethouder 
geen reden had om te zeggen, dat de door  de Commissie gevolgde 
wijze van werken „het nemen eener  beslissing door  Burgemees-
ter  en Wethouders niet vergemakkelijkt" . 

e Commissie moet er  verder  tegen op komen, dat de 1370 bouw-
ontwerpen, waarvan de Wethouder  sprak, als door  onze Com-
missie behandeld gedurende de laatste twee jaren,gelijk gesteld 
worden met dat voor  het l . 
Voor  dit t had de Commissie een monumentaal ontwerp 
verwacht, dat niet vergeleken kan worden met de ontwerpen 
der  bouwondernemers, die de overgroote meerderheid vormen 
van wat de Commissie te behandelen krijgt . 

e Commissie heeft de ruwe schetsen, welke haar  door  den 
r . A van Nieukerken waren voorgelegd, als wijzigingen 

van het ontwerp van wijlen zijn vader, de r  J. J. van Nieu-
kerken die door  den d van Beheer  tot het indienen van 
een ontwerp voor  het l t was uitgenoodigd 
met den meesten ernst bestudeerd en zij  heeft haar  advies 
gegeven in bewoordingen, die voor  een architect niet duidelij -
ker gezegd konden worden. e Commissie merkt hierbij  op, 
dat de vij f leden het zesde lid der  Commissie, alsmede door 
den d van Beheer  van het l t uitgenoodigd 
nam aan de beoordeeling geen deel — die het ontwerp indivi -
dueel beoordeelden, in hun meening eenstemmig bleken te zijn. 
Nadat het advies gegeven was, heeft de zoon van wijlen den 
ontwerper  den Voorzitter  der  Commissie om een persoonlijk 
onderhoud verzocht, wat deze, volkomen correct, meende niet 
te kunnen toestaan. r  wel heeft de Voorzitter  in een onder-
houd met den Wethouder  voor  de Publieke Werken, Z. E. A. aan 
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Fig. 2. Geniekazerne Utrecht. Paviljoen voor  2 compagnieën Pioniers. Uit : e "  1912. 

de hand van de ontwerpteekeningen de bezwaren, die de Com-
missie had, duidelij k gemaakt. 
Ook is de zoon van den ontwerper, op verzoek van den Wethou-
der, door  de Commissie ontvangen, en heeft de Voorzitter  hem 
toen alle gelegenheid gegeven, zich uit te spreken. 

e Commissie had verwacht, na dit onderhoud een gewijzigd 
ontwerp ter  beoordeeling te zullen krijgen . h dit gewijzigd 
ontwerp bleef achterwege, en de Commissie moest van Uw 
College vernemen, dat het „zij n goedkeuring aan het ontwerp 
niet had onthouden." 

e brief van den 27sten Februari 1914. waarin dit aan de 
Commissie werd medegedeeld, wordt aangevuld door  wat de 

r  Wethouder  in de vergadering van den Gemeenteraad, bo-
venbedoeld zeide. 

t blijkt , dat de d van Beheer  van het l -
tuut zich niet bij  het advies kon neerleggen. En in plaats dat dit 
lichaam nu, zooals had mogen worden verwacht, den ontwerper 
opdroeg, nieuwe gevelteekeningen te maken, stelde het de plan-
nen in handen van iemand, dien het als een „erkend deskundige" 
beschouwde. 

e Commissie wenscht omtrent de „deskundigheid"  van dezen 
heer  niet in beoordeelingen te treden, doch wijst op het gevaar 
van het door  Burgemeester  en Wethouders geschapen precedent, 
toen zij  het advies van den „deskundige" , die de d van Be-
heer  raadpleegde, volgden. 

s voortaan zal ieder, die zich niet met het advies der  Com-
missie in zake van een bouwontwerp vereenigen kan, naar  den 
een of anderen „deskundige"  gaan. een advies van hem vragen, 

en dit aan Bugemeester  en Wethouders doen toekomen, die volle 
vrijhei d hebben, zich daarmede te vereenigen. 

e Commissie is er  van overtuigd, dat de verantwoordelijkheid 
voor  dergelijke beslissingen bij  Burgemeester  en Wethouders 
berust, maar  mag toch niet verhelen, dat zij  in afwijkende be-
slissingen, genomen op grond van „Schoonheids-overwegingen", 
gemis aan waardeering van haar  werkzaamheid ziet. 
Ten slotte refereert de Commissie zich aan den brief van den 
21sten t 1914. door  de Besturen der  Bouwkunst-lichamen 
aan Uw College gezonden. 

 Commissie van Advies in zake de bebouwing 
van Gemeenteterreinen, 

 Voorzitter: 
w.g. A.  G.BZN. 

. 

m OVE E EN m 
E T 

 W". . , 

 van Gemeentewerken te
 der Genie. 

Vervolg van blz. 151. 

Gaan wij  thans na, hoe het met onze militair e bouw-

kunst is gesteld, dan is het opvallend, dat daar  van 
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Fig. 3. Geniekazerne Utrecht. Bureelgebouw. Uit : e "  1912. 

een rationeele moderne kunstuiting in het algemeen geen 
sprake is,op een hoogst enkele uitzondering na. e nieuwe 
kazerne voor  de e e teNijmegen, die in de 

t aflevering van den Bouwkunst j aargang 
1913 op zeer  waardeerende wijze door  den r  J. Gra-
tama werd besproken, en waarop ik mij  voorstel, nog met 
een enkel woord terug te komen, acht ik van een zeer 
geslaagde architectuur, en veel van hetgeen die schrij-
ver  daarover  opmerkte, is mij  uit het hart gegrepen. e 
lof komt niet toe aan de militair e bouwmeesters, aan-
gezien de architect buiten hun gilde staat; echter  dient 
hier  ook te worden herinnerd aan het goede werk dat 
door  hen te Utrecht werd tot stand gebracht. (Figuren 
1 5.) Opvallend is overigens de blijkbaa r  geringe in-
vloed van het modernisme op den kazernebouw om 
velerlei redenen. 

n de eerste plaats hadden wij  in het voorgaande be-
reids gelegenheid op te merken, hoe de moderne bouw-
kunst in haar  wezen het meest verwantschap bezit met 
die der . t eigenaardig militant e ka-
rakter  van dien tij d maakte van elke belangrijke vesti-
ging een soort vesting, en verleende uit den aard aan 
den prof aanbouw een bovenal militai r  karakter . En hoe-
wel het nu vanzelf spreekt, dat het militair e wezen van 
onzen tij d zeer  verschilt van dat dier ; 
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het is niet te loochenen dat er  een zeker  verband bestaat, 
dat altij d blijven zal, en reeds daarom zou het naar 
mijne meening in zekeren zin voor  de hand liggen, dat in 
onzen tij d allereerst de militair e architectuur  zich door 
de e kunst zoude laten inspireeren, en 
dan langs dien weg tot een modern architectonische 
uitin g zou komen. r  er  is meer. Juist de militair e 
idee zou in dezen tij d in bouwkunstigen zin bijzonder 
suggestief kunnen werken, omdat het militair e karakter 
streng en sober  is, en er  derhalve reeds daarom in we-
zen harmonie bestaat met de zakelijkheid en de bezon-
nenheid der  hedendaagsche architectuur. Om deze 
beide redenen van historisch aesthetischen aard zou 
een rationeele moderne kazernebouwkunst als het ware 
rechtstreeks in de logisch evolutionaire lij n liggen. Nu 
behoeft men echter  wel zeer  weinig levenservaring te 
bezitten om tot de erkenning te zijn gekomen, dat het in 
de maatschappij  met aesthetiek en traditi e niet zoo 
nauw wordt genomen, en ik zou dan ook zeker  de af-
wezigheid van een in algemeenen zin frissche militair e 
architectuur  op deze gronden niet zulk een opvallend 
feit achten, ware het niet, dat zich een ander  motief 
voor  de ontwikkeling in moderne richtin g daarbij  voegt, 
waaraan geen mensch ter  wereld belangrijkheid zal 
ontzeggen: dat is n.1. de financieele zijde van het 
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Fig. 4. Geniekazerne Utrecht. . Uit : e "  1912. 

vraagstuk. "Waar de moderne bouwkunst, zooals wij 
hierboven ontwikkelden, te streven heeft naar  een juiste 
expressie, een juiste karakteriseering, en deze hier  der-
halve vordert een uiting van soberheid, gestrengheid, 
van ernst; waar  in het algemeen haar  doel is schoon-
heid van massawerking, dus van verhoudingen, en een 
harer  voornaamste middelen is rationeele construc-
tiviteit , daar  leidt dit alles, klaarblijkelij k buiten het 
stoffelijke om, naar  een gebied van abstracte schoon-
heid, dat zeer  zeker  zonder  bezwarende geldelijke offers 
bereikbaar  is. Voor  het grootste gedeelte der  maat-
schappij  is het een onbetwist feit, dat het bestaan 
van het leger, zoo het misschien al een maatschappelijk 
kwaad zou zijn, nochtans een noodzakelijk kwaad is, 
en dat op ons volk de verplichtin g rust, voor  zijn 
zonen, die het dwingt de leerschool van zijn leger 
te doorloopen, goede, hygiënische kazernes te stichten. 

t naast practische overwegingen, daar, zoo goed 
als in elke openbare architectuur, en juist ten bate 
eener  heilzame volksontwikkeling, aesthetische eischen 
nauwgezet dienen te worden bevredigd, is een mo-
dern sociaal beginsel, een vreugdevol teeken des tijds, 
dat gelukkig in steeds breeder  krin g wordt erkend. 
Welnu, de moderne architectuur  vermag hier  ontzag-
lij k veel, en kan te vruchtbaarder  zijn, omdat zij  geen 
geldelijke offers vergt, en niet meer  dan belangstel-
ling van die leidende autoriteiten, die hierin te beslissen 

hebben en wier  steun de toewijding doet vermeerderen 
en het talent tot ontwikkeling en tot ontplooiing van 
zijn kunnen vermag te brengen. 
Wanneer  wij  ons nu de vraag stellen, tot welk eene ar-
chitectuur  een rationeele opvatting van den kazerne-
bouw aanleiding zou kunnen geven, dan merken wij 
allereerst op, dat deze op goede gronden geleid wordt 
in de richtin g van den paviljoen- of den barakkenbouw, 
waarbij  het kazernement wordt gesplitst in kleinere ge-
bouwen, die op zich zelf een geheel vormen; men ziet 
dan ontstaan meerdere logies-gebouwen voor  de ver-
schillende troepenonderdeelen, en daarnaast de meer 
of minder  belangrijke bijgebouwen: wacht,- bureel,-
keuken,- cantine,- gymnastiek,- bad,-privaatgebouwen, 
wapenmagazijnen, maneges, enz. e massale bouw 
wordt derhalve om verschillende redenen meer  en meer 
verlaten, redenen, die o.a. uitvoerig worden uiteengezet 
in het in den jaargang 1909 van het weekblad „Architec -
tura"  voorkomende artikel „Ou d en nieuwop het gebied 
van kazernebouw", door  den kapitein der  genie A. E. 

é en ondergeteekende. k zal deze gronden thans 
niet in den breede ontwikkelen-, omdat zij  voor  een groot 
deel voeren buiten het kunstgebied, doch hier  volstaan 
met de uiteenzetting, waarom juist ook in het belang 
van een aesthetische oplossing het paviljoensysteem 
zoozeer  aanbeveling verdient. l de massabouw 
in beginsel het voordeel heeft, dat juist zijn massaliteit 
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het bereiken van een zekere monumentaliteit mogelijk 
zou kunnen maken, blijk t uit de eenvoudige opsomming 
van de onderdeden, waaruit een kazernement bestaat 
reeds, dat hier  een zóó groote verscheidenheid tot een 
geheel zou moeten worden verwerkt, dat, althans in 
harmonie met onze moderne, rationeele begrippen, 
daaruit nooit eene architectuur  zal kunnen ontstaan, die 
gekenmerkt wordt door  orde en regelmaat. "Wi e de 
ontwerpen van massale kazernegebouwen aandachtig 
beschouwt, (voor  verschillende projecten is zelfs die 
aandacht daartoe absoluut overbodig,) zalzeker  spoedig 
worden getroffen door  den weinigen samenhang tusschen 
plattegronden en gevels en den onlogischen opzet van 
het geheel bij  die gebouwen, welker  uiterlij k een voor-
namelijk rythmische architectuur  vertoonen. Afgezien 
van de artistieke waarde, die de architectuur  voorts 
moge bezitten, is een sobere regelmatigheid alleszins 
een uiting in de goede richting , omdat zij  in harmonie 
is met het militair e beginsel, dat .orde en regelmaat 
tot in het schijnbaar  nietigste"  begeert; echter  zijn deze 
qualiteiten in den massalen kazernebouw steeds be-
reikt , (en dat is een direct gevolg van de te groote 
verscheidenheid) ten koste van vele concessies, die 
naar  onze moderne opvatting zeker  niet in overeen-
stemming zijn met de artistieke moraal. 
s er  anderzijds een op zichzelf prijzenswaardig ver-

band tusschen inwendige distributi e en gevelarchitec-
tuur , dan zal deze laatste, over  de grenzen der  roman-
tiek, in het willekeurige ontaarden en in hare ordeloos-
heid voor  een militai r  bouwwerk alle expressieve 
waarde missen. Tegenover  deze bezwaren tegen den 
massalen kazernebouw staat als voordeel van den pa-
viljoenbouw, dat men daarin zoo juist kan typeeren de 
zeer  overzichtelijke en systematische organisatie. Een 
bepaald aantal gelijksoortige en gelijknamige onderdee-
len vereenigd tot een grooter  eenheid; weder  een zeker 
aantal dezer  eenheden samengesteld tot een nog grooter 
geheel, dat is de karakteristieke samenstelling van het 
leger, en het is waarlij k een zuivere bouwkundige opvat-
ting, deze markante organisatie ook in de kazerneering 
van dat leger  te doen spreken. n dit verband stel ik 
mij  een kazernement dan ook voor  als een overzichtelijk 
gebouwencomplex, waarin de kern wordt gevormd 
door  hoogst eenvoudige logiesgebouwen, die getuigen 
van frischheid en kracht, zooals goed begrepen bak-
steenbouw in zijn grootsche werking der  vlakke muren 
kan symboliseeren. t overzichtelijke wordt daarbij 
bereikt door  een streng regelmatige situatie, die tot één 
architectonisch geheel verheft die logiesgebouwen, 
welke, met de organiek daarbij  behoorende bijgebou-
wen, het kazernement vormen voor  een grootere troe-
peneenheid. n de architectuur  van het geheele complex, 
in de -gesammtwirkung", treedt uit den aard der  zaak 
het element der  herhaling op den voorgrond, en dat kan 
op zich zelf zeer  waardevol zijn, omdat de herhaling, 
zonder  meer, van eenzelfde motief, in alle kunsten een 
even krachti g als zuiver  middel is om den indruk te 
wekken van ernst en waardigheid; men denke bijv . aan 
de wijding , die aan het bijbelsche scheppingsverhaal 

juist door  die herhaling wordt gegeven; en aan den 
hoogen ernst, die, eveneens door  herhaling van slechts 
weinig motieven, treedt in de werken der  classieke 
contrapuntisten, Bach, l en zoovele anderen. k 
herinner  opzettelijk aan deze analogie in de nevenkun-
sten, niet omdat er  op zichzelf zooveel verband bestaat, 
maar  omdat het begrip herhaling bij  velen de nevenidee 
verveling suggereert en deze parallel reeds onmiddellij k 
aantoont, hoe dit laatste absoluut niet in noodzakelijk 
verband staat tot het zuiver  toegepaste middel. Een zui-
vere toepassing brengt in ons geval mede, dat men in den 
geheelen aanleg streeft naar  juist voldoende afwisseling, 
waartoe de bijgebouwen, speciaal het wacht-en bureel-
gebouw, gereede aanleiding geven; deze kunnen door 
hun eenigszins vrijer e architectuur  aan het complex een 
onderhoudend silhouet verleenen, hetgeen voor  een op 
zichzelf staand complex van deze beteekenis hoogst 
belangrijk is. Zoo is het mogelijk in den paviljoenbouw 
door  de samenwerking tusschen de situatie en de archi-
tectuur  der  afzonderlijke gebouwen, ondanks de betrek-
kelij k geringe afmetingen dezer  laatste, toch een zekere 
monumentaliteit te bereiken. t is de monumentaliteit, 
die een stadsbeeld kan bezitten, want de kunst van den 
paviljoenbouw is ten slotte zeer  nauw verwant aan de 
stedebouwkunst; zij  is in zekeren zin een stedebouw-
kunst in het klein, waarin dan deze gelukkige omstan-
digheid heerscht, dat de stedebouwer tevens de gebou-
wenarchitectuur  beheerscht, hetgeen overigens bijna 
nooit het geval is. r  dat stelt dan ook den architect 
ten volle aansprakelijk voor  het bereiken van schoone 
aspecten; hij  moet er  niet alleen voor  zorgen dat zijn 
gebouwen op zichzelf goed uitkomen; belangrijker  is, 
dat zij  zoodanig zijn geplaatst dat zij  elkander  steunen 
in en door  hun architectuur, omdat het doel niet is het 
ontwerpen van een groep goede gebouwen, maar  het 
scheppen van een schoon gebouwencomplex. k zal nu 
niet uitweiden over  de eischen, die de dienst aan zulk 
een kazernecomplex stelt, wèl wensch ik er  den nadruk 
op te leggen, dat de kazernearchitectuur  zich moet aan-
passen aan hare omgeving. e roer  ik een begrip 
aan, dat mij  niet sympathiek is geworden. "Want het is 
merkwaardig, hoe het vooral de leeken zijn, die in 
bouwkunst bij  voorkeur  dat aanpassen op den voor-
grond stellen, en ten opzichte van een gebouw, dat niet 
naar  hun smaak is, maar  waarvan zij  de architectoni-
sche waarde door  meer  bevoegden erkend weten, voor-
zichtiglij k verklaren: „da t zij  het niet passend achten in 
zijn omgeving", in plaats van ronduit te zeggen dat zij 
het leelijk vinden. Zoodanige gevoeligheid getuigt dan 
ontegenzeggelijk van een fij n ontwikkeld aesthetisch 
begrip. Bovendien zal men mijn opmerking betreffende 
het aanpassen onbelangrijk, wegens hare algemeenheid 
achten, omdat niemand zal beweren dat de architectuur 
van een gebouw in geen enkel verband tot hare om-
geving behoeft te staan, al moet ik eerlijk bekennen, dat 
ik werken van goede architectuur, hoe verschillend 
van opvatting, beteekenis, stijl zij  onderling ook mogen 
zijn, zelden hinderlij k acht naast elkander. 
Toch leidt die algemeene opmerking vanzelf tot een 

nauwkeuriger  begripsomschrijving, wanneer  men zich 
een kazernebouw voorstelt in een bepaalde stadswijk, 
die dan uit den aard der  zaak wel steeds een nieuwe 
buitenwij k zal zijn. e plaatsing in een stadswijk acht 
ik op zich zelf niet zoo bijzonder  gelukkig, maar  de situ-
atie kan om verschillende redenen gewenscht zijn en 
men moet haar  trouwens aanvaarden omdat zij  voor-
komt, en dan is het een zaak van aesthetisch belang, om 
zulk een kazernecomplex, dat wel steeds een der  belang-
rijkst e bouwwerken in zijn omgeving zal zijn, al ware het 
alleen maar  om zijn uitgebreidheid, ook tot een min of 
meer  belangrijk element in het stadsaspect op te heffen. 
En hiervoor  nu lijk t mij  een paviljoenbouw, die bestaat 
uit een aantal gebouwen van min of meer  gelijke impor-
tantie, niet het geschikte gegeven, omdat hij , hoe ge-
slaagd de architectuur  op zich zelf ook kan zijn, als 
complex in den regel eenigszins onbevredigend werkt, 
d. w. z., als zoodanig bijna nooit indrukwekkend is. Juist 
hierom acht ik het in zulke gevallen zoo wenschelijk, 
dat er  in het complex een of meer  gebouwen zijn, die 
krachti g domineeren, die het geheel beheerschen, om-
dat op deze wijze aan het gansche kazernecomplex een 
krachti g rythme, een klaar  silhouet kan worden ver-
leend, en het daardoor  een duidelij k sprekend karakter 
kan verkrijgen . En hiermede heb ik tevens ook mijn ont-
werp voor  een poortgebouw eener  nieuwe geniekazerne 
in hoofdzaak gemotiveerd. 

e voor  dat wapen te Utrecht gebouwde kazerne be-
hoort zeker  tot het beste wat de Genie heeft gebouwd; 
zij  werd in ruimer  krin g bekend gemaakt door  de voor-
dracht in het k t van , door 
den toenmaligen met de uitvoering belasten kapitein 
der Genie P. J. P. van der  Steur, welke zeer  lezens-
waardige voordracht in druk verscheen en te vinden is 
in No. 25 van het weekblad e , jaargang 
1912. e bouw, die mij  zeer  veel belang inboezemde 
en waarvan hierbij  eenige onderdeden in beeld zijn ge-
bracht, gaf mij  aanleiding tot het maken van een ont-
werp, dat in het volgend no. van het B. Weekblad zal 
worden opgenomen, en dat betrekking hebbende op 
ongeveer  dezelfde omstandigheden als zich te Utrecht 
voordeden, nochtans getuigt van een eenigszins andere 
opvatting, en mij  thans in de gelegenheid stelt, aan de 
hand van een concreet voorbeeld mijn bedoelingen 
nader  te illustreeren. (Slot volgt). 
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Vervolg van blz. 155. 

et het oog op de gietijzeren ketels werd deze 
geringe snelheid gekozen. e van de radia-
toren en buizen afkomstige substanties zoo-
als roestschilfers, pakkingkit , olie en zand 

zouden bij  eene te krachtige circulati e door  het water 
worden medegevoerd, om zich dan in de ketels, en wel 
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Fig. 8. 

aan het ten sterkste door  de warmte beinvloede ver-
warmingsoppervlak, af te zetten. Zoodra de zich hier-
door  gevormde steenlaag een dikte van 3 tot 4 . 
heeft, zullen de ketelleden springen, omdat wij  hier 
niet te doen hebben met de van het water  afkomstige 
harde steensoort, doch met eenen zeer  poreusen ketel-
steen. Eene chemische analyse van eene dergelijke ke-
telsteensoort toonde aan, dat zij  grootendeels uit ijzer-
verbindingen bestaat (ijzerdioxyde en ijzermonoxyde). 
Bij  de gekozen geringe watersnelheid, welke wegens de 
niet bijzonder  groote horizontale uitgestrektheid der 
installatie nog toegelaten kan worden, is bovengenoemd 
gevaar  uitgesloten of in ieder  geval zeer  gering. 

e door  de pompen te overwinnen drukhoogte is be-
rekend op circa 1.5 . waterzuil. t vermogen van 
den daarbijbehoorenden electromotor  bedraagt nog 
geen 2 . n verhouding tot de capaciteit der  inrich -
ting is dus het electriciteitsverbruik zeer  gering. 

e gebruikte pompjes zijn van het fabrikaat „Sulzer" 
en de electromotoren van „Siemens-Schuckert". 

e twee van de ketels komende leidingen (elk voor 
eene groep van dri e ketels) zijn met de verdeelbuis
(fig. 4), welke in het ketelhuis is geplaatst, verbonden. 

Van deze verdeelbuis gaan de heenleidingen der  vij f 
hoofdgroepen uit, waarvan er  dri e tot het eerste sy-
steem behooren. e verwarmen: le. de groote lucht-
verwarmers C (fig. 1), 2e. de kleine luchtverwarmers C, 
(fig. 1) en 3e. de groote beurszaal. Van de twee andere 
hoofdgroepen dient er  een voor  de verwarming van alle 
lokalen, die aan de zijde van het , en een voor 
die, welke aan de zijde der  Warmoesstraat en Papen-
brugsteeg zijn gelegen. 
n iedere leiding is bij  de verdeelbuis een afsluiter  aan-

gebracht. Ook is de verdeelbuis voorzien van eenen 
hydrometer, thermometer  en een automatisch luchtven-
tiel. 

t afgekoelde retourwater  komt in vij f hoofdgroepen 
, , , V en V (fig. 8) in de verzamelbuis J (fig. 4 en 

fig. 8), welke in de centrale regelkamer is geplaatst, 
terug. r  leiding V  stroomt het naar  het circulatie-
pompje, dat het dan door X weer  in  en  terug-
voert. r  deze twee laatste leidingen, die elk weer 
aan dri e ketels zijn verbonden, stroomt het retourwater 
in de ketels, waar  het weer  wordt verwarmd en de cir-
culatie opnieuw begint. 
Tijdens het normale bedrij f zijn de afsluiters in de lei-
dingen  en  gesloten, terwij l die in de verbin-
dingsstukken tusschen de pompleidingen X en de 
leidingen  en  zijn geopend. Worden deze vier 
afsluiters omgeschakeld en die in de pompleiding V
gesloten, dan kan het retourwater  zonder  de hulp der 
pompen uit de verzamelbuis in de ketels stroomen. t 
laatste dient hoofdzakelijk voor  de veiligheid. Wanneer 
bv. de pomp door  den een of anderen oorzaak plotse-
ling stilstaat, terwij l in den ketel een krachti g vuur  en 
eene hooge watertemperatuur  heerscht, dan zou dit 
plotseling onderbreken der  watercirculati e een over-
koken van het ketelwater  tengevolge hebben. r  de 
bovenbeschreven omschakeling der  afsluiters kan een 
dergelijk gevaar  worden voorkomen. Ook is het daar-
door  mogelijk om des avonds, wanneer slechts voor  de 
administrateurs- en restaurateurswoning verwarming 
noodig is, het water  zonder  behulp van eene pomp te 
laten circuleeren. 

r  de regeling der  verschillende groepen door  mid-
del van de zich in de retourleiding bevindende afslui-
ters moet geschieden, is de verzamelbuis in de centrale 
regelkamer geplaatst. e verzamelbuis is voorzien 
van eenen thermometer, een automatisch luchtventiel 
en eenen hydrometer, welke den oogenblikkelijken 
waterstand in het expansievat aangeeft. 
Natuurlij k kunnen de verschillende groepen niet altij d 
gelijkmati g worden belast. t kan b.v. voorkomen, 
dat een gevel aan eenen sterken wind is blootgesteld, 
terwij l de tegenovergestelde door  de zon wordt besche-
nen. Ook kunnen zich nog vele andere omstandigheden 
voordoen, die op de benoodigde hoeveelheid warmte 
van invloed zijn. Natuurlij k kon bij  de berekening der 
installatie geen rekening worden gehouden met alle 
deze tijdens het bedrij f voorkomende verschijnselen. 
Om nu de in de verschillende ruimten gewenschte tem-
peraturen constant te houden, vooral ookmethet oog op 

een economisch bedrijf , moet de inrichtin g goed regel-
baar  zijn, terwij l de temperatuur  in de verschillende 
vertrekken in de centrale regelkamer gecontroleerd 
moet kunnen worden. 
Aangezien het heengaande water  van alle groepen de-
zelfde temperatuur  heeft, geschiedt de regeling van de 
gemiddelde temperatuur  der  verwarmingslichamen, 
van welke toch de warmteafgifte afhankelijk is, door 
regeling van de temperatuur  van het retourwater  der 
verschillende groepen. 

e vij f hoofdretourleidingen zijn voorzien van thermo-
meters, afsluiters en in de omloopleidingen aange-
brachte regelventielen (fig. 8). e kleine regelventie-
len zijn noodig oin de watertemperatuur  spoedig te 
kunnen regelen, hetgeen alleen door  het instellen der 
groote afsluiters niet mogelijk is. 
All e hoofd-, heen- en retourleidingen liggen aan het 
kelderplafond en zijn met eene 25 —30 . dikke, 
goede isolatiespecie omhuld. r  het aanbrengen van 
doelmatige consoles en koperen expansiebochten is voor 
eene vrij e uitzetting dezer  hoofdleidingen gezorgd. 
Waar de ontluchting van de zich in den kelder  bevin-
dende apparaten, alsmede die van de hoofdleidingen 
niet door  de strangen kon geschieden, werden automa-
tische luchtventieltjes aangebracht. 

e stijgleidingen voor  de radiatoren zijn geisoleerd en 
grootendeels in muursleuven gemonteerd. 

r  paar  strangen kan onafhankelijk van de overige 
installatie worden afgesloten en afgetapt, (fig. 7). 

e uitzetting van het water  wordt door  een expansievat 
van ca. 2 : ' . inhoud opgenomen. t vat is op de zol-
derverdieping aan de e opgesteld (fig. 2) en 
door  leiding X (fig. 8) met de verzamelbuis verbonden. 
Zooals reeds gezegd, kon het expansievat wegens het 
hoog verwarmde water  niet met watercirculati e worden 
uitgevoerd. Om bevriezen te voorkomen is het in eene 
met zaagsel gevulde kist geplaatst. 

e verwarmingslichamen bestaan hoofdzakelijk uit 
gladde, gietijzeren radiatoren (fabricaat , die 
vri j  onder  de vensters of tegen de wanden zijn opgesteld. 
Alleen in de groote beurszaal en in de sociëteit zijn 
smeedijzeren, zoogenaamde ..Zenith"  radiatoren ge-
plaatst. n de beurszaal bestaan zij  uit twee, in de so-
ciëteit uit vier  platen. Verder  zijn zij  in de beurszaal 
achter  de lambriseering der  nissen (fig. 9) en in de so-
ciëteit ommanteld achter  de marmeren zuilen opgesteld. 
-Zenith"  radiatoren zijn hier  gekozen, omdat zij  in ver-
houding tot de plaats, welke zij  innemen, aanmerkelijk 
meer  verwarmend oppervlak en eene hoogere water-
afgifte bezitten dan gietijzeren radiatoren. t verdient 
aanbeveling, de radiatoren zoo weinig mogelijk omman-
teld of gemaskeerd op te stellen, daar  dit aanleiding 
kan geven tot stofnesten. r  was dit evenwel moeilijk 
te vermijden, maar  ook voor  een dergelijk geval zijn de 
gekozen radiatoren doelmatiger, daar  zij  gemakkelijker 
te reinigen zijn dan die, welke uit elementen bestaan. 

e radiator  is voorzien van een dubbel instelbare 
regelkraan en de bovenste van elke vertikal e Strang is 
van een luchtventieltj e voorzien. t zou idealer  ge-

Fig. 10. 

weest zijn, het geheele systeem centraal te ontluchten, 
d. w. z. door  luchtleidingen, die in het expansievat uit-
monden. t het oog op de plaatsing van het expansie-
vat moest hiervan echter  worden afgezien. 

t princip e van het ventilatiesysteem is reeds ver-
klaard . n hoofdtrekken zal de uitvoering hiervan wor-
den besproken. 
Behalve de groote ventilator  V (fig. 1), welke 100.000 

: ! . lucht per  uur  kan leveren, werd nog een kleinere V , 
(fig. 1) aan de zijde der  Papenbrugsteeg opgesteld. e 
levert 15.000  :. lucht per  uur en dient voor  de sociëteit, 
het restaurant en de lunchroom. e lokalen zijn ook 
op andere tijden als de beurszaal in gebruik. 
n de eerste plaats moest voor  de bepaling van de 

Fig. 11. 
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Fig. 12. 

grootte dezer  ventilatoren op een geruischloos functio-
neeren worden gelet. e ventilator  werd daarom 
zoo groot genomen, dat de omtreksnelheid van het 
vleugelrad minder  dan 15 . per  seconde bedroeg. Om 
trillinge n tegen te gaan werden zij  gemonteerd op beton-
fundamenten, die weer  op kurkplaa t rustten. 
Om een economisch bedrij f te verzekeren werden o. a. 
de afmetingen der  warme luchtkanalen zeer  rijkelij k 
genomen. t heeft eene kleine luchtsnelheid en een 
gering drukverlies ten gevolge. 
Bij  normaal bedrij f bedraagt het electriciteitsverbruik 
van den grooten ventilator  circa 6 en dat van den kleinen 
rui m 1 . e ventilatoren worden door  electromo-
toren met riemoverbrenging gedreven. r  zij  circa 
180, resp. 270, omwentelingen per  minuut maken, was 

Fig. 13. 
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eene directe koppeling ondoelmatig. Zoowel de motoren 
als de centrifugaalventilatoren zijn van het fabricaat 
.Siemens-Schuckert." e motor  kan vanuit de cen-
tral e regelkamer alsook op de plaats zelf in- en uitge-
schakeld worden. 
Zonder  bijzondere maatregelen te nemen kan het effect 
der ventilatoren niet door  het regelen der  toeren ge-
schieden, daar  de motoren voor  draaistroom zijn in-
gericht. e regeling geschiedt daarom door  de lucht-
inlaatkleppen  (fig. 1). "Wanneer  het geheele bedrijf , 
dus de verwarming en de ventilatie, wordt stopgezet, 
moeten deze kleppen het binnendringen van de koude 
lucht verhinderen. m zijn zij  zoo geconstrueerd, 
dat zij  hermetisch kunnen afsluiten, door  de lijsten, 
waarin het hoekijzer  der  kleppen in gesloten stand rust, 
b.v. met glycerine te vullen (fig. 11). r  er  nu abso-
luut geen koude lucht kan binnendringen, is het gevaar 
voor  bevriezen der  luchtverwarmers alsook eene on-
noodige afkoeling van het gebouw buitengesloten. Ook 
wordt het meerdere brandstofverbruik , welke deze af-
koeling tengevolge zou hebben, vermeden, e kleppen 
worden door  middel van windassen (fig. 12) en staal-
draden, die door  rollen met kogellagers worden geleid, 
vanuit de centrale regelkamer bediend. e luchtver-
warmers C (fig. 1 en fig. 13), die in den kelder  achter 
den grooten ventilator  zijn opgesteld, zijn cylindrische 
ketels. n deze ketels zijn patentbuizen ingewalst. e 
lucht stroomt door  deze buizen en wordt door  het daar-
omheen circuleerende water  verwarmd. Om eene gelijk-
matige verwarming der  lucht te verkrijgen en eene op-
eenhooping van stof te voorkomen, zijn deze luchtver-
warmers vertikaal geplaatst. 

t het oog op de beschikbare ruimt e en de daaruit 
voortkomende moeilijkheden in de schikking kon deze 
soort luchtverwarmers niet in de verwarmingskamer 
bij  den kleinen ventilator  worden gebruikt. m 
werd daar  een zoogenaamd „Sturtevant 'apparaa t ge-
plaatst, hetwelk bestaat uit meerdere rijen vertikal e 
buizen, die van boven en van onder  door  gietijzeren 
kasten zijn verbonden (C, fig. 1). e lucht stroomt om 
de buizen, waarin het warme water  circuleert. 

t luchttoevoerkanaal S (fig. 1) voor  de beurszaal, dat 
eene tamelijk groote horizontale en vertikal e lengte be-
zit, is met 4 . dikk e kurkplaten tegen warmteverlies 
geisoleerd. Bij  de instroomingsopening A (fig. 1) zijn 
luchtgeleiders geplaatst, die de lucht in eene opwaart-
sche richtin g in de zaal voeren. r  het aanbrengen 
van deze luchtgeleiders stroomt de lucht zoo ver  moge-
lij k in de zaal. t het geval zich voordoen, dat deze 
luchtstroom kouder  is dan de zaallucht, dan heeft hij 
meer  tij d om zich met deze te vermengen en de tempe-
ratuur  daarvan aan te nemen, voordat hij  naar  beneden 
valt en met de aanwezige personen in aanraking komt, 
dan wanneer  hij  horizontaal of naar  beneden was ge-
richt . 

e ventilatie der  overige lokalen geschiedt door  in de 
binnenmuren aangebrachte kanalen. e kanalen, die 
groepsgewijze op zolder  worden verzameld en boven 
het dak uitmonden, voeren de lucht af, terwij l de lucht-

toevoer  plaats heeft uit de mechanisch geventileerde 
zalen en wel door  van roosters voorziene openingen, 
door  deuren en door  de permeabiliteit der  muren. t 
binnendringen der  koude buitenlucht door  ondichthe-
den in muren en vensters, dus de tocht, wordt daardoor 
in deze nevenlokalen voorkomen. 

(Wordt vervolgd). 

SS . 
. 

n de prijsvraagvoorwaarden is vergeten te vermelden, dat tus-
schen den krui n van het beschikbare terrein voorhet monument 
en het niveau van het water, waarop, het water  der  waterparti j 
kan geloosd worden een verschil van circa 1 r  bestaat. 

Namens de Jury en de monumentcommissie. 
J. B. V A N  B. . Secretaris. 
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 inds eeuwen werd behalve door  de wetenschappe-
lij k gevormde bouwmeesters, bij  de bouwers de 
zwaarte van verschillende constructiedeelen be-
paald door  het practisch gevoel en de gewoonte. 

1 Niet te verwonderen was het dan ook. dat. toen de 
woningwet de gemeenten voorschreef bouwverordeningen te 
maken waarin technische eischen aan het bouwen werden ge-
steld, dit veel tegenstand ondervond. Want met de vrijhei d om 
naar  eigen goeddunken te bouwen was het nu voor  goed gedaan. 
Ziet men echter  de vruchten van de woningwet en de bouw-
verordeningen, dan kan het niet worden ontkend, dat er  veel 
goeds door  is tot stand gekomen, vele onhoudbare toestanden 
zijn uit den weg geruimd en het bouwen van slechte, den mensch 
onwaardige woningen, is onmogelijk gemaakt. 

r  bij  al den rechtmatigen lof, dien wij  de woningwet en de 
bouwverordeningen kunnen toebrengen, mag ook wel op leem-
ten worden gewezen. 

n de Woningwet is met het oog op de uiteenloopende om-
standigheden in de verschillende deelen van ons land zooveel 
mogelijkalle detailleering vermeden. Alleenis aan de gemeenten 
de verplichting opgelegd voorschriften te maken in zake het 
bouwen. t nader  uitwerken dezer  voorschriften werd geheel 
overgelaten aan de betrokken besturen, behoudens goedkeuring 
van de Ged. Staten. 

t heeft ten gevolge gehad, dat zeer  uiteenloopende bepalingen 
in verschillende bouwverordeningen voorkomen en zoover  dit 
de inrichtin g der  woningen aangaat kan het wegens plaatselijke 
omstandigheden worden verdedigd. 

r  niet te verdedigen is het groote verschil in de zuiver  tech-
nische eischen zooals de dikte der  muren, zwaarte der  balken 
enz. t kan door  geen plaatselijke omstandigheden worden 
bepaald. 

r  speelde het persoonlijk inzicht van de deskundigen, die 
met de samenstelling der  bouwverordeningen werden belast, 
een groote rol . 
n de bouwverordening A b.v. is de toe te laten trek en druk -
spanning in het materiaal hooger  dan in de bouwverordening B 
en dit verschil ziet men eveneens bij  de bepalingen voor  toeval-
lige belasting der  vloeren in de woningen, terwij l toch de be-
woners over  het geheele land gemiddeld wel denzelfden druk 
zullen uitoefenen. 

t zijn echter  betrekkelij k maar  kleinigheden, die op de zwaarte 
der balken geen grooten invloed hebben. 
Anders is het gesteld, waar  het geldt de muren, die als balkdra-
gende mogen worden beschouwd. 

Volgens bouwverordening A mag een halfsteens tusschenmuur 
van 11 . dik. indien de hoofdmuren niet meer  dan 6.50 r 
van elkaar  zijn verwijderd , wel als balkdragende muur  worden 
beschouwd, terwij l volgens bouwverordening B zulk een muur 
niet als balkdragende dienst mag doen. ten minste niet voor  het 
berekenen van de zwaarte der  balken. 
Welk een groot verschil dit geeft in de zwaarte der  balken blijk t 
uit de volgende voorbeelden. 
n een woning waarvan de kamers 4 r  breed zijn en de gang 
met trap 2.50 r  (inbegrepen de dikte van den halfsteens 
tusschenmuur) mag volgens bouwverordening A bij  het bereke-
nen van de zwaarte der  balken de halfsteens muur  wel als balk-
dragende worden beschouwd. 

e grootste afstand der  steunpunten is dan 4 . En volgens 
bouwverordening B waar  de halfsteens muur  niet als balkdra-
gende mag worden beschouwd, is de afstand der  steunpunten 
6,50 . 
n het eerste geval behoeven de balken niet zwaarder  te zijn dan 
7.5 bij  22 c . en in het tweede geval mogen zij  niet lichter  zijn 
dan 12 bij  28 . 
Zulk een verschil heeft grooten invloed op de kosten der 
woningen. 
Bij  het bepalen van de zwaarte dezer  balken is gerekend op een 
belasting, met inbegrip van eigengewicht der  balken, vloer  en 
plafond, van 280 . per  vierkante r  en een buiging-
spanning in het hout van 65 . per  vierkante Centimeter  en 
een afstand der  balken van 0,70 , hart op hart gemeten. 
n het eerste geval is de belasting 

op de balk : 280 0.70 X 4 = 784  G. 
en in het tweede geval: 280 0.70 X 6,50 = 1274 . 

Als bewijs van de zwaarte der  balken volge de berekening naai-
de formule 

P. 1 
W = 

8.S 

= 603 

waarin W = het weerstandsvermogen der  doorsnede 
P = de belasting op de balk 
1 = afstand der  steunpunten in centimeters 
S - buigingspannning in het hout 
8 = getal bij  gelijkmatig verdeelde belasting 

Bij  een afstand der steunpunten van 4  (eerste geval) is 
784 x 400 

8X 65 
6. W 
_ b — 

Bepaalt men b (dikte der  balk) op 7.5 . 
6 X 603 . 

7,5 
h of hoogte der  balk is alzoo afgerond 22 . 

Bij  een afstand der steunpunten van 6.50  (tweede geval) is 

Bepaalt men b (dikte der  balk) op 12 . 
6 X 1592 . | 

W; 

W = waaruit volgt h-

dan wordt h- 482 = 21,9 . 

dan wordt h2 = 
12 

= 796 h = l 796 = 28.2 . 

hoogte der  balk is alzoo afgerond 28 . 

Waar nu de ervaring leert, dat een halfsteensmuur  van deugde-
lij k materiaal als tusschenmuur  in een woning, waarvan de 
hoofdmuren 6.50 r  van elkaar  zijn verwijderd , veilig als 
balkdragende muur  kan dienen, daar  is de vraag gewettigd, 
waarom kan dit niet in alle bouwverordeningen worden toege-
staan. Voor  het bouwen van arbeiderswoningen en goedkoope 
burgerwoningen is dit van groot belang. 
Zou het niet op den weg liggen van de j  tot bevor-
dering der  Bouwkunst om te bewerken, dat er  wat technische 
bepalingen betreft - een norm worde gesteld, waarnaar  de 
samenstellers van de bouwverordeningen zich kunnen richten? 
Vlaardingen. . v. . . 
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Fabriek „Cuprera "  te 's-Gravenhage. 

S VOO G 
"  T E S . 

Betreffende deze fabriek, die 30 t geopend werd meldt 
de directie ons het volgende : 

n 25sten October  1910 deed de tegenwoordige directeur, de 
heer  J. G. , die sedert 6 jaar  een nikkelinlichtin g 
had, op een klein zoldertje een zeer  primitiev e werkbank neer-
zetten, waaraan hij  met één hulpkracht ietwat handkoperwerk 
maakte, met geen ander  doel dan den vrijen tij d gedurende het 
seizoen, waarin weinig vernikkeld wordt, nuttig te besteden. 
Weldra bleek evenwel, dat al wat aan dat werkbankje werd 
vervaardigd, dadelijk de aandacht trok in de magazijnen en 
winkels omdat het zich door  vorm en bewerking onderscheidde 
van de banale, destijds bekende fabrieksproducten. Alles werd 
spoedig verkocht en nabesteld, zoodat de heer d nog 
een paar  werklieden erbij  moest nemen op het nauwe zoldertje. 

e „unskille d labourers''  werden inmiddels vervangen door 
voortreffelijk e koperslagers en een half jaar  nadat voor  't eerst 
de hamer een stuk koper  had aangeraakt, had de heer -
bord zes man aan 't koperslagwerk. 

Nog een half jaar  later  en het huis in de Nieuwe t was 
reeds te klein geworden, zoodat een huis aan de overzijde erbij 
moest worden genomen. 
Gedurende dat eerste jaar  sedert den aanvang van het werk, 
dat onverwacht zoo groote uitbreidin g zou krijgen , was er 
echter  binnen dat oude huis heel veel veranderd. 
Een teekenaar  van talent en oorspronkelijkheid, de heer 
F. Vaarzon l had zich aan de inrichtin g verbonden en vond 
er  werk genoeg. 
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j  ontwierp den ganschcn dag nieuwe modellen van voor-
werpen, die van koper  zijn te vervaardigen en die voorwerpen 
namen dagelijks toe in verscheidenheid. 
Sedert kregen de producten van de ateliers, die men „Cuprera " 
had gedoopt, hoe verschillend ook in grootte, vorm en bestem-
ming, het eigen artistieke stempel, dat ze behouden hebben. 

e vraag naar  het al meer  en meer  bekend geworden fabrikaat 
bleef sneller  stijgen dan de productie, het bedrij f riep om uit-
breiding, het werd veranderd in een naamlooze vennootschap, 
waarvan de heeren J. G.  en J. G. s directeuren 
werden; de beste machines werden aangeschaft om de meest 
gangbare modellen van den heer l met de. vereischte snel-
heid en in de vereischte hoeveelheden te kunnen uitvoeren. 

l het gebouw, voor  zoover  het niet werd ingenomen door  de 
nikkelinrichtin g was in gebruik gekomen, werd. zooals gezegd, 
al te klein en toen in November  1911 het groote huis aan de 
overzijde ging opnemen, wat geen ruimt e meer  vond in het oude 
en de koperslag-inrichting dus ongeveer  drie maal grooter  werd, 
begreep men reeds, dat ook deze uitbreidin g weldra door  een 
nog grootere moest worden gevolgd. 

Nog geen jaar  had de nieuwe toestand geduurd toen reeds de 
plannen ontstonden voor  den bouw van een geheel naar  de ei-
schen des tijd s ingerichte, daartoe van den grond af gebouwde 
fabriek. 
Begin Januari werd reeds in de nieuwe fabriek gewerkt. 
n de ruime en goed verlichte hall krijg t de bezoeker  al dade-

lij k een fraaie proeve van koperbewerking te zien in de koperen 
plafondlamp in de kap van den hoogen hall. 
Ook vindt men een mooie koperversiering aan de leuning van 
de trap die naar  de toonzaal voert. 

r  in deze groote ruimt e de zaal is 25 bij  14meter  leertmen 
eerst goed het koper  waardeeren als het materiaal bij  uitstek 
voor  fraaie en practische voorwerpen van huiselijk gebruik. 

r  ziet men lange rijen van lampen, alle. van koper, maar  in hoe 
groote verscheidenheid van vorm. ornament en tinten vooral! 
En behalve lampen voor  electrisch licht, gas, petroleum enz., 
zijn er  even lange rijen van haarden en haardstellen, allerlei 
soort van bakken en doozen, schoorsteenversieringen, rookstel-
len enz. enz. 

t meest karakteristiek zijn hier  de vier  modelkamers in ver-
schillenden meubileeringsstijl en waarin schier  alle huisraad 
van koper  is of met koper  versierd. 
Overigens zijn de bovenverdiepingen van het gebouw ingeno-
men door  de werkplaatsen en de machines, welke het koper 
snijden en knippen vouwen en rollen en niet te vergeten: de 
teekenkamer waar  de heer l troont, die steeds uitdenkt, 
wat anderen later  moeten verwezenlijken. 
Gelijkvloer s vindt men achter  de vestibule de vergroote nikkel-
inrichtin g met wat daarbij  behoort en een smeltoven, die een 
groote verhittin g kan bereiken. 

E . 

E 1 

n den ouden tij d moest men op zijn kantoor  hebben 
5S een brandkast, ter  berging van geld en geldswaar-

dige papieren. e kast was echter  nooit bijzonder 
flflj  groot, d. w. z. had geene groote nuttige binnenruimte; 

't gevolg was, dat verscheidene boeken en bescheiden, welke 
men niet zou kunnen missen, noodgedwongen in gewone kasten 
moesten worden opgeborgen. 

s gedurende eenige jaren is in dit euvel voorzien en wel 
door  de door  ons in den handel gebrachte akten- en documenten-
kasten. 

l van dit artikeltj e is daaromtrent iets mede te deelen. 
n kan tegenwoordig de brandkasten in twee groote, scherp 

onderscheiden soorten verdeelen.nl. in die gefabriceerd volgens 
het difcwandig- en die behoorende tot het tfnnwandig systeem. 
Tot het dikwandig systeem worden gerekend die kasten, die uit 
eene samenvoeging van stalen platen bestaan en waar  als iso-

e massa is ge-
brui k gemaakt van asch. 
aluin, etc, vormende de 
z.g.n. stoomontwikke-
lende vulling. 
Bij  ons dunwandigsys-
teem bestaat de kast ook 
uit stalen platen,doch de 
isoleerende massa be-
staat uit hout. 

r  wij  meenen. dat de 
meeste menschen lee-
ken zijn op dit gebied, 
daardoor  bijna altij d 
koopen op goed vertrou-
wen of wel hunne keuze 
baseeren op vooroor-
deel, voortspruitende uit 
onbekendheid, willen 
wij  op de voor- en na-
deden der  beide syste-
men hier  wat verder 
ingaan. 

Bij  debrandkastenfabri-
cage komt het er  op aan, 
de warmte van buiten 
komende, zooveel mo-
gelijk van de binnenruimte te isoleeren. 
Een algemeen bekend feit is het, datstaai eene zeer  goede warm-
tegeleider  is en waar  nu alle brandkasten bestaan uit stalen 
wanden, moest men een middel aanwenden, de door  deze platen 
geleide warmte door  eene tuss'chenvulling terug te houden. 
Bij  het dikwandig systeem bestaat als boven gezegd de vullin g 
uit asch, aluin etc. e vullin g bevat vochtige bestanddeelen. 
die wanneer  de kast van buitenaf sterk verhit wordt, stoom ont-
wikkelen; de fabrikanten beweren nu, dat ook deze stoom iso-
leert ; zij  komt dus de overige isolatie te hulp. 

e nadeelen hieraan verbonden zijn echter  niet gering, n. 1. 
1°. zal de vulling na verloop van tij d verzakken, waardoornavul-
len noodzakelijk wordt, anders zou men aan de bovenzijde der 
kast een gedeelte krijgen zonder  isolatie ; 

2". veroorzaakt de vocht uit de vulling roest, die, zooals bekend, 
eenmaal aanwezig, steeds verder  invreet. 
3". is de aldus gebezigde vulling enorm zwaar  en bedraagt alleen 
bijna -:i  van het totaal gewicht van de kast. t dit groote 
gewicht een nadeel is, zal ieder  toegeven, die zulk een kast 
kocht en verplicht was ze op eene bovenverdieping optestellen ; 
de kosten zijn niet gering en eventueel verplaatsen geeft groote 
mueielijkheden. terwij l zeer  vaak de vloeren erniet op berekend 
zijn zulk een groot gewicht over  eene kleine oppervlakte te 
dragen. 

Behalve deze nadeelen heeft het dikwandig systeem nog dit 
tegen, dat de nuttige bergruimte klein is. 

n zal zich afvragen, waarom er  dan nog menschen zijn, die 
zulk eene kast koopen; wij  antwoorden ; omdat zij  met de fabri -
cage-bijzonderheden niet bekend zijn en omdat de menschen nog 
teveel geïmponeerd worden door  zulk eene kolussus en daaraan 
te spoedig hun vertrouwen schenken. Volgens de leeken moet 
zulk eene groote. zware, dikke kast wel soliede zijn. 
Bezien wij  nu eens ons fabrikaat van dunwandig systeem. 
Zooals bovenaangegeven wordt daarbij  als isolatie hout ge-
bruik t en waartoe de fabrikan t is uitgegaan van de grondge-
dachte, dat hout is eene zeer  slechte warmtegeleider. Ter ver-
duidelijkin g raden wij  U aan een stukje ijzer  aan een uiteinde 
gloeiend te maken ; tracht men dit stuk aan de andere zijde niet 
de onbeschermde hand vast te houden, dan zal men dit niet lang 
kunnen volhouden, daar  het geheele stuk spoedig gloeiend is. 
Een lucifer  kan men daarentegen tot het uiterste vasthouden, 
zonder  zich te branden. 

e worden nu onze kasten gefabriceerd? 

Eerst wordt gebouwd de binnenkast. die is gemaakt van eene 

illllllJJJllJilllJJJJJlJ(lllJJ)IIIJlJIIJJJJJIJ]lllMHilJflllJI.IJIIIIIIJlJlJl l 

Theeblad met servies; uit de Ateliers van metaalbewerking : „Cuprera "  te 's-Gravenhage. 

bijzondere, oude houtsoort en welk hout is geïmpragneerd 
waardoor  het absoluut brandvri j  is. 

t geïmpragneerde hout nu vertoont de eigenschap, dat het 
zijne brandvrijhei d behoudt, zoolang het niet aan de lucht is 
blootgesteld; om dit te bereiken, wordt het geïmpragneerde hout 
aan eene zijde bestreken met brandvrij e verf; deze zijde vormt 
later  het binnengedeelte van de kast. Nu rest nog de buitenzijde 
van de lucht af te sluiten en daartoe wordt op eenige milimeters 
afstand van de houten kast, een stalen kast omgebouwd, op 
deze stalen wand volgt eene mineraal isolatie en daarna nog een 
stalen wand. 
Bezien wij  nu de constructieteekening, dan blijk t dat we hebben 
van buiten gerekend: a. stalen wand; 6. isolatie door  mineraal 
vulling ; c. stalen wand; d. isolatie door  lucht en ten slotte e. ge-
ïmpragneerd houten brandvrij e binnenkast. 
We zie . dan tevens, dat door  de gevolgde constru< tie de stalen 
wanden, telkens afwisselende met isolatie, niet dik behoeven te 
zijn (hoe minder  geleiders hoe beter) en dat dus daardoor  de 
totale wanddikte ook niet groot wordt. Tegelijk kunnen wij  op-
merken, dat de kast na sluiting overal hout op hout vertoont, 
ergo is de isolatie volkomen; de openingen langs de deuren zijn 
zoodanig geconstrueerd, dat de warme lucht wel uit de kast kan 
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Trap-lamp in de fabriek „Cuprera "  te 's-Gravenhage. 

gaan. zonder  deze te beschadigen, maar  dat heete lucht van 
buitenaf niet naar  binnen kan dringen. 
't Gevolg van dit alles is dus: lichter  gewicht, grooter  bergings-
ruimte, absolute zekerheid tegen brand, besliste valvrijheid , 
daar  de houten kast een geheel vormt, die niet zooals bij  andere 
fabrikaten gebruikte vullin g kan nazakken en dus helpt bij  val-
len het geheel intact te houden en last not least is door  de be-
sparing aan materiaal de mogelijkheid geopend tot goedkooper 
fabriceeren. 

Wij  hebben nu gevolgd de fabricage van de brandkasten, zooals 
die door  vele menschen gebruikt kunnen worden, gelijk wij  in 
den aanvang hebben aangetoond, om hunne dokumenten etc. 
voor  brand te beveiligen. 
Als bijzonderheid kunnen wij  nog mededeelen, dat wij  er  in ge-
slaagd zijn brandvrije roljaloeziesluiting te maken voor  de kas-
ten, die geplaatst moeten worden in kleine lokalen en van welke 
spciale sluiting wij  de eenige fabrikanten zijn. 
Behalve op het fabriceeren van kasten, waarborg biedende tegen 
brand, moeten de fabrikanten er  zich ook op toeleggen kasten te 
maken,die behalve deze zekerheid, ook beveiliging bieden tegen 
inbraak; en waar  de tegenwoordige inbreker  zich bedient van 
de meest moderne gereedschappen en hulpmiddelen, heeft het 
maken van voldoende zekerheid daartegen een punt van ern-
stige studie uitgemaakt. 

Wij  kunnen verklaren er  in geslaagd te zijn eene kast te fabri -
ceeren. die de geëischte zekerheid biedt. 

e kast wordt daartoe voorzien van een staalpantser, dat on-
aantastbaar  en niet te vernielen is, terwij l ook nog de kast be-
schermd kan worden tegen thermiet en steekvlam (de voor-
naamste hulpmiddelen van den modernen inbreker). 

e laatstbedoelde kast is door  de aanwezigheid der  speciale 
platen iels meer  dikwandigen wordt door  velen om hare uiterste 
soliditeit en goed gedachte constructie gekocht. 
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Vermelden wij  ten slotte, dat wij  ook speciale muurkasten, kaar-
te nkast en, kasten om in meubelen te plaatsen en kassetten,alle 
brandvri j  fabriceeren, terwij l de laatste ook tegen diefstal kun-
nen worden beschermd, dan meenen wij  een voldoende over-
zicht te hebben gegeven van hetgeen wij  in den handel brengen. 
Onze uitgebreide prijscourant wordt gaarne belangstellenden 
toegezonden. 
Station de Bilt , t 1914. . B. GOETTSC  &  Co. 

Hoofdagenten der  Geldschrank-
fabrik Adolphs & Co. G. m. b. H.  Ost. 

m . B 
Officieele . t Genootschap „Architectur a et Amicitia " 
heeft een vergadering uitgeschreven, op Woensdag 8 April  ten 
8'  ure n m. in de groote zaal van het American l te Amster-
dam, waar  de heer . N. d t een lezing met lichtbeel-
den zal houden over: Officieele

e besturen van zuster-vereenigingen zijn uitgenoodigd deze 
vergadering te willen bijwonen. Verder  kunnen de leden der 
zustervereenigingen (dus ook van de . tot bevordering der 
Bouwkunst) tot een beperkt aantal geïntroduceerd worden. Zij 
moeten zich hiertoe vervoegen bij  het bestuur  van A. et A. op 

g 6 Apri l tusschen 8 en 10 uur  n.m. in „Parkzicht" , -
bemastraat, Amsterdam. e volgende motie zal gesteld worden: 

e aanwezigen ter  vergadering, gehouden door  het Genoot-
schap .Architectur a et Amicitia "  op den 8sten Apri l 1914 in het 
American l te Amsterdam, noodigen het Bestuur  van het 
Genootschap uit, ten spoedigste in overleg te treden met de 
besturen van andere arch'tecten organisaties, ten einde te over-
wegen welke middelen de gezamenlijke architecten van d 
moeten aanwenden om te bevorderen, dat de hoogst belangrijke 
bouwplannen voor  de uitbreidin g der  regeeringsgebouwen bij 
het Binnenhof te 's Gravenhage, aan een particulieren architect 
zullen worden opgedragen. 

Zi j  toch zijn van meening, dat de opdracht voor  deze bij  uitstek 
nationale en representatieve bouwwerken, slechts mag worden 
gegeven aan een van s eerst en meest representatieve 
bouwmeesters. Zij  achten verder  het referendum in eigen krin g 
het meest aangewezen middel om tot de keuze van dien bouw-
meester  te geraken, en het sterkste middel tevens om den ge-
kozene met aandrang bij  's lands g voorde uitvoering 
van deze opdracht aan te bevelen". 

Teckeiischooi voor . a Costastraat 64, 
Amsterdam. Zomerochtendcursus. Aan bovengenoemde 
school worden de volgende vakken onderwezen: 

t teekenen van vlakke figuren naar  plaat en van eenvoudige 
voorwerpen naar  de natuur. 

t rechtlijni g teekenen. 
t teekenen en styleeren van planten, bloemen, vlinders en 

vogels naar  de natuur. 

t ontwerpen van ornamenten, met het oo,j  op het vak van de 

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 ƒ 2.50. 
e aanvang van den cursus is bepaald op 5 . 

g dagelijksch bij  den concierge aan het schoolgebouw. 
Belangstellenden worden uitgenoodigd, de tentoonstelling van 
werkstukken, vervaardigd in den afgeloopen winter-cursus, die 
gehouden zal worden Zondag 5 Apri l van 2 4 en g 6 
Apri l van 10 12, 2 4 en 7 9, te komen bezichtigen. 
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: . Verkiezing . 
Voorstellen Alg. . Conflict Schoonheids-

commissie. Jaarverslag Afdeelingen. —  G E -
. Over e en e Bouwkunst, door  W. 

. . Slot s te , Arch, de s 
en Overeijnder. e Verwarmin g en Ventilati e in de nieuwe 
Effectenbeurs, te Amsterd. door . Erikstrup . t Jaarboekje 
voor  Beeldende . Oproeping. Ber. - t een plaat. 

. 
Verkiezing . 
n verband met het afnemen der  examens voor  Bouwkundig 

Opzichter, Bouwkundig Teekenaar  en Ouderbaas. welke exa-
mens dit jaar  ten gevolge van de volledige splitsing n schrifte-
lij k en mondeling gedeelte veel meer  arbeid vergen dan in 
voorafgaande jaren; en in verband met de disorde ontstaan in 
den gang van zaken der . ten gevolge van den plaats gehad 
hebbenden binnenbrand, waren in den maand t de arbeids-
krachten van de . dusdanig in beslag genomen, dat de voor-
bereiding tot het houden van een g in 

t niet voldoende kon plaats hebben. 

t r  heeft g 7 Apri l j.1. weer  vergaderd, en 
het heeft daarop den datum voor  de Alg. , welke 
niet eerder  kon worden bepaald, vastgesteld. Waar echter  het 
Alg. . . voorschrijf t dat het tijdsti p der  verkiezing van 

n minstens 2 maanden vóór het vastgestelde 
tijdsti p gepubliceerd wordt in het orgaan der . besloot het 

r  de Alg. i vergadering te houden in Juni en wel 
op  11 Juni a.s. 

t r  ging hiertoe te eerder  over, aangezien de heer 
J. A. G. van der  Steur  bij  schrijven van 4 Apri l te kennen heeft 
gegeven, dat hij  als li d van het r  bedankt. 

r  de Alg. ^  te bepalen op 11 Juni a.s. werd 
het mogelijk, ook nog de verkiezing van 1 d 
voor  de vacature-v. d. Steur  te doen plaats hebben. 

e Agenda der  Alg. g zal spoedig gepubliceerd 
worden. 
n verband met het bovenstaande en met het oog op de verkie-

zing van 5 , wordt in herinnering gebracht, 
dat het Alg. . t bepaalt, dat de candidaatstelling 
voor  het r  geschiedt door  minstens 10 Architect-

n of door  een wettige vergadering van de n 
eener  Afdeeling, speciaal tot dat doel geconvoceerd. 

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 aansluiting hiermede wordt medegedeeld, dat op de Alg. 
g 5 leden voor  het r  gekozen moeten 

worden, tengevolge van het periodiek aftreden der  heeren S. E 
, . OTTE N en JAN . welke heeren herkiesbaar 

zijn en van de heeren W. T en J. A . G. VA N . 

die als lid van het r  hebben bedankt. 
t het oog op den datum, vastgesteld in het Alg. . -

ment worden de candidaatstellingen ingewacht tot uiterlij k 
Woensdag 22 April  a.s. bij  het bureau der . -
nixstraat 402, Amsterdam. 
Voorstellen Alg. . 

t volgend artikel van het Algemeen . t in 
herinnering gebracht. 

. 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 toelichting en, zoo noodig, een 
praeadvies van het , in het Orgaan der -
pij  worden bekend gemaakt. 

Conflict Schoonheids-Commissie. t volgende schrijven is 
ontvangen: 

Amsterdam. 1 Apri l 1914. 
Naar  aanleiding van Uw schrijven, dd. 21 t j.1.. hebben wij 
de eer  U te berichten, dat, zooals ook blijk t uit de gevoerde 
onderhandelingen over  een nieuw t voor  de „Schoon-
heidscommissie", wij  haren arbeid waardeeren en dus gaarne 
onze medewerking toezeggen om hare positie beter  te regelen. 

e noodige voorstellen daartoe kunnen spoedig tegemoet wor-
den gezien. 

Van de mededeeling, dat de leden der  Commissie, in afwachting 
van dit antwoord, zich op Uw verzoek bereid hebben verklaard 
hunne functie te blijven waarnemen, namen wij  met voldoening 
kennis. Wij  vertrouwen, dat de Commissie daarin aanleiding 
moge vinden om haar  mandaat te vervullen totdat de nieuwe 
regeling zal zijn tot stand gekomen. 
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Een verzoek van gelijke strekking is door  ons gericht tot het door 
ons aangewezen lid der  Commissie, den heer  A. Salm G.Bzn. 
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, (get.) . 

de Secretaris, (get.) J. A. B A Ë Z A . 

Aan de j  tot bevordering der  Bouwkunst; de Afdee-
ling Amsterdam der j  tot bevordering der  Bouw-
kunst ; het Genootschap Architectur a et Amicitia ; den Bond van 
Nederlandsche Architecten. 
Jaarverslag Afd'dingen . n besturen der  Afdeelingen van 
de j  tot Bevordering der  Bouwkunst wordt in her-
innering 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 werk-
zaamheid der  Afdeeling. 
Gaarne ziet het r  genoemde verslageaspoedjj  te-
gemoet, adres bureau der . t 402, Am-
sterdam. 

. 

I m OVE E EN 
E T 
 W. . , 

 van Gemeentewerken te
 der Genie. 

Vervolg van blz. 163. Slot. 

e Geniekazerne staat in een.der  welvarend-
ste Utrechtsche buitenwijken, welke zich 
voortdurend uitbreidt . Ten einde het kazer-
nement een architectonisch geheel van eenige 

beteekenis in zijn omgeving te doen zijn, achtte ik 
het in mijn ontwerp reeds direct gewenscht, de split-
sing in dezen paviljoenbouw niet zóó ver  door  te voe-
ren, dat daardoor  het bereiken van monumentaliteit 
zou zijn buitengesloten. n dit verband zocht ik naar 
een oplossing, waarbij  een der  samenstellende gebou-
wen op sprekende wijze èn door  zijn ligging nabij  den 
hoofdingang, èn door  zijn architectuur, het zwaartepunt 
in het geheele complex zou vormen. Zooals men uit de 
hierbi j  behoorende teekeningen zal zien, koos ik daartoe 
een gecombineerd wacht- en bureelgebouw; om het logi-
sche van deze samenvoeging te kunnen beoordeelen 
moet men zich rekenschap geven van de beteekenis van 
deze gebouwen in het kazernement. Een bureelgebouw 
vertegenwoordigt het opperste dienstgebouw,van waar-
uit het commando wordt gevoerd, waar  de teugels van 
het bewind samenkomen: het is dus in ideëelen zin zeker 
het aangewezen gebouw om in de architectuur  te domi-
neeren. t wachtgebouw is van veel minder  omvang: 
het is ingericht voor  den bewakingsdienst enhetis tevens 
het gebouw, waar  de soldaat zijn disciplinair e straffen 
ondergaat: het bevat derhalve localiteiten voor  de ka-
zernewacht en den wachtcommandant, en voorts, onder 
het onmiddellij k toezicht dezer  wacht, verschillende 
strafcellen. n verband met zijn beteekenis voor  den 
politiedienst is zijn situatie in den paviljoenbouw reeds 
a prior i aangewezen in de onmiddellijk e nabijheid van 
den hoofdingang, en daardoor  rijs t feitelij k een archi-
tectonisch conflict, omdat dit gebouwtje, dat toch in 
hoofdzaak een huis van bewaring is, uit een bouwkundig 
oogpunt zeker  niet in die mate op den voorgrond be-
hoort te treden. n een volkomen vrijstaand kazerne-
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complex, dat wel in de nabijheid van, doch niet in een 
bebouwd stadsgedeelte is gelegen, behoeft dit niet zoo 
storend te werken, omdat een dergelijk complex van 
alle zijden meer  overzichtelijk is, en uit alle richtingen 
meer  als een architectonisch geheel wordt beschouwd. 
Wanneer  echter, zooals hier, de kazerne is gelegen in een 
bebouwde stadswijk, dan mist men een dergelijke over-
zichtelijkheid en dan dient men zulk een wachtgebouw-
tje, dat toch feitelij k niet veel belangrijks is, op deze 
voornaamste plaats in het gebouwencomplex liever  te 
vermijden; dan is er  in artistieken zin behoefte aan een 
waardevoller  bouwwerk op die plaats. 

e teekeningen zullen doen zien, dat mij  bij  de verdere 
uitwerkin g van dit plan het burchtgebouw voor  den 
geest stond, met het voorgebouw nabij  de ophaalbrug 
over  de ringgracht, met zijn besloten binnenplaats, kort -
om met geheel zijn intieme architectuur. k trachtte de 
afsluitende beteekenis te doen uitkomen, door  het bouw-
werk als poortgebouw zich over  den ingang te doen 
verheffen; daarbij  achtte ik een symmetrische oplossing 
een juiste karakteriseering van het centrale beginsel. 
Bovendien was zij  in volle harmonie met de als het ware 
symmetrische organisatie van het t Genietroe-
pen, dat in hoofdzaak uit twee, min of meer  gelijkwaar-
dige Bataljons bestaat. Een juiste distributi e is in een 
bureelgebouw een even gewichtig als moeilijk vraagstuk, 
voor  welks oplossing de architect allereerst volkomen 
op de hoogte dient te zijn van de diensteischen, die 
vorderen, dat de vertrekken voor  de autoriteiten, die in 
het nauwste dienstverband tot elkander  staan, ook het 
dichtst bij  elkaar  worden gegroepeerd. 

e overweging kan wel tot een practische oplossing 
leiden, maar  waarborgt op zichzelf nog geen distributi e 
die aesthetisch waardevol is, omdat hier, evenals overal, 
de kunsteisch boven de nutsvraag uitgaat. Naar  mijne 
meening is hier  een artistieke voorwaarde, dat de bu-
reelen zóódanig in den bouw zijn gedistribueerd, dat 
hun plaats in het gebouw, wat de architectonische 
waarde betreft, in zeker  verband staat tot den rang van 
den gebruiker. Nu is het mij  zeer  goed bekend, dat een 
hooger  geplaatst officier  of ambtenaar  zich niet achteraf 
gesteld zal gevoelen, wanneer  zijn bureel een minder 
voorname plaats inneemt dan dat van een jongeren col-
lega ; ik durf zelfs beweren, dat hij , zonder  daarop spe-
ciaal te zijn gewezen, in den regel niet eens in staat is te 
beoordeelen, of althans niet zal opmerken, in hoeverre 
dit al of niet het geval zal zijn, omdat bij  de meesten 
daartoe het architectonisch inzicht ontbreekt. r  hij , 
die het gebouw ontwerpt; die alles te schikken en te 
ordenen heeft, dient te begrijpen, dat hier  een zaak van 
aesthetisch belang, speciaal voor  dit soort gebouw, is: 
„den keizer  te geven wat des keizers is", en hij  wetedat 
dit streven niet voortspruit uit een kleingeestig ontzag 
voor  machtsverhoudingen, maar  integendeel is een daad 
van artistieke consciëntie. En nu is mijn bezwaar, zelfs 
tegen de mijns inziens uitstekende Nijmeegsche kazerne 
voor  de e , dat ik zoodanige nauwge-
zetheid in geen enkel project zag geuit; en daarom acht 
ik dat ontwerp niet superieur  van planindeeling. 

Fig. 6C . (Naar  een waterverfteekening.) 
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Fig. 6. Poortgebouw voor  een nieuwe Geniekazerne. Ontwerp van W. . . 

k heb getracht met de hierboven ontwikkelde aesthe-
tische eischen zoo volledig mogelijk rekening te houden, 
en ontwierp daartoe op den beganegrond in symmetri-
sche, dus gelijkwaardige ligging, de beide bataljonsbu-
reelen; de vertrekken voor  de béide bataljonscomman-
danten, voor  de hoogste autoriteiten dus, zijn hierbij 
eenigszins van de verkeerswegen in het gebouw verwij -
derd gehouden, waardoor  aan deze bureaux duidelij k 
een zeker  cachet wordt verleend. Nabij  den hoofdingang, 

ter  weerszijden van de voorpoort, zijn de wachtlokalen 
gelegen, van waaruit twee overdekte baksteengalerijen 
uit het gevelvlak vooruitspringen, die in verband met 
hun bestemming tot overdekte wandelplaats voor  op 
wacht staande manschappen, decoratief kunnen werken. 
Verder  bevat de beganegrond lokaliteiten voor  militai r 
gerechtelijk onderzoek, voor  den geneeskundigen dienst 
en voor  de administratie. r  verschillende toegangen 
zijn verschillende bureelcomplexen afzonderlijk toegan-
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kelijk , en dus zeer  gemakkelijk van buiten bereikbaar; 
daardoor  wordt een te druk verkeer  binnen het gebouw 
voorkomen. n het algemeen behooren in dergelijke cen-
tral e bureelgebouwen vele toegangen te worden aange-
bracht, ook omdat er  steeds vele diensten zijn, die meer 
op zich zelf staan, en waarvoor  derhalve een gemakke-
lijk e bereikbaarheid der  bureelen van buitenaf belang-
rijke r  is dan de inwendige samenhang met die van ove-
rige diensten. 

e beide vleugelgebouwen bevatten de noodige arrest-
lokalen, die op duidelijk e wijze in de uiterlijk e archi-
tectuur  tot hun recht komen; uit disciplinair e overweging 
zijn de lokalen voor  de onderofficieren en die der  man-
schappen gescheiden gehouden. Voorts zijn in deze 
vleugels aangebracht de stal met de daarbij  behoorende 
vertrekken voor  de paarden van officieren, die in het 
gebouw hun dienstvertrek hebben, alsmede magazijnen 
voor  brandbluschmiddelen, enz. die in het onmiddellij k 
bereik van de kazernewacht moeten zijn. 
Aan het hoofd van het geheele regiment, en dus onmid-
dellij k boven de beide bataljonscommandanten, staat 
de regimentscommandant; een blik op de planindeeling 
der verdieping zal doen zien, hoe het ruime vertrek voor 
deze autoriteit inderdaad een waardige plaats, in de as 
van het gebouw, heeft verkregen, van waaruit hij  een 
overzicht over  het geheele kazernement heeft. e overige 
voor  het regimentscommando benoodigde bureelen 
groepeeren zich rondom het zijne. t dit bureel maakt 
aan den voorgevel evenwicht de groote vereenigings-
zaal voor  officieren, welke zaal duidelij k het hoofdmo-
ment in de buitenarchitectuur  vormt. Annex aan deze 
zaal, met uitzicht op de binnenplaats, is een overwelfd 
restauratiezaaltje ontworpen ten gebruike van officie-
ren, die in verband met hun dienst in de kazerne moeten 
koffiedrinken . t hoofdgebouw bevat verder, we-
derom in symmetrische ligging, evenwaardige bureelen 
voor  de spoor- en telegraafafdeelingen; op de verdie-
ping der  vleugelgebouwen zijn in hoofdzaak de afzon-
derlij k bereikbare teekenzalen ontworpen, waaraan 
deze beide diensten behoefte hebben. 
k wijs hier  uitsluitend op de voornaamste punten van 
deze inwendige indeeling; de uitwendige architectuur 
is in nauw verband hiermede ontwikkeld. e torenbouw 
in de as, in harmonie met de planindeeling, achtte ik bij 
dit centrale gebouw, zooal een luxe — ofschoon hij  tevens 
dient tot opneming van brandvrij e archieven dan toch 
een element van symbolische waarde, dat bovendien 
aan een slap, weinig karakteristiek stadsbeeld, zooals de 
meeste moderne buitenwijken helaas vertoonen, ten 
goede zou kunnen komen. e beide hoektorentjes op de 
vleugels dienen niet zonder  meer  tot verlevendiging van 
het silhouet, maar  zijn noodzakelijke begrenzingen van 
het gebouw, omdat daarin trappen zijn ontworpen die 
vanuit de teekenzalen toegang geven naar  horizontale 
dakvlakken, waarop gelichtdrukt kan worden. 
k zou aan den torenbouw een opmerking van alge-
meene strekking willen vastknoopen. Wij  leven ge-
lukki g in een tijd , waarin de oogen opengaan voor  de 
schoonheid en de waarde van een vak, dat langen tijdi s 
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genegeerd geworden; ik bedoel de stedebouwkunst. Een 
gevolg van de bestudeering van denbouwkunstigen op-
zet van een stad of stadsgedeelte in zijn geheel, dient 
mede dit te zijn, dat men niet alleen aan bouwblokken 
en straten, zooals men dat in d gelukkig 
reeds durf t te doen, zeer  beslist uitgesproken archi-
tectonische voorwaarden stelt om die elementen op 
juiste, vooraf overwogen, wijze te doen medewerken 
aan de vorming van het bedoelde, harmonische geheel, 
doch dat men ook van groote bouwwerken gaat ver-
langen, dat zij  in decoratieven zin een bepaalde taak 
in het stadsbeeld vervullen. m dient een belang-
rij k bouwwerk ook alweer  niet te zijn opgelost uitslui-
tend voor  zich zelf, maar  het kan gewenscht zijn dat het 
kwaliteiten bezitte, die meer  in het bijzonder  gericht 
zijn op de verheffing der  schoonheid van het stads-
beeld. 
n dit verband dienen wij  te wijzen op het buiten-

gewoon decoratieve vermogen, dat een domineerend 
punt, een torenbouw, in een stadsbeeld kan bezitten. 
Wi j  behoeven daarbij  niet alleen te denken aan onze 
kleine gemeenten, waar  de dorpskerk eenvoudig het 
karakteristiek e is in haar  gansche omgeving; maar 
kunnen ons talrijk e voorbeelden der  grootere steden 
voor  den geest brengen: , waar  de prachtige 
stadhuistoren een machtige bekoring verleent niet aan 
één stadsbeeld, maar  aan tallooze perspectieven; Am-
sterdam, met zijn schitterende renaissance torens; 
Brussel, waar  de imponeerende koepel van het Palais 
de Justice vanuit bijna ieder  punt het stadsbeeld be-
heerscht als een fabelachtige bekroning; fabelachtig 
niét alleen door  zijn grootschheid, maar  ook door  het 
geheimzinnig waas, waarmede hij  op grooten afstand 
overgoten schijnt, en waardoor  al het scherpe van het 
contrast met de ijl e luchten rondom hem opgeheven 
wordt. . . . t zijn inderdaad dankbare gegevens voor 
een stadsaspect, waarvan men zoo volledig mogelijk 
gebruik dient te maken. Natuurlij k bedoel ik niet elk 
gebouw van eenigen omvang met een toren te belasten; 
waar  daartoe echter  voor  het gebouw op zich zelf eeni-
ge aanleiding bestaat, daar  kan het echter  voorkomen 
dat een torenbouw juist nog meer gewenscht is in ver-
band met de omgeving. 

e acht ik overigens dit ontwerp voldoende 
toegelicht; het is mij  allerminst te doen geweest om 
eigen werk op den voorgrond te stellen, maar  het in het 
algemeen spreken over  beginsels, en niets meer  dan dat, 
bevredigt mij  niet; het is mij  veeleer  een behoefte van 
het algemeene in het bijzondere te treden, en het bijzon-
dere blijk t het duidelijkste in de oplossing van een be-
paald geval, onder  bepaalde omstandigheden. Nu mijn 
werkkrin g mij  andere vragen stelt, zal ik mijn voor-
nemen, meerdere dergelijke gevallen op het gebied van 
kazernearchitectuur  uit te werken, niet meer  kunnen 
uitvoeren. k laat zoodanigen arbeid, die mij  zeer  heeft 
geboeid, over  aan mijn oud-collega's bij  de Genie, in vol 
vertrouwen, dat er  onder  hen zijn, die hun tij d en hun 
werkkracht zullen wijden aan de ontwikkeling hunner 
gaven ten dienste van dit hoogst belangrijke vak, waar-

in nog zooveel moet worden ge-
werkt , en waarin te werken zoo 
loonend is. 
n dit verband meen ik met een 

enkel woord terug te moeten ko-
men op het onlangs in de nummers 
1 t/m 3 van dit Weekblad gepubli-
ceerde artikel van den r  W. F. 
C. Schaap, getiteld: „Wi e is de 
stedenbouwer", voor  zoover  dat 
schrijven te beschouwen is als een 
nogal felle aanval tegen het wa-
pen der  Genie, en de schrijver  zich 
ten doel stelt, de geringe geschikt-
heid van den genie-officier  als in-
genieur  en als architect aan te 
toonen. t ik de eer  had, zelf bij 
het wapen der  Genie te dienen, 
belet mij  niet op dat onderwerp 
nader  in te gaan: mijn opmerkin-
gen toch zijn evenmin als die van 
den r  Schaap, van persoonlij-
ken aard, doch dienen in alge-
meenen zin te worden opgevat. 

e Arnhemsche r  van 
Gemeentewerken beschouwt, op 
grond hunner  opleiding, de genie-
officieren als -de zwakste broe-
ders"  in het gezelschap met ci-
viele en bouwkundige ingenieurs, en acht dat, wat het 
architectonische gedeelte betreft, geen wonder, als men 
bijv . bedenkt, dat de genieofficier  in zijn geheele oplei-
ding slechts 22 uren college krijg t in architectuur. 

e vermelding van dit feit brengt in architectenkringen 
heel wat beroering, en tevens nogal wat pennen in be-
weging, die de vaklitteratuu r  verrijke n met eenige hoo-
nende artikelen. Edoch, die hoon is zoo weinig op zijn 
plaats. r  die van het technische leven in ons land 
op de hoogte is, weet dat de genieofficier  in het alge-
meen heeft bewezen, niet de zwakke broeder  te zijn 
naast de e gediplomeerden. e praktij k heeft 
bij  herhaling en overtuigend in het licht gesteld de vri j 
groote geschiktheid van genieofficieren niet alleen voor 
den dienst bij  hun eigen wapen, maar tevens in zeer  ver-
schillende en uiteenloopende takken van staats- en ge-
meentedienst. t is naar  mijn meening voor  een groot 
deel hieruit te verklaren, dat de genieofficier  reeds in 
zijn studietijd blijken heeft gegeven van te kunnen en te 
willen werken ; vóór den aanvang zijner  opleiding is er 
eene schifting geweest, die bij  geen andere technische 
opleiding bestaat. n het algemeen is het daarom dui-
delijk , dat het aan de toekomstige militair e ingenieurs 
verschafte onderwijs in vri j  goeden bodem valt, en 
vruchtdragend is. , bekwaamheid, geschiktheid 
zijn waarlij k niet evenredig aan het aantal college-uren, 
dat die kennis bijbracht . e talent heeft werkt immers 
zoolang het dag is, omdat het talent het streven naar 
ontwikkelin g in zich heeft. e r  Schaap kan niet 
ontkennen, dat uit het wapen der  Genie een betrekke-

s aan den Esschenweg te . Plan Begane grond en Verdieping. 
Schaal 1 op 200. Architecten: de s en Overeijnder. 

lij k vri j  groot aantal meer  dan middelmatig bekwame 
mannen zijn voortgekomen, en ook hij  zal wel een ver-
klarin g van dit feit hebben geweten. r  hij  spreekt 
alleen van een gedeeltelijk gebrekkige opleiding, en ver-
meldt dit feit niet, omdat zijn stuk öf oppervlakkig, öf 
tendentieus is. 
Wanneer  de r  Schaap zijn stelling aldus zou hebben 
geformuleerd: e genieofficier  (en de civiel ingenieur) 
is in het algemeen niet de aangewezen man om te wor-
den gesteld voor  de oplossing van belangrijke architec-
tonische vragen,"  dan zou daartegen weinig zijn in te 
brengen, behalve dat zij  op zich zelve van niet veel be-
teekenis zou zijn en dat men met deze bewering feitelij k 
een open deur  inrent. e stelling zou bovendien eerst 
dan de waarde van volledigheid verkrijgen , wanneer 
men er  onmiddellij k op t volgen: 
-Negentig procent van wat zich in ons land architect 
noemt, en zelfs een niet onbelangrijk deel der  bouw-
kundig ingenieurs is evenmin geschikt om dergelijke 
vraagstukken waardevol op te lossen". 

e r  Schaap bezit ongetwijfeld het bouwkundige 
inzicht, dat verwacht mag worden van iemand, die op 
den hem eigenen toon van gezag spreekt en schrijft , en 
hij  zal wel erkennen, dat het hierboven gepubliceerde 
werk, nl. de door  de Genie gebouwde Geniekazerne 
in het algemeen wel van dien aard is, dat menig archi-
tect en menig bouwkundig ingenieur  zich daarvoor  niet 
zou behoeven te schamen. Zal de r  Schaap niet 
erkennen de juistheid der  uitbreiding , die ik aan zijn 
bewering waag te verleenen, welke uitbreidin g den aard 
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s aan den Esschenweg te . Voorgevel, Schaal 1 
100. Architecten: de s en Overeijnder. 

van het door  mij  aangevallen gedeelte van zijn artikel 
ganschelijk verandert? Zal de r  Schaap niet wen-
schen te erkennen, dat van de zijde der  zoogenaamde 
architecten in het algemeen en zelfs van de academisch 
gevormde architecten, in ons land, juist in dezen tijd 
een zekere mate van bescheidenheid bijzonder  passend 
zou zijn? 
k meen niet de redenen te moeten ontwikkelen, die mij 
het stellen dezer  vraag in de pen geven, omdat de zaak 
daardoor  een persoonlijk karakter  zou kunnen verkrij -
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gen. Bovendien zal de r  Schaap, die in 
details van de opleiding der  genie-officieren 
op de hoogte blijk t te zijn, a fortior i niet onbe-
kend wezen met de wijze, waarop architecten 
en bouwkundige ingenieurs thans oplossen de 
zoo grootsche architectonische vraagstukken, 
die in ons land voor  korten tij d aan de orde 
waren en nog aan de orde zijn. "Waarlijk , in 
het kamp der  architecten diende geen spot te 
zijn en geen hoon. Wanneer  bij  het wapen der 
Genie op ongeveer  negentig officieren dri e of 
vier  in artistieken zin begaafde zouden zijn 
waarmede ik absoluut niet wil zeggen dat dit 
aantal in overeenstemming met de werkelijk -
heid is dan nog zou die verhouding mis-
schien niet eens ongunstiger  wezen dan bij 
onze zoogenaamde architecten. 
Wi e in waarheid geleid wordt door  de zucht, 
onze schoone bouwkunst te helpen vooruit-
brengen, en daarbij  geenerlei nevengedachten 
koestert, zal in de allereerste plaats dienen 
te arbeiden aan de verheffing van den archi-
tectenstand in het algemeen, waarin het, be-
houdens uitzonderingen natuurlijk , ernstig 
mangelt aan die cultuur , welke een breede, 
wetenschappelijke en artistieke opleiding on-
tegenzeggelijk vermag bij  te brengen; eene 
cultuur  die naar  mijn meening een voorwaarde 
is voor  waardevol, zelfbewust scheppen. 

n het mij  geoorloofd zou zijn, een ver-
klarin g te geven waarom de kazernearchitec-
tuur , die in ons land in den laatsten tij d de 
vergelijkin g met die van andere landen zeer 
goed kan doorstaan, toch nog niet op het peil 
is gebracht dat te bereiken is, gelijk ik dit hier-
boven trachtte te ontwikkelen, dan zou het 
deze zijn, dat tengevolge van daartegen be-
staande organisatorische bezwaren, bij  de 
Genie niet steeds ten volle gebruik kan wor-
den gemaakt van het artistieke vermogen der 
officieren, zoodat niet steeds de juiste man 
op de juiste plaats stond. n een korps, dat 
gesteld is voor  een zoo uitgebreiden techni-
schen dienst, zijn de organisatorische moeilijk -
heden begrijpelijkerwij s vele, maar  van de aan 
het hoofd staande autoriteiten kan men 
thans de oplossing van vele moeilijkheden 
verwachten. En ik acht mijn streven ruim -
schoots beloond, wanneer  ik er  door  mijne 

beschouwingen mede, zij  het ook slechts op bescheiden 
wijze, toe heb bijgedragen, dat deze bouwkunst in zui-
verder  banen worde geleid, niet het minst daardoor, 
dat in de toekomst meer  uitsluitend diegenen met den 
kazernebouw worden belast, voor  wie de beoefening 
dezer  architectuur  de bevrediging van een zeer  hooge 
behoefte is. 

op 

J 

J 

m S T E & 
0 . 2̂ 

N E S & . 

ijgaande photo en teekeningen zijn van 
een eenvoudig heerenhuis gebouwd in 
1913 aan den Esschenweg te . 

e gevel is opgetrokken in kleurigen bak-
steen (handvorm), heeft een plint van Zweedsch 
graniet, terwij l de banden, kraagsteenen, erker-
plaat en consolles in zandsteen zijn uitgevoerd. 

t dak is afgedekt met roode Silezische leipannen. 

E G EN -
E N E E EFFEC-

S T E
. . 

Vervolg van blz. 167. Slot. 

n ieder  lokaal is in het luchtafvoerkanaal eene 
jalouzieklep geplaatst. Voor  de uitstroomingsope-
ning boven het dak bevinden zich in deze afvoer-
kanalen goed afsluitbare kleppen, die van uit de 
centrale regelkamer worden ingesteld en dezelfde 
constructie hebben als de luchtinlaatkleppen (fig. 
11). Een dergelijk luchtafvoerkanaal met inge-
bouwde klep is te zien uit fig. 2 bij . Behalve de 
luchtafvoerklep U (fig. 1), die voor  de zomerventila-
tie van de groote beurszaal dient, zijn er  in het 
geheel acht luchtafvoer-verzamelkanalen, die alle 
van zoodanige kleppen zijn voorzien. 
Behalve voor  de regeling van den overdruk in de 
groote beurzaal en van de ventilatie in de betref-
fende lokalen dienen deze kleppen om op eene ge-
makkelijk e en doelmatige wijze de ventilatie buiten 
werking testellen, wanneer  deze niet meer  noodig wordt 
geacht. Voor  lokalen, die dagelijks worden verwarmd 
en geventileerd, behoeft de ventilatie slechts korten 
tij d voor  en na het gebruik in bedrij f te zijn. Blijf t zij  lan-
ger  in werking, dan zullen warmteverlies en onnoodig 
brandstofverbrui k daaruit voortvloeien. 

t is bijna niet doenlijk om in een groot gebouw als de 
beurs alle jalouziekleppen 's morgens door  eenen be-
diende te laten openen en 's avonds weer  te laten slui-
ten. Werd dit evenwel toch doorgeyoerd, dan zou dit 
tot nadeel hebben, dat de hooge kanalen zich 's nachts 
met koude buitenlucht zouden vullen en er  dan 's mor-
gens bij  het openen der  jalouziekleppen koude lucht 
naar  binnen inplaats van zaallucht naar  buiten zou 
stroomen. t spreek vanzelf, dat het tijdens dit omge-
keerd functioneeren der  afvoerkanalen in de nabijheid 
der kanaalopeningen niet uit te houden zou zijn van den 
tocht. r  nu, zooals reeds boven gezegd, in ieder  af-
voerkanaal eene goed sluitende klep is aangebracht, 
behoudt de lucht in deze kanalen dezelfde temperatuur 
als die in de lokalen en is men bij  het in bedrij f stellen 

s aan den Esschenweg te . 
Architecten: de s en Overeijnder. 

der ventilatie dus van een onmiddellij k en goéd werken 
verzekerd. 

e afvoerkanalen der  toiletten en W.C. monden uit in 
twee afzonderlijke verzamelkanalen. e maatregel is 
getroffen om te verhinderen, dat de afgevoerde lucht 
door  kanalen, die voor  de ventilatie van andere vertrek-
ken dienen, kan terugstroomen. Om nu te voorkomen, 
dat de lucht uit de W. C. en toiletten in de aangrenzende 
lokalen komt, moet er  in de eerstgenoemde ruimten 
een onderdruk tegen deze lokalen heerschen. t ge-
schiedt door  in de verzamelkanalen der  W. C. kleine 
afzuigventilatoren (-Sirocco") aan te brengen. 
n den zomer geschiedt de afkoeling der  beurszaal door 

's nachts, wanneer  de buitenlucht het koelst is, eene 
groote hoeveelheid van die lucht door  de zaal te blazen, 
waardoor  de muren worden afgekoeld en in staat zijn 
om tijdens het gebruik der  zaal de door  de aanwezige 
personen ontwikkelde warmte op te nemen. 

r  het verplaatsen der  afsluitkleppen van N naar  Ni 
en door  het wegnemen der  afsluiting bij  wordt de 
lucht door  een lang kelderkanaal naar  het stijgkanaal 
S gevoerd (fig. 13). Wanneer  de groote steenmassa 
's nachts goed wordt afgekoeld, is zij  geschikt om over-
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Fig. 14. 

dag eene groote hoeveelheid warmte uit de van buiten 
aangevoerde versche lucht op te nemen, welke warmte 
anders in de zaal zou komen. Op buitengewoon warme 
dagen moet de zonnewarmte door  jalouzien, enz. wor-
den geweerd. e vensters, die in het dak boven het pla-
fond van de zaal zijn aangebracht, moeten dan 's nachts 
worden geopend en over  dag weer  gesloten. r  in den 
zomer het temperatuursverschil tusschen de binnen-en 
buitenlucht gering is, zal er  weinig lucht door  de on-
dichtheden van de muren, vensters, enz. kunnen ont-
wij  ken. e is het noodig, de hoofdluchtafvoerklep 
U (fig. 1) te openen om eenen te grooten overdruk, die 
bij  deuren en passages hinderlij k kan zijn, te voorkomen. 
Tot nog toe bestonden er  nog geen automatisch wer-
kende ventüatieinrichtingen. t inregelen moet daar-
om door  het bedieningspersoneel geschieden en wel 
naar  verhouding tot de weersgesteldheid. r  alle 
voor  de ventilatie benoodigde controle- enregeltoestel-
len dagelijks ingeregeld moeten worden, zou deze inre-
geling alsook de controle over  het bedrij f bijna onmo-

gelijk zijn, wanneer  deze toestellen verspreid in het 
beursgebouw waren aangebracht. m wordt er  bij 
nieuwe groote gebouwen naar  gestreefd de controle-
instrumenten en regelinrichtingen op eene plaats te 
vereenigen. t is noodzakelijk om eene goed uitge-
voerde installatie ook doelmatig te kunnen gebruiken. 
Eene volledige centralisatie is eerst in de laatste jaren, 
sedert de daarvoor  benoodigde betrouwbare afstands-
meetinstrumenten bestaan, mogelijk geworden. n de 
nieuwe Effectenbeurs zijn deze aangebracht. Bij  cen-
tralisati e der  inrichtin g spaart men uit aan bedienings-
personeel. t bestaat voor  de geheele technische in-
stallatie uit een machinist, die gedurende den beurs-
tij d steeds in de centrale regelkamer aanwezig moet 
zijn, en een stoker, die de ketels bedient. Beide staan 
onder  toezicht van den hoofdopzichter. 
n de zich aan de zijde van de Warmoesstraat naast de 

ketelruimt e bevindende centrale regelkamer  zijn op 
een schakelbord (fig. 14) de volgende afstands-meet-
en instelinrichtingen aangebracht: 
1. een kastje met weerstanden voor  de thermometers; 

2. idem; 
3. een temperatuur-afleesapparaat voor  de afstands-

thermometers der  buitenlucht; 
4. een idem voor  die der  intredende lucht in de beurs-

zaal; 

5. een idem voor  die der  intredende lucht in de socië-

teit; 
6. een idem voor  die der  lucht op gezichtshoogte in de 

sociëteit; 
7. een idem voor  die der  lucht op gezichtshoogte in de 

beurszaal; 
8. een idem voor  10 gecombineerde afstandsthermo-

meters, die in verschillende lokalen en luchtkanalen 
zijn aangebracht; 

9. een idem; 

10. contacten voor  de temperatuur-afleesapparaten 3, 

4 en 5; 
11. idem voor  de temperatuur-afleesapparaten 6 en 7 ; 
12. 8; 

Fig. 15. 

13. - „  „  , - 9; 
14. een pneumometer, die de luchtsnelheid in het toe-

voerkanaal van de beurszaal aangeeft; 
15. een gecombineerde pneumometer, die de luchtsnel-

heid in het toevoerkanaal van de sociëteit en de 
lunchroom aangeeft; 

16. een pneumometer, die de luchtsnelheid in het afvoer-
kanaal van de beurszaal aangeeft; 

17. een micromanometer, die den door  den grooten ven-
tilator  te overwinnen weerstand aangeeft; 

18. een idem voor  den kleinen ventilator; 
19. een idem, die het drukverschil tusschen de binnen-

en buitenlucht (op vloerhoogte) aangeeft; 
20. een idem, die het drukverschil aangeeft tusschen 

buiten, luchtintrede binnenplaats en luchtuittred e 
beurszaal; 

. een afstandsstelinrichting voor  eene luchttoevoer-
klep bij  den grooten ventilator; 

. een idem; 

. een idem bij  den kleinen ventilator: 

. een idem voor  het noordelijk hoofdlucht afvoer-
kanaal ; 

V . een idem voor  het hoofdluchtafvoerkanaal van de 
lokalen der  rijkstelefoon; 

. een idem voor  het hoofdluchtafvoerkanaal der 
toiletten (Noord); 
. een idem voor  het oostelijk hoofdluchtafvoer-
kanaal (Warmoesstraat); 
. een idem voor  het hoofdluchtafvoerkanaal boven 

de hoofdvestibule ; 
. een idem voor  het hoofdluchtafvoerkanaal der 

sociëteit; 
X . een idem voor  het hoofdluchtafvoerkanaal der 

toiletten (Zuid); 
. een idem voor  het hoofdluchtafvoerkanaal der 
beurszaal; 
. een idem voor  het westelijk hoofdluchtafvoer-
kanaal ; 

Behalve deze toestellen zijn in de centrale regelkamer 
nog aanwezig: 
Een schakelbord met schakelaars, Voltmeter  en Ampe-
remeters voor  de verschillende electromotoren; 
een schakelbord voor  de lichtinstallatie; 
twee electrische klokken en een telefoontoestel met 
omstelapparaat voor  de verschillende hoofdlokalen ; 

e bekendheid met de op de verschillende plaatsen 
van het gebouw heerschende temperaturen alsmede 
met die der  intredende lucht maakt den grondslag uit 
voor  de regeling. m zijn de voor  de verschillende 
afstandsthermometers benoodigde zeven tempera-
tuurafleesapparaten in de centrale regelkamer ge-
plaatst. 
n fig. 1 zijn eenige plaatsen, waar  afstandsthermo-

meters zijn bevestigd, met T aangeduid. 
Een afstandsthermometer  bestaat uit een weerstands-
thermometer  en een afleesapparaat. Op de wijzerplaat 
van dit apparaat, hetwelk op willekeurigen afstand 
van den thermometer  kan worden aangebracht, kan de 
temperatuur  in de betrokken ruimt e direct worden af-
gelezen (fig. 15). 

e weerstandstermometer  heeft een betrekkelij k hoo-
gen weerstand van zuiver  platina in een metalen 
huls of cylindrische buis. e electrische temperatuurs-
coefficient van dezen weerstand is nauwkeurig vast-
gesteld. Uit dezen weerstandsthermometer  steken twee 
verlengstukken of klemmen, waaraan de naar  het af-
leesapparaat voerende leidingen zijn gesoldeerd of ge-
klemd. e stroom voorde afstandsthermometers wordt 
door  een kleinen accumulator  geleverd. Gedurende 
den tijd , dat deze accumulator  opnieuw moet worden 
geladen, hetgeen ongeveer  maandelijks moet geschie-
den, wordt hij  door  eenen reserve-accumulator  ver-
vangen. e afstandsthermometers zijn van de Firm a 

n &  Braun A. G. te Frankfur t . 
e pneumometer, die voor  het meten van de luchtsnel-

heden dient, bestaat uit een micromanometer  (fig. 16) 
) die op het schakelbord is aangebracht 

en een zoogenaamde pneumometerkop (fig. 17), die 

Fig. 16. 

loodrecht tegen de luchtstroom in het luchtkanaal is 
geplaatst en door  twee looden buizen met den micro-
manometer  is verbonden. e pneumometerkop brengt 
het door  de luchtstroom opgewekte stuwdrukverschil 
op de van eene snelheidsschaal (mtr-sec) voorziene 
micromanometer  over. 
n hoofdzaak bestaat de pneumometerkop uit een stuw-

schijf en de beide drukbuizen. e stuwschijf heeft een 
middellij n van 50 . en bestaat uit dri e aan elkaar 
gesoldeerde schijven. r  worden twee kleine 
kamertjes gevormd, die door twee gaatjes in verbinding 
staan met de lucht, die het toestel omringt, en door  de 
beide drukbuizen met de looden leidingen zijn verbon-
den. t deze instrumenten kan dus de luchtsnelheid 
en ook het per  uur  doorstroomende luchtkwantum wor-
den vastgesteld. r  P (fig. 1) is in het luchttoevoerka-
naal S en in het luchtafvoerkanaal U de plaats van 
een pneumometerkop aangeduid. 

e micromanometerinrichtingen dienen, om den over-
druk in het gebouw alsook het drukverschil voor  en ach-
ter  de ventilatoren aan te geven. Zij  bestaan uit een van 
eenedrukschaal(m/m -w.z.) voorziene micromanometer 
(fig. 16) ) en twee looden buizen, die op 
dezelfde hoogte in en buiten het gebouw, resp. voor  en 
achter  de ventilatoren, uitmonden. Aan het einde van 
iedere buis is een vernikkeld beschermingskorfje be-
vestigd. r . (fig. 2) zijn eenige plaatsen aangeduid, 
waar  het drukverschil kan worden gemeten. e pneu-
mometer- en micromanometerinrichtingen zijn van de 
firm a G. A. Schulze te Berlijn-Charlottenburg . 

e is in groote trekken deze moderne verwar-
mings- en ventilatieinrichtin g beschreven. Zij  is wel de 
eenige in haar  soort, welke tot nog toe in Nederland 
werd gemaakt. 

t is mijne bedoeling geweest, de inrichtin g zoodanig 
te beschrijven, dat zij  ook de belangstelling van niet-
verwarmingstechnici zou opwekken. Zonder  de mede-
werking van de zijde van den architect zou de verwar-
mingsingenieur  niet in staat zijn, de gewenschte resul-
taten met eene dergelijke installatie te bereiken. Wan-
neer  daarom de hier  beschreven inrichting , voor  zoover 
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dit in den korten bedrijfstij d is te be-
oordeelen, zoo uitstekend aan haar  doel 
beantwoordt, is dit voor  niet het ge-
ringste deel te danken aan de belang-
stelling, welke de bouwmeester  der 
beurs, de r  Jos. Th. J. Cuijpers, aan 
deze installatie heeft gewijd. r  deze, 
toen het nog tij d was, zich van deskun-
dige zijde liet voorlichten, werd het 
mogelijk om van het begin af aan re-
kening te houden met de eischen, die 
de verwarmings- en ventilatieinrich -
ting aan den bouw stelde. 
Gedurende de dri e maanden, die de 
beurs in gebruik is, heeft de werking 
der installatie natuurlij k nog geen juis-
ten indruk kunnen geven van de doel-
matigheid van alle onderdeelen der 
inrichting . r  moet nog minstens 
het zomerbedrijf worden afgewacht, 
terwij l ook het bedieningspersoneel 
nog den tij d moet hebben om vertrouwd 
te geraken met alle voorkomende ver-
schijnselen. 
Bij  gelegenheid van de plechtige ope-
ning der  beurs op g 22 -
cember  jl . was er  voor  den eersten keer 
een groot aantal personen in de beurszaal aanwezig. 

t bleek toen, dat de inrichtin g zonder  tocht of tem-
peratuurstijgin g functioneerde, terwij l ook het rooken 
niemand hinderde. Nadat den daaropvolgenden -
dagavond van half negen tot half elf bijna 5000 perso-
nen, waaronder  vele dames met bont- en pelswerk, de 
groote zaal hadden bezocht, was de zaallucht nog even 
aangenaam en frisch als voor  het bezoek. 
Ook sedert den 2den Januari jl. , nadat het dagelijksch 
beursverkeer  een aanvang nam, is het gebleken, dat het 
mogelijk is om aan alle billijk e eischen te beantwoor-
den, die zelfs gevoelige personen aan eene tochtvrij e 
ventilatie en aangename temperatuur  stellen. Ook na 
half drie, wanneer  er  in de beurs gerookt mag worden, 
beantwoordt de ventilatie volkomen aan haar  doel en 
voert de rook goed verdeeld af, zonder  dat er  hinder-
lijk e rookwolken ontstaan. 

t alles in aanmerking genomen, mag dus zeker  de 
verwachting worden gekoesterd, dat de volgens het 
bovenbeschreven princip e gemaakte verwarmings- en 
ventilatieinrichtin g in de nieuwe effectenbeurs te Am-
sterdam dit gebouw tot eer  zal strekken en door  den 
beursbezoeker  als een groot gerief zal worden gewaar-
deerd. 

's Gravenhage, t 1914. 

T E VOO
E . 

E -
N 1913, 

door . "w" . P. de Vries Jr . 
(Vervolg van blz. 104. Sloti. *) 

< e terugblik over  hetgeen 1913 ge-
 bracht heeft op kunstnij  verheid s-

' gebied richt zich in dit overzicht 
'  ia hoofdzaak op de in 1913 ge-

houden tentoonstellingen. t heele overzicht 
heeft veel van een klachtenboek; heel veel 
schaduwen, daartegenover  zeer  weinig licht. 
Vooraf gaat een critiek op de wijze, waarop 
het Vredespaleis is gemeubeld en ingericht; 
daar  waar  nu eens gelegenheid was voor  tal 
van kunstenaars om goed voor  den dag te 
komen, heeft men de geschilderde glazen aan 
een firm a opgedragen, in plaats dat men zich 
tot een kunstenaar  wendde ; de tapijten wer-

T
den voor  een deel in d gemaakt naar 
echt Oostersche motieven. 

e inzendingen van e kunstnij -
veren op de tentoonstelling te Gent waren 
versnipperd en vormden niet een afzonder-
lijk e groep, zooals daar  wel was een afzon-
derlijk e groep Nederlandsche schilderkunst. 
Op de . te Amsterdam was nergens 
gelegenneid om de Grafische -
heid tot haar  recht te doen komen. Te elf-

der ure is een afdeeling vrij e Grafische t gevormd; de 
boekversierings kunst had hier  echter  niet mogen ontbreken. Er 
wordt dan ook door  den overzichtschrijver  op aangedrongen dat 
men tijdi g er  bij  zal zijn om te zorgen dat men in 1914 te g 
weer  niet de ontwerpers gaat beschouwen als ongenoemde be-
dienden van steendrukkerijen en cliché fabrieken. Een verge-
lijkin g wordt gemaakt tusschen de schilderijen in het Amster-
damsen pavilloen op ENTOS door  den schilder e Smith, 
die bezwaarlijk wandschilderingen genoemd kunnen worden, 
en de betere decoratieve schilderingen op de overigens 
slordig van inrichtin g genoemde tentoonstelling van de Vrouw. 

e architect mag volgens den overzichtschrijver  zijn zorgen uit-
strekken over  het uitwendige, het inwendige vindt hij  meer  op 
den weg liggen van den interieur-kunstenaar, en den decorateur. 

r  wordt een punt aangeroerd, dat meermalen een verschil 
van meening uitlok t tusschen architecten en kunstnij  veren. Zoo-
dra er  figuratief beeldhouw- of schilderwerk bij  te pas komt 
ziet de architect wel in, dat dit buiten zijn bereik valt; e Vries 
wenscht in het belang van het artistieke resultaat, dat voor 
interieur s bij  onderlinge werk-overeenkomst ieders terrein 
zooveel mogelijk wordt afgebakend. 

Ware dit het geval geweest bij  de tentoonstelling van e Vrouw, 
dan zou deze er  niet zoo onverzorgd hebben uitgezien. t hier 
te lande op den duur  meer  samenwerking moet komen tusschen 
architect en kunstnijveren zullen de architecten zeker  wel wil -
len toegeven. e resultaten,die men in d door  samen-
werking verkrijg t zijn wel aanlokkelijk . e samenwerking zal 
echter  hier  te lande niet zoo spoedig algemeen worden,omdat de 
Nederlandsche Bouwheeren in den regel te weinig geld beschik-
baar  stellen, zoodat de architect — die nu reeds veel moeite moet 
doen om het werk uit de handen van onbevoegde bouwers en 
dergelijke te houden al te dikwijl s moet cijferen en nog eens 
cijferen, om met de beschikbare geldmiddelen rondte komen. 

n echter  de financieele zijde van het vraagstuk ruimt e laat 
dan zal samenwerking zeer  zeker  zijn aan te bevelen. n het be-
lang van het te verkrijgen artistieke resultaat zullen de archi-

*) r  plaatsgebrek niet eerder  opgenomen. 
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tecten zich dan dienen te beperken, al zal het hun moeilijk val-
len, omdat juist dat gedeelte van hun taak voor  de serieuse vak-
beoefenaars een groote aantrekkelijkheid zal behouden. 

e heer  Baanders of m (wie er  den pluim krijg t doet er 
niet toe) wordt geprezen om de rustige en eenvoudige interieurs 
van de . G. T. A. 
Opvallend en daarom vermeldenswaard was de wijze, waarop 
men onder  leiding van Jan f de manege in 's , 
door  bedekking met eenvoudige grijze tegels, door  betimmering 
met grijze eternietplaten, door  bespanning met velums, tot een 
zeer  simpel en rustig tentoonstellingsgebouw had verwerkt. 
Van de tentoonstellingen komt de overzichtschrijver  op de 
reclame — de kunst van het affiche. 
Van het aanplakbiljet der  officieele commissie voor  het plan 
1913, wordt gezegd dat het een blamage is; de heeren waren dan 

k voorgelicht door s van Stoomvaartlijnen en 
Spoorwegen ! 
Weinig fraai worden ook gevonden de affiches voor  de e 
Sporttentoonstelling en dat voor  de e -
toonstelling. 
Beter  resultaten werden verkregen met de prijsvragen voor  het 
E.N.T.O.S.-biljet en voor  dat van de tentoonstelling de Vrouw. 

s minder  viel het biljet voor  de . uit, het resultaat van 
een besloten prijsvraag. 
Verder  wordt nog gewezen op verschillende goede billetten van 

n (tentoonstelling te Samarang). . Jordaan (anti-
tariefwet-beweging) en die van d t (tooneelaffiches 
voor s en ; dezelfde schilder  heeft ons verblij d 
met zijn muurschilderingen in den , in 
het gebouw der j  en in de kamerbetimmering 
door  Berlage te g geëxposeerd. 

e verheuging over  de muurschilderingen van d t 
kan ik niet geheel en al deelen ; daarvoor  vind ik zijn werk. hoe 
knap het ook moge zijn, te weinig vroolijk . te somber; het mist 
de levensblijheid en daardoor  past het niet in het modern ka-
rakter . 
Na betreurd te hebben, dat n in de laatste jaren zijn 
decoratieven arbeid gestaakt heeft, wordt opgemerkt dat de 
schilder  G. Sturm in het belang van de ontwikkeling der  kunst-
nij  verheid plaats zou dienen te maken voor d . 
Voor  de l wordt eenige aanpassing 
aan de Nederlandsche begrippen omtrent ambachts-en nijver -
heidskunst geen overbodige luxe geacht, waarmede, als dit werd 
ingezien, ook 's s sierkunst gediend zou kunnen zijn. 

r  de Jubileumpostzegel van de Bazel wordt een uitzondering 
gemaakt op het meeste decoratieve en versierde werk. van -
of Gemeentewege vervaardigd 

e postzegels moeten wel heel merkwaardig zijn. want er  wor-
den een paar  bladzijden aan gewijd; zij  worden beschouwd als 
te zijn beschaafd van kleur, logisch, constructief van bouw en 
indeeling; zelf wordt de Bazel geacht over  deze oplossing niet 
gansch en al tevreden te zijn (wie is dat wel met zijn werk?) 
Na deze postzegel-meditatie wordt een misstand gesignaleerd, 
die werkelij k niet streng genoeg kan worden beoordeeld, nl. dat 
fabrikanten opzettelijk de namen van de nijverheids-kunste-
naars meestal niet vermelden. 

n acht de kunstnijveren nog niet mondig; al is er  verbetering 
merkbaar, dan nog meent men aan zijne verplichtingen voldaan 
le hebben, door  de teekening te betalen en den naam van den 
ontwerper  te vermelden; voor  kleurencombinaties, uitvoering, 
enz. acht de fabrikan t zich het meest competent, daar  hij  bij 
ondervinding weet, wat het publiek koopen zal. 
Een gezamenlijk optreden der  Nederlandsche n 
wordt geacht alleen verbetering te kunnen brengen en te leiden 
tot erkenning; de vereeniging van Ambachts- en Nijverheids-
kunst is daarvoor  het aangewezen lichaam en zij  vat haar  taak 
flin k op, getuige haar  bekend optreden tegen het comité, dat een 
tentoonstelling te Parij s zou inrichten voor  NedeVlandsche en 

e kunstnijverheid door. voor. maar  zonder  de Neder-
landsche kunstnijveren. 

Bij  genoemde vereeniging bestaan thans plannen voor  een eigen 
orgaan en het bijeenbrengen eener  foto-collectie, een overzicht 
gevend van wat Nederland in de laatste jaren gepresteerd heeft, 
om deze te gebruiken voor  lezingen met lichtbeelden; en verder 
bestaan er  plannen voor  kleine circuleerende tentoonstellingen, 
naar  het voorbeeld van het museum te . 

t museum maakt ook propaganda voor  beter  drukwerk , ver-
pakking en reclamemiddelen, ook daarin is men ons in -
land heel ver  vooruit; zij  die b.v. te g op de Bouwvakten-
toonstelling in het paviljoen van s geweest zijn, 
zullen dit grif toegeven. r  hoogstaande artistieke verzor-
ging een verbruiksartike l zoo aantrekkelij k voor  het oog te 
maken doet men hier  te lande nog niet. 

e overzichtschrijver  ziet niet overal schaduw, erkent ook dat 
er  enkele lichtpunten zijn. Zoo constateert hij  meer  belangstel-
ling voor  het interieur , hoewel die belangstelling jammer ge-
noeg ten deele nog getrokken wordt naar  de historische kunst-
perioden. 

e raad wordt nu gegeven aan de kunstnijveren om hun werk 
zoo te vervolmaken.dat het de concurrentie met het antieke meu-
bel, het antieke koper  en aardewerk kan doorstaan, natuurlij k 
niet door  in het euvel van stijl-namaak te vervallen. e over-
zichtschrijver  erkent, dat de hedendaagsche interieurs nog zoo 
dikwijl s de charme missen,die van zoon ouderwetsch milieu uit-
gaat; de jonge kunstnij  veren worden nog te zeer  ..gehandicapt" 
door  hun beginselen. 

r  wordt een zeer  juiste opmerking gemaakt t e 
moderne interieur  is een beetje zwaar  op de hand. een beetje 
houterig, te serieus, te eerlijk , wij  missen in het meeste -
sche moderne werk de gezellige vreugdevolle toon van de mo-
dern e interieurs, zooals er  b.v. in g waren op de 
Bouwvaktentoonstelling en in het daaraanverbonden -
dorp . Zulk modern werk zal men gaarne willen 
ruilen voor  een oud of quasi oud interieur ; wie zal trouwens 
tegenwoordig van heel wat oud er  uitziende meubelen kunnen 
vaststellen of zij  oud zijn of nagemaakt door  een industi ie. die 
helaas nog niet strafbaar  gesteld kan worden. 
Waarin de modern e interieurkunst verschilt van de onze 
kunnen we dit jaar  waarnemen op de tentoonstelling van de 

e Werkhond te . Zonder  nu in copieeren van dit 
werk onzer  naburen te vervallen geloof ik dat de moderne 

e kunstnijveren zich beter  daarop kunnen inspiree-
ren. dan op de oude interieurs. Wij  staan dichter  bij  de moderne 

s dan bij  de e zeventiende en achttiende 
eeuwers. 

Bovendien zal de moderne meubelkunst, wil zij  een algemeen 
succes hebben en zich niet bepalen tot een zeer  koopkrachtig 
publiek, veel meer  dan tot nu toe van de machine moeten 
parti j  trekken. 
Op de Oosterbeeksche meubelfabriek zagen wij  meubelen, uit-
gevoerd naar  ontwerpen van den architect . waarvan 
ook de versiering machinaal is uitgevoerd. e kant moet het 
uit. e machine kan evenzeer  tot de verwezenlijking van 
artistieke oplossingen dienstbaar  gemaakt worden als het hand-
werk e meubelen zullen door  toepassing van allerlei 
geperfectioneerde hulpmiddelen, die men vroeger  moest ont-
beeren. een bij  uitstek modern karakter  kunnen krijgen , indien 
ontwerper  zich maar  van het handwerk wil losmaken. t 
publiek moet worden opgevoed, zeer  zeker  maar evenzeer  de 
moderne kunstnij  veraars meer  dan tot nog toe. zullen zij  parti j 
kunnen gaan trekken van de machine. t gehalte van hun 
werk en hun debiet kan er  slechts bij  winnen. 

*  * * 

Onaangenaam wordt men na het lezen van het overzicht over 
Nederlandsche kunstnijverheid getroffen door  het cliché van 
een interieur  van de j . 
Artistieke doch billijke woninginrichtingen: 

p wordt een afbeelding vertoont, absoluut in strij d met 
hetgeen de geachte overzichtschrijver  voorslaat. t de 

e l daar  geen kij k op ? Voor  mij  is bet een 
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bewijs te meer, dat de uitgave van een jaarboekje als dit niet 
langer  mag gelaten worden in handen van een handelaar, maar 
verzorgd dient te worden door  het Verbond van Ned. -
naars vereenigingen. 

Na deze 4 opstellen waarvan, omdat er  zooveel in voorkomt dat 
onze belangstelling verdient, het overzicht langer  is geworden 
dan oorspronkelijk bedoeld was, volgt een appendix, die ook 
voor  vele lezers van dit Weekblad van belang is. Een lijstder 
in ons land bestaande musea en particulier e verzamelingen 
met vermelding van wat zij  bevatten, wanneer  zij  geopend zijn, 
toegangsprijs, bestuur  enz. 
Verder de Oudheidkundige en n met corres-
pondentie adres, doel van de Vereeniging, Bestuur, Contributie , 
prij s en verdere bijzonderheden. 
Omtrent de kunstenaarsvereenigingen en de inrichtingen voor 

s vindt men tal van gegevens, terwij l een uit-
voerige lijst van Nederl. , n 
e. d. niet ontbreekt. 

, Februari 1914. G. . 

. 

e Commissie voor  het Stadsschoon vestigt hierbij  nogmaals de 
aandacht der  Architecten op haar  Streven, doel en werking. 

 en werking der  Commissie zijn : 
1°. er  zooveel mogelijk tegen te waken, dat merkwaardige ge-
bouwen of stadsschoon verloren gaan of worden geschonden; 
2". te trachten te verijdelen, dat, wanneer  eigenaars genood-
zaakt zijn hunne bezittingen te laten verbouwen, ten einde die 
voor  andere doeleinden bruikbaar te maken, dit gepaard gaat 
met noodelooze opoffering van het oorspronkelijk schoon van 
dat bezit; 

3". zich te beijveren, dat bij  verandering of afbraak van het 
sub 1"  bedoelde de nieuwe toestanden zoodanig worden, dat zij 
niet storend werken en het Stadsschoon behouden blijft ; 
4". het zoo noodig geven van inlichtingen en het verstrekken 
van adviezen ten opzichte van gemaakte ontwerpen; 
5"'  bij  slooping der  sub 1"  bedoelde gebouwen of verandering 
van het Stadsbeeld, door  opmeting, teekening of photographie 
een beeld te bewaren van het te verdwijnen schoon; 
6'. opmetingen, teekeningen en zoo noodig photographiën 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 dreigt te verliezen. 

e Commissie is van oordeel, dat wil haar  arbeid goede vruch-
ten afwerpen, zij  bij  haar  streven ter  verwezelijking van het 
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 brengen. 
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  daadwerkelijk te helpen, en 
die bereid zijn adviezen te verleenen op architectonisch gebied, 
ook in die gevallen, waarin deze hulp door  finantieelen 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 Com-
missie dus bij  eventueele aanvragen het bouwend publiek zal 
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kunnen verwijzen, worden verzocht hun blij k van sympathie 
met dit streven aan de Commissie in te zenden. 

C. W. . , Voorzitter. O . . 

. , Secretaris. J W. . 

t 45. A. J . 

G . . . 

. E . JAN E . 

J. C. VA N E P E N. B. J. . 

. 5 

Bond van Nederlandsche Architecten. 28 t werd te 
Amsterdam de algemeene vergadering gehouden van den Bond 
van Nederlandsche Architecten onder  voorzitterschap van den 
heer  J. E. van der  Pek. 
Als bestuursleden werden gekozen in plaats van de heeren J. E. 
van der  Pek. die periodiek aftrad, en P. G. Buskens. die ten ge-
volge van zijn benoeming tot voorzitter  van ..Bouwkunst en 
Vriendschap"  te m bedankte, de heeren . P. C. de Ba-
zel te Bussum en W. t te . n de commissie 
van onderzoek werd herkozen de heer  Paul J. de Jongh en in 
plaats van de heeren J. F. . Frowein en . G. Jansen, gekozen 
de heeren C. N. van Goor en . P. Berlage Nzn. 
n zake het conflict tusschen Burg. en Weth. en de Schoonheids-

commissie te Amsterdam werd besloten, nu de leden dezer  com-
missie zich bereid verklaard hadden hunne functie te blijven 
waarnemen, eene afwachtende houding aan te nemen, waarbij 
de wensch werd uitgesproken, dat het in een vergevorderd sta-
dium van voorbereiding verkeereude nieuwe reglement voor 
die commissie spoedig bij  den d zou worden ingediend. 
Stadhuisbouw te . Voor  de uitwerkin g der  plannen 
en de uitvoering van het nieuwe stadhuis heeft professor  Evers 
zich geassocieerd met den archit. A. J. Th. . 
Tot heden was de heer k werkzaam bij  de Gemeentewerken 
te m als waarnemend chef der g ..Stads-
uitbreidin g en gebouwen". Voor  den dienst van Plaatselijke Wer-
ken zal het heengaan van den veelzijdigen werker  ongetwijfeld 
een gevoelig verlies zijn. 

t Nieuwe Beursgebouw aan de Coolvest te . 
B. en W. van m hebben het definitieve voorstel bij  den 
raad ingediend tot aanwijzing van de plaats van het nieuwe 
beursgebouw tusschen de t en St. , terwij l 
zij  tevens hebben voorgesteld het plan van den verbindingsweg 
Coolvest Goudschesingel Jonker  Fransstraat in de omgeving 
van het toekomstig postkantoor  te wijzigen. 
Steeniabricatie. Ten gevolge van de ongekend hooge water-
standen der  rivieren is op verschillende steenfabrieken reus-
achtige schade veroorzaakt. e directe schade bestaat in het 
totaal verloren gaan van millioenen ongebakken steenen. e in-
directe schade ontstaat doordien werkzaamheden, welke uit-
sluitend in dit seizoen moeten geschieden (zooals bij  v. aan voeren 
van grond) geheel en al stilstaan. 

Al s bewijs hoe belangrijk de directe schade is diene, dat op één 
enkele fabriek voor  f 30000, aan ongebakken steenen door  het 
water  verloren ging. 

t is duidelijk , dat de fabrikanten genoodzaakt zullen zijn deze 
reusachtige schade door  prijsverhooging van hun product eeni-
germate in te h alen. 

t of Zinkwit . Wij  vestigen hierbij  de aandacht op de 
advertentie van de fa. G. Greve Utrechtsche t en -
fabriek, hierachter  geplaatst, waarin wordt medegedeeld, dat 
de r der  öffentlichen Arbeiten"  te Berlij n voor  de inte-
rieur s in plaats vaiï het loodwit lithopon en zinkwit voorschrijft ; 
voor  het buitenwerk moet echter  loodwit gebruikt worden. 
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: . Verkiezing . 
Voorstellen Alg. . Verslag Vergadering 

r  op 7 April . Verslag Vergadering Afdeeling 
's-Gravenhage. — . n 
Tentoonstelling g 1913. door  Joh. . . t Aes-
thetisch gedeelte van Stedenbouw, door . P. Berlage. -
Nogmaals : Wie is de Stedenbouwer  ? - Officieele t in 
Nederland. . . Berichten. 

. 

Verkiezing . 
e Alg. g is bepaald op 11 Juni a.s. n herinnering 

wordt gebracht, dat het Alg. . t bepaalt, dat de 
candidaatstelling voor het r  geschiedt door  min-
stens 10 n of door een wettige vergadering van 
de n eener  Afdeeling, speciaal tot dat doel gecon-
voceerd. 
n aansluiting hiermede wordt medegedeeld, dat op de Alg. 

g 5 leden voor  het r  gekozen moeten 
worden, tengevolge van het periodiek aftreden der  heeren S. E 

, . OTTE N en JAN STUYT. welke heeren herkiesbaar 

zijn en van de heeren W. T en J. A. G. VA N , 

die als lid van het r  hebben bedankt. 
t het oog op den datum, vastgesteld in het Alg. . -

ment worden de candidaatstellingen ingewacht tot uiterlij k 
Woensdag 22 April  a.s. bij  het bureau der , -
nixstraat 402, Amsterdam. 
Voorstellen Alg. . 

t volgend artikel van het Algemeen . t wordt 
in herinnering gebracht. 

. 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 toelichting en. zoo noodig, een 

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

praeadvies van het , in het Orgaan der -
pij  worden bekend gemaakt. 

Vergadering van het r  op 7 A p r i l 1914. 

. Van den heer  W t Cz. was een schrij-
ven ontvangen, waarin hij  berichtte, dat hij  op de jl . gehouden 
Alg. Vergadering van den Bond van Nederl. Architecten gekozen 
was als bestuurslid, welke benoeming door  hem was aan-
genomen. Sedert 30 October  1913 was hij  demissionair  bestuurs-
li d der , zoodat hij  zich thans als afgetreden wenschte te 
beschouwen. 

e heer  J. A. G. van der  Steur, vice-voorzitter, had bericht, dat 
zijn bezigheden hem geen tij d lieten zijn functie als -
bestuurslid naar  den cisch te vervullen, zoodat hij  zich genood-
zaakt zag zijn ontslag te nemen. 

a werd overgegaan tot de behandeling van de verkiezing 
van 5 , nam. van 3 leden, die periodiek af-
treden, dé heeren S. de Clercq, Alb . Often en Jan Stuijt . en van 
de heeren W. t en J. A. G. van der  Steur. 

e Voorzitter  herinnerde er  aan, dat in verband met het af-
nemen der  examens voor  Bouwkundig Opzichter, Bouwkundig 
Teekenaar en Onderbaas, welke examens dit jaar  ten gevolge 
van de volledige splitsing in schriftelij k en mondeling ge-
deelte, veel meer  arbeid vergen dan in voorafgaande jaren; 
en in verband met de disorde ontstaan in den gang van zaken 
der . ten gevolge van den plaats gehad hebbenden binnen-
brand, in de maand t de arbeidskrachten der . dus-
danig in beslag waren genomen, dat een voorbereiding tot het 
houden van een g in t niet vol-
doende kon plaats hebben, zoodat ook de datum voor  de Alg. 

g niet besproken kan worden. 

Waar het Alg. . . voorschrijft , dat het tijdsti p der  verkiezing 
van n minstens 2 maanden vóór het vastge-
stelde tijdsti p gepubliceerd moet worden in het orgaan der , 
werd de Alg. i vergadering bepaald G 11 JUN  a.s. 

r  het kiezen van dezen datum was het tevens nog mogelijk 
de verkiezing van 1 d ingevolge de vacature, 
v. d. Steur, te doen plaats hebben. 

E VAN . n verband met art. 12, a ene van 

het Alg. . . werd door het r het volgende 
dubbeltal candidaten opgemaakt in zake de vacature van den 
heer  F. W. . Poggenbeek, die periodiek aftreedt en niet direct 
herkiesbaar  is: de heeren C. B. Posthumus s S. de Clercq. 
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E VA N . Aangezien ieder  jaar  deze Commissie 
aftreedt, waarbij  de leden der  Commissie herkiesbaar  zijn, wer-
den door  het r  de volgende dubbeltallen opgemaakt, 
de heeren: W. J. de Groot J. W. . 

. B. N. Bolderman S. de Clercq. 
A. Salm G Bzn. F. W. . Poggenbeek. 

Op de a.s. Alg. g hebben de verkiezingen voor 
deze commissiën plaats. 

. . t werd wenschelijk geoordeeld, deze 
vergadering op één dag te houden; 's ochtends te behandelen de 
huishoudelijke zaken, en daarna het fusie-vraagstuk;'s middags 
een excursie in Amsterdam te houden ter  bezichtiging van be-
langrijk e moderne gebouwen, en daarna een gemeenschappelijke 
maaltijd . 

e Agenda zal spoedig nader  bekend gemaakt worden. 

T G . Zooals den n was me-

degedeeld in B. Weekblad 1914 no. 10 en 11 had het -
stuur  den n in de gelegenheid gesteld opmerkin-
gen betreffende het t keuring t in te zenden bij  het 
Bureau der ; enkele heeren, van wien bekend was, dat zij  in 
dit onderwerp belangstelden, zijn gevraagd of zij  ook bezwaren 
hadden. Aangezien geen opmerkingen ontvangen waren, had het 

r  besloten in zijn eerst volgende vergadering het 
onderwerp te bespreken en het antwoord der . aan de Com-
missie g t vast te stellen. s is alleen ingeko-
men een schrijven met enkele opmerkingen der  heeren Freem 
en Bremer, door  den heer h ter  tafel gebracht, die rugge-
spraak met deze heeren had gehouden en zich met de bezwaren 
vcreenigde. n werd nota genomen, waarna den heer  Salm 
werd opgedragen een t der . op te stellen, 
hetgeen deze aanvaardde, welk t door  het -
bestuur  nader  besproken en vastgesteld zal worden. 

T . Naar  aanleiding van besprekingen die tus-
schen de . en den Bond van n in Nederland 
hebben plaats gehad, werd het wenschelijk geacht, dat er  een 
Commissie tot stand zou komen, waarin afgevaardigden van de 

. en afgevaardigden van den Bond zitting zouden nemen. 
e Commissie zou de volgende taak hebben. Wanneer  de 

Bond meent, dat een architect te zware eischen aan hout stelt 
en in het algemeen lastig is betreffende de houtlevering, zoodat 
de Bond hierin aanleiding zou kunnen vinden, dezen architect 
bij  de houtleveranciers bekend te maken, dan is het de taak der 
Commissie een nader  onderzoek in te stellen. 
Waar in de Commissie zoowel architecten als houtleveranciers 
zitten, hoopte men op deze wijze een juiste beoordeeling bij 
eventueele klachten van den Bond te verkrijgen . 

t r  kon zich met de wenschelijkheid van een der-
gelijke Commissie zeer  goed vereenigen, en het verklaarde zich 
bereid om tot de totstandkoming dezer  Commissie mede te 
werken. 

E G T E . 

e afgevaardigde der . in de Commissie van Voorbereiding 
dezer  Tentoonstelling, de heer  J. Gratama, deelde mede, dat als 
gevolg van de onderhandelingen met het Gemeentebestuur  van 
Amsterdam, aangeknoopt ter  verkrijgin g van een . Bouw-
kunsttentoonstelling te Amsterdam, door  B. en W. schriftelij k is 
toegezegd, dat zij  bereid zijn den d voor  te stellen eene ten-
toonstelling van Bouwkunst met f 5000 te subsidieeren, terwij l 
zij  tevens bereid zijn het protectoraat dezer  tentoonstelling te 
aanvaarden. Beschikbaar  zullen daarbij  worden gesteld in het 
Stedelijk m de benedenzaal met de benedengangen en 
een zevental zalen op de verdieping. Waar verder  kosteloos op 
de. medewerking van de geschoolde arbeidskrachten van het 
Stedelijk m gerekend kan worden en de Commissie meent 
te mogen rekenen op minstens f 1000 aan entrée's, heeft de Com-
missie nader  overwogen, of een tentoonstelling, die kleiner  is ge-
worden dan oorspronkelijk door  haar  bedeeld was, nog kans van 
slagen zou hebben. Zij  meent, dat wanneer  een beperkte keuze-

184 

tentoonstelling gehouden zou worden, deze zeer  zeker  krach-
tig kan medewerken tot bevordering der  bouwkunst. t be-
perkte zou daarin gelegen zijn, dat uitsluitend enkele belangrijke 
en actueele groepen van bouwwerken geëxposeerd zouden wor-
den. n zou op deze wijze internationale zalen krijgen , waar 
een overzicht gegeven zou kunnen worden, wat de verschillende 
landen presteeren op het gebied van den bouw van fabrieken, 
warenhuizen, winkels, scholen, raadhuizen met omgeving, bouw-
blokken voor  de volkshuisvesting, enz. 
Over  het aantal en de soort gebouwen, welke geëxposeerd zou-
den worden, heeft de Commissie zich nog niet definitief uitge-
sproken; wel echter  over  het beginsel, namelijk dat de . 
Tentoonstelling niet algemeen zou zijn; maar  dat een leerrijk e 
vergelijkin g van bepaalde onderwerpen voor  den architect, 
maar  ook voor  den leek, zeer  opvoedend kan werken. 

e Commissie stelde dus voor  op het aanbod van B. en W. in te 
gaan; de tentoonstelling zou plaats hebben in het begin van het 
najaar  1915. 

t r  kon zich zeer  goed met het voorstel der  Com-
missie vereenigen. 

T . t r  had van het 

Bestuur  van het Genootschap Architectur a et Amiciti a de zeer 
gewaardeerde uitnoodiging ontvangen tot bijwoning van de 
vergadering van het Genootschap op 8 April , waar  de heer 

d t zou spreken over  „Officieel e ; daarna zou 
behandeld worden een motie, die tot strekking had, dat de 
nieuwe gebouwen voor  de Tweede r aan het Binnenhof 
gebouwd zouden worden door  een begaafd particulier  architect; 
door  een referendum onder  de architecten zou deze architect 
aangewezen moeten worden. 

t r  kon zich met het eerste deel vande motie ver-
eenigen, aangezien dit hetzelfde beoogt als het adres van Juni 
1912, door  de 4 bouwkundige lichamen gericht tot de desbetref-
fende ministers ; maar  wat het referendum betreft, was het van 
meening, dat een ideëen prijsvraag hier  misschien nog meer 
wenschelijk zoude zijn. n elk geval zou dit punt nader  bespro-
ken moeten worden door  de 4 bouwkundige lichamen; in ver-
band hiermede werd besloten het Genootschap A. et A. te ver-
zoeken in haar  motie nóch te spreken van een referendum, nóch 
van een prijsvraag, maar  in de motie te vermelden, dat de wijze, 
waarop de architect voor  bovengenoemden bouw zal wor-
den aangewezen, bepaald zal worden door  de 4 bouwkundige 
lichamen. 

E EN G N G 

EN . e j  is toegetreden als lid van deze 
Conferentie, welke gehouden wordt op 17 en 18 Apri l te 's-Gra-
venhage. 
Tot afgevaardigden werden benoemd de heeren Jan Stuyt en 
J. Gratama. 

 Alg. Secretaris : 
J. . 

Afdeeling 's Gravenhage j  tot Bevordering 
der Bouwkunst. Verslag van de vergadering op Vrijda g 
3 Apri l j.1. 

e Onder-Voorzitter , de heer  Bourdrez, opent de vergadering 
en geeft het woord aan den spreker  voor  dezen avond, den heer 
Jan Gratama, die zijn beschouwingen over  het „Futurism e en 
Cubisme"  in de moderne schilderkunst aanvangt met de opmer-
king, dat het vreemd lijk t dat een architect dit onderwerp kiest 
ter  behandeling; hij  meent echter  aan te kunnen toonen, hoe bij -
zonder  interessant het futurisme en speciaal het cubisme voor 
architecten is, en in het algemeen voor  hen, die gaarne eens wat 
dieper  aandacht schenken aan de evolutie-verschijnselen in de 
kunst. t die evolutie het futurisme moest brengen, lij  kt spreker 
heel duidelijk . j  gaat de geschiedenis na en constateert, dat de 
kunstenaars van de 2de helft van de vorige eeuw geen genoegen 
meer  namen met de romantiek, en waar  zij  de werkelijkheid , het 
leven zelf zochten, het realisme deden geboren worden. Uit het 
realisme ontwikkelde zich het impressionisme; Willem s 
was een der  krachtigste impressionisten en Breitner  gaat reeds 

de schakel vormen naar  het futurisme. Want wat was het geval ? 
d werd de beweging, de trillin g van het schilderij, 

het gezochte element in de schilderkunst. Bij  sommige schilders 
uitte het zoeken hiernaar  zich in de pointillage-methode. „Be-
weging"  is zuiver  hetgeen de futuristen in hun vaandel voeren, 

en terecht, meent spreker. e moderne wetenschap leert ons, 
dat al het zijnde beweegt, in eeuwige beweging is. t futurisme 
geeft de sensatie van beweging. 

e litteratuu r  maakte dezelfde evolutie, althans tendeele, nog 
vroeger  door  dan de schilderkunst. Van l noemt in een 
zijner  bundels, de sensatie als opvolgster  van de impressie in de 
werking van den aanschouwenden kunstenaarsgeest; op de ob-
servatie volgt de impressie, hierop de sensatie, die tenslotte 
stijgt tot het allerhoogste: de extase. 
Te trachten de sensatie vast te leggen, noemt spreker  een pogen, 
zeer  van onzen tijd , en een pogen, waarvan hij  eerbiediging ver-
wacht door  de intellectueelen, al mag het bij  de éérste kennis-
making lachlust opwekken. t men echter  maar  niet dadelijk 
aangeland is. waar  men wezen wil . is heel begrijpelijk . Toch is 
het werk van enkele der  futuristen (en ook der  cubisten) reeds 
best te apprecieeren en te genieten, indien men tracht de sen-
satie van den schilder  te doorgronden, hetgeen uit den aard der 
zaak dikwijl s haast ondoenlijk is, daar  twee personen zelden of 
nooit precies op dezelfde manier  het een of ander  zullen zien 
en. . .. ondervinden. t fel, hevig en modern sensatief kleur-
gevoel, de dikwij s zeer  gelukkige kleursamenstelling, noemt 
spreker  een factor  op zichzelf, die bewondering afdwingt. t 
opvallend decoratieve van sommig werk der  futuristen en spe-
ciaal van dat der  cubisten, zal in het bijzonder  de belangstelling 
der architecten opwekken. Zoo is het werk van den futuris t 
Severini werkelij k goed te noemen, indien het... slechts niet 
geschilderd ware, doch b.v. een ontwerp voor  textielarbeid; zoo 
zouden de schilderijen van sommige cubisten gelukkige ontwer-
pen voor  glas-in-lood genoemd kunnen worden. 
Aan de hand van een reeks lichtbeelden van beeldhouwwerk 
en schilderijen toont spreker  aan, hoe beweging en levendigheid 
steeds in de evolutie van schilder- en beeldhouwkunst te vinden 
is. Blijk t dit niet ten duidelijkste uit s Nachtwacht ? 
En is de beweging niet een groote factor  in sommige van Breit-
ners schilderijen? e visie vast te leggen in één beeld, dit is de 
groote moeilijkheid, die de futuristen trachten te overwinnen. 

n zou slechts even een blik moeten slaan op hun schilderijen 
en in dat ééne oogenblik moeten kunnen voelen, hetgeen hen 
trof in het weergegevene, den frisschen allereersten indruk . 
Na een korte pauze gaat de heer  Gratama over  tot bespreking 
van het cubisme, dat lijnrech t tegenover  het futurisme staat, zóó 
dat t in zijn „manifest"  van de futuristen meent te mogen 
spreken als van een , lie rooversbende. die de heele 
wereld bedotten. n uitgangspunt en opvatting is dan ook een 
gansch andere. e werkelijkheid , het leven, is tijdelijkhei d in 
eeuwigheid. Van die eeuwigheid de reflex, het groote be-
grip te geven is hun doel. Zij  zoeken stijl ; zoo kon het cubisme 
feitelij k beter  stylismegeheeten worden. Wat stylisme beteekent 
maakt spreker  weer  duidelij k met zijn lichtbeelden van Vlaam-
sche primitieven, van Bellini , van da Vinci en van de cubisten, 
le Fauconnier  e.a. Als geboren stylist noemt spreker  Toorop, 
wiens e dri e bruiden"  wordt vertoond. Van dezen zeer  groo-
ten figuur  onder  de hedendaagsche schilders noemt spreker  de 
latere, cubistische teekeningen minder  gelukkig dan zijn vroeger 
werk. 

e heer  Gratama eindigt zijn interessante causerie met de hoop 
uitt e spreken, bij  zijn gehoor  belangstelling opgewekt te hebben 
voor  beide, zeer  moderne uitingen in de kunst. Blijken s een 
krachti g applaus van het vri j  talrij k auditorium, van wier  dank-
baarheid de heer  Bourdrez zich tot tolk maakt, vergist hij  zich 
niet hierin. 

e vergadering wordt hierop gesloten. 

 Secretaris 

. . 

. 

N TENTOON -
G G 1913. 

e tentoonstelling van Bouwkunst en der  Bouw-

vakken, verleden jaar  te g gehouden, 

[heeft reeds meermalen aanleiding gegeven tot 

^beschouwingen in het Bouwkundig Weekblad, 

't t dan ook niet in de bedoeling in herhalingen te 

treden omtrent den grootschen opzet.de verzorging van 

het geheel of de uitgebreide hoeveelheid materiaal, dat 

hier  bijeengebracht werd en vrijwe l voor  ieder  onder-

deel op zich zelf belangrijke specimenten bevatte. Toch 

kan het zijn nut hebben enkele belangrijke uitingen te 

releveeren die, naar  ik meen mij  te herinneren, niet na-

der genoemd zijn. 

't Spreekt als van zelf dat de Bouwkunst, ontdaan van 

alle mogelijke aanhangsels, in de eerste plaats de be-

langstelling opwekte, en men deze verzameling in het 

gebouw voor  „Architectuu r  der  XXe eeuw''  kon bewon-

deren. 

Tusschen de groote hoeveelheid fraaie ontwerpen voor 

alle mogelijke soort gebouwen, werden twee inzendin-

gen gevonden van buitenlanders, die niet alleen een 

goeden indru k maakten, doch tevens door  de zuiverheid 

van opzet, de gevoelige behandeling der verhoudingen, 

de juiste wedergave in den opstand der platte gronden, 

bijzonder  naar  voren traden. 

e eene was de inzending van onzen landgenoot Berlage. 

t ontwerp van de Amsterdamsche beurs, de veel be-

sproken beurs op het k door  Jan Publiek vragend 

beoordeeld en versmaad, heeft daar  niet alleen een ver-

gelijkin g met andere inzendingen kunnen doorstaan, 

doch, (ik had de gelegenheid mij  er  van te kunnen over-

tuigen) vond ook bijzondere waardeering bij  hen, die tot 

oordeelen bevoegd waren. t sympathiek begrijpen 

van dit werk kwam bij  eenige collega's uit n en 

Berlij n tot geheel andere uiting, als men hier  wel gewend 

is en nog wel eens aantreft in overigens niet erg gevaar-

lijk e ingezonden stukken, zooals onlangs in de „Tele-

graaf"  van de hand van den heer  Schorer. t werk van 

Berlage, als algemeen bekend geacht, behoeft hier  niet 

nader  te worden besproken en zoo kan overgegaan wor-

den tot een andere inzending, bescheiden in een hoekje 

verscholen, van den gevoelvollen werker  E. Saarinen 

uit . 

Bij  ons is deze bouwmeester  geen onbekende. Zij n ont-

werp voor  het Vredespaleis onder  motto " 

trok de algemeene aandacht in de vakwereld en deed 

hem kennen, niet als een gewoon mensch, maar  als een 

artistieke reus. 

Op deze tentoonstelling vonden wij  allereerst van hem 

zijn w te . e soberheid en 

duidelijkhei d die het plan kenmerken, de fraaie en 

praktische groepeering der lokaliteiten onderling met 

de aansluitende gangen, de ligging der beide zalen met 

de noodige bijlokalen getuigen van een rijp e studie, een 
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volkomen beheerschen van de opgave. (Zie losse platen). 
e ongezocht en krachti g sluit hierbij  zijn opbouw 

aan, hoe eenvoudig en tevens buitengewoon monumen-
taal heeft hij  zijn hoofdvormen weten te doen dominee-
ren, als hoofdmotief de monumentale , als slagader 
der innerlijk e beweging, uitwendig tot de hoogste uiting 
te centraliseeren waarom heen de lokalen van meer  of 
mindere belangrijkheid naar  hun waarde zijn tot uiting 
gekomen. n vindt aan dit gebouw geen aanhangsels; 
wat er  staat behoort tot de architectuur  en er  is geen 
stuk dat gemist kan worden. t grondbegrip voert 
Saarinen ook door  in de detailleering, de partijen die 
hij  tot grootere waarde in zijn compositie heeft ge-
bracht, worden meer  gedetailleerd behandeld zonder 
tot overlading over  te gaan. Zooals de detail van den 
voorgevel doet zien blijf t Saarinen in de eerste plaats 
bouwmeester. e eenvoudige zuilenrij  waartusschen 
de toegangen zich bevinden, duiden op kracht zonder 
bij  den overigen bouw, maar eenigszins banaal te 
worden, ook is dit het geval met de dri e figuren boven 
de kleine zaal als symbool van oprechtheid, welke figu-
ren èn door  hun plaats èn door  hun opvatting de inte-
resse van deze middenpartij  merkbaar  verhoogen. 
Saarinen is een man, die in de eerste gelederen staat 
om zijn geliefd Finland onafhankelijk te krijgen, deze 
liefde voor  zijn geboorteland brengt hij  in zijn kunst tot 
uiting. t is ook zijn stuwkracht geweest om in het ge-
bouw der  vertegenwoordiging kracht en waarheid neer 
te leggen; dat hij  er  in geslaagd is bewijzen deze afbeel-
dingen en het zal bij  velen den indruk geven dat in dit 
monumentale gebouw wel de vertegenwoordigers van 
een krachti g eensgezind volk samen komen. 
Zij n tweede inzending was die van de St. Paulus kerk 
te . Ook in deze plattegrond zal men veel be-
koorlijk s vinden; de eigenlijke kerkruimt e van een voor-
plein afgesloten door  vestibule portalen en trappen 
verhoogt de rust op deze plaats. t voorplein omsloten 
door twee zalen voor  kleinere bijeenkomst en catechi-
satie heeft niet alleen het praktisch doel om bij  het uit-
gaan der  kerk de kerkgangers op deze ruimt e te ver-
spreiden, doch tevens aan het gebouw een niet te ont-
kennen wijdin g te geven, vooral zooals Saarinen dit 
heeft opgelost. (Afbeeldingen worden in het volgend n°. 
van het B. W. gegeven.) 

e groote vlakke achterwand, slechts onderbroken door 
de beide halfronde uitbouwen die den g 
markeeren en den overgang van deze wand met de 
slanke toren meesterlijk vormen, mist zijn indruk niet. 

e verlichting der  trappen huizen is in dezen gevel op-
zettelijk vermeden en op zij  aangebracht om niets van 
de werking van dit vlak te doen verloren gaan. e ge-
voelige tegenstelling van den slanken toren op dit stoere 
basement dat toch beslist een geheel vormt mag mees-
terlij k van oplossing genoemd worden. 
n een ander  gebouw op deze tentoonstelling, dat door 

Oostenrijk ingericht was, zal menigeen getroffen zijn 
geweest door  de keurige inzending van Otto "Wagner 
uit Weenen. Voornamelijk bestond zijn inzending uit 
het Postspaarbankgebouw te "Weenen. 
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e gevels met marmer bekleed door  aluminium bouten 
verbonden is op zich zelf reeds een verrassing, vooral 
daar  deze wijze van constructie niet is weggemoffeld. 
Zooals uit den planvorm blijk t treedt de middenpartij 
van den gevel het meest naar  voren doordat de beide 
zijgedeelten op wijkende rooilijnen zijn gebouwd. 

e groote eenvoud, die de gevelvlakken kenmerken, 
eischen een zuivere verhouding der  raamverdeeling 
tegenover  muurvlak . Aan Otto "Wagner, die voor  de 
lezers van het B. "W. geen vreemde is, is de oplossing 
van een dergelijke opgave wel toevertrouwd. Vlakk e 
muren, door  een sterk sprekende lijst afgedekt; de 
hoofdpartijen, door  figuren en bekroningen meer  be-
langrij k gemaakt, zijn de weinige middelen waarmede 
hij  werkt; het materiaal, dikwijl s zeer  kostbaar, laat hij 
tot zijn recht komen. 

e behandeling van het inwendige kenmerkt zich door 
dezelfde eigenschappen. e groote hal, omgeven door 
de verschillende loketten, is uitsluitend voor  het prac-
tisch doel gemaakt, extra versieringen worden er  niet 
aangetroffen en toch boeit zij  door  hoofdvormen die 
aan de samenstelling ondergeschikt zijn, het is vooral 
het glazen plafond waardoor  het licht binnenvalt, die 
ongemeen van werking is in deze ruimte. 

e wijze van bekleeding is in het inwendige toe-
gepast, zooals men in de hoofdvestibule met toegangs-
trap kan waarnemen, 
's Gravenhage, t 1914. 

. . . 

T -
B T E V A N . B 
Verslag van de vierde lezing gehouden door . P. Ber-
lage voor  het civiel- en bouwkundig studenten gezel-
schap ..Practische Studie"  te . 

ten allen tijd e zijn het de voornaamste open-
Ibare gemeenschapsgebouwen geweest, die de 
Istij l van het tijdvak bepaalden. 

u het nu niet mogelijk zijn, dat het religieuze 
gebouw van den komenden tij d zijn vorm konontleenen 
aan warenhuis, fabriek of kantoor? Even goed als in 
ouden tij d de basilika zijn constructieven vorm ont-
leende aan het profane rechtsgebouw ? 

r  hoe dit zij, niet te weerspreken is het feit, dat er 
een nieuwe, een industrieële architectuur  in wording is, 
een architectuur  van een grooten, eenvoudigen tekto-
nischen vorm. 
Tegenover  haar  zal al wat men tegenwoordig maakt, 
zonder  voorgevoel van het groote komende en alzoo 
bevangen blijf t in de benepenheid van klein detail, 
klein doen. 
En vooral zullen de bouwkunstige vormen van de laatste 
helft der  vorige eeuw met hun onmogelijk subjectivis-
tisch karakter , waarover  in de vorige lezingen uitvoerig 
is gehandeld, in een moderne stad niet meer  kunnen 
worden geduld. s thans is het zichtbaar, hoe deze 
architectuur  het niet uithoudt tegen de nieuwere, on-

f j - . i * - r i  J 

w te . Architect : E. Saarinen. 
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gunstig afsteekt, zoodra daarnaast gebouwen worden 
opgericht in modernen geest. 
Niet de afmetingen zijn in dezen van overwegend belang, 
want een groot object kan klein, een klein object kan 
groot doen, omdat ten slotte in de architectuur  het 
kan niet genoeg worden herhaald — het karakter  der 
massa beslissend is. m is architectuur  bij  avond 
zoo prachtig: bij  de groote schaduwen verdwijn t al dat-
gene, wat voor  het effect van een gebouw overbodig is. 
Van dit standpunt nu zal men ook de moderne stad 
moeten bekijken, want wat tot nu toe in die richtin g is 
gedaan bleef ver  beneden wat men, bij  een juist inzicht 
had moeten en kunnen doen. 
Trouwens, het werd reeds dikwijl s gezegd: de gewel-
dige stroom naar  de stad toe heeft de overheid over-
vallen eer  zij  er  aan dacht, dat zoo iets komen zou. 
Want ontegenzeggelijk gaat men hoe langer  hoe meer 
het centrum van de stad, de city, beschouwen als de 
plaats, waar  men werkt, en in de buitenkwartieren of 
zelfs op het land, gaat men wonen. En in vroeger  tijden 
was in zekeren zin het omgekeerde het geval. n ziet 
dit proces zich overal voltrekken en in dezen tij d in 
steeds versneld tempo. r  men deze beweging niet 
beheerscht heeft, zijn er  kwade gevolgen voor  de ont-
wikkelin g der  steden uit voortgekomen. Scheffler  be-
schrijf t dit als volgt: 
-Terwij l de door  het bewustzijn nog niet begrepen tijd -
tendenties steeds meer  zich bewegen naar  de opvatting 
dat het centrum van de stad het gezamenlijke wereld-
kantoor  zijn moet en de woningen meer  naar  buiten 
verlegd dienen te worden, komen de stadsbewoners 
maar  niet terug van het eeuwenoude denkbeeld, dat 
men voornamer woont, naarmate men zich meer  in het 
centrum der  stad vestigt. e tegenspraak tusschen 
onbewust werkend ontwikkelingsstreven en een niet 
vooruitziende wil , heeft de grootste verwarrin g gesticht. 
n plaats van over  te gaan tot den aanleg van woningen 

in de omgeving, zoodra de stad uitbreidin g behoefde, 
heeft de door  geen helder  inzicht en door  geen sterke 
hand geleide menigte der  stadsbewoners, altij d slechts 
het naastbijzijnde gezien, het voor  morgen en overmor-
gen berekende gedaan, en de nieuwe stadskwartieren 
aan de oude centra stuksgewijze aangelapt, zooals het 
het terrein en zijn eigenaar  dat veroorloofden. Er zijn 
in den loop van eenige jaren vele voorsteden ontstaan, 
die het oude stadsgebied in grootte verre overtreffen 
en die, uit een oogpunt van stedelijk beheer  beschouwd, 
zonder  eenige beteekenis zijn. e nieuwe stadsge-
deelten zijn naakte noodzakelijkheidsstichtingen, waar-
aan geen enkele kultuurwi l deel heeft. t ziet men aan 
de schematisch aangelegde straten, die bij  de verdeeling 
van het terrein aan de teekentafel zijn ontstaan; men 
bemerkt het aan de door  willekeur  van het toeval ont-
stane architectuur, en hoort het zelfs in den klank van 
de kunstmatig verzonnen, naar  beroemde mannen ge-
noemde straten. Straten, pleinen, huizen, verkeersmid-
delen en voorstadsaanleg, dat alles is door  persoonlijk 
kapitaal, onder  toezicht der stedelijke politie, weelderig, 
rui m en hygiënisch aangelegd, maar geeft niet de minste 

indru k van eenig gevoel voor  bestemmingskracht.' 
Spreker  dunkt, dat aan deze beschrijving niets behoeft 
te worden toegevoegd. Zij  geeft duidelij k weer  datgene, 
wat tegenwoordig maar  al te zeer  bekend en, gelukkig, 
ook erkend is. 
Erkend, want men is thans tot het inzicht gekomen, dat 
de moderne stad snel en kunstmatig, dus bewust moet 
worden gebouwd. e doen we tenslotte niets 
nieuws, zooals uit deze beschouwingen trouwens wel 
gebleken zal zijn. Wij  doen alleen, wat men vroeger  deed, 
maar  wat in de vorige eeuw door  economische toestan-
den en een verloren gegaan inzicht niet voldoende ge-
beurde, wij  zijn alleen tot een veel grooter  intensiteit van 
bewustheid gedwongen, omdat het vraagstuk veel meer 
omvattend en de tij d tot oplossing veel korter  is. 
Veel meer  omvattend, omdat de eischen, waaraan 
tegenwoordig een stad moet voldoen, veel samenge-
stelder  zijn dan vroeger, aangezien met factoren reke-
ning moet worden gehouden, die eerst in dezen tij d als 
belangrijk erkend zijn. 

e tij d tot oplossing is een veel kortere, omdat de indus-
triëele en mercantile ontwikkeling gaan in een tempo, 
dat tegenover  dat van vroeger  staat als snel- tot buurt -
verkeer. 

s de bewust ontworpen stad. 
e ontwerper  van het stadsplan zal alzoo moeten 

beginnen met kennis te nemen van al de gegevens, die 
tot verwezenlijking van het doel noodig zijn, d.w.z. van 
een programma van eischen; zooals de architect van 
een te bouwen huis te doen heeft. 

j  zal deze eischen moeten rangschikken, ordenen, 
dus organiseeren, waarmee hij  tenslotte niets anders 
doet, dat wat in het heele streven van dezen tij d ligt, 
nl. orde brengen in de verwarrin g van denkbeelden, 
die geheerscht heeft op alle gebied, dus ook op dat van 
de steden-bouwkunst — alles als gevolg van het subjec-
tivisme der  19e eeuw. 

e 19e eeuw beheerschte de snelle industrieëele en mer-
cantile ontwikkeling niet, noch practisch, noch ook 
aesthetisch. e moderne stedenbouwer nu zal, door 
het gerijpte inzicht, door  vergelijking met resultaten 
die de stedenbouw vroeger  heeft bereikt, in staat 
moeten zijn of trachten te worden, dat vraagstuk ook 
aesthetisch op te lossen. 
Spreker  acht het hier  het punt om terug te komen op 
het begin van zijn voordracht, n.1. op de wijze, waarop 
de gegevens, die aan het stadsplan zijn vorm moeten 
geven, kunnen worden verzameld. 

r  de s dit vraagstuk het grondigst hebben 
bestudeerd en de tentoonstelling te g van het 
vorige jaar  daarvan een uitgebreid overzicht gaf, meent 
spr. niet beter  te kunnen doen, dan een kort overzicht 
van hun bevindingen te geven. e naam, die aan de 
samenstelling van deze op buitengewoon artistieke 
wijze uitgevoerde graphische statistieken is verbonden, 
is die van den r . 

n is van de volgende, zeer  kort gestelde ontwik-
kelingsformule uitgegaan: 

r  zich in de stad het geheele economische leven 
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concentreert, is ook van de stad de geheele handel af-
hankelijk . t de kennis van de handelsgebieden en 
van de handelswegen, krijg t men dus een overzicht van 
de wijze, waarop de stad de verschillende producten 
tot zich trekt , d.w.z. hoe de verschillende toegangs-
wegen, en de daardoor  gevolgde bebouwing aan die 
wegen in de stad zelf, is ontstaan". 
En het ongemeen belangrijke van dit onderzoek is nu, 
dat daardoor  als vanzelf de oorzaken bekend worden 
van de groote verwoestingen, die de handel, d.i. het 
niets ontziende kapitalisme, overal heeft aangericht, 
omdat men geteekend voor  zich ziet, de plaatsen, waar 
de handel en de industri e overheen gesleurd zijn. 
Vereenigingen als , -de Vereeniging tot 
het behoud van natuurschoon en natuurmonumenten" 
en meer  dergelijke, zijn als gevolg van die verwoestingen 
ontstaan. e nu, waartoe de vereeniging slechts 
kan adviseeren, of wat zij  ten koste van groote geldelijke 
offers, op ongezonde wijze dus eigenlijk, tracht te be-
reiken, dat kan bij  een algemeen juist inzicht, van over-
heidswege worden voorgeschreven. 
Want de methode van deze e statistiek wijst 
op wetenschappelijke, dus aanschouwelijke wijze aan, 
wat de oorzaak is va 1 het gestichte kwaad En nu moge 
de wijze van behandeling van zekere overdrijvin g in de 
toepassing niet zijn vri j  te pleiten, het feit, dat men 
daartoe in dien vorm is overgegaan, is op zichzelf van 
een niet te onderschatten beteekenis. 
Er zijn kaarten gemaakt, van de ontstaansgebieden der 
meest verschillende producten en de wegen, die deze 
producten naar  de handelscentra voeren. n leert 
daaruit , dat feitelij k Europa en Noord-Amerik a thans 
alle producten naar  zich toe zuigen. 

n komen de kaarten der  landen zelf meer  gedetail-
leerd, met de aanduiding der  verkeerswegen van uit de 
groote handelscentra naar  de groote verbruikscentra. 
En eindelijk de stad zelf, het brandpunt van het econo-
mische leven, het knooppunt der  verschillende toe-
gangswegen. 
n het stadsplan zijn nu statistisch aangegeven de ver-
schillende gegevens, die voor  de ontwikkeling der  stad 
van belang zijn, als: de dichtheid der  bevolking, de 
wijze der  bebouwing, met de hnizen der  gegoeden, der 
mindere en der  lagere standen, de winkelhuizen, en de 
industriëele gebouwen, de parken met villagebouwen, 
enz. 

t ziet men ten duidelijkste, dat al die verschil-
lende dingen met elkaar  samenhangen, eikaars oorzaak 
en gevolg zijn, en hoe de ontwikkeling heeft plaats ge-
had. e statistiek is nu het middel, om te komen tot het 
verdere, zoo hoogst belangrijke doel: de regeling van 
de ontwikkeling der  stad. r  werden vijftie n 
rubrieken vastgesteld, zoodat er  van elke stad vijftie n 
kaarten bestaan, elk behandelend één der  vijftie n ru-
brieken. 

e eerste kaart geeft een overzicht van het grondbezit, 
zooals dit in handen is van de stad, van stedelijke en 
andere lichamen, van het ministerie van oorlog, van 
den fiscus, van het rij k en van particulieren. 
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e tweede van het onbebouwde gedeelte, d.w.z. van 
park , bosch of grasland. 

e derde van de waarde van den grond. 
e vierde van de kern van de stad, die dus in -

land als de eigenlijke belangensfeer, van het lichaam 
"  wordt beschouwd. p worden dan 

aangegeven de wijzigingen, die deze vereeniging voor-
stelt op de oplossingen der  overheid. 

e vijfd e kaart toont den stand van het ambacht en de 
industrie. Cirkel s van verschillende middellij n en kleur 
geven de plaatsen aan van fabrieken en werkplaatsen, 
met het aantal arbeiders. e plaatsen, waar  de cirkels 
elkaar  snijden zijn dus tevens de plaatsen van het meest 
geconcentreerde bedrijf . 

e zesde kaart is die van het verkeer  en alles wat daar-
van het gevolg is. Want behalve dat daarop voorko-
men de verschillende soorten van stations met het aan-
tal vertrekkende en aankomende reizigers, goederen en 
brieven, verder  de trams, omnibussen en stoomboot-
lijnen, komen er  ook op voor  de plaatsen der  stationee-
rende droschken en automobielen, de hotels met het 
aantal bedden (voorgesteld door  cirkels van verschil-
lende groote met een bed er  in) en de markthallen. r 
daarmee is het nog niet uit, want door  kleine cirkeltjes 
zijn aangegeven de plaatsen, waar  zich inrichtingen 
bevinden voor  eerste hulp bij  ongelukken, brandschellen, 
politieposten, postkantoor, brandweerposten, en zelfs 
apotheken en spaarbanken. 

e zevende kaart is die van de geologische toestanden 
en van den beschikbaren bouwgrond. 

e achtste die van de historische ontwikkeling van de 
bebouwde oppervlakte. 

e negende geeft een duidelij k overzicht van de dicht-
heid der  bevolking door  middel van meer  of minder 
dicht op een geplaatste groote zwarte punten. 
Op de tiende kaart staan met allerlei duidelijk e teeke-
ningen aangegeven de gebouwen voor  de openbare ge-
zondheid, het onderwijs en het geestelijk leven, als ker-
ken en synagogen, bibliotheken en leeszalen, musea en 
tentoonstellingsgebouwen, theaters, concertzalen en 
vereenigingsgebouwen, gymnasia, hoogere burgerscho-
len, lagere scholen en universiteiten, ziekenhuizen en 
kazernes en eindelijk ook bioscopen en parkcafé's. 
Op de elfde kaart komt de bouwhoogte voor  in zeven 
bouwklassen. 
Op de twaalfde de gebouwen van het openbare leven, 
als die van de volksvertegenwoordiging, de gemeente 
administratie, de rechtspraak, de administrati e van 
leger  en vloot, en die der  kerk, die van andere openbare 
lichamen, van particulieren, gezelschappen, en de ver-
tegenwoordiging van genootschappen. 

e dertiende kaart vertoont de dichtheid van het ver-
keer, aangeduid door  zwarte lijnen van verschillende, 
dienovereenkomstige dikte. 

e veertiende de verdeeling van de woningen naar  den 
aard der  bebouwing, en volgens eigendom, ook weer 
door  cirkels met statistisch verdeelde sectoren. 
En de vijftiend e eindelijk geeft de verdeeling der  belas-
tingsklassen op eenzelfde wijze. 

> 

w te . l van den gevel. 
Architect : E. Saarinen. 



t deze in rubrieken ondergebrachte factoren zijn alle 
gegevens voorhanden, die noodig zijn om met vrucht 
het uitbreidingsplan eener  stad te maken. e ge-
schiedenis der  ontwikkeling is vastgelegd, is georgani-
seerd. 
Er is methode gekomen in de bestudeering dier  ont-
wikkeling, omdat het afzonderlijke geval is ingeschakeld 
in de algemeene ontwikkeling. "Want elke stad is wel 
een individu , en heeft als zoodanig zijn eigen karakter , 
maar  is ten slotte toch ondergeschikt aan de groote ge-
meenschap. Ook voor  de steden gelden de beide cate-
gorieën van het subjectieve en het individueele. 
Er is kennis gegaard betreffende de te volgen richting , 
in de ontwikkeling, omdat er  kennis is gegaard betref-
fende de oorzaak en het verloop dier  ontwikkeling, 
m. a. w. het uitbreidingsplan kan op meer  wetenschap-
pelijk e wijze worden vastgesteld, omdat het op weten-
schappelijk vastgestelde gegevens berust. 

s met die oeconomische gegevens-kennis heeft 
een gemeentebestuur  het volkomen in zijn macht om 
zelf een goede grondpolitiek te voeren. 
Want dan weet het, waarom in een bepaald gedeelte 
van de stad hooger  of lager, rijke- , middel- of lagere 
standswoningen moeten worden gebouwd en dat daar-
mee in verband hoogtezonen zouden kunnen worden 
vastgesteld. n weet het, waarom aan een bouwmaat-
schappij  de exploitatie van dat en dat stuk grond tus-
schen die en die wegen kan worden gewijzigd. Terwij l 
ook op oeconomische en wetenschappelijk verdedigbare 
gronden kan worden verboden, dat terreinen worden 
bebouwd, die door  natuurschoon uitmunten. 

n kunnen b.v. ook enkele mooie boomen— in zekeren 
zin versiering en als zoodanig eigendom der  geheele 
stad behouden blijven en kan er  ten slotte voor  wor-
den gezorgd, dat in een mooie omgeving slechts een 
enkel mooi huis wordt gebouwd, een mooi huis, omdat 
men weet, dat zulk een huis een verheffing van het 
schoon is, maar  een vernietiging en een kwelling voor 
het oog, wanneer  het slecht gebouwd is. 

n leert zelfs op deze wijze de reclame-grenzen ken-
nen, zoodat niet op onbillijk e gronden de reclame be-
hoeft te worden verboden; onbillijk , omdat thans met 
geen mogelijkheid een grens te trekken is tusschen wat 
reclame is en wat niet. 

Om kort te gaan, want er  zijn nog slechts enkele punten 
die kunnen worden aangevoerd, men beheerscht het ge-
heele gebied van den stedenbouw, omdat men door  de 
kennis van de gegevens ook de oorzaken daarvan kent. 
En daardoor  is het mogelijk, de uitbreidin g en vervor-
ming der  steden volgens logische denkbeelden te leiden, 
hetgeen, wat de algemeenheid daarvan betreft, zeker 
geheel overeenkomt met het begrip van organisatie van 
dezen tijd . 
Want hoe verblijdend de stichting van schoonheids-
commissiën, van bonden als , Bauberatungs-
stellen en bonden voor  het behoud van stads- en natuur-
schoon ook zijn moge, omdat zij  getuigen van een alge-
meen schoonheidsverlangen na de verleelijking der 
laatste tijden, toch hebben zij  in hun betrekkelijk e on-

macht een tragische, en in de toepassing hunner  ideeën 

een irriteerende kant. (Slot volgt.) 

, . C. . S. 

m S g 
E S E " 

e heer t behandelt in de r  van 
7 t jl . de stukken, welke naar  aanleiding 
van zijn artikel .Een arbeidsveld van den 
ingenieur  bedreigd"  in verschillende tijd -

schriften zijn verschenen. 
t mijne getiteld „Wi e is de Stedenbouwer"  kwam er 

waarlij k niet gemakkelijk af. t heeft mij  leed gedaan; 
ik meende toch, dat de heer t en ik het samen 
volkomen eens waren en zie: wij  staan verder  van elkaar 
af dan ooit te voren. 

e heer t had toch betoogd, dat het maken van 
een plan van uitbreidin g het werk is van den aesthetisch 
architectonisch ontwikkelden ingenieur, niet van den 
niet-aesthetisch ontwikkelden ingenieur. k meende, 
dat de heer t geen bezwaar  zou maken, wanneer 
gesproken werd van den architectonisch onderlegden 
ingenieur; door  deze woorden wordt toch juister  om-
lijn d wat wordt bedoeld. 
..Een plan van uitbreidin g is dus het werk van den archi-
tectonisch onderlegden ingenieur''  mag dus als uitspraak 
van den heer t worden aangenomen. t maken 
van een plan van uitbreidin g is dus architectonisch 
werk, evenals dit het geval is met den plattegrond van 
een gebouw waar  allerlei utiliteitsvraagstukken moeten 
worden opgelost, maar  waar eveneens op de ruimt e 
werking van verschillende elementen moet worden gelet. 
k heb daarop uiteengezet, dat stedenbouw steeds een 

vorm van architectuur  is geweest en daarna ben ik gaan 
onderzoeken wie in Nederland de architectonisch 
onderlegde ingenieur  is. 

e heer t zal mij  toegeven, dat dit niet is de civiel 
ingenieur  en zeker  nog minder  de genieofficiermet zijne 
22 uren onderricht in bouwstijlen, bouwkundige vormen, 
ontwerpen van gevels en plannen gedurende zijn ge-
heelen studietijd. 

e beantwoording door  den heer t is dan ook 
niet duidelijk , ik had verwacht, dat hij  mij  gelijk had 
gegeven en ronduit had verklaard, dat de bouwkundig 
ingenieur  z.i. de man is, die de wetenschappelijke en 
architectonische ontwikkeling bezat, noodig voor  het 
maken van een plan van uitbreiding . n zijn stuk 
rept hij  echter  geen woord over  den bouwkundig inge-
nieur. Als ik dus ongelijk had, dan had hij  moeten aan-
toonen, dat de B. . niet architectonisch onderlegd is; 
maar  dat zal niet zoo gemakkelijk zijn. 

j  had echter  ook kunnen trachten aan te toonen, dat 
de genieofficier  wel architectonisch onderlegd is, en 
dus mede aangewezen was voor  het maken van een plan 
van uitbreiding , wat hij  echter  niet heeft gedaan. 

t is dan ook niet aangenaam, dat de heer , zonder 
nader  op mijn betoog in te gaan, zich van mij  afwendt 
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en zelfs geen goeden raad meer  van mij  wil aannemen. 
n zijn antwoord spreekt de heer . niet meer  over  den 

aesthetisch en architectonisch ontwikkelden ingenieur, 
het gaat daarin slechts over  de utiliteitsschool tegen-
over  de schoonheidsschool, eene tegenstelling die, door-
dat zij  onjuist is, verwarrend moet werken. 

t is de architectonisch ontwikkelde, die aanutiliteits-
werken een architectonische expressie zal weten te 
geven. Zulk e werken zullen technisch evengoed en 
architectonisch beter  behandeld kunnen worden door 
den architect dan door  den . t voorlaatste 
congres van t gaf daarvan zeer  juiste voor-
beelden, maar  ook de vakliteratuu r  behandelt dit on-
derwerp telkenmale; men leze slechts l Scheffler 
„Architektu r  der  Grossstadt". 
Utiliteitswer k kan ja zeer  schoon zijn, indien het van 
de hand is van den bekwamen architect. Utilitei t en 
schoonheid sluiten elkaar  niet uit, integendeel zij  kun-
nen elkaar  aanvullen. 
En evenals dit bij  het gebouw is, evenzoo is het met de 
stad. e nieuwere vraagstukken van verkeer, hetzij  te 
land, hetzij  te water, hygiëne enz. zijn volkomen veilig 
in de handen van een architect of zoo men wil , in den 
architectonisch onderlegden ingenieur. 

j  zal de technische en andere oplossingen niet een 
architectonisch jasje aantrekken, hij  zal de gevallen in 
hun geheel architectonisch behandelen, rekening hou-
dende met allerlei eischen. 

e heer . zegt in goed gezelschap te zijn; in de eerste 
plaats staat Prof. . J. . Valckenier , de „eenige 
Nederlandsche hoogleeraar  in den stedenbouw", aan 
zijne zijde. 

r  past het mij  te zwijgen, ik heb van den heer  Val -
ckenier s slechts gelezen zijn preadvies over  de 
vragen: 
Welke gedragslijn moet aan de gemeenten worden aan-
bevolen in het belang harer  doelmatige uitbreiding ? 
Zij n er  wel wijzigingen noodig om deze gedragslijn mo-
gelijk te maken ? Zoo ja, welke ? 

e beantwoording is echter  niet, zoo, dat men daaraan 
in de onderhavige kwestie autoriteit zou kunnen toe-
kennen. Als zoodanig was het preadvies toch zeker  niet 
bedoeld. 

n ontwaar  ik in het artikel van den heer . tot 
mij n genoegen, dat de heer  Valckenier s hoogleeraar 
in den stedenbouw is: in de Staatsalmanak van 1914 
komt hij  als zoodanig nog niet voor. e hoogleeraar 
zal zeker  belast worden met de colleges over  de juridi -
sche en administratieve en sociaal-economische vraag-
stukken, die zich bij  stedenbouw voordoen, wat zeker 
van groot belang is. e deze benoeming spoedig ge-
volgd worden door  de instelling van een leerstoel voor 

. Aan de andere zijde van den heer 
t staat niemand minder  dan Prof. Genzmer. 

Prof. Genzmer is mij  in het bijzonder  bekend door  zijn 
werk e stadtischen Strassen"  in 1897 verschenen en 
later  mocht ik zijn voordracht in f bijwonen. 
Wat hij  daar  geeft is niet anders dan de propadeuse 
van het vak, welke staat tot stedenbouw als bouwkunde 

tot architectuur  en daarom gaat het hier  toch niet. 
e heer  Prof. Genzmer heeft te dezer  zake inzichten, 

die niet door  elk gedeeld zullen kunnen worden. n het 
Technischen Gemeindeblatt van 20 Februari 1914 geeft 
hij  een -Vorschlag zur Ausbildung der  Stüdtebauer", 
welke indien wij  het voor e ingenieurs zou-
den willen overzetten, aldus zou luiden: 
Er zij  een „Vervolgcursu s voor  Stedenbouw", waar 
kunnen studeeren civiel-ingenieurs en bouwkundige in-
genieurs. Aan beiden wordt onderwijs gegeven in sociale, 
hygiënische, economische, rechtskundige en sociaal-
politieke vraagstukken; de bouwkundig ingenieur  krijg t 
lessen in eenige civiele wetenschappen, de civiel-inge-
nieur  moet in korten tij d architectuur  leeren. 
Op deze wijze denkt Prof. Genzmer het geval op te los-
sen, dat civiel ingenieurs en bouwkundige beiden onge-
veer  gelijkelij k bekwaam zijn voor  stedenbouw. 

j  erkent dus, dat stedenbouw architectuur  is, doch 
m. i. heeft hij  niet den juisten kij k op hetgeen architec-
tuur  is. 

Voor  stedenbouwkundige vraagstukken is noodig een 
goed architectonisch inzicht, waarvoor  men heel wat 
meer  aan architectuur  gedaan moet hebben dan in een 
enkel jaar  is bij  te brengen, behalve de noodige andere 
wetenschappen. 
Voor  architectuur  zou men alles van den grond op 
moeten halen en heel wat meer  moeten oefenen dan in 
den beschikbaren tij d mogelijk is. Architectuur  is voor 
een deel kennen, voor  een ander  grooter  deel kunnen, 
het kennen kan men zich dikwerf door  ernstige studie 
in korten tij d eigen maken, het kunnen eischt gewoon-
lij k lange voortdurende oefening. 

t denkbeeld, dat men in een korten tij d den civiel 
ingenieur  de noodige architectuur  zou kunnen leeren, 
verraadt m. i. weinig blik op architectuur, waarvan 
trouwens de werken van Genzmer geen bijzondere ge-
tuigenis afleggen. 

e heer t houde mij  dus ten goede, dat hoe ge-
leerd de beide heeren in hun vak ook mogen zijn, hunne 
namen in deze zaak op mij  geen indru k maken, hoewel 
ik zou kunnen opmerken dat de heer  Genzmer wel er-
kent, dat stedenbouw architectuur  is, want daarom wil 
hij  den civielingenieur  nog architectuur  laten leeren. 

e de opmerking van den heer t betreffende 
den uitleg van Amsterdam in de e eeuw, het vol-
gende. 

e uitleg is zeer  schoon en er  zullen weinigen zijn, die 
zullen beweren, dat daarbij  uitsluitend het denkbeeld 
heeft voorgezeten, iets schoons te maken. r  men 
maakte het schoon, men leefde in eene cultuur  periode. 
Wi j  zien in den stedenbouw telkenmaal motieven geheel 
onafhankelijk van elkander  totstandgekomen,zeer  waar-
schijnlij k alleen door  practische overwegingen,maar  toch 
groote overeenkomst vertoonen en die zoowel voor  het 
verkeer  en de gebruiken in die tijden voldoen en die 
architectonisch in alle opzichten bevredigden. Bij  elk 
kunst vak doen zich overeenkomstige verschijnselen voor. 
n de elektrische periode, de tij d dien door  den heer 

t toch niet teruggewenscht zal worden, hield men 

zich alleen bezig met verkeersvraagstukken, met hy-
giëne enz. enz., en wat is er  van gekomen? Niet alleen 
uitsluitend leelijke stadswijken maar  ook veel voor  het 
verkeer  hinderlijk e en hygiënisch slechte oplossingen. 

t zijn juist de architecten als Sitte, i en in den 
laatsten tij d Brinkma n geweest, die ons betere inzich-
ten hebben bijgebracht. Vooral de eerste heeft ons aan-
getoond de punten van overeenkomst der  verschillende 
motieven en ook het hoe en waarom ervan verklaard. 

e architecten hebben in den laatsten tijd , in het bij -
zonder  in , de leiding genomen, omdat zij 
het beste de verschillende utiliteits - en schoonheids-
eischen recht kunnen doen wedervaren. 
Ten slotte krijg t de ontwerper  van het e uit-
breidingsplan eene vriendelijk e terechtwijzing. 

t plan zou te groot zijn. e vraag is hier  heeft de ont-
werper  dezen omvang aan het ontwerp gegeven inge-
volge opdracht, dan wel uit eigen beweging? 

r  al ware het laatste het geval, een elk die in Ne-
derland een plan van uitbreidin g maakt, komt zoo 
spoedig daar  toe. t denkbeeld van vrijheid , te mogen 
bouwen waar  men wil als het maar  aan een soort weg 
is, zit er  bij  de Nederlanders nog te veel in en nu wil 
men door  een plan van uitbreidin g trachten dat wille-
keurig bouwen zooveel mogelijk om te zetten in het 
bouwen volgens bepaald plan. t plan van uitbreidin g 
heeft dus dikwerf meer  een preventief doel. Beter  ware 
het, dat men zich slechts tot hoofdlijnen bepaalde en 
dat de détailleering tot het uiterste beperkt werd; ik 
geloof echter, dat wij  in d zoover  zeker  nog niet 
zijn, ja, dat men, werd de voorgestelde wijziging in de 
Woningwet opgenomen, de geheele gemeente zou moe-
ten gaan bedekken met een uitbreidingsplan, wil men 
niet verrast worden door  de plannen van een of ander 
grondspeculant, waartegen men dan niets kan doen. 
Waarlijk , de heer . behoeft de ontwerper  van het 

e uitbreidingsplan geen verwij t te maken; ik 
geloof, dat alle plannen, noodgedwongen, aan den groo-
ten kant zijn. r  dat opzetten heeft toch met den ar-
chitectonischen kant van het vraagstuk niets te maken. 

n kan een plan, zooals de heer . zich dat denkt, n.1. 
zulk een waarbij  alleen aan utilitei t enz. is gedacht en 
hier  en daar  een beetje franje, dat men dan architec-
tuur  noemt, toch ook veel te groot maken en als zij  dan 
beide te groot zijn, het plan zooals hij  zich dat denkt en 
dat hetwelk goed architectonisch is verwerkt wat 
juist bij  den tegenwoordigen stand der  zaak het oplos-
sen van de praktische vraagstukken in zich sluit - en 
ik heb te kiezen, dan neem ik het laatste en laat het 
eerste aan den heer . 

n zijn wij  beide, hoewel wreedelijk van elkaar  ge-
scheiden, gelukkig; alleen ik zal dan nog wel eens den-
ken aan den schoonen droom, toen ik meende, dat wij 
het samen eens waren, dat de architectonisch onder-
legde ingenieur  was niet de civiel-ingenieur, ook niet 
de genie-officier, maar  de bouwkundig-ingenieur, tot 
wiens terrein het maken van een plan van uitbreidin g 
behoort. 

W. F. C. . 

E T N . *) 

 e heer d t heeft Woendag 8 Apri l j.1. in 
! „Architectur a et Amicitia "  voor  de leden en vele in-
troducés gesproken over  „Officeele kunst" . Ongeveer 
dezelfde lezing had spreker  gehouden voor  „Bouw-

kunst en Vriendschap"  te . Over deze zeer  belangwek-
kende voordracht geeft de Nieuwe . Courant het volgende 
goede verslag: 
Voor  Bouwkunst en V r i endschap is het een belangrijke 
avond geweest. e heer . N. d t heeft er  het woord 
gevoerd. t spreken is een daad geweest d t is 
schilder, doch geen gewone, niet, wat wij  thans thans nog, 
zou hij  zeggen — onder  een schilder  plegen te verstaan. t is 
een onzer  strevers naar  monumentale schilderkunst. Zoo staat 
hij  nabij  de bouwmeesters. h niet over  monumentale schil-
derkunst alleen heeft hij  tot de bouwmeesters en andere belang-
stellenden gesproken. Noch over  die kunst en architectuur  uit-
sluitend. j  is den bouwmeester  en den schilders en allen ande-
ren schoonheid-begeerigen op het hart komen leggen het groote 
gewicht van de „officieele kunst"  : — van wat er  „officieels"  ge-
maakt wordt. Over  de idee officieele kunst heeft hij  gesproken 
en over  de praktij k van het werk. dat van „officieelen"  kant 
ondernomen wordt — besteld en verricht . j  is geestig geweest, 
en scherp en persoonlijk: hij  heeft dit durven, moeten zijn om 
den hoogen ernst van de groote belangen, welke hij  den moed 
had, met volstrekt-ideëelen zin, doch met krachtig-reëelen blik 
te beschouwen, na te speuren en te toonèn. 
Over  het begrip officieele kunst hebben de beste artiesten lang 
de schouders, zelfs den neus opgehaald. e groote Puvis de 
Chavannes heeft geboudeerd: „Officieel e kunst ? o ? dat is een 
zéér bijzonder  soort kunst, welke zich van alle andere kunst 
onderscheidt, doordat zij  geen kunst is."  Een andere opvatting 
i s er  nu. n den tij d van Puvis legde men zich neer  bij  het droe-
vige feit en beperkte zich tot sarkasme. n dezen tij d wi l men 
ve rander ing. ¥ e weten nu, dat officieele kunst wel wat is. 
We beseffen, dat onze taak is, die kunst vol te maken van nieuwe 
schoonheid. e gansche bouwkunst is immers anders. n 
wij  hierbij  aan Nederland. Wie zijn de bouwmeesters en de 
beeldhouwers van de eerste dri e kwarten der  19e eeuw? Vraag 
dat aan beschaafde menschen. Zij  weten u geen namen te noe-
men. Vraag daarna wie de schilders waren. n weet na-
men te noemen. t gaat van Pieneman tot de e School. 
Aller  aandacht, alle aandacht ging in dien langen tij d naar  de 
schilders. e schilders waren de enfants chéris. e schilders 
leefden, hecht en sterk, in hun kleinen kring . n was hun ho-
rizont, doch. wat hun ontbrak, in die kinderlijk e sfeer, het werd 
vergoed door  de belangstelling van het publiek. 
Thans is ook het leven der  schilders anders, zelfs hun uiterlijk , 
materieel bestaan, hun wereldsche beslommering, daar  zij  niet 
meer  een of twee kalme tentoonstellingen van werk te voorzien 
hebben, doch tien a twaalf exposities per jaar, zoodat het bestier 
van de zendingen hun een hal ven kantoordienst geeft. t tij 
verliep er  is veel concurrentie . . . . 

Ook voor  de architecten en hen, die om de architectuur  heen 
staan, zijn de tijden druk en moeilijk geworden.Ten gevolge der 
zoo langdurige supprematie van de schilderkunst hebben zij 
hunne belangen verwaarloosd. Er  was de schilderkunst en er 
was de officieele kunst, en deze was niet anders dan bureau-
kunst. Wie lette op wat onze munten waren, onze postzegels, 
vlaggen, wat niet al meer; wie op onze groote gebouwen? Er 
waren kunstgenootschappen : van de schilders: en er  werden 
schilderijen verkocht; en dat was alles. 

d er  niemand voor iets anders gedachte ? Er waren enkele uit-
zonderingen, o.a.: Professor  Alberdingk Thijm . h hadden 
zijn leerlingen belangstelling voor  wat hij  wilde en leerde ? Spr. 
zelf heeft tot hen behoord. Welnu, aller  belangstelling ging naar 
en bepaalde zich tot het impressionisme. Spr. heeft eerst later 
begrepen, wat er  geweest was in die wenken, gedachten van 

*) r  plaatsgebrek niet eerder  opgenomen; 
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Thijm . t was de tij d van de Nieuwe Gids. e aandacht was 
uitsluitend voor  het impressionisme Niets heeft de Nieuwe Gids 
begrepen van de krachten, die zaten in wat wij  noemen officieele 
kunst. Tusschen 1892 en'94 is hier  de verandering gekomen. Zij 
heeft zich geuit in e . n dat weekblad, door  den edelen 
P. . Tak met zóó veel altruïstisch tot zich trekkende liefde, in 
voor  alles vatbare aandacht bestuurd. Onder  de jongeren kwam 
toen het gestadige besef, dat er  een wijder  horizont was en dat 
men elders zoeken moest; en hun streven uitte zich in de -
niek, waar  zij  vinden moesten, wat niet gevonden is in de 
Nieuwe Gids ; veel weifeling, aarzeling, om te beginnen. 
Natuurlij k was het begin onvast. h overziet men nu, wat be-
reikt is, dan bemerkt men, dat er  hard is gewérkt, dan kan men 
dankbaar  zijn voor  wat volbracht werd, hoe ver  men nog zij  van 
het gezochte doel, hoezeer  het bereikte niet meer  is dan het 
aller-, allereerste begin. Naar  een nieuwe groote cultuurwijs t 
het heen. s de tij d niet zóó geweest, dat oen halve idioot wel 
eens eens bij  machte blijken kon een schilderijtj e te maken, dat 
niet al te slecht was: dank zij  den invloed deralgemeene impres-
sionisme-sfeer; terwij l er  niemand bekwaam bleek tot het ma-
ken van een fatsoenlijken boekband? t kwam, doordat alle 
traditi e ontbrak. t was het tij  van de wilde stroomingen — en 
zie, nu het tij  van de wilde stroomingen —en zie, nu is het tij 
verloopen. 

Wat men, dan, thans bij  machte te doen is, men heeft het ver-
mocht, ondanks gestadigen tegenstand. Een tegenstand, die was 
en is ; een tegenstand, die den zoekers alles onthoudt. 

e de uitslag is van en onder  dezen tegenstand, de heer t 
ging hettoonenmet een reeks voorbeelden en tegen voorbeelden. 

d bracht hij  ons op eenmaal terug tot een tij d van groote 
verrassing, toen daar, als een blijd e boodschap, ernstig, doch 
verheugend ook, de Gijsbreght-in-boekkwam als nieuwe schoon-
heid, de Gijsbreght als iets, dat ook uiterlij k schoon was. e heer 

t toonde in lichtbeeld het titelblad van n voor 
de Gijsbreght-uitgaaf van een twinti g jaar  geleden (Erven Bohn). 
Om te doen beseffen, hoeveel moeite het moet gekost hebben, 
geest en verbeelding' tot zoo iets op te werken, bij  een alge-
meenen druk van doode vormgeving, toonde hij  als tegenplaat 
een werk van thans : de prent, in 1913 vanwege de gemeente, te 
Amsterdam gegeven aan alle schoolkinderen, een prent tot blijd e 
herdenking der  gebeurtenissen van een eeuw geleden. k - zei 
de spreker  — ben geen nationalist; maar  ik kan toch wel ten 
volle beseffen, wat men in den geest der  kinderen heeft willen 
brengen, welk besef van gróót gebeurds. En op welke wijze 
wordt dit gedaan? t een prent, waarop een onbenullig voor-
stellinkj e van Pieneman is omringd met „sierende"  slingertjes 
zonder  zin, waardeloos en volslagen onmachtig. Zie wat -
kinderen grootsch maakte van de stads-teistering, in de Gys-
breght verteld; van een gebeurtenis, die ons gevoel niet meer 
raakt ; en zie nu het hevige, dat de nationalisten in den geest 
moesten brengen om het groote van den verheugenisdag te doen 
begrijpen, als iets dat niet is in beeld gebracht, 

e kon de gemeente Amsterdam met deze prent genoegen 
nemen? r  de macht van de bureau's. Achter  deze mogelijk-
heid ligt als oorzaak de onverschilligheid van het publiek voor 
wat spr. kortheidshalve officieele knust noemde. Een wissel-
werking is niet uitgebleven. e onverschilligheid maakte, dat 
het onmogelijke geduld werd. Officieele kunst — zoo denkt 
men nog kan niet anders dan leelijk en onbeduidend en 
slecht zijn . .. En wat is nu de feitelijk e reden, dat een leelijkheid 
als van deze „feest"-plaat mogelijk werd? Een uitgever  is ermee 
op pad gegaan, hij  heeft handig gepraat op de bureau's, daar 
heeft men er  toen eens over  „gedacht" , en al gauw heeft men 
toegehapt. Als positiefs is hier  dus enkel een goocheme uitgever, 
die met een lor  een zaakje begon. God zegen' de greep en op 
hoop van zegen. Als een staaltje van de onverantwoordelijke 
wijze, waarop opdrachten gegeven werden, deelde de heer t 
mede, dat die tot het maken van teekeningen uit ons land voor 
de coupé's der  Staatsspoor, in welke men nu eens geen foto's 
wilde laten kijken , is verstrekt aan een verfhandelaar  te Am-
sterdam. 

t tweede voorbeeld was ook uit s Gijsbreght-
versiering: - het wapen van Amsterdam met omgevenden tooi, 
zonder  het letterschrift helaas en natuurlij k niet in de kleuren, 
welke er  zoo'n pracht aangeven. r  werd gesteld... 
hetzelfde wapen van Amsterdam, zooals het in een waanzinnige 
en wanstaltige omgeving is gezet op de oorkonde, die Amster-
dam bij  wijze van groote tevredenheidsuiting verstrekt aan 
menschen, wier  25-jarige plichtsvervullin g de gemeente hul-
digen wil . 
Een derde schoon beeld kwam als een bewijs, dat het niet zoo 
moeielijk is, een mooie teekening te krijgen . t was namelijk 
het d van den (ook door  ons vroeger  met veel inge-
nomenheid aangekondigden) kalender  voor  1914 van de Quelli-
nus-school te Amsterdam. e kalender  is het werk van een 
leerling (J. van Essen), bewijs dus, dat er  menigeen is, die nu wel 
iets goeds kan maken. 

, wat geeft men om stijl of schoonheid! Spreker  toonde 
nieuwe postzegels voor . Een hoongelach 
ging door  de zaal. t beeld der n is daar  op wel zeer 
ergerlijk e wijze misbruik t tot iets, dat beslist niet slechter  kón. 

e heer t had zich afgevraagd, waar  deze voorstellinkjes 
aan deden denken. En na eenig peinzen had hij  geweten. Aan 
zekere tabakszakjes. h aan zakjes van zekeren oorsprong. 
n de stad vindt men die niet zoo licht meer. j  was echter  zoo 

gelukkig geweest, van een kennis uit d een paar 
zakjes te krijgen , door  dezen in een klein dorp gevonden, 't Was 

m . .. of k . .. Op het eeneziet men een -
den Pool, gezet naast een zeetje, juist zoo als het zeetje, waar-
naast men op den postzegel gemeend heeft, het hoofd der 

n te mogen plaatsen. Op het andere zie t men een -
den r naast palmboomen, juist zooals depalmboomen, waar-
naast men op een tweeden postzegel gemeend heeft, het hoofd 
der n te mogen plaatsen. 

En als laatste van deze reeks, plaatste de heer t tegenover 
een levendige met stijlbegrip saamgestelde vlag van de . A.P., 
welke gemaakt is door  een jongen onbekende — alweer  een be-
wijs: het is er  wel —, het nieuwe regiments vaandel der  Grena-
diers, met de herinnering aan den Tiendaagschen veldtocht erin 
gestikt en het eerzame leeuwtje erbovenop. t doet aan antima-
kassers denken, aan iets op een kleinburgerlijk e canapee. 

e heer t heeft zijn meening over  dit vaandel reeds ge-
schreven. t is hem toen erg kwalij k genomen. j  had gespot 
met wat officieren en velen anderen heilig is . . . e heeren offi-
cieren zoo zei hij  nu met forsche, toch ietwat ontroerde stem 
en de vergadering voelde de emotie mede de heeren officie-
ren vergeten, dat ook wij  iets hebben, dat ons heilig is, en dathet 
daarom een schande genoemd moet, dat het legerdergelijk prul -
werk ten toon draagt, dat het niets schooners te geven verlangt, 
daar  het een vaandel nóódig heeft en een schóón vaandel thans 
kan gemaakt. g applaus). 

Na wat er  uit de rede is medegedeeld, kwam de heer t tot 
de allegorie, herinnerde aan de eenheid, in de middeleeuwen 
mogelijk toen er  een algemeen geloof was, waarbij  nochtans 
veel, o. a. spot, werd toegestaan; wees op de tegenstrijdigheid 
der meeningen, de verbroken eenheid, der  renaissance; en ver-
dedigde de stelling, dat de allegorie zoover  af is van de werke-
lijkheid , dat zij  alle tegenstrijdigheid verzacht. Eenheid is than s 
onmogelijk. Er  bestaat enkel de eene eenheid van een -alge -

meene onverschilligheid voor  alle allegorie en er  is ondqfdit 
algemeen gevoel alleen mogelijk officieele allegorie, die, van 
onverschilligheid de uiting, morsdood is.
Nochtans, al is er  thans geenszins eenheid van „geloof" , van 
levensbeschouwing, van meeningen, de kracht van het decora-
tieve gevoel heft de „onderwerpen" , de voorgestelde dingen, de 
afgebeelde gebeurtenissen, de verbeelde meeningen, boven de 
werkelijkhei d uit; en hierom veroordeelde spreker  het, dat B. 
en W. van Amsterdam den niet-socialist Toorop gedwongen 
hadden, uit zij  n keramiek voor  de Beurs één fries weg te nemen, 
welke een moment van de spoorwegstaking voorstelde, het fu-
silleeren van een staker. e fries is op g terechtgeko-
men en daar, naar  bleek, het bewaren niet waard geachtt 
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Toorop had nu aan spreker  een krabbel gestuurd van wat hij 
zich van zijn conceptie herinnerde — dien krabbel kreeg men te 
zien als lichtbeeld. 
Nu kwam te voorschijn.... ons muntbiljet , door  den spreker 
levendig gekenschetst en veroordeeld tegelijk als een brok ver-
keerde allegorie, toen hij  de, behoorlijk geëtiketteerde figuren 
Arbei d en Welvaart aanwees in hun wanhopige pogingen om, 
over  den scherpen hoek van de Nederlandsche Bank heen, el-
kaar  de hand te reiken. 
Al s een bosch van standvastigheid kenschetste spreker  de me-
nigte met opgestoken handen, het volksvotum, door r  ge-
maakt als een brok nieuwe kunst voor  het in historischen stij l 
gebouwde stadhuis te . r  Wilhelm heeft s 
kunst niet mooi gevonden en verklaard, dat die man nooit zijn 
portret te maken zou krijgen . d is een kunstenaar  als 

r  wel in staat tot koninklijk e fantazieën maar  niet tot fan-
tazieën op koningen, zooals de mode-portretschilders er  maken. 
Een tweetal grof-onwezenlijke, behaagzuchtig-zwevende fan-
tasterijen uit het hedendaagsche officieele e wisselden af 
met twee werken van den heer t zeiven — een uit de Beurs 
en een uit het Bondsgebouw der s te Amster-
dam. j  verklaarde de waarde van het geometrisch beginsel, 
waarnaar  bij  dat eerste althans is gestreefd, en het pogen naar 
een ornamentale verwerking der  realiteit. Wij  moeten zoo 
zeide hij  vri j  worden gelaten om het leven te beelden, zooals 
men die vrijhei d liet in het e der  middeleeuwen. t een 
oude fresco uit , ten bewijze, werd deze reeks gesloten. 
Na een pauze kwam de heer t met zijn negentiende plaat: 
de „nieuwe"  — nieuw-gebouwde universiteit te Groningen. 
Bij  wat ik thans ga zeggen, zoo zei hij , zal ik „persoonlijk "  moeten 
zijn echter  niet om de personen, doch om een stelsel te be-
strijden. 

n umentaliteit is niet een vorm van kunst alleen, het is tevens 
een vorm van cultuur . Er  is ook in de samenleving, monumen-
talitei t mogelijk. e missen wij  en dat wreekt zich in de stelsels 
en in de personen, die slachtoffers van deze stelsels zijn. 

t universiteitsgebouw te Groningen is niets dan een naboot-
sing van oude vormen, een plagiaat op den vroegeren tij d ; een 
typisch voorbeeld van hedendaagsche officieele kunst; de toe-
rist rijd t er  langs, de aapjeskoetsier  zegt: „d e akkedemie", de 
toerist gaapt en weer  heeft een mensen meer  dit hedendaagsch 
„monument"  aanschouwd. Spreker  was er  binnen gegaan en 
had er  alles volkomen in orde gevonden. Bij  historisch plagiaat 
hoort doode allegorie. t zou bedroevend zijn geweest, als een 
jong kunstenaar  zich voor  de opdracht van de decoratie in dit 
gebouw had laten vinden. e opdracht behoorde zoo te zijn ; 

in dit gebouw, Viollet le e heeft gezegd : „Goud is een spe-
cerij , geen spijs."  Er  was te Groningen zeer  veel verguldsel en 
die overdaad deed denken aan de vele specerij  in het eten van 
goedkoope restaurants. 

t ergerlijk e is dus niet in de opdracht van de decoratie. t 
ergerlijk e is in den bouw. Curatoren en de senaat van Groningen 
blijke n daar  buiten gehouden. Voor  de technische inrichtin g van 
laboratori a wordt wel hun advies gevraagd. Voor  een belang 
zóó weinig gewichtig als de schoonheid, is dat niet noodig 

t spijt mij  zei t voor  Groningen. Je kunt van alles te 
veel hebben en zeker  is daar  rijkelij k veel rijksbouwmeesterij  : 
postkantoor, laboratoria, ziekenhuizen, etc. etc; — als je vij f 
minuten tramt zie je voor  millioenen bureau-kunst. En een 
slaap, dat je krijgt : het ruik t zóó naar  papier! 
Groningen's universiteit is de straf op de onverschilligheid 
onzer  ouders en grootouders voor  al wat heet „officieele kunst" . 
Ook dat gaat tot in het derde gelid .. . Alleen wanneer  de pu-
blieke belangstelling gedaald is tot volslagen onverschilligheid, 
is een officieele bouwkunst mogelijk, zoo wezenloos als die hier. 
Eenmaal zal men er  dankbaar  voor  zijn : als men er  ten min-
ste uit leert. e bouwmeesters in Nederland hebben zich vol 
slagen stil gehouden na den brand, zij  hebben niets van zich 
doen hooren, zij  hebben niemand er  aan herinnerd, dat nu een 
zaak beslist moest worden, de moeilijke taak volbracht van het 
opdracht geven, waarmede zij  te maken hadden. 

e heer t vertoonde thans in lichtbeeld het monument van 
Bern ter  herdenking van de tot stand gekomen Post-Unie. e 
vrucht van een internationale prijsvraag ? e spreker  stelde de 
afbeelding van dit zinlooze vod als een . . .. beschermheilige 
naast zich, nu hij  tot architecten ging spreken over  het teere punt 
van een prijsvraag. j  zag in al het „geroep om prijsvraag"  niet 
anders dan een slecht aanwendsel. Wanneer  niemand weet wat 
het best is om te doen, dan roept men om een prijsvraag als red-
ding; wanneer  de een den ander  niets gunt, moet de prijsvraag 
redding brengen; durf t niemand de verantwoordelijkheid aan, 
dan is het alweer  : dan maar  een prijsvraag! 
Een prijsvraag is goed onder  jongeren. e jage men voor  een 
kleine opdracht onder  elkander  op; dan vliegt misschien de 
vonk er  uit. 

(Wordt vervolgd). 

. 

! 
m en Schut. 

Twee Nederlandsche woorden, die. in deze samenkoppeling, 
geen twijfe l laten aan hun bedoeling. 

t het woord t wil men aanduiden de bescherming, 
het schutten voor  en tegen, van het heim of heem, van hetgeen 
wij  ons eigen noemen. 

t heem is ons aller  eigen, het nationale heim in zijn meest uit-
gebreiden zin. .. 

t heem, dat wij  willen beschutten tegen vernieling, ontheili-
ging, afbraak en verleelijking. is ons eigen land zelf. r  het 
gaat hier  niet om een louter  materialistische, noch politieke ver-
dediging van dit vaderlandsch eigendom! . . . Neen. het is de 
natuur, de schoonheid, het karakter , in landschap en bouwwerk, 
welke men wil beschermen. 

t is geworden een eisch van den dag. 
Wij  leven in een tijd , waarin de economische strij d velen zich 
van middelen doet bedienen, waardoor  zoo veel wat anderen 
lief is, hetzij  uit traditie , hetzij  uit schoonheidsoverwegingen, 
dreigt onder  te gaan of voor  goed te worden bedorven. 

h tevens is dit een tijd , dat men met kans op goeden uitslag 
een beroep mag doen op ons volk om zijn heem te schutten. 

t werd de eisch van den dag. 
En het is een vraag om aller  krachtdadige medewerking voor  het 
sympathieke doel, dat de Bond t met zijn heemschut 
voorstaat, nu hij  zich tot het Nederlandsche volk wendt. 
Wat wij  beoogen en hoe wij  dat doel meenen te bereiken, willen 
wij  U in het kort mededeeleu. door  U uiteen te zetten met welke 
ideale en practische bedoelingen deze Nederlandsche Bond 
werd opgericht. 

e Bond t beoogt het behoud der  schoonheid van 
Nederland. j  tracht dat doel te bereiken niet slechts door  op te 
komen voorde schoonheid, die reeds bestaat, doch ook door  het 
tegengaan van ontsiering en door  te bevorderen, dat wat onze 
tij d tot stand brengt aan de eischen der  schoonheid beantwoordt. 

e bemoeiing van den Bond omvat: 
1. t beschermen van uit eenig oogpunt belangrijke bouw-
werken en gedenkteekenen. 
2. t beschermen van schoonheid in de natuur. 
3. t medewerken tot het instandhouden en tot het aankweeken 
van volkskunst, volksfeesten en volkskleederdrachten. 
4. t tegengaan van ontsierende reclames. 
5. t bevorderen, dat nieuw te stichten bouwwerken aan de 
eischen der  schoonheid voldoen. 
6. t doen houden van technische voordrachten voor  openbare 
ambtenaren, die op het bebouwen van stad en land invloed 
hebben. 
7. t doen houden van wetenschappelijke voortfrachten voor 
leeraren en onderwijzers, om hen in staat te stellen bij  de jeugd 
kennis van en liefde voor  de schoonheid van Nederland op te 
wekken 
8. t tioen houden van populaire voordrachten met lichtbeelden, 
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om het publiek in alle streken des lands de schoonheid der 
omgeving te leeren kennen en doen waardeeren en het duidelij k 
te maken zoowel hoe die schoonheid kan worden behouden als 
hoe zij  te loor  gaat. Bovendien zal in deze voordrachten op het 
groote belang dat voor  ons land. wegens het vreemdelingenver-
keer, aan het behoud der  schoonheid verbonden is, worden 
gewezen. 
9. t zenden aan de pers van mededeelingen en opstellen, 
welke tot voorlichting van het publiek dienstig te zijn. 
10. t verspreiden van boeken en vlugschriften. 
11. t uitgeven van een tijdschrift . 
12. t uitschrijven van studie-prijsvragen. 
Ziethier  dus hetgeen t beoogt. 

t is eene stichting, waarvoor  iedereen moet gevoelen. 
, willen wij  met goeden uitslag dien strij d voeren tegen 

philisteri j  en ontwijdin g van onze nationale schatten, tegen ruwe 
vernieling en domme verleelijking van al het schoone, wat het 
verleden ons liet, en wat wij  voor  de toekomst als een heilig bezit 
moeten bewaren en sparen. - dan is het noodig. dat wij  gemeen-
schappelijk optrekken, in breede scharen. 
Zoo is dan de bedoeling van dezen nationalen oproep, dat velen 
zich onder  de vaan mogen scharen, welke wij  eenige jaren — wij 
mogen het zeggen: reeds aanvankelijk met zooveel succes en 
erkenning omhoog hebben geheven. 
Wij  roepen een „T e Wapen!"  voor . 
En de Bond t noodigt U dringend uit als buitengewoon 
lid toe te treden. e contributi e bedraagt minstens f2.50 per  jaar. 
Buitengewone leden hebben het recht alle vergaderingen bij  te 
wonen en ontvangen kosteloos alle gewone drukwerken, die 
door  den Bond worden uitgegeven. 

n briefkaar t geeft gelegenheid zich als buitengewoon 
li d aan te melden. 
Prof. . . Brugmans te Amsterdam, Voorzitter, . F. Ter-
steeg te Naarden, Onder- Voorzitter, A. W. Weissman te , 
le Secretaris, J. . W. n te Amsterdam, 2e Secretaris, 
G. A. Pos te Baam, . G. A. P. . van der  Aa 
te Amsterdam. . P. C. de Bazel te Bussum. . W. B. Buma te 

. W. Croockewit w. a. z. te Amersfoort. . Fockema te 
Arnhem. . . f a te Amsterdam. . Jan f 
te 's-Gravenhage. C . F. Baron f te Utrecht. Jhr. . 
F. J. J. . van l te 's . . P.G.van 
Tienhoven te . 

. §p 
Aan het Bestuur der  tot bevordering 
der Bouwkunst.  402. Alhier. 

 Heeren. 

Ondergeteekenden, Voorzitter  en Secretaris van de Schilders-
gezellen vereeniging „Nieuw "  Afd. . Fed. van Bouw-
vakarbeiders, brengen het volgende onder  Uwe aandacht. 

t zal Uw Bestuur  niet onbekend wezen, dat de werkeloosheid 
in het schildersbedrijf op heden onrustbarende afmetingen heeft 
aangenomen. Uit ervaring weten wij  ook dat in het algemeen 
deze werkeloosheid jaar  op jaar  toeneemt. 

Naast andere, schuilt voor  een deel de oorzaak dezer  werke-
loosheid hierin, dat zelfs onder  architecten minderwaardig en 
dikwijl s zeer  ondeugdelijk werk geleverd wordt. Bij  eigen er-
varing weten wij  en tevens door  hetgeen ons hieromtrent door 
onze leden-schilders medegedeeld is. dat naleving van de bestek-
bepalingen nopens de kwaliteit van het werk een uitzondering 
genoemd kan worden en dat integendeel deze bepalingen op de 
meest schromelijke wijze ontdoken worden. 
Schilderwerk hetwelk aanbesteed wordt om 3 a 4 keer  te schil-
deren wordt slechts 2 of 3 keer  en nog minder  behandeld. 

t kunnen de aannemers klaar  spelen, doordat eenerzijds, de 
gezellen zich leenen voor  zulk werk. doordat zij  van de patroons 
wekelijks een toeslag op hun loon krijgen en ook. doordat zij 
niet zelden gedwongen worden, het werk z.g. „aan te nemen" 

van hun patroon, voor  een prij s waarvoor  het werk onmogelijk 
volgens de bepalingen van het bestek kan worden uitgevoerd. 

r  de heerschende werkeloosheid echter, met hare noodlottige 
gevolgen, is de schildersgezel genoodzaakt aan het verlangen 
van den patroon toe te geven. s het werk nu een keer  voor  zoon 
abnormalen prij s aangenomen, beter  uitgedrukt aangedrongen, 
dan laat zich de rest gemakkelijk raden. 

Anderzijd s is het feit, dat de bouwkundige opzichters, hoe'be-
kwaam en onderlegd overigens, ten opzichte van het schilder-
werk de noodige vakkennis missen om tegen deze sabotage op te 
treden, ook een der  oorzaken van dit minderwaardig werk. e 
gevolgen van deze ontduikingen blijven natuurlij k niet uit. t 
spreekt natuurlij k van zelf, dat een deugdelijke behandeling van 
een werk meer  arbeidstijd vordert, dan een minderwaardige 
behandeling. 

e werkeloosheid waaronder  de schildersgezellen dan ook te 
lijden hebben, kan voor  een deel geschoven worden op de meer 
dan ergerlijk e knoeierijen die gepleegd worden bij  de uitvoering 
van het werk. Op grond van deze overwegingen, roepen wij  de 
hulp van Uw vereeniging in, aan de leden te adviseeren in dezen 
maatregelen te nemen, opdat boven omschreven euvel zoo 
spoedig mogelijk wordt opgeruimd. 

n de eerste plaats lijk t het ons in dit verband noodig. dat in de 
bestekken wordt voorgeschreven, dat de bepalingen nopens de 
uitvoering en behandeling van het schilderwerk voor  een ieder 
zichbaar  worden opgehangen op het werk. Ten tweede de aan-
stelling van vakkundig onderlegde opzichters speciaal voor  het 
schilderwerk. Zoo noodig zouden meerdere architecten te zamen 
een dusdanig opzichter  kunnen aanstellen. 
Wij  gevoelen dat door  deze maatregelen de prijzen van het schil-
derwerk zouden stijgen, doch spoedig zou de clientele tot de 
overtuiging komen dat het deugdelijker  schilderwerk wat hier-
door  verkregen werd, den hoogeren pri j  s ruimschoots vergoedde. 

e schildersgezellen zouden er  ook bij  gebaat zijn, omdat dit on-
getwijfeld een invloed ten goede zou brengen tegen de onbeteu-
geld woedende werkeloosheid. 

Wij  kunnen ten slotte niet nalaten bovenstaande in Uwe ernstige 
aandacht aan te bevelen en vertrouwen van uwe vereeniging de 
gewenschte medewerking te mogen verwachten. 
Tevens zij  nog vermeld dat wij  ons in samenwerking der . 
Fed. van Bouwvakarbeiders hebben gewend tot den Nederl. Bond 
van Architecten, zoodat wij  de hoop uitspreken ook van die zijde 
de gewenschte medewerking te mogen ontvangen, 
't Welk doende, 

t de meeste . 
Namens de Schildersgezellenvereeniging 

„Nieu w . 
A. , Voorzitter. 

, Secretaris. 

m . Hf 
Beursgebouw te . e Gemeenteraad van -
dam heeftin zijn zitting van 9 Apri l jl . het besluit genomen, dat 
op het bouwblok tusschen de t en de Sint t 
een beurs gebouwd zal worden, zoodat de drie groote gebouwen: 

, Postkantoor  en Beurs vlak naast elkaar  aan de Cool-
singel gelegen zullen zijn. k is door  deskundigen 
terecht gewezen op het foutieve van deze plaatsing uit een oog-
punt van stedenbouw, aangezien deze drie bouwwerken elkaar 
te veel concurrentie zullen aandoen, te meer, daar  zij  zeer  dicht 
naast elkaar  komen te staan. e aesthetische oppositie in den 

d was zwak ; de r  Verheul wees eerst op het bedenkelijke 
van de situatie van de Beurs, maar  aan het eind der  vergadering 
verklaarde hij . volgens de N. . Ct., dat de plaats niet beter  ge-
kozen kon worden! 

e r  Spiekman heeft zijn stem doen hooren tegen het plaat-
sen vau de 3 gebouwen naast elkaar; maarten slotte is met groote 
meerderheid het voorstel van B. en W. aangenomen. 
Van dit besluit zal m weinig aesthetisch profij t hebben. 
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door  J. . 

E E GEBOUWEN VOO E -

. n de zittin g der Tweede 

r  op 26 t jl . heeft de r  van 

Waterstaat, de heer , belangrijke mede-

deelingen gedaan omtrent de plannen voor  verbou-

wing en uitbreidin g der Tweede . t betrof de 

algemeene beraadslagingen over  het wetsontwerp tot 

verklarin g van het algemeen nut der onteigening van 

eigendommen in de gemeente 's-Gravenhage, noodig 

voor  bovengenoemde verbouwing en uitbreiding . n 

1911 heeft minister t te kennen gegeven, dat het 

de bedoeling was de onteigening uit te strekken tot de 

, en dat de kosten van het nieuwe gebouw 

op Hu millioen gulden geraamd werden. e aankoop 

van het perceel s is hierdoor  noodzakelijk, 

terwij l ook het daarachter  gelegen gedeelte onteigend 

moet worden. 

Verder  zeide de minister y volgens het A. . : 

„Wa t nu de principieele zijde der quaestie betreft, is 

het een feit, dat de huidige zaal der  Tweede r  te 

klein is. Nu wenscht men haar  echter  om historische 

redenen in haar  eigenaardig karakter  te behouden. 

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 moet dus een nieuwe zaal ten zuiden daarvan 

bouwen. e is reeds het grootste deel van het te 

onteigenen terrein noodig, en dan is het 't meest ge-

wenscht het te stichten nieuwe gebouw te laten be-

grenzen door  de g en den nieuwen verkeers-

weg. n kan men ook den d van State vergrooten. 

e g behoudt zich voor  omtrent de gevels 

het oordeel van een commissie van deskundigen in te 

winnen" . 

Ten einde de leden der Tweede r  een denkbeeld 

te geven hoe de nieuwe bouw er  zou kunnen uitzien, 

was achter  de ministerstafel opgehangen een perspec-

tief van een ontwerp voor  het bouwwerk, gemaakt 

op het bureau van den . 

t ontwerp, dat volgens den correspondent van het 

Alg. . bedenkelijk leek op de Bijenkor f in Am-

sterdam, heb ik helaas niet gezien. k kan er  dus niet 

over  oordeelen; maar  wel mag, overeenkomstig be-

schouwingen van journalisten, die het wel gezien heb-

ben, aangenomen worden, dat het ontwerp sterk den 

invloed van de k XV  stijl vertoonde. 

t dit werkelij k zoo zijn, dan moet men deze prent 

niet ou serieux nemen en moet het tentoonstellen in de 

vergadering van de Tweede r alleen beschouwd 

worden als een demonstratie van de mogelijkheid, dat 

werkelij k aan de g een gevel voorhetgebouw 

van de Tweede r verrijzen kan; een soort toelich-

ting dus op het wetsontwerp, waarbij  aan de architec-

tuur  zelve van den gevel niet of zeer  weinig aandacht 

geschonken moet worden. 

n enkele dagbladen is reeds de alarmklok geluid, uit 

verontwaardiging dat de architectuur  van het gebouw 

der Volksvertegenwoordiging zich zou aansluiten bij 

den Franschen pruikentijd . l dit alarmgelui ver-

heugend is, omdat daaruit groote belangstelling voor 

het onderwerp blijkt , geloof ik toch, dat het voorbarig is. 
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Onze hoogere en hoogste autoriteiten in den lande heb-

ben gemeenlijk meer  en beter  politiek-inzicht dan kunst-

inzicht ; ook schieten zij  herhaaldelijk te kort in de er-

kenning van de hooge beteekenis en het hooge belang 

der kunst, wanneer  zij  niet door  goede adviseurs zijn 

bijgestaan. r  dat deze regeeringspersonen in staat 

zouden zijn, goed te keuren en mede te willen werken, 

dat het nieuwe gebouw voor  de Volksvertegenwoordi-

ging architectonisch de historische leugen en de verne-

dering van een k XV  imitati e zou vertoonen, 

dat kan ik niet aannemen. 

e Tweede r vertegenwoordigt het volk; nu zou 

ten eerste het al een ongehoord anachronisme zijn, als 

men de huidige volksvertegenwoordiging, die na en 

door  de groote revolutie is ontstaan, ging symboliseeren 

in een architectuur, die het tegendeel van de revolutie 

was en aan haar  voorafging, een architectuur  van het 

aristocratisch despotisme. r  daarenboven zou dit 

zijn een ongehoorde beleediging voor  de zelfstandige 

kracht en de eigenwaarde van het huidige Nederland-

sche Volk . Wanneer  ooit een gebouw modern moet zijn, 

d.w.z. de beste, vooruitstrevende en eigen inzichten van 

den eigen tij d vertolkend, dan is dit wel het gebouw der 

Volksvertegenwoordiging; en men zou het Nederland-

sche Volk in eigen oog en in het oog der  vreemdelingen 

niet meer  kunnen blameeren, dan door  zijn -

gebouw te geven een maskeradepakje,- een sentimen-

teele onmachtige nabootsing en verhaspeling van vroe-

gere schoonheid. 

Was het reeds een belangrijk geval, dat het -

sche s niet zou getuigen van onzen tijd , nog veel 

en veel erger  zou het zijn, indien het gebouw voor  de 

Tweede r niet een hedendaagsch kunststuk werd, 

onzen tijd , onzen eigen kracht en onze moderne vooruit-

gang waardig. Want dit gebouw is voor  alles een monu-

ment. En wanneer  men daarbij  bedenkt, dat dit monu-

ment gelegen is aan het belangrijkste historische ge-

bouwen complex in Nederland, aan het Binnenhof; dat 

de situatie op onregelmatig terrein uiterst moeilijk is, 

en het naar  voren treden van het complex aan de -

pelsbrug (een belangrijk punt tegenover  het gedempte 

Spui) niet breed geschiedt, dan beseft men te meer, dat 

hier  alleen een zeer  begaafd Nederlandsch bouwmeester 

geroepen moet worden tot dezen bouw. 

e aandacht is reeds op dit punt gevestigd. 

d t heeft in zijn voordracht over  „Officieel e 

kunst" , in m en Amsterdam gehouden, op de 

hem eigene geestige en scherpe wijze gehekeld wat 

officieele kunst is, en er  krachti g op aangedrongen, dat 

de architecten den bouwmeester  voor  het Tweede 

r  gebouw zouden verkiezen; de bouwkundige 

vereenigingen zullen nader  onderzoeken op welke 

wijze de meest begaafde architect in deze zou zijn aan 

te wijzen; terwij l in de „Groene"  Berlage open enhelder 

heeft gewezen op de plicht, dat hier  niet de -

reaux, maar  een groot kunstenaar  aan het woord moet 

komen. j  had daarbij  tevens gelegenheid te wijzen op 

het gemis aan inzicht bij  den , waar  deze meent 

dat een commissie tot beoordeeling van de gevels vol-
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doende is en dus op deze wijze een waarachtig kunst-

werk zou kunnen ontstaan. 

Wi j  zouden hieraan toe kunnen voegen, dat de r 

daarenboven in het geheel niet spreekt van het inte-

rieur . t dit er  niet op aan? 

g dit in een allegaartjes stijl , benepen-burgerlijk, 

vervelend, doods, mag dit wel „Officieel e kunst"  zijn? 

s de r  nog bouwkunstig zoo weinig ontwikkeld, 

dat hij  de werking van interieur-kunst , ruimte-kunst, 

niet ervaart? Of is hij  overtuigd, dat alleen de bureaux 

der s deze interieur-kunst het best 

weten te scheppen? t laatste, zoowel als het eerste 

zou van groot gemis aan inzicht getuigen. 

e „Groene"  heeft verder  de goede gedachte gehad, de 

volgende vragen te formuleeren: 

„Gegeven als feitelij k bestaande toestand, dat de -

architecten in de eerste plaats de hoofden zijn van uit-

gebreide bouwkundige bureaux, en gegeven de niet zoo 

groote beteekenis, die men aan deze hooge ambtenaren 

blijken s hun werken in dezen tij d in Nederland als 

bouwkunstenaars hechten moet, doet de vraag zich 

voor; 

s het k verplicht zijn groote representatieve bouw-

werken, zooals een Parlement, een Universiteit, een 

Paleis, door  de leiders dier  bureaux te doen ontwerpen 

of mag en kan de Overheid tot dit doel zich van andere 

hulp verzekeren?" 

e vragen werden overgelegd aan de volgende 5 per-

sonen, wier  meening de „Groene"  oordeelt, dat op 

bizondere wijze van beteekenis zijn zou voor  de Over-

heid zelve, waarmede zij  in belangrijke relatie staan: 

Prof. . J. , r  der e 

te Groningen. . Jan , secretaris van 's s -

numenten-Commissie, . S. r  Fzn., -

varis te Utrecht, . A. Pit, r  van het Ned. 

m aan 's s m te Amsterdam, en de oud-

hoogleeraar  en letterkundige Prof. . . P. G. Quack 

te Amsterdam. 

g is, dat alle 5 in denzelfden geest geant-

woord hebben. 

Wi j  laten hieronder  volgen het antwoord van Prof. 

, . S. r  en van . Pit. 

t de regeering in dezen hulp mag zoeken waar  zij  wil , schijnt 
mij  bijna even vanzelfsprekend, als dat zij  het kan. e bedoeling 
van de vraag zal wel zijn. of zij  het&e/ioorr , indiende als gegeven 
vooropgestelde punten juist zijn. t antwoord moet mijns in-
ziens ten stelligste bevestigend luiden: zeer  zeker  behoort zij 
het, ook afgescheiden van de waardeering der  kunstenaarsta-
lenten van de thans toevallig functionneerende rijksbouwmees-
ters. s het is het stelsel zelf, dat verouderd is. 's s 
groote bouwwerken te laten ontwerpen en uitwerken door  amb-
tenaren in rijksbureau' s was gerechtvaardigd in den tijd , toen 
men in Nederland vergeten was. dat bouwen niet enkel in het 
verleden kunst was geweest. Tegenwoordig, nu niemand meer 
geacht wil worden niet te beseffen, wat de kunst in de samen-
leving beteekent, is dit stelsel veroordeeld. t houden van 
rijksbouwmeesters als kunstscheppend staatsorgaan is juist even 
onnut als het houden van een  laureate zooals in Engeland. 
En veel minder  onschuldig. Want de producten van den rijks -
dichter  behoeft niemand te lezen, die er  geen smaak in vindt, 
maar de gewrochten der  rijksbouwkunst moet ieder  staatsbur-
ger  voortdurend zien, ja zij  drukken een stempel op het heele 

land, misschien voor  eeuwen. En het is niet de echte stempel van 
den tijd . n onze moderne westersche samenleving is de staat als 
zoodanig onvermijdelij k steeds ten achter  bij  de geestelijke cul-
tuur . m zal overal, waar een staatsorgaan onmiddellij k 
kunstvoortbrengend optreedt, de kans zeer  gering zijn, dat de 
groote meesters de groote werken maken. n het bewaren en 
behoeden van oude schoonheid heeft de staat een uitnemende 
taak. waarin hij  tot nu toe te kort schiet. s 
kunnen voorts als financieel en technisch toezicht nuttig blijven. 

r  het scheppen van schoonheid is niet des staats. ; 

gen moeten enkel zorgvuldig toeluisteren, om te verstaan, waai-
de tij d om roept. En als bij  geval de stemmen der  massa het luidst 
klinken, moet de overheid met gratie aristocraat weten te zijn. 

J. . 

 ** . 
 Geachte

Gij  doet mij  de eer. mijn gevoelen te vragen over de door  u hier-
boven gestelde vraag. k ontvang die vraag buiten, met eenige 
vertraging; maar  toch antwoord ik gaarne, op gevaar  al van te 
laat te komen. 
Vooraf eene opmerking. Over  uw vooraf gesteld „gegeven"  laat 
ik mij  niet uit, en behoef ik mij  ook niet uit te laten. Niet gaarne 
zou ik toch durven beweren.dat het werk „der " 
(zeer  algemeen) „nie t van groote beteekenis is". r  deze ques-
tie is voor  mijn antwoord ook niet beslissend. 

t komt mij  in het algemeen stellig gewenscht voor. dat voor 
het ondernemen van zeer  exceptioneele werken eok zeer  excep-
tioneele maatregelen genomen worden. 
Wanneer  kerkvoogden eene nieuwe kerk wenschen te bouwen, 
hetgeen éénmaal in een paar  eeuwen geschiedt, zullen zij  zeker 
wél doen, met dien bouw niet op te dragen aan hun gewonen 
bouwkundige die belast is met het onderhoud en met het doen 
van herstellingen en veranderingen in hunne kerk. Gemeente-
besturen zullen den bouw van een nieuw stadhuis, dat bestemd 
is om eeuwen lang het middenpunt der  stad te zijn, allicht niet 
opdragen aan den ambtenaar, die gewoonlijk bruggen en scholen 
bouwt. Evenzoo schijnt het mij  noodig, dat het k in dergelijke 
exceptioneele gevallen, bij  den bouw van een paleis, een univer-
siteit enz., zich niet wendt tot personen, die niet met het oog op 
zulke exceptioneele werken zijn aangesteld. 

n zal tegen deze meening kunnen aanvoeren, dat nu en dan 
toch de bouwkundige, die met de gewone werken belast is, toe-
vallig ook een groot kunstenaar is, zeer  geschikt om ook de 
exceptioneele werken uitstekend uit te voeren ; het zou onbillij k 
kunnen geacht worden, hem deze werken dan niet op te dragen. 
Naar  mijne meening is er  echter  van onbillijkhei d ook dan geen 
sprake : immers, niets verhindert, dat in zulke zeldzame geval-
len ook aan den gewonen architect nevens anderen de opdracht 
tot het maken van een ontwerp wordt gegeven. Als regel be-
hooren echter  werken van exceptioneele beteekenis toever-
trouwd te worden aan exceptioneele kunstenaars. t zijn de 
gewone bouwkundige ambtenaars in den regel natuurlij k niet: 
zij  kunnen dat niet zijn. 

e door  u gestelde vraag behandelt echter  nog een ander  punt: 
Gij  vraagt of het k „verplicht "  is zijne gewone ambtenaren te 
gebruiken, dan wel of het anderen „mag en kan"  gebruiken. e 
zoo gestelde vraag schijnt mij  moeielijk in het algemeen te be-
antwoorden. n het algemeen „mag en kan"  het k natuurlij k 
gebruiken wien het wenscht. h of het „verplicht "  is. zijne 
vaste ambtenaren met zeker  werk te belasten, hangt dunkt mij  af 
van de overeenkomst, die het k met eiken ambtenaar  gemaakt 
heeft en van de hem bij  zijne aanstelling gegeven opdracht. k 

p kan dus alleen verzekeren dat ik hartelij k hoop en ook vertrouw. 

dat het k zich niet verplicht heeft *). om exceptioneele. monu-
mentale werken, die mede moeten tellen om het standpunt der 
Nederlandsche Bouwkunst in dezen tij d te bepalen, op te dragen 
aan ambtenaren, die aangesteld zijn voor de gewone werkzaam-
heden en van wie men dus niet het recht heeft te verwachten, dat 

*) Zoo fa het ook, hoorden wij  ter  bevoc^dcr  plaatse. . „Groene" . 

zij  ook deze buitengewone werkzaamheden even voortreffelij k 
zullen verrichten, als zij  zonder  twijfe l hun gewone werk af-
leveren. 

S.  Fz. 
* * * 

Amsterdam, 
Zeer Geachte Heer
Gij  stelt mij  de vraag of het van de g te verwachten is. 
dat zij  voor  het tot stand brengen van groote bouwwerken als 
een Parlementsgebouw, een Universiteitsgebouw, een Paleis, 
een opdracht zal geven aan een onzer  zelfstandig strevende ar-
chitecten, in aanmerking genomen, dat eraan de n 
van Algemeen Bestuur  ambtenaren met den titel van -
bouwmeester"  verbonden zijn. 

e formuleering van de vraag verraadt reeds uw vermoeden, 
dat het antwoord ontkennend moet luiden. t vermoeden is. 
geloof ik. juist. Gij  haast u er  bij  te voegen, dat de -
meesters toch niet eene gelijke reputatie bij  een deel, het beste 
deel. van het publiek genieten als een Berlage of een de Bazel en 
gij  wijst er  op, dat, waar het gaat om een bouwwerk hetwelk ook 
tegenover  het buitenland den goeden naam onzer  kunstzinnige 
natie moet ophouden, een officieele titel minder  gewicht in de 
schaal behoort te leggen dan een aantal voortreffelijk e prestaties. 

r  nu hapert er  iets aan uwe redeneering. G ij  vergeet vooreen 
oogenblik, dat de zelfstandig strevende kunstenaar, hetzij  bouw-
meester, schilder, beeldhouwer, schrijver, of musicus altij d 
slechts, laten wij  herhalen bij  het beste, maar  dan toch bij  het 
kleinste gedeelte van het publiek waardeering vindt, bij  dat ge-
deelte van het publiek dat onder  bepaalde gelukkige omstandig-
heden, waartoe o.a. veel vrij e tij d behoort, zijn smaak uit de 
traditi e heeft weten vri j  te maken. t zou wel toevallig zijn in-
dien een lid van de e , dat uit den aard der  zaak 
over  alles meer heeft nagedacht dan juist over  aangelegenheden 
van kunst, tot die kleine smaakvolle minderheid van het publiek 
behoorde. En is het niet vanzelfsprekend, dat een r bij 
voorkomende gevallen te rade gaat met den man aan zijn -
tement die ambtshalve tot het hebben van smaak in kunstzaken 
is aangewezen ? 

Voorzeker het is ook denkbaar, dat de r den invloed 
ondergaat van , maar n verkeeren wat 
hun gedachtensfeer  aangaat ten opzichte van kunst, niet in gun-
stiger  omstandigheden dan de . Ons Parlement heeft zich 
nooit bijzonder  warm gemaakt, wanneer het kunstbelangen be-
trof . t de g is het al eender  gesteld als met de 
stedelijke regeeringen. 

t moet u nog versch in het geheugen liggen wat er  in -
dam is gebeurd. Een voortreffelij k college van wethouders, 
voorgezeten door een buitengewoon scherpzinnig en voortva-
rend burgemeester, wil ter  viering van den honderdsten ver-
jaardag der  herwinning onzer  onafhankelijkheid, een nieuw 

s bouwen. t voorbijgaan van onze oorspronkelijkste 
bouwmeesters, wordt het werk gegund aan den ontwerper  van 
een plan dat burger  en buitenman in den waan moet brengen als 
zoude men in het lieve vaderland gedurende honderd jaren op 
het gebied van bouwkunst heelemaal niet hebben nagedacht, ja 
als zoude men sedert de zeventiende eeuw hebben geslapen. 
s dat nu niet leerrij k en heb ik niet gelijk, wanneer  ik zeg dat gij 

de wereld op haar  kop denkt, wanneer  gij  van de g ver-
wacht, dat zij  door  een de Bazel of een Berlage bijvoorbeeld de 
gebouwen voor de Tweede r der  Staten-Generaal op het 
Binnenhof zal laten zetten ? 

r  nog dan in de vorige eeuwen kan men in de negentiende 
opmerken, dat elk kunstenaar die zijn kunst op nieuwe banen 
wil brengen door  de overgroote meerderheid van zijn tijdgenoo-
ten verfoeid wordt en dat hij . zoo hij  het al mag beleven, eerst 
aan het einde van zijn loopbaan zijn verdiensten officieel erkend 
ziet. t zou mij  veel te ver  voeren uiteen te zetten waarom juist 
in onze tijden dit verschijnsel zich voordoet. Geloof mij . het is 
niet anders. 

n zou zoo zeggen, dat de Bazel door  de keurigheid en tevens 
ingetogenheid van zijn smaak, door het weloverwogene zijner 
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verhoudingen, door  zijn verzorgde uitvoering, de aangewezen 
man moest zijn om door  de Overheid aan het werk gezet te wor-
den, ten voorbeeld als degelijk en deugdelijk arbeider. n 
die zoo denkt, vergist zich. 
Over  een paar  eeuwen zal in ons Parlement allicht een de Stuers 
opstaan, om van schandelijk vandalisme te praten, wanneer  een 
gevel van een der  burgerwoningen, thans door  de Bazel gezet, 
dreigt gesloopt te worden. k geloof niet, dat er  op het oogenblik 
één regent in beweging is te zetten om voor  de Bazel te vechten. 

e gelegenheid, om zich de dankbaarheid van het nageslacht 
te verzekeren, zal ongebruikt worden gelaten. 

e Bazels kunst is nog niet geclasseerd. Er  bestaat nog geen 
dictionnair e waarin zijn bouwvormen zijn opgeteekend. 
Geloof mij  Geachte r , met beleefde groeten, 

Uw dienstwillige 
A . 

T -
fi  T E V A N . $ 
Verslag van de vierde lezing gehouden door . P. 

, voor  het civiel en bouwkundig Studenten 
Genootschap „Practische Studie"  te . 

Vervolg van blz. 189. Slot. 

1 dergelijke instellingen als , de 
„Vereeniging tot behoud van natuurschoon 
en natuurmonumenten", zullen met den groei 
der wetenschap van stedenbouw van zelf ver-

dwijnen ; want al mogen dan ook schoonheidscommis-
siën en „Bauberatungsstellen"  meer  speciaal vóór de 
verbetering der  architectuur  zijn opgericht, toch zal 
tengevolge van het onderling verband tusschen deze en 
stedenbouw met de ontwikkeling der  eerste ook die 
van den laatsten samengaan. 
Nu dreigt er  volgens het inzicht van velen bij  de weten-
schappelijke behandeling van de kunst van stedenbouw, 
als bij  de beoordeeling van bouwprojecten door  schoon-
heidscommissiën en Bauberatungsstellen een gevaar. 

r  toch zullen gemeentebesturen nog meer  dan 
nu al het geval is, geneigd zijn, het ontwerpen van stads-
plannen te gaan beschouwen als een kwestie alleen van 
wetenschap en niet als een van kunst. En tengevolge 
daarvan zullen de ontwerpen opgedragen worden aan 
de mannen der  wetenschap en niet aan de kunstenaars. 

t dit gevaar  niet denkbeeldig is, bewijst wel het nog 
onlangs ontstane twistgeschrijf over  de vraag, of een 
ingenieur  dan wel een architect het uitbreidingsplan 
voor  een stad moet maken. 
Spreker  voor  zich acht de beantwoording van deze 
vraag niet twijfelachtig , omdat ze z.i. alleen beheerscht 
wordt door  de kwestie, wat men ten slotte van de stad 
als geheel verlangt. Verlangt men, dat zij  met mathema-
tische juistheid aan alle practische eischen zal voldoen, 
dan moet de ingenieur  het stadsplan maken; verlangt 
men echter, dat zij  zal zijn een kunstwerk m.a.w., dat alle 
deelen niet alleen wetenschappelijk, maar  ook aesthe-
tisch-practisch tot een geheel zijn verwerkt, dan moet 
een architect dat doen. 

, alleen een architect heeft het ruimte- en massa-
scheppend vermogen, dat daarvoor  noodig is. 

e behandeling van het vraagstuk van stedenbouw", 
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zegt Brinckmann, „door sociologen, nationaal oekono* 
misten, verkeerstechnici en hygiënisten geeft slechts als 
resultaat het welbereide, ruwe materiaal; komt dit ma-
teriaal in praktischen vorm tot uitdrukking , dan wordt 
ons verstand bevredigd, niet echter  ons artistiek ge-
voel". 
„Aa n dit inzicht heeft men zelfs bij  onze jongste stads-
uitbreidingen, die toch bewust als tegenstelling tot 
de schematische plannen van den daaraan voorafgaan-
den tijd , zijn ontworpen, niet genoeg waarde toege-
kend." 
Spreker  heeft de vaste overtuiging, dat met den groei 

onzer  kennis en onzer  kunst al deze begrippen zich zul-
len verhelderen, zoodat de officieele lichamen, van het 
inzicht in den samenhang aller  dingen doordrongen, ook 
zullen gaan begrijpen van hoe groot belang de aanleg 
eener  stad is, daar  toch de stad het centrum is, waarin 
alle sociale en dus ten slotte ook alle aesthetische be-
langen zich concentreeren. En eenmaal tot dit begrip 
gekomen zullen zij  dezen aanleg alleen opdragen aan 
hoogstaande kunstenaars. 
En er  is reeds een belangrijke vooruitgang te bespeuren 
in deze richting . Geen bestuur  eener  gemeente van 
eenige beteekenis, en zeker  niet dat eener  groote stad 
zal thans een uitbreidingsplan durven indienen, dat al-
leen langs nuchter  ambtelijken weg ontstaan is, zooals 
dat 25 jaar  geleden nog wel mogelijk was. 
Ja, er  zijn zelfs bewijzen voorhanden, dat men bij  een 
zoo droog en zakelijk document als een bouwverorde-
ning, rekening gaat houden met aesthetische wenschen 
en eischen. 

s ten slotte de stad als het bewuste resultaat van 
wetenschap en kunst! Van wetenschappelijke kunst of 
liever  van kunstvolle wetenschap: van wetenschap, 
omdat het toch niet mogelijk is aan alle eischen, ook in 
de verre toekomst te voldoen, wanneer  de samensteller 
niet weet, waar  de producten, die de stad voor  zijn eco-
nomisch leven noodig heeft, ontstaan, en van waar  ze 
worden aangevoerd. 
Zij n b. v. die producten grondstoffen, die in de stad zelf 
worden verwerkt, dan dient men dat te weten, om de 
noodige industrieterreinen te kunnen bepalen en wel 
op die plaatsen, die zoowel voor  aan- als voor  afvoer, 
en in verband met de gebruikelijk e verkeersmiddelen 
het best gelegen zijn. n daarentegen deze produc-
ten reeds verwerkt de stad binnen, dan moet dit wor-
den geweten, ten einde de noodige, alweer  practisch 
gelegen, opstapelplaatsen te kunnen bepalen. 

t is in 't kort deze oeconomische wetenschap, die de 
primair e oorzaak moet zijn van het stadsplan. n zal 
trouwens van zelf bemerken, dat dit daarvan afhanke-
lij k is en altij d is geweest. 
Spreker  is er  zelfs van overtuigd, dat de studie der  oe-
conomische wetenschap ons nog onverwachte verras-
singen zal brengen wat betreft de ontwikkeling der 
oude steden; en hij  weet, dat men bezig is in die rich-
ting onderzoek te doen naar  de oorzaken van voor  ons 
nog onverklaarbare verhoudingen in verband met de 
zoo prachtige resultaten. Zij n de groote wegen als de 

t 

slagaderen en het groote oeconomische centrum als 
het hart bepaald, dan volgt daaruit van zelf de be-
bouwing. 

e moet nu de statistieke wetenschap te hulp ko-
men. Zij  moet de gegevens verstrekken betreffende de 
bevolkingsdichtheid in verband met het economische 
leven der  stad. "Want het is nu bekend, hoeveel en 
welk soort van bewoners op een bepaald oppervlak 
kunnen maar  ook moeten wonen, en dat natuurlij k inde 
vele verschillende schakeeringen van stand zoowel als 
van bedrijf , waardoor  nu de afmetingen der  verschillen-
de bouwblokken in verband met hun bewoning konden 
worden bepaald. 
En dan komt ten slotte de hygiënische wetenschap, die 
eischt, dat deze bouwblokken zoodanig worden ge-
bouwd en gesitueerd, dat zooveel mogelijk alle vertrek-
ken in alle woningen een korter  of langer  gedeelte van 
den dag door  de zon worden beschenen, terwij l de 
bouwverordening, ook door  die wetenschap voorgelicht, 
zorgt voor  een zoo gezond mogelijk ingerichte woning 
zelf. 
Zoo is dan de wetenschappelijke grondslag gelegd voor 
de zich uitbreidende stad, aangevuld met de misschien 
ook wetenschappelijk te noemen eischen van het ver-
keer, geput uit de gegevens, die in het overzichtsplan 
der oorspronkelijke stad zijn aangegeven. 
Nu is het aan den kunstenaar, deze gegevens te rang-
schikken en zoodanig te verwerken, dat ze worden tot 
een grootsche compositie, e kunstenaar  zal zich dus 
hebben te doordringen van de schoonheidsinzich-
ten, zooals deze in den lateren tij d zijn levendig ge-
worden. 

Ten eerste betreffende de veranderingen in het oude 
stedelichaam, omdat hij  bij  zijn uitbreidingsplan daar-
mede toch onwillekeurig in aanraking komt, maar  ook 
omdat de verwoestingen, die daarin zijn aangericht, hem 
tot leering kunnen zijn bij  de toepassing van verschil-
lende motieven in de nieuwe stad. 
"Want wat is er  niet gebeurd, dat de schoonheid der  stad 
heeft beleedigd, verminkt , verkracht? Er  zijn straten 
doorgebroken en verbreed, en wateren gedempt; er  zijn 
tallooze oude gebouwen afgebroken of veranderd; er 
zijn bruggen verlaagd, poorten geslecht of geïsoleerd. 
Nu zou het ongetwijfeld onbillij k zijn, al deze verande-
ringen klakkeloos te veroordeelen als niet noodzakelijk, 
omdat een zich ontwikkelende stad nu eenmaal geen 
dood lichaam is. 

Een stad geeft, integendeel, juist het volle begrip van het 
leven, dus van beweging, d.i. van voortdurende verande-
ring. Zoo ooit, dan is op haar  Bergsons uitspraak van 
toepassing: „vivre , c'est se récréer incessamment". 

r  er  werden voor  de stadsuitbreiding plannen ge-
maakt zonder  verband met het oude stratennet en vol-
gens een schema, dat alleen bestond uit een dor systeem 
van straten. En die straten kregen volkomen willekeu-
rige afmetingen, al naar  het persoonlijke inzicht van 
den ontwerper. En terwill e van die uitbreidingsplan-
nen werden alle bestaande dingen met den grond ge-
lij k gemaakt. n en laagten werden genivelleerd, 

boschpartijen omgehakt, kasteelen en buitenhuizen 
gesloopt. 
Nu kan ook te dien opzichte alweer  dadelijk worden 
toegegeven, dat het niet altij d mogelijk is, dergelijke 
dingen te sparen, omdat dit eveneens gelijk zou staan 
met een verbod tot verandering ; het gaat echter  slechts 
om de wijze, waarop deze dingen gebeuren. En nu ont-
brak het inzicht bij  de personen of lichamen, die over 
deze dingen te oordeelen en te beslissen hadden. 
"Want zoodra het inzicht, d.w.z. de kennis betreffende 
de schoonheid groeit, zal zij  van zelf al meer  en meer  als 
een factor  worden erkend ter  will e waarvan het de 
moeite waard is, een offer  te brengen. 

t is immers niet waar, dat er  een tij d geweest is, 
waarin men de schoonheid totaal heeft genegeerd. 

, de schoonheid als zoodanig is ten allen tijd e 
gehuldigd, omdat zij  is de afspiegeling der  kunst, en 
deze heeft men altij d erkend. 

n heeft terwill e van haar  altij d geofferd en hare be-
oefenaars altij d als wezens van bizonderen aard be-
schouwd. Er  is immers ten slotte geen enkel mensch, 
zelfs de allerarmste niet, die niet bereid is een offer  te 
brengen voor  het bezit van schoonheid. 

n komt zelfs tot de erkenning, dat ieder  mensch een 
kunstenaar  is en dat al datgene, wat een zekere ontroe-
rin g te weeg brengt door  zijn wijze van uitvoeren, ook 
kunst is. Er  is echter  alleen een meer  of minder  sterke 
schoonheidssensatie en een grooter  of geringer  vermo-
gen om schoonheid te scheppen, zooals er  is een hoogere 
of lagere graad van warmte. t begrip is relatief, zoodat 
de meening, als zou men kunnen zeggen: „da t is kunst 
en dat niet,"  op een waanvoorstelling berust. 

t komt dus alleen aan op erkenning van die meerdere 
of mindere schoonheid, d.i. dus op de onderscheiding 
van haar  intensiteit. 

Alleen tengevolge van dat slechte onderscheidings-
vermogen, van het gebrek aan inzicht betreffende de 
schoonheid, zijn al deze wandaden gepleegd. 
Tengevolge van het wanbegrip omtrent schoonheid heb-
ben al deze personen gemeend, mee te kunnen spreken 
in kwesties van kunst, personen, die daarvoor  nimmer 
in aanmerking hadden mogen komen. 

t gebeurt nog, wanneer  niet wordt ingezien, dat de 
stad de zuivere reflectie is van de kuituur , juist omdat 
zij  het resultaat is van alle oeconomische en daardoor 
ook van alle aesthetische belangen. Elk volk heeft een 
regeering, die het verdient, maar  daarom heeft ook elk 
volk een kunst, die het verdient. "Want wanneer  niet 
door  de overheid het groote belang van de architecturale 
kunst wordt ingezien, zoodat zij, met voorbijgaan van 
persoonlijke inzichten om van andere motieven niet 
te spreken — de groote opdrachten, die zij  alléén in 
staat is te geven, aan de middelmatige krachten geeft, 
dan zal ook diezelfde overheid het zich moeten getroos-
ten, dat zij  met die slappe uiting der  kuituu r  wordt ver-
eenzelvigd. 

e officeele kunst marcheert gewoonlijk toch al niet in 
het front . n kan de overheid zeker  op ieders in-
stemming rekenen, wanneer  zij  toont, kennis en durf te 
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Plattegrond der  Pauluskerk te . Arch. E. Saarinen. 
Zie losse plaat, en beschrijving op blz. 186. 

hebben om de allereerste krachten met dergelijke op-
drachten te belasten. 

s de moderne stad als resultaat der  moderne weten-
schap en der  moderne kunst. r  evenals de weten-
schap de resultante is van alle onderzoekingen, zoo zal 
ook de kunst het niet zonder  de geest der  traditi e kun-
nen stellen. Zij  zal het uitgebreide materiaal, dat haar 
door  de geschiedenis is nagelaten, als vanzelf schiften 
en datgene, wat zij  daarvan voor  moderne doeleinden 
kan gebruiken, ook gebruiken. 
En nu meent spreker, wat ook in den loop van zijn be-
toog is gebleken, dat de ontwikkeling der  stadsbouw-
kunst gaat in de richtin g van het regelmatige plan. Want 
het stadsplan zal voor  jaren vooruit moeten worden 
ontworpen, en dat vooronderstelt altij d regelmatigheid. 

e regelmatigheid beteekent een stratennet en een 
pleinformati e volgens mathematische lijnen. Zoodat de 
lijnen der  persoonlijke willekeur, der  subjectiviteit, zijn 
buitengesloten. 

e aanleg kan dus weer  klassiek worden genoemd, 
alhoewel we hebben gezien, dat ook in de middeleeuwen 
vooraf ontworpen, regelmatige stadsplannen voor-
kwamen. e regelmatige aanleg, reeds in den -
saincetijd nagestreefd, maar  in den Baroktij d met be-
wustheid toegepast, wordt daarom des te gretiger  aan-
vaard, omdat zij  geheel in de lij n ligt ter  bevrediging 
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van de verkeerseischen. En dat deze ook aan de hoogste 
schoonheidseischen beantwoordt, wordt bewezen door 
de resultaten, die daarmede reeds zijn bereikt. 

t is ten slotte aan de moderne architektuur  om in 
die richtin g de consequenties te trekken. 

r  ook van de e stad met het wille-
keurige stadsplan valt te leeren en wel in het bijzonder 
wat de groepeering der  gebouwen, het zoogenaamde 
schilderachtige stadsbeeld betreft. Want wanneer  men 
het inzicht krijgt , niet in het enge, het gedwongene, 
maar  wel in het verrassende, dan zal men dit als zeer 
bruikbaar  leeren waardeeren, omdat het voor  het een-
tonige zal behoeden. Want het eentonige zal ten slotte 
bij  een al te systematisch toegepaste regelmaat, het 
karakter  blijken te zijn. 
Spreker  zou daarom willen zeggen, dat het moderne 
stadsplan een geheel moet zijn van een groep van regel-
matige plangedeelten, een aaneenschakeling van een 
cellensysteem, waarvan de cellen zelf regelmatig zijn 
ingedeeld. 

e harmonische aaneensluiting dezer  plangedeelten, 
die dan, laat ons zeggen op middeleeuwsche wijze kan 
geschieden, is van zelf een waarborg tegen de eentonig-
heid, die anders onwillekeurig ontstaan zou. 

s Sitte wijst op de wenschelijkheid, enkele plaat-
selijke gesteldheden te benutten ter  bereiking eener 
zoo gewenschte afwisseling, en de reeds genoemde ge-
volgen van het Uebersichtsplan duiden eveneens op de 
wenschelijkheid van het behoud van enkele plaatselijke 
schoonheden. Welnu, de inachtneming dezer  middel-
eeuwsche wijze van stedenbouw gaat hiermede in de-
zelfde lijn . 

Op deze wijze heeft spreker  zelf het uitbreidingsplan 
van 's-Gravenhage opgevat en hij  is ook van plan de 
uitbreiding-Zui d van Amsterdam zoodanig op te vatten. 
Spreker  wil hier  alleen van zeggen, dat deze opvatting 
z.i. ook aansluit aan het karakter  der  oude stad, dat in 
het algemeen een regelmatig, en zelfs een rechtlijni g is. 

e moderne stad zal echter  de diagonale lijnen be-
zwaarlij k kunnen ontberen, hetgeen op de meest frap-
pante wijze wordt bewezen door  het feit, dat in groote 
Amerikaansche steden als New-York en Philadelphia 
enkele straten in diagonale richtin g worden doorgebro-
ken. Spreker  heeft dan ook in het e plan van 
de diagonale straten een ruim gebruik gemaakt, alhoe-
wel de afstanden hier  nog niet zoo groot zijn. r  in 
de diagonale straat zit een aangenaam afwisselend ele-
ment, mits hetgeen intusschen de groote moeilijkheid 
is — de kruis- en uitmondingspunten in verband met 
de bouwblokken slechts goed zijn opgelost. 

r  bovendien is spreker  van meening, dat men vooral 
bij  ons te lande eenige voorzichtigheid moet betrachten 
ten opzichte van het aanwenden van lange, breede, 
elkaar  rechthoekig kruisende straten en groote recht-
hoekige pleinen, omdat deze een architectuur  van een 
groote allure vereischen. En nu is het maar  al te zeer 
bekend, dat Nederland daarvoor  het land niet is. t 
wordt het best verduidelijk t door  het feit, dat van het 
Paleis op den m als van „het achtste wereldwonder'' 



gesproken kon worden. A l willen we niet 
ontkennen dat het, vooral van binnen, tot 
het beste behoort, wat in dien tij d werd 
gemaakt. 

e nu de moderne Nederlandsche stad 
ook al niet in den vorm d.i. wat de grootheid, 
de monumentaliteit van het stadsbeeld aan-
gaat, met de groote buitenlandsch ste-
den kunnen worden vergeleken, toch zal zij, 
wat het wezen aangaat, daarvan niet kunnen 
verschillen. "Want dat wezen is de moderne 
geest, die door  de geheele wereld gaat en 
het karakter  zal bepalen van haar  kuituur , 
dus van haar  kunst. 

e geest is de democratische idee, zoodat 
het karakter  van de moderne stad van die 
idee het plastisch uitbeeldsel zal zijn. 

e idee eischt een stratennet van regelma-
tigen, breeden aanleg, zoodat het groote ver-
keer  er  zonder  belangrijke stoornis langs kan 
gaan, maar  ook, dat de bouwblokken een 
voor  de bewoning zoo gunstig mogelijken 
vorm en ligging hebben. e straten verzamelen zich op 
pleinen als knooppunten, maar  ook als de overbrengers 
van het verkeer. Echter  hebben die pleinen als vanouds 
ook de taak te vervullen, aan de openbare gebouwen 
de meest gewenschte plaats te verzekeren. 
Elk e straat zal een fraai stadsbeeld te zien geven, 
wanneer  zij  volgens de latere inzichten als een geheel 
zal worden beschouwd en ontworpen. 
En elk plein zal van een grootschen opzet zijn, als het 
ook inderdaad aan de zooeven genoemde eischen vol-
doet. 

e twee hoofdelementen van het stadsplan moeten 
dan worden vet bonden op de wijze, zooals in deze be-
schouwing is uiteengezet, waarin dan als vanzelf al die 
aanvullingen zijn begrepen, die tot de verhoogde 
schoonheid van het stadsbeeld bijdragen. 

e wetenschap zal voor  dat stadsplan het noodige 
materiaal verschaffen; en de kunst zal dat materiaal 
moeten samenstellen tot een schoon geheel. 

V 

t is in dezen tij d van grenzenlooze verwarrin g in 
kunstinzichten, en daardoor  van absoluut wantrouwen 
in de toekomst, dat geen geloof wordt gehecht aan de 
mogelijkheid eener  mooie stad. 

t wantrouwen wordt nog versterkt door  de gewel-
dige ontwikkeling van de industrie, die nu eenmaal als 
de algemeene leelijkmaakster  wordt beschouwd. 
En toch is dat wantrouwen absoluut misplaatst. 

t is zeker  moeilijk , zich een stad in de toekomst voor-
te stellen met een schoonheid, gelijkwaardig aan die 
der  steden in de groote kunsttijdperken . En die moeilijk -
heid wordt wel veroorzaakt door  den aanblik, die de 
kunst van stedenbouw van den laatsten tij d oplevert; 
door  het feit, dat nu het stadsbeeld wordt gevormd 
door  een eenerzijds onvaste, anderzijds slappe archi-
tectuur. 

Beganegrond plan van het Postspaarbankgebouw te Weenen. Arch. Otto 
Wagner. Zie losse plaat, en beschrijving op blz. 186. 

En toch is er  reden om vertrouwen te stellen in de toe-
komst, voor  wie weet, hoe elke nieuwe kunstontwikke-
ling te kampen heeft met ingewortelde tradities, met een 
aan alle vooruitgang reactionair  begrip eenerzijds en 
met een alles verwoestende subjectivistische opvatting 
anderzijds. 

r  ten slotte moet over  die beide een nieuwe, objec-
tieve schoonheid zegevieren, omdat de cultuurgeschie-
denis der  menschheid zich herhalen moet, d. w. z., dat 
op elke vervalperiode weer  een periode van opkomst 
volgen moet. r  is echter  geduld noodig, want de 
ontwikkelin g van een groote architecturale kunst vol-
trekt zich waarlij k niet in zoo luttel tijd . 
En wij  leven in zoon periode van opkomst; en zelfs mo-
gen wij  indien men althans uit analoge verschijnselen 
een gevolgtrekking mag maken een grootere archi-
tecturale kunst verwachten dan eene welke ooit was. 

e analoge verschijnselen toonen zich daardoor, dat 
elke groote architecturale kunst een uitvloeisel was van 
een religieuze idee ; wanneer  men nu de democratische 
idee ook als een zoodanige beschouwt en daar  kan 
men wel moeilijk aan ontkomen ! dan mag men juist 
van de toekomstige kunst alles verwachten. 

t alleen die hedendaagsche werken tot de ontwikke-
ling dier  kunst zullen bijdragen, welke streven naar  een 
objectieve schoonheid, en die bijgevolg een ontwikke-
lingsmogelijkheid inhouden, schijnt vanzelf-sprekend. 
Want alleen deze zullen de schoonheid voorbereiden 
van de werken, die het stadsbeeld der  toekomst zullen 
vormen. 

Ook deze lezing illustreerde de heer  Berlage met een 
serie lichtbeelden. 
Eerst vertoonde hij  enkele gebouwen, die naar  zijn in-
zicht te beschouwen waren als karakteristiek voor  de-
zen tij d en zijn geest. Er  was o. a. een turbinen-fabriek 
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Vestibule en groote zaal in het Postspaarbankgebouw te Weenen. Arch. 
Otto Wagner. Zie losse plaat, en beschrijving op blz. 186. 
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van den Berlijnschen bouwmeester  Peter 
Behrens, die in zijn waarlij k indrukwekkende 
groot- en grootschheid aan Scheffler  de 
benaming: l van den Arbeid" 
ontlokt had. 
Verder  trok bizonder  de aandacht de bin-
nenconstructie, in bogen van gewapend 
beton, van de markthal te Breslau. En deze 
ontegenzeggelijk schoone en tegelijk impo-
sante binnenbouw is geconstrueerd louter 
uit utiliteitsoverwegingen, zonder  bedoeling 
tot het scheppen van een bizonder  schoon-
heidseffeckt. Wel een verblijdend bewijs, 
dat ook de zuiver-moderne architektuur  in 
zijn industrieel karakter  beloften inhoudt 
van schoonheid. 
n een belangwekkende serie gekleurde 

platen lichtt e spreker  verder  zijn uitbrei -
dings- en wijzigingsplannen van 's Graven-
hage toe, plannen, die de d bij  uitvoe-
rin g zeker  aesthetisch zoowel als praktisch 
in hooge mate ten goede zouden komen. 

r  het is te voorzien, dat van al deze 
schoone ideeën en luchtkasteelen maar  een 
zeer, zeer  klein gedeelte tot werkelijkheid zal 
worden, te meer, waar  verschillende plan-
nen (o. a. het Schouwburgplan op de weide 
bij  het Bosch) reeds ten eenemale onmo-
gelijk geworden zijn door  tegenstrijdige, 
definitieve terreinbeschikkingen door  de 
overheid. 

, t '14. C. . . 

E E 
. fl 

e lezer  zal wel verwonderd zijn, 
dat wij  nogmaals op dit onderwerp 
terugkomen. Er  is reeds genoeg 
over  de historie van de voorbe-

reiding van deze prijsvraag en over  haar 
resultaat zelf gezegd, ook in het Bouwkun-
dig Weekblad. Er  komt een tij d dat het 
verstandig en billij k is, over  deze kwestie 
verder  te zwijgen, te meer, daar  de tegen-
standers van het resultaat zich veelzijdig 
hebben geuit, en hun opmerkingen vrucht-
baar  hebben gewerkt en nog werken. t 
ging in dezen strij d niet tegen personen, het 
ging tegen bouwkunstopvattingen. En het 
was het goed-recht der  modernen, hun stem 
te doen hooren tegen wat zij  verouderd en 
kunst-zwak oordeelden. r -
sche prijsvraag en den strij d daaromheen, 
is, hoe vreemd het ook moge klinken, de be-
langstelling voor  de bouwkunst vermeer-
derd en daarmede de bouwkunst bevorderd. 

Postspaarbank te Weenen. Arch . Otto Wagner. 

B * h o ° r l hij  het Bouwkundig Weekblad van 25 Apri l 1914 No. 17. 



n talrijk e artikelen zijn bouwkunstige beschouwingen 
gegeven. e dagbladpers heeft deze meerendeels uit-
voerig vermeld of zelf meermalen goede artikelen er 
aan gewijd; en de leek is meer  en meer  gaan beseffen, 
dat de bouwkunst een zeer  hooge plaats kan en moet 
innemen in onze samenleving. e levendige beschou-
wingen en kritieke n in de pers bij  de voorgenomen ver-
bouwing van het e van Binnenlandsche Zaken, 
de veelzijdige afkeuring uitgesproken over  de beschil-
deringen in de Groningsche Universiteit, het verlangen, 
dat meer  en meer  in de pers tot uiting komt, om te 
trachten, dat het nieuw te bouwen, hoogst belangrijke 
gebouwen-complex voor  de Tweede r aan het 
Binnenhof te 's Gravenhage ontworpen zal worden door 
den meest begaafden architect, dit zijn alle uitingen van 
een verhoogde bouwkundige belangstelling, die zeer 
toe te juichen is, maar  waartoe ook de e 

w en zijn strij d heeft medegewerkt. En zoo 
is er  uit deze prijsvraag, wier  resultaat ons niet bevre-
digt, toch nog op andere wijze veel goeds voortgekomen. 
"Wi j  zouden echter  hierop niet zijn teruggekomen, ware 
het niet, dat dezer  dagen Nederland verrast werd door 
een brochure van n oorsprong, getiteld: 

e Voorgeschiedenis van den n Stad-
huisbouw beoordeeld". Voor  hem echter, die zich nauw-
keurig op hoogte had gehouden van de vele kritieke n 
op het bekroonde project, was deze brochure geen ver-
rassing. j  verwachtte, dat vroeg of laat ook in -
dam stemmen tegen het project zouden opgaan. Toen 
van vele zijden, en vooral uit Amsterdam, onomwonden 
veroordeeld werd, bleef het in m zoo goed 
als stil. Alleen zeker s blad deed het voor-
komen, alsof al die kritie k slechts afgunst was van het 
slappe Amsterdam op het krachtige , en ge-
noemd blad speculeerde daarbij  niet onpolitiek op het 
eigenaardig chauvinisme der . t wer-
kelij k en alleen het kunstbelang de drijfveer  was van de 
vele scherpe pennen, werd in m liever  niet 
erkend. n zweeg er, en van een zelfstandig, eigen 
meening aldaar  werd weinig r  de kritieken 
zijn zoo vele en zoo veelsoortig geweest, dat eindelijk in 

m ook verschillende personen de ernst van den 
strijd , de hooge beteekenis van het belang, dat op het 
spel stond, en de eerlijkheid en waarde der  kritieke n 
gingen beseffen. 

n kwam tot een daad, en deze daad is bovenge-
noemde brochure. n zijn vri j  wel alle geschriften, 
officieele stukken, verslagen van gemeenteraadszittin-
gen en beoordeelingen over  de voorgeschiedenis van 
den n w afgedrukt. Uit deze 
verzameling, groot 108 bladzijden, blijk t wel, hoezeer 
deze prijsvraag de gemoederen in beweging heeft ge-
bracht ; historisch heeft de brochure dan ook waarde. 

e brochure dient blijkbaa r  als een welsprekende me-
morie van toelichting tot het adres, door . . van 
Blommenstein en 33 andere s dezer 
dagen tot den gemeenteraad van m gericht en 
dat als volgt luidt : 

t zal U niet onbekend gebleven zijn, dat het . 

waarbij  voor m een nieuw Stadhuis gekozen werd, bij 
velen onder  de burgerij  een gevoel heeft gewekt van bekom-
mering. 
Niet zucht tot critiek maar  enkel werkelijk e belangstelling in 
onze stad brengt ons er  aan toe aan dat gevoel in een kort woord 
uitin g te geven. 
Voor  een stad als de onze is de bouw van een nieuw Stadhuis 
een feit van buitengemeen belang. r  van eenig ander  bouw-
werk moet dit het kenmerk dragen van hetgeen lééft in de be-
volking. s vooruitstrevende kracht zou hier  haar 
beeld moeten vinden. 

t ontwerp door  den d gekozen, voldoet aan dien eisch niet. 
Geen vakkundige ook niet de jur y zelf heeft het plan-Evers 
warm kunnen prijzen. 
Vrijwe l algemeen was de afkeuring. 

r  wij  anders de doortastendheid, den n 
d zoo zeer  eigen, waardeeren, zoo zijn wij  overtuigd, dat het 

in dit geval aan uw besluit zou zijn ten goede gekomen wanneer 
de algemeene kritiek , de openbare meening zich vóórdien had-
den kunnen uitspreken. Uwe beslissing zou dan naar  onze over-
tuiging een andere zijn geweest. 

t aandrang verzoeken wij  u ernstig te overwegen of om-keer 
alsnog mogelijk is. Wij  verwijzen naar  de geschiedenis van den 
raadhuisbouw te . 

t aandrang ook verzoeken wij  u. dat bij  de stichting van mo-
numentale bouwwerken der  gemeente — wij  denken hierbij  aan 
de nieuwe Beurs — volledig recht moge geschieden aan het 
groote beginsel: dat steeds de openbare zaak, voordat men be-
sluit, algeheel-openbare behandeling verdient.'' 

n de brochure worden geen nieuwe feiten of beschou-
wingen gegeven; alleen wordt tot slot onder  het hoofd: 
„To t Voorbeeld en Waarschuwing"  het een en ander 
ontleend aan een opstel van s r  in het Fe-
bruari-nummer van e , betreffende de geschie-
denis van den w van , welk op-
stel zeer  leerzaam is, en waaruit wij  het volgende mede-
deelen: 

e groote bouwmassa van het nieuwe raadhuis is een 
document van den stormachtigen omkeer  onzer  artis-
tieke opvattingen binnen den betrekkelij k korten tij d 
van 15 jaren. t is een buitengewoon karakteristiek 
getuigenis van den tij d en de menschen, die in de jaren 
1896 tot 1913 gewerkt hebben. Op 13 Augustus 1895 
schreef de stad r  voor  het ontwerp van een 
raadhuis een prijsvraag uit onder e en Oosten-
rijksch e autoriteiten. 
n Apri l 1896 werden de ingekomen ontwerpen door  de 

jur y beoordeeld en die van de architecten Stier  te -
nover, r  te , Seling te Berlijn , Schmidt te 
Chemnitz, Eggert te Berlijn  en  te Olden-
burg bekroond. Om de uitvoering werd volgens een 
nieuw programma in een gesloten prijsvraag onder 
deze zes overwinnaars gekampt. t nieuwe programma 
gaf reeds een vri j  bindende omschrijving van de bouw-
massa en de uitwendige gedaante van het werk. e stad 
verlangde, datde bouwmassa der  werklokalen zich rond 
een door  een hooge koepel uitwendig gekarakteriseerde 
middenruimt e zou groepeeren, welke middenruimte ver-
der leiden zou naar  de feestlokaliteiten en vergader-
zalen. e verlangde dus de stad, en zij  ver-
kreeg wat toen overheerschte: . 
„Bi j  den besloten prijsvraag was n Eggert te 
Weimar overwinnaar. Zij n bouwplan werd in 1898 
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goedgekeurd. Van dezen architect uit een tijd , dien wij 

naar  onze tegenwoordige overtuiging moesten overwin-

nen, zijn de grondslagen van het raadhuisplan, de ge-

heele uitwendige bouwaanleg, zelfs nog eenige inrich -

tingen en versieringen van het interieur . j  en zijn 

raadhuisbouw zijn typisch voor  de opvattingen en het 

werken der  jaren op het eind der  vorige eeuw, welke 

wij  thans niet meer  als steekhoudend erkennen Eggert 

was nog een der  besten. e reusachtige slot-aanlegmet 

de 94 meter  hooge middenkoepel is in de horizontale 

en vertikal e bouwmassa's en geledingen met juist ge-

voel voor  proporti e in elkaar  gezet, en in de groote 

hoofdvormen ontbreekt niet het rhytme. t aan de 

teekentafel verzonnen detail echter, het academische 

en gevoellooze, strijd t tegen deze hoofdwaarden en de 

van iedere ambachtszuiverheid en artistieke uitvoe-

rin g ontbloote ornamenten, de in zinlooze overlading 

aangewende reliefmassa's, door  een obscuren bouw-

beeldhouwer uitgevoerd, zijn tegen een kritische be-

oordeeling evenmin bestand als dergelijke details waar 

of wien ook bevrediging schenken. t in aard en mate-

riaal rauwe en onrustige in de uitwendige vormenspraak 

werd door  den architect nog verergerd door  een onaf-

gebroken afwisseling van natuursteen en pleister. Op 

dezelfde wijze werd de inrichtin g van het inwendige 

voorbereid. t grondplan van het uitgebreide bouw-

werk is alleen technisch beheerscht en naar  deze zijde 

handig in overeenstemming met de eischen gebracht. 

e verhoudingen zijn echter  in massa en uitwerkin g 

zonder  sentiment. Eggert, die met de bouwcommissie 

dit alles heeft tot stand gebracht, behoort tot een gene-

ratie, wier  uitdrukkingswijz e de met de jaren gewijzigde 

opvattingen allengs niet meer  bevredigt. j  had geen 

deel in de nieuwe ontwikkeling der  kunst en kan 

het in „Stur m und "  in de laatste tien jaren be-

reikt e niet in zijn gevoel opnemen. e artistieke tegen-

stellingen, die in het laatste tiental jaren van de vorige 

en het eerste van deze eeuw zich voordoen, laten zich 

moeilijk in één persoon vereenigd denken, en zoo ge-

schiedde het, dat een man, uit 53 kunstenaars van zijn 

tij d uitgezocht als de beste, na tien jaren zijn ontslag 

kreeg. n het najaar  van 1909 werd het contract der 

stad r  met Eggert verbroken. j  ontving een 

hooge afkoopsom voor  zijn retraite. j  ging na harden 

strijd , moest gaan, midden uit zijn werk. e centrale 

hal binnen was gereed op de hoofdtrap en de omgan-

gen na; in de gemeenteraadszaal ontbraken alleen nog 

de lichtornamenten. 

.Een nieuwe man werd in zijn plaats gesteld: prof. 

Gustav . j  behoort tot de leerlingen van 

Wallot , zooals Theodor  Fischer  te n en -

mann en g te Berlijn  en anderen, die, als bijna 

eenige groep der n uit de tach-

tiger  en negentiger  jaren, door  haar  maat-houden, door 

haar  talent, dat ver  boven de academische geschoold-

heid staat, door  hun levendig gevoel voor  materiaal-echt 

werk, in de .Sturm und "  van de ontwikkeling en 

van de moden heur  weg voorwaarts zijn gegaan, en 

heden met de revolutionaire vrijheidsmannen als de 

degelijke kunstenaars, die zich de traditi e bewust zijn, 

hooggeacht worden. Evenals vroeger  riep de stad -

nover  prof. r  na een wedkamp, met de op-

dracht, de nalatenschap te klaren, te vereenvoudigen 

en volgens het nieuwe gevoel van een veranderden tij d 

aan het reusachtige gebouw te verbeteren, wat en zoo-

ver nog te verbeteren viel. .Eggers lot is bitter , bijna 

tragisch. s taak was niet louter  vreugde. 

k en niet al te dankbaar  was voor  hem het werk, 

voor  welks artistieke voltooiing reeds geschapen dingen 

moesten vernietigd, uitgewischt, veranderd worden. 

Onder dergelijke onvrij e omstandigheden werd zijn ar-

tistiek scheppingsvermogen menigmaal belemmerddoor 

de niet meer  te veranderen aanwezige vormen van den 

algemeenen aanleg. Veel moest niettegenstaande het 

beter  inzicht van den nieuwen bouwmeester  blijven, 

wij l een verandering te groote sommen zou hebben ver-

slonden". 

Bovengenoemd adres is veel te laat gekomen; waren uit 

m krachtige stemmen vernomen tegen het uit-

sluiten van Berlage, toen de namen der  uitverkoren ar-

chitecten voor  de prijsvraag bekend waren geworden, 

en tegen het resultaat van de prijsvraag, toen de 

ontwerpen ten toon werden gesteld, dan zou er  mis-

schien nog iets veranderd kunnen zijn in den loop der 

zaken. 

Toch heeft het adres succes, omdat het de -

mers wakker  maakt, omdat de e nu 

 wordt. 

t moge blijken uit het volgende adres van 12 Apri l jl . 

onderteekend door . P. Baelde en 33 andere -

dammers : 

„Geven eerbiedig te kennen de ondergeteekenden, allen burgers 
van , dat zij  hebben kennis genomen van het door  mr. 

. van Blommestein c. s. ten aanzien van den w tot 
uwen d gericht adres ; 
dat zij  niet instemmen met deze plotselinge beweging om uwen 

d te doen terugkomen op zijn, na kennisneming der  stukken 
en rapporten en na mondelinge beraadslaging, met groote meer-
derheid genomen besluit; 
dat het bij  voormeld adres behoorende boekje, het welk voor een 
groot deel de grondslag daarvan mag genoemd worden en den 
titel draagt e voorgeschiedenis van den n 
Stadhuisbouw beoordeeld", niet bevat een objectief bijeenge-
brachte verzameling beoordeelingen, maar op één uitzonde-
rin g na in hoofdzaak een collectie meeningsuitingen van 
tegenstanders van het gekozen ontwerp, zonder  inachtneming 
van tijdsorde bij  elkaar  gevoegd ; 
dat er  naar de meening van ondergeteekenden geen enkele 
reden bestaat om den onberaden stap, waartoe een aantal niet-
verantwoordelijk e personen uwen d uitnoodigt, in overwe-
ging te nemen en voor m te scheppen een -
quaestie. waarvan het tot nu toe gelukkig bevrij d is gebleven; 
dat ondergeteekenden zich dan ook niet kunnen vereenigen met 
den inhoud en de strekking van het adres van mr. . van Blom-
mestein en 34 mede-adressanten, een aantal, dat gemakkelijk 
ware uit te breiden met velen, wier  persoonlijke keus op een van 
de andere ontwerpen zou zijn gevallen en, nu in dat adres 
wordt gesproken van bij  velen uit de burgerij  gewekte bekom-
mering, het nuttig achten van hun tegengesteld gevoelen te doen 
blijken. "  J, G. 

E T N . 
Vervolg van blz. 193. Slot. 

r  bij  monumentale werken!.... r  geeft toch niet enkel 
talent den doorslag. e verantwoordelijkheid daar  wordt in 
handen gegeven, niet enkel van den begaafdste, maar  van hem, 
die de groote verantwoordelijkheid in al haar  omvang dragen 
kan. 

n de leveranciers van koffie of rijs t tegen elkander  concur-
reeren. t is zeker  wel een middel om tot den meest reëelen prij s 
van het product te komen. r  koffie is nu eenmaal iets anders 
dan inspiratie. e inspiratie huist in het hart; zij  laat door  prijs -
vraagprogramma's noch winstbeloften zich lokken. 
Aldoor was er  nog het lichtbeeld van Bern: dat leelijke licht-
beeld, geestig als „beschermheilige"  aangeboden veeleer  een 
beschermend monster, met die monsterachtigheid bij  wie haar 
zagen den spreker  gelijk gevend in het betoog: de prijsvraag is 
een onvoldoend middel. 

e lezer  weet, dat de heer t veel verder  ging. j  was zich 
bewust, als niet-architect in een krin g van architecten te spre-
ken tegen het prijsvraagstelsel, in de bouwmeesters-kringen 
geliefd, zooals o.a. is gebleken na Jan Veth's stuk in e Gid s 
tegen het idee van een prijsvraag voor s stadhuis. 

h deze niet-architect ) had het ook niet over  technische 
waarde. : „dacht u dat talent daar  (bij  monumentale 
werkenl alleen den doorslag geeft?" e verantwoordelijkheid 
om de leiding van een groot monumentaal werk op zich te 
nemen is niet gering; behalve groote gaven hoeveel vastheid 
van karakter  en levenservaring is daarvoor  noodig!" 

d voor  het onnadenkende bij  het „geroep om prijs -
vraag"  achtte de heer t het. dat onlangs het voorstel is ge-
daan, aan . Troelstra een adres te richten met het verzoek, 
om. zoo er  besloten werd tot den bouw van een volkshuis te 
Amsterdam, daarvoor  een prijsvraag uit te schrijven. n — 
zoo vroeg hij  de heeren niet bedacht, dat de partij , die strijd t 
tegen het concurrentiebeginsel in het maatschappelijke, toch 
waarachtig niet zoo inkonsekwent zal zijn in het artistieke en 
intellectueele het concurrentie-beginsel te aanvaarden ? 

r  is maar  één weg om de inspirati e aan te vuren, en dat is de 
weg van het hart. t schoone vertrouwen en de verwachting 
der menigte, die vinden, langs kronkelwegen, den weg naar het 
hart. s er  grooter  stimulans denkbaar  voor  den kunstenaar  dan 
het besef, dat duizenden, in hem alleen, het instrument zien, 
waarmede zij  hun eigen verlangens tot werkelijkheid kunnen 
zien komen? t gevoel jaagt het bloed naar  zijn hart. Zoo iets, 
dan wekt dat zijn inspirati e op en de trotsche gevoelens der 
verantwoordelijkheid. Wat is er  beter  voor  den monumentalen 
kunstenaar  dan dat? Een prijsvraag bereikt dat niet. n wij 
hierbi j  aan . Wat zal ons allen het langst bijblijven , 
wat zal hieromtrent om zoo te zeggen het duurzaamst gegrift 
worden in de boeken van de geschiedenis onzer  kunst, als alles 
al verder  vergeven zal zijn? t zal wezen, dat de persoon 
Berlage en wat hij  representeert, beleedigd is geworden — en 
nog voor  dat er  iets was ondernomen of bereikt. En onder  welke 
omstandigheden moet thans Prof. Evers werken! Zeker  aller-
minst, terwij l hij  achter  zich gevoelt den steun van het prachtig 
vertrouwen der  gemeenschap! Zij n arbeid wordt,integendeel, 
door  kritie k en schimp en aanval omringd. t men dat dit 
de voorwaarden zijn, waaronder  monumentale kunst tot stand 
kan komen? En het is de vrucht van de prijsvraag-manie. Zij 
verzuurt de sfeer  naar  alle zijden, nog voordat er  één steen is 
gemetseld. 

bureaux. e macht is moeilijk te ontwringen, al kan erkend, 
dat onder  de jonge ambtenaren in de bureaux de nieuwe inzich-
ten veld winnen. 
Spreker  had gehoopt, zijn auditori e een staat te kunnen overleg-
gen, aangevende voor  hoeveel geld de rijksbouwmeesters, afge-
scheiden nog van hun particulier e praktijk , verwerken; om dan, 
tegenover  hetgeen de dri e rijksbouwmeesters, , Peters 
en Vrijma n doen, te laten zien wat in de laatste jaren is verwerkt 
door  een drietal als Berlage, de Bazel en . e vergelij-
king was echter  niet zuiver  te trekken. Spreker  las eenige cijfers 
voor. Gouvernementsgebouwen Utrecht f 163,000. rijkskrankzin -
nigengesticht te Woensel f 1,000.000; mikroskopische anatomie 
te t f 250,000; werktuig- en scheepsbouwkunst te t 
f500,000; mijnbouwkunst te t f 300,000; bibliotheek te t 
f 250,000. t was een lijst van vele millioenen. 
Berlage .. . t . . . maakten projecten. Een lange ri j  van 
groote werken. Projecten, die niet werden uitgevoerd. Na de 
Beurs heeft Berlage niet één groot bouwwerk meer  gehad, niet 
één enkel monumentaal werk. En daarvóór evenmin. : 
een man als Berlage heeft, en hij  loopt nu naar  de zestig, eens in 
zijn leven gelegenheid gehad, een werkelij k groote conceptie uit 
te voeren. 

Noch e Bazel noch t hebben ook iets van werkelij k 
groote monumentaalheid te bouwen gekregen. t groote werk 
van e Bazel is het gebouw van de e , en dat kost nog 
maar  1 , van de groote laboratoria, die door de rijksbureaux 
worden klaargemaakt. s dri e van onze meest vooraanstaande 
bouwmeesters samen één groot monumentaal werk. -
tegenover  de rijksarchitecten, die jaar  in jaar  uit voor  millioenen 
bouwen. 
Terwij l de architecten „krieuwen "  — zoo noemde spr. heteeu-
wige geroep om prijsvraag uit hunne kringen en terwij l het 
groote publiek slaapt, bouwen de rijksbouwmeesters d vol 
met gebouwen, waar  volgende geslachten geen raad mee zullen 
weten! 
Groningen waarschuwt. 
Straks zullen de groote werken om en bij  den Vij  verberg begon-
nen worden, aansluitend bij  het schoonste gebouwencomplex, 
dat wij  hier  in d hebben. t ook dit alles toevertrouwd 
blijven aan de bureaux? Spreker  had al van een opdracht ge-
hoord. Nog van het vorige ministerie. Een opdracht in s 
Seize stijl : Trianon op den Vij  verberg! . .. 

t prijsvraagsysteem is een stelsel. t systeem der  rijksbu -
reaux is een stelsel. Als gij  zeide spreker - die twee tegen 
elkaar  aanklopt als twee eieren, dan gaat de schaal van de prijs -
vraag stuk. 
s er  ook niet een ander  middel ? 

t groote, echt-artistieke middel: dat gijzelf. gij  de architecten, 
uitmaakt, wie uwer gij  voor het uitvoeren van een belang-
rijk e opdracht het geschikst acht; en. wanneer  gij  dat zelf hebt 
uitgemaakt, dan — geleerd door  Groningen, geleerd door -
dam zal het niet moeilijk zijn. honderden andere kunstenaars 
en intellectueelen te vinden, die uw streven om uwen zin, uwe 
deskundige keus door te drijven , met hun adhaesie, hun invloed 
steunen. 
s zulke zelfopoffering onmogelijk? Spreker  weigerde, dit te 

gelooven. 
Want wat allen willen, dat is toch bovenal, dat de monumentale 
cultuur  in d groeit. 
Wij  zijn hier  in den knoei gekomen, in droevige versukkeling, 
door de onverschilligheid der  menigte voor  de officieele kunst. 
Gij , de deskundigen, gij. de werkers, kunt warmte brengen waar 
het nu koud is. Tegen een geestdriftige beweging is immers nooit 
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wijze, dat aan de uitvoerende vereenigingen worde overgelaten 
het beste middel te kiezen om tot de keuze van den architect te 
geraken. 

e heer  Gratama, wijzende op ervaringen en heerschende mee-
ningen ten aanzien van het referendum, verklaarde het beter  te 
achten nog van geen wijze van uitvoering te spreken, dus in de 
motie niet te spreken van referendum, noch van prijsvraag, maar 
de beslissing hierover te doen berusten bij  de bouwkundige ver-
eenigingen. r  wordt de hoofdzaak: het aanwijzen van 
een begaafd architect, niet vertroebeld door een eventueele 
openbare discussie over  referendum of prijsvraag. e Voor-
zitter  stelde hierna voor. het laatste deel der  motie te doen ver-
vallen, waartegen de heer d t in verzet kwam. j 
wenschte dit laatste deel niet te willen missen. e Voorzitter  wou 
gaarne in deze vergadering de motie in stemming brengen, als 
het laatste gedeelte als wenk werd beschouwd en voor het 
overige het Genootschap door  de uitspraak in geenerlei opzicht 
werd gebonden. 

a werd de motie door de aanwezigen, die voor  het over-
groot gedeelte leeken waren, bij  acclamatie aangenomen. 

m . B 
t nieuwe gebouw der  Tweede . Naar de N. . Ct. 

verneemt, bestaat bij  den minister  van waterstaat reeds sedert 
geruimen tij d het voornemen, den bouw van hét nieuwe gebouw 
der  Tweede r door  een open of besloten prijsvraag te doen 
voorafgaan. 
Bouwkunstige actie te . r  de Vereeniging 
Bouwkunst en Vriendschap te n de twee volgende 
adressen ingediend bij  Burgemeester  en Wethouders van -
terdam. 
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, 
de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te , 
dat in hare ledenvergadering d.d. 11 t j.1. een punt van be-
spreking heeft uitgemaakt, welk stelsel de voorkeur  verdient, 
om in zake den bouw van belangrijke Gemeente-gebouwen tot 
de meest geslaagde resultaten te komen, 

dat te dezer  zake de Vereeniging, gehoord het advies der  Aes-
thetische Commissie, zich naar  volgorde van preferentie, uit-
sprak voor  : 
lo. het opdracht geven aan particulier e Nederlandsche Bouw-
meesters conform het denkbeeld van den r  Burgemeester, 
uitgesproken in de g van 20 r  1912. 
2o. het uitschrijven van een Openbare Nationale Schetsprijs-
vraag, met een definitieve prijsvraag onder  de besten der  inzen-
ders, waarbij  het aanbeveling zou verdienen een gedeelte van 
het aantal der  juryleden door  de inzenders zelf te doen aanwij-
zen, en de benoeming van enkele buitenlandsche leden inde 
jur y mogelijk te maken, 

dat d or  de vergadering is besloten van hare meening in een 
adres te doen blijken , 
redenen, waarom adressante Uw Geacht College beleefd, maar 
dringend verzoekt ter  voorkomende gelegenheid als den bouw 
van een nieuw museum e.d. conform deze uitspraak te besluiten, 

't welk doende. 
(volgt handteekeningen van de bestuursleden.) 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, de Vereeniging 
Bouwkunst en Vriendschap te , 

dat blijkens onlangs gepubliceerde gedeeltelijke uitbreidings-
plannen voor de stichting van Gemeentescholen nog steeds het 
stelsel blijf t gevolgd, deze zooveel mogelijk op binnenterreinen 
te bouwen, 
dat van de schoolgebouwen, als meestal de eenige monumentale 
gebouwen, vooral in de arbeiderswijken, zou kunnen worden 
geprofiteerd, om in het stadsbeeld architectonische middelpun-
ten te vormen, die thans in de uniforme bebouwing dezer  wijken 
noode gemist worden, 
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dat bij  een doelmatige ligging aan rustige woonstraten of gepro-
jecteerd met een tuin of speelterrein vóór de school, het onder-
wij s van het verkeer  geen meerdere hinder  heeft te vreezen, dan 
nu van de omgeving der  binnenterreinen wordt ondervonden, 
dat van een ook uiterlij k aesthetisch verzorgd schoolgebouw 
opvoedkundige en aantrekkelijk e kracht voor de schooljeugd 
kan uitgaan, 

redenen waarom adressante, gehoord de adviezen der  Aesthe-
tische en Technische Commissies, Uw Geacht College beleefd, 
maar  dringend verzoekt het daarheen te willen leiden, dat bij 
de keuze vanschoolterreinen met deze voordeden worde reke-
ninggehouden, 

't welk doende, 

(Volgt handteekeningen van de bestuursleden). 

. 

Jaarverslag Afdeelingen. n besturen der  Afdeelingen van 
de j  tot Bevordering der  Bouwkunst wordt in herin-
nering gebracht, dat art. 16 van de Statuten j  be-
paalt: e Afdeeling zendt jaarlijk s vóór den  April  aan 
het r  een verslag van den toestand en de werkzaam-
heid der  Afdeeling. 
Gaarne ziet het r  genoemde verslagen alsnog ten 
spoedigste tegemoet, adres bureau der , -
straat 402, Amsterdam. 

Verkiezing . n aansluiting aan het bepaalde in 
art . 4 van het Algemeen k t wordt mede-
gedeeld, dat de volgende lijsten van candidaat gestelden voor 
de verkiezing van het r  zijn ingekomen: 
Candidaat gesteld de heeren: 
S. E , architect te 's Gravenhage, 

. OTTEN , architect te . 
JAN STUYT , architect te Amsterdam, 
J . B. VA N . Bouwkundig r  te , 
J . VA N , architect te . 

Gesteld door  de volgende n te Amsterdam, tevens 
leden der  Afd . Amsterdam van de j  tot Bevordering 
Bouwkunst: 
J . , F. W . . , 

. B. N. . E. . , 

A. . N. VA N , . E. . P. , 

J . W . F. P , P. A. , 

. J . E. , W . J . . 

Candidaat gesteld de heeren: 
S. E , architect te 's Gravenhage, 

. OTTFN, architect te , 
JAN STUYT . architect te Amsterdam. 
J . B. VAN . Bouwkundig r  te . 
B. VAN  architect te . 

Gesteld door  de volgende : 
. Z te Weesp, 

A. .  te Arnhem, 
J. . T te , 
W. J. E T te Amsterdam' 
Jos. N te Amsterdam, 

Jos.  te Amsterdam. 
A. J. G te Amsterdam, 

OSCA W te Nijmegen, 

.  te Ede, 

. F S te Oosterbeek. 
. G. S te 's Gravenh.. 

J . F. STAA  te Amsterdam, 
G. G te Arnhem, 

W . G. G te Arnhem. 

n aansluiting aan Art . 4 van het Algem. k -
ment wordt medegedeeld, dat bovengenoemde candidaat ge-
stelde , zoo zij  eventueel geen candidaat wenschen 
te zijn , uiterlij k Woensdag 6 i a. s. hiervan schriftelij k 
kennis moeten geven aan den Alg. Secretaris der , 

t 402, Amsterdam. 
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: . Jaarverslag Afdeelingen. 
Verkiezing . Verkiezing Commissien. -

Contributi e Buitenlandsche , -r -
vergadering op 5 i a. s. . Prijs-
vraag of referendum? — Ontwerp voor een Feestgebouw te 
Baarn. Architect. J. C. van Epen. Enkele opmerkingen van 
een architect. é t „Schiller "  te Amster-
dam. Arch. s en Scholte. t e . 

Tentoonstelling . Vergaderingen. Prijsvragen. 
- Berichten. 

. 
Jaarverslag Afdeelingen. n besturen der  Afdeelingen van 
de j  tot Bevordering der  Bouwkunst wordt in herin-
nering gebracht, dat art. 16 van de Statuten der j  be-
paalt: e Afdeeling zendt jaarlijk s vóór den lsten April  aan 
het r  een verslag van den toestand en de werkzaam-
heid der  Afdeeling. 
Gaarne ziet het r  genoemde verslagen van enkele 
Afdeelingen alsnog ten spoedigste tegemoet, adres bureau der 

, t 402, Amsterdam. 
Verkiezing . n aansluiting aan het bepaalde in 
art. 4 van het Algemeen k t wordt mede-
gedeeld, dat de Volgende lijsten van candidaat gestelden voor 
de verkiezing van het r  zijn ingekomen: 
Candidaat gesteld de heeren: 
S. E , architect te 's Gravenhage, 

. OTTEN , architect te . 
JAN STUYT , architect te Amsterdam, 
J. B. VA N . Bouwkundig r  te , 
J. VA N , architect te . 

Gesteld door  de volgende n te Amsterdam, tevens 
leden der  Afd . Amsterdam van de j  tot Bevordering 
der  Bouwkunst: 
J. , F. W . . , 

. B. N. , E. . , 

A. . N. VA N , . E. . P. , 

J. W . F. P . P. A. , 

. J. E. . W . J. . 

Candidaat gesteld de heeren : 
S. E , architect te 's Gravenhage, 

. O T T F N , architect te , 
JA N STUYT . architect te Amsterdam. 

J. B. VA N , Bouwkundig r  te . 
B. VA N . architect te . 

Gesteld door  de volgende : 
. Z te Weesp, 

A. .  te Arnhem, 
J. . e . 
W. J . E T te Amsterdam, 
Jos. N te Amsterdam, 

Jos.  te Amsterdam, 

A. J. G te Amsterdam, 

OSCA W te Nijmegen, 

.  te Ede, 

. F S te Oosterbeek. 
. G. S te 's Gravenh.. 

J . F. STAA  te Amsterdam. 
G. G te Arnhem, 

W . G. G te Arnhem. 

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

n aansluiting aan Art . 4 van het Algem. k -
ment wordt medegedeeld, dat bovengenoemde candidaat ge-
stelde , zoo zij  eventueel geen candidaat wenschen 
te zijn , uiterlij k Woensdag 6 i a. s. hiervan schriftelij k 
kennis moeten geven aan den Alg. Secretaris der , 

t 402, Amsterdam. 
Verkiezing Commissien. Volgens art. 12a van het Alg. . 

t treedt op de a.s. Alg. g op 11 Juni a.s. 
in de Commissie van Onderzoek af, volgens rooster, de heer  F. 
W. . Poggenbeek. die niet direct herkiesbaar  is. t -
stuur  heeft in verband hiermede het volgende dubbeltal candi-
daten opgemaakt, de heeren : C. B . Posthumus s en S. de 
Clercq. 

Volgens art. 12 C. 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 candidaten opgemaakt: 
de heeren : W. J. de Groot J. W. . 

. B. N. Bolderman S. de Clercq. 
A. Salm G.Bzn. F. W. . Poggenbeek. 

e verkiezingen zullen plaats hebben op de Alg. . 
Contributi e Buitenlandsche Architect . n verband 
met Art . 36 van het Alg. . t van de . t. bev. d. 
Bouwkunst betreffende s g wenscht het 

r  het volgende voorstel te doen behandelen op de 
a.s. Alg. g op 11 Juni a.s. 
Ar t 2 van het Alg. . t te lezen als volgt: 

e contributi e bedraagt per  jaar  : 

Voor de , in Nederland woonachtig, ƒ20. Voor 
de  in het Buitenland woonachtig, ƒ 15. e toe-
voegingen aan dit artikel , welke cursief gedrukt zijn. hebben be-
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trekkin g op de omstandigheid, dat de , in het 
Buitenland gevestigd, zeer  weinig persoonlijk profiteeren van 
de behartiging der  vakbelangen van den architect door  de . 
t. bev. d. Bouwkunst. En waar  juist die vermeerderde beharti-
ging van de vakbelangen en hare gevolgen aanleiding was om de 

contributi e der n van ƒ 15 te verhoogen tot/20, 
daar  acht het r  het billijk , gehoord de opmer-
kingen door  enkele Buitenlandsche n op dit punt 
gemaakt, dat deze laatsten de oude contributi e van ƒ 15 blijven 
betalen. 

d bestuursvergadering op g 5 i ten 10'  uur 
\ .in. Op de Agenda komt voor  o.a.: 
Bespreking en vaststelling van het Jaarverslag der j 
1913. 
Bespreking van het concept Begrooting der j  1914. 
opgemaakt door  de Commissie van Financiën. 
Bespreking der  punten, te behandelen in de vergadering van het 

r  met den d der  Afdeelingen, dienzelfden mid-
dag om 3 uur  te houden. 
Vaststelling van het Praeadvies over  de definitieve Statuten en 
Alg. . , opgesteld door  de Fusie Commissie. 

g der m . 
Bespreking der  fusie van de tijdschrifte n : Bouwkunst en de Ar -
chitect, met medewerking van de V. A. N. . 
Bespreking der  door  de P. P. C. voorgestelde wijzigingen en aan-
vullingen van de Nat. Prijsvraagregelen. 
Vaststelling van het t van het r  in zake het 

t g . 
Architectuur . 
Ten 3 ur e n.m. Vergadering van het r  met den 

d der  Afdeelingen, ter  bespreking van de verhouding van 
de Afdeelingen tot de . 

. 
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e algemeene gedragslijn bij  architectonische 
opgaven van belang is tot nu toe ge-
weest, dat men aan de betreffende personen 
of lichamen om het uitschrijven van een 

prijsvraa g verzocht. Nu tracht de heer d t in 
een zeer  belangwekkende lezing over  „Officieel e kunst" 
deze gedragslijn, in verband met het nieuwe gebouwen-
complex voor  de Tweede , te wijzigen dooreen 
referendum te bepleiten. t zou zeer  te betreuren zijn, 
wanneer  hiermede een negatief resultaat werd be-

reikt , nl. dat een gedeelte der  architecten zich 
verklaarde vóór een referendum, een ander  ge-
deelte vóór een prijsvraag, waarvan het gevolg 
zou zijn, dat de regeering zich nóch aan het een, 
nóch aan het ander  zal storen. 

m is het zeer  juist geweest, dat, om eenseen 
populair  woord te gebruiken, de .organisatori-
sche" weg is gevolgd, namelijk om eerst, ter  will e 
van een eensgezinde actie, de vraag: referendum 
of prijsvraag in de architecten-vereenigingen ter 
sprake te brengen, waartoe reeds een gecombi-
neerde vergadering der  besturen van de 4 bouw-
kundige Vereenigingen heeft plaats gehad. "Wi j 
mogen wel uit de school klappen en mededeelen, 
dat deze besturen eenstemmig van oordeel waren, 
dat een ideeënprijsvraag in deze de voorkeur  ver-
dient, zoodat dit voorstel nader  in de vereenigingen 
behandeld zal worden. l het zich laat aan-
zien, dat op deze wijze eenheid van willen bereikt 
zal worden, is deze wijze vanhandelentijdroovend, 

T ^ i n n ? . — - - ri 
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Ontwerp voor  een Feestgebouw te Baarn. Buitenaanzicht. . Schaal 1 op 300. Arch. J C. van Epen. 

en gevoelt men hierbij  weer  zeer  duidelij k het euvel van 
het bestaan van meerdere bouwkundige vereenigingen. 

t het resultaat van de prijsvragen in ons land niet 
bevredigend mag genoemd worden, komt daaruit 
voort, dat men er  te hooge eischen aan stelt. t zou 
reeds een verbetering zijn, wanneer  men het program-
ma van eischen niet uitvoerig en gedetailleerd maakt, 
den ontwerper  dus niet te zeer  bindt bij  zijn conceptie 
en inplaats van de zeer  bewerkelijke teekeningen, 
slechts schetsen vraagt, zooals het bij  een ideeënprijs-
vraag gebruikelij k is, waardoor  het ook voor  architec-
ten met een drukk e praktij k mogelijk wordt, mede te 
dingen. e bekroonden van deze schetsprijsvraag wor-
den dan uitgenoodigd tot deelname aan een besloten 

prijsvraag. n bereikt hiermee het groote voordeel, 
dat het vraagstuk in zijn vollen omvang kan worden 
bestudeerd, dit ook naar  aanleiding van de tentoon-
stelling der  schetsontwerpen. t deze methode in 
het buitenland uitstekend heeft gewerkt, de Parijsche 
Opera en het Warenhuis Tietz te f zijn hier-
van zeer  goede voorbeelden. Beide inzenders hebben 
hunne plannen bij  de tweede inzending niet alleen ge-
heel omgewerkt, maar  ook belangrijk verbeterd. 

e supérieur degene ook moge zijn, bij  referendum 
aangewezen, hij  kan zijn gelukkige, zoowel als zijn onge-
lukkig e momenten hebben. e kans van een minder  ge-
lukkig e oplossing is des te grooter, wanneer  het een 
vraagstuk betreft, dat zoowel in technisch als in aesthe-
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tisch opzicht omvangrijk kan genoemd worden. -
lementsbouw aan het Binnenhof mag men toch zeker 
wel onder  een dergelijk vraagstuk rangschikken. 
Zou men ook niet kunnen bepalen, dat de juryleden door 
architecten vereenigingen worden gekozen, desnoods 
bij  referendum? e bereikt men, dat de juryleden 
verantwoordig schuldig zijn aan de vereenigingen. 

t komt mij  derhalve voor, dat het r  juist 
deed zich te verklaren tegen het voorstel een referen-
dum te houden onder  de architecten voor  een eventueel 
te bouwen parlementsgebouw. Bij  de regeering aan te 
dringen een ideeën prijsvraag uit te schrijven lijk t mij 
zeer  wenschelijk toe, echter  indien deze gevolgd wordt 
door  een definitieve besloten prijsvraag onder  de be-
kroonden, gelijk boven nader  is aangeduid. . 

P VOO  E E N FEEST-
1 GEBOUW T E . ^ 

n 't begin van 1910 werd er  te Baarn een com-1 1 I 1 gebouw en mij  werd verzocht in den korten 
*5 tij d van drie weken hiervoor  een ontwerp in te 

dienen met kostenberekening van 't geheel. t volle 
kracht ben ik aan 't werk gegaan en maakte een volledig 
schetsontwerp, maakte hiervan de lichtdrukke n en 
zond deze naar  een mij  goed bekend aannemer, een 
firm a voor  centrale verwarming, een firm a voor  elec-
trische installatie enz. enz.; daarna werkte ik de teeke-
ningen af. 

t gebouw moest zoo zijn, dat na afloop van een voor-
stelling in de groote zaal gedanst zou kunnen worden. 

e kreeg ik van de commissie een Fransch tijd -
schrift waarin een vloer  was gemaakt van gewapend 
beton waarop de stoelen vast waren gemaakt en de 
geheele vloer  na afloop omgedraaid kon worden en 
direct voor  danszaal gereed was, doch dit zou in ons 
kleine land natuurlij k „t e duur"  zijn geworden, hoewel 
't idee m.i. mooi is. 
Toen 't ontwerp gereed was werd over  een ander  ter-
rein gesproken ; ik maakte toen de perspectief met 
ruimer e omgeving, wat m.i. passend is bij  een feest-
gebouw. 
Ten slotte was gebrek aan geld door  te weinig belang-
stelling der  ingezetenen van Baarn oorzaak, dat de bouw 
niet doorging. 

e volgende prijsopgaven ontving ik: bouw 4/70.000. —, 
monierkap ƒ 8.475.--, verwarming ƒ 6.113. .ventilatie 
ƒ 825. , electrisch licht met kronen ƒ 3.810, stoelen 
ƒ4.500. - te zamen/93.723. - . 

t eenige wat mij  dus overblijf t is de hoop, dat de 
commissie nog eens op 't plan terug zal komen en dat ik 
dan in de eerste plaats de haastig gemaakte schetsen 
zal mogen bestudeeren en ze daarna in een bouwwerk 
te mogen verwezenlijken. 

J. C. V A N E P E N, 

Architect B.N.A. 

E N V A N 
m. E E N .

 BEN  E EN  VA N 
N N BOUW VOO S -

N ? 
et antwoord op deze vraag kan kort zijn en 
luidt : „omdat 't te duur  is." 

lr> e lage bouw is mooi en aardig, doch 't is 
toch nog maar  een erg kleine illusie. Niet 

waar, 't ideaal is een eigen huisje waaromheen een tuin. 
k hoop van harte dat de arbeiders eens zoover  zullen 

komen dat zedat kunnen bereiken, maar  op 't oogenblik 
zijn we nog niet zoo ver. We moeten in de eerste plaats 
soliede bouwen en de huren moeten zoo laag mogelijk 
en de woningen zoo groot mogelijk zijn. Wat is 't gevolg 
van den lagen bouw? 
Op alles wordt bezuinigd, separatiewandjes worden 
gebruikt in plaats van muren, alles wordt zoo dun en 
goedkoop mogelijk gemaakt en we zeggen ..'tkan wel 
zoo". r  bouwvereenigingen zijn met zulke huizen 
niet tevreden, neen 't moet goed zijn. Als de huizen 
staan is men vergeten dat men lage huizen geëischt 
heeft, is men vergeten dat alles zoo goedkoop mogelijk 
is genomen om de huren toch niet duur  te maken, 
is men vergeten dat zoo min mogelijk palen zijn gesla-
gen. En we moeten nu toch eerlijk zijn „goedkoop werk 
deugt niet" . j  komt nog dat de woningen van 
den laagbouw ook al zoo klein mogelijk moeten worden 
genomen eveneens wegens de duurte. We kunnen de 
verschillende woningen te Amsterdam zien; op 't Wo-
ningcongres vergeleken we de verschillende plannen 
tegen elkaar, en we besluiten, dat de woningen van dri e 
verdiepingen met zolder  en gemeenschappelijk trap-
portaal de voordeeligste zijn: daar  valt niet aan te 
twijfelen. 

Er behoeft maar  één trap gemaakt te worden voor  6 
gezinnen; de benedenhuizen hebben beneden 't zelfde 
portaal, de ruimten, die anders voor  trappen gebruikt 
moeten worden, komen ten voordeele van de wonin-
gen; op ieder  bordes komen de voordeuren en ieder  is 
geheel vri j  in zijn eigen huis, 't trapportaal is als 'twar e 
een stoep. e lage bouw kan niet zonder  paal fundee-
rin g in Amsterdam; en of we twee, dri e of meer  verdie-
pingen maken, de kap moet worden gemaakt. 

e voordeden van den lagen bouw zijn op 't oogenblik 
nog zeer  weinige. t onderhoud aan de lage-bouw 
huizen moet zeer  groot zijn, daar  alles te goedkoop is 
gemaakt om aan de lage huur  te kunnen komen. 

e dat eens de tij d zal komen, dat elke arbeider 
in een klein eigen huisje met tuin komt te wonen, en 
geheel bereid tot dit doel mede te werken, ben ik toch 
op het oogenblik een tegenstander  van den lagen bouw. 

. 

Schrij f je over  architectuur, dan wordt je verweten _je 
schrijf t mooier  dan je bouwt" . r  juist dat verwijt 
aan hen die schrijven over  architectuur  sluit veel in 
zich. 
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N. . W. Scholte. 

, n Amsterdam. Plan Beganegrond. Schaal 1 op 200. Arch. . J. E. s en 

Wat toch is een architect. 
Een architect is in de meeste gevallen een ongeluk-
kige kunstenaar. Een architect is een kunstenaar, die 
zich bijna nooit geheel kan geven; vandaar  dat hij  gaat 
schrijven. Zij n beschrijving over  bouwkunst wordt 
mooi doch zijn bouwwerk valt in verhouding tegen. e 
schilder, de musicus, de tooneelspeler, de componist, 
ja eigenlijk haast alle kunstenaars kunnen zich uiten, 
maar  de architect zit bij  't ontwerpen aan handen en 
voeten gebonden ; en „geld"  is een groote factor, die 
hem daarbij  te veel dwingt. 

k is in de couranten geschreven over  de 
mislukkin g van den . Och, 't is de schuld niet van de 
architecten dat de m mislukt; wanneer  ik morgen de 
opdracht kreeg om een kleerenmagazijn te bouwen op 
den , deed ik 't ook om de will e van de smeer; maar 
vraagt men mij e moet de m bebouwd worden?" 
dan zou ik zeker  niet antwoorden e m moet er 
uitzien als een ingesloten plein van heeren en dames-
confectiekleeren, waartusschen een gelegenheid is om 
bier  te drinken."  (een hotel is daar  niet op zijn plaats 
vanwege de drukt e en zal het er  moeilijk zijn voor  een 
gast in slaap te komen; de plaats voor  een hotel moet 
rustig gelegen zijn). 

Er moest bij  de schoonheid van zoon plein niet gedacht 
behoeven te worden aan het rentegevend maken van den 
grond en van 't geld, dat voor  de bebouwing noodig is. 

t rij k moest aan de hoofdstad van zijn land een groote 
som geld geven waarvoor  het n in de eerste 
plaats esthetisch werd opgelost, zoodat ver  over  de 
grenzen van ons kleine land de schoonheid van ons 

n bekend werd. r  niets van dat alles, de 
bouwkunstenaars kunnen aan het n hun krach-
ten niet geven. e bouwkunstenaar, die pas tot zijn recht 
komt wanneer  zijn ontwerpen uitgevoerd zijn, hij  moet 
steeds wachten op den lastgever  die hem de gelegen-
heid geeft zijn volle kracht te toonen. Vele groote krach-
ten worden nooit bekend omdat de lastgever  niet komt. 

.Zoon n is niet in handen van de kunst, maar 
van den koopman. e architecten voelen steeds hun 
kunst ten onder  gaan voor  de rentegevendheid van 't 
geld, en zij  hebben er  toen „zakelijk e Bouwkunst"  van 
gemaakt. . is deze titel toch niet goed. Zakenkunst is 
beter  en voor  zakenkunst moet gebouwd worden, zoo 
goedkoop en doeltreffend mogelijk. Zeker, dat is niet 
gemakkelijk maar  de echte Bouwkunst zal hierbij  ver-
loren gaan. Een kunstwerk bouwen is toch iets anders 
dan een bouwwerk te maken, dat in maten en vorm juist 
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aanzijn doel beantwoordt. t wordt wel een(bouwwerk 
maar  niet een werk van kunst. Ons is wel verweten, dat 
wij  ons niet voldoende voor  woningbouw interesseeren. 

e eigenbouwer bouwt de meeste woningen, en hij 
bouwt huizen om geld te verdienen en de architect 
wordt door  den eigenbouwer vrijwe l nog genegeerd. 

t aanzicht van land en stad is niet in handen van 
den architect, doch van den speculant. k weet wel, 
dit is geen nieuws, doch 't kan niet genoeg herhaald 
worden. 
Al s ons ten slotte de vrijhei d wordt gelaten, behoeft het 
niet zoo duur  te worden. Wi l men een versiering laten 
uitkomen, dan moet zij  op een rustigen achtergrond ge-
plaatst worden, een stuk beeldhouwwerk tegen een 
groote muurvlakt e doet veel mooier  dan wanneer  men 
een gebouw van onder  tot boven versiert en er  een 
staalkaart van bouwmaterialen van maakt. r  wan-
neer  je vri j  bent in vorm en lijn , zal 't werk groot-
scher  worden, Wij s moeten altij d knus bou-
wen, inplaats van eens vri j  uit te gaan; een gevoel van 
..geef hem de ruimte"  ontbreekt. 
Vooruit , er  zijn er  met mij  velen, die willen en kunnen 
als de gelegenheid maar  komt. n de acht jaren dat ik 
mij  gevestigd heb als architect, ben ik tot mijn vijftigst e 
bouwwerk gekomen; en toch moet ik met een gevoel 
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van leedwezen erkennen, dat er  niet één bouwwerk bij 
is, waar  ik eigenlijk „bouwkunst" heb mogen leveren. 
n ons land wordt klein-geprutst; vandaar  die smalle 

gangetjes met pakhuistrappen; alles is klein en nietig 
en tenslotte wordt de architect onschuldig.veroordeeld. 

e gaarne zou ik groot en flink werk maken van echte 
bouwkunst. 

T 
$ . fg 

, . 

ij  het maken van het ontwerp is er  rekening 
mede gehouden het gebouw zoodanig uit te 
voeren, dat het bestaande café, hetwelk on-
geveer  de helft van het terrein groot is, kon 

blijven bestaan tot de voltooiing van het nieuwe ge-
deelte. 

e keukens en alles wat tot den dienst van een restau-
rant en hotel noodzakelijk, is moest dus in den eersten 
bouw gemaakt worden. 

e indeeling is als volgt: 
Sousterrain. Bier- en wijnkelders, provisie en bergplaat-

sen, benevens twee kegelbanen en verwarmingskelder. 
Beg. Grond. Entree van het l en Café, restauratie 
en leeszaal, buffetten, toiletten, electrische personenlift, 
een hoofd- en een diensttrap. 
lste verdieping. Ontbijt - en conversatiezalen, keukens 
en dienstvertrekken. 
2e, 3e, 4e en 5e verdieping. - en uitpakkamers, 
badkamers en dienstvertrekken. 

e kapverdieping is ingericht voor  linnenkamers en 
bergplaatsen. 
n het geheel zijn er  60 logeerkamers met te zanten 
100 bedden, welke voldoen aan de eischen, die in onzen 
tij d aan een hotel gesteld worden. 
Tot de eerste verdieping is de gevel opgetrokken van 
Beyersch graniet en verder  van n met zand-
steenen erkers. t sousterrain, benevens de vloeren 
beg. grond en lste verdieping zijn van cementijzer; de 
overige vloeren zijn van hout met isoleering. 

e hoofdtrap, lambrizeeringen enz. zijn van comblan-
chien, de zaalbetimmeringen en meubilair  van eikenhout. 
Verder  is het gebouw voorzien van centraal-verwar-
ming, koud- en warmwaterleiding en electrisch licht. 

. J. E. . 

N. . W . . 

Architecten. 

T E . 

t l gedeelte van het Bouwkundig Weekblad is een 
vrij e tribune. Waar meermalen in zijn kolommen beschouwingen 
zijn gepubliceerd, die van weinig sympathie voor  het plan-Evers 
getuigden, ontleenen wij  hieronder  aan een beschouwing van 
het h Weekblad eenige stukken, waaruit een andere 
opvatting blijkt . Wij  lezen dan in het h Weekblad 
van 25 Apri l j.1. onder  den titel E W o.a. : 

„Onz e burgerij , die in de zaak van den w al van veel 
getuige is geweest en er  zich juist over  begon te verheugen dat 
de door  vrienden van Berlage en de Bazel gewekte agitatie ken-
nelijk begon te luwen, zoodat de eerste steenlegging in pais en 
vree kon geschieden, is deze week weer  opgeschrikt door  het uit 
de lucht komen vallen van een adres, dat niets meer  of minder 
wenschte dan dat de d op het in het vorig jaar  genomen be-
sluit zou terugkomen. 
Of liever, uit de lucht vallen, lijk t ons een minder  juiste uitdruk -
king, omdat bij  velen reeds geruimen tij d bekend was dat er  iets 
„broeide' . e architecten waren voldoende aan het woord ge-
weest bij  de poging om een der  besten hunner  af te maken, wij l 
hij  de gelukkige was geweest die in een eerlijken kamp den prij s 
had weggedragen, het werd tij d dat anderen deze taak eens 
gingen overnemen en herinneren wij  ons het tijdsti p waarop het 
gerucht tot ons doordrong, dan kan de spontaneïteit der  bewe-
ging zeker  niet als excuus dienen voor  de povere hoeveelheid 
handteekeningen die het adres sieren, een adres dat n.b. beweert 
dat de afkeuring van het plan-Evers „vrijwe l algemeen''  is ge-
weest. Ware dit zoo. dan had deze petitie niet 35 handteekenin-
gen moeten bevatten, doch een aantal dat dit cijfer  niet honder-
den overschrijdt! 

n kan dus neiging gevoelen tot de meening dat de berg een 
muis heeft gebaard. n mag men niet vergeten dat wat 
aan de kwantiteit ontbreekt door  ife kwaliteit wordt ver-
goed. 
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t zijn inderdaad geziene burgers van onze stad, die op deze 
ietwat zonderlinge wijze van hun meening deden blijken . 
Wij  hebben ons afgevraagd waarom? Welk redelijk resultaat 
kunt gij  verwachten van een dergelijk adres ? t de door  u zelf 
gekozen gemeenteraad, dien gij  met uw petitie eenvoudig ver-
laagt tot een collectie onmondige kinderen, zijn besluit van voor 
een jaar  weer  zal opeten, alleen omdat gij  een maand of negen 
na dato tot de onbewezen conclusie komt. dat dit besluit niet 
goed is geweest? Niemand die het gelooven zal. Gij  kunt er  U 
zelf geen oogenblik mee hebben gevleid. 
Wi j  hebben nog een oogenblik gedacht, dat de bedoeling der 
adressanten was. een poging te doen. om de volgenshen gemaakte 
fouten voor het vervolg te voorkomen. n het adres is die toe-
komst echter  in zoo bijkomstige termen behandeld, dat wij  deze 
idee weer  dadelijk hebben losgelaten. e strekking kon dus 
nauwelijks een andere wezen dan, om na de anderen, nu ook 
zelf het leven van den gelukkigen bouwmeester  te verzuren, 
maar  tegelijkertij d onaangenaam te wezen aan hem of hen, die 
in den gang van zaken een levendig aandeel hebben genomen, 
dus dezen over  het hoofd van den heer  Evers heen een goed 
aankomenden schop toe te dienen. Of dit loyale tegenstand is, 
wij  zullen er  ons niet over  uitlaten" . 

Nadat het . Weekblad het adres Blommenstein c.s. heeft ver-
meld, vervolgt het: 
..Sommige bladen, die het adres ontvingen, hebben zich bepaald 
tot eenvoudige vermelding, anderen hebben er  commentaren 
op gegeven. t eerst waren er  bij  de  en Het Volk. 

e  waarvan tot onze verbazing een der  redacteuren, 
de heer  P. h , tot de onderteekenaars van het 
adres behoort! 

j  acht zich bekocht, hij  voelt geen geestdrift meer, niet meer 
belangstelling dan voor  het dempen van den Coolsingel, en na 
deze sensatie te hebben uitgewerkt, vertelt hij  aan zijn lezers dat 
na ampele overweging, „waarbi j  alle onnobele intrig e en klein-
zielige criticasterij "  waren uitgesloten, het volgende hoogst ern-
stige adres in zee ging (volgt het adres met zijn handteekening). 
Vervolgens deelt hij  mee, dat het adres vergezeld wordt vaneen 
„keuri g verzorgd boek"  waarin de voorgeschiedenis van den 

n stadhuisbouw, mitsgaders alle over  het ont-
werp-Evers verschenen kritieken verzameld zijn (behoudens 
dan die van hem zelf en andere in de  verschenen 
stukken, doch dat vertelt hij  er  niet bij) . n spreekt hij  als zijn 
overtuiging uit. dat een groot deel van het stadsbestuur  zich 
homogeen zal verklaren met de gedachte der  adressanten, wat 
geen bijzonder  hoogen dunk verraadt van dit groote deel. en ten 
slotte krijgen we dit knaleffect: 

„Wi e de namen der  onderteekenaars leest zal bij  deze mannen, 
„onder wie zelfs zij  worden gevonden, die zich de beste vrienden 
..van den burgemeester  mogen noemen, volstrekt niet de bedoe-
„lin g zoeken om den voortvarenden eersten magistraat een stok 
„tusschen de beenen te steken op zijn blijmoedigen weg. 

, eerder  worden zij  geleid door  de bezorgde ge-
dachte om een sympathieke en alom gewaardeerde persoon-
lijkhei d het droeve echec te besparen om in de toekomst zijn 
„voor m zoo schitterenden naam te zien verbonden aan 
„een bouwwerk, dat door  de geschiedenis zal worden gevonnist 
„al s een onvergeeflijke fout van het thans levende geslacht, dat 
..zich in zijn bouwkundige onervarenheid zulk een archeolo-
..gische samenlezing als een zijn tij d waardig endoor  de volgende 
„eeuwen wel te aanvaarden monument had gedacht. 
..Ook de adressanten verwachten met den n bouw-
..meester  Victor n uit Breinen „van een zoo eminent 
„knapp e persoonlijkheid als burgemeester  Zimmerman, dien 
„men benijden moet om zijn groote geestesgaven, dat hij  met 
„ridderlijk e e rondborstigheid tot de fiere zelf-
„erkenteni s komt gedwaald te hebben", al zal men niet van hem 
„kunne n eischen. dat hij  den eersten stap doet op den weg, die er 
„to e leidt een definitief aangegane verbintenis te niet te doen. 

e weg echter  wordt hem thans door  het adres geëffend. 

Naar  aanleiding hiervan zij  opgemerkt, dat de „alom gewaar-
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deerde perooonlijkheid"  mans genoeg zou wezen om, zonder  dat 
zijn pad door  anderen geëffend werd. begane fouten te erken-
nen, zoo dit noodig ware en met frissche hand in te grijpen, zon-
der de hulp van anderen; doch bovendien wil het ons voorkomen 
dat de heer s hier  met den vinger  aanwijst in welke rich-
ting wij  hebben te zoeken. Er wordt in het adres met geen woord 
van burgemeester  Zimmerman gesproken, maar  de heer -
mans zelf is zoo overtuigd dat juist hij  getroffen wordt, dat hij 
reeds bij  voorbaat wenscht te verklaren, dat men het niet tegen 
den burgemeester  heeft. Terloops wenschen wij  er  zeer  nadruk-
kelij k de aandacht op te vestigen dat de verantwoordelijkheid 
voor  het gebeurde niet slechts op den burgemeester  rust, maar 
ook op de jury , ook op de raadhuiscommissie, ook op de wethou-
ders, ook op den . Wij  doen den heer s hiermee een 
waardevol argument aan de hand voor  komende beschouwin-
gen. e hij  er  gebruik van weten te maken. Was hij  er  zich 
nu al van bewust geweest, dan had zijn gansche tirade op den 
burgemeester  kunnen vervallen, waarmede hij , dunkt ons. zijn 
medeadressanten geen dienst kan hebben bewezen. Een bewijs 
dat een geroutineerde journalist nog wel eens enfant terribl e 
kan wezen! 

t was na het lezen van de  niet onvermakelijk om 
Het Volk ter  hand te nemen, waarin de heer  Spiekman bien 
étonné de se trouver  ensemble met zulk een illuster  gezelschap 
— een juichtoon slaakt. j  denkt over  het geval ietwat anders 
dan de heer . 

„Zo o is dan toch uit de burgerij , en wel uit dien krin g wiens oor-
„deel den burgemeester  wel niet onverschillig kan zijn, een ver-
nietigend oordeel over  het e stadhuisplan ge-
„komen, en wel zoo wat aangaat de weigering van den d om, 
„vóór er  een beslissing viel, eerst de plannen publiek te laten 
„beoordeelen, als over  het plan Evers zelf, geheel in denzelfden 
„geest als door  Spiekman tot eenige malen toe in den d is 
„gesproken en gestreden. 

t adres moet bijzonderlij k voor  den burgemeester  ontzettend 
„pijnlij k zijn, waar  alles anders zou zijn geloopen, indien hij niet 
„met zooveel koppigheid aan Evers' plan had vastgehouden. 
„Wan t behalve degenen, die den durf hadden om dit adres te 
..onderteekenen, zijn er  natuurlij k nog honderden en honderden 
„anderen die er  precies zoo over  denken, maar  zulks niet met 
„hu n hanteekening willen bekrachtigen. 

t is waar  dat de heer  Spiekman den volgenden dag tot het 
besef schijnt gekomen, dat zijn eerste uitlatin g minder  tactisch 
was. j  verzacht haar  dan ook aanmerkelijk. 

n gevoelt, dat de adressanten alle mogelijke moeite hebben 
„gedaan, om alles wat den burgemeester, de voornaamste drijf ' 
„krach t in dezen, zou kunnen kwetsen of grieven, te vermijden. 

t is zeer  verstandig, want inderdaad gaat de oppositie tegen 
„d e uitvoering van een plan, hetwelk door  allen die in de wereld 
„der bouwkunstenaars en door  allen, die in dezen tot oordeelen 
„zij n bevoegd, niet tegen welken persoon ook, maar tegen een 
..zaak, en is de drijfveer  uitsluitend het aesthetische belang der 
„stad. 

r  het kan nu eenmaal niet anders, of bij  de bespreking van 
„deze aangelegenheid stuit men op enkele personen, en wie de 
„zaak, waarom het hier  gaat. dienen wil. die kan en mag daar-
„voor niet terugdeinzen. 
Wat de toelichting betreft, is de heer  Spiekman niet zoo onvoor-
zichtig om te zeggen, dat zij  alles bevat wat inzake de geschiede-
nis van den stadhuisbouw is geschreven. r  de journalist 
Spiekman protesteert er  ook niet tegen, dat de enkele regels die 
in het boekje aan Het Volk worden gewijd en wat heeft de 
heer  Spiekman in deze zaak zijn best niet gedaan, wat alles 
wordt genegeerd iu deze voorgeschiedenis.' nog niet eens aan 
Het Volk zeil zijn ontleend, maar  er  via de N.  Ct. in moesten 
komen. 

e toelichting, de meest vernietigende kritie k daarop schijnt 
ons geleverd door  de N.  Ct., die er  dit van zeide : 

e waarde van het boek, waarvan de bedoeling versterking is 
„va n he» protesteerende adres, is o. a. voor  de toekomst deze, dat 

„men hier  vrijwe l al de bezwaren tegen den stadhuisbouw in 
„keurige n boekvorm bij  een heeft. Bij  de reeks van bezwaren 
„vind t men één pleidooi vóór het gebeurde. 
Zoo is het inderdaad. Alles wat tegen den stadhuisbouw is ge-
zegd is gretig opgenomen, maar  zóó schrijf t men geen geschie-
denis. 

e eenige uitzondering zijn wij . Onder den titel van Het Plei-
dooi zijn enkele regels opgenomen, die wij  op het laatst van 

r  schreven in een retrospectieve beschouwing over  het 
*  achter  ons liggende jaar. welke nu niet bepaald gebezigd pleegt 

te worden voor  de behandeling van een bijzonder  belangrijk 
onderwerp. Wij  hebben inderdaad wel meer  over  deze quaestie 
in ons blad opgenomen. Als de samensteller  der  brochure niet 
zoo slordig had geknipt, dat hij  zelfs een deel van het artikel van 
den heer  de r  in den n  naar den 
prullemand had verwezen de aanhef waarin juist van het 

 Weekblad sprake is dan zou hij  al een belang-
rijk e vingerwijzing hebben gehad voor  de veronderstelling.dat 
er nog wel meer  pleidooien in ons blad moeten zijn voorgeko-
men. r  boven die weinige regels als opschrift Het Pleidooi te 
plaatsen, doet men het voorkomen of niet slechts in ons blad 
maar ook daarbuiten niets ten gunste van het gebeurde is gezegd, 
en dat het vermelde nu het eenige is wat in het voordeel van het 
plan Evers is verschenen. t kan niet anders worden genoemd 
dan misleiding van de lezers. 

t komt ons voor  (zegt het . Weekbl.)dat het
Nieuwsblad met volkomen juistheid die toelichting aldus schetst: 
„Zi j  beroepen zich op de afkeuring, die er  „i n de pers"  vernomen 

«i „i s over  het gekozen ontwerp. Zij  hebben niet eens volledig 
„een verzameling van persstemmen in eeh fraai uitgedoschte 
„brochur e bij  hun advies gevoegd.Een historie van de voorberei-
„din g en de behandeling in den d gaat er  aan vooraf. t daar-
„bi j  geen gebruik is gemaakt van officieele verslagen, die toch 
„te r  beschikking vande heeren waren, doch van een zeer  verkort 
„en volstrekt niet gewaarmerkt-juist krantenverslag, is een on-
„nauwkeurigheid , die men een zoo beslist optredend college 
„euvel duiden moet. 
„Zi j  hebben verder  uit een aantal bouwkundige bladen : Archi-
..tectura, Bouwkundig Weekblad, Opmerker, enz., al wat daarin 
„bouwkundigen schreven, overgedrukt, wat zij  tegen professor 
..Evers' plan daarin vonden. t element van persoonlijke te-
leurstelling, dat als argument niet dienen mag, hebben zij  zelfs 

^  „nie t versmaad. 
e belachelijke brief uit Bremen van den architect n 

„i s afgedrukt, maar  het feit dat de architect Stuyt, aan wien 
„di e brief gericht was, er  zelf een railleerend tegenstuk over 

„schreef, wordt verzwegen. 
e brochure is. als verzameling van contra literatuur , al bij -

zonder  eenzijdig. 
r  er  is iets ergers. r  zijn ook beschouwingen vóór het 

„ontwer p Evers verschenen, en die worden genegeerd. 
s eronder  de advocaten en den rechter  die het adres teekenden 

„nie t overwogen, dat men in een procedure niet alleen getuigen a 
„charg e oproept ? 

e getuigen a décharge waren er  óók ! 
n ons eigen blad en in het  Weekblad, om slechts 

„twe e persorganen te noemen, en in den d zelf zijn andere ge-
luiden gehoord, dan die de brochure klinken doet. Uit ons blad 
„i s niets geciteerd, uit het Weekblad alleen enkele regels uit een 
„jaaroverzicht , die toch verwijzen naar  een uitvoerige beschou-
„win g in den loop van het jaar. 

e eenzijdige en op het doel alleen gerichte samenstelling der 
„brochur e ontneemt haar  als bewijsstuk veel van de waarde. 

e „voorgeschiedenis van den n w 
„beoordeeld"  is haar  titel. g dit een „beoordeeling"  heeten? 

t is ons ten slotte zeer  aangenaam te vermelden (vervolgt het 
. Weekbl.). dat het adres dat wij  bespraken aanleiding heeft 

gegeven tot een waardig protest van een nagenoeg even groot 
aantal burgers, waaraan wij  gaarne onze adhaesie hebben ge-
schonken. Gaat men na dat dit adres eerst kon worden ontwor-

pen na de publicatie van het eerste en dat eerst daarna de hand-
teekeningen konden worden verzameld, dan kan men moeilijk 
beweren met den heer  Spiekman (die gaarne in superlatieven 
spreekt) dat er  honderden en honderden zijn. die er  over  denken 
als de eerste adressanten waarom teekenden zij  dan niet ? 
maar  dat integendeel kan worden aangenomen, dat die honder-
den en honderden een juist tegenovergestelde meening hadden. 
Volgt de inhoud van dit adres, (het adres Baelde c.s.) 

Overdebehandelingvande beide adressen in de e 
Gemeenteraadszitting op 23 Apri l j . 1. schrijf t het h 
Weekblad in zijn n". van 25 Apri l verder  : 

t kon niet uitblijven , of de d moest g ten eenen-
male staan in het teeken der  adresbeweging over  den -
bouw. j  heeft er  naar  onze meening veel te sterk in gestaan, 
omdat er  nog zóóveel over  is gesproken, dat nauwelijks eenige 
tij d voor  iets anders is overgebleven. Wij  voor  ons zouden al-
thans gaarne hebben gezien dat elk lid , dat zich tot spreken ge-
noopt zag. dien lust hadde bedwongen en men zich bepaald had 
tot het applaus op het bezadigde, nobele woord waarmede de 
Wethouder , als waarnemend Voorzitter , de adressen 
inleidde en voorstelde eenigen tij d ter  visie te leggen, onder  op-
merking, dat het vanzelf sprak, dat de groote meerderheid van 
den d naast zijn bouwmeester  bleef staan en met professor 
Evers het nieuwe s hoopte te voltooien. t zou een in-
derdaad waardige demonstratie zijn geweest op dit niet alleen 
onbekookte, maar  in zijn strekking niet zeer  fijngevoelige adres 
Blommestein c.s. 

t heeft niet mogen wezen. Eenerzijds gebood eerlijke veront-
waardiging sómmigen tot spreken, anderzijds was het adres 
natuurlij k een welkome gelegenheid voor  enkelen om de agitatie-
voort te zetten. 

t de heer  Spiekman hierbij  een rol zou spelen, was reeds dui-
delijk geworden uit Het Volk; dat de heer  Nolst Trenit é zich 
naast hem zou plaatsen, niet onverklaarbaar, omdat dit lid, dat in 
den d altij d op bezonkenheid aandringt, ten aanzien van de 
quaestie die ons bezig houdt, nog altij d eenigermate ronddobbert 
als een schip zonder  roer. j  is voor  zich altij d blijkbaar  nog niet 
gekomen tot een vaststaand oordeel. Nu eens zien wij  hem, zoo-
dra de toekomstige Coolvest aan de orde is. in de oppositie, dan 
weer  is hij  het roerend met B. en W. eens. maar  het resultaat is 
nog altijd , dat de belangstellende toehoorder  bij  zichzelf zich af-
vraagt : hoe zal in deze quaestie de opinie van den heer  Nolst 
Trenit é zijn, het bekwame lid, dat door  zijn welsprekendheid 
steeds het oor  van den d heeft, doch voegen wij  er  bij  in 
den laatsten tij d in deze het tegendeel van een betrouwbare 
gids is ? 

n dit bijzondere geval kwam er  nu nog bij . dat de heer  Trenit é 
kennelijk peinsde op het beste middel om de onderteekenaars 
van het adres Blommestein met eere een ietwat aannemelijke 
retrait e te bezorgen, want die hadden de adressanten wel noo-
dig, na het gebeurde der  laatste dagen. 

e heer  Nolst Trenit é greep daarvoor  aan het denkbeeld Spiek-
man voor  een tweeweeksche verdaging der  discussie. Alléén, 
indien men ten doel had adressanten eenigermate tegemoet te 
komen, lag daarin iets aannemelijks. Want nietwaar, daardoor 
zou zijn uitgesproken, dat hun petitie zoo buitengewoon belang, 
rij k was, dat men er  nog 14 dagen over  had te peinzen. Zij  hadden 
er zich zelfs met eenige hoovaardij  opkunnen beroepen. Ons ver-
zoek was zoo belangrijk , dat de d die er  Zaterdag van kennis 
nam, nog niet eens op g met de overweging gereed was 
en er  nog 14 dagen bij  moest hebben. t kon zulk een voldoe-
ning zijn, dat men . .. niets kon hebben tegen de begrafenis na 
den fatalen termijn . 

r  op zichzelf, zonder  eenige egard voor  de adressanten, was 
het voorstel ietwat onzinnig, omdat het eenvoudig ging over  de 
vraag om 14 dagen uitstel voor  de beslissing, of men het adres ter 
visie zou leggen of voor  notificatie zou aannemen, iets wat 
in de praktij k vrijwe l op hetzelfde neerkomt, al is het laatste 

vooral na de toelichting natuurlij k scherper. r  boven-
dien was het ook een gevaarlijk voorstel, gelijk de heer -
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lander  volkomen terecht aantoonde. , er  kon de schijn 
door  worden gewekt, alsof men er  zelfs nog serieus over  dacht 
om het gedane verzoek in ernstige overweging te nemen en dan 
diende men ook de consequentie daarvan te aanvaarden, diende 
gerekend met de mogelijkheid dat de d op zijn besluit terug-
kwam hoe dat eventueel zou moeten gaan hebben wij  ook niet 
van adressanten gehoord en moest men bevel geven om alles 
stop te zetten. 

e heeren Spiekman en Nolst Trenit é werden, zij  het dan ook in 
andere richting , braaf geholpen door  den heer  Van Aalten. die 
zich tot tolk maakte van het excuus, reeds dezer  dagen van 
adressanten zeiven vernomen, namelijk dat de bedoeling van 
het adres was om voor  het vervolg te waken tegen de fouten die 
bij  de gunning van den stadhuisbouw zouden zijn begaan. Zouden 
zijn begaan, want ook dat is nog altij d een absoluut onbewezen 
stelling. e adressanten achten het een fout. dat alvorens een 
beslissing werd genomen in de zaak van den stadhuisbouw, niet 
eerst het oordeel van het publiek is ingewonnen. t is een stand-
punt, waarvoor  men iets kan gevoelen, maar  evenveel recht op 
eerbiediging heeft de andere meening. waarvan indertij d de 
burgemeester  en volstrekt niet hij  alleen zich tot tolk heeft 
gemaakt. e namelijk, dat het gewenscht zou zijn een beslis-
sing te nemen, voor  het publiek werd gehoord, teneinde te voor-
komen, dat men in een labyrint h geraakte en ten slotte niets tot 
stand kwam. En voor  deze meening konden gronden aan de 
praktij k ontleend te kust en te keur  worden aangevoerd. Stelt 
eens dat de d den zin van adressanten had gedaan en eenig 
ander  ontwerp had gekozen, bijv . het naar  het oordeel der  jur y 
technisch onuitvoerbare ontwerp de Bazel ? Zou men dan soms 
denken dat dan niemand zou zijn opgestaan, geen andere krin ^ 
uit m in de oppositie zou zijn gegaan ? n zou wel bij -
zonder  naïef moeten wezen om het te ontkennen. Bij  de behan-
deling dezer  zaak vergeet men ook trouwens te vermelden, dat 
zij  die te oordeelen hadden, hebben beslist op grond van alle 
overgelegde gegevens, terwij l het zaak is hier  ook nog eens na-
drukkelij k in het licht te stellen, dat het minst genomen een on-
waarheid is, zooals enkele stukken ii i het fraaie boekje ter  toe-
lichtin g bij  het adres gevoegd vermelden, dat bijv . de publicatie 
van het juryrappor t ..den burgemeester  is afgeperst", fn de zit-
ting van den . waarin de beslissing moest vallen, heeft die-
zelfde burgemeester  toch met zooveel woorden in zijn rede-
voering gezegd, dat alles publiek domein zou worden, doch dat 
eerst 's s besluit zou hebben te vallen en de d bleek het 
hiermede ten slotte eens, anders zou het toenmalige voorstel-
Spiekman niet met zulk een overweldigende meerderheid zijn 
verworpen. 

h zooals gezegd, de heer  van Aalten zocht dan in die richtin g 
de adressanten te dekken, maar  ook dat was een al te doorzich-
tige methode. n dat voor  het tegengaan van fouten 
eventueel de tij d zou zijn gekomen, zoodra men weer  voor 
een dergelijk voorstel stond, kon het toch niet anders dan een 
zeer  zonderlinge manier  van doen heeten, om in een adres waar-
in men verzoekt om, als te gelegenertijd een beurs wordt ge-
bouwd, tevoren hierover  het publiek te hooren, in overweging 
te geven om den opgedragen stadhuisbouw aan een bepaalden 
bouwmeester  te ontnemen. n dit werkelij k de bedoeling 
van adressanten was geweest, wat de heer  van Aalten hun zeer 
gewrongen toedichtte, ons dunkt dat zij  dan met hun vij f en der-
tigen wel een ietwat andere en duidelijker  redactie hadden kun-
nen bedenken. 

e malligheid in het uitstel lag er  zoo tastbaar  op, dat de d 
het met groote meerderheid verwierp. t de socialisten stem-
den uiteraard mee de heeren van Aalten en Nolst Trenité. 
maar evenzeer  de heeren Vlug, Niemeijer  en W. A. , zonder 
dat deze daarvan rekenschap hebben gegeven. 

r  met deze beslissing waren wij  nog niet gereed. s 
diende nog te worden uitgemaakt, wat met het adres zou gebeu-
ren. Zooals wij  reeds hebben meegedeeld, had de voorzitter  ter 
visie legging voorgesteld, doch daartegen was de heer  Visser 
onmiddellij k opgekomen. e was, in tegenstelling met de ver-
tegenwoordigers der  diplomatie, de representant dergenen, die 
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in nobele verontwaardiging waren ontbrand door  hetgeen adres-
santen hadden bestaan en hij  wenschte kortweg notificatie, 
d. w. z. deponeering ter  griffi e en met zijn voorstel gingen blijk -
baar  onmiddellij k velen mee en terecht dunkt ons. Want de 
eerste parti j  moge het hebben ontkend, de heeren Visser  en van 
der n — vooral de laatste accentueerde dat nog eens bij -
zonder  scherp hadden o. i. volkomen gelijk, toen zij  het tot 
den d gerichte verzoek qualificeerden als een aanslag op 
's s waardigheid , de adressanten moeten van 
dit lichaam al een bijzonder  geringen dunkt hebben gehad, door 
hen met een stalen gezicht te verzoeken om, alsof er  sedert niets 
gebeurd was, even terug te komen op een besluit, een jaar  ge-
leden genomen. t is waarlij k eenigszins kinderlij k om ter  moti-
veering te gaan betoogen. dat de d zoo dikwijl s op besluiten 
terugkomt en men haalt dan voorbeelden aan over  gewijzigde 
beslissingen op verzoeken e. t. q. Alsof dat ware gelijk te stellen 
met hetgeen nu werd gevraagd! e heer  Spiekman maakte het er 
voor  adressanten niet beter  op toen hij  vertelde, dat deze tevoren 
wel hadden geweten dat hun verzoek niet zou worden inge-
willigd . e heer  van der n repliceerde hierop niet onsnedig, 
maar  hij  hield zich daarbij  van den domme. Want wij  gelooven. 
dat de heer  Spiekman volkomen gelijk had in zijn bewering en 
niemand zal zelfs maar  een oogenblik aan het tegendeel hebben 
gedacht. h het ware voor  adressanten toch maar  beter  ge-
weest, als dit niet zoo hardop was gezegd, immers men veroor-
zaakte hierdoor  dat al te veel op den voorgrond trad de vraag: 
Als gij  tevoren hebt geweten, dat op uw verzoek geen acht zou 
worden geslagen, waarom deed gij  dan de moeite om het te for-
muleeren. t gij  altemet dan een reden, die niet in het adres 
voorkomt? 

t was overigens alleen de heer  Spiekman, die zich in dit sta-
dium nog geroepen achtte tot spreken en toen het op stemmen 
aankwam werd met 33 tegen 9 stemmen het adres naar  den 
snippermand verwezen. e 9 tegenstemmers waren dezelfden 
als die voor  het uitstel waren geweest. t kan zijn dat sommigen 
hunner  tegenstemmen noodzakelijk achtten, omdat geen uitstel 
van behandeling was toegestaan, het kan ook zijn. dat zij  het 
vriendelijker  jegens adressanten zouden gedacht hebben om hun 
petitie ter  visie te leggen wat vrijwe l op hetzelfde neerkwam 
overigens — het kan ook wezen dat zij  diepere gronden hebben 
gehad en de heer  Spiekman gelijk zou hebben, toen hij  consta-
teerde medestanders te hebben gekregen in de afkeuring van 
het plan Evers of het niet uitnoodigen van Berlage, of het niet 
kiezen van de Bazel, öf het niet gelegenheid geven tot meenings-
uiting, of hoe al de argumenten heeten waarmede de agitatie 
wordt levendig gehouden h ons dunkt, dat deze heeren dan 
wel hun stem hadden mogen motiveeren. 

e het zij, we zijn thans weer  door  dezen storm heen en 
bereiden ons weer  voor  op den volgende. Waar intusschen op 
den duur  van al die herhalingen de aardigheid afgaat, is er  mis-
schien nog wel eenige kans dat het nu uit is. h wij  vreezen, 
om dat edele aandriften zich nu eenmaal moeilijk laten breidelen. 

G S N T 
 VAN  T E 

. 14  10 . 

ij  vestigen de aandacht op deze tentoonstelling van 
 90 flink e afbeeldingen van werk van dezen beken-

den kunsthervormer en architect n . 
j. ^_ . welke tentoonstelling tot 10 i a. s. geopend blijft . 

e tentoongestelde opnamen geven het in- en uitwendige van de 
door s ontworpen gebouwen weer, terwij l men de daar-
bij  behoorende plattegronden en tuinontwerpen meer  in bij -
zonderheden kan nagaan in het werk: 
inann . mede aanwezig. 

r  von -

s behoort tot de leiders op het gebied 
der moderne toegepaste kunst. t groote scheppingskracht be-

gaafd, bouwde deze architect in een kort tijdsbestek een groot 
aantal stadswoningen, landhuizen, winkelmagazijnen en fabne-
ken. Zij n geschriften en de door  hem gehouden lezingen oefen-
den grooten invloed op de richtin g der  nieuwe toegepaste kunst, 
terwij l hij  als regeeringsambtenaar  het kunstonderwijs in Prui-
sen aanmerkelijk verbeterde. 
Geboren 1861, ontving hij  zijn opleiding aan de Technische 

l te Berlijn , waar  hij  tot 1887 voornamelijk de les-
sen van Prof. . Ende volgde. n '87 ging hij  in opdracht der 
Firm a Ende &  Böckmann naar  Japan, om aldaar  de leiding op 
zich te nemen voor  den bouw van het , dataan deze 
Firm a was opgedragen. 
Na zijne reizen in China, Siani, ë en Egypte, die hij  vervol-
gens ondernam, keerde hij  in 1891 naar  Berlij n terug, waar  hij 
gedurende eenigen tij d als r  werd geplaatst 
aan het e van Openbare werken. e uitvoering van de 
brug over  het m kanaal te u dateert üit 
dien tijd . 
n 1896 werd hij  door  de e regeering toegevoegd aan haar 

gezantschap te n teneinde inlichtingen te verschaffen over 
verschillende toestanden op technisch gebied Gedurende zijn 
zevenjarig verblij f aldaar  vond hij  naast zijn ambtelijke bezig-
heden gelegenheid diepgaande studie te maken van het Engel-
sche bouw- en woningwezen en van de ontwikkeling van het 

. n dien tij d ontstonden zijn werken : e eng-
lische Baukunst der  Gegenwart" g 1900), „Neue kirchlich e 
Baukunst in England"  (Berlin 1902). „Stilarchitektu r  und Bau-
kunst"  e. m. 
Zij n voornaamste werk: s englische "  zag in 1904 het 
licht na zijn terugkomst te Berlijn . 
Sedert 1903 is s als "  op het gebied der -
ambachten, verbonden aan het e aldaar  en be-
oefent hij  weder  de practische bouwkunde. j  wijdde zijn aan-
dacht voornamelijk aan den bouw van het „landhuis" , waarbij 
hem de uitgebreide studie in Engeland gemaakt, van groot nut 
was. Zij n kunstopvatting was voor d geheel nieuw. 
Bij  het ontwerpen zijner  gebouwen hield hij  rekening met ver-
schillende factoren, die voorheen zeer  verwaarloosd werden, 
als : de ligging van het huis in verband met de omgeving, de hy-
giënische indeeling der  vertrekken en het gebruik van degelijke 
materialen. 

t volgens de nieuwe richtin g ontworpen landhuis heeft zijn 
woonvertrekken steeds gelijkvloers, zoodat men daaruit onmid-
dellij k in den tuin kan treden, die met het huis één geheel vormt 

e vertrekken alsmede de kinderkamers en de slaapkamers 
worden steeds aan de zuidzijde gebouwd. 

s bouwde zoowel landhuizen van grooter  als kleiner 
type. Van het groote heerenhuis von Wulffen af tot de kleinere 
eengezinswoning en de huizen voor  de tuinstad u bij 

n toe, weTden door  hem ontworpen. e huizen worden 
altij d zoo gebouwd, dat ze met het landschap een harmonisch 
geheel vormen. Terrassen en tuin worden zoo aangelegd, dat ze 
geleidelijk in het landschap overgaan. 

e binnenarchitectuur  beantwoordt aan de eischen van den 
modernen smaak en vermijd t stijlnabootsing. Bij  elk vertrek 
wordt streng rekening gehouden met het doel. waarvoor  het be-
stemd is. Voor  de muziekkamer is goede acoustiek hoofdver-
eischte, terwij l alle versiering streng in stijl wordt gehouden; 
heerenkamer, eetkamer en wintertui n worden zoo doelmatig en 
behaaglijk mogelijk ingericht. 
Een zeer  gewichtige opdracht kreeg s van de Firm a 

s &  Co. te Nowawes bij  Potsdam. Zij  droeg hem n.1. op aan 
een druk verkeerspunt een fabriek te zetten voor  haar  machinale 
zijdeweverij. t gebouw moest niet alleen aan hooge aestheti-
sche. maar  ook aan zeer  hooge practische eischen voldoen, opdat 
het daardoor  de aandacht van het publiek tot zich zou trekken 
en zoodoende tot reclame dienen 
Aan de aesthetische eischen trachtte de bouwmeester  te voldoen 
door  een flinken architectonischen opzet en door het gebruik 
maken van bijzonder  degelijk en kostbaar  bouwmateriaal. 

Binnentredende komt inen tn de groote marmeren hall, waar 
men al dadelijk een overzicht over  het geheele bedrij f van de 
fabriek verkrijgt , daar  deze door  glasramen daarvan is ge-
scheiden. 

e Firm a n en Tuteur  te Berlij n (hoek - en Char-
lottenstrasse) gaf opdracht tot het ontwerpen van groote uitstal-
ramen op de hoeken van de straat, een opgave, die op meester-
lijk e wijze werd uitgewerkt en aan het geheele gebouw een hoogst 
karakteristiek aanzien geeft. e geheele bouw is in hardsteen 
opgetrokken en in- en uitwendig uitstekend verzorgd. 

B . & 
T E N . 

t en Vriendschap'heeft de heer  W. t Czn.. 
architect alhier, dezer  dagen gesproken over  „kunstgeschiedenis 
en moderne bouwkunst". e N. . C. bericht hierover" : Uit het 
gemoedelijk naast elkander  geplaatst zien van deze woorden 
wilde spreker  niet de conclusie getrokken zien, dat hij  de kennis 
der stijlvormen noodzakelijk acht voor  den modernen bouw-
meester, zelfs betwijfelde hij  of een waarlij k moderne bouw-
kunst niet meer  gebaat zou zijn met eene tot matiger  en juister 
verhoudingen teruggebrachte studie der  kunsten uit het ver-
leden. Uit de kunstgeschiedenis zelve toonde spreker  aan. dat 
de prachtige kunstwerken uit het verleden stellig niet te danken 
waren aan eene studie van hetgeen voorafging, doch aan een 
geduldig voortwerken op de gegevens en beginselen, door  het 
voorgeslacht als uit volkseigene te voorschijn gebracht. t al. 
wanneer twee of meer  beschavingen elkander  raakten, weder-
keerige beïnvloeding niet uitblijven , het kernwezen bleef zich in 
gestadige lij n ontwikkelen tot de hoogste verfijnin g bereikt was. 
Waren de n zeer  veel aan de Grieken verschuldigd, toch 
meende spreker  te mogen vaststellen, dat de eigen e 
bouwwerken, waarin hun genie voor  constructie en stoute over-
spanningen tot volle uiting kwam. hooger  staan dan die. waarin 
zij  eene noodwendig onbegrepen Grieksche traditi e hebben 
voortgezet. 

e vele, dikwijl s tegenstrijdige invloeden, die op het midden-
eeuwsch hebben ingewerkt, verhinderden niet dat een eigen 
kunstbeginsel zich losmaakte, dat fier  en onafhankelijk den weg 
wees naar  de apotheose der  Cathedralen. 
En de e ? n ooit van de e -
sance beweerd worden dat zij  eene voortzetting geeft van het -
meinsche? s eene antieke opklaring, eene weldoende an-
tiek e gedachten-verbreeding. doch mag men be weren dat eenBru-
nellesco. Ghiberti , . o daFiesole en zoovele andere 
kunstenaars slechts op een e e aan-
stuurden? Geenszins. Eerst later  geschiedt dit. doch dan is het ook 
met de mooie krachtige e gedaan. n de studie 
der kunsten meende men in de 19e eeuw eene vergoeding gevon-
den te hebben voor  het gemis van een allen en alles verbindend 
beginsel. Wellicht zou men bij  eene hoog-objectieve studie reeds 
eerder  tot sommige kunst- en vormwaarheden gekomen zijn van 
blijvend nut. doch men bleef zich bepalen tot een stijl-voorkeur , 
die elke opene en wijde waardeering van zelfstandig kunst-
schoon onmogelijk maakte. Zelfs een , die de ri j 
opende van hen, die uit de kunstgeschiedenis het nuttig-leerstel-
lige wilden putten, kon zich aan zulk een voorkeur  niet onttrek-
ken, zij  het dat zijn voorkeur  een geheel andere was. dan de 
sinds eeuwen overheerschende voor  het . 

e kwam spreker  tot de slotsom, dat het goed zal zijn 
geen kunstgeschiedenis te beoefenen, indien het hierbij  slechts 
te doen is om de kennis der  uiterlijk e vormen, eene studie die 
fataalweg steeds geleid heeft tot eene toepassing van die vormen, 
welke men zich het gemakkelijkst heeft eigen gemaakt; beter 
echter  om voorshands uit te werken van het verleden op te 
sporen de redenen van vormgeving, de verhoudingen, het ryth -
misch systeem, het innig constructief-esthetisch samengaan, 
kortom die wetten van lijn - en vormtegenstellingen bij  vlakken 
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e k met Pastorie aan het Willemsplantsoen te Utrecht. Architect Wentink. 

en lichamen, van ..plein''  en „ride" , van licht en bruin , waardoor 
aan ons zoeken kan dienstbaar  -worden gemaakt het gevondene 
van voorheen. Voorshands, zeide spreker, wij l het gemeenschap-
pelijk zoeken en constateeren, aangevuld met hetgeen eigen 
ondervinding van compositie-wording kan bijdragen, leiden 
moet tot de vorming eener  eigene esthetiek, die de esthetische 
leer  zal kunnen worden van onzen in zijn wezen zoo eigenen tijd . 

t lichtbeelden naar  bordschetsen, zooals spreker ze op de 
Academie voor de hoogste klassen gaf en naar  studies in deze 
richtin g gemaakt, werd verduidelijk t wat hij  als esthetische ver-
goeding beschouwde voor het niet meer teekenen der -
sche „orders" , eene tot dusverre gevolgde methode, die z.i. op 
de hierboven ontwikkelde gronden als belemmerend voor  elke 
vrij e ontwikkeling moest worden terzijde gesteld. t zich vrij -
maken van het ecrasante verleden achtte spreker de hoogste, 
tevens de moeilijkste eisch. Eerst dan zal er  sprake kunnen zijn 
van een inderdaad moderne bouwkunst. Aan de jongere gene-
rati e de vruchten, aan ons het kweeken van den boom. die deze 
vruchten moet voortbrengen. 

e talrij k bezochte vergadering heeft met groote belangstelling 
de denkbeelden van den spreker  gevolgd en gaf door  hartelij k 
applaus blij k van hare dankbaarheid. 

. 
G . 

e Jury van de Prijsvraag Tuinstad-wij k heeft geen der  inge-
komen ontwerpen kunnen bekronen. 

s art. 3 van het programma heeft zij  voorgesteld — en 
het bestuur  van de Sociaal-Technische Vereeniging van -
kratische s en Architecten heeft zich met het voorstel 
van de Jury vereenigd — de beschikbare som als volgt onder de 
vier  beste ontwerpen te verdeelen: s en Tuin"  ƒ 250.—, „Sol 

t Omnibus"  en t en "  elk ƒ 100. -, ..Travail"  ƒ 50.—. 
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t bestuur  der  vereeniging wenscht, indien de ontwerpers van 
de ingezonden ontwerpen hun toestemming daartoe verleenen, 
de bovengenoemde ontwerpen, alsmede de ontwerpen „Pheré 

"  en n Solidum", te publiceeren, 
Namens de Jury, 

de Secretaris, A . . 

%t . B 
. v d Werkenden Stand. Afd . . Op Zater-

dag 9 i zal in het gebouw der . een gezellige bijeenkomst 
van n en n plaats vinden, ter  gelegenheid 
van het 50 jari g bestaan der . 
Er zijn voor n een paar  honderd plaatsen dispo-
nibel. e , die aan genoemden feestavond wen-
schen deel te nemen, kunnen daarvan schriftelij k kennis geven 
met opgaven van adres vóór 6  aan den , 2eWetering 
Plantsoen 1. 

n er  te veel aanvragen, dan zal door  loting worden uitge-
maakt, aan wie een toegangskaart zal worden toegezonden. 
Afd . Amsterdam van de j  tot Bev. der  Bouwkunst. 
Op 8 i a. s. des avonds ten 8 uur  zal de r  J. . , ar-
chitect te 's Gravenhage voor de n van de Ned. Tooneel-

s Vereeniging en van de Afd . Amsterdam van de j 
voornoemd een lezing, toegelicht door  lichtbeelden, houden 
over e Schouwburgbouw. 

e lezing heeft plaats in de benedenzaal van Odeon. Singel bij 
het n te Amsterdam. 

 Secretaris, 

. E. . P. . 

gfe-
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: . Verkiezing . 
— Prijsvraag Ned. Paviljoen te San Francisco. — Praeadvies 
van het r  over  de Statuten en ,Alg. . -
ment der  Fusie-Commissie. t keuring hout. - -

. e , door . J. van der 
Ven. Over  modern of traditioneel bouwen in verband met 
de e Stadhuisbouw, door  Joh. . 

r  Technisch Onderwijs. Berichten. e 
berichten. — Officieel gedeelte. 

. 

Verkiezing . Vóór den wettelijk bepaalden da-
tum 6 i j . 1.. hebben de heeren B. van Bilderbeek, Alb. Otten 
en J. van Wijngaarden bericht, dat zij  geen candidaat wenschen 
te zijn voor  het . 

e heeren S. de Clercq en Jan Stuyt zijn dus herkozen en de heer 
J. B. van m is dus gekozen als lid van het , 
aangezien het aantal open plaatsen in het r  5 be-
draagt, en in verband daarmede in werking treedt de bepaling 
van Art . 4 van het Alg. . : Zij n er  niet meer  can-
didaten, dan er  open plaatsen zijn, dan zijn zij  gekozen. 
Voor de nog open blijvende 2 plaatsen zal een nieuwe verkie-
zing worden uitgeschreven. 

Prijsvraa g Ned. Paviljoen te San Francisco. n verband met 
het verzoek door de afgevaardigde bestuursleden der  4 bouw-
kundige vereenigingen in zake de prijsvraag vooreen Ned. Pavil-
joen op de Tentoonstelling te San Francisco, gericht tot de Ne-
derlandsche Centrale Commissie voor  deze Tentoonstelling, 
namelijk de ingekomen projecten te willen exposeeren en te 
reproduceeren is bericht ontvangen, dat de Centrale Commissie 
voornemens is de ingezonden plannen tegelijk met het definitief 
vastgestelde plan te publiceeren, zoodra het gebouw is aan-
besteed. 

Praeadvies van het r  der j  tot 
Bevordering der  Bouwkunst over  de definitieve Statuten 
en Algemeen H u i s h o u d e l i j k , opgesteld door 
de Commissie Fusie . 

Aan de Architect
der  tot Bevordering der Bouwkunst. 

t r  acht het wenschelijk, nu het Fusie vraagstuk 
zoover  gevorderd is dat de Fusie Commissie ( - F. C.) definitief 

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. 

de Statuten en het Alg. . t voor  de samen te smel-
ten Vereenigingen j en Bond heeft vastgesteld, welk onder-
werp besproken zal worden op de a.s. Alg. g op 
11 Juni a.s. een praeadvies over het vraagstuk te geven. 
n herinnering zij  hierbij  het volgende gebracht: 
n het t der  Fusie-Commissie 1912 waren in een 5 tal pun-

ten de hoofdbeginselen voor de eventueele samensmelting voor-
loopig vastgelegd. t t werd in de Alg. g 
der j  1912, benevens in de Vergadering van den B. v. N. A. be-
handeld, waarbij  in beide vergaderingen de beginselen van het 

t werden goedgekeurd. n verband met de gemaakte op-
merkingen in genoemde vergaderingen stelde de F. C. een con-
cept Statuten en Alg. . t op, dat in t 1913 den 
beiden vereenigingen werd overgelegd, en waarbij  tevens was 
gevoegd een voorstel van de wijze, waarop deze Statuten en Alg. 

. . zouden worden behandeld. Een exemplaar  hiervan 
werd aan alle Architect n toegezonden. 

n 28sten Apri l 1913 had de Vergadering van n 
plaats ter  behandeling van dit Concept. p werd de door de 
F. C. voorgestelde wijze van behandelen goedgekeurd ; daarna 
wenschte de vergadering een praeadvies van het r 
over het Concept. t r  had echter  gemeend over 
dit concept geen prae-advies te moeten geven, omdat de vol-
gende stadia van behandeling van het Concept zeer  waarschijn-
lij k nog belangrijke wijzigingen in het Concept zouden brengen; 
het r  meende daarom alleen over  den laatsten en 
definitieven vorm van de Concept Statuten en Alg. h . 
prae-advies te moeten geven. e vergadering wenschte echter 
reeds toen de noodige inlichtingen omtrent de gevolgen voor de 

. bij  aanvaarding van het toen voorgelegde Concept. Tenge-
volge hiervan bracht het r  het gevraagde advies 
uit, dat gepubliceerd werd in B. Weekblad 1913 no. 36. 
n aansluiting hiermede had 17 September  1913 een derde ver-

gadering van n plaats, waarop de aanwezigen zich 
in hoofdzaak vereenigden melde uitwerkingder  beginselen dooi-
de F. C, en het prae-advies van het r  vrijwe l in 
hoofdzaken werd overgenomen. 

Ook in den Bond werd het Concept behandeld. e F. C. werd in 
kennis gesteld van de meeningen en opmerkingen der  vergade-
rin g vau de . door  een speciale Commissie, in de vergadering 
der  A. . benoemd: evenzoo deelde de Bond aan de F. C. zijn 
opmerkingen mede,waarna door de F. C. een gewijzigd Concept 
aan de Besturen der  beide Vereenigingen ter  beoordeeling 
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werd overgelegd; deze gang van zaken is overeenkomstig 
de t 1913 door de F. C. voorgestelde wijze van behan-
deling. t r  behandelde het gewijzigde Concept in 
zijn vergaderingen van 9 r  1913 en 9 Januari 1914; ook 
het Bondsbestuur had het onderwerp inmiddels behandeld, 
zoodat nog den zelfden 9eu Januari de gecombineerde vergade-
rin g van de Besturen der  beide Vereenigingen plaats vond, waar-
op wederzijdsche opmerkingen en bezwaren werden besproken. 
Als gevolg hiervan stelde de F. C. de defintieve Concept-Statuten 
en Alg. . . vast, waarbij  de gemaakte opmerkingen zooveel 
mogelijk zijn verwerkt. 
Volgens het schrijven der  F.C. t 1913 sub 5 moet dit defini-
tief concept opnieuw in de beide Vereenigingen behandeld wor-
den met dien verstande, dat het concept slechts in zijn geheel te 
aanvaarden of te v e r w e r p en is. 

t definitief Concept is 13 t jl . den n toege-
zonden. t r  heeft besloten de beslissing in boven-
genoemde sub 5 vermeld, te doen plaats hebben op de a.s. Alg. 

g der j  en het laat, verwijzende naar  de korte 
toelichting der  F.C. op haar  definitief concept, hieronder  zijn 
praeadvies over  het definitief concept volgen. t acht het hier-
bij  niet noodig over  allerlei kleinere detailpunten te spreken, 
maar meent dat alleen de volgende punten van groot gewicht 
voor  de beslissing zijn. 

 1. Naam en doel. 
e vergadering van 17 Sept. 1913 der . stelde betreffende dit 

punt voor  de volgende redactie : 
e Vereeniging is een architecten-vakvereeniging en draagt den 

naam van j  tot Bevordering der  Bouwkunst, Bond 
van Nederlandsche Architecten. 
Zi j  is opgericht in 1842 onder  den naam : j  tot Be-
vordering der  Bouwkunst, waarin in 1913 zijn opgenomen de 
leden van den Bond van Nederlandsche Architecten, en is ge-
vestigd te Amsterdam". t definitief Concept neemt de eerste 
alinea over; de tweede alinea luidt echter: 
Zi j  bestaat uit: e j  tot Bevordering der  Bouwkunst, 
opgericht in 1842, waartoe in 1913 zijn toegetreden de leden van 
den Bond van Nederlandsche Architecten, opgericht in 1908, 
beiden te Amsterdam. Zij  is gevestigd te Amsterdam en stelt zich 
ten doel, enz." 

e F.C. geeft aan haar  redactie de voorkeur  en zou deze dan ook 
gaarne zoo zien vastgesteld, indien daar  tegen geen juridische 
bezwaren bestaan, d.w.z. wanneer  juridisch het gevolg van de 
redactie der  F.C. niet zal moeten zijn ontbinding der . Aan-
gezien er  wél juridische bezwaren tegen bestaan, blijkens inlich-
tingen bij . r  ingewonnen, zal de door  de . voorge-
stelde redactie moeten worden aangehouden. 

t verheugt het , dat het definitief Concept de 
redactie van de Vergad. van 17 Sept. ten minste wat de strekking 
betreft, heeft overgenomen. e toch wordt gehoor  ge-
geven aan de noodzakelijke voorwaarde, dat de . zich niet 
mag ontbinden, gezien de groote financieele voordeelen bij  be-
houd der . en de tallooze en ingrijpende financieele moeilijk -
heden bij  ontbinding der . n haar  toelichting op het definitief 
Concept schrijf t de F.C. 

e vergadering der  Besturen met de Fusie-Commissie was 
in hare grootst mogelijke meerderheid van meening, dat het 
prijsgeven van eenigszins belangrijke financieele voordeelen 
voor  de nieuwe Vereeniging, om te voldoen aan het formeele be-
zwaar, dat een der  saamsmeltende Vereenigingen zich niet ont-
bindt, door  niets te rechtvaardigen zou zijn! 
Zi j  vereenigde zich dus met eene redactie van § 1, waarbij , met 
historisch behoud van de namen der  beide Vereenigingen, de 
ontbinding van de oudste harer  niet noodig is." 
Een definitieve beslissing van den Bond betreffende dit zoo 
hoogst belangrijke punt houdt verband met art. 24 van het defi-
nitief Concept, Overgangsbepalingen, waarin gesproken wordt 
van de Commissie van Onderzoek, welke Commissie de schif-
ting der  leden der  beide Vereenigingen tot stand zal brengen 
(wanneer het definitief Concept Statuten en Alg. . . door 
de beide vereenigingen zal zijn aangenomen) waarna eerst daar-
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na al of niet het definitieve besluit tot fusie door de beide 
Vereenigingen zal worden genomen. 
Aan de door  de Besturen der  Vereenigingen in te dienen leden-
lijst zal gevoegd worden een slaat van baten en lasten der Ver-
eenigingen, wanneer  in principe de definitieve Statuten en Alg. 

. t der  P. C. in principe door  de . en den Bond 
zijn aangenomen. Bij  de behandeling van dit onderwerp heeft 
de Bond dus volop gelegenheid na te gaan in hoeverre de finan-
cieele toestand der . den eisch wettigt, dat zij  niet ontbonden 
mag worden. e het besluit der  gecombineerde vergade-
rin g van de Besturen . en Bond met de F. C. op 9 Januari is 
den Bond inmiddels reeds het overzicht der  baten en lasten van 
de . toegezonden. 

 2.

e Vergadering der  A. . van 17 Sept. 1913 had de volgende le-
denindeeling voorgesteld: , Eere Correspondenten, 

, Buitengewone n en Technische Abonnés. 
n het gewijzigd Concept Stat. en A. . . stelde de F. C. voor  de 

volgende indeeling. n en Aspirant . Bovendien kun-
nen worden benoemd ..Eereleden"  en kunnen worden toegelaten 

"  en „Technische Abonnés"  op de periodieken." 
l het r  de door de A. . vastgestelde indee-

ling beter  achtte meende het toch, dat de door  de F. C. voorge-
stelde indeeling niet dusdanig in wezen verschilt met wat de 
A. . wenschten, dat dit punt de eventueele fusie niet ernstig in 
gevaar  mag brengen, weshalve het r  besloot zich 
niet tegen de indceling der  F. C. te verzetten. 
Wel werd door  enkele n het betreurd, dat uit 
de naam s te weinig het verband spreekt van deze 
soort leden met de Vereeniging (hetgeen niet het geval is met den 
naam „Buitengewoon . Zij  wenschten dat op een of andere 
wijze in de benoeming van deze groep het woord lid opgenomen 
zou worden. e meerderheid echter  van het r  kon, 
gezien het klaarblijkelijk e verlangen van de F. C. en het bezwaar 
van den Bond tegen het woord „Wd" ' voor  deze groep, zich er 
mee vereenigen, dat de naam „Buitengewone leden"  plaats 
maakte voor , zoodat de benoeming -
kers"  werd goedgekeurd. 

l de scheiding van Abonnés en Technische Abonnés door 
het r  en de vergadering van A. . op 17 Sept. 1913 zelf 
was voorgesteld, achtte het r  deze splitsing bij  nader 
beschouwen onduidelijk en niet wenschelijk. t abonneeren 
moet zoo gemakkelijk mogelijk gemaakt worden, opdat de perio-
dieken zoo rui m mogelijk verspreid kunnen worden. Wanneer 
het niet wenschelijk is, dat alle abonnés de officieele mededee-
lingen van de Vereeniging zullen lezen, is hierin te voorzien, 
door  het officieele en het redactioneel gedeelte van het orgaan, 
geheel los van elkaar  te houden, een oplossing die reeds nu door 
meerdere n wordt gewenscht. 

m heeft het r op bovengenoemde gecombi-
neerde vergadering op 9 Januari voorgesteld de abonnés niet in 
de Statuten te noemen en hen te beschouwen als een rubriek , 
die geheel buiten het wezen der  Vereeniging staat. e voorwaar-
den voor het abonneeren kunnen nader  in het Alg. . . ge-
regeld worden. Genoemde gecombineerde vergadering heeft dit 
voorstel goedgekeurd, zoodat de F. C. dit punt in haar  definitief 
concept heeft overgenomen ; de groepverdeeling nu is: 

e Vereeniging bestaat uit: a.  b. Aspirantleden. Boven-
dien kunnen worden benoemd  en kunnen worden toe-
gelaten j  zij  nog gewezen, op wat de F. C. 
betreffende dit punt in haar  toelichting zegt: 

e wijziging in deze doet duidelijker  dan het eerste Concept 
uitkomen, dat de Vereeniging bestaat uit leden en aspirant-leden 
en dat kunnen worden benoemd eereleden en kunnen worden 
aangenomen „medewerkers" , welke naam in de plaats van „be-
gunstigers"  (in het eerste Concept door  de F.C. voorgesteld) is 
gesteld en beter de verhouding van deze categorie tot de Ver-
eeniging uitdrukt" . 

t voorstel der  Vergadering A. . 17 Sept. '13: „d e Commissie 
van Onderzoek tevens te doen beoordeelen, in hoeverre niet-

n toch voldoenden zelfstandigen arbeid leveren 
om toegelaten te worden als lid"  is door  de F.C. overgenomen. 

e bepaling, eveneens door  de A. , voorgesteld: s de candidaat 
in het bezit van het diploma van Bouwkundig , dan 
zullen alleen de dri e achtereen volgende jaren praktij k ter  be-
oordeeling van de Commissie van Onderzoek vallen, is door  de 
F. C. opgenomen in het Alg. . . $ 34. 
Tevens hadden de A. . voorgesteld, aan de opsomming van de 
beroepen, die onvereenigbaar  zijn met het lidmaatschap, toe te 
voegen de bepaling: „voorzoover deze bemoeiingen van bouw-
kundigen aard zijn" . e toevoeging heeft de F.C. niet over-
genomen. 
Verder  zij  gewezen op de belangrijke bepaling, bij  § 7 der  Sta-
tuten, dat de s niet het architectenvak mogen uit-
oefenen. t verbod is in de vergadering der  Besturen met de 
F. C. aangenomen, opdat er  zekerheid zij, dat in de groep 

s niet een categorie van halfslachtige architecten 
wordt opgenomen, die niet aan de regelen, voor  de leden bin-
dend, zijn onderworpen. 

 3. Contributie. Bij  meerderheid van stemmen verklaarde de 
vergadering van . van 17 Sept.'13 zich voor  een contributi e 
heffing gerekend naar de individueele draagkracht der  leden. 

e vergadering sprak zich alleen uit over  het beginsel, en ver-
wachtte van de F.C. betreffende de uitwerkin g er  van (zoo ook 
wat betreft de minimum en maximum contributie) nadere voor-
stellen. 

e F. C. heeft in Art . 8, § 18 van het definitief Concept bepaald: 
e contributi e der  leden en aspirant-leden bedraagt ƒ15 per 

jaar, vermeerderd met een telken jare door'de Algemeene Ver-
gadering vast te stellen hoofdelijke omslag, berekend naar  de 
beroepsinkomsten. Eereleden betalen geen contributie. 

s betalen een jaarlijksch e contributi e van ƒ15. 
t r  kan zich hierbij  vereenigen met de toelichting 

der  F. C, die het standpunt in nam, dat deze contributiën ten 
minste het bedrag moeten vertegenwoordigen van de kosten der 
periodieken, die aan de leden worden verstrekt, terwij l de naar 
draagkracht te heffen toeslag op de contributie, ter  voorziening 
in de overige behoeften der  Vereeniging, zal behooren te 
strekken. 

Bij  een zeer voorloopige en globale schifting der  leden der . 
door  het r  theoretisch ondernomen, ten einde eenig 
inzicht te verkrijgen , hoe groot misschien de contributi e der 
leden zal zijn, wil de . hetzelfde presteeren wat zij  nu doet, 
bleek, dat in het ongunstigste geval de leden boven def 15 ge-
middeld zouden moeten betalen een toeslag van ƒ13; in een 
gunstiger  geval, (dat zeer  waarschijnlij k is) zou de toeslag ge-
middeld ƒ 5 bedragen. Wie meer en wie minder  toeslag zou 
moeten betalen was natuurlij k niet te bepalen, zelfs niet in het 
vage. 

e berekening biedt uit den aard der  zaak geen enkele zeker-
heid, daar de schifting der  leden door  een speciale Commissie 
van Onderzoek zal plaats hebben, en er  natuurlij k nog niets 
gezegd kan worden van het resultaat dezer  schifting. 
Toch meende het , dat uit de berekening wel 
eenigszins de conclusie mag worden getrokken, dat de Architect 

n zich niet al te ongerust moeten maken over  hunne finan-
tieele verplichtingen na de eventueele fusie. 

 4. Bestuur. 
t r  zoowel als de Vergadering van . 17 Sept. 

1913, waren van meenig, dat het niet wenschelijk is de functies 
van een verantwoordelijken Bestuurs Secretaris en idem Be-
stuurs Penningmeester  in te voeren ; het r  steunde 
hierbi j  op eigen ervaring van den omvangrijken arbeid, die deze 
twee nieuwe functional issen van het Bestuur  zouden wachten. 

r  misschien principieel iets voor de nieuwe regeling te 
zeggen zoude zijn, zoowaren r  en Vergadering beide 
bovendien van meening dat de scheiding van werkzaamheden 

Secr. Sccr. 
in die voor  Bestuurs F e n n en Ambtelij k  P c n n aanleiding tot onge-

wemclite wrijvin g tusschen deze functionarissen zou geven. 

n zijn de leden der  vereeniging over het geheele 
land verspreid; zoodat, wanneer de Bestuurs Secretaris en de 
Bestuurs Penningmeester  niet in Amsterdam wonen, het rader-
werk der  vereeniging zeer  moeilijk en niet geregeld kan loopen. 

e Bond was echter  wel voor  de beide nieuwe functies; hij  stelde 
voor  de ambtelijke Secretaris Administrateur  te noemen. 

e F. C. heeft in haar  definitief Concept de nieuwe functies van 
Bestuurs-Secretaris en Bestuurs-Penningmeester  opgenomen. 

t Bestuur  wordt bijgestaan door  een Ambtelij k Secretaris. Zij 
is van oordeel, dat deze benaming beter  de ware aard van deze 
functie uitdruk t dan de benaming Algemeen Secretaris; verder 
is bepaald dat de Ambtelij k Secretaris lid der  Vereeniging kan 
zijn, doch dit niet ambtshalve is. 

l het r  van oordeel bleef, dat de beide nieuwe 
bestuursfuncties niet wenschelijk zijn en het de voorkeur  bleef 
geven aan de regeling, zooals die nu in de j  heerscht, namelijk 
met een Algemeen Secretaris en met een Commissie van Finan-
ciën, was de meerderheid van het r er  toch niet 
voor, hardnekkig op zijn standpunt te blijven staan en meende 
het, gezien den wensch van den Bond en van de F. O. dat er 
geen onoverkomelijk bezwaar tegen is. te probeeren of de 
nieuwe functies goed werken. Blijken er  groote bezwaren te 
komen bij  deze nieuwe regeling, dan kan de toestand later  ge-
wijzigd worden. 

 5. Commissiën. 
r  het r  en ook door  de Vergadering . 17 Sept. 

1913 werd de verhouding van . Commissie van e 
en Bestuur  zooals die voorgesteld was door  de F.C. in haar  ver-
beterd concept wel wat ingewikkeld en tijdroovend geoordeeld, 
Eveneens was de vraag gesteld, of bij  het in beweging stellen 
van de.Commissie van Onderzoek én r  én Commis-
sie ad hoe (Stat. 4. art. 4, § 8) niet te veel personen worden ge-
moeid, die uit den aard van hun opdracht aan de allerhoogste 
eischen zullen moeten beantwoorden. 

e bezwaren werden door  de F.C. niet gedeeld, zoodat in het 
definitief Concept met de bezwaren geen rekening is gehouden. 

Samenvatting. 
l aan enkele wenschen van de vergadering der . 17 

Sept. '13 in het definitief Concept niet is tegemoet gekomen, 
meent het r  toch, gezien hetgeen wel is overge-
nomen, en bovenal gezien het groote belang dat op het spel staat: 
namelijk het verkrijgen van één vakvereeniging van architecten, 
dat het in het belang van de architecten en ook van de -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst is. wanneer  de samen-
smelting der  beide vereenigingen plaats heeft op de basis van 
het definitief Concept Statuten en Alg. . t der 
Fusie-Commissie. 

t r  hoopt dan ook van harte, dat op de as. Alg. 
g op 11 Juni a.s. de n zich, na rij p 

beraad, met dat advies kunnen vereenigen, waardoor  het door 
allen zoozeer  gewenschte doel: eenheid te bereiken in wezen, 
uitin g en vorm van het architecten-vakvereenigingsleven, kan 
worden bereikt. 

j  zij  er  aan herinnerd, dat uit den aard der  zaak niet alle 
n door het difinitie f concept bevredigd zullen 

zijn ; dat er  zoowel in de . als in den Bond ultra' s zullen zijn. 
voor  wie het concept te ver  of niet ver  genoeg gaat. 

n bedenke, dat wil men gezamenlijk iets bereiken, gegeven 
en genomen moet worden. 
En het r  meent, dat der  Fusie-Commissie de lof 
niet onthouden kan worden, dat zij  met veel takt het fusie-
vraagstuk heeft behandeld en in haar  definitief Concept een 
vasten vorm heeft gegeven, die aanvaard kan worden. 
Ten slotte wijst het r  er  nogmaals op. dat het defini-
tief Concept in de a.s. Alg. i vergadering slechts in zijn geheel 
kan worden aangenomen of verworpen; wijzigingen van arti -
kelen is dus niet meer  mogelijk. En verder, dat, wanneer de 
Statuten en Alg. . t in beide vereenigingen zijn aan-
genomen, dat dan in werking treedt Art . 29 van de Statuten. 
Overgangsbepalingen, luidende: 

221 



..Wanneer deze Statuten zullen zijn aangenomen door  de . en 
door  den Bond, zal, voordat de definitieve fusie plaats vindt, 
eene Commissie van Onderzoek worden benoemd, bestaande 
uit 7 leden, waarvan door  elk der  Vereenigingen 3 leden worden 
gekozen, terwij l het zevende lid door  de 6 gekozenen zal worden 
aangewezen. 

e Commissie zal de schifting der  tegenwoordige leden der 
beide Vereenigingen in leden, aspirant-leden en medewerkers 
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 Vereenigingen, welke eerst daarna al of 
niet het definitieve besluit tot fusie zullen nemen". 

Voor het r r  Bouwkunst 
A.  G.Bzn., Voorzitter. 
J. . Secretaris. 

T G . 
Aan de Commissie, samengesteld uit afgevaardigden van 

het  van  de
tot Bevordering der Bouwkunst, den Nederlandschen 
Aannemersbond en den Bond van Houthandelaren in 
Nederland, betreffende de bij de keuring van hout te 
stellen eischen. 

Nadat de n van de j  tot Bevordering 
der  Bouwkunst in de gelegenheid waren gesteld hun meening 
te doen kennen betreffende Uw t dato Februari 1913, 
afgedrukt in het Bouwkundig Weekblad no. 11 en no. 12 dato 15 
en 22 t 1913, hebben eenige n bij  het -
bestuur  een beschouwing daarover  ingediend, welke besproken 
is in de g van 7.Apri l en 5 i 1914, en 
waarmede het r  zich kon vereenigen. 
Naar  aanleiding daarvan en van de gehouden besprekingen moet 
het r  allereerst zijn spijt uitdrukken , dat de Com-
missie zich neergelegd heeft bij  het besluit van de leden hout-
handelaren, dat eene verbetering van de algemeene qualiteit 
van het in ons land aangevoerde hout, als uitgesloten moet 
worden beschouwd, (fol. 4, 7e regel v. b.). 

t had gehoopt dat de arbeid van de Commissie zich niet zou 
bepaald hebben tot het medewerken tot het voorstellen van 
minimum eischen, resp. minder  strenge keuring: „om . hout-
handelaren zonder  groote moeite daaraan te kunnen laten vol-
doen."  (zie fol. 4, 17e r. v. b.), doch om het peil van de qualiteit 
van het aangevoerde hout te verhoogen en . houthandelaren 
te noodzaken, dat zij  aan behoorlijke keuringsvoorschriften 
moeten voldoen. 

t komt het r  óók voor, dat het bezoek aan enkele 
zagerijen en het beschouwen van de aanwezige voorraden van 
grooten invloed is geweest op de samenstelling van haar  rapport 
en de vragen doen zich voor: lag het niet op den weg van de 
Commissie om ook in het buitenland houthandelaren te bezoe-
ken? kan dit nog niet geschieden? r  een vergelijking van 
toestanden komt men allicht toch tot betere conclusies dan zich 
te bepalen tot en zich neer  te leggen bij  bestaande toestanden en 
verhoudingen, die algemeen als slécht bekend zijn! Nu kan de 
Commissie wel schrijven, dat voor  bestellingen van kleinen om-
vang aan scherpere,uit den aard der  zaak, dan in de bestekken te 
omschrijven voorwaarden zal kunnen worden voldaan (fol 4, 
23 r. v. b.) en . . houthandelaren in overweging geven, „dat zij 
deze voorschriften niet beschouwen als maximum-eischen,welke 
men niet te dicht behoeft te naderen integendeel, dat hunner-
zijds er  met ernst naar  moet worden gestreefd het peil, waarop 
de qualiteit van het in Nederland aangevoerde hout staat, nog 
niet verder  te doen dalen,"  (fol. 9, 5 r. v. o.) doch waar . hout-
handelaren blijkbaar  niet voornemens zijn betere qualiteiten in 
te slaan, dan kan men daarover  niet beschikken, en wat het „ter 
overweging aangeboden wordt" , betreft, hierbij  is verder  com-
mentaar  wel overbodig! 

Wat toch is het geval. n het algemeen genomen wordt in Neder-
land veel slechter  qualiteit hout verwerkt, dan in het buitenland, 
niet te spreken van de fijner e soorten, waarvoor  tegenwoordig 

speciale firma' s bestaan. t r  is van oordeel, dat 
er  architecten genoeg zullen zijn, die gaarne, indien daartoe ge-
legenheid was, zich van beter  qualiteiteit vooral van vuren- en 
grenenhout zouden voorzien, maar  dan ook, en dat is het zwakke 
punt, tegen betere prijzen. Want de prijzen zijn, vergeleken met 
die van het buitenland, te laag. 
Zoude het dan niet mogelijk zijn, dat . . houthandelaren of 
enkele van hen, de gelegenheid openden dergelijk hout bij  hen 
verkrijgbaa r  te stellen, aangezien meerdere architecten hierop 
bijzonder  prij s zouden stellen? t r  zou dit punt 
aan Uwe Commissie gaarne ernstig in overweging willen geven. 

n kunnen eventueel door  genoemde architecten voorwaarden 
in hunne bestekken worden gemaakt.die hen de zekerheid geven, 
dat zij  dat betere materiaal ook ontvangen, waaruit natuurlij k 
volgt, dat de eenheidsprijzen en de keuringsvoorwaarden voor 
deze qualiteiten van hout moeten worden verhoogd. 
Ook over  het al of niet toelaten van spint aan buitenhoutwerk en 
speciaal kozijnhout, valt nog een enkele opmerking te maken. 
Voor  buitenkozijnhout kan men toch het spint (tenzij  het in de 
sponning valt en dus weggeschaafd zal worden) niet gebruiken. 
Een kozijnstij l moet met de hartzijd e naar  den muur geplaatst 
worden ; dan valt het spint in den dag. en verf kan op spint aan 
de buitenlucht niet houden ; zou men — wat verkeerd is — het 
spint naar  de muurzijd e plaatsen, dan verteert het hout spoedig. 

t r  begrijpt zeer  goed, dat voor  huizenbouw, in 
handen van eigenbouwers en speculanten, goedkoop hout een 
eerste vereischte is ; doch daarnaast wenscht het de gelegenheid 
geopend te zien om goed hout, vooral vuren en grenen dat men 
in het buitenland overal ziet verwerken, ook hier  te lande te 
kunnen koopen. 

n Antwerpen b.v. kan men krijgen plaathout tot 7 . toe 
(grenen) daar  genaamd le, 2e, en 3e wit, franco wagon voor 
f 75.— per 3 . zonder  gebreken, enz. 

t gevolg hiervan zal zijn, dat de eischen, bij  keuring van hout 
te stellen, in dezen geest aangevuld moeten worden. 
Nog een enkele opmerking omtrent het rapport Bij  § 7. t en 
spint aan bezaagd hout (fol. 14) staat onder  2. t voor  kap-
constructies mag hartgekloofd geleverd worden, tenzij  het ge-
verfd, gevernist of gebeitst moet worden." 

t r  zou gaarne daarbij  ook het woord „balken" 
zien gevoegd, te meer  daar  in § 1 sub 3 behalve op de „deugde-
lijkheid "  ook op de ..ooglijkheid"  gewezen wordt (fol. 11). 
Juist bij  de keuring van hout, dat blank of gebeitst in het gezicht 
komt, is het gewenscht dat daaromtrent geenmeeningsverschil-
len kunnen voorkomen tusschen houthandelaar, aannemer of 
onderaannemer en architect. t is toch een feit, dat de laatste, 
zonder  zelfs gehoord te zijn, door  de Commissie van -
delaren op een eenvoudige klacht van een leverancier, op de 
z.g. „zwart e lijst "  gebracht werd, zijnde het bulletin van het -
formatie- en u van den Bond van n 
in Nederland, waarop enkele architecten vermeld staan, als te 
zijn „bekend"  bij  het bureau (! ?) 

l het r  gaarne hulde brengt aan den velen 
arbeid Uwer Commissie, kan het zich toch, gezien bovenstaande 
ernstige bezwaren, niet met Uw t vcreenigen ; en kan het 
dus ook niet voldoen aan het verzoek van Uw Commissie, bij 
schrijven van t 1913 gedaan. Uwe Commissie machtiging te 
verleenen om zich tot de g te wenden met het verzoek 
de voorstellen Uwer Commissie ter  vervanging van de bestaande 
voorschriften omtrent "  in de verschillende „Algemeene 
Voorschriften"  te willen opnemen. 

Voor het Hoofdbestuur der  tot 
Bevordering der Bouwkunst : 

A.  G.Bzn., Voorzitter. 
J. . Secretaris. 

Afb . 1. f te ; concurrentie-wedstrijd van fabrieksproducten. Eenheid en rust zijn verre. 

. 

E T 
door . J. VA N  VEN , 

met afbeeldingen naar  foto's van . , 

n bij r  e. a. 
„Wellich t heeft de beschrijving van een concreet 

h voorbeeld voor e problemen 
de waarde van een aanleiding." 

. n in het Weekblad van Neder-
land. Septemb. 1913. 

oo werd een door  enkele fraaie afbeeldingen 
van het als modelkerkhof beschouwde -
chener  Waldfriedhof verlucht artikel over 
„het oord der  dooden"  besloten, en toen deze 

regelen mij  bereikten in het schoone Nedersaksenland, 
vond ik daarin zeker  een aanleiding om verschillende 

e kerkhoven te bezoeken; mij  te overtuigen of 
werkelij k door  de geestdrift van enkelen, de kunst ook 
op de begraafplaatsen is wakker  geworden en of de 
armoede aan ideëele bespiegeling van de materieel rijk e 
bourgeousie der  laatste kwart eeuw heeft plaats ge-
maakt voor  de verheven cultuur  der  schoonheid; of het 
epische van oude rusthoven het wufte van een zich in 
verkeerde richtin g uitend individualisme geleidelijk 
vervangen zal. 

Veel vernam ik van de voormannen der  nog jonge be-
weging, veel hoorde ik ook van tegenwerking en niet te 
motiveeren vooroordeelen; maar  ofschoon nog veel 

Afb . 2. e wijdingsvolle schoonheid van een stillen doodenakker  uit de vorige eeuw. 
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Afb . 3. Staande grafzerken uit SmSland te Jönköping (Zweden.) 

meer concreete ontwerpen ons zullen moeten aantoonen 
hoe het toekomstkerkhof onze afgestorvenen zal eeren, 
zoo werd het me toch duidelijk , dat een moderne kerk-
hofkunst geen hersenschim is en bleek het me, dat reeds 

p i l t ; * ; 

Afb. 4. Een merkwaardig graf gedenkteeken van zandsteen 
 200 jaar  oud, op het f te n bij . 

veel bereikt wasindenvoortdurenden strij d tegen 
de onwaarachtigheid en de schijnvereering welke 
in de laatste 25 jaar  ih alle takken van het maat-
schappelijk leven zijn doorgedrongen en in onze 
kerkhofgedenkteekenen verpersoonlijkt zijn."Wan t 
waar  blijf t het, dat de rustplaats der  dooden in 
haar  grafteekens en doodensteenen moet verhalen 
van volkseerbied en volkspiëteit en dat zij  ons 
door  alle tijden ht_en een blik gunt in den bescha-
vingstoestand van een volk. 
"Waar nu zoowel in het landhuis ais in de stads-
huurwoning, in het arbeidersverblijf als in den 
fabrieksbouw, in tuin-, park- en stedenaanleg, in 
't kort in alle uitingen van gemeenschapskunst 
zich een streven openbaart naar  echtheid, een-
voud en waarachtigheid, overal getracht wordt 
het uiterlijk e van ieder  voorwerp in overeen-
stemming te brengen met de innerlijk e vormen, 

men daarin de factoren ziet van een nieuwen wor-
denden stijl . . . nu is het te begrijpen, dat men bij  zulk 
een aestetischen vooruitgang op velerlei gebied, zich 
eindelijk ook ging bekommeren om het aspect van het 
gewijde oord der  dooden. 
Te gewichtiger  zijn deze bemoeiingen om weer  een ge-
zonden doodencultus in het leven te roepen, omdat 
daarin steeds een weerspiegeling ligt van den bescha-
vingstoestand eener  generatie en wij  doordrongen die-
nen te zijn van een verantwoordelijkheidsgevoel, dat 
ons ernstig rekenschap vraagt van de symboliek en de 
aestetische beteekenis der  opgerichte gedenkteekenen. 
Ook mag het ons werkelij k niet onverschillig zijn, hoe 
latere eeuwen ons zullen beschouwen en dienen wij  te 
erkennen, dat de uitingen der  laatste kwarteeuw maar 
al te veel herinneringen met zich brengen aan een inter-
regnum van smakeloosheid en disharmonie. 

e wijdingsvolle schoonheid van een laatste rustakker 
treft ons helaas te weinig. Soms is ze alleen aanwezig 
als het zwakke morgenlicht streelend langs de zerken 
henen glijdt , of wanneer  de schemering de onrustige 
overladenheid van de grafteekens verwaast en ze in 
hun grijze en donkere verschijningen herinneren aan : 

-Ainsi tout passe sur  la terre 
Esprit , beauté, vertu, talent 
Telle est une fleur  éphémère 
Que renverse le moindre vent." 

s echter  brengt het gedempte licht van een zon-
loozen dag ook nog niet de devotie, moet men om 
ontroerd te worden wachten tot de blanke sneeuw 
over  zerk en krui s een witte wade van stilte en rustig-
heid heeft uitgespreid en de maan het onwezenlijke 
van het kerkhof met kortstondigen glans komtideali-
seeren, 

r  terecht zij  de vraag hier  gesteld of het daglicht 
die stemming wel mag opheffen, of het door  de scheme-
rin g tot eenheid saamgesmolten kerkhofbeeld, in de 
volle middagzon gezien, mag uiteenvallen in een verza-
meling ijdele en protserige obelisken; afgeknotte zuil-
tjes; parvenu-sarcophagen; menagerie-kooien; volgens 

beproefde systemen „cnmassa" 
gemultipleerde porceleinen 
rouwengeltjes.pronkmooie blik -
ken- en filigrai n kransen; die 
ijdel en opdringerig elk uw aan-
dacht voor  zich pogen te vragen? 
Terecht heeft men gewezen op 
de ontaarding der  kerkhoven in 
hun sociale en moreele betee-
kenis, heeft men gepredikt voor 
rust en kalmte en zijn veto uit-
gesproken over  de openlucht-
tentoonstellingen en de concur-
rentiewedstrijden van fabrieks-
producten, die het gemis aan 
een gevoelige kunstenaarshand 
zoo duidelij k in een verkeerde 
bewerking van een verkeerd 
materiaal bewijzen. 

m -
land en elders gaan voelen de 
wenschelijkheid, spoedig echter 
de besliste noodzakelijkheid om 
weer  eenheid te brengen in het 
kerkhofsbeeld. 

n ging uit van de gedachte, dat de bezoeker  den in-
druk zou krijgen, dat daar  allen geëerd werden, maar 
allen zich moesten onderwerpen aan het ernstige woord 
„Pour 1'impie mort, il n'ya plus d'espoir" . En zoo liet 
men het individueele grafteeken opgaan in de veelvul-
digheid, richtt e men zich naar  het zinnebeeld van het 
kerkkoorgezang, dat hoe plechtig en wijdingsvol ook, 
geheel zou verstoord worden, wanneer  ook maar  één 
enkele korist iets anders zou zingen; trachtte men, 
rekenschap houdend met de omgeving, een overeen-
stemming, een rythmus in de vormen der  grafteekens te 
brengen. 

Natuurlij k waren er  velen, die zich tegen deze beper-
king van individueele uiting heftig verzetten, die, niets 
begrijpend van een streven, dat gericht is in de banen 
der aestetica, hun persoonlijke neigingen volgen en ver-
dedigen, die door  een ongemotiveerde vooringenomen-
heid zich niet gewonnen willen geven en zich niet willen 
laten overtuigen dat een zekere gelijksoortigheid nog 
niet behoeft gepaard te gaan met een gelijk en gelijk-
vormigheid, dat men door  onderscheid in grondstof en 
bewerking, in detailversiering en beplanting aan ieder 
graf toch het gewenschte persoonlijke karakter  kan 
geven, een karakter , dat echter  niet in ijdele pronkerig-
heid behoeft te ontaarden, en dat gegeven aan de rijen 
grafteekens de rust maar  niet de verveling op de kerk-
hoven brengt. 
Wie denkt dat de herhaling afstoot, vindt zijn bewering 
overal gelogenstraft, moet tot de erkenning komen, dat 
het opgaan van het onderdeel in het massabeeld de 
schoonheid van het laatste aanmerkelijk kan verhoogen. 
Zoo geeft o.a. de San Apollinar e kerk te a in 
haar  mozaiek versierde muren, en haar  22 kransen 
dragende maagden, afwisselend met gebogen en om-

Alb . 5. , afkomstig van het imitatiekerkho f cp Skansen bij  Stokholm. 

hoog geheven hoofd, onderling alleen verschillend door 
kleine versieringsmotieven een prachtig voorbeeld hoe 
de herhaling, verre van af te stooten, veeleer  de innige 

Afb. 6. Een fraai smeedijzeren grafteeken uit . 
(Skansen). 
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Afb . 7. e poëzie van een stil . t Engelsche f te . 

Afb. 8. t mausoleum van g Ernst August te . 

vroomheid en de gewijde naieviteit versterken van deze 
echt christelijk e kunst. 
Zoo biedt ook het oude Johannuskerkhof te Neurnberg 
een leerzaam voorbeeld. r  toch vindt men alleen 
grafmonumenten in den vorm van sarcophagen, die 
onderling slechts 20 . in grootte verschillen. 
En toch is ieder  gedenkteeken zoo karaktervol ver-
sierd, al naar  den tij d van oprichtin g tusschen de gothiek 
en de barok, dat ieder  grafteeken toch als zelfstandig 
kunstwerk tot het volste recht komt. 

r  bewonderen wij  niet alleen de schoonheid der 
afzonderlijk e vormen, doch tevens de rust en verheven-
heid van het geheel, den fijnen vormenrythmus bovenal, 
zich bescheiden verbonden ziende aan de verschillende 
contouren. 

En heerscht er  niet vaak rust, poëzie en een stille har-
monie op de oude jodenkerkhoven, waar  de vormen 
herinneren aan de joodsche wettafelen en de Grieksche 
stéles, in de oudheid in hun blauwe pracht van hymet-
tisch marmer dikwijl s bekroond met anthemiën en 
akroteriën? 

h daar  het getal edele, voor  nieuwe opvattingen rijp e 
menschen ook in d verre staat beneden dat 
der indolenten, men door  het houden van voordrachten, 
het aanleggen van modelkerkhoven, hèt houden van 
tentoonstellingen, de zich gaarne .praktisch"  noemende 
menschen toch niet kon overtuigen, heeft men overal 
bepalingen in het leven geroepen, die werkelij k niet be-
doelen de grafkunst te brengen in een sterk aangehaald 
keurslij f der  mode, doch er  op bedacht zijn wansmaak 
en leelijkheid van onze doodenakkers te weren. 

(Wordt vervolgd). 

OVE N OF  BOU-
WEN N T E E 

. 

et 't onderstaande wil schrijver  dezes aanto-
n hoe sterk overdreven het gesputter  van 

rr* y de „modernen"  is tegen het ontworpen stad-
1 '  ^huisplan. j  stelt daarbij  voorop, dat hij  zelf 

zo .modern"- is als maar  enigszins mogelik, dat hij  zich 
nl. geheel en al los voelt van enige bouwkundige traditie , 
en dit niet sedert enkele of meerdere jaren, zoals met 
enige modernen 't geval is, maar  van nature. Verder  zal 
hij  't alleen hebben over  de zaak, niet over  de personen. 

 grief dan van de modernen tegen 't plan Evers is, 
dat daarbij  gebruik gemaakt is van oude stijlvormen, 
terwij l men volgens hen moet ontwerpen in de geest 
van zijn tijd , dus van deze tijd , zoals dan bv. de Bazel 
heeft gedaan, of zou gedaan hebben. 
Nu is ieder  gebouw allereerst een groep van afgesloten 
ruimten. s bouwkunst is ruimtekunst Er kan dus 
verschil zijn: in eerste plaats in de wijze van groepering, 
verder  in de vorm van de verschillende ruimten, en 
in de vorm van de daken, waarmee die ruimten zijn 
afgedekt, vervolgens in het konstruksie-sisteem, en de 
daaruit voortvloeiende vorm, van wanden en vloeren, 
in de groepering en de vorm van de lichtramen enz. 
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Bij  't vergelijkend beoordelen van de verschillende 
stadhuisplannen heeft men dus allereerst met boven-
staande zaken, als zijnde hoofdzaken, rekening te hou-
den. En dan zal ieder  moeten toegeven, dat er  tussen 
de verschillende plannen geen schifting van traditioneel 
of modern te maken valt, dat alle plannen, naar  de 
hoofdzaken beoordeeld, zijn even modern of even tra-
ditioneel, al naar  men 't noemen wil . 

s anders, en wel het allerbelangrijkste is 't, of die 
hoofdzaken op meer  of minder  doelmatige en fraaie 
wijze tot hun recht zijn gekomen, en terecht heeft de 
jur y blijkbaa r  haar  oordeel naar  die grondslag geveld. 

r  daartegen gaan de protesten niet. A l het gepro-
testeer  slaat feitelij k op niets anders dan op de vormen 
van kleine onderdelen (zij  't dan ook op de algemene 
opvatting daaromtrent), dus op de vormen van pilasters, 
consoles, pinakels, op de inwendige versiering enz. En 
vele dier  onderdeelen in het zo sterk afgekeurde plan 
hebben dan ook vormen, als in vorige ewen spesiaal 
gebruikelik waren, waaruit wel met zekerheid gecon-
cludeerd mag worden, dat de ontwerper  voor  die 
onderdelen geen eige vormen heeft, geen zijns inziens 
goede eige vormen, hetgeen vanzelf een groot gebrek 
is. t toepassen nu van oude vormen (wel te verstaan: 
zonder  betekenis) is niet anders dan onzin. e moder-
nen willen dat niet, en terecht. r  zijn nu bij  hen de 
rezultaten beter? Zij  hebben, ja, voor  enige onderdelen 
eige vormen, maar  zijn die nu in de geest van 
deze tijd , zoals ze beweren, en vooral (want daar-
op komt het toch aan) zijn ze goed, hebben zij  wél be-
tekenis, zijn zij, als 't kan, van alle tijden? e 
moderne vakgenoten dat nu eens aantonen. n ze 
dus eens duidelik aangeven hoe de geest van de 17e 
eeuw was, vervolgens, dat een pinakel in de vorm van 
een suikerbrood is overeenkomstig die geest, verder  hoe 
de geest van deze tij d is, en ten slotte, dat een pinakel 
in de vorm van een suikerbrood niet, een in hun vorm 
wél overeenkomstig deze tijdgeest is. Of laten ze eens 
aantonen, dat de slaolielijnen waren in de geest van 10 
a 15 jaar  geleden (toen zeer  modern, nu verafschuwd) 
en dat de doorlopende pilasters aan gevels zijn in de 
geest van deze jaren (tot hoe lang?) 

n behoeft er  niet aan te twijfelen of de modernen 
zullen dienaangaande vrijwe l geheel in gebreke blijven. 
En er  blijf t ons, modernen zowel als traditionelen, dan 
ook niets anders over  dan onszelf eerlik te bekennen, 
dat we in 't bepalen van vormen, die alle kritie k kun-
nen doorstaan, noch maar  een bedroevend klein eindje 
op weg zijn. 
Samengevat kan men dus zeggen, dat het verschil tus-
sen de modernen en traditionelen niet betreft de hoofd-
zaken, maar  wel is waar  in de algemene opvatting daar-
omtrent slechts de onderdelen; dat de traditionelen 
daarbij  streven in de verkeerde, de modernen inde ver-
beterde richting ; dat er  echter  in de waarde van beider 
rezultaten noch slechts betrekkelik weinig onderscheid 
valt waar  te nemen; en dat dus de heftige protesten om 
2 redenen zeer  overdreven zijn. . . 

, 3 i 1914. Architek t . 
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. 
r  den Algemeenen Nederlandschen Opzichters- en Teeke-

naarsbond is het volgende adres met e van Toelichting 
verzonden: 

Aan 
Zijne  van Binnen-

landsche Zaken te 's Gravenhage. 

Excellentie ! 
Geven met verschuldigden eerbied te kennen, ondergeteekenden 
J. . B. t en C. J. W. de Jongh, Voorzitter , respectievelijk 
Secretaris van en handelende namens den Algemeenen Neder-
landschen Opzichters- en Teekenaarsbond, laatstelijk goedge-
keurd bij  Besluit van 7 Januari 1910, No. 46 en geves-
tigd te 's Gravenhage; 
dat uit de Staatsbegrootingen is gebleken, dat de Nederlandsche 

g de eerste schreden heeft gezet op den weg, welke 
leidt naar  de door  genoemden bond zoo lang verwachte en be-
geerde regeling van het middelbaar  technisch onderwijs, voor 
welk initiatie f ondergeteekenden de g zeer  erkentelijk 
zijn ; 
dat hun tot hun leedwezen echter  tevens gebleken is, dat het 
vraagstuk van het genoemde onderwijs dreigt te worden opgelost 
in een naar  het oordeel van den bond ongewenschte richting , in 
de richtin g n.1. van de schoolsche, niet voldoende met de practij k 
verband houdende opleiding; 
dat zij  vervolgens als een andere ernstige fout hebben waarge-
nomen, .dat het middelbaar  technische onderwijs/e zeer  gecen-
traliseerd blijf t en daardoor  niet kan worden gevolgd door  velen 
van hen, voor  wie het in de eerste plaats bestemd is, met name 
door  jongelieden, wier  ouders een opleiding aan de Technische 

l niet kunnen bekostigen; 

dat toch met de stichting van enkele grootsche en kostbare 
scholen, als te Utrecht, . , 's h 
wel de a.s. technici in die steden en hare naaste omgeving gebaat 
zijn, doch dat honderden jonge menschen uit verder  afgelegen 
plaatsen — hoezeer  naar  aard en aanleg daarvoor  ook geschikt 

die scholen niet kunnen bezoeken, aangezien hunne ouders 
financieel onmachtig zijn; 
dat zóó het middelbaar  technisch onderwijs niet aan het beoogde 
doel kan beantwoorden, 
eenerzijds niet, wij l door  de thans toegepaste schoolsche oplei-
ding de a.s. technici niet aan de strenge eischen van werkelijk -
heid en praktij k zullen kunnen voldoen en 
anderzijds niet, aangezien de gestichte scholen slechts door  leer-
lingen uit enkele bevoorrechte gemeenten kunnen worden be-
zocht, waaraan het groote gevaar  verbonden is, dat voor  de 
technische studie ongeschikte jongelui worden toegelaten, uitslui-
tend met de bedoeling, de scholen behoorlijk te doen bevolken ; 
dat ondergeteekenden dezen loop van zaken betreuren en daarom 
Uwe Excellentie eerbiediglijk doch dringend verzoeken : 
le. niet mede te werken aan de verdere oplossing van het mid-
delbaar  technisch onderwijs-vraagstuk door  de stichting van 
enkele grootsche en kostbare scholen, doch de voor  die oplossing 
benood igde financiën in den vorm van subsidies ter  beschikking 
te stelle.i van gemeenten of vereenigingen van particulieren, die 

op de wijze als zulks geschiedde te Sneek. Amsterdam, -
terdam, 's Gravenhage en als zoo dringend gewenscht wordt te 
Arnhem en andere plaatsen — de stichting van een goede, doch 
bescheiden en niet kostbare inrichtin g beoogen; 
2e. eeu commissie te benoemen, samengesteld uit vertegenwoor-
digers van de vereenigingen van deskundigen en belangheb-
benden, met name van werkgevers en werknemers, aan welke 
wordt opgedragen voorwaarden te ontwerpen, waaraan alle 
door  den Staat gesubsidieerd middelbaar  technisch onderwijs 
zal moeten beantwoorden; 

terwij l zij  voor  een nadere motiveering van het voorgaande de 
aandacht van Uwe Excellentie meenen te mogen vestigen op 
bijgaande e van Toelichting en het t inzake -
delbaar  Technisch Onderwijs" , uitgave van de afdeeling Am-

sterdam van den Algemeenen Nederlandschen Opzichters- en 
Teekenaarsbond. 

k doende, enz 
Namens den Algemeenen Nederlandschen 

Opzichters- en Teekenaarsbond: 
. J. . B. , Voorzitter. 

C. J. W. E , Secretaris. 

E VAN . 

Ten gevolge van den enormen vooruitgang op industrieel- en 
sociaal-technisch gebied en door  de beteekenisvo le rol, die de 
technische wetenschappen en de technische vaardigheden in het 
proces der  hedendaagsche productie vervullen, doet zich meer 
en meer  de behoefte gevoelen aan practisch en theoretisch goed 
onderlegde technici, welke eenerzijds den ingenieur  en den 
architect behulpzaam zijn bij  het maken hunner  projecten en 
anderzijds den werklieden de noodige leiding geven, om het pro-
ject tot werkelijkheid te maken. Tot deze technici rekenen wij 
opzichters, teekenaars, uitvoerders, chefs, werkmeesters en der-
gelijken, welke wij  in deze memorie kortheidshalve opzichters 
en teekenaars zullen noemen. 
Uit het feit. dat die behoefte meer  en meer  wordt gevoeld, valt 
te verklaren, dat thans ook de werkgevers op industrieel-tech-
nisch en de autoriteiten op sociaal-technisch gebied krachtig 
medewerken aan een goede regeling van het middelbaar  tech-
nisch onderwijs. 
Aan het corps georganiseerde opzichters en teekenaars echter 
komt de eer  toe de eerste pogingen - welke tot dat doel konden 
leiden te hebben voorbereid. , de algemeene vergade-
rin g van de „Technische Vakvereeniging", welke gehouden werd 
op 25 Februari 1900, droeg het bestuur  op „bij  de regeering aan le 
dringen op de stichting eener eerste  Technische 
School te  aangezien ..de toestand van het tegenwoordige 
middelbare technische onderwijs onvoldoende is te noemen en 
dringend verbetering behoeft". En in de 14 jaren, die sindsdien 
zijn voorbij  gegaan, hebben de verschillende organisaties van 
opzichters en teekenaars moeiten noch kosten gespaard, om de 
oplossing van het vraagstuk voor  hen een levensbelang te 
bevorderen; een telling van het aantal adressen thans in regee-
rings- en gemeentearchieven aanwezig, zou tot verrassende cij-
fers leiden. 
Van de kringen der  georganiseerde opzichters en teekenaars is 
gedurende die 14 jaren als 't ware één roep om middelbaar  tech-
nisch onderwijs uitgegaan, waarmede wel ten duidelijkste be-
wezen is, hoe in de allereerste plaats daar  gevoeld wordt, dat de 
tegenwoordige opleiding niet waarborgt een behoorlijke ver-
vullin g van de taak, die de maatschappij  den technicer  oplegt, 
tengevolge w.aarvan voor  verdere studie na zijn intrede in de 
practijk , nog zware offers aan werkkracht en geld moeten wor-
den gebracht , inrichtingen voor  middelbaar  technisch 
onderwijs, gesticht uitsluitend met de bedoeling, goed onderwijs 
te geven, zijn er  in ons land nog maar  zeer  weinige ; Amsterdam, 
Utrecht, . Sneek, zijn in deze de bevoorrechte steden 
en de daar  en in hare omgeving wenende jongelieden verkeeren 
in de gunstige omstandigheid eene onder  controle der  overheid 
staande technische opleiding te kunnen ontvangen. 

r  de duizenden anderen in den lande zijn aangewezen op 
allerlei particulier e inrichtingen, waarvan de heer . de Groot 
c. i., r  van de e Technische School te -
recht in de vergadering van de afdeelingen voor  werktuig- en 
scheepsbouw en voor  electrotechniek van het k -
tuut van , gehouden op 8 October  1913, blijkens e 

 van 6 r  1913, o. a. zeide : 

„Op het oogenblik echter zijn de  Technische Scholen 
nog zeer gering in aantal, als verschillende  die opge-
richt zijn om „ zaken ' te doen, met worden meegerekend." 

 uiting van iemand, tot oordeelen bevoegd, teekent den ge-
heelcn treurigen toestand. e Algemeene Nederlandsche Op-
zichters- en Teekenaarsbond, die reeds jarenlang zijn beste 
krachten aan de oplossing van het technisch onderwijsvraagstuk 
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heeft gewijd, stelde zich natuurlij k ook op de hoogte van de par-
ticulier e instituten, opgericht met het doel „zaken"  te doen. Als 
zoodanige inrichtingen van eenigen omvang zijn bekend: de 
instituten te Amsterdam, Arnhem en . e inrichtin -
gen zijn hoofdzakelijk ingericht op correspondentie-onderwijs, 
terwij l de leerlingen niet weten, wie de leeraren zijn die hun 
wetenschappelijke vorming bewerkstellingen. Noch de direc-
teuren, noch de leeraren dier  inrichtingen zijn erkend weten-
schappelijke mannen en nimmer hoort men hunne namen in 
verband met eenige practische of theoretische prestatie noemen; 
't zijn bijna alle directeuren en leeraren zonder  eenig gezag als 
zoodanig. 

Aan de overheidsscholen ziet men de eersten onder  onze inge-
nieurs met de leiding belast en weet men leeraren te verbinden 
van erkende bekwaamheid en ontwikkeling, terwij l verreweg 
de meeste leidende en onderwijzende krachten aan de particu-
liere inrichtingen wetenschappelijk weinig of niets hooger  staan 
dan de leerlingen, die daar  hun verlangen naar  kennis denken 
te bevredigen; in de particulier e ondernemingen leiden opzich-
ters en teekenaars tot opzichter  en teekenaar  op. 
En een klinkende, vri j  misleidende reclame moet dan de hoe-
danigheid van het onderwijs verdoezelen. n den regel missen 
de ouders, wier zonen die particulier e inrichtingen bezoeken 
het onderscheidend vermogen en als zij  dan in het prospec-
tus van het Arnhemsche instituut lezen, dat een der  directeu-
ren „architect"  is en directeur  van een
terwij l nimmer eenig bouwwerk getuigenis aflegde van zijn 
architectonisch talent en hij  slechts het diploma: opzichter 
rijkswaterstaat bezit, dan spreekt het bijna vanzelf, dat zulke 
ouders zonder  verdere informatie, zonder' nadenken zelfs 

hun jongens aan die inrichtingen toevertrouwen. 
En hoezeer  die ouders dan op een dwaalspoor  zijn; hoezeer  de 
jongelieden in hun streven naar  meer  kennis bedrogen zullen 
uitkomen, blijk t wel duidelij k uit art. 8 van het reglement van 
orde van het Amsterdamsche instituut , welk artikel luidt : 

j  leerling aanvaarde geen hulp van buiten het instituut staande 
leeraren. Hoe goed ook bedoeld en hoe hoog het gehalte van deze 
hulp ook moge zijn, ze schaadt meestal, omdat het streven is, den 
leerling te leeren zelf de moeilijkheden te overwinnen." 

Welke bedoeling men met een dergelijk verbod heeft, zullen wij 
niet trachten te raden, doch dit staat vast, dat men zulk een ver-
bod niet zonder bedoeling oplegt. 
s „goed bedoelde"  hulp van een „hoog gehalte"  dan schadelijk 

voor  den leerling ? 
Of soms ook voor  . . .. het instituut ? 

t vorengenoemde reglement van orde lijk t merkwaardig veel 
op dat der  later  in deze memorie te noemen Parijsche school, 
maar, een zoodanig te denken gevend verbod komt daarin niet 
voor. 
n de „TvVenwê Arnhemsche Courant" van 21 Februari 1914 

wordt door  de ondernemers van het Arnhemsche instituut 
de opening van een technicum aldaar  aangekondigd in een 
reclame-artikel, waaraan wij  het volgende ontleenen: 

 (16) hoofdleervakken, zijn wederom gesplitst in ruim 70 
onderleervakken, die hier terwille van de plaatsruimte niet ge-
noemd zullen worden". 

70 onderleervakken ! en dat in een school uitsluitend voor  de 
burgerlijk e en waterbouwkunde wij  vragen : is het wonder, 
dat ouders — leeken op dit gebied door  zulk een humbug 
worden aangetrokken, vooral als men weet, dat het volgende 
zinnetje daaraan voorafging: 

„Het technicum „Arnhem"  is een technisch middelbare school, 
waarvan het doel is jongelieden op te leiden tot burgerlijke en 
waterbouwkundigen, die onder onmiddellijke leiding van acade-
misch opgeleide technici (ingenieurs) bouwwerken kunnen ont-
werpen en uitvoeren". 

e deze reclame lezende leek komt door  voorgaand zinnetje tot 
de meening, dat aan dit technicum ingenieurs als leeraren zullen 

worden verbonden; dit staat er  niet, maar  de woorden zijn zoo-
danig gerangschikt, dat de niet-technische lezer  daaruit niet 
anders kan lezen.

t e instituut deed voor  enkele jaren geleden 
den volke kond, dat een zijner  leerlingen was geslaagd voor  het 
examen bouwkundig opzichter  van de j  tot bevor-
dering der  Bouwkunst, doch vermeldde niet, dat de directeur 
die voor  hetzelfde examen opging niet in de lijst der  geslaag-
den voorkwam. 
Als een sterk sprekend bewijs, voor  het lage niveau waarop het 
onderwijs aan die particulier e „zaken"  moet staan, kan het vol-
gende dienen: 
Een der  directeuren van het Arnhemsche instituut schreef in 1913 
een boekje, onder  den titel  der  in welk 
boekje verfstoffen worden behandeld. 

e bekende verfstoffenkenner, de heer  C. P. van k neemt in 
het Centraalblad van 13 r  1913 dit boekje volgenderwijs 
onderhanden: 

„O p pag. 106 worden „saffraan, indigo, sepia en cochenille"  verf-
stoffen van plantaardigen of mineralen oorsprong genoemd. 

e zelfstandigheden zijn ten eerste geen verf-, doch kleur-
stoffen, terwij l de beide laatste van dierlijke n oorsprong zijn. 
Op Pag- 107, r. 26 v.b. staat: „eerste bereidingswijze"  ; moet zijn : 
tweede bereidingswijze. Alinea 4 (v.o.) op pag. 108 is in haar  geheel 
onjuist. f wordt wel terdege voor  binnenwerk ge-
bezigd, nl. om te gronden; daarentegen vindt ze als matverf geen 
toepassing. 

Op pag- 109, r. 9 v. b. staat: „met geoxydeerd zink"  ; moet zijn : 
ongeoxydeerd zink. Op pag. 110, r. 15 en 16 v. b.. staat: „zwavel-
zuur" ; moet zijn: zavelzuurbarium. Op pag. 112 werd melding 
gemaakt van de aanwezigheid van zwavelzuur  in ij  zermenie. t 
komt wel in doodekop en Engelsch rood. doch niet in ijzermenie 
voor. Op pag. 112, r. 1 v. o., staat: „ijzervitriool" ; moet zijn: ijzer-
vitriool en geelbloedloogzout. Op pag. 113,r. 11 v. o. staat: „dek -
vermogen"; moet zijn: weerstandsvermogen. Verder  verwart de 
schrijver  op dezelfde pag. kobaltoxyde enBerlijnsch blauw met 
elkaar, terwij l hij  op pag 112 de laatstgenoemde verfstof een ver-
binding acht van „ijze r  en cyaan". 

t spijt mij  werkelijk , geen gunstiger  oordeel te kunnen uit-
spreken, te meer, daar  ik persoonlijk eenigermate bij  het werkje 
van . . .. betrokken ben. e schrijver  noemde nl. in zijn litera-
tuuropgave een mijner  werken, weliswaar, met foutieven en 
onvolledigen titel, doch ik heb gelukkig geen aanwijzingen ge-
vonden, dat hij  dit geraadpleegd heeft". 

Arm e leerling-opzichters en -teekenaars, die op zulk een wijze 
tot de „ker n der  materialenkennis"  moeten komen ! Vervolgens 
meenen wij  nog als sprekend bewijs voor  het onvoldoende van 
het tegenwoordige technische onderwijs de volgende aanhalin-
gen te mogen doen uit het „Verslag van de Commissie, belast met 
het afnemen der  examens . teekenen in 1913". 

a : Geschiedenis der bouwkunst: Niet bevredigend; 
weinig studie van de Nederlandsche bouwkunst; 
Vlakversiering: Veel teekeningen onhandig opgezet; 
Voorwerp naar de natuur:  dan de helft onvoldoende ; 
Bouwkundige samenstelling en kennis van  kennis 
der materialen bij  enkelen was zeer  goed, doch bij  de meesten 
zeer  oppervlakkig; 

 gebouwen naar schets: Weinig candidaten toonden 
vaardigheid om bij  de gegeven platte gronden een gevel te ont-
werpen, die voldeed aan de eischen van goede verhoudingen 
versiering; 
Onderdeelen van gebouwen naar schets: Over  't algemeen slordig 
werk; 
Ontwerpen constructieve onderdeelen met versiering: Over  't al-
gemeen onvoldoende; 
Schetsen schoolbord: j  ook kwam uit, dat de meeste candi-
daten over  weinig vormenkennis beschikten ; 

 kennis van de meeste candidaten. vooral wat het 
. T. O. betreft, was niet bevredigend. 
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Alleen over het vak: schetsen, opmeten bouwkundig onderdeel, 
laat de commissie zich goedkeurend uit. 

e korte en sobere aanhalingen toonen met een al te treurige 
duidelijkhei d aan. hoe weinig het gehalte van het tegenwoordige 
technische onderwijs in overeenstemming is met de eischen, die 
bij  verschillende examens en in talrijk e betrekkingen aan be-
kwaamheid en ontwikkeling van den opzichter  en teekenaar 
worden gesteld. 

e eischen zijn er, maar  helaas! — de scholen waar de jonge 
menschen zich voor  die eischen kunnen bekwamen, zijn te weinig 
nog in aantal. e stelling zal o. i. volkomen worden onder-
schreven door  den heer . J. de G root, inspecteur  van het middel-
baar  onderwijs. Als deze toch in het bekende rapport „Vak -
onderwijs in het buitenland, in verband met het vakonderwijs 
in Nederland''  op blz. 150 schrijft : 

„Gelijk  reedsiiiervoor werd vermeld, is het met ons zoogenaamde 
middelbaar technisch onderwijs treurig gesteld." 

dan is daarmede in enkele woorden hetzelfde gezegd, als wij  uit-
voerig en met tal van voorbeelden geïllustreerd, hebben gedaan. 
Om dit gedeelte van onze toelichting te besluiten, meenen wij 
zonder  verdere bewijsvoering te mogen zeggen, dat er  weinig 
zaken zullen zijn aan te wijzen, welke zoo slecht zichleenen voor 
winst-object als het onderwijs, waarom wij  de hoop voeden, dat 
een beroep op de overheid om in te grijpen in den tegenwoor-
digen, ten eenenmalen onvoldoenden toestand, niet vruchteloos 
zal worden gedaan. 

(Wordt vervolgd). 

is tot stand gebracht op oeconomisch, sociaal en wetenschappe-
lij k gebied, enz. Onder de namen van hen die de circulair e on-
derteekenen, vindt men er  verscheidene van goede klank. r 
er  zijn er  bij  van wie het ten zeerste verbaast, dat zij  mededoen 
aan een manifestatie, die op zoo in het oog vallende wijze de 
kunst negeert. N. . Ct. 

Ontsierende reclame. Voor het kantongerecht te Gouda was 
dezer  dagen gedagvaard Jhr. J. A. r  van Veen, direc-
teur  generaal der . tot Expl. van Staatsspoorwegen, 
wegens overtreding van de Prov. verordening betreffende ont-
sierende reclame, i. c. het plaatsen van een reclamebord der 
Ned. Gist en Spiritusfabriek op een schuur  bij  het station -
drecht. 

t O. . was van oordeel, dat, daar  de strafwet slechts vervol-
gingen kent tegen natuurlijk e personen en niet tegen rechtsper-
sonen, hier  vrijspraak zal moeten volgen. e kwestie zelf 
wenschte het O. . principieel te zien uitgemaakt, omdat feitelij k 
de maatschappij  in overtreding is, daar  het stationsgebouw en 
de natuur  vallen ouder  het begrip „landelij k gedeelte", dat door 
de gemaakte reclame zou zijn ontsierd. Geëischt werd een boete 
van f 0.50, subs. 1 dag hechtenis. 

. dr. . Jonckers Nieboer  trad als gemachtigde en verdediger 
op. e was eveneens van oordeel, dat de strafrechterlijk e aan-
sprakelijkheid van den directeur  niet vaststond, doch meende 
tevens, dat vrijspraak zou moeten volgen ten aanzien van het 
feit, omdat het hier  niet betreft een landelijk gedeelte, doch een 
station met emplacement 

Uitspraak 13 . . 

. ft 
Prijsvraa g A et A . Bij  de door  het genootschap „Architectur a 
et Amicitia "  uitgeschreven eereprijsvraag met het onderwerp : 
„een museum voor e kunst" , is door de jur y de eerste 
prij s toegekend aan den heer  Jan Pauw te e bij  Brugge. 

n waren 8 inzendingen, omtrent welke de jury.bestaan-
de uit de heeren . P. Berlage, . J. n , W. , 
Cz., J. E. van der  Pek en Willem van der  Pluymin het orgaan der 
vereeniging rapport uitbrengt. Aanmoedigingsprijzen werden nog 
toegekend aan de ontwerpen van J. . Vink te Berlij n en Piet 

n te Amsterdam. 

Bij  de prijsvraag voor een ontwerp „waterkantoor "  werden 
tweede prijzen toegekend aan de heeren Jan Wil s en Gerri t 

s (Groningen); bij  die van een ontwerp telefooncel aan 
de heeren J. h (Amsterdam) en P. Gelens ('s Gra-
venhage). 
Tentoonstelling s en Tuin . Een in het maandblad
opgenomen verslag van de te Arnhem gehouden algemeene ver-
gadering der  Nederlandsche Vereeniging van Baksteenfabri-
kanten geeft eenig licht omtrent het lot der  voor  het vorige jaar 
reeds bij  affiche van Walter  van n aangekondigde 
tentoonstelling s en Tuin" , welke door  deze Vereeniging te 
Amsterdam zou worden georganiseerd. 

„Tengevolge van te weinig liefde voor het plan" , zegt het ver-
slag, „tengevolge ook van het niet begrijpen van het nut van re-
clame", moest de tentoonstelling worden uitgesteld. e voor-
zitter  hoopte, dat de tentoonstelling in 1915 zal kunnen worden 
gehouden, dat men er  het nut van zal gaan inzien en dat de steun 
algemeen zal zijn. 
Werkbond Tentoonstelling te . Naar wij  vernemen 
zal de architect . P. Berlage als lid van den n Werk-
bond, op de tentoonstelling te n in een eigen paviljoentje 
werk exposeeren. t paviljoentje. waarvoor  de ruimt e welwil-
lend beschikbaar is gesteld door  het Tentoonstellingsbestuur, 
zal ontworpen worden door . . van Anrooy. 

e t genegeerd. Erheeftzich een Comité voor  Voordrach-
ten over  Nederland in het Buitenland gevormd.dat zich ten doel 
stelt, om in het buitenland, voor  zoover  noodig, meer  algemeen 
bekend te maken, hetgeen door  Nederland ende Nederlanders 

E . 

. 
Examen voor  Bouwk.-Opzichter, Bouwk. Teekenaar en 
Onderbaas 1914, ingesteld door de j  tot Be-
vorderin g der  Bouwkunst. 

n verband met het behaalde rangnummer hebben de volgende 
n het diploma behaald voor: 

Bouwkundig-Opzichter. No. 1. J. B. v. d. r  ; 2. A. . ; 3. 
A. ; 4. C de ; 5. . Bosman ; 6. N. J. ; 7. 
Th. A Wajer; 8. J. Vreenegoor; 9. E. J. van 't Ende ; 10. J. . C. v. 
d. Bol; 11.  F. Eikenberg; 12. G. v. d. ; 13. G. J. -
berg ; 14. J. a ; 15. S. ; 16. J. W. Onstenk; 17. C. 
van ; 18. A. G. Gebing; 19. Jn. Balder; 20. F. . s ; 21. B. 
v. d. Velde; 22. W. Broekema ; 23. C. k ; 24. . J. J. n ; 25. 
N. C. . . v. d. ; 26. . Slagveld; 27. W. P. J. Gestman ; 28. 
B. Th. . Wessendorp ; 29. A. e ; 30. T. J. Venstra Ozn.; 31. 

. A-. v. n Jr. ; 32. J. p ; 33. J. Teunisseu van n ; 34. 
N. de Waard ; 35. G. v. Essen ; 36. A. J. v. ; 37. P. J. v. d. ; 
38. P . Warreman ; 39. W. S. s ; 40. J. ; 41. . J. -
ten ; 42. A. J. J. Verspoor; 43. . J. v. d. Poelje ; 44. C. . Bos; 45. C. d. 
Graaf ; 46. J. Bijlaar d ; 47 G. W. Boomsma; 48. J. W. Sirag ; 49. . 

. d. Bremer  ; 50. A Besse ; 51. . Vrijhof ; 52. . F Friederichs ; 
53. J. Bakker; 54. J. J. Palm; 55. F. Stoffels; 56. G. A. Schra-
lekamp; 57. . J. ; 58. J. Cornelissen; 59. G. J. -
man; 60. J. . den Breeje; 61. P. ; 62. J. . v. Buuren; 
63. . Fledderus; 64. W. Anema; 65. J. . v. d. Veen ; 66. 
F. J. ; 67. J. A. Tjaden; 68. C. Wallenburg Jr.; 69. G. 
Andriessen; 70. G. W. Eysker; 71. W. v. d. Ven; 72 A. A. -
zand; 73. . ; 74. J. A. m ; 75. N. P. A. . v. ; 
76. W. . Th. Wissink; 77. F. de Winter n ; 78. A. v. Westreenen. 

Bouwkundig-Teekenaar. No. 1. G. Feenstra; 2. N. C. . . d. 
; 3. . B. v. Bioekhuyzen; 4 . J. v. d. ; 5. P. C. . 

Uitvoerder van Burgerlijk e Bouwwerken (Onderbaas). No. 1. 
. n ; 2. J. ; 3. F. Th. v. Voorst. 
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: . Algemeene -
ring. — t gebouw voor de Tweede . Verslag der 

g op 5 i jl . —  G E -

. e kerkhofkunst, door . J. van der  Ven, Slot. 
— Parlementsbouwprijsvraag, door P. J. Willekes . 
— e Nieuwe e Schouwburg door  J. B. van m 
B. . - r  Technisch Onderwijs. . — 
Berichten. 

. 

Algemeene . e vergadering is bepaald 
op g 11 Juni a.s. 

Voorloopig Programma. 

10 uur  v.m. e op het Beursplein aan het k te Am-
sterdam. 
Bezoek aan de Effectenbeurs, onder  leiding van den architect 
van dit gebouw, den heer  Jos. Th. J. Cuypers, Civ. Bouwk. . 

a bezoek aan de , onder  leiding van den 
architect van dit gebouw, den heer . P. Berlage. 
1 uur  n.m. Gemeenschappelijke lunch in het American . 
2 uur  n.m. precies. Algemeene Vergadering. 

Agenda: 

1. Verslag van het r  over al hetgeen in het afge-
loopen 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 drie leden ter  vergadering aan-
wezig. 
5. Verkiezing van den Voorzitter  van het . 
6. t van de Commissie tot het nazien der  rekening en 
verantwoording over  het afgeloopen jaar. 
7. Verslag van de Commissie van Financiën over  den financi-
eelen toestand der . 
8. Uitlotin g van aandeelen in de geldleeningen der -
schappij. 

n het Gebouw van dc j  tot Bevorde-
ring der  Bouwkunst, , 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 

9. Behandeling en vaststelling van de begrooting over  het loo-
pende jaar. 
10. Verkiezing van 1 lid in de Commissie van Onderzoek en van 
3 leden in de Commissie van . 
11. Behandeling van het voorstel van het , Art . 2 
van het Alg. . t te lezen als volgt: 

e contributi e bedraagt per  jaar: 
Voor de , in Nederland woonachtig, f20. Voor 
de , in het buitenland woonachtig, f 15. enz. (Zie 
de toelichting op blz. 207). 
12. Samensmelting van het tweemaandelijksch tijdschrif t der 

. „Bouwkunst "  met e Architect" , plaatwerk uitgegeven 
onder  toezicht van het Genootschap „Architectur a et Amicitia "  ; 
het nieuwe tijdschrif t te geven een zelfstandige exploitatie, onder 
toezicht van de . tot bev. der  Bouwkunst, het Gen. Archit . et 
Amic. en de Ver. voor  Ambachts- en Nijverheidskunst. 

13. Wijzigingen en aanvullingen in de Algemeene n voor 
Nationale bouwkundige Prijsvragen, voorgesteld door  de Perm. 
Prijsvraag-Commissie. 
14. Wijzigingen en aanvullingen in de n voor de bereke-
ning en uitbetaling van het honorarium van architecten, voor-
gesteld door  de Commissie tot herziening van deze . 
15. Bespreking over  de wijze, waarop een in Nederland te stich-
ten architectuur-museum moet worden ingericht, en de plaats, 
waar  het museum moet worden opgericht. 
16. e fusie . Bond op den grondslag van de definitieve 
Statuten en Alg. . , opgesteld door de Fusie-
Commissie (zie het praeadvies van het , afgedrukt 
op blz. 219 e.v.). 
Zoo noodig na den gemeenschappelijken maaltijd voortzetting 
van de vergadering 's avonds om 8 uur. 
6 uur  n.m. Gemeenschappelijke maaltij d in het American , 
in de feestzaal op de lste verdieping, a ƒ 2,50 per  couvert, zon-
der  den wijn . 

s d'Oeuvre variée ; Potage Tortue a la franchise ; 
Sole, Sauce Persil; Filet de Boeuf. garni a la Bouquetiére; 

Pommes Gaufres ; Poulet jeune roti ; Compote; - Glacé -
caine ; — Fruit s ; — . 

t het oog op het tijdi g nemen van maatregelen worden zij. die 
aan dezen gemeenschappelijken maaltij d wenschen deel te ne-
men, verzocht zich tijdi g op te geven aan het bureau der -
schappij, t 402. Amsterdam. 
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t Gebouw voor  de Tweede . t volgend adres is 
ingediend. 8 i 1 9 1 4 -

Aan zijne  den  van Waterstaat. 
Ondergeteekenden: 
de j  tot Bevordering der  Bouwkunst te Amsterdam, 
het Genootschap Architectur a et Amiciti a te Amsterdam, 
de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te m 
en de Bond van Nederlandsche Architecten te Amsterdam, ne-
men met verschuldigden eerbied de vrijhei d het volgend onder 
Uwe geëerde aandacht te brengen : 

r  en meer  wordt ingezien de noodzakelijkheid dat bij  het tot 
stand brengen van de belangrijke bouwwerken van onzen tij d 
er  naar  gestreefd moet worden, dat deze aan de hoogste archi-
tectonische eischen zullen voldoen, zijnde deze bestemd om 
weer  te geven den stand van de hedendaagsche bouwkunst, en 
in hunne uiterlijk e verschijning uit te spreken de beteekenis van 
de ontwikkeling, de kracht en den kunstzin van een volk. 
s het voor  particulieren dus een eisch, dat zij  bij  de opdracht 

voor  eenigen bouw de keuze van hunne bouwmeesters, die de 
bouwwerken zullen ontwerpen en de uitvoering leiden, met 
voorstaande overwegingen rekening houden, in des te grooter 
mate rust deze verplichtin g op de Overheid, die in dezen in 
waarheid eene hooge roeping te vervullen heeft. 
Als een der  meest representatieve bouwwerken nu, waarvan 
het tot-standbrengen door  het k zal worden ondernomen, is 
zeer  zeker  te noemen het gebouw voor  de Tweede r der 
Staten-Generaal, zoodat ondergeteekenden van oordeel zijn, dat 
bij  een zoo belangrijk bouwwerk alle Nederlandsche architecten 
in de gelegenheid moeten worden gesteld, hun beste krachten 
aan dit onderwerp te wijden. 

Adressanten ontveinzen zich niet de groote moeilijkheden, zoo-
wel ten aanzien van den aard van het bouwwerk, als van de om-
geving waarin het zal worden gesticht, doch zij  meenen op goede 
gronden te mogen aannemen dat onder  de Nederlandsche archi-
tecten meerderen te vinden zullen zijn, in staat dit zoo belang-
rij k vraagstuk tot oplossing te brengen. 

e vraag nu aan wien onder  die architecten zoo eervolle op-
dracht kan worden toevertrouwd, zal te beantwoorden zijn door 
het uitschrijven van een openbare ideëen-prijsvraag, gevolgd 
door  een engeren wedstrijd, waartoe een zeker  aantal gekozenen 
uit den vóórwedstrij d zullen worden toegelaten. 
Tal van voorbeelden, vooral in het buitenland, zijnaante wijzen, 
waarbij  de verkregen resultaten eene aanbeveling voor  het stel-
sel van openbare prijsvragen zijn geworden. 
Er kan dan ook geen reden zijn aan het welslagen van de hier  be-
doelde ideeën-prijsvraag en eindwedstrijd te twijfelen, indien zij 
breed worden opgezet, en geregeld in overleg met de Permanente 
Prijsvraag-Commissie, die is ingesteld door  de bouwkundige 
vereenigingen, en adviseert op de grondslagen neergelegd in de 
Algemeene n voor  nationale bouwkundige prijsvragen. 

r  deze inzichten geleid, en ten volle overtuigd van Uwe be-
langstelling te dezer  zake, nemen ondergeteekenden de vrijhei d 
Uwe Excellentie met den meesten aandrang in overweging te 
geven, de Nederlandsche architecten in de gelegenheid te stel-
len in vrijen wedstrijd hunne krachten te geven aan de oplossing 
van het zoo beteekenisvolle vraagstuk der  stichting van een 
nieuw Gebouw voor  de Volksvertegenwoordiging, 

't Welk doende, enz.: 
Voor  het Hoofdbestuur der  tot Bevor-
dering der Bouwkunst: 

w.g. A.  G.Bzn., Voorzitter . 
.. J. , Secretaris. 

Voor het Genootschap „Architectura et Amicitia": 
w.g. PAU E , Voorzitter . 

.. . F. , Secretaris. 
Voorde Vereeniging ..Bouwkunst en Vriendschap": 

w.g. P. G. , Voorzitter . 
.. G. . Secretaris. 

Voor  den Bond van Nederlandsche Architecten : 
w.g. JOS. . Voorzitter . 

.. JON. , Secretaris. 
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Verslag der g op 5 i j l . 
Aanwezig waren de heeren: A . Salm GBzn., voorzitter, A . W. C. 

, J. W. , Alb . Otten, B. J. Ouëndag, Jan Stuyt, be-
nevens de Alg. Secretaris. 
Ten 2 ure kwam de heer  de Clercq ter  vergadering. 

G . e Voorzitter  deelde mede, dat 
van de aftredende , de heeren Alb . Otten 
en Jan Stuyt niet candidaat gesteld wenschen te worden; de 
heeren B. van Bilderbeek en J. van Wijngaarden hebben even-
eens bericht, dat zij  niet geplaatst wenschen tc worden op de 
lijst der  candidaten. e aanwezigen betreurden ten zeerste het 
heengaan van de heeren Otten en Stuyt; de eerste wenschte, om 
alleszins te billijke n redenen, niet op zijn besluit terug te komen; 
de tweede, de heer  Stuyt, zwichtte voor  de overweging, dat 
hij , die zich in het Bouwkundig Weekblad heeft uitgesproken 
als te zijn een tegenstander  van de , toch weer 
candidaat gesteld is, zoodat blijkbaar  de leden van de j hein 
toch als r  herkozen wenschen. n verband met 
dezen wensch der  leden, stelde de heer  Stuyt zich, onder  ap-
plaus der  aanwezigen, alsnog beschikbaar  als candidaat. 
Aangezien voor  de 5 open plaatsen 3 candidaten zijn (de heeren 
B. van Bilderbeek, S. de Clercq en Jan Stuyt) zijn deze heeren 
gekozen; voor  de 2 vacatures zal eene nieuwe verkiezing wor-
den uitgeschreven. 

S VA N T  OVE E E STA-

TUTE N EN . . , E -

. t praeadvies, waarvan den n 
een concept was toegezonden, werd besproken en vastgesteld. 

t is gepubliceerd in B. Weekblad 1914, No. 19, blz. 219 e. v. 
. . e verschillende punten, te behandelen 

op deze vergadering, welke 11 Juni a.s. gehouden zal worden, 
werden vastgesteld. 
Aangezien op dien dag 's middags de Effectenbeurs en de -
mansbeurs niet bezichtigd kunnen worden, maar  wel 's ochtends 
tusschen 10 en 12 uur, werd besloten 's ochtends deze beide ge-
bouwen te bezoeken; daarna gemeenschappelijk de lunch te 
gebruiken in het American , waarna te 2 uur  n.m. de Alg. 
Vergadering zal plaats hebben. Ten 6 ure n.m. gemeenschap-
pelijk e maaltijd in het American , en daarna, zoo noodig, 
voortzetting van de vergadering. 
Zie de Agenda op blz. 231. 

G E VA N . CONCEPT -

G 1914 T . e stukken werden nader  be-
sproken en goedgekeurd, waarbij  de Commissie van Financiën 
dank werd gebracht voor  haren velen en goeden arbeid. 

e stukken gaven geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. 
t r  kon zich zeer  goed vereenigen met de wen-

schelijkheid, door  de Commissie van Financiën uitgesproken, 
dat in het vervolg de begrooting in het najaar  werd opgemaakt 
en met 1 Januari van het nieuwe boekjaar  is vastgesteld; een 
groot bezwaar  in de tot heden gevolgde methode is, dat reeds 
een belangrijk deel van het jaar  verstreken is, wanneer  de be-
grooting voor  ditzelfde jaar  wordt goedgekeurd door  de leden. 
Getracht zal worden zoo spoedig mogelijk in dit gebrek te voor-
zien. 

t Jaarverslag der  Commissie en de Concept Begrooting zullen 
tegelijk met het Jaarverslag der . in het B. Weekblad gepu-
bliceerd worden. 

T G . n aansluiting aan het besluit der  vorige 
g (zie blz. 184) werd behandeld een 

concept antwoord der . op het t g , opge-
steld door  de desbetreffende commissie. t antwoord werd be-
sproken en in hoofdzaak goedgekeurd. e aanwezigen waren 
van meening, dat o.a. in verband met opmerkingen van de heeren 
B. van Bilderbeek. G. C. Bremer, A. . Freem, J. W. , 
W. F. C. Schaap en G. Versteeg, terecht ernstige bezwaren tegen 
het t in dit antwoord worden gemaakt; een der  belang-
rijkst e is wel, dat de e zich neergelegd heeft bij 
het besluit van de leden houthandelaren, dat een verbetering 

van de algemeene kwaliteit van het in ons land aangevoerde 
hout als uitgesloten moet worden beschouwd. 
n verband hiermede en met andere, in het antwoord genoemde 
bezwaren, kon het r  zich niet met het t ver-
eenigen, en kon het dan ook niet voldoen aan het verzoek der 
Commissie, haar  machtiging te verleenen, om zich tot de -
rin g te wenden met het verzoek de voorstellen der  Commissie 
ter  vervanging van de bestaande voorschriften omtrent "  in 
de verschillende „Algemeene Voorschriften"  te willen opnemen. 

t antwoord van het r  is gepubliceerd op blz. 222. 

. s hebben wij  medegedeeld, dat 
het Genootschap „Architectur a et Amicitia "  het initiatie f heeft 
genomen om te bevorderen dat een architectuur-museum ge-
sticht zal worden. e , uitgenoodigd om een tweetal leden 
aan te wijzen, die zitting zouden nemen in de Commissie tot 
nader  onderzoek vandit onderwerp, had hieraan voldaan en had 
benoemd de heeren Prof. J. F. r  en Jan Stuyt. e 
beide heeren waren uitgenoodigd op de -
rin g aanwezig te willen zijn en rapport over  de gehouden be-
sprekingen der  Commissie uit te brengen. 

t vraagstuk van het Architectuur-museum zal behandeld 
worden op de a.s. Alg. . Bij  het publiceeren van 
het prae-advies van het r  over  dit onderwerp komen 
wij  nader  op de besprekingen te dezer  zake in de -
vergadering terug. 

. G T E  1915. Van 

de Commissie van voorbereiding dezer  Tentoonstelling was het 
volgende schrijven ontvangen : , 

2 i 1914. 
Aan de Besturen van 

de  tot Bevordering der Bouwkunst, 
het Genootschap Architectura et Amicitia, de Ver-
eeniging Bouwkunst en Vriendschap, den Bond 
van Nederlandsche Architecten. 

Wel  Geb. Heeren. 
j  heb ik de eer  U mede te deelen, dat de 4 bovengenoemde 

Vereenigingen goedgekeurd hebben het voorstel der  Commissie 
van Voorbereiding eener . Bouwkunst Tentoonstelling 
1915 te Amsterdam, om in te gaan op het aanbod van B. en W. te 
dezer  zake. 

t aanbod bevatte als hoofdzaak het volgende: 
B. en W. zijn bereid den d voor  te stellen deze tentoonstel-
ling te subsidieeren met ƒ 5000 verder  zijn B. en W bereid het 
protectoraat over  de tentoonstelling te aanvaarden. n het Ste-
delijk m wordt beschikbaar  gesteld: beneden : de achter-
zaal met de zijgangen; boven : een 7tal zalen. 

e Commissie van Voorbereiding was van meening dat onder 
deze omstandigheid een , beperkte keuze tentoonstelling 
van enkele aCtueele groepen van bouwwerken kans van slagen 
heeft, en het verheugt haar, dat de 4 genoemde vereenigingen 
zich hiermede hebben vereenigd 
Zooals U bekend is hebben de 4 vereenigingen ende Afdeeling 
Amsterdam der j  tot bevordering der  Bouwkunst 
toezeggingen gedaan voor  een garantiefonds tot een totaal be-
drag van/2850. e samenstelling was als volgt: 

j  ƒ 750 
Afdeeling Amsterdam . . . „  100 
Architectur a et Amiciti a . . . „  1000 
Bouwkunst en Vriendschap . „  250 
Bond van Nederl. Arch 750 

ƒ 2850 
Voorzichtigheidshalve was door  de Commissie dit garantie-
fonds bij  B. en W. opgegeven als te zijn groot ƒ 2500. 

e bijdrage van Architectur a et Amiciti a groot ƒ 1000 was daarop 
gebaseerd, dat aan de . Tentoonstelling verbonden zou 
worden een lustrum Tentoonstelling van Architectur a et Ami-
citia. Waar dit vervallen moet door  de meer  beperkte omstandig-
heden, heeft Architectur a et Amiciti a terecht geen termen ge-
vonden, het volle bedrag te handhaven ; maar  werd aan de Com-

missie van Voorbereiding in overweging gegeven, de toezeggin 
gen voor  het Garantiefonds op billijk e wijze onder  de bouwkun 
dige vereenigingen te deelen. 

e Commissie heeft hieraan gevolg gegeven en de volgende 
verdeeling gemaakt: 

j  ƒ 900 
Afdeeling Amsterdam 100 
Architectur a et Amiciti a 500 
Bouwkunst en Vr 250 
Bond van Nederl. Arch. . . . . . 750 

/ 2500 
t zal der  Commissie zeer  aangenaam zijn, indien de -

schappij  en Architectur a en Amiciti a zich met deze verdeeling 
kunnen vereenigen. 

Waar nu de plannen voor  deze Tentoonstellling gelukkig een 
vasten vorm hebben aangenomen acht de Commissie het wen-
schelijk zich uit te breiden, ten einde een goede organisatie te 
kunnen voorbereiden en bij  B. en W. een compleet voorstel te 
kunnen doen, wat betreft het Bestuur  der  Tentoonstelling, even-
tueel Eerecomité en andere comité's enz. 
n verband hiermede verzoekt de Commissie U voor  Uwe Ver-

eeniging een tweede afgevaardigde in de Commissie te be-
noemen. 

Gaarne spoedig Uw antwoord tegemoet ziende, 

, 

Voor de Commissie van Voorbereiding 
der  Bouwk. Tentoonstelling 1915. 

 Secretaris, 
J. . 

t r  kon zich met de strekking van dezen brief ge-
heel vereenigen; evenzeer  keurde het goed, gezien de uiteenzet-
ting in den brief gegeven, dat het door  de . toegezegde be-
drag in het garantiefonds verhoogd zou worden van/750 (welk 
bedrag reeds was toegezegd) tot ƒ 900. 
Al s 2de afgevaardigde van de . werd gekozen de heer  Jan 
Stuyt, die de benoeming aanvaardde. 

G VOO T E GEBOUW VA N E E . 

e heeren J. W. , B. J. Ouëndag en J. Gratama, die het 
r  hadden vertegenwoordigd op de vergadering der 

besturen van de 4 bouwkundige vereenigingen, welke op initia -
tief van het Geu. Architectur a et Amiciti a 17 Apri l jl . heeft plaats 
gehad, brachten verslag uit omtrent het gesprokene. Op deze 
vergadering was (in aansluiting aan het besluit van de vergade-
rin g van A. et A. op 8 April , waarop de heer d t gespro-
ken heeft van „Officieel e kunst".) nader  onder  oogen gezien de 
wijze waarop een begaafd architect zou kunnen worden aange-
wezen, die bij  de g zou kunnen worden voorgedragen 
om belastte worden met het ontwerpen van het nieuwe gebouw 
voor  de Tweede r der  Staten-Generaal. en de uitvoering 
er  van zou leiden. 

e vergaderde besturen waren niet voor  het referendum, dat de 
heer d t en de vergadering van 8 Apri l wenschten. 
Bepaald was echter, dat het besluit van die vergadering geens-
zins bindend zou zijn voor  het Gen. Arch , et Amic, aangezien 
genoemde vergadering voor  het overgroot gedeelte uit geïntro-
duceerde leeken bestond. e besturen achtten het wenschelijk 
dat een ideeën wedstrijd, gevolgd door  een engeren wedstrijd 
onder  de besten van de ideeënwedstrijd, zou plaats hebben. 
Naar  aanleiding van deze meening had het Bestuur  van A. et A. 
een concept-adres aan den r  van Waterstaat opgesteld, 
welke concept in de g werd besproken 
en behoudens enkele wijzigingen werd goedgekeurd. Tot die 
wijzigingen behoorde de toevoeging, dat niet alleen de particu-
liere architect, maar  ook de ambtenaar-architect in deze prijs -
vraag zou mogen meedoen, wanneer  hiertegen ten minste door 
bijzondere omstandigheden (bijv . doordien de ambtenaar  deel 
heeft genomen aan de voorbereiding van den prijsvraag) geen 
bezwaren bestonden. 
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Afb . 9. Eenvoudige zwerfsteenen dekken het graf van den bekenden Trip , den man die zoo krachtig geijverd heeft, kunst te 
brengen in de begraafplaatsen te . 

Aangezien het echter  een der n bekend was 
geworden, dat zeer  veel haast gemaakt moest worden met het 
indienen van een dergelijk adres, omdat de r  en 
de desbetreffende Tweede r Commissie spoedig een 
nadere beslissing over  dit onderwerp zouden nemen, werd 
besloten de heeren S. de Clerq en J. Gratama te benoemen 
als afgevaardigden der , die genoemde Commissie en de 

r  zouden bezoeken en de wenschelijkheid van een 
ideënwedstrijd, met engeren wedstrijd nader  zouden betoogen; 
terwij l tevens getracht zou worden het adres der  4 bouwkun-
dige lichamen met den grootsten spoed onderteekenden verzon-
den te krijgen (zie het adres op blz. 232). 

50 G BESTAAN  VA N E J v. . -

N . t 50 jari g feest heeft 6 i plaats gehad; het 
r  had besloten zijn gelukwenschen aan te bieden 

en benoemde hiertoe zijnen Voorzitter , den heer  A. Salm G Bzn 
als afgevaardigde, die de benoeming aanvaardde. e beide 
overige Amsterdamsche n waren verhinderd; 
de heer  Jan Stuyt kon dien dag niet in Amsterdam zijn, terwij l 
de heer  B. J. Ouëndag reeds in andere functie aan het feest deel-
nam, na nu-1 ij  k als lid van het bestuur  van de . 

WW] 

ml 

. 

E T 
door . J. VA N  VEN , 

met afbeeldingen naar  foto's van . , 

n bij r  e. a. 

(Vervolg van blz. 227. Slot.) 

et kerkhof mag toch niet prediken van ijver -
zucht en maatschappelijke verdeeldheid! 
Naast de groote familiegraven en mausoleums, 
die geheel omgeven door  park of groen bizon-

dere eischen stellen, wilde men meer  regelmaat en 
daardoor  schoonheid brengen in de lange rijen rabat-
tengraven. 
Nil novi sub sole, want toen na s heldenlied 
omstreeks 600 het opwerpen van aardheuvels in zwang 
kwam, trachtten de Grieken elkaar  in naijver  zóó te 
overtreffen, dat de wijze Solon reeds beperkende be-
palingen maakte en vaststelde, dat de grafheuvel niet, 
hooger  mocht zijn dan tien man in dri e dagen konden 
opwerpen. 
En heeft na het einde der  4e eeuw een s Phale-
reus geen strenge wet uitgevaardigd tegen de hand over 
hand toenemende grafluxe, welke het nageslacht een 

Afb, 10. e eenheid in de veelvuldigheid op het Jodenkerkhof te . 

valsch beeld zou geven van de welvaart, die steeds af-
nemende, de bevolking verarmde? 
En zouden wij  dan ook zonder  te vervallen in het 
andere uiterste om alleen eenvoudige zuiltjes en tafel-
vormige gedenkteekerien te plaatsen de bepalingen 
niet nakomen, zooals die door  de begraafplaats direc-
ties, gesanctionneerd door  de stedelijke regeering, thans 
van kracht zijn in vele e plaatsen ? 
Zoo laat ik hier  onvertaald de vier  eischen volgen welke 
op 21 Apri l 1913 voor  het r  Südfriedhof gefor-
muleerd zijn in: 
. e Grabstellen dürfen nicht eingefriedigt werden. 
. An Stelle der  Grabhügel dürfen nur  Beete angelegt 

werden. 
. e Grabmaler  dürfen nicht die ganze Breite der 

d einnehmen, und es darf die e von 2.50 . 
nicht überschritten werden. 

. Zeichnungen der  Entwürfe n zu den Grabmalern vor-
her bei der  Verwaltung des Südfriedhofs im e 
von 1: 20 einzureichen. 
Zoo wordt getracht het oord der  dooden een, ook onder 
normale belichting, stemmingsvol karakter  te geven, 
waar  de afgestorvenen na den strij d van onrust in het 
leven een plaats van eeuwige vrede ontvangen, en de 
levenden tot toeven worden genood; die, na een uur  ge-
wij d aan de smart der  scheiding, zich, door  de harmonie 
van natuur  en kunst verheven, door  de wijdin g van het 

kerkhof gesticht, weer  tot den dagelijkschen arbeid 
terug keeren. 
Een van de oorzaken, welke aan de stemming nog al te 
veel afbreuk doen. is het gebruik van zeer  veel gepolijst 
of blank geslepen zwart Scandinavisch graniet. r  is 
het niet de plaats uitvoerig de vooroordeelen op te som-
men tegen de adjectieven, welke deze steensoort vooraf 
gaan. Slechts zij  hier  iets aangestipt van de kleuren-
werking. 
Zooals op elk kerkhof behoort (helaas niet overal is het 
te vinden) de omgeving van ieder  gedenkteeken te be-
staan uit een wand van struiken en altij d groene 
heesters. 
Waar het nu algemeen bekend mag worden veronder-
steld, dat de verschillende kleuren het voornaamste 
hulpmiddel zijn om de voorwerpen te zien, dus te waar-
deeren, zoo ontgaat ons dus veel van mogelijke vormen-
schoonheid, wanneer  het onderscheid tusschen voor-
werp en achtergrond niet scherp is te trekken. s 
door  dit contrast komen niet alleen de afzonderlijke 
deelen van een gedenkteeken tot hun recht, doch dik-
wijl s wordt ook de schoonheid van het geheel in niet 
geringe mate voor  ons oog verhoogd. 

f zwarte voorwerpen kaatsen echter  weinig of geen 
licht terug, en zoo is het te begrijpen, dat dofzwarte gra-
nietmonumenten, geplaatst tegen donkere wanden niet 
zeer  de aandacht tot zich trekken. 
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Afb . 11. Een harmonische ri j  van zandsteenen grafmonumenten 
. Systeem Balcke. 

t is natuurlij k in lijnrecht e tegenstelling met de be-
doeling, waarmede de nazaten het monument hebben 
opgericht voor  den afgestorvene; en daarom heeft men 
de levenlooze werking van het doffe zwart trachten op 
te heffen door  de steen te polijsten. h toen kwam 
men van kwaad tot erger, daar  gepolijste vlakken als 
spiegels werken en nu de scherpe kanten der  vlakken 
lijnen snijden in het groene vlak van heesters, zoodat 
nooit een harmonisch geheel verkregen wordt, maar  het 
grafteeken in zijn blanke vlakken met goudletters-
inscripti e al te dikwijl s uitgalmt, wat op bescheiden 
toon tot ons had moeten komen. 
n d is men dan ook weer  teruggekeerd 

tot de vele inheemsche steensoorten en het groene gra-
niet uit den , 't Odenwald, het Fichtelgebergte en 

in het model kerkhof te 

Afb. 12. Een modern familie grafteeken in het model kerk-
hof te Stettin. 

de , de grijsblauwe, don-
ker- en zwavelgrijze soorten van 
kalk en zandsteen, zijn gebleken 
waardevol kerkhof materiaal te 
zijn, dat uitstekende eigenschap-
pen bezit. 
Wel is er  door  de fabrikanten te-
gen deze beweging een levendige 
actie gevoerd, wèl beweerde men 
boudweg, dat de nieuw gebruikte 
grondstoffen niet tegen de wisse-
lende weerstoestanden bestand 
waren, doch de oude kerkhoven, 
die ik in n en r  be-
zocht, waren daar  om overtui-
gend het tegendeel te bewijzen, 
terwij l vooral Pommeren in zijn 
oude graf kruizen van ijzer  en 
hout, de jonge nationale industri e 
der Friedhofskunst krachti g 
steunde, 
En blijven de geslepen graniet-
monumenten altij d iets behouden 

wat hen vervreemdt van de omgeving, op de gebeitelde 
zandsteen zet zich al heel spoedig het patina van het 
oude en een bezoek aan die oude doodenakkers met hun 
grauwe en groenig beslagen rustige grafteekens leert 
ons met Fénelon getuigen: 
„O n gagne beaucoup en perdant tous les ornements 
„superflu s pour se bomer aux beautés simples faciles, 
-claires et négligés en apparence". 
Veel zou nog aangevoerd kunnen worden over  de groote 
familiegraven, en hun omgeving, over  het nieuwe pro-
bleem der  urnenlagen, over  parkaanlegen geometrische 
kerkhofontwerpen en ook over  de beplanting der  gra-
ven, want ten e heeft reeds gezongen: 

Bloeit gij  peonies, viooltjes, seringen 
Schudt o, gij  takken uw goud' regen zacht! 
Blijf , kamperfoelie! den lijksteen omringen 
Tot hij  verdwijn t in een bloeiende pracht. 

Blink t er  en geurt er  gij  heerlijke rozen 
k gemengeld in sneeuwwit en rood! 

Zoo heb ik r  eens van schoonheid zien blozen. 
Zóo zien verbleken in 't uur  van den dood! 

Veel te dikwijl s plant men echter  tuinplanten, die met 
hun opvallende kleuren ook de harmonie van een overi-
gens stemmige steenenrij  kunnen verbreken, en de 
natuur  geeft ons in ericasoorten en varens, in viooltjes, 
en maagdenpalm, in lelietjes der  dalen en klimop, in 
nog zoovele stemmig-liefelijke bloemen en plantjes, een 
materiaal, dat ons de pralende pracht van pot en perk-
planten geheel kan doen missen. 
Ook dit onderdeel der  kerkhofkunst — vaak overge-
laten aan kleine tuiniertje s verdient volle aandacht 
van hen, die onze dooden akkers weer  willen verheffen 
tot oorden van herdenking, natuur  en kunstwaardeering. 
En dan mogen voorzeker  ook de vogelbronnen en de 
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voedertorentjes niet vergeten worden, want het moet 
den bezoeker  overal verkondigd worden door  de om-
geving, dat de natuur  predikt van een leven uit den 
dood en een ernstige vermaning ons leert: Ce que 1'on 
sême ne peut prendre vie que par  la mort" . 
Zoo heb ik een blik geworpen in veel wat mij  tot vragen 
bracht bij  mijn bezoek aan de oude en nieuwe kerkhoven 
van r  en , f en Stettin 
Stockholm en Jönköping. 

r  het meest verschuldigd ben ik toch wel aan den 
heer  Balcke, directeur  van de stedelijke begraafplaatsen 
te , die als één van de energieke voormannen der 

e beweging mij  veel nieuws mededeelde op 
onzen rondgang. 

e het nu bij  ons is ? . . . . k heb hier  nog geen grondige 
enquête ingesteld, zou dit ook liever  overlaten aan 
meer bevoegde autoriteiten, doei; wat ik in enkele 
dorpen zag deed me levendig herinneren aan de woor-
den van Stettins kerkhofdirecteur g toen hij 
ironisch vertelde: „Al s men een kerkhof moet aanleg-
gen, dan neemt men eenvoudig een perceel akkerland, 
laat dit door  den landmeter  rechthoekig in rabatten ver-
deelen, zendt aan den districts-scheikundige een aard-
monster  en als men iets heel bijzonders wil doen, dan 
mag de stadstuinman eenige laanboomen langs de paden 
zetten. Als dan een waterleiding is aangelegd.... is het 
kerkhof klaar! " 
Wellicht ware het voor t een dankbaar  veld 
van arbeid; en althans zou het aanbeveling verdienen 
een prijsvraag uit te schrijven voor  een aan moderne 
schoonheidseischen beantwoordend kerkhof. 
Wellicht heeft ook dit, evenals . s artikel 
mij  tot schrijven bracht, voor  anderen de waarde eener 
aanleiding eens iets mede te deelen over  speciaal vader-
landsche kerkhoven en . . . . toestanden, naar  ik hoop 
bevestigend wat het e congres d'Ar t Public"  in de 
2e sectie geformuleerd heeft in: „Ces cimetières doi-
vent être dans leurs ensemble expressifs de dignit é 
pour  1'hommage public aux morts de la commune." 

, 28 October  1913. 

P E  E N T S B O U W -
S . 

'3 

ja al het enthusiaste geopponeer  tegen den voor-
n parlementsbouw stel ik me voor  hier 

e trachten de beteekenis daarvan te ontleden. 
'Toen „d e Groene"  van vij f autoriteiten gelijk-

gezinde antwoorden kreeg op de vraag, of de overheid 
den bouw van een Parlement aan een particulier  mocht 
opdragen, scheen de twijfe l opgeheven die in de vraag 
lag. t ook de minister  zich altij d die vrijhei d bleek te 
hebben voorbehouden verwonderde niemand. Of echter 
dat „mogen"  gewenscht is werd, voor  zoover  mij  bekend, 
nog door  geen schrijver  onderzocht. 

r  de vier  bouwkundige vereenigingen, die den mi-
nister  voor  een prijsvraag een adres zonden, wordt er 
overheen gepraat. Nadat gezegd is, dat er  meer  en meer 

Afb . 13. Een modern grafteeken van grijsblauw zandsteen in 
het model kerkhof te Stettin. 

naar  gestreefd wordt dat „belangrijk e bouwwerken" 
„aan de hoogste architectonische eischen zullen vol-
doen"  wordt aan particulieren de eisch gesteld hiermee 
rekening te houden bij  _de keuze van hunne bouwmees-
ters"  en .in des te grooter  mate rust deze verplichtin g 
op de overheid". 
n de volgende alinea wordt nu zonder  verder  betoog 

aangenomen, dat de eenige weg daartoe een prijsvraa g 
is. Alsof dus de adressanten nooit van het bestaan van 
rijksbouwmeesters gehoord hadden. r  juist daar-
over  ging het heele debat, dat de vraag van „d e Groene" 
bedoelde. s er  een vaste connectie van bouwheer  en 
bouwmeester  gewenscht of mag de bouwheer  voor  elk 
geval een ander  nemen. Sterker, zeggen de bouwkundi-
gen, hij  moet voor  elk geval een ander  nemen! 

r  is het nu werkelij k waar, dat de keuze door  een 
jur y uit prijsvraagontwerpen zooveel voordeelen biedt; 
of dient eigenlijk die prijsvraagmethode tot het vinden 
van een onbekende daar, waar  de bouwheer geen beter 
middel heeft om den architect te vinden die voor  hem 
het bedoelde aan zijn hoogste eischen zal laten voldoen? 

j  schijnt het toe, dat een vroegere connectie meer  kan-
sen biedt dan de tamelijk toevallige voorkeur  van een 
toch altij d oppervlakkig prijsvraagontwerp, een ont-
werp, waarbij  het nu eenmaal onmogelijk is om van de 
eene voorloopige schets over  de andere op te klimmen 
tot de benadering van alle eischen van den bouwheer. 

r  behalve deze betwistbare reden is er  een andere 
waarom m.i. de overheid een dergelijken bouw niet mag 
opdragen aan anderen dan haar  vasten bouwmeester. 
We mogen aannemen, dat er  voorloopig zoo'n vaste 
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bouwmeester  is, om de doodnuchtere reden, dat zoodra 
een zeker  bedrag jaarlijk s verbouwd wordt, elke bouw-
heer  er  niet meer  aan denkt voor  elk geval een nieuw 
architect te zoeken, omdat — hij  hun samen meer, ja 
misschien meer  dan 't tienvoud zou moeten betalen. 
Zulk e bouwheeren hebben daarbij  gewoonlijk zooveel 
bezittingen, dat reparatie's en verbouwingen (en daar 
gaat het hier  om) reeds om der  will e der  continuiteit in 
eene hand moeten blijven. 

n vasten bouwmeester  heeft dus elk groot lichaam, 
en zoolang de overheid actief optreedt, ook zij. Nu mag 
aan dien man moreel gesproken niet onthouden worden 
wat hij  het liefst zou doen. En practisch is ook het 
eenige gevolg van het onthouden van buitengewone op-
drachten: dat de rijksbouwmeester  geen artist zal zijn, 
hij  toch alleen wordt ongeschikt geacht, terwij l tal van 
architecten zonder  zijn ervaring worden opgeroepen. 
Onthoudt uwen ambtenaren het beste werk en ge hebt 
geenerlei aanspraak meer  op goed werk ; gij  hebt zelf 
erkend, en bazuint het rond, dat uwe vaste architect 
minderwaardig is, wat weer  op latere sollicitaties in-
vloed heeft, zoodat de hoop zelfs is uitgesloten, dat ge 
ooit een.beteren krijgt . A l „mag"  het dus juridisch , het 
is van sociaal belang dat de moraliteit hier  bovendrijft . 
Of, de vaste betaling van den bouwmeester  is zóó voor-
deelig, dat ge op het idéé komt hem maar  door  een op-
zichter  te vervangen. Zoo schijnt althans de minst felle 
der  „Groene"  autoriteiten, onze rijksarchivaris , te den-
ken, als hij  schrijft , dat voor  het bouwen van een nieuwe 
kerk kerkvoogden niet zullen kiezen „hu n gewonen 
bouwkundige, die belast is met het onderhoud en het 
doen van herstellingen en veranderingen in hun kerk." 

r  dat is principieel een ander  geval. n dat geval 
verkeert de overheid niet, zij  bouwt en verbouwt voort-
durend. e heer  S. r  zegt: „Gemeentebesturen 

zullen den bouw van een nieuw stadhuis allicht 
niet opdragen aan den ambtenaar, die gewoonlijk brug-
gen en scholen bouwt." 

t is de kern van de zaak: wie gewoonlijk scholen 
bouwt kan toch geen monument bouwen; „een der 
meest representatieve bouwwerken", zeggen de vier 
bouwkunstvereenigingen. Ten onrechte. Scholen en 
bruggen zijn waarlij k veel representatiever  dan één 
parlementsgebouw, zegge twee gevels eener e 
verbouwing. n die fossiele bouwkunstopvatting, dat 
alleen groote gebouwen aan de hoogste eischen moeten 
voldoen, in dat reactionnaire streven om boven de 
ambtelijk e en „burgerlijke "  bouwkunde een aparte mo-
numentale kunst te stellen, in die gedachtenwereld der 
academische bouwkunst is deze beweging gesproten 
om aan onze ambtelijke bouwmeesters hun laatste kans 
te ontnemen. 
Neen, de parlementsbouw mag niet aan 's rijk s vaste 
bouwmeesters ontnomen worden. Acht de minister  de 
huidigen ongeschikt, te oud, te veel genegeerd, hij  be-
noeme er  andere, maar  de leiding onzer  rijksgebouwen 
beruste bij  hen, die in staat zijn ook een vergaderzaal 
voor  de Tweede r te bouwen. Alleen langs dien 
weg zal aan particulieren het voorbeeld gegeven kun-
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nen worden van goed bouwen in 't klein. Alleen wan-
neer  uit de allerbesten der  Nederlandsche architecten 
onze ambtelijke bouwmeesters voortkomen is er  hoop 
dat „d e belangrijke bouwwerken van onzen tijd" , zoo-
als de vier  vereenigingen vragen, „weergeven den stand 
der hedendaagsche bouwkunst."  Alleen door  het voor-
beeld der  overal verspreide kleine werken, „bruggen 
en scholen", is het mogelijk dat alle belangrijke bouw-
werken, en dat zijn niet alleen kerken en paleizen, maar 
vooral fabrieken en hotels, dat al die werken van de 
moderne stad en 't vervormde platteland, dat al die 
winkels , stations, schouwburgen, viaducten, villa's, 
sanatoria, den stand weergeven der  hedendaagsche 
bouwkunst. Wie ooit aan kunstgeschiedenis deed weet 
dat bouwkunst van bepaalden tijd , z.g. stijl zich niet 
vertoont aan „belangrijk e bouwwerken"  alleen, maar 
aan alles, aan het nietigste vaak zuiverder  dan aan 
het grootste, aan het alledaagsche natuurlijk  duide-
lijke r  dan aan het buitengewone, het alleenstaande 
geval. Wat dus hedendaagsche bouwkunst zal heeten 
moet aan het hoogste maar  vooral aan het laagste blijken 
en dat kan niet bevorderd worden door  nog eens het 
oude twistvuur  op te rakelen tusschen „Schoone Bouw-
kunst"  en Utiliteitsbouw. e hedendaagsche of moderne 
bouwkunst erkent dergelijke academische onderver-
deelingen niet. Zij  stelt dezelfde eischen aan een Cen-
traalstation en een , aan een Transfor-
matorhuisje of een Stadion. Zij  wijst geen enkel soort 
bouwwerken aan als onbelangrijk, als goed voor  den 
eigenbouwer, zij  verlangt dat in alles één geest van ver-
zorgde doeltreffendheid tot uiting komt. 

r  dus is een beweging die -representatieve 
bouwwerken"  apart behandeld wil zien, gevaarlijk in 
haar  aanval op de veel bouwende ambtelijke architec-
ten, waarvan zij  allerminst de qualiteit wil verbeteren, 
wier  post zij  voor  werkelij k groote bouwmeesters voor-
goed wil sluiten en wier  werk dus slechter  en slechter 
moet worden. 

, 12 i 1914. P. J. S . 

E E E 
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len onbekende schenkt 250.000 gulden voor  een 
nieuwen schouwburg in . t is een 
daad, die getuigt niet alleen van mildheid, 
maar  vooral van juist begrip van den gever, 

daar  de schouwburg, het theater, in alle tijden ge-
weest is en zal blijven de plaats, waar  het volk tezamen 
kan komen en deelachtig kan worden de gedachten en 
uitingen van diegenen, die een groote plaats innemen in 
het cultuurleven van elk volk. 

e primair e daad der  schenking blijf t dus voor  mij  een 
schoon bewijs van een juist begrip van den schenker. 
Thans de verwerkelijkin g en de gevolgen van die daad. 

e gever  stelde zich in verbinding met den bouwmeester 
J. A. G. van der  Steur, een keuze, die zeer  begrijpelij k 

is, daar  de groote arbeid bij  den bouw van het Vredes-
paleis aan dezen architect veel bekendheid schonk. 

e heer  Van der  Steur  maakte plannen voor  zijn last-
gever; ten minste logisch is het, dat de bouwmeester  dit 
persoonlijk doet. 

e plannen zijn aan den d van m gezonden, 
die zeer  terecht publiciteit gaf aan het geval en de plan-
nen gedurende dri e dagen exposeerde. 
Geen stroomen van nieuwsgierigen verdrongen zich, 
om het ontwerp van den nieuwen tempel te zien, doch 
slechts enkelen gaven blij k van hunne belangstelling of 
nieuwsgierigheid. Waarom ook? e kranten vertoonden 
terstond een perspectivische teekening (veel beter  dan 
de origineele) en vermeldden, dat ook de deskundigen 
vol lof waren over  het ontwerp. n was dus gerust en 
kon verder  genoegelijk kibbelen over  de vraag, wie de 
schenker  wel zou zijn, en waarom hij  het geld niet liever 
voor  een sanatorium had gegeven. 

n vergeet daarbij , dat een sanatorium voor  het volk, 
dat behoefte heeft aan geestelijke verheffing, juist in een 
schouwburg verwerkelijk t kan worden. 
Was de bouwmeester, die de opdracht ontving, zich 
bewust van wat hij  het volk zou kunnen geven? 
We hebben thans geen andere maatstaf dan zijn voor-
loopig ontwerp. n acht moet hierbij  genbmen worden, 
dat het terrein voor  het gebouw bestemd, te smal is om 
te kunnen voldoen aan een ontwikkeling in de breedte, 
wat feitelij k een hoofdvereischte voor  een schouwburg 
is. r  bewees niet Garnier, toen hij  de groote opera 
in Parij s schiep, dat niettegenstaande de geringe front -
breedte, die gegeven was, een kunstwerk van den eersten 
rang kon ontstaan? Niet in de afmetingen of de kostbaar-
heid ligt de verdienste van de groote opera, doch in den 
modernen geest, die eruit straalt, en die nog volkomen 
beantwoordt aan de moderne eischen van ruimtekunst. 
Beantwoordt nu het ontwerp voor  den nieuwen schouw-
burg aan de eischen, die, in verband met de verheven 
strekking van zulk een gebouw, gesteld mogen worden ? 
Neen. Op gevaar  af weder  gerangschikt te worden onder 
hen, die persé het werk van een collega afbreken, moet ik 
ontkennen, niet uit behagen om te ontkennen, maar  om 
aan te sporen tot meer  licht in deze zaak, met het oog 
ook op den korten termij n van beraad, die door  den 
schenker  is toegestaan. 

e toch heeft recht op het beste, en dit werd niet door 
den bouwmeester  gegeven. 

l het ontwerp natuurlij k een voorloopig ontwerp 
is, behoort het toch in kiem te bevatten de idee, de 
schoone gedachte, die de ontwerper  bezielde tot zijn 
werk. 
Wanneer  het voorloopig ontwerp die gedachte niet tot 
uitin g brengt, dan kan een definitief ontwerp veel 
knappe gedachten in zich hebben, maar  een kunstwerk, 
dat ontroering wekt en een belofte in zich heeft voor  de 
toekomst van de kunst, wordt het nooit. t is daarom 
volkomen veroorloofd een voorloopig ontwerp te criti -
seeren. 

t voorloopig ontwerp wekt geen ontroering. Wekte 
het ontroering dan zou ik het niet meer  ontleden, doch, 

met mogelijke gebreken, als een kostbaar  bezit onaan-
getast laten. 

t ontwerp voor  den n Schouwburg is 
integendeel van een burgerlijk e plompheid met quasi 
allure, zonder  rythmiek of vormenspraak, zonder  ruim -
tebegrip. 

t terrein is in de eerste plaats een verwijdin g van 
een breeden verkeersweg en in de allerlaatste plaats een 
plein, hoewel Wilsonsplein geheeten, want het restee-
rende gedeelte is een doode hoek, die nooit de werking 
van een plein zal kunnen krijgen . 
s bij  ligging aan een plein geleding in verschillende 

zelfstandige partijen mogelijk, een verkeersweg vraagt 
een vlakke rythmische behandeling van den gevel, waar-
door  het voor  het oog mogelijk wordt er  langs te glijden 
in de richtin g van den verkeersweg. e verkeersweg 
is numero een. t gebouw heeft zich daaraan aan te 
passen. 

t ontworpen gebouw stoort het bewegingsbegrip, dat 
in den weg is uitgedrukt . 

e gebogen middenpartij , ook voorkomend bij  enkele 
moderne e schouwburgen, is zelfs bij  die veel 
grootere afmetingen als onschoon te veroordeelen, en 
bij  dezen kleinen schouwburg burgerlij k door  de groote 
pretentie van dien vorm, en de versnippering van den 
gevel, die eruit volgt. e vierkante traptorens met 
ronden kern, bekroond door  koepels, alle lompe vormen 
met veel pretentie, verbrokkelen den voorgevel nog 
meer, niet alleen het gevelvlak, doch vooral de werking 
tegen de lucht. 

n vraagt zich af: „heeft de heer  van der  Steur  zich 
wel persoonlijk bemoeid met het ontwerp? t hij 
niet tijdens zijn afwezigheid een ander  procurati e ge-
geven?" 

t teekenwerk zou het doen geloven. En als dit ver-
moeden juist is, dan wijst alles erop, dat zijn procura-
tiehouder  het nog niet eens alleen gedaan heeft. e zij-
gevels zijn door  klerken behandeld. 

e procuratiehouder  als man van gewicht voorzag den 
voorgevel van een fier  basement, klassiek geprofileerd. 

e eerste klerk voltooide dit basement, ook nog even 
om den hoek ter  breedte van den toren; doch toen 
kwam een tweede klerk , die veel over  rationalisme in 
de bouwkunst had gelezen en ook de ontwerpen had 
gezien van het e stadhuis, waarbij  de zij-
gevels veel armer  behandeld waren dan bij  den voor-
gevel ; en deze tweede klerk liet het basement verder  in 
den zijgevel vervallen, liet kleine raampjes in armoedige 
kleedij  in het gevelvlak dansen, maar  zorgde er  voor 
toch vooral rationeel te zijn; vooral de inwendige ruim -
ten laten zien, dacht hij , en vlakke latijen boven de ra-
men, want toute forme qui j  vergat echter, 

dat er  ook rythro e en orde bestaat en overeenstemming 
van vormenspraak. 
Een beschrijving van een zoo gecompliceerd gebouw 
als een schouwburg te geven, is niet goed mogelijk. e 
bedoeling is dan ook alleen een roep te doen hooren 
om licht. A l schrijven de plaatselijke bladen, dat ook 
deskundigen het ontwerp zeer  roemen, dan moet toch 
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dezen deskundigen ontgaan zijn, dat juist het feit, dat 

het beschikbare terrein zich naar  achteren verbreedt, 

door  den ontwerper  dankbaar  gebruikt had kunnen 

worden, om door  ontwikkeling en geleiding naar  achte-

ren een vergoeding te vinden voor  de geringe front -

breedte, die hem gegeven was. Bovendien was uit prak-

tisch oogpunt een vergrooting der  kleedruimten en 

ruimt e voor  requisiten zeer  gewenscht geweest. t 

schoone kon zich dus aan het nuttige paren. 

t inwendige moest natuurlijk , in verband met de 

bescheiden bouwsom, beknopt wezen. e vereischte 

beknoptheid heeft echter  dusdanig den derden klerkmet 

anders zoo breeden blik in de war  gebracht, dat hij  alles 

in het werk gesteld heeft om de ruimteontwikkelin g tot 

een minimale uiting te brengen. 

e hoofdtrappen zijn hierdoor  niet geworden belang-

rijk e beëindigingen van de gangen, door  openligging 

gevend een idee van veiligheid en ruimte, doch zij  lig-

gen onder  45° verstopt in de hoeken, door  nauwe door-

gangen te bereiken. En dan cirkelvormige trappen in 

een schouwburg? Zou hij  (de derde klerk ) geregeld langs 

een wenteltrapje naar  zijn bureau gaan, en dikwijl s 

droomen van groote wijde wenteltrappen? 

s het wonder, dat de jongste bediende, die aan de 

eigenlijke zaal meewerkte, het slachtoffer  werd van dé 

veelvuldige bezoeken, die hij  met zijn vrienden aan 

bioscopen en aan .Flora"  bracht. e kwam hij  anders 

aan de gerekte zaal zonder  intimiteit , en over  de volle 

lengte zoowel als over  de breedte voor  een derde deel 

overbouwd door  de betere rangen, zoodat de toeschou-

wers in de benedenzaal, zwaar  beschut en bedrukt, ge-

doemd zijn het licht te ontberen. 

Ook deze klerk had ruimtevrees, maar  hij  had nog een 

andere eigenschap: .hij  zag geweldig op tegen bestuur-

ders en regeerders van destad". Voor  dezen ontwierp hij 

.boxes"  met hooge ruggen vlak boven de verdrukten in 

de benedenzaal. Achter  deze .boxes"  nog vele rangen 

voor  gewone menschen, die meer  van den achterwand 

van de doozen der  regeerders te zien zullen krijgen dan 

van het gebeuren op het tooneel; maar  daarvoor  mogen 

ze dan ook in het gevolg van de regeerders zitten. 

Er is nog veel meer  onmodern en ondemocratisch in het 

ontwerp van den jongsten bediende. 

e gaanderijbezoekers hebben hun eigen ingangen en 

trappen. j  had gelezen na een grooten brand in een 

grooten schouwburg, dat elke rang zijn eigen ingang en 

trap moest hebben, en hij  zorgde ervoor, dat in dit ge-

bouw elke 50 gaanderijbezoekers hun eigen ingang en 

monumentale trap hebben. En aldus onder  de vaan 

van veiligheid in den Schouwburg, zorgde deze aristo 

in den dop ervoor, dat de gewone man de foyer  niet 

komt bevolken. 

Eigenlijk heeft de foyer  den ontwerper  de grootste kool 

gestoofd. Om die te verruimen kreeg het gebouw zijn 

dikken buik, versierd met eenige balkonnetjes bij  wijze 

van vestzakjes; en inwendig heeft die dikk e buik zooveel 

plaats noodig, dat het onmogelijk is van den rechter-

gang naar  den linkergang te komen, zonder die buik te 

passeeren. 

r  deskundigen hebben zich vol lof over  het ontwerp 

uitgesproken. 
J. B. VA N . 

. 
(Vervolg van blz. 230. Slot). 

n het voorgaande is getracht uiteen te zetten, hoe 
I door  de absoluut onvoldoende opleiding van Opzich-
I ters en Teekenaars, de onbemiddelden onder  hen — 
| zij, die zich uit finantieele onmacht niet tot bevoegde 

en hoogstaande leerkrachten kunnen wenden — bij  allerlei twij -
felachtige onderwijs.zaakjes"  terecht komen. 
Zóó was de toestand tot aan het tijdsti p van de stichting der  mid-
delbare technische scholen te Amsterdam, Utrecht en t 
en zoo is de toestand vrijwe l nog. Tot aan bedoeld tijdsti p ont-
kende niemand de dringende behoefte aan goede opleiding voor 
opzichters en teekenaars, terwij l toch — ook van overheidswege 
— maar zeer  weinig tot voorziening werd gedaan. n de staats-
begrooting van 1908 b.v. werd ƒ 1.492.829.— uitgetrokken voor 
de bevordering van technisch onderwijs en wel ƒ 799.329.— voor 
hooger-, ƒ637.500.— voor  lager- en slechts ƒ56.000.— voor  mid-
delbaar  technisch onderwijs ; tegen 53.50 o/o voor  hooger- en 
42.75 o/o voor  lager  technisch onderwij  s, werd dus slechts 3.75 **/o 
van het totale bedrag voor  middelbaar  technisch onderwijs be-
steed ; in de Staatsbegrooting voor  1914 werd uitgetrokken voor 
hooger  technisch onderwijs ƒ 1.000.000.—, of 44 «/o ; voor  lager 
technisch onderwijs ƒ1.000.000.— of 44 o.0 en voor  middelbaar 
technisch onderwijs ƒ 275.000. of 12 "o van het totaalbedrag. 
A l is de verhouding tusschen de verschillende percentages van 
1908—1914 wel een weinig juister  geworden, van goede verhou-
dingen spreken deze cijfers toch nog allerminst. Aan de oplei-
ding voor de opzichters en teekenaars, die zeer  beteekenende 
werkersgroep in de hedendaagsche productie wordt — de be-
grootingsbedragen toonen het aan — nog te weinig aandacht 
geschonken. 

e zonen van onvermogende ouders, voor  zoover  zij  niet wonen 
in of nabij  de enkele steden,waarin een . is gesticht, zijn ook 
thans nog aangewezen op particulier e ondernemingen, waar  zij 
hun dikwijl s zuur  verdiend studiegeld offeren, om daarvoor  niet 
zelden te ontvangen een opleiding van leerkrachten, die intellec-
tueel in geen enkel opzicht boven hen staan. 

r  ook is de Algemeene Nederlandsche Opzichters- en Teeke-
naarsbond van oordeel, dat de voorziening in de behoefte aan 
opleiding van opzichters en teekenaars — voor  zoover  die thans 
met staatssteun plaats heeft — niet in de meest gewenschte rich-
ting wordt geleid. e Bond is tot dat oordeel gekomen op grond 
van het volgende: 
le. wij l het onderwijs aan de tegenwoordige middelbare tech-
nische scholen te weinig verband houdt met de zoo noodige 
practische vorming der  leerlingen, en 
2e. aangezien de stichting van zoo grootsche en kostbare scholen 
als thans geschiedt, de zoo gewenschte, zoo ver  mogelijk door-
gevoerde decentralisatie in den weg zal staan; de beschikbaar 
te stellen financiën zullen spoedig zijn uitgeput, terwij l dan 
duizenden jongelieden niet wonende in of nabij  de bevoorrechte 
steden, waarin zulk een kostbare middelbare technische school 
is verrezen, van goede opleiding blijven verstoken, uitsluitend 
omdat hun de middelen ontbreken, die opleiding elders te ge-
nieten. 
Wat het onder le genoemde bezwaar  betreft, herinneren wij  aan 
de z.g.n. „middelbaar-technisch-onderwijs-motie"  in de alge-
meene vergadering van den Algemeenen Nederlandschen Op-
zichters en Teekenaarsbond, gehouden te m op 28 i 
1908, met algemeene stemmen aangenomen, en waarin de bond 
als zijn meening uitspreekt: 

„dat een stelselmatige, breede en grondige opleiding der technici, 
een zoo innig mogelijk verband tusschen de practische en theore-
tische vorming tot voorwaarde herft;" 
„dat, enz." 

Een zoodanige opleiding is zoowel voor  den technicer  zelf, als 
voor het bedrij f of de industrie in welke hij  na zijn studietijd 
werkzaam wordt gesteld, van het grootste belang. Want is bij 
zijn theoretische opleiding, zijn practische vorming te veel ver-
waarloosd, dan ontvangt industri e of bedrij f in hem een onbruik -
baar  technicer. En immers onze Technische l toont 
met een betreurenswaardige duidelijkhei d de juistheid van deze 
stelling aan ; de jonge e ingenieur  staat wetenschappelij  k 
zeer  hoog, doch is — na volbrachte studie — practisch nog ge-
gedurende geruimen tij d niet geschikt voor een zelfstandigen 
werkkrin g in industrie, bedrij f of onderneming. Ook levert een 
argument voor de juistheid onzer  stelling — doch in tegenover-
gestelde richtin g de militair e academie ; de daar  studeerende 
jongemenschen worden gedurende hun studietijd elk jaar  eenige 
weken bij  de regimenten ingedeeld, om de militair e praktij k en 
de militair e wetenschap zooveel mogelijk te gelijk in zich op te 
kunnen nemen. 

En meer nog voor  den middelbaren technicer  dan voor  den in-
genieur  is het noodig, dat de school hem bruikbaar  aflevert; 
immers hem ontbreken de middelen om na zijn studie nog eens 
een of twee jaren als volontair  werkzaam te zijn; hij  moet dan in 
eigen onderhoud kunnen voorzien. 
Wi l dus de middelbare technische school aan hare leerlingen 
het diploma van opichter  of teekenaar  uitreiken onder  de grootst 
mogelijke zekerheid, dat zij  als zoodanig in de j 
kunnen optreden, dan moet zij  o i. zorg dragen, dat er  een innig 
verband aanwezig is tusschen de practische en theoretische vor-
ming harer  leerlingen. En wij  staan in die opvatting niet alleen. 
Een zeer  sterk voor  onze opvatting pleitende uiting vindt men 
opgeteekend in het verslag van het ..Congres ter  bespreking van 
middelbaar  technisch onderwijs" , op 1 Augustus en 7 September 
1908 te Amsterdam gehouden. Een onzer  eerste Nederlandsche 
bouwmeesters, de heer  Jos. Th. J. Cuypers verdedigde daar de 
wenschelijkheid van een practische vooropleiding en zeide o.m.: 

„  Wat nu de kwestie practijk vooraf of later betreft, daarbij wil ik 
op dit wijzen, dat het heel moeilijk zal zijn om aan jongelui met de 
ontwikkeling van de 3-jarige H.B.S. een kapconstructie, metsel-
bogen e.d. duidelijk te maken, als zij zooiets nooit hebben zien ver-
vaardigen. Hebben zij dat gezien, dan verklaart men hen dat met 
weinig woorden. 

 ondervond dat met mijn eigen jongens, die mij gezegd hebben : 
kijk, daar doen wij nu op school drie uren over, om zoo'n con-
structie te leeren. Waarom loopt U niet een half uur met ons het 
werk op, dan is ons dat nog veel duidelijker." 

Zooals gezegd pleitte de heer  Cuypers : practische vorming vóór 
theoretische opleiding, doch — niemand zal het ontkennen — 
leverde hij  het meest schitterende pleidooi voor  een innig ver-
band tusschen practische en theoretische vorming; voor  een op-
leiding waarin praktij k en theorie elkander in de kortst moge-
li j  ke tusschenppozen opvolgen. , 's heeren Cuypers' zonen 
zouden aan een vooropleiding van . . . een half uur  niet veel heb-
ben gehad. 
Op 11 Januari 1907 hield de heer n Eyrolles, -

r  van de ..Ecole Speciale des Travaux Publics du Bati-
ment et de "  in de „Société d'Encouragement pour 

e nationale"  te Parij s een voordracht over  zijn vak-
school met internaat, waaraan wij  het volgende ontleenen: 

„  Wanneer de geheele morgen besteed is aan de eigenlijke cursussen, 
die plaats hebben in de moederschoot in de  Sommerard (te 

 wordt de namiddag geheel doorgebracht te Arciuil  (waar 
sich de werkplaatsen bevinden) behalve op enkele dagen, die be-
stemd zijn voorbezoeken aan werkplaatsen of fabrieken, waarover 
de leerlingen een verslag moeten uitbrengen, dat wordt gecorrigeerd 
en van aanteekeningen voorzien door den betreffenden leeraar." 

Ook hier  dus een zeer  innig verband tusschen theorie en prac-
tijk ; ook hier  volgen de practische en theoretische lessen elkan-
der met zoo kort mogelijke tusschenpoozen op. 

„Hetgeleerde - zoo ontleenen wij verder aan deze  voor-

dracht - - wordt dadelijk in toepassing gebracht op de werkelijke 
practijk". 

n de 32e algemeene vergadering van de „Vereeniging tot bevor-
dering der  Vakopleiding" , gehouden op 15 Juli 1911 te m 
werd de volgende motie, ingediend door  hare afdeeling Arnhem, 
aangenomen: 

 afdeeling Arnhem, enz. 
van meening, dat het zeer wenschelijk is, dat het vaksehoolonderwijs 
meer dan tot nu toe mogelijk was, voeling houde met de practijk, 
overwegende, dat uit de op hare vergadering van 10 Juli  1911 ge-
houden voorbesprekingen gebleken is, dat tal van practische be-
zwaren te berde kunnen worden gebracht, die een breed opgezet 
onderzoek, zoowel in de afdeelingen der vereeniging als in het 
buitenland, noodzakelijk maken, 
noodigt het hoofdbestuur uit : 

 a. te onderzoeken, of het wenschelijk is, dat leeraren aan vak-
scholen, meer dan thans in den regel mogelijk is, in de gelegenheid 
worden gesteld, voeling te houden met de practijk van het vak. 
waarin zij lesgeven ; 
b. Zoo ja, middelen te beramen, die tot het gewenschte doel kunnen 
leiden; 

 a. te onderzoeken, of het wenschelijk is, dat de leerlingen van 
vakscholen tusschen de cursusjaren tijdelijk worden werkzaam 
gesteld in fabrieken eu werkplaatsen ; 
b. zoo ja, middelen te beramen, die tot het gewenschte doel kunnen 
leiden ; 

 te onderzoeken óf en zoo ja, op welke wijze deze materie in 
het buitenland is geregeld". 

Al kennen wij  nu niet de resultaten van het daarin in uitzicht 
gestelde onderzoek, toch spreekt die Arnhemsche motie tot ons 
van een sterk gevoel van onvoldaanheid over  de tegenwoordige 
regeling van het technisch onderwijs in kringen, die op grond 
van eigen ervaring in de eerste plaats tot oordeelen bevoegd 
moeten worden geacht. 
Onze aanhaling uit de voordracht van den heer n Eyrolles 
kan voor  een deel dienst doen als antwoord op de in voorgaande 
motie onder a gestelde vraag en wel in dien zin, dat aan de 
Parijsche school de leerlingen wel degelijk in fabrieken en werk-
plaatsen worden werkzaam gesteld. r  ook op de vraag of de 
leeraren voeling moeten houden met de practij k van het vak. 
dat zij  doceeren, geeft de heer  Eyralles het ook naar  onze mee-
ning volkomen juiste antwoord, als het in zijn voordracht heet: 

„Als  men hieraan toevoegt, dat de leeraren gekozen worden uit de 
ingenieurs en architecten, in dienst van staat of gemeente, uit de 
leiders van industrieele ondernemingen, die dus bijgevolg onder-
wijzen, wat zijzelf alle dagen in toepassing brengen, zal men moe-
ten toegeven, dat de  speciale de travaux publics" een bij 
uitstek practische school is". 

Wij geven dat gaarne toe en zouden wenschen, dat het mid-
delbaar  technisch onderwijs in ons land op deze wijze werd 
geregeld. 
Ook kunnen wij  inzake de practische vorming gedurende de 
studiejaren steunen op de ervaring in het buitenland opgedaan. 

e heer . J. de Groot schrijf t daarover  in zijn rapport over  het 
„Vakonderwij s in het buitenland"  de volgende, sterk sprekende 
woorden: 

 het buitenland is dat anders. Overal bestaat het streven en 
aan vele scholen is men daarin reeds geslaagd, om liet practisch 
onderwijs aan de school te verbinden.  waarlijk, wil men onze 
kunstnijverheid dienen, dan kan men niet volstaan met het kweeken 
van kunstnijverheidsteekenaars, maar moet er gelegenheid wor-
den gegeven om wat in beeld wordt gebracht ook practisch uil te 
voeren." 

e heer  Jos. Th. J. Cuypers zei in het meergenoemde congres: 

 zullen die leeraren niet alleen practici geweest moeten 
zijn, maar zij zullen het ook moeten blijven." 

Vervolgens heeft de heer . de Groot. c.i.. directeur  der -
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drechtsche middelbare technische schoolinzijn.indeze memorie 
reeds meer  aangehaalde, voordracht zich eveneens verklaard 
voor  een innig verband tusschen de practische en theoretische 
vorming der  leerlingen. n . e  van 6 r  1913 
leest men daaromtrent het volgende : 

„Alle  aangevoerde bezwaren (zoowel tegen practijk vóór als prac-
tijk  na de school) worden ondervangen, als men een praciischen 
leertijd invoert gedurende de studiejaren. 

 is men reeds lang op die manier aan hel werk.
moet zorg dragen, dat jongelui met theoretische vooropleiding op 
de  T. S. zooveel aan handwerk doen, dat ze in hun leertijd op 
de fabriek reeds dadelijk eenigszins nuttig bezig kunnen wezen en 
op de hoogte zijn van de vaktermen, die in de werkplaats gebruikt 
worden. 

Ten slotte nog een aanhaling uit het in deze memorie ook reeds 
meer genoemde adres aan de Tweede r van de Sociaal-
Technische Vereeniging van e s en Ar -
chitecten en den Algemeenen Nederlandschen Opzichters- en 
Teekenaarsbond van 2 r  1907: 

„Niet  alleen de leerlingen, doch ook de leeraren dienen o i. zooveel 
mogelijk voeling te blijven houden met de practijk. Het gevaar is 
groot, dat een technicus, die jarenlang uitsluitend als docent is 
werkzaam geweest, langzamerhand den juisten blik op het prac-
tisch vak. dat hij onderwijst, gaat verliezen. Het verdient daarom 
aanbeveling, dal de leeraren naast hunne werkzaamheid aan de 
school, zooveel mogelijk in de practijk werkzaam blijven." 

En in de conclusies heet het: 

..4. Bij het onderwijs aan de  T. S. dienen theorie en practijk 

zoo innig mogelijk verband te houden". 

n het voorgaande hebben wij  met betrekking tot onze eerste 
stelling, dat het tegenwoordige middelbare technische onderwijs 
te weinig verband houdt met de practische vorming der  leer-
lingen, getracht aan te toonen, dat tal van zoowel binnen- als 
buitenlandsche autoriteiten in die overtuiging aan onze zijde 
staan. t voortgaan op den ingeslagen weg welke voert naar 
een te schoolsche opleiding, zal slechts schade aan onderwijs en 
leerlingen kunnen berokkenen. 

*
* 

Thans hebben wij  te verdedigen de stelling, dat met vele kleine 
scholen een nuttiger  effect bereikt zal worden, dan met enkele 
grootsche inrichtingen. En ook in deze kunnen wij  steunen op 
het oordeel van tal van bevoegde mannen. n het reeds meer  ge-
noemde r Technisch Onderwijs-Congres gaf de heer 
W. F. C. Schaap, c. b. i., directeur  der  gemeentewerken te Arn -
hem, als zijn meening te kennen: 

 het geheele land is een drang tot stichting van dergelijke 

inrichtingen en overal worden daartoe belangstellende personen 

gevonden". 

e heer  Cuypers sprak : 

„  Wanneer ik de vraag overzie, die ons is voorgelegd:  er één 
centrale school komen, of moeten er meer kleine scholen worden 
opgericht in verschillende deelen des lands ? — dan spreekt mijn 
gevoelen ook eenigszins mijn verstand zich uit voor meerdere van 
dergelijke scholen". 

e heer . J. de Groot, inspecteur  van het middelbaar  onderwijs 
schrijf t in zijn bekend rapport over  het „Vakonderwij s in het 
buitenland"  het volgende: 

.. Wat in het buitenland meer voor de verdere opleiding en voor 
speciale takken van nijverheid wordt gedaan is van zooveel grooter 
beteekenis. dat een vergelijking niet wel mogelijk is". 

Uit deze aanhaling blijkt , dat in het buitenland de decentralisatie 
verder  is doorgevoerd en dat de heer  de Groot dat ook voor  ons 
land wenschelijk acht. 

n het meergenoemde adres aan de Tweede r heet het: 

„Het  is noodig, dat op verscheidene plaatsen des lands goed en 

volledig middelbaar technisch onderwijs worde verstreki, opdat 
zooveel mogelijk jongelieden, voor wie dit onderwijs bestemd moet 
zijn, er van kunnen profiteeren." 

n de 131ste algemeene vergadering van de j  van 
Nijverheid in Juni 1908 te t gehouden, resumeerde 
Prof. e debatten over  het onderwijsvraagstuk, aan 
welk resumé het volgende is ontleend: 

„  Over het beginsel zijn wij het allen eens : we moeten hebben 
decentralisatie ; dat is ook een van de punten door den heer  e 
Groot  O.) als desiderata aangevoerd." 
n deze vergadering was mede aanwezig de heer . Enno van 

Gelder, directeur  van de middelbare technische school te Am-
sterdam, die zich met voornoemde conclusie vereenigde. 

e redactie van het „Tijdschrif t der j  van Nijver -
heid"  schreef in haar  nummer van t 1908: 

 brenge in zekeren zin de scholen naar de leerlingen ; nood-
zake dezen niet allen in of bij Amsterdam (het gold de toen aan-
hanginge reorganisatie der  te komen 
wonen, wat te groote uitgaven medebrengt, öf voor hun ouders en 
verzorgers, öf voor het rijk,  dat met groote toelagen en beurzen 
velen zou moeten helpen voor wie de kosten veel te hoog zijn". 

(Wordt vervolgd). 

m . Q 
Hooggeachte
n het laatste Nummer van Uw weekblad is een stuk opgenomen 

betreffende het  Technisch Onderwijs en wel het 
adres met memorie van toelichting (gedeeltelijk) door  den Algem. 
Opz. en Teek. Bond aan den r  van Binnenlandsche zaken 
gezonden. 

t spijt ons, dat de e dit stuk opnam zonder  eerst na te 
gaan in hoeverre de aantijgingen in bedoeld stuk op waarheid 
berusten. 

t lust ons niet, om met den , voorzitter  van den 
Bond een polemiek te voeren ; wij  willen alleen even op de vol-
gende punten de aandacht vestigen : 
le. Wij  zijn het niet, die openbaarmaking van zaken betreffende 
ons onderwijs vreezen. t moge ook daaruit blijken , dat wij  aan 
het r  der j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst voorstelden een commissie van Toezicht op ons onder-
wij s te benoemen e Commissie zou dus het recht hebben het 
onderwijs in haar  geheel te controleeren. 
2e. dat dit jaar  van onze inrichtin g slaagden 10O'7o der  candidaten 
examen Opzichter  Waterstaat, waarvan een met No. 1, die 
met ingang van 1 Juni bij  den vasten dienst is aangesteld, voorts 
80"  o der  candidaten examen Bouwkundig Opzichter. 
3e. dat wij  de r  van Binnenlandsche zaken verzochten 
naar  aanleiding der  boven aangehaalde memorie van toelichting 
ter  gelegenertijd een onderzoek in te stellen naar  het onderwijs 
doorparticulier e inrichtingen gegeven en in 't bijzonder  naar  dat 
van het  Bureau „Nederland". 

t dank voor  de plaatsing, verblijven wij , 
hoogachtend. 

E. J. . 
F. . 

ggj . 88 
Prijsvraag-Tuinstadwijk . e expositie van de ontwerpen zal 
plaats hebben in het Beursgebouw te Amsterdam (ingang k 
onder  den toren): 
Uitsluitend voor genoodigden op Zaterdag 16 i 2 uur  n.m. en 
voor  belangstellenden op: 
Zondag 17 i van 10 uur  v.m. tot 5 uur  n.m. 

g 18 i 
g 19 i 
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: . Algemeene -
ring. Bouwkundige Adviesbureaux. — Nationale Prijsvraag-

. . Waar gaan wij  henen ? 
door  P. . — k . t &  Zn, Architect 
Joseph . r  Technisch Onderwijs. Slot. 

e beteekenis van een openluchtmuseum voor  ons land. 
Prijsvragen. . — Berichten. Personalia. 

. 
Algemeene . e vergadering is bepaald 
op g 11 Juni a.s. 

Voorloopig Programma. 

10 nor  v.m. e op het Beursplein aan het k te Am-
sterdam. 
Bezoek aan de Effectenbeurs, onder  leiding van den architect 
van dit gebouw, den heer  Jos. Th. J. Cuypers, Civ. Bouwk. . 

a bezoek aan de , onder  leiding van den 
architect van dit gebouw, den heer . P. Berlage. 
1 uur  n.m. Gemeenschappelijke lunch in het American . 
2 uur  n.m. precies. Algemeene Vergadering. 

Agenda: 

1. Verslag van het r  over  al hetgeen in het afge-
loopen 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 aan-
wezig. 
5. Verkiezing van den Voorzitter  van het . 
6. t van de Commissie tot het nazien der  rekening en 
verantwoording over  het afgeloopen jaar. 
7. Verslag van de Commissie van Financiën over  den financi-
eelen toestand der . 
8. Uitlotin g van aandeelen in de geldleeningen der -
schappij. 

9. Behandeling en vaststelling van de begrooting over  het loo-
pende jaar. 

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

r. * 

10. Verkiezing van 1 lid in de Commissie van Onderzoek en van 
3 leden in de Commissie van . 
11. Behandeling van het voorstel van het . Art . 2 
van het Alg. . t te lezen als volgt: 

e contributi e bedraagt per  jaar: 
Voor  de , in Nederland woonachtig, f20. Voor 
de , in het buitenland woonachtig, f 15. enz. (Zie 
de toelichting op blz. 207). 
12. Samensmelting van het tweemaandelijksch tijdschrif t dei-

. „Bouwkunst "  met e Architect" , plaatwerk uitgegeven 
onder  toezicht van het Genootschap „Architectur a et Amicitia "  ; 
het nieuwe tijdschrif t te geven een zelfstandige exploitatie, onder 
toezicht van de . tot bev. der  Bouwkunst, het Gen. Archit . et 
Amic. en de Ver. voor  Ambachts- en Nijverheidskunst. 
13. Wijzigingen en aanvullingen in de Algemeene n voor 
Nationale bouwkundige Prijsvragen, voorgesteld door  de Perm. 
Prijsvraag-Commissie. 
14. Wijzigingen en aanvullingen in de n voor  de bereke-
ning en uitbetaling van het honorarium van architecten, voor-
gesteld door  de Commissie tot herziening van deze . 
15. Bespreking over  de wijze, waarop een in Nederland te stich-
ten architectuur-museum moet worden ingericht, en de plaats, 
waar  het museum moet worden opgericht. 
16. Bespreking van het t der  Commissie voor  de Ned. 
Bouwkundige Advies-bureaux (Zie blz. 244 e. v.). 
17. e fusie . Bond op den grondslag van de definitieve 
Statuten en Alg. . , opgesteld door  de Fusie-
Commissie (Zie het praeadvies van het , afgedrukt 
op blz. 219 e.v.). 
Zoo noodig na den gemeenschappelijken maaltijd voortzetting 
van de vergadering 's avonds om 8 uur. 
6 uur  n.m. Gemeenschappelijke maaltijd in het American , 
in de feestzaal op de 1ste verdieping, a ƒ 2,50 per  couvert, zon-
der  den wijn . 

s d'Oeuvre variée ; Potage Tortue a la franchise ; 
Sole, Sauce Persil; Filet de Boeuf. garni a la Bouquetière; 

Pommes Gaufres ; Poulet jeune roti ; Compote; Glacé -
caine; — Fruits ; . 

t het oog op het tijdi g nemen van maatregelen worden zij. die 
aan dezen gemeenschappelijken maaltij d wenschen deel te ne-
men, verzocht zich tijdi g op te geven aan het bureau der -
schappij, t 402. Amsterdam. 
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E . 
n verband met punt 16 der  Agenda voor  de g 
op 11 Juni a.s. volgt hieronder  het t der  Commissie voor 
de Ned. bouwkundige Adviesbureau*. 

e Commissie tot het uitbrengen van een praeadvies over  de 
organisatie der  te stichten Nederlandsche bouwkundige advies-
bureaux vergaderde voor  het eerst den 21en November  in het 
gebouw van de j  tot bevordering der  Bouwkunst. 

e heer  Ouëndag berichtte, dat de heer  Salm verhinderd was de 
commissie te installeeren en hem verzocht had deze taak over  te 
nemen. 
Tot voorzitter  werd de heer  Ouëndag gekozen, terwij l de heer 

z zich met het secretariaat zou belasten. n deze eerste 
vergadering werd voorlezing gedaan van een ingekomen schrij-
ven van den heer , architect te Zeist, die een reglement 
ontworpen heeft voor  een bouwkundig advies-bureau te Zeist. 

t Concept reglement is reeds naar  den Zeister  gemeenteraad 
verzonden. Omtrent de belangrijkste principieele kwesties werd 
nagenoeg eenstemmigheid verkregen. 
n een tweede vergadering op 17 r  1913 werd het voor-

loopig praeadvies behandeld. 
n de derde op 9 Februari 1914 gehouden, werd het hierneven 

gaand praeadvies in bizonderheden vastgesteld. 
n de laatste op 12 i 1914 werden nog eenige aanvullingen 

besproken. 

Aan het r  van de j  tot bevordering der 
Bouwkunst geeft de commissie, ingesteld om praeadvies uit te 
brengen over  de organisatie der  bouwkundige advies-bureaux. 
het volgende te kennen: 

t is niet doenlijk een bepaalde organisatie te bedenken, die 
voor  iedere gemeente zou kunnen gelden, afgescheiden van de 
specifieke eigenschappen der  gemeente; of zij  groot of klein is, 
of er  veel of weinig gebouwd wordt, enz. t men echter  een 
bevredigende oplossing gevonden voor  onze groote steden, dan 
is het niet moeilijk een dergelijk bureau geschikt te maken voor 
de kleine steden, zoodanig dat daarbij  alle voordeelen behouden 
blijven. 
Onze groote steden nu hebben zoowel behoefte aan een schoon-
heidscommissie als aan een bouwkundig adviesbureau, zoolang 
de uitoefening van het architectenvak niet beschermd is. e 
werkwijzen van schoonheidscommissie en bouwkundig advies-
bureau zijn uitteraard zoo verschillend, dat een gecombineerde 
commissie, die zoowel kritisch schiftend de ontwerpen sorteert 
als leidend raadgevend de ontwerpen verbetert, op essentieele 
moeilijkheden stuit. Beide instellingen dienen daarom zelfstan-
dig naast elkaar  te bestaan, ieder  met haar  eigen werkkring . 
We stellen ons den gang van zaken aldus voor: 

e projekten worden op de gewone wijze (of eventueel in triplo ) 
ingediend bij  het bouw- en woningtoezicht, komen daarna bij  de 
schoonheidscommissie, die nagaat of de gebouwen voldoen aan 
aesthetische eischen, die voor  het betreffende geval gesteld mo-
gen worden. s de ontwerper  een architect en oppert men tegen 
zijn projekt bezwaren,dan zal de schoonheidscommissie dit pro-
jekt op de nu gebruikelijk e wijze behandelen, alsof er  geen 
bouwkundig adviesbureau bestond. Zij n er  andere ontwerpen 
ingekomen, die den toets van de kritie k niet kunnen doorstaan 
en blijk t de ontwerper  den naam van architect niet te verdienen, 
dan worden deze projekten door  genoemde commissie doorge-
stuurd naar  het bouwkundig adviesbureau. 

t bureau bespreekt het ontwerp met den inzender, deelt hem 
mede. dat de schoonheidscommissie geweigerd heeft haar  goed-
keuring er  aan te hechten, dat hij  dus verplicht is zijn ontwerp 
te veranderen of te doen veranderen; en daar  hij  (of degene, die 
de teekening vervaardigd heeft) ook bij  omwerking in gelijksoor-
tige fouten zou vervallen, wordt hem den raad gegeven zich tot 
een architect te wenden. Wanneer  de inzender  om financieele 
redenen hiertoe niet kon overgaan, dan kan hij  zijn projekt door 
een particulier  architekt, die zich bij  het bouwk. adviesbureau 
heeft aangesloten, of door  dit bureau zelf laten omwerken. e 
keuze van den architekt dan wel van het bouwkundig advies-
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bureau staat aan den inzender  vrij . s het projekt aldus omge-
werkt dan wordt het weer  op de gebruikelijk e wijze bij  het bouw-
en woningtoezicht ingediend, maar  ondervindt waarschijnlij k 
geen noemenswaard oponthoud. t echter  toch ten tweede 
male een projekt de goedkeuring van de schoonheidscommissie 
niet wegdragen, dan bespreekt deze het ontwerp tegelijkertij d 
met den inzender  en denbewerker(die bouwkundig adviesver-
leende en niet met dengene, die de eerste teekening maakte). 

e gecombineerde Nederlandsche Architecten Vereenigingen 
zullen voor  deze bouwadvies-werkzaamheden een afzonderlijke 
honorariumtabel moeten vaststellen, die zoowel voor  den parti -
culieren architekt als voor. het bureau geldt, tenzij  het bouw-
kundig adviesbureau oordeelt, dat deze werkzaamheden geheel 
gratis verricht moeten worden, omdat de inzender  zelfs deze ge-
ringe onkosten gevoegelijk niet kan opbrengen. 
Uit deze regeling volgt, dat het bouwkundig adviesbureau twee 
lijsten heeft bij  te houden één, waarop vermeld staan de particu-
liere architekten, welke slechts de schoonheidscommissie behoe-
ven te passeeren en één, waarop die architekten vermeld staan, 
welke te kennen hebben gegeven met het bouwkundig advies-
bureau te willen samenwerken onder  de genoemde voorwaar-
den. (Bijzondere tabel of gratis), en als zoodanig door  het bureau 
zijn aangenomen. 

Opdat er  tusschen de adviesbureaux van verschillende gemeen-
ten zekere gelijkvormigheid ontstaan zal, is het noodig, dat 
alleen leden van erkende Architecten Vereenigingen of archi-
tect-leden van vereenigingen, wier  toelatingsvoorwaarden vol-
doende streng zijn en voldoende streng gehandhaafd worden, 
op deze lijsten mogen voorkomen. 

e Nederlandsche Architecten Vereenigingen zouden kunnen 
beginnen met een commissie van voorlichting te stichten, in den 
trant van de prijsvraagcommissie, zou behulpzaam moeten zijn 
bij  het inrichten van adviesbureau in Nederland en tot haar  taak 
zou het behooren voortdurend voeling te houden met bestaande 
adviesbureau, leerrij k materiaal te verzamelen, propaganda.bij-
eenkomsten en tentoonstellingen te organiseeren, enz. 

e leden van de schoonheidscommissie worden benoemd door 
B. en W. op een voordracht, opgemaakt door  de gezamenlijke 
Architecten Vereenigingen; de leden van het bouwkundig advies-
bureau door  de vereenigingen alleen. 

e meerderheid van onze commissie oordeelde.dat alleen archi-
tecten zitting mochten nemen in schoonheidscommissie of bouw-
kundig adviesbureau; de minderheid was echter  van oordeel 
dat schilders, die dikwijl s een gevoelig oog hebben voor  de 
schoonheid der  architectuur, noode in deze organisatie gemist 
konden worden en dat in het algemeen kunstkenners, aesthetici, 
die op een meer  algemeen standpunt staan, voor  eenzijdigheid 
kunnen behoeden. n dit geval zou het wenschelijk zijn, dat de 
Architecten Vereenigingen alleen een voordracht opmaken voor 
de architect-leden van de schoonheidscommissie en de archi-
tect-leden van het bouwk. adviesbureau benoemen, terwij l de 
andere leden door  de oudheidkundige bonden, schildergenoot-
schappen enz. voorgedragen en benoemd worden. e architect-
leden dienen echter  in ieder  geval de meerderheid te vormen. 

e leden van de schoonheidscommissie en van het bouwkundig 
adviesbureau genieten geenerlei vergoeding. t bouwk. advies-
bureau zal, al naar  gelang van den omvang der  werkzaamheden, 
zich doen bijstaan door  een of meer  teekenaars, die in staat zijn 
naar  schetsmatige teekeningen of naar  globale aanduidingen 
het projekt te veranderen. e teekenaars genieten een vast 
salaris. e kosten van schoonheidscommissie en bouwkundig 
adviesbureau worden, voor  zoover  deze niet gedekt zijn door  de 
inkomsten voor  uitgebrachte adviezen, bestreden door  de ge-
meente. e controle op de naleving van het gegeven advies ge-
schiedt door  de ambtenaren van het bouw- en woningtoezicht. 

t is in het algemeen wenschelijk, dat de leden van schoon-
heidscommissie en bouwk. adviesbureau ter  plaatse woonachtig 
zijn. Om het jaar  treedt de helft der  leden af, waardoor  de conti-
nuieteit van het bureau gewaarborgd is. e nieuwe leden kunnen 
hun voordeel doen met de ervaring der  aanblij  venden. e afge-
treden leden zijn niet direkt herkiesbaar. e vergadering 

van de schoonheidscommissie kan bijgewoond worden door  een 
ambtenaar  van het bouw- en woningtoezicht en door  een lid van 
het bouwk. adviesbureau, die evenwel aan een eventueele stem-
ming niet deel mogen nemen; iedere vergadering van het bouw-
kundig adviesbureau kan bijgewoond worden door  een ambte-
naar  van het bouw- en woningtoezicht en een lid van de schoon-
heidscommissie, eveneens zonder  stemrecht. 

e methode om het verleenen van tegemoetkomingen, waar  het 
gebouw in conflict komtmetde bouwverordeningen, afhankelijk 
te stellen van het voldoen aan de wenschen van schoonheids-
commissie of adviesbureau, wordt door  ons in zooverre juist ge-
acht, dat het als overgangsmaatregel dienst kan doen, totdat in 
de bouwverordeningen zoodanige bepalingen zijn opgenomen, 
dat ieder  projekt de schoonheidscommissie of het bouwkundig 
adviesbureau moet passeeren, wat inderdaad een zuivere toe-
stand zou zijn. Ook de projekten van Gemeente-of e 
vervaardigd mogen dan van dit onderzoek naar  de aesthetische 
kwaliteiten niet uitgezonderd worden. Behalve ontwerpen voor 
gebouwen worden ontwerpen voor  reclamezuilen, telefoon ge-
bouwtjes, tramhuisjes, kiosken, kabelhuisjes, inganghuisjes van 
riolen, telefoon- en trampalen ter  beoordeeling ingezonden; 
bovendien alles wat tot de civiele stedebouwkunst gerekend 
kan worden, ontwerpen voor  wegen en straten, bruggen, sluizen 
enz.; verder  al wat tot de stadstuinbouwkunst behoort, boombe-
planting, plantsoenen enz. ; verder  al wat nieuw ontworpen 
wordt ter  verfraaiing van de stadsmonumenten, vazen, banken, 
fonteinen, hekken enz.; in het kort alles wat de schoonheid van 
de stad kan beinvloeden wordt aan het oordeel van de schoon-
heidscommissie ontworpen. 

e belangrijke uitbreidingsplannen meenen wij  echter  van dit 
onderzoek der  schoonheidscommissie te moeten uitsluiten, om-
dat slechts in een heel enkel geval de leden in staat zullen zijn 
de waarde van een uitbreidingsplan zuiver  te bepalen. Een uit-
breidingsplan zit zoo nauw vast aan allerlei ingewikkelde pro-
blemen van technischen en economischen aard, dat van een 
schoonheidscommissie niet verwacht kan worden, dat zij  de lang-
durige bestudeering onderneemt, zeker  niet, dat zij  zoo diep in 
het vraagstuk doordringt , dat zij  verbeteringen voor  kan slaan. 

e beantwoording van de vraag of ook de aesthetische waarde 
van tijdelijk e gebouwen, loodsen, keeten, hulpgebouwen, ten-
toonstellingsgebouwen onderzocht moet worden, kan men 
voorloopig uitstellen. Opdat het bouwkundig adviesbureau po-
pulair  worde, is het goed in het begin niet te streng in te grijpen. 
Principieel is natuurlij k tegen het onderzoek van tijdelijk e ge-
bouwen niet het minste bezwaar, daar  deze dikwijl s even be-
langrij k in het stadsbeeld zijn als de blijvende gebouwen. 

e architekt behoudt ten opzichte van de schoonheidscommissie 
(dus wel te onderscheiden van den bouwer ten opzichte van het 
adviesbureau) zijn vrijhei d als kunstenaar, dat wil zeggen dat 
hij  die adviezen niet behoeft op te volgen, waartegen bij  princi -
pieele, artistieke bezwaren van overwegend belang kan doen 
gelden, voor  zoover  deze niet de verhouding tot nevenliggende 
gebouwen of het algemeen stadsbeeld betreffen. 
Bij  deze regeling, die de vrijhei d van den architect waarborgt, is 
een commissie voor  hooger  beroep niet noodig. 

e statuten en reglementen van schoonheidscommissie en ad-
viesbureau worden onderworpen aan de goedkeuring van de 
Ned. Architecten Vereenigingen. 

t bouwkundig adviesbureau dient van ieder  uitgebracht advies 
copie te houden en op de plattegrond van de stad de huizen te 
merken, welke volgens haar  advies gebouwd zijn. 

t zal verder  tot den taak van het bouwkundig adviesbureau 
behooren zoo mogelijk inlichtingen aan architekten en leeken te 
verstrekken omtrent het uitbreidingsplan, den stand der  inge-
komen projekten, de ensembleschetsen betreffende straatbe-
bouwingen, wijkplannen omtrent de geprojekteerde plantsoenen 
en verdere beplantingen, de plaatsing van monumenten en offi-
cieele gebouwen. 

n mag aan het adviesbureau niet den eisch stellen, dat het een 
gedeelte van het bouwkundig onderwijs ter  hand neemt of zorgt 
voor  de opvoeding en ontwikkeling van het leekenpubliek in 

aesthetischen zin. Wanneer  de bouwverordening achterlij k is of 
wanneer  er  een slecht uitbreidingsplan bestaat mag men even-
min de schoonheidscommissie als het bouwkundig adviesbureau 
aansprakelijk stellen voor  die architektuurfouten , welke er  een 
noodzakelijk gevolg van zijn. 

, met de invoering van de bouwkundige advies-
bureaux moet gepaard gaan een verlevendigde actie ter  verbete-
rin g van het bouwkundig onderwijs in alle vormen, een ver-
nieuwde propaganda om bij  het leekenpubliek belangstelling 
voor  de bouwkunde te werkken (dagblad en tijdschriftartikelen , 

, prijsvragen voor  de uitvoering van bouwwerken, 
studieprijsvragen, tentoonstellingen, architektuurmuseum, een 

e „Werkbund "  ter  verbetering der  industrie, enz.) en 
een spoedige herziening van onze bouwverordeningen met 
logische ondergeschikte afwijkingen, zóne bouwverordeningen 
in verband met het uitbreidingsplan, enz. 

 Commissie: 
P. G. . 
F. J. . 
B. J. . 

E . n verband met punt 
13 der  Agenda van de Alg. g op 11 Juni a.s. (zie 
blz. 243) volgen hieronder  de door  de Permanente Prijsvraag-
Commissie voorgestelde wijzigingen en aanvullingen in de Al -
gemeene n voor  Nationale Bouwkundige Prijsvragen 
en het daarbij  behoorend concept der  herziene . 

Amsterdam. 21 Januari 1914. 

Aan de Besturen der Constitueerende Vereenigingen, 

 Heeren, 

Na de behandeling der  van onze Commissie uitgegane wijzi -
gingsvoorstellen der  A. . in de Vergaderingen Uwer Vereeni-
gingen werd zij  behalve van de goedkeuring door  de -
schappij  tot bevordering der  Bouwkunst in kennis gesteld met 
de opmerkingen, waartoe die behandeling in hetjGenootschap 
Architectur a et Amiciti a en in den Bond van Nederlandsche 
Architecten had aanleiding gegeven. 

e opmerkingen kwamen hierop neer. dat de bedoeling van de 
bekende ..motie-Van der  Pek"  verklarende: ..dat geen prijs-
vraagprogramma als geldig zou erkend worden tenzij gecontra-
signeerd door de  niet vol-
doende in de wijzigingsvoorstellen tot haar  recht was gebracht. 

t Genootschap Architectur a et Amiciti a meende, dat aan dit 
bezwaar tegemoet kon worden gekomen door  art. 8 (oud 10) te 
redigeeren volgens het voorstel van de minderheid der  P.P.C. 
luidende: t programma wordt door  den prijsvraaguitschri j  -
„ver of door  hem in overleg met de jury , met de P.P.C. of met 
„beid e opgesteld. Voor  de vaststelling van het programma is 
„steeds de goedkeuring zoowel van de jur y als van de P.P.C. ver-
„eischt, hetgeen uit de onderteekening moet blijken enz."  (Zie 
toelichting op de wijzigingsvoorstellen der  P.P.C. d.d. 15 Juli 
1913). 

e Bond van Nederlandsche Architecten verkoos daarentegen 
de redactie van Art . 8 zooals die door  de meerderheid der  P.P.C. 
was voorgesteld luidende: 

t programma zal in 't algemeen door  den prijsvraaguitschrij -
„ver in overleg met de jur y worden vastgesteld, of indien dit op 
„ander e wijze is geschied door  de jur y zijn goedgekeurd alvo-
rens tot publicatie zal worden overgegaan"  enz. (zie verder  toe-
lichtin g op de wijzigingsvoorstellen der  P.P.C. d.d. 15 Juli 1913). 
doch achtte het wenschelijk om in art. 42 de noodige bepalingen 
op te nemen om te voorkomen, dat in gevallen van besloten 
prijsvragen en van de als uitzonderingsgeval in art. 1 genoemde 
concurrentievorm(voortaan te noemen: „meervoudige opdracht") 
het rekening houden met de A. . ontgaan zou kunnen worden. 

e P. P. C. kon zich met de laatstgenoemde regeling vereenigen 
en stelt derhalve voor  art. 42 (nieuw) te lezen als volgt: 
Art . 42. e Constitueerende Vereenigingen en de Vereenigingen 
die de Algemeene n hebben aanvaard, verklaren dat zij 
als hunne meening uitspreken: 
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le. dat wanneer  de Constitueerende Vereenigingen of die welke 
deze n aanvaard hebben, of hare leden worden aangezocht 
om te dienen van advies in eene uit te schrijven prijsvraag, zij 
die aanvragen steeds zullen behandelen in overleg met de Per-
manente Commissie of zich in ieder  geval voor de publicatie van 
het programma met de Permanente Commissie in verbinding 
zullen stellen; 
2e. dat een lid zich behoort te onthouden van mededinging in een 
prijsvraa g aan welker  voorbereiding hij  een eenigszins belang-
rij k aandeel heeft gehad; 
3e. dat het niet geoorloofd is: 
a. dat eenig lid zich. hetzij  als lid der  jury . hetzij  bij  de samenstel-
ling van het programma, zal inlaten met eenige prijsvraag, waar-
bij  de algemeene strekking dezer n voor de prijsvragen 
niet in acht wordt genomen; 
6. dat een lid mededingt in eene openbare of besloten prijsvraag, 
voordat op het programma een gunstig advies door de P. P. C. is 
uitgebracht; 
c. dat een lid medewerkt in een meervoudige opdracht, indien in 
de daarvoor  gestelde voorwaarden niet is voldaan aan het be-
paalde in art. 1 alinea 2, ter  beoordeeling der  P. P. C. 
4. t een lid. dat op eenigerlei wijze wordt betrokken in een be-
slotenprijs vraag of eene meervoudige opdracht, gehouden is om 
daarvan aan de P. P. C. mededeeling te doen en de door  haar ge-
vraagde inlichtingen over die concurrentie te geven, welke in-
lichtingen echter  door  de P. P. C. als volstrekt vertrouwelij k zijn 
te beschouwen, tenzij  later  mocht blijken dat de mededingers de 
P. P. C. kennelijk onjuist hebben ingelicht of tegen het advies 
der Commissie hebben gehandeld. 

n verband hiermede en om meerdere klaarheid in het woord-
gebruik ten aanzien van prijsvragen te brengen, stelt de P. P. C. 
voor om in de art. 1 2 en 3 de navolgende tusschen haakjes te 
plaatsen toevoegingen aan te brengen: 
in art. 1 (nieuw) achter  de tweede alinea de woorden: 
..meervoudige opdracht"; 
in art. 2a achter: Algemeene mededinging, de woorden: 
..openbare prijsvraag"; 
in art. 26 achter: Besloten mededinging op uitnoodiging, de 
woorden: ..besloten prijsvraag" : 
in art. 3 achter  de eerste alinea de woorden: 
..gesplitste prijsvraag." 

e P. P. C. meent verdere toelichting overbodig te mogen ach-
ten. Zij  is overtuigd, dat indien de leden der Vereenigingen de ge-
geven voorschriften nakomen, het geen prijsvraaguitschrijve r 
gemakkelijk zal vallen eene concurrentie in 't leven te roepen, 
waarbij  de A. . niet naar  den geest toepassing vinden, en deze 
nochtans naar  zijn wensch beantwoord te zien. 
Zi j  merkt naar  aanleiding van haar  voorstel tot aanvulling der 
art. 1 2 en 3 slechts opdat zij  ter  nadere aanduiding van het in 
art. 1 genoemde uitzonderingsgeval de kwalificatie: ..meervou-
dige opdracht" koos. omdat haar de tot nu toe gebruikte bena-
ming : ..besloten mededinging" verwarrin g met het begrip: ..beslo-
ten prijsvraag" deed vreezen. 

Waar dit uitzonderingsgeval werkelij k een opdracht volgens de 
honorariumtabel aan meerdere architecten is, achtte zij  de ge-
kozen benaming niet ongeschikt, en duidelij k onderscheiden van 
den anderen vorm van beperkte concurrentie die: ..besloten 
prijsvraag" genoemd wordt. 
Voorts achtte de P.P.C. het eene leemte in het k 

, dat er  geen bepaling in voorkomt, die de controle op 
haar  jaarrekening regelt, en blijk t de practij k mede te brengen 
dat eene samenvoeging der  functies van secretaris en penning-
meester  wenschelijk is. 

g steltzij  voorde artikelen 7en 8 -
houdelijk t te vereenigen tot één art. 7 en art. 8 te lezen: 
Art . 8. Jaarlijk s benoemt om de beurt volgens vast te stellen 
rooster  het bestuur  van eender  Constitueerende Vereenigingen 
een commissie van twee leden tot het nazien der  rekening en 
verantwoording van den secretaris-penningmeester, welke com-
missie schriftelij k rapport aan de besturen der  Constitueerende 
Vereenigingen uitbrengt. 
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n binnen een maand na de toezending van dat rapport niet 
van het tegendeel blijkt , wordt de rekening geacht goedgekeurd 
te zijn en is de penningmeester  gedechargeerd. 
Ten slotte stelt de Commissie nog voor om de art. 12 en 13 van 
het k t te lezen als volgt: 

n de herziening der  A. . bedoeld bij  art. 20 (oud) daarvan, 
wordt ondernomen, dan zal deze worden geleid en voorbereid 
door  de Commissie. 

t concept der  voorgestelde wijzigingen wordt door  de Consti-
tueerende Vereenigingen behandeld, waarbij  wordt bepaald l u 

of aan de P.P.C. verzocht zal worden nieuwe voorstellen te doen 
waarbij  rekening is gehouden met de gemaakte opmerkingen, 2". 
of de definitieve vaststelling der  wijzigingen aan de P.P.C. zal 
worden overgelaten, of 3°, of de directe medewerking der  Consti-
tueerende Vereenigingen hierbij  zal worden ingeroepen, in welk 

. laatste geval de P.P.C. wordt aangevuld met 4 leden, waartoe elk 
der Const. Vereenigingen een harer  bestuursleden aanwijst, die 
gemeenschappelijk met de P.P.C. definitief de aan te brengen 
wijzigingen vaststelt. 

n een der  Constitueerende Vereenigingen de aanvulling der 
P P.C. verlangt, moet aan dat verlangen gevolg gegeven worden. 
n art. 13 worden achter  het woord : „behoeven"  in den vierden 
regel, ingelascht de woorden: „evenals dedriejaarlyksche her-
zieningen". 
Wat betreft de voorstelde wijzigingen van art. 12 merkt de Com-
missie op, dat de regeling, zooals die bij  het tegenwoordige artikel 
is voorgeschreven, niet practisch is. 
Wanneer  toch voor  elke wijziging, die de P.P.C. blijkens de door 
haar  dagelijks met de . opgedane ervaring wenschelijk acht, 
eerst de Commissie moet worden aangevuld met 4 leden uit de 
besturen der  C V . dan vreest zij  dat nuttige en noodige wijzigin -
gen langer  zullen worden uitgesteld, dan gewenscht is te achten; 
en gegeven het feit dat de . eene kodificatie van nog jongen 
datum zijn, die uit den aard der  zaak nog herhaaldelijk wijziging 
zal blijken te behoeven, komt haar  het bemoeielijken van het aan-
brengen van wijzigingen niet onbedenkelijk voor. 

n daarentegen de Commissie zelfstandig direct aan 't werk 
gaan met de voorbereiding der  wijzigingen, en voorstellen bij  de 
Constitueerende Vereenigingen indienen, dan kan het benoemen 
der aanvullingscommissieleden afhankelijk gesteld worden voor 
elk bizonder  geval van de opmerkingen, die bij  de behandeling 
der voorstellen der  P. P. C. in de vergaderingen der  Consti-
tueerende Vereenigingen gemaakt worden. 

e bijvoeging in art. 13 spreekt voor  zich zelve. 

Onopzettelijk is de Commissie bij  het doen van haar  wijzigings-
voorstellen afgeweken van dein de art. 12 van het k 

t voorgeschreven regeling, en haar  leedwezen betui-
gende over  deze reglementsschennis, meent zij  eene verklarin g 
daarvoor te mogen vinden in het boven ontwikkelde omtrent 
het onpractische der  voorgeschreven regeling en in de onwille-
keurige afwijkin g ervan een niet bedoeld argument vóór de 
voorgestelde wijziging te mogen zien. 

, 
 Commissie, 

A.  G .BZN., Voorzitter. 
C. N. , Secretaris. 

. G. JANSEN,

, 7 Februari 1914. 

Aan de 
Besturen der Constitueerende Vereenigingen. 

 Heeren, 

Nogmaals is de P. P.C. verplicht U een aanvullingsvoorstel tot 
wijzigin g van een der  bepalingen der . te doen, naar  aanlei-
ding van een in de laatste dagen opgedane ervaring. 

e wijziging betreft de honorarium bepaling bij  besloten prijs -
vragen, (zie art 16 op 2 na de laatste alinea, nieuw art. 20). 
Volgens deze bepaling moet aan elk uitgenoodigde mededinger 
als honorarium worden uitbetaald een vierde van de som, welke 

bij vrije opdracht den architect als volledig honorarium zou zijn 
verschuldigd. 

j  is echter  geen rekening gehouden met den omvang van 
den voor de prijsvraag gevraagden arbeid, zoodat dit bedrag 
zoowel voor  een schetsp rij s vraag met globale begrooting als voor 
eene prijsvraag met uitgewerkt plan en dito begrooting geldt. 

e P.P.C. meent dat hierin een onregelmatigheid schuilt, die op-
geheven dient te worden en wel in dier  voege, dat de gevraagde 
arbeid als maatstaf voor de uit te keeren honoraria zal worden 

» aangenomen. 
t is behalve uit een oogpunt van consequentie ook gewenscht. 

omdat het voor een opdrachtgever, die een concurrentie voor 
sc/ieteontwerpen wil uitschrijven, financieel'  voordeeliger  zou 
zijn een meervoudige opdracht te geven dan een besloten 
prijsvraa g uit te schrijven; en waar  bij  eerstgenoemde concur-
rentie een deskundige beoordeeling van het ingezonden werk 
ontbreekt, meent de P. P. C. dat die vorm niet in de hand moet 
worden gewerkt. 
Wanneer hel boven aangevoerde op een concreet geval b.v. 
voor een werk van f 50000. tot de tweede klasse behoorend 
wordt toegepast, vinden wij  dat in een besloten prijsvraag zoo-
wel voor een schetsontwerp als voor  een volledig ontwerp aan 
elk der  deelnemers 14 X 5.1 % van f 50000. = f 637.5 zou moe-
ten worden uitgekeerd, terwij l bij  meervoudige opdracht dit 
bedrag 0.68 o/o van f 50000. = f 340. zou zijn, ongerekend de 
meerdere onkosten die in het eerste geval de werkzaamheden 
der jur y medebrengen. 

e P. P. C. zou U dus voor  willen stellen te bepalen dat: in be-
j  sloten prijsvragen aan elk der  uitgenoodigde mededingers, die 

aan de uitnoodiging gevolg hebben gegeven, zal worden uitbe-
taald : 
a. indien een volledig ontwerp met begrooting wordt verlaagd, 
de helft van het daarvoor  in de tabel aangegeven honorarium ; 
6. indien een schetsontwerp wordt gevraagd, de helft van het 
bij  a. bedoelde bedrag. 
Wederom toegepast op bovengenoemd geval zal dan elk mede-
dinger in geval a. ontvangen de helft van 2.28 o/o van f 50000. 

1140 
= 2 = f 570. en in geval 6. f 285. , zoodat een meervoudige 

opdracht financieel niet aannemelijker is voor den opdracht-
gever. 

 Commissie: 
A.  G . B Z N . Voorzitter. 
G. VA N . Secretaris. 

. C. JANSEN,
, 6 i 1914. 

Aan de 
Besturen der Constitueerende Vereenigingen. 

 Heeren. 
n Juli 1913 bereikte U een voorstel der  P. P. C. tot wijziging van 
eenige bepalingen der  A. . en het . . welk voorstel in de 
vergaderingen der  Constitueerende Vereenigingen werd behan-
deld en aanleiding gaf tot eenige opmerkingen die ter  kennis der 
Commissie werden gebracht. 
n Januari en Februari 1914 werden daarop nadere wijzigingen 

aan Uw oordeel onderworpen, waarbij  de P. P. C. tot het inzicht 
kwam, dat de behandeling der  wijzigingsvoorstellen niet geheel 
volgens de voorschriften van Art . 20 A. . en art. 12 . . had 
plaats gehad, ingevolge waarvan de C. V. besloten, den wette-
lijke n weg volgende, de P.P.C. uit te breiden met afgevaardigden 
der besturen volgens genoemde artikelen. 
Al s zoodanig werden aangewezen : 
door de . tot bev. der  Bouwkunst de r  J. Stuyt; door het 
Genootschap Architectur a et Amiciti a de r  Paul J. de Jong ; 
door de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap de r  J. . 
de s en door  den Bond v. Ned. Architecten de r  J. E. van 
der Pek. 

e uitgebreide Commissie nam daarop de voorstellen der  P. P. C. 
in behandeling; en hoewel het eerste voorstel der  P. P C. reeds 
in de Vereenigingen was behandeld en de goedkeuring van de 
meerderheid daarvan had verkregen, meende de uitgebreide 

Commissie niettemin, gelet op de niet legale wijze waarop de 
behandeling had plaats gehad, ook dat eerste voorstel opnieuw 
te moeten bestudeeren en desgewenscht te wijzigen. 
n hoofdzaak gold deze overweging art. 8 . (nieuw) waarom-

trent bij  de behandeling in de CV . geen volledige overeenstem-
ming was verkregen (zie toelichting Januari 1914). 

t der  besprekingen is de nu voorgestelde redactie, die 
de van de zijde van het Genootschap A. et A. geopperde bezwaren 
ondervangt entevens de P. P. C. geheel bevredigt. (Zie het con-
cept A. . hieronder). 

n onmiddellij k verband hiermede is de redactie van art. 42 
(nieuw) voorgesteld, die in strekking overeenkomt met het voor-
stel der  P.P.C. van Januari 1914, doch door  wijziging der  redactie, 
duidelijker  die strekking weergeeft. 
Bedoeling zoowel bij  de door de P.P.C. als door de uitgebreide 
Commissie voorgestelde regeling is, om, wat in art. 21 (oud) om-
trent de verplichtingen der  C V . en hare leden ten opzichte der 
voorbereiding van en het medewerken aan prijsvragen in 't 
algemeen reeds is bepaald, uit te breiden en in 't bizonder  ook 
van toepassing te maken op besloten prijsvragen en meervoudige 
opdrachten, opdat ook ten aanzien hiervan zekerheid worde 
verkregen omtrent den aard der  uitt e schrijven concurrentie's 
en de toepassing der  daarvoor  door  de C V . vastgestelde en voor 
de leden bindend verklaarde regelingen. 

Wel werd omtrent andere punten nog in de uitgebreide com-
missie van gedachten gewisseld, doch nieuwe gezichtspunten 
kwamen daarbij  niet in 't licht, zoodat ten aanzien van deze pun-
ten naar de toelichtingen der  P. P. C. van Juli 1913 en Januari en 
Februari 1914 moge worden verwezen. 

Namens de uitgebreide Commissie, 
. G. JANSEN, Voorzitter. 

C. N. VAN , Secretaris. 

CONCEPT E N VOO
E E . 
 EN E P.P.C. 

. 
Algemeene Bepalingen. 

Art . 1. Een bouwkundige prijsvraag wordt geacht uitgeschreven 
te zijn wanneer twee of meer  personen tegelijkertij d worden uit-
genoodigd of toegelaten tot een wedstrijd voor het leveren van 
plannen voor  een zelfde onderwerp van bouwkundigen aard. 
Uitgezonderd zijn die gevallen waarbij  aan alle deelnemers het 
volle honorarium voor  den geleverden arbeid volgens de hono-
rariumtabel voor  bouwkundige werkzaamheden van de -
schappij  tot bevordering der  Bouwkunst wordt verzekerd (meer-
voudige opdracht). 

n twijfelachtige gevallen beslist de in k  te noemen 
Permanente Prijsvraagcommissie. 
Art . 2. e prijsvragen kunnen zijn met: 

a. Algemeene , (openbare prijsvraag). 
b. Besloten g op uitnoodiging (besloten prijs-
vraag). 
Combinatie van beide stelsels is derhalve uitgesloten. 
Art . 3. Bij  onderwerpen van omvangrijken aard is het ge-
wenscht, de beantwoording iu twee gedeelten te doen geschie-
den (gesplitste prijsvraag). 
a. Voorwedstrijd . waarbij  uitsluitend schetsontwerpen met, 
zoo noodig. globale ramingen worden gevraagd ; 
b. E in d wedstrijd , 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 voorkeur  voor  een bepaalden 
stij l bestaat, of door  locale omstandigheden wordt voorgeschre-
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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. 
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. 

Ar t 8. t programma zal door  den prijsvraag-uitschrijve r  in 
overleg met de jur y der  P. P. C. of op andere wijze worden vast-
gesteld en door  de jur y zijn onderteekend, alvorens tot publi-
catie zal worden overgegaan; om geldig te zijn moet het door 
de P. P. C. zijn goedgekeurd. 

t programma zal bij  voorkeur  kosteloos verkrijgbaar  worden 
gesteld. 

. 

e Jury . 

Art . 9. 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, 
zullenin 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  genieteen 
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. 
Voor  het vaststellen der  eind-conclusie zal de jur y voltalli g 
moeten aanwezig zijn. t jury-rappor t zal zooveel mogelijk 
tegelijk met de jury-uitspraak , doch in elk geval vóór de opening 
der tentoonstelling verschijnen en ter  lezing liggen. 
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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 programma vast te 
stellen dag, eenigen tij d vóór 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 '/» van het honorarium; 

„  tweede „  4/ 7 * „ 
_ derde „  ;'/7 „  „  * 
,. vierde van ƒ 30000 en hooger  van het hono-

rariu m ; werken der  vierde klasse van ƒ1200.— ƒ30000 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 het bedrag in verband 
met de klassificatie van het bouwwerk en de hoegrootheid der 
bouwsom. 
n alle gevallen waarin geen bouwsom is aangegeven en het be-

drag 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 gesplitste prijsvraag, zal ieder  mededinger, 
welke tot den eindwedstrijd zal worden toegelaten, een vooraf 
bepaald gelijk bedrag, als belooning worden toegekend, onaf-
hankelijk van de uitgeloofde prijzen voor  den eindwedstrijd. 

t totaal bedrag van belooningen en prijzen wordt vastgesteld 
overeenkomstig het in artikel 17 bepaalde. 

t bedrag is voor  de beide gedeelten der  prijsvraag in totaal 
even groot als wanneer  een enkelvoudige prijsvraag ware uitge-
schreven. 

Art . 20. Bij  besloten prijsvragen zal iedere uitgenoodigde archi-

') n voor  de berekening en uitbetaling van hel honorarium voor  architecten, 
ingesteld door  de j  tot bevordering der  Bouwkunst. 

tect die aan die uitnoodiging gevolg heeft gegeven een vooraf te 
bepalen honorarium ontvangen; dit bedrag zal niet lager  dienen 
te zijn dan; 
a. indien een volledig ontwerp met uitgewerkte begrooting wordt 
verlangd, de helft van het daarvoor  in de bovenbedoelde tabel 
aangegeven honorarium; 
b. indien een schetsontwerp wordt gevraagd de helft van het bij 
a. bedoelde bedrag, met inachtneming van het in het slot van 
alinea 1 van art. 17 gemaakte 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, den hem toegekenden prij s te aanvaarden. 

 V. 

Opdracht , schadeloosstelling, eigendomsrecht. 

Art . 23. Als beginsel moet worden aangenomen, dat het werk 
van den door  de jur y eerst-bekroonde onder  diejis leiding worde 
uitgevoerd, onder  de bepalingen van de hier  te lande geldende 
honorarium-regeling voor  architecten. 
Ar t 24. Voor  het geval de prijsvraag-uitschrijve r  zich het recht 
wil voorbehouden om 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 
voldoenden waarborg kan geven, dat hij  in staat is geheel zelf-
standig den bouw die het onderwerp der  prijsvraag was. te 
leiden, zal hij  zich op zijne kosten, in gemeen overleg met den 
prijsvraag-uitschrijver , gehoord de jury , hulpkrachten toevoe-
gen, of deze op nader  overeen te komen voorwaarden, van-
wege den prijsvraag-uitschrijve r  aanvaarden. 
Art . 25. n een besloten prijsvraag zal de uitvoeringaltijdaan 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. t eerst bekroonde ontwerp wordt na overdracht van 
den uitgeloofden prij s het eigendom van den prijsvraaguit -
schrijver. 

Art . 27. Elk prijsvraag ontwerp blijf t het geestelijk eigendom 
van den vervaardiger. 
Voor  uitvoering, publicatie of reproductie zal steeds zijne mede-
werking vereischt worden, behoudens de rechten van den prijs -
vraaguitschrijver  met betrekking tot het eerst bekroonde ont-
werp. 

. 

, tentoonstelling, verzekering, terugzending. 

Art . 28. All e ontwerpen moeten op den in het programma ge-
noemden datum en aan het daarbij  aangegeven adres vrachtvri j 
worden 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 ge-
sloten omslagen moeten worden gevoegd: 
a. een door  den ontwerper  onderteekende verklaring , luidende t-
-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 

woorden: „naambrief"  en „correspondentie adres" worden ge-
plaatst. 

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 gesplitste prijsvraag zal aan ieder  der  uitge-
noodigden voor  den eindwedstrijd door  tusschenkomst van zijn 
correspondent zijn schetsontwerp, door  de jur y en den prijs -
vraag-uitschrijver  gewaarmerkt, ter  nadere uitwerkin g voorden 
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 der 
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-
dentieadres worden teruggezonden. 
Binnen een week na den 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 gesplitste prijsvraag vóór- en eindwedstrijd, zullen de 
schetsontwerpen van den vóórwedstrij d eerst na den eindwed-
strij d worden tentoongesteld, waarbij  de jury-rapporten  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. v racht-
vri j  aan de correspondentie-adressen teruggezonden binnen een 
in het programma te noemen termijn . 

. 

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 . 
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Zij  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 der  commissie, 
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 drie jaren achtereen inde commissie 
zittin g 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: 
l n . dat wanneer  de constitueerende vereenigingen of die welke 
deze regelen aanvaard hebben, of hare leden worden aangezocht 
om te dienen van advies in eene uit te schrijven prijsvraag, zij 
die aanvragen steeds zullen behandelen in overleg met de per-
manente commissie, of zich in ieder  geval vóór de publicatie van 
het programma met de Permanente Prijsvraag Commissie in ver-
binding zullen stellen, (zie art. 8). 

2". t een lid zich behoort te onthouden van mededinging in 
een prijsvraag aan welker  voorbereiding hij  een belangrijk aan-
deel heeft gehad. 
3°. dat een lid dat op eenigerlei wijze is betrokken in eene be-
sloten prijsvraag of een meervoudige opdracht gehouden is 
daarvan mededeeling te doen aan de P.P.C. en haar  desgevraagd 
die inlichtingen te geven die haar  in staat stellen te beoordeelen 
of ingeval van een besloten prijsvraag het programma voldoet 
aan de A. . en in geval van een meervoudige opdracht voldaan 
is aan het in art. 1 bepaalde omtrent het honorarium. 
4". dat het niet geoorloofd is: 
a. dat eenig lid zich, hetzij  als lid der  jury , hetzij  bij  desamen-
stelling van het programma, zal inlaten met eenige prijsvraag, 
waarbij  de algemeene strekking dezer  regelen voor  de prijs -
vragen niet behoorlijk in acht wordt genomen; 
6. dat een lid mededingt in een openbare of besloten prijsvraag 
vóórdat op het programma een gunstig advies door  de Perma-
nente Prijsvraag Commissie is uitgebracht; 
c. dat een lid medewerkt in een meervoudige opdracht indien 
in de daarvoor  gestelde voorwaarden niet is voldaan aan het 
bepaalde in art. 1 alinea 2 ter  beoordeeling der  P. P. C; 
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 o'eenige prijsvraag 
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uitsluitend als studie-prijsvraag is te beschouwen, bij  de perma-
nente commissie. 

Samengesteld en goedgekeurd in Juni 1910, herzien in October 
1911 en in 1914 door  de Constitueerende Vereenigin-
gen zijnde: 

 tot bevordering der Bouwkunst te Amsterdam, 
A  G . B Z N . , 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. 

T VOO E -
E G E 

bedoeld bij  art. 36 40 der  Algemeene n voor  Nationale 

bouwkundige Prijsvragen, ingesteld door: 
e j  tot bevordering der  Bouwkunst te Amsterdam. 
t Genootschap ..Architectura 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. 37 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. 

e en de andere mededeelingen worden door  de Commissie 
aan de Constitueerende Vereenigingen afzonderlijk gericht. e 
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. 36 der  „Algemeene 

"  uit 3 leden, van welke telken jare één lid aftreedt, dat 
herkiesbaar  is, met dien verstande dat geen lid langer  dan dri e 
achtereenvolgende jaren zitting kan hebben. 

t werkjaar  van de Commissie loopt van 1 Januari tot 31 -
cember. 

Ar t . 4. Bij  de verkiezing derleden vande Commissie is de oudste 
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 van een 't zij  periodiek of tusschentijds af-
tredend 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-
gestelden termij n geen bericht van het tegendeel ingekomen 
dan wordt geacht dat 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 
volstrekte meerderheid hebben verkregen, zijn gekozen. Bij  ge-
lij k aantal stemmen op meerdere candidaten beslist het 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 
zittin g 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-penningmeester  de daar-
voor  in aanmerking komende stukken. 

Ar t . 7. e secretaris-penningmeester  houdt aauteekening van 
het verhandelde in de vergaderingen, voert in overleg met den 
voorzitter  de correspondentie, en maakt jaarlijk s een verslag op 
van de werkzaamheden 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. 

j  beheert de aan de Commissie toevertrouwde gelden, doet 
alle betalingen en geeft jaarlijk s rekening en verantwoording 
van zijn gehouden beheer, dat voor  zijne décharge de goedkeu-
rin g der  besturen van de Constitueerende Vereenigingen moet 
hebben. 

Art . 8. Jaarlijk s benoemt om de beurt volgens vast te stellen 
rooster  het bestuur  van een der  C. V. een commissie van 2 leden 
tot het nazien der  rekening en verantwoording van den secre-
taris-penningmeester, welke commissie schriftelij k rapport aan 
de besturen der  C. V. uitbrengt. n binnen een maandna 
toezending van dit rapport niet van het tegendeel blijk t wordt 
de rekening geacht goedgekeurd te zijn en is de penningmeester 
gedechargeerd. 

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  zooverzij  niet 
volgens art. 40 der  A. . direct ten laste van den prijsvraaguit -
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 evenals de drie jaar-
lijksche herzieningen om van kracht te zijn de goedkeuring der 
Constitueerende Vereenigingen. 
Aldus opgemaakt in de vergadering der  Permanente Prijsvraag-
Commissie vain 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.  BZN. , 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. , Vbor-iïrer . 
JON'S. , Secretaris. 

. 

W A A  G A A N J ? 
a critiqu e est aisée. 

mais 1'art est difficile . 

jet is nutti g in het drukk e leven een wijl e stil 
te staan en een blik achterwaarts te werpen 
en zich de vraag te stellen: Waar gaan wij 
henen? "Wi j  architecten mogen die vraag ook 

wel eens overwegen en ons rekenschap geven van de 
plaats door  ons ingenomen in de maatschappij. 

e architecten zijn zich blijkbaa r  niet bewust op welke 
wijze zij  het peil van hun eigen stand doen dalen door 
bij  iedere gelegenheid elkanders werk af te breken. 
Vooral de jongeren grijpen met welgevallen naar  de pen, 
om ieder  ontwerp van een ouderen collega aan een ver-
nietigende critiek te onderwerpen en om den volke te 
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verkondigen hoe dat ontwerp naar  hunne meening had 
moeten zijn en welke groote gebreken daar  aan volgens 
hunne opvatting kleven. 
Wat die jongeren zelf praesteeren en of zij  zelf in staat 
zouden zijn een ontwerp te maken, hetwelk de quali-
teiten zoude hebben van het door  hen veroordeelde 
werk van den ouderen collega, schijnt niet door  hen te 
worden bedacht. 

e vraag rijst : hebben die jongeren zich wel eens goed 
rekenschap gegeven van de moeilijkheden, welke in een 
dikwijl s zeer  samengesteld programma van eischen den 
ontwerper  worden gesteld en ter  welker  oplossing zóó-
veel studie noodig is? Zien zij  in ieder  project door  een 
ernstig werker  gemaakt wel het resultaat van veel ar-
beid en veel strij d voor  het zooverre was, dat het als 
vóór-ontwerp gereed was? Gevoelen zij  wel, dat zulk 
een vóór-ontwerp slechts een eerste gedachte voor  een 
bouwwerk is, en weten zij  wel, dat, bij  het verder  uit-
werken, bij  het détail leeren en gedurende den bouw de 
uitvoerende architect steeds nog veel wijzigt en veran-
dert, ten einde het vóór-ontwerp tot volkomen rijphei d 
te brengen? 

Neen, de jongeren hebben die ervaring niet; zij  beseffen 
niet welke zorgen en studie worden vereischt, om een 
omvangrijk bouwwerk uit te voeren en te doen beant-
woorden aan hooge eischen op aestetisch en construc-
tief gebied. 
Zi j  weten niet welk een overleg, welk een administratie-
zorgen heden ten dage van een uitvoerend architect 
worden gevraagd. Waarom dan reeds bij  het verschijnen 
van een ontwerp op dikwijl s onaangename, grievende 
wijze hun oordeel te vellen, en dit vooral in het publiek, 
in geschrift en woord ? 
n ons land neemt de architecten-stand in het publieke 

leven niet die plaats in, welke hij  in het buitenland be-
kleedt. Voor  een groot deel ligt de schuld hiervan bij  de 
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architecten zelf. Waar er 
geen onderlinge waardee-
rin g voor  elkanders werk 
is, kan ook niet verlangd 
worden, dat het publiek 
eerbied gevoelt voor  het 
werken van de architecten; 
en waar steeds afbrekende 
en zelden of nooit waar-
deerende woorden van 
architecten over  het werk 
hunner  collega's worden 
vernomen, daar  is het niet 
te verwonderen, dat het 
groote publiek zich een 
eigenaardige meening 
vormt over  het beroep 
van den architect en zich 
afvraagt: kan bij  een bouw 
niet volstaan worden met 
dezen op te dragen aan 
een solieden aannemer-
timmerman, en kan daarbij 

de hulp van een architect wellicht geheel worden uit-
geschakeld? 

e aannemers leggen er  zich meer  en meer  op toe in die 
richtin g het bouwen te sturen. e r  Tech-
nische Scholen werden opgericht, om een behoorlijke 
opleiding voor  de jongere technici te verkrijgen en ook 
om bouwkundigen op te leiden. 
n aannemerskringen worden nu de krachten van die 

jongeren gebruikt, om zonder  de medewerking van den 
architect bouwwerken tot stand te brengen, en in die 
richtin g zal ongetwijfeld met kracht worden doorge-
stuwd. 

n in vroeger  jaren gewoonte was en nog in -
terdam en den g en ten platte lande gewoonte is, 
dat aannemer-timmerman of metselaar  en architect in 
één firm a vereenigd waren, en dat dikwijl s vri j  belang-
rijk e bouwwerken zonder  medewerking van den vrijen , 
geschoolden architect tot stand kwamen, schijnt weder 
meer  en meer  in zwang te zullen komen tot schade 
voor  de bouwkunst en voor  de architecten. 

n dient gewaakt te worden en dit is alleen te 
bereiken door  meerdere samenwerking, door  een onder-
lingen band en door  waardeering voor  het goede in ieders 
werk met vermijdin g voor  alles wat gelijkt op zich zelf 
zoeken door  het afbreken van het werk van anderen. 
Niet het met een zeker  welgevallen uiteenrafelen van 
het werk van de collega's, zonder  daartegenover  te 
kunnen stellen eigen praestatiën zal den architecten-
stand verheffen en den architect de plaats in de maat-
schappij  doen toekennen, welke hem als wetenschappe-
lijk , aestetisch ontwikkelde toekomt. 
Nu zal men mij  tegenvoeren: maar  mogen wij  jongeren 
dan geen critiek uitoefenen ? n wij , omdat wij  jon-
ger  zijn en minder  ervaring hebben, geen meening uit-
spreken over  het werk onzer  oudere collega's ? Zeker... 
critiek moet door  een ieder  vri j  mogen worden geleverd, 

maar  daarbij  moet men zich rustig stellen tegen-
over  het ontwerp van een ander, men moet zich 
daarin volkomen inwerken en trachten iets te grij -
pen van de emotie, die den ontwerper  bezielde 
toen hij  zijn gedachte in teekening bracht; men moet 
trachten voor  zich zelf op te lossen hetgeen men 
meent dat niet bevredigend werkt; en dan eens 
overwegen of het werk, hetwelk men in eersten 
oogopslag reeds was begonnen te critiseeren, nu 
inderdaad zóódanig is, als men het oppervlakkig 
meende. Nu kan het zich voordoen, dat men zich 
steeds meer  verwijderd voelt van het werk, dat men 
steeds meer beseft er  buiten te staan en het met 
geen mogelijkheid te kunnen waardeeren, omdat 
men het zich zoo geheel anders had gedacht, goed... 
maar  is dit een reden om dan het werk van een 
collega in het publiek te gaan afbreken? 
k stel op den voorgrond, dat het willen naar  be-

neden sleuren, het willen bespotten van eens anders 
werk niet lag in de bedoeling. Gij  hebt U verdiept 
in dat werk en tot grondslag van alles ligt de liefde 
tot de kunst; welnu, gij  jongeren, indien uw bedoe-
ling niet is met spot, niet depreciatie en met een 
zekere minachting over  het werk van uw collega's 
te oordeelen en wanneer  in uw critiek beslist niet 
ligt een onteerende jalousie de métier, waarom dan 
uw critiek voor  het algemeen te geven, waarom 
dan in het publiek op te treden en te schrijven over 
wat U op het harte ligt, en waarom dat niet in 
besloten krin g gehouden en man tegen man uw 
bezwaren ontwikkeld tegen hem, wiens werk U 
zoozeer  ergerde, dat gij  daardoor  terstond naar  de 
pen greept. 

n wordt de zaak om de zaak beoordeeld en be-
sproken los van alle bijbedoelingen, zuiver  ter 
will e van de kunst, die ons allen lief is en die wij 
alle naar  ons beste vermogen trachten te beoefenen; 
en dan zal de onderlinge verhouding slechts worden 
bevorderd en dan zal het groote publiek met meer  ver-
trouwen zijn belangen in onze handen stellen, dan zulks 
nu dikwijl s slechts weifelend geschiedt of menigmaal 
ons geheel wordt qnthouden. . 

 ^ 
m . T &  ZN . Ü 

i et gebouw is bestemd voor  bewerking van 
f/jC l edele metalen als goud, zilver, platina en de 

fabricati e van gouden werken. 
i - C r ü - y n den kelder  onder  het kantoor  bevinden zich 
de safe en het archief. n die van het achtergebouw 
de ketels voor  de centrale verwarming, berging, 
vaten tot het verzamelen van het water  der  handen-
waschbakken, gootsteenen. Verder  een verbrandings-
oven tot het verbranden van het stof wat opgeveegd 
wordt in alle werkplaatsen. e residu en het water 
zijn rui m voorzien van stof van edele metalen en wor-
den langs chemischen weg afgezonderd. e opbrengst 

r  en fabriek van . t &  Zn., in de Nes te Amster-
dam. Voorgevel. Arch. Joseph . 

hiervan vormt jaarlijk s een belangrijk kapitaal. 
t gebouw aan de Nes is uitsluitend bestemd voor  het 

publiek en de administrati e met conciërgewoning. 
n de groote hal van het achtergebouw met bovenlicht 

arbeiden de werklieden voor  de fabricati e onder  toe-
zicht van hun afdeelingchef. 

t hoekkantoortje is bestemd voor  den chef van de 
machineriën-afdeeling. Op de verdieping zijn de inrich -
tingen voor  affinage, laboratorium , onderzoek van me-
talen, kleurkamer en conciërgewoning. 

t hoofdmotief van den voorgevel, kroonlijst , pilasters, 
cordonband tot het trottoi r  en het poortje zijn van hard-
steen, het vlakgedeelte van zandsteen. 

t lambri s van de hal is van rood marmer. e wanden 
zijn bestemd voor  decoratieve motieven, betrekking 
hebbende op het delven en bewerken van edele metalen. 

e beglaasde binnenkap is bezet met glas in lood, zeer 
licht geel. 
Boven het poortje prijk t het wapen van Sint Eloy. t 
paneelmotief heeft het opschrift; b : 

. t En Zoon, terwij l de twee vrouwenkoppen 
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r  en fabriek van . t &  Zn., in de Nes te Amsterdam. . Arch. Joseph . 

n het onlangs verschenen geschriftje e e Tech-
nische School te "  leest men, dat die school — geheel 
voor  gebruik gereed ƒ282.000. heeft gekost, terwij l de ge-
meente t 5800 . terrein beschikbaar  stelde. 

e rente van bouwkapitaal en van grondwaarde, benevens de 
salarissen van personeel, de kosten van leermiddelen, enz. vor-
men tezamen ongetwijfeld een zeer  aanzienlijk bedrag, terwij l 
uit de becijferingen in het op 29 Apri l 1910 door  het genootschap 

"  te Arnhem tot de g gericht adres om 
subsidie voor  de reorganisatie van zijn onderwijsinrichtin g tot 
middelbare technische school blijkt , dat voor  de Arnhemsche 
school — met inbegrip van de salarissen van het geheele personeel 
— slechts een bedrag van ƒ 19.000. per  jaar  noodig is. 

s van een . zouden niet veel minder  dan dri e 
Arnhemsche scholen kunnen worden gesticht, hetgeen ook blijk t 
uit het bedrag van het staatssubsidie: t ontving in 1911 
ƒ 20.000. ; Arnhem vroeg voor  1911 doch kreeg het niet 
ƒ 6.500. . 

En hiermede zullen wij  de verdediging van de twee hoofdvoor-
waarden, die de Algemeene Nederlandsche Opzichters- en Tee-
kenaarsbond aan een goede oplossing van het middelbaar-tech-
nisch-onderwijs-vraagstuk stelt, besluiten. 

*  * 

e komen wij  dus tot de volgende conclusiën : 
. Aan inrichtingen, waar  onbemiddelde, doch intelligente jonge-

lieden goed en van overheidswege geregeld middelbaar  tech-
nisch onderwijs kunnen ontvangen is nog steeds dringend be-
hoefte. Zoowel voor  de maatschappij  als voor  de jonge technici 

met collier  en diadeem versierd zijn. e wapens zijn 
die van Amsterdam en Gaasterland; de zaak werd in 
1827 te Balk opgericht. 

JOSEP , Architect. 

. 
(Vervolg van blz. 242. Slot). 

n deze kosten zijn niet gering; immers de heer n 
n der e komt in zijn brochure : -

lbaar  technisch onderwijs een verwaarloosd volks-
Jbelang"  voor  kamerhuur, levensonderhoud, les- en 

reisgelden tot een bedrag van ƒ 585. per  jaar. Alleen het noe-
men van dit bedrag is reeds voldoende om aan te toonen, dat 
een middelbare technische school door  onbemiddelden alleen 
zou kunnen worden bezocht als zij  in of nabij  de gemeente wo-
nen, waarin de school is gevestigd. 
En immers, aan de Utrechtsche school wordt de juistheid dezer 
stelling thans reeds bewezen; de vastgestelde toelatingseischen 
kunnen niet worden gehandhaafd, wil men de school althans 
behoorlijk doen bevolken. 
Wij  meenen thans voldoende te hebben aangetoond, dat de 
Algemeene Nederlandsche Opzichters- en Teekenaarsbond in 
zijn overtuiging, dat decentralisatie in het middelbaar  technisch 
onderwijs zoo ver  mogelijk dient te worden doorgevoerd, niet 
alleen staat. Ons rest thans nog aan te toonen. dat het stelsel van 
decentralisatie geen grootere financieele offers zou vragen, dan 
het thans gevolgde stelsel eischt. 

zelf is het van het grootste gewicht, dat dit onderwijs op een be-
langrij k hooger  peil wordt gebracht, als aan particulier e onder-
nemingen — waar  het onderwijs in de eerste plaats winstobject 
is — ooit het geval zal kunnen zijn; 

. t onderwijs aan de middelbare technische scholen moet 
een zoo innig mogelijk verband houden met de practische vor-
ming der  leerlingen. Practische en theoretische lessen moeten 
elkander  voor  zooveel mogelijk in korte tusschenpoozen op-
volgen. 
Een schoolsche opleiding moet zooveel doenlijk worden ver-
meden, hetgeen mede te bereiken is door  de docenten te kiezen 
uit in de practij k werkzaam zijnde ingenieurs en architecten, 
bedrijfsingenieurs, bedrijfsleiders, afdeelingschefs en andere 
practische, doch tevens wetenschappelijke technici; 

. Voor  het thans gevolgde stelsel, volgens hetwelk enkele 
grootsche en kostbare onderwijsinrichtingen worden gesticht, 
trede in de plaats een zoo ver  mogelijk doorgevoerde decentra-
lisatie. e meer  kleine en bescheiden scholen in alle deelen des 
lands worden opgericht, des te kleiner  is het aantal jongemen-
schen, dat om financieele redenen, het onderwijs niet zou kun-
nen volgen. 

. Ten einde het gevaar  te ontgaan, dat door  de sterk door-
gevoerde decentralisatie een zekere eenheid van gedachten-
gang het onderwijs niet zou beheerschen.benoeme de regeering 
een commissie, die regelen ontwerpt, waaraan alle, door  den 
Staat gesubsideerd middelbaar  technisch onderwijs, moet be-
antwoorden. 

t betrekking tot conclusie V nog een enkel woord. 
t gevaar  toch, dat, waar  thans iedere school haar  eigen leer-

plan, haar  eigen methode, haar  eigen regeling inzake de prac-
tische vorming volgt, de werkgevers aan technici van de eene 
school de voorkeur  zullen geven boven die van een andere in-
richting , is niet denkbeeldig en kan o. i. het best worden voor-
komen door  een regeling, welke het geheele . T. O.-vraagstuk 
omvat. Want behalve de twee, in deze memorie in hoofdzaak op 
den voorgrond gebrachte, zijn er  meer  elementen, welke rege-
ling behoeven; wij  denken daarbij  aan de wijze, waarop de 
practische vorming moet plaats hebben; aan de wijze, waarop 
de scholen moeten worden bestuurd; aan de schoolgeldheffing; 
aan een centrale inrichtin g voor  correspondentieonderwijs voor 
jongelieden wier  woonplaats zóó afgelegen is, dat een bezoek 
aan een school uitgesloten is. 
Uit het voorgaande is o. i. wel de wenschelijkheid gebleken van 
de instelling eener  commissie van vertegenwoordigers der  ver-
eenigingen van deskundigen en belanghebbenden, aan welke 
wordt opgedragen voorwaarden te ontwerpen, waaraan alle, 
door  den Staat gesubsidieerd middelbaar  technisch onderwijs, 
moet beantwoorden. 

E S V A N E EN
VOO  ONS . 

Uit in Nederland gemaakte wetenschappelijke studiën en onder-
zoekingen op kuituur-historisc h gebied, blijk t dat hier  te lande 
een Openluchtmuseum een onbetwistbaar  recht van bestaan 
heeft, stellig niet minder  dan in Noorwegen, Zweden en -
marken. r  worden o.a. in de hoofdsteden Christiania, Stock-
holm en , Openluchtmusea gevonden, die in het 
kunst- en wetenschappelijk leven van die landen een hooge en 
gewichtige plaats innemen. Een studiereis naar  deze Skandina-
vische musea, door  eenige bestuursleden ondernomen, vestigde 
de overtuiging dat, in het algemeen, Openluchtmusea van het 
grootste belang zijn voor  de studie der  beschavingsgeschiedenis 
van een volk en dat de stichting van een dergelijke instelling, 
hier  te lande, niet langer  mocht worden uitgesteld, zoude niet 
te veel, van wat thans nog bijeengebracht kan worden, onher-
stelbaar  te loor  gaan. 

e wetenschappelijk en kunstzinnig zoo hoogstaande Skandi-
navische a zijn tevens een finantieel succes, gelijk de jaar-

verslagen uitwijzen der  Vereenigingen, welke deze tot stand 
brachten. Zij  verheugen zich in een buitengewoon groot bezoek 
en genieten de sympathie der  geheele bevolking; vandaar  dan 
ook, dat onze Vereeniging, met groot vertrouwen, durf t overgaan 
tot het stichten van een „Openluchtmuseum voor  Nederland". 

t denkbeeld heeft daarbij  voorgezeten, dat voor  tijdgenoot en 
nageslacht, voor  landgenoot en vreemdeling, voor  den historicus, 
den kunstenaar  en den eenvoudig belangstellende, bewaard 
moeten blijven, in één ruim , afgesloten geheel, een of meerdere 
voorbeelden van al wat Nederland belangrijks en schoons ver-
toont, op het Piatteland, in huizenbouw, dorpsaanleg, tuinen en 
beplanting der  erven, in huisraad, werktuigen en gebruiksvoor-
werpen, alsmede in kleederdrachten der  bewoners. 
Van veel gewicht voor  de studie der  volkeren-geschiedenis, der 
volksontwikkeltng, der  landelijke bouwkunst en kunstnijver -
heid, moet geacht worden de bestudeering der  in vroegere 
eeuwen gestichte en der  naar  oude overlevering later  ontstane 
plattelands-bouwwerken, want in deze zijn, bij  grondig onder-
zoek, de verschillende eigenaardigheden der  stammen, waaruit 
ons volk is samengesteld, dikwijl s nu nog terug te vinden. 
Na veelzijdig onderzoek, vestigde de Vereeniging hare keuze op 
een bij  uitstek gunstig terrein, bekend onder  den naam e 
Waterberg" , behoorende aan de gemeente Arnhem en gelegen 
achter  het landgoed Sonsbeek, ter  grootte van ruim 30 . 

t nut en het groote belang van ons streven vermocht het 
Gemeentebestuur  van Arnhem te bewegen, onze plannen te 
steunen, door  in de g van den lOden November  1913, 
dit unieke terrein, voor  den tij d van 75 jaren, in erfpacht af te 
staan, zonder  dat de Vereeniging eenigerlei vergoeding daarvoor 
verschuldigd is. 

Uit eigen middelen heeft de Vereeniging reeds een kleine ver-
zameling belangrijke voorwerpen aangekocht; ook de negen 
groote boerenwagens, uit verschillende provincies, afkomstig 
van de in 1913 gehouden g te 's Graven-
hage zijn thans haar  eigendom. 
Van de schenkingen en legaten, die de Vereeniging verkreeg, 
worde o.a. vermeld een 17de-eeuwsche poort van een zooge-
naamde Saksische boerderij, in Twenthe; een groote verzameling 
metalen en houten voorwerpen, betrekking hebbende op „folk -
lore" , hoofdzakelijk van Brabant, uit de nalatenschap van den 

r  Aug. Sassen, den bekenden oudheidkundige te's-Graven-
hage, in leven lid onzer  Commissie van Bijstand; oude kinder-
poppen, uit de nalatenschap van den Groninger  Archivari s Jhr. 

. J. A. Feith, in leven, lid van ons Bestuur; zeer  merkwaardige 
ijzeren haardplaten; een rijtui g uit het begin der  vorige eeuw; 
eenige kinderkamermeubelen en een oud weefgetouw, met al 
het erbij  behoorende, afkomstig uit een Brabantsch boere-
wevershuis. 

Van meerdere zijden ontving de Vereeniging toezegging van^ -
schenken, zelfs van eene zeer  belangrijke en uitgebreide ver-
zameling. 

M . B 
G -

E G VA N E -
S EN . 

n de veilingzaal der  beurs te Amsterdam had 16 dezer  een bij -
eenkomst van bovengenoemde vereeniging plaats, waar  door 
den voorzitter, den heer  P. Bakker  Schut c. i. de bekroningen in 
de door  de vereeniging uitgeschreven prijsvraag voor  het ont-
werpen van een tuinstadwijk en de daarin te bouwen arbeiders-
woningen werd medegedeeld. 
Onder  de talrijk e aanwezigen waren de wethouders Th. F. A. 

t en F. W. Wibaut, de gemeenteraadsleden A. B. -
koper  en E. Polak, de heer  A. W. Bos, directeur  van publieke 
werken, J. . Neissen, directeur  der  gemeentetram en J. A. van 
Voorthuysen, onder-directeur  van het gemeentelijk bouw- en 
woningtoezicht. 
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ü i H i Mi 

Arnhem in het openbaar  heb aangetoond, dat het parti -
culiere r  Technisch Onderwijs onvoldoende 
moet zijn; dat het daar  den heeren ïvè/lustte een monde-
linge polemiek met mij  te voeren - is hun dat misschien 
ook slecht bekomen en is daarom de lust thans heen 
waarin zij  werden bijgestaan door  eenigen hunner  leer-
aren en leerlingen en dat hun toen allerminst is gelukt, 
mij n mededeelingen te logenstraffen. 

Verder  is niet geheel van belang ontbloot het feit, dat de 
heeren in het „Vakbla d voor  de Bouwambachten"  eenige 
briefjes van leerlingen publiceerden, waarin die jongelui 
met grooten lof over  het van de heeren genoten onderwijs 
spraken. k bood toen aan, die briefjes gratis in het door 
mij  geredigeerde blad e Bondsstem"  af te drukken, als 
de heeren mij  slechts de origineelen er  van ter  publi-
ceering toezonden en ziet, in plaats daarvan, ontving ik 
een briefj e van een Amsterdamschen advocaat, waarin 
mij  een gerechtelijke vervolging in uitzicht werd gesteld. 
Geachte ! vindt u dat nu aardig van de heeren ? 
En dan na zoo'n weinig welwillende houding ook al geen 
lust meer  te hebben, met mij  te polemiseeren ? Neen hoor. 
't is fe erg ! 

Beleefd dankend voor  plaatsing. 
d 

J. . B. . 

[Gebrand glas in den l van de hal in het Gebouw van de 
Eerste r  der  Staten-Generaal. Atelier  't Prinsenhof, . 
Jan . Schouten. 

n verband met het ingezonden stuk der . . n 
en Wind. in het vorig nummer van het Bouwk. Weekblad, 
deelen wij  mede, dat de . tot Bev. der  Bouwk., verzocht 
een Commissie van Toezicht te benoemen op het Polytech-
nisch Bureau „Nederland" , geen termen heeft gevonden 
aan dit verzoek te voldoen. J. G. 

e resultaten van de prijsvraag zijn, dat de jur y aan geen der 
inzenders de bekroning kon toekennen, aangezien geen ant-
woord precies beantwoordde aan de gestelde eischen. -
schen stelde de jur y voor  het uitgetrokken bedrag te verdeel'en 
tusschen de beste inzenders met welk voorstel het bestuur  der 
vereeniging zich kon vereenigen. 

e verdeeling der  prijzen is: 1. ontwerp huis en tuin, inzender 
J. F. o Pzn. te Amsterdam, 2. de ontwerpen Sol lucet omni-
bus, inzender  P. r  Jr. te m en t en lucht, inzen-
der  Anton Pet te Utrecht, 3. de ontwerpen Travail , inzender  P. 
Bosma, r  gemeentewerken , Phereklos, 
inzender  Ph. J. , Watergraafsmeer, en n Solidem, inzen-
ders . Vermeer  en . A. Vermeer  Jr., den . 

e Voorzitter  bracht dank aan de jury , voor  hun bemoeiingen. 
n de Jury hadden zitting de heeren P. Bakker  Schut, . P. Ber-

lage, W, van Boven, A. r  en W. F. C. Schaap.) a be-
gaf men zich naar  de oostelijke vergaderzaal, waar  de ontvan-
gen inzendingen tentoongesteld waren. 

e heer  Berlage lichtte een en ander  bij  de bezichtigingen der 
ontwerpen nader  toe. 

e tentoonstelling was slechts een 4 tal dagen geopend. 

. m 
Zeer Geachte  ! 

Blijken s hun ingezonden stukje in het vorig nummer  van Uw blad, 
„lus t het"  den heeren n en Wind „niet, "  met mij  te pole-
miseeren, waarvoor  zij  wel hun goede redenen zullen hebben. 
k evenwel denk er  ten opzichte van de heeren anders over  ; ik 

mag een polemiekje met hen wel en dan zou ik in de eerste plaats 
hen willen vragen : paste het door  ons in het adres aan Z. E. den 

r  van Binnenlandsche Zaken verborgen schoentje den 
heeren zóó goed, dat zij  het onmiddellij k als het hunne herken-
den ? Wij  hebben toch geen namen genoemd ? 
Vervolgens zou ik willen mededeelen, dat ik op 23 t j.1. te 
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e Beschrijving van het Gebrand Glas in den l 

van de hal in het gebouw van de Eerste r  der  Staten-
Generaal : atelier  't Prinsenhof, , Jan . Schouten. 

e koepel heeft den vorm van een tongewelf en bestaat uit 6 
vakken, dri e aan drie tegen elkaar  liggend. 
Elk vak bestaat uit 5 paneelen. 
n het midden van de 4 hoekvakken zijn symbolisch voorgesteld 

de voornaamste takken van Staatszorg (in moderne figuren) nl.: 
Scheepvaart en Visscherij, 

w en Veeteelt, 
l en Nijverheid, 
n en Wetenschappen. 

n de beide middenvakken vindt men: e w in 
den . tuin en de wapens van Oost- en . 
Ter weerszijden van de medaillons zijn aangebracht de wapens 
van de hoofdstad des s en de wapens van de hoofdsteden 
der  provinciën. 

. 
Tot r  van de Gouvernementsgebouwen in ë is 
benoemd de heer  F. J. . . 

Tot r  der  Academie van Beeldende n en Techni-
sche Wetenschappen te , is benoemd de heerT. Boden-
hausen, d van Onderwijsin de geniewetenschappen aan de 

. . Academie te Breda. 
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e Fusie d verworpen i n den Bond. 
t r  ontving het volgende schrijven: 

24 i 1914. 
 Geb. Heeren. 

"Wi j  geven ons de eer  U te berichten, dat de door  de 
Fusie-commissie laatstelijk opgemaakte Statuten voor 
de door  haar  beoogde samensmelting van j 
en Bond, door  de Bondsvergadering van 22 i zijn 
verworpen. 

, 
voor  het Bestuur  van den B. N. A. 

JON. , Secr. 

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft het -
bestuur g 26 i j.1. vergaderd. Op deze verga-
dering werd besloten, in verband met het uitbrengen 
van een nieuw praeadvies door  het r  aan 
de leden der j  op de a.s. Alg. Vergadering, 
betreffende den weg, door  de  nu te vol-
gen, de a. s. Alg. Vergadering, welke bepaald was op 
11 Juni a.s. te verdagen op g 16 Jnni a.s. 

Algemeene vergadering op g 16 Juni a.s. 

Voorloopig Programma. 

10 uur  v.m. e op het Beursplein aan het k te Am-
sterdam. 
Bezoek aan de Effectenbeurs, onder  leiding van den architect 

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 dit gebouw, den heer  Jos. Th. J. Cuypers. Civ. Bouwk. . 
a bezoek aan de , onder  leiding van den 

architect van dit gebouw, den heer . P. Berlage. 
1 uur  n.m. Gemeenschappelijke lunch in het American . 
2 uur  n.m. precies. Algemeene Vergadering. 

Agenda: 

1. Verslag van het r  over  al hetgeen in het afge-
loopen 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 drie leden ter  vergadering aan-
wezig. 
5. Verkiezing van den Voorzitter  van het . 
6. t van de Commissie tot het nazien der  rekeningen 
verantwoording over  het afgeloopen jaar. 
7. Verslag van de Commissie van Financiën over  den financi-
eelen toestand der . 
8. Uitlotiu g van aandeelen in de geldleeningen der -
schappij. 
9. Behandeling en vaststelling van de begrooting over  het loo-
pende jaar. 
10. Verkiezing van 1 lid in de Commissie van Onderzoek en van 
3 leden in de Commissie van . 
11. Behandeling van het voorstel van het . Art . 2 
van het Alg. . t te lezen als volgt: 

e contributi e bedraagt per  jaar: 
Voor  de , in Nederland woonachtig, f20. Voor 
de , in het buitenland woonachtig, f 15. enz. (Zie 
de toelichting op blz. 207). 
12. Samensmelting van het tweemaandelijksch tijdschrif t dei-

. „Bouwkunst "  niet e Architect" , plaatwerk uitgegeven 
onder  toezicht van het Genootschap „Architectur a et Amicitia "  ; 
het nieuwe tijdschrif t te geven een zelfstandige exploitatie, onder 
toezicht van de . tot bev. der  Bouwkunst, het Gen. Archit . et 
Amic. en de Ver. voor  Ambachts- en Nijverheidskunst. 
13. Wijzigingen en aanvullingen in de Algemeene n voor 
Nationale bouwkundige Prijsvragen, voorgesteld door  de Perm. 
Prijsvraag-Commissie. 
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14. Wijzigingen en aanvullingen in de n voor  de bereke-
ning en uitbetaling van het honorarium van architecten, voor-
gesteld door  de Commissie tot herziening van deze . 
15. Bespreking van het t der  Commissie voor  de Ned. 
Bouwkundige Advies-bureaux (Zie blz. 244 e. v.). 
16. Bespreking van den weg. door  de . te volgen, nu de Bond 
v. Ned. Architecten de fusie heeft verworpen. Een praeadvies 
van het r  te dezer  zake wordt spoediggepubliceerd.*) 
Zoo noodig na den gemeenschappelijken maaltijd voortzetting 
van de vergadering 's avonds om 8 uur. 
6 uur  n.m. Gemeenschappelijke maaltijd in het American , 
in de feestzaal op de 1ste verdieping, a ƒ 2,50 per  couvert, zon-
der den wijn . 

 : s d'Oeuvre variée ; Potage Tortue a la francaise ; 
Sole, Sauce Persil; Filet de Boeuf. garni a la Bouquetière ; 

Pommes Gaufres ; Poulet jeune roti ; Compote; Glacé -
caine ; — Fruit s ; — . 

t het oog op het tijdi g nemen van maatregelen worden zij. die 
aan dezen gemeenschappelijken maaltij d wenschen deel te ne-
men, verzocht zich tijdi g op te geven aan het bureau der -
schappij. t 402. Amsterdam. 

Vergadering van het r  met den d der  Af -
deelingen op 5 i 1914. Aanwezig waren van het -
stuur  de heeren A. Salm G.Bzn.. Voorzitter ; A. W. C. , 
J. W. , Alb . Otten, B J. Ouëndag, Jan Stuyt en de Alg. 
Secretaris J. Gratama; en verder  de heeren F. W. . Poggen-
beek, Voorzitter  der  Afdeeling Amsterdam, A. W. Weissman. 
Voorzitter  der  Afdeeling m en Omstreken; . E. , 
Secretaris der  Afdeeling Utrecht. e heer s was in dubbele 
functie, als lid van het r  en als Voorzitter  der  Afdee-
ling Utrechtaanwezig. 

e Voorzitter  opende de vergadering, heette alle aanwezigen 
welkom, en gaf daarna het woord aan den heer  Gratama. afge-
vaardigde der j  in de Commissie van Voorbereiding 
cier e Bouwkunst Tentoonstelling 1915. die mede-
deelingen deed omtrent deze tentoonstelling zie het schrijven 
der Commissie op blz. 233. j  bracht spreker  hulde aan de 
Afdeeling Amsterdam, die ƒ100 beschikbaar  had gesteld voor 
het garantiefonds der  Tentoonstelling. 

e heer  Weissman deelde mede, dat ook de Afdeeling m 
overwogen heeft deze tentoonstelling te subsideeren: maar  dat 
hare financien dit helaas niet toelaten. 
Ter sprake werd gebracht het meermalen besproken bezwaar 
om goede sprekers voor  de Afdeelingen te verkrijgen ; besloten 
werd. dat de Afdeelingen zooveel mogelijk elkaarop hoogte zul-
len houden van goede sprekers. 
n zake het in de vorige vergadering besproken voorstel, dat de 
Afdeeling Amsterdam zou trachten samenwerking met het Ge-
nootschap Architectur a et Amiciti a te verkrijgen , zijnde beide 
plaatselijke vereenigingen, deelde de Voorzitter  der  Afdeeling 
mede, dat bij  nader  inzien hieraan bezwaren waren verbonden. 

e samenwerking en eventueele reorganisatie der  Afdeeling 
werd uitgesteld totdat over  de fusie d zou zijn beslist. 

a werd het f usievraagstuk. voor  zoover  het de Afdeelingen 
betreft, besproken. 

e heer  Weissman deelde mede, dat de Afdeeling m tegen 
de voorgestelde fusie is ; zij  zou liever  willen dat de j 
terug ging tot vóór 1908. e reden hiervan is. dat in m 
weinig architecten wonen, die lid van de gefuseerde . kunnen 
zijn. Spreker  zelf achtte dit teruggaan onmogelijk; als over  de 
fusie zal zijn beslist, zal de Afdeeling m nader  overwegen, 
of zij  niet een onderdeel van een algemeen s -
bond kan worden, in den geest van het Utrechts . 

e heer r  deelde mede, dat de Afdeeling Utrecht dezelfde 
meening is toegedaan als de Afdeeling . 

*) t onderwerp Architectuur m is van de agenda afge-
voerd, aangezien het nog niet voldoende rij p blijk t te zijn voor 
bespreking. 
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Spreker  betreurde het, dat de j  geen algemeen 
bouwkunst-lichaam is gebleven. 
Opgemerkt werd, dat wanneer  de fusie j  .-Bond tot stand komt. 
de Afdeelingen der j  opgehouden hebben te bestaan. 

e heer  Stuyt meende, dat de j  zich niet behoeft te 
reorganiseeren volgens de definitieve Statuten en Alg. . 

, opgesteld door  de Fusie-Com-nissie, wanneer  de 
fusie niet doorgaat. 

t de Bond de vakorganisatie blijven, dan kan de j 
het algemeen lichaam, de standsorganisatie zijn. Spreker  herin-
nerde hierbij  aan zijn artikel gepubliceerd in B. Weekblad van 
6 c 1913. 
Van andere zijde werd hiertegen opgemerkt, dat j 
zich sedert 1908 vervormt tot een zuivere vakvereeniging, en 
dat dit ook wenschelijk is, aangezien de tegenwoordige tij d vóór 
alles vraagt een nauwer aaneensluiten van gelijk-belangheb-
benden. 
Er is op het oogenblik geen plaats en geen belangstelling voor 
een algemeen lichaam ; en wanneer  de j  terug zou 
willen gaan tot voor  1908. zou dit een geleidelijk afsterven van 
de j  beteekenen. 
Aangezien er  ook voor  de Afdeelingen veel van afhangt, of de 
fusie d zal doorgaan werd besloten, dat de Afdeelingen 
met hare reorgisatieplannen zouden wachten, tot dat over  het 
fusie-vraagstuk zal zijn beslist; na deze beslissing zal ten spoedig-
ste opnieuw een vergadering van het r  met den 

d der  Afdeelingen worden uitgeschreven. 
Ten slotte stelde de Voorzitter  op verzoek de afgevaardigden 
der Afdeelingen in kennis van demeeningvan het r 
over  het fusie-vraagstuk. (Zie het prae-advies op blz. 219 e.v.) 

 Alg. Secretaris. 
. Gelieve in het t der  Commissie voor  de 

Ned. bouwkundige Adviesbureaux, gepubliceerd op blz. 244 en 
245, te lezen op blz. 244, 2de kolom. 29ste regel van boven : e 
Nederlandsche Architecten Vereenigingen zouden kunnen be-
ginnen met een Commissie van Voorlichtin g te stichten, in den 
trant van de prijsvraag commissie; welke Commissie behulpzaam 
zou moeten zijn bij  het inrichten van advies bureaux in Neder-
land, enz. 

. 

T T VOO -
N E N GE-

B O U W E N T E N 
et t is opgericht in 1905 om den land-
bouw van advies te dienen; oorspronkelijk 
werd alleen geadviseerd overlandbouwwerk-
tuigen; een paar  jaar  later  werden ook advie-

zen gegeven over  gebouwen voor  den landbouw. e re-
geering ging tot de oprichtin g van het t over, 
omdat de inrichtin g van het moderne landbouwbedrijf 
geheel andere eischen stelt dan vroeger, niet het minst 
ook aan de gebouwen. e overgang van het ouderwet-
sche boerenbedrijf tot de moderne productiewijze gaat 
tegenwoordig in een vri j  snel tempo, zoodat voorlich-
ting van rijkswege onmisbaar  is; verder  nopen de stij-
gende prijzen der  arbeidsloonen den landbouwer hoe 
langer  hoe meer, zijn bedrij  fzooveel mogelijk machinaal 
in te richten, wat dan weer  van invloed is op de inrich -
ting van de gebouwen. Vroeger  ging een boerenbedrijf 
over  van, het eene geslacht op het andere zonder  dat in 
het bedrijf , bijzondere verandering en vooruitgang viel 
waar  te nemen. e moderne tijdgeest echter  zoekt 

rusteloos naar  den meest economischen vorm van 
voortbrenging; dit kan men in elk bedrij f waarnemen. 
Een der  uitingen daarvan is dat bezitters van landerijen, 
waarop tot nog toe de veeteelt werd uitgeoefend, over-
gaan tot het landbouwbedrijf of omgekeerd; vooraf dient 
dan te worden onderzocht of en hoeveel de uitkomsten 
voordeeliger  zullen zijn, wederom een bron van werk-
zaamheden voor  het . e vraag om voor-
lichtin g voor  het maken van meer  economische en hy-
giënische stalgebouwen komt dan ook herhaaldelijk 
voor, b.v. het inrichten van pot- in groepstallen. 
Aan de landbouwleeraren worden tegenwoordig veel 
inlichtingen gevraagd door  landbouwers als deze inzien, 
dat met andere producten hoogere prijzen te bedingen 
zijn ; men wil dan vooraf alle factoren kennen, die van 
invloed kunnen zijn op het resultaat alvorens te beslis-
sen. e veranderingen komen door  de moderne 
vervoermiddelen herhaaldelijk voor, omdat de prijzen 
der landbouwvoortbrengselen, meer  dan vroeger, op de 
wereldmarkt worden vastgesteld. 

t t staat dan in al dergelijke gevallen de land-
bouwers en de grondbezitters met zijne gegevens ten 
dienste, voor  zoover  dit gebouwen en werktuigen be-
treft , zoodat de kansen van den financieelen uitslag 
van het bedrij f vooraf beter  kunnen worden voorzien. 

n ziet uit deze voorbeelden, dat het t hoe 
langer  hoe meer eene instelling van zeer  groote be-
teekenis zal worden. 

t spreekt van zelf, dat bij  de berekeningen en advie-
zen van het t de stichting van bedrijfsgebouwen 
een zeer  belangrijk onderdeel is, zoo belangrijk , dat het 
alleszins de belangstelling van t wettigt; 
want dit t kandoor  zijn bouwkundige adviezen 
van veel invloed zijn op het landelijk schoon. 

*  „ * * 

Zooals het bij  de inrichtin g van een geheel nieuwen 
dienstin den regel gaat, staan zij, die aan het hoofd ervan 
gesteld worden, voor  vraagstukken, waarvan zij  nog niet 
den vollen omvang kunnen overzien. e instelling groeit, 
neemt toe in beteekenis, ontwikkelt zich soms in een 
richtin g geheel afwijkend van den oorspronkelijken 
opzet, zoodat het niet te verwonderen is dat de direc-
teur  van zoon nieuw bedrij f voor  zijn taak maar  zelden 
in alle opzichten berekend zal blijken . 

e r  van het , zelf meer  met werktuig-
bouwkunde op de hoogte dan met gebouwen, begon, 
toen ook meer  en meer  adviezen voor  de inrichtin g van 
gebouwen gevraagd werden, met opmetingen te doen 
maken in de verschillende landbouwcentra van die ge-
bouwen, welke uit een modern bedrijfsoogpunt het best 
voldoen. Zooals men weet heeft elke streek een bepaald 
tijp e van boerderij, bij  overerving daar  inheemsch ge-
worden; voor  het modern bedrij f heeft dit type bij  de 
stichting van nieuwe boerderijen wijzigingen moeten 
ondergaan, en men is hier  en daar  reeds tot oplossingen 
gekomen, die als voorbeeld kunnen gelden voor  een 
goed ingericht modern landbouwbedrijf . 

r  deze gebouwen op te meten is het t in het 

bezit gekomen van een vri j  uitgebreide verzameling 
bouwplannen, van boerderijen en moderne landbouw-
bedrij f sgebouwen, zooals die door  architecten of bouw-
kundigen zijn ontworpen en uitgevoerd. e verzame-
ling wordt steeds aangevuld, verbeterd en. bij '  'gehouden, 
zoodat elkeen, die eene opdracht krijg t tot het bouwen 
van een gebouw voor  het landbouwbedrijf , zich te 
Wageningen met succes op de hoogte kan stellen van al 
de eischen, waaraan zijn ontwerp zal moeten voldoen. 

t t treedt niet op als uitvoerend architect, 
geeft slechts adviezen, die voor  den architect of bouw-
kundige bij  het uitwerken van plannen van groote 
waarde kunnen zijn ; is met gebruikmaking daarvan het 
bouwplan gereed, dan is het t weer  bereid het 
geheele project nog eens te toetsen aan de eischen van 
het bedrijf ; en het geeft ook daarvan weder  een rap-
port , waarmede men al of niet rekening kan houden. 
Tot zoover  is de wijze, waarop het t zijn taak 
opvat, niet anders dan te loven; ook vooral van belang 
voor  de architecten, die ervoorlichtin g kunnen krijgen, 
waardoor  veel tij d kan bespaard worden.Naar  de direc-
teur  verklaarde, hebben dan ook reeds verschillende 
architecten met succes het t geraadpleegd. 
Bepaalde het t zich hiertoe, geen architecten-
vereeniging of t zou redenen kunnen hebben 
zich er  over  te beklagen. t komt echter  ook voor, dat 
door  het t ontwerp-teekeningen worden gemaakt 
voor  gebouwen; zooals na het voorafgaande duidelij k 
zal zijn, wordt daarbij  dan met de eischen van het mo-
derne bedrij f op de meest ruime wijze rekening gehou-
den; in dit opzicht zijn zulke teekeningen dan als model-
teekeningen te beschouwen, hetgeen volstrekt nog niet 
wil zeggen dat deze ontwerpen ook bouwkunstige 
waarde hebben. 

t nu van een of ander  landbouwer of grondeigenaar 
eene advies-aanvrage in, dan worden deze model-teeke-
ningen hem als voorbeeld verstrekt, zij  het ook met de 
uitdrukkelijk e mededeeling, dat voor  het maken van be-
stekteekeningen, bestek, enz. de bouwheer  zich tot een 
architect heeft te wenden. t zal echter  niet altij d plaats 
vinden : de aanvrager  kan zich ook wenden tot een of 
ander  timmerman, bouwkundige of zich noemend ar-
chitect en deze, gebruikmakend van de modelteekening, 
nemen het project geheel over; zij  bepalen zich niet tot 
het overnemen van hetgeen met de inrichtin g van het 
bedrij f verband houdt, maar  en dit is het groote gevaar 
zij  copieeren de teekening ook wat de architectonische 
vormen betreft. Waar nu aan het t geen archi-
tect is verbonden, is de aesthetische verzorging der 
model-ontwerpen overgelaten aan de bouwkundige 
teekenaars, die aan het t zijn verbonden. e 
kunnen er  allicht meer  van terecht brengen in aesthe-
tisch opzicht dan de werktuigkundi g encivielingenieur, 
die aan het t zijn verbonden; maar  de teeke-
ningen, die van het t uitgaan, blijven niettemin 
in verschillende opzichten architectonisch minder goed 
verzorgd werk; in dit opzicht zijn de modelteekeningen 
allerminst geschikt om tot voorbeeld te dienen. 
Allerle i aesthetische fouten treft men aan bij  de voor-
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beelden, die door  het t worden verstrekt, zoodat 
in gevallen, waarin de aanvragers zich niet tot een ar-
chitect wenden, de bouwkundige of de ambachts-
patroon naar  het voorbeeld werkend, gevaar  loopt een 
minder  mooi gebouw te stichten. t gevaar  is niet denk-
beeldig, daar  bij  uitzondering de landbouwers of grond-
eigenaren zich tot architecten wenden. 

e aesthetische zijde van deopdracht is in den regel voor 
den bouwheer  het minst belangrijk ; schoonheid is in 
onzen tij d nog niet een element,waarmede bij  denbouw 
rekening gehouden wordt; als aan de eischen van hét 
bedrij f voldaan wordt en het gebouw is daarbij  degelijk 
geconstrueerd en afgewerkt, dan is men in den regel 
reeds zeer  voldaan. 

* 
Wi l het aesthetische element bij  de adviezen van het 

t tot zijn recht komen, dan zal een architect of 
een bouwkundig ingenieur  niet gemist kunnen worden. 
n het onderhoud.dat mij  door  den directeur  welwillend 

werd verleend, bleek mij , dat hij  van deze noodzake-
lijkhei d nog niet zoozeer  was overtuigd ; toen ŵ j  echter 
de verzameling teekeningen van het t eens door-
keken, was er  ruimschoots gelegenheid opmerkingen te 
maken. A l waren het nu geen projecten, bij  het zien 
waarvan men de haren te berge voelde rijzen, architec-
tonisch verzorgd werk was het niet; ën in handen van 
aesthetisch onbevoegde bouwkundigen en ambachts-
lieden is het gevaar  niet denkbeeldig, dat naar  deze 
voorbeelden gebouwen gesticht worden, die hunne om-
geving ontsieren. Photo's van uitgevoerde werken 
werden mij  niet vertoond en gebouwen door  ambachts-
lieden naar  deze voorbeelden uitgevoerd, heb ik nog 
niet gezien, maar  toch meen ik hier  van een gevaar  te 
kunnen spreken. 

e directeur  liet zich overtuigen van de aesthetische 
onvolmaaktheden van de op zijn t gemaakte 
ontwerpen; de meeste zwakke punten waren door  hem 
ook reeds opgemerkt,en dikwijl s had hij  zijn teekenaars 
er  op gewezen, en gevraagd allerlei fratsen en quasie-
versieringen weg te laten, maar  . . . . steeds vervie-
len zij  in dezelfde fouten. Tusschen het zich niet bevre-
digd gevoelen over  een ontwerp, het oog hebben voor 
de fouten en het aangeven van de middelen tot verbete-
ring, ligt een groote afstand; en een en ander  gaat boven 
de kracht van den niet aesthetisch gevormden archi-
tect, laat staan van een directeur, die van huis uit 
werktuigkundig e is. 

e directeur  interesseert zich speciaal voor  de werk-
tuigkundige adviezen en voor  de complete inrichtin g ; 
wij  kunnen het van hem des te meer  waardeeren, dathij 
daarbij  ook nog oog blijk t te hebben voor  de aestheti-
sche zijde van de ontwerpen. 

Op de vraag waarom hij  dan toch niet een bouwkundig 
ingenieur  genomen had bij  de laatste sollicitatie, en geen 
civiel , daar  toch ook de  tot be-
vordering der  Bouwkunst daarop bij  den r  had 
aangedrongen, werd geantwoord, dat daartoe niet is 
overgegaan, omdat bij  de solliciteerende B. . er  geen 
was met praktij k op landbouwkundig gebied; bij  de 
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C. . was wel zoo iemand te vinden, die daarom voor 
het t meer  geschiktheid had. 

e directeur  geeft toe, dat het wenschelijk is, zoodra 
de werkzaamheden van het  zich uitbreiden, een 
B. 1. aan te stellen. 

e directeur  toonde in den loop van het gesprek een 
goeden kij k erop te hebben wat landelijke architectuur 
moet zijn, al kunnen, wat van zelf spreekt, zonder  mede-
werking van onderlegde krachten de op zijn t 
vervaardigde projecten daar  niet van getuigen. 

e directeur  vreest niets zoozeer  dan in het oog loo-
pende, pralende en pretentieuse, zich niet harmonisch 
in het landschap voegende gebouwen. Evenzeer  is hij 
een tegenstander  van gebouwen, die zich niet aanpassen 
aan het moderne machinale bedrijf , welk bedrij f van 
het oude bedrij f zóóveel verschilt, dat men de histo-
rische boerderijen, ook wat het uiterlij k betreft, niet 
meer  ongewijzigd heden ten dage gebruiken kan. 

e directeur  was het met mij  eens, dat daarom alleen 
een modern denkend architect het gewenschte resultaat 
kan geven ; alleen deze kan, zonder  de practische bruik -
baarheid te kort te doen, ook goed aesthetisch bouwen, 
daarbij  de noodzakelijkheden van het bedrij f aan-
vaardend. 
Volgens den directeur  laten echter  de werkzaamheden 
nog niet toe. reeds nu een architect aan de reeds in 
functie zijnde ingenieurs en teekenaars toe te voegen. 

e vraag mag gesteld worden, welke aesthetisehe voor-
zorgen in dien tusschentijd genomen kunnen worden. 
Een oplossing daarvoor  zou kunnen zijn, dat af en toe 
een schoonheidscommissie, een adviesbureau of een 
adviseerend architect den directeur  en zijn staf terzijde 
wordt gesteld. 

t de directeur  hiertoe een zeer  sterken aandrang op 
den directeur-generaal van landbouw zal uitoefenen, 
meen ik hoezeer  hij  voelt voor  de aesthetische zijde 
van de het instituut ter  oplossing gegeven vraagstuk-
ken ook na het onderhoud nog te mogen betwijfelen. 

n haalt zich nu eenmaal niet gaarne den last van 
dergelijke dwarskijker s op den hals; daarbij  moet ook 
worden toegegeven, dat lang niet alle commissien of 
personen in dergelijke vraagstukken met tact kunnen 
optreden; een groot aantal personen, waaruit een keus 
gedaan kan worden is niet aanwezig, vooral niet in de 
omgeving van Wageningen. 
n dit gemis aan het aesthetisch element in het t 

kan bij  een door  de regeering ingesteld adviesgevend 
lichaam, zooals dit belangrijke , heden ten dage 
niet berust worden, zoodat lichamen als , 
wier  taak het is toe te zien op de ontsiering van het 
land, zeer  zeker  niet in gebreke zullen blijven de noodige 
stappen te doen, welke er  toe kunnen leiden, dat in dit 
gemis hoe eer  hoe beter  zal worden voorzien. 

t bestrijden van windmolens zonder  wieken en ijzeren 
ophaalbruggen kan onverminderd worden voortgezet; 
maar  toch moet dit van minder  belang geacht worden 
dan het optreden tegen een regeeringsinstituut, dat 
adviezen geeft, waardoor  de schoonheid van het land 
in gevaar  gebracht kan worden. 

n hoeverre door  een aesthetisch goed toegerust 
adviesbureau voor  het stichten van gebouwen voorden 
landbouw de belangen van het architectenbedrijf voor-
of nadeelig beinvloed worden, is een vraag die de Vak-
bonden raakt ; t heeft alleen te bevorderen 
dat het stichten van minder  mooie of leelijke gebouwen 
wordt tegen gegaan. 

t zal velen met mij  verheugen, als t eens 
nader  de aandacht op het t voor  landbou wwerk-
werktuigen en gebouwen vestigt; wij  wenschen haar 
succes, als zij  pogingen tot verbetering in het werk wil 
stellen. 

 Arnhemsche correspondent van Heemschut. 

G VAN N  VAN -
E VOO E N N NE-

 OVE T JAA  1913. 

m 
 e vermeerdering van werkzaamheden in het jaarver-

g van 1912 geconstateerd, heeft gedurende het jaar 
11913 voortgeduurd. Wij  meenen daaruit met verheu-
jgenis de conclusie te mogen trekken, dat de werk-

zaamheid van den d meer  en meer  wordt gewaardeerd. 
Gedurende het jaar  1913 werden acht beslissingen gegeven. Zes 
daarvan betreffen zaken nog in de laatste maanden van het 
voorafgaand jaar  aangebracht, twee, zaken die in 1913 zijn aan-
gevangen. Bovendien waren nog in 1913 aangebracht en op 31 

r  nog niet beëindigd vij f zaken, zoodat in' t geheel in 
den loop van 1913 zeven nieuwe geschillen zijn aanhangig 
gemaakt. 

Van de eerstgenoemde acht beslissingen is één nog in het vorig 
jaarverslag opgenomen. e overige volgen hier. 
. t geschil betrof de vraag van de wettigheid eener  boete-

heffing ad Fl . 5600. wegens te late oplevering van den bouw 
eener  fabriek. 
Gelijk uit het bestek bleek was het werk. naar  aanleiding waar-
van het geschil ontstond, een zoogenaamd spoedwerk. was n.1. 
daarin de bepaling opgenomen, dat de vri j  belangrijke fabriek, 
waarvan de bouw op 1 September  1911 was aanbesteed, op 1 Fe-
bruar i 1912 voltooid moest zijn en als sanctie op deze verplich-
ting tot het betrachten van spoed was de boete gesteld van 
ƒ100.— voor  iederen dag latere oplevering. , gelijk bij 
de mondelinge behandeling bleek, de aanbesteder  vol lof was 
over  den aard van het door  den aannemer verrichte werk, 
meende hij  zich ten aanzien van den betrachten spoed te moeten 
beklagen en was wegens overschrijding van den evengemelden 
termij n eene boete groot f 5600. opgelegd. 

e aannemer beriep zich in de eerste plaats op de bepaling in 
het bestek, luidende: n verzuimstelling geschiedt schriftelij k 
per aangeteekenden brief, welke geldt voor  behoorlijke inge-
brekestelling en waarmede de aannemer verklaart genoegen te 
nemen." 

r  het scheidsgerecht was van meening, dat, ook al was in 
casu niet per  aangeteekenden brief in verzuim gesteld, de aan-
besteder  toch tot het heffen eener  boete, ook zonder  deze forma-
liteit , gerechtigd was. s den aannemer was. bij  herhaalde 
brieven, aanmerking gemaakt over  den onvoldoenden voort-
gang van het werk, terwij l het hem duidelij k kon zijn. dat te late 
oplevering boete zoude medebrengen, omdat reeds van den 
tweeden termij n een bedrag van f 4500 was ingehouden, welk 
bedrag ook bij  volgende termijnen niet werd verrekend en waar-
tegen door  hem, aannemer, niet was geprotesteerd. Bovendien 
lieten beide partijen duidelij k uitkomen, dat door  hen elk for-
meel, scherp optreden was vermeden, teneinde geen verande-
rin g te brengen in den aangenamen toon, die steeds tijdens het 
werk heerschte. 

t scheidsgerecht had dus te onderzoeken of de oplevering te 
laat was geschied en zor  ja, hoeveel dagen te laat. Wel stond 
vast, dat het geheele werk was beëindigd op 25 i 1912. maar 
op 10 Apri l 1912 was het hoofdwerk, t. w. de fabriek reeds gereed 
gekomen a waren slechts eenige werkzaamheden ver-
richt , die óf niet onder  het bestek vielen óf in tegenstelling tot het 
bouwen der  fabriek, geen grooten spoed vereischten. t was den 
aannemer bekend en vanwege den aanbesteder  was dan ook ten 
aanzien van het verrichten van deze werken, geen aandrang tot 
spoed uitgegaan, integendeel was zelfs door  hem eenige vertra-
ging daarbij  veroorzaakt. e laatste werken, die slechts een 
gering onderdeel van het geheel uitmaakten, mochten dan ook 
naar  het oordeel van het scheidsgerecht geen reden geven tot 
opleggen der  boete. Arbiter s meenden daarom als datum van 
oplevering te mogen stellen 10 April  1912. 

n rekening brengende'den tij d benoodigd voor  meerderwerk, 
Zon- en feest- en onwerkbare dagen, stelde het scheidsgerecht 
vast, dat de aannemer het werk 13dagen te laat had opgeleverd. 

e reden der  vertraging achtten arbiters geheel en al gelegen in 
het feit, dat de aannemer niet tijdi g genoeg gezorgd had voor  het 
aanwezig zijn van voldoende, met de eischen des aanbesteders 
overeenstemmende, monsters voor  den gevelsteen, tengevolge 
waarvan de voorgevel te laat was opgemetseld, waardoor  men 
kwam in de vorstperiode, die zoodoende weder  het geheele 
werk onnoodig vertraagde. e aandrang door  den aanbesteder 
hierbi j  aangewend, de spoed, die het gansche werk eischte, had 
in dit opzicht grootere activiteit van den aannemer  geëischt. 
A l mocht de aannemer ook eenige materialen, zooals de kap-
spanten, buiten zijn schuld niet tijdi g hebben ontvangen, dit hief 
zijn schuld, waardoor  het werk reeds was tegengehouden, niet op. 

t scheidsgerecht adviseerde derhalve dat door  den aanbe-
steder  van den aannemer mocht worden ingehouden eene boete 
van  honderd gulden (f 1300.—) wegens te late oplevering, 
terwij l de kosten werden bepaald op f436. waarvan ' , werd 
gebracht ten laste van den aannemer en : l , van den aanbesteder. 

. Bij  dit verschil vorderde de aannemer  : 

1°. een bedrag van f 1964.70 als eersten termij n groot 90"  .,, van 
de aannemingssom voor  het maken van een keldervloer  en kel-
derwanden en als kelderafdekking eenvloerin gewapend beton. 
2°. een bedrag van f 88. — voormeerwerk, beide met rente ad 6° n. 

e aanbesteder  betwistte, dat het geheele werk naar  behooren 
was opgeleverd, betwistte, voorts de verschuldigdheid der  reke-
ning meerwerk en der  rente op verschillende gronden. r 
daartegenover  vorderde de aanbesteder  van den aannemer een 
bedrag aan schade-vergoeding van f3000. , of zooveel minder 
als arbiters zouden meenen te behooren. wegens gemis van ge-
brui k van den kelder. 

t kwam aan het scheidsgerecht voor. dat voor  en aleer  mocht 
worden nagegaan of de aanbesteder  al of niet met grond ver-
klaarde, dat het werk niet deugdelijk was uitgevoerd, diende te 
worden onderzocht of het werk was opgeleverd, althans als op-
geleverd behoorde te worden beschouwd. 
Uit de door  den aannemer overgelegde en door  den architect 
voor  accoord geteekende kwitanti e bleek, dat de architect het 
werk beschouwde als deugdelijk opgeleverd en derhalve aan 
den aannemer aanspraak op betaling toekende. Trouwens de 
aanbesteder  erkende dit feit en het werd aan het scheidsgerecht 
door  de uitdrukkelijk e verklarin g van den architect bevestigd. 

t scheidsgerecht was nu van oordeel, dat wanneer  in een con-
tract van aanbesteding niet uitdrukkelij k anders is bepaald, de 
architect den aanbesteder  bij  de uitvoering en opneming van het 
werk vertegenwoordigt en daarin liggen opgesloten de bevoegd-
heid en de plicht van den architect om het werk op te nemen en 
goed of af te keuren. 

Waar in het onderhavige contract die bevoegdheid den architect 
niet was onthouden en ook door  latere handelingen des aanbe-
steders hem dit vertegenwoordigingsrecht niet was ontnomen, 
was het scheidsgerecht van oordeel, dat na die in casu vast-
staande goedkeuring door  den architect de aanbesteder  het recht 
miste om op grond van beweerde, doch niet bewezen gebreken 
in het verrichte werk betaling der  ge vorderde 90 Q der  aanne-
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niingssom te weigeren. Bovendien moest worden opgemerkt, dat 
toen bij  het aanbrengen van een asphaltbedekking op den kel-
dervloer  (met toestemming, doch buiten bemoeiing van den aan-
nemer) de aanbesteder  terecht of ten onrechte twijfeld e aan de 
waterdichtheid van den vloer, vanzijnentwege de voortgang van 
het werk niet was gestaakt of geschorst, wat toch ware noodig 
geweest om vermeende of beweerde gebreken aan te toonen. 
Schoon geheel ten overvloede werd hieraan nog toegevoegd, dat 
aan het scheidsgerecht noch bij  de bezichtiging van het werk, 
noch door  het verder  door  den aanbesteder  aangeboden bewijs-
materiaal was bewezen of zelfs maar  waarschijnlij k gemaakt, 
dat de onderhavige kelder  bij  gezegde oplevering niet was wa-
terdicht en kwam het aan het scheidsgerecht voor, dat de voch-
tige toestand van dit bouwwerk, behalve aan mogelijke andere 
oorzaken o. a. mors water  door  het hijschluik , voor  een groot deel 
was te wijten aan sterke condensatie tengevolge van zeer  onvol-
doende ventilatie, waarvoor  de aannemer zeer  zeker  niet aan-
sprakelijk mocht worden gesteld. 

t hiervoren vermelde in het algemeen aan den architect toe-
komende vertegenwoordigingsrecht bracht naar  het oordeel van 
het scheidsgerecht tevens mede zijne bevoegdheid, om namens 
den aanbesteder  aan den aannemer opdracht te geven tot het 
verrichten van eenig meerder  werk tot den aard van dit werk 
behoorende en van, gelijk in casu, betrekkelij k geringen omvang. 
Ook tot het betalen van de rekening van meerder  werk was de 
aanbesteder  derhalve verplicht. 
Ten slotte kwam het aan het scheidsgerecht billij k voor, dat aan 
den aannemer eene rente werd vergoed over  de beide eerst-
genoemde bedragen en wel tegen een percentage van 5»,o 's jaars 
vanaf den dag der  sommatie van den aannemer uitgegaan. 

t hiervorenstaande bracht mede, dat waar  het onderhavige 
werk als behoorlijk opgeleverd moest worden beschouwd, de 
aanbesteder  geen recht had schadevergoeding te vorderen, we-
gens niet nakomen van zijne verplichtingen door  den aannemer, 
uit het contract van aanbesteding voortvloeiende. 

e kosten ad f432.05 werden geheel ten laste van den aanbeste-
der gebracht. 

. t geschil, loopende tusschen een aannemer en eene ge-
meente, betrof het bouwen van een machinegebouw voor  het 
electrisch bedrij f in verbinding met bestaande centrale. e aan-
nemer beweerde, dat van den laatsten termij n der  aannemings-
som ten onrechte was afgetrokken een bedrag van f 11.400.—, 
terwij l die aftrek naar  zijne meening had moeten bedragen 
f8.115.33. Voorts vorderde hij  f1600.— als schadevergoeding 
voor  niet tijdigen aanvoer  door  de directie van door  haar  te 
leveren materialen, waardoor  het werk niet regelmatig had kun-
nen worden voortgezet en tenslotte rente ad 5",„  's jaars over  de 
hem komende bedragen. 

e eerste vraag, die partijen verdeeld hied, betrof de uitlegging 
van een artikel in het bestek, luidende: „Voor benoodigde pro-
„fielsteenen. verglaasde siersteenen en verglaasde plaksteenen, 
„moet de aannemer een post in het bestek opnemen, groot plm. 
„f 12.000. . welke som verminderd met 5 pet. van de aanne-
„mingssom zal worden afgetrokken. e steenen, welke te be-
trekken zijn bij  de firm a N. V. Vereenigde Ceramiek, Steen- en 
„Pannenfabriek vh s &  Geldens en . en A. Geldens te 

n (Gelderland)". 
t de aanbesteedster  het geheele daarin vermelde bedrag 

groot f 12.000. , verminderd met 5 pet. van de aanneniingssom 
aftrekken, of alleen, gelijk de aannemer beweerde, het weikelijk 
door  de gemeente bestede bedrag voor  de in dat artikel ge-
noemde steenen? 

t aangehaalde artikel was inderdaad niet gelukkig opgesteld. 
e tweede zinsnede was klaarblijkelij k niet voltooid en het ver-

band tusschen eerste en tweede zinsnede miste de noodige dui-
delijkheid. Na gezette overweging was het scheidsgerecht van 
oordeel, dat de uitlegging door  de aanbesteedster  aan dit artikel 
gegeven, niet mocht worden aangenomen. Al wilde het scheids-
gerecht gaarne aannemen, dat de steller  van het bestek bedoeld 
heeft te zeggen, dat in ieder  geval het volle bedrag moest wor-
den afgetrokken, zijn oordeel luidde, dat op grond van de be-
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woordingen van het bewuste artikel , de aannemer te goeder 
trouw van meening kon zijn, dat het werkelij k bestede bedrag 
mocht worden verrekend. t toch het totale bedrag van 
f 12000. verminderd met 5 pet. worden verrekend, dan zou 
noch het teeken plus minus, noch de vermelding van de firm a bij 
wie de steenen zouden worden betrokken, beteekenis gehad 
hebben. 
Partijen waren echter  ook verdeeld over  het bedrag, dat inder-
daad voor  de in bedoeld artikel genoemde steenen was uitgege-
ven. Werd dit door  de gemeente gesteldop f9918 15, de aannemer 
berekende, dat noodig is geweest een bedrag groot f 8115.33, t 
scheidsgerecht kwam door  berekening tot de conclusie, dat de 
aanbesteedster  slechts in mindering mocht brengen f 8431.80. 
Waar de aanbesteedster  van de aannemingssom had afgetrokken 
f 11.400 , daar  kwam derhalve alsnog aan den aannemer toe uit 
dezen hoofde ƒ 2968.20. 

e aannemer vorderde in de tweede plaats een bedrag groot to-
taal f 1600. als schadevergooding voor  het te laat leveren van 
het even vermelde materiaal door  de aanbesteedster  veroorzaakt. 

e aanbesteedster  had in het algemeen de verschuldigdheid van 
schadevergoeding ontkend met de bemerking, dat door  te laat 
leveren van dit materiaal geen vertraging was veroorzaakt, doch 
uit de overgelegde weekstaten en facturen bleek ten duidelijkste, 
dat deze bewering onjuist was, en de te late toezending in ieder 
geval één der  oorzaken voor  de vertraging van het werk was 
geweest. 

e schade daardoor  veroorzaakt werd door  arbiters op f 680.— 
begroot. 
Eindelij k wilde de aannemer ten laste der  aanbesteedster  bren-
gen een bedrag groot f 212. voor  rente van den derden termij n 
groot f12.705. over  4 maanden. Ten aanzien van dezen post 
werd opgemerkt, dat het bestek, hetwelk zeker  niet als een model 
van duidelijkheid en volledigheid mocht gelden, omtrent het 
tijdsti p van de betaling der  termijnen vermeldde : e betaling 
„der aannemingssom zal. met inachtneming van eventueele ver-
beurde kortingen, plaats hebben in vier  termijnen, waarvan de 
„eerste dri e elk groot 30 pet. en de vierde of laatste termij n groot 
„10 pet. der  aannemingssom. e vier  termijnen vervallen telkens, 
„nadat volgens het oordeel der e het werk gereed is; de 
„laatst e termij n vervalt na afloop van den onderhoudstermijn. 
„wanneer het werk geheel gereed en goedgekeurd is ende aan-
nemer  aan al zijn verplichtingen zal hebben voldaan." 

t scheidsgerecht kon in deze woorden geene nauwkeurige 
tijdsbepaling lezen en de aannemer, die omtrent deze duistere 
zinsnede wel eenige inlichtin g had behooren te vragen, had ook 
blijkbaa r geen nadere bepaling van den betalingstermijn ver-
kregen. Was het daardoor  reeds onmogelijk om nauwkeurig te 
kunnen constateeren of een der  eerste twee termijnen al of niet 
te laat waren betaald, dat was ook niet te constateeren voor  den 
derden termijn , die bij  de tweede oplevering van het werkmoest 
worden betaald, omdat die tweede oplevering in casu was 
samengevallen met het einde van den onderhoudstermijn. r 
bovendien meende het scheidsgerecht in het algemeen te kunnen 
constateeren, dat met het oog op den voortgang, dien het werk 
maakte, de afbetaling der  eerste drie termijnen op vri j  coulante 
wijze was geschied. e post van f 212. kwam derhalve naar 
het oordeel van het scheidsgerecht den aannemer niet toe. 

e aannemer had eindelijk gevorderd een rente ad 5 °/0 's jaars 
over  f 12.486.46''  van 30 Augustus 1912 tot aan 6 Januari 1913, 
zijnde de dag van betaling van genoemd bedrag, benevens de 
rente van het door  de aanbesteedster  betwiste bedrag van 30 
Augustus 1912 tot aan den dag der  betaling. Ten aanzien hiervan 
werd overwogen, dat de aanbesteedster  oorspronkelijk in min-
dering van den vierden termij n had willen brengen een bedrag 
groot f 1200. wegens boete, zoodat aan den aannemer een cer-
tificaat van betaling werd verstrekt groot f 11.286.46'"'. e met 
het oog op de bewoordingen van het certificaat, was het scheids-
gerecht van oordeel, dat de aannemer, die de verschuldigdheid 
dier  boete ontkende, volkomen gerechtigd was dit betalingsman-
daat af te wijzen en waar  het door  de aanbesteedster  in ieder 
geval verschuldigde bedrag niet op andere legale wijze aan den 

aannemer was aangeboden, recht had op een rente ad 5 ° / 0 

's jaars over  het g zegde bedrag van f 12.486.46 van 30 Augustus 
1912 tot 6 Januari 1913. derhalve op een bedrag groot f 236.04'. 
Voorts werd hem ook rente toegekend over  de bedragen, welke 
de aannemer volgens dit advies bovendien te vorderen had en 
beloopende: 
wegens ten onrechte ingehouden gelden f 2968.20 
wegens schadevergoeding 680. 

f 3648.20 
Van de kosten ad f 540. werd 8/ i gedeelte ten laste van de aan-
besteedster  en 1 4 gedeelte ten laste van den aannemer gebracht. 

. t geschil betrof den bouw eener e Burgerschool met 
vijfjarige n cursus en een gymnastiekgebouw met conciërge-
woning en liep geheel over  de rekening van meer  en minder 
werk, welke door  den aannemer gesteld werd op f7926.701,.,. door 
den aanbesteder  op f 781.70. 

e aannemer had oorspronkelijk een rekening ingediend groot 
f 5289.20' met toevoeging van een aantal posten, die onge-
prijs d en slechts P. . waren vermeld, doch de aanbesteder  was 
ten hoogste gebelgd over  het feit. dat thans ook van deze posten 
betaling gevraagd werd. 

d had het den schijn alsof de aannemer  in antwoord op 
de berekening van den aanbesteder  betreffende de overige pos-
ten zijn rekening was gaan opdrijven, doch de aanbesteder  zag 
over  het hoofd, dat deze posten ook in den allereersten door  den 
aannemer ingedienden staat voorkwamen, zij  het dan ook slechts 

, zonder  invullin g der  cijfers. Blijkbaa r  was het de bedoe-
ling van den aannemer te kennen te geven, dat hij  ingeval van 
in zijn oog royale behandeling van de zijde des'aanbesteders. 
deze posten niet in rekening zou brengen, doch zich reeds bij 
den aanvang zijn recht daarop voorbehield, wanneer  die behan-
deling, naar  zijne meening. minder  royaal zou zijn. 
Van deze groep posten wees het scheidsgerecht aan den aanne-
mer echter  slechts toe een bedrag van f 362.60. 

e geheele staat van meer  en minder  werk werd daarop vastge-
steld op f 2889.73 met reute terwij l de kosten ad f 437. voor  de 
helft ten laste van ieder  der  beide partijen werden gebracht. 

(Wordt vervolgd). 

E . 

n het Tijdschrif t van het Verband .. r  Archi -
tekten- und , dat te Berlij n ver-
schijnt als orgaan van de ca 50 vereenigingen met 
te zamen 10.000 leden, e architekten en inge-

nieurs, schreef voor  eenigen tij d architect s Thur n uit 
n im Allgau (Beijeren) ongeveer  het volgende over  dit 

thema: 
t schijnt, naar  de dagbladpers te oordeelen, dat een reeks 

van stedelijke besturen zich ernstig met het vraagstuk der  be-
noeming van technische Burgemeesters bezighoudt, 
n het bijzonder  schijnt zulks in Nürnber g het geval te zijn. Een 

besluit van het gemeentebestuur  bevestigt dit; wie bovendien de 
toestanden van Beijerns eerste industriestad nader  kent. die 
weet. dat in deze gemeente de benoeming van een „Techniker " 
als Burgemeester  eene onmiddellijke noodzakelijkheid is. 

e heer  Thur n was overtuigd, dat bij  zoo ongemeen gunstige 
vooruitzichten zich een aantal geschikte personen voor  deze 
betrekking zouden aanmelden. t groote waarschijnlijkhei d 
zou op goed gevolg gerekend kunnen worden. 

s later  schreef deze kampioen in het zelfde blad nog het vol-
gende : 

„Buitengewone omstandigheden hebben er  toe geleid, dat (naar 
de dagbladpers bericht) de betrekking van eerste Burgemeester 
te Nürnber g opnieuw door  een Jurist ingenomen is, en wél door 
dengeen. die tot nu toe eerste Burgemeester  van g 
was. s wordt in deze stad nu die betrekking vakant. t ware 

doelmatig, wanneer  de betrokkene afdeelingsgroep van ons 
verbond de zaak ter  hand wilde nemen, om zoodoende verkla-
rend en pleitend er  voor  werkzaam te zijn. e burgerij  der 
steden moet worden ingelicht en hare belangstelling voor  het 
vraagstuk gewonnen worden. 
Ook . aan een der  grootste waterverkeerswegen 

) liggend, is naar  men weet een stad met een groot ver-
leden en waarschijnlij k in handel en industri e ook met eene 
groote toekomst vóór  zich. Ook hier  zou dus voor  een technisch 
geschoold man eene gunstige gelegenheid bestaan, te toonen 
dat hij  in staat is. het roer  van het maatschappelijke schip te 
besturen. 

n spant zich de afdeelingsgroep „Oberpfalz "  van de 
Beijerschen Architekten- en , die hare 
groepzetel in g heeft, voor  deze gewichtige zaak." 
Tot zoover  de schrijver  Of intusschen deze keus tengunste van 
een „Techniker "  uitgevallen is, is mij  tot heden nog niet bekend. 

t is zeer  wel mogelijk, dat evenals in Nürnberg (Beijerns zoo-
genaamde ) ook hier  de juris t het van 
den technikus gewonnen heeft. 

Naar  mijne opvatting is het waarschijnlijk , dat vooralsnog in 
den regel de beslissing tengunste van den juris t zal uitvallen. k 
vind dit begrijpelijk , en er  voor  den .Techniker"  geene oorzaak 
in, zich te laten ontmoedigen. 

n vergete niet, dat de traditi e veel invloed heeft, en dat de 
technikus in 't algemeen nog niet genoegzaam voor  het beklee-
den van zulke posten opgevoed is. r  aan den anderen kant 
is de juridische kennis in vele gevallen niet meer  toereikend 
zonder  de hulp van de techniek. s is eene verbinding, sa-
menwerking, tegelijk onderscheiding, specialiseering noodig. 

n heeft „den een en den ander" noodig. 
e groote e steden hebben meest meer  dan één Burge-

meester. Wie aan het hoofd staat als Eerste of „Ober "  burge-
meester, dat hangtnatuurlij k van meer  dan één ding af; daarvoor 
moet het algemeen, belang beslissend zijn. r  verblijdend is 
het voor  de vooruitstrevende en „meerderjarige "  en door  hare 
werken groot gewordene techniek, dat ze meer  en meer  naar 
waarde geschat wordt. 
Over  hetzelfde onderwerp handelt het volgende bericht dat 
eenigen tij d geleden in de e Bauzeitung"  stond. Ver-
meld werd, dat in g binnenkort waarschijnlij k de 
„Bürgemeister"  (wethouder) Prof. . Walz tot Oberbürge-
meister"  (Burgemeester) zal worden gekozen, daarliet tegen-
woordige gemeentehoofd . Wilckens zijn ambt wil neerleg-
gen. ') Alsdan moet de plaats van genoemden wethouder  op-
nieuw bezet worden. t berichtje zegt verder  : 

t het oog op de talrijk e en groote technische opgaven, voor 
welke de stad staat met betrekking op den bouw van het nieuwe 
Centraalstation en op de vooral daarmee tezamenhangende 
vraagstukken van stedenbouwkundigen aard, zal waarschijnlij k 
een „Techniker "  (dus een architekt of een ingenieur) voor  deze 
betrekking gekozen worden n het belang niet alleen van de 
stad , maar  van de geheele „Technikerschaft"  (dus 
van alle technici) is dit zeer  verblijdend. Tegelijkertij d echter 
is het zeer  te wenschen, dat wanneer  de betrekking opengesteld 
wordt, zich alleen mannen zullen aanbieden, die met groote 
kundigheden met eene zorgvuldige „Allgemeinbildung "  vereeni-
gen, en die de kunst verstaan met menschen om te gaan niet 
alleen, maar  ook hun standpunt op waardige wijze weten te ver-
dedigen en te handhaven". 
Tot zoover  het bericht. 

t is een teeken des tijds. 

e tijden liggen nog niet ver  achter  ons, dat men nauwelijks op 

') Ter  verklarin g diene. dat de meeste grootere steden als ik 
me niet vergis van af 150000 inwoners aan het hoofd 
van 't stedelijk bestuur  eenen „Oberbürgenieistei" . en voor  de 
verschillende takken van bestuur  een aantal „beigeordnete 
Bürgemeister"  bezitten. Vandaar mijne vertaling met „Burge-
meester  en Wethouders"  naar n begrip. 
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de gedachte gekomen ware, iets dergelijksch voor  te stellen. t 
eene zoo vermaarde Universiteitsstad als g baan-
brekend hierin wil zijn. is stellig levendig te begroeten. 

t getuigt van ruimen blik en eerlijk , op het algemeen belang 
gericht voorwaarts streven. 

h ook wat de ..Bauzeitung"  zegt. is zeer  juist en even zoo 
eerlijk . 

r  is eene gelegenheid voor  den technischen stand, die in de 
achter  ons liggende vijfti g jaren zoo geweldige, grootsche, nut-
tige opgaven heeft opgelost zoo veel nieuws en zegenrijks heeft 
tot stand gebracht, den volke te toonen. dat deze stand reeds 
..tradities"  heeft. Overleveringen, die hem in staat stellen het 
veroverde gebied te behouden en te bevestigen. 

n ligt de kracht van vele „Standeseinrichtungen", ') dat ze 
door  de geschiedenis van onze kuituu r  bevestigd, ja zelfs nu en 
dan als 't ware geheiligd zijn. 
We weten zeer  goed. dat tij d hiervoor  noodig is ; onze tij d is een 
aera van groote ontwikkeling t is dus begrijpelijk , dat nieuwe 
gezichtspunten ontstaan en nieuwe wegen gekozen moeten 
worden, om die te bereiken. 

e techniek heeft hierin reeds veel bijgedragen ; ze doet dit 
bij  voortduring . 

Pi m . 
G . 

. 

an de Nationale Studieprijsvraag voor  het ontwerp 
van een Tuinstad wijk , uitgeschreven door  de Sociaal-
Technische Vereeniging van demokratische -
nieurs en Architecten, werd deelgenomen door 

twaalf inzenders. Bovendien werd door  de Jury eene inzending 
„buite n mededinging"  onder  motto ..Verkaveling"  in ontvangst 
genomen. 

e ontwerpen zijn onder  de volgende motti ingezonden : 
s en Tuin" ; t en ; ..Sol lucet Omnibus"; ..Tra-

vail"  ; „Phereklos"  ; ; ,.B" ; e cirkels'; „Eenvoud 
en "  ; „Sapienti Sat"  ; „Stram Cuique"  ; „Sweet . 

t programma met de gestelde vragen en bijbehoorende ant-
woorden zijn als bijlage 1 hierbij  opgenomen *). 
All e ontwerpen werden voor  het verstrijken van den in het 
programma gestelden termij n bij  den Secretaris der  Jury inge-
leverd. e anonimiteit werd vóór de uitspraak der  Jury door 
geen der  inzenders verbroken. 

e Jury kon geen der  ingekomen ontwerpen voor  bekroning in 
aanmerking doen komen en wel om de volgende redenen: 
1°. Slechts enkele ontwerpen voldoen geheel aan de eischen ge-
steld in het programma. 
Omtrent één eisch van het programma, heeft de Jury gemeend, 
het oordeel van de Permanente-Prijsvraagcommissie te moeten 
inwinnen. e correspondentie met deze Commissie is in bijlage 
2 opgenomen. e Jury heeft met de uitspraak van de Permanente-
Prijsvraagcommissie bij  het beoordeelen der  plannen rekening 
gehouden. 
2". Onder  de ontwerpen is er  naar  het oordeel der  Jury — niet 
een. welke een in alle opzichten geheel geslaagde oplossing van 
het gevraagde geeft. 
Op eene enkele uitzondering na, hebben de ontwerpers geene 
rekening gehouden met het bepaalde in art. 1 laatste gedeelte 
van het programma, waarbij  vrijhei d is toegestaan om de met 
stippellijnen ontworpen bouwplannen (zie situatieteekening) te 

') 'k s hier  een duitsch woord, dat zich moeilijk laat vertalen, 
maar  stellig goed begrepen wordt; verwant er  mee zijn: „Stan-
desbewusztsein en Standesehre". 
*) Programma en vragen zijn reeds gepubliceerd in B. Weekblad 
1913, No. 35. 

wijzigen. e vrijhei d gelaten in de laatste zinsnede van art. 1 
waarbij  de wegen rondom het terrein voor  zoover  niet aan reeds 
bebouwde blokken gelegen, konden worden omgelegd, is door 
geen der  ontwerpers gebruikt. 
Slechts de ontwerper  van het plan t en "  heeft den 
bestaanden diagonaalweg verbonden met het park. Een oplos-
sing in dezen geest, welke zeker  voor  de hand lag, is door  geen 
der andere ontwerpers gegeven. 
Bij  de bestudeering van de ontwerpen is het de Jury gebleken, 
dat enkele inzenders ernstige vóórstudie in deze richtin g heb-
ben gemaakt. Al mogen de inzendingen niet geheel aan de ver-
wachtingen van de Jury hebben voldaan, eenstemmig was de 
Jury van meening, dat enkele ontwerpen boven tal van uitge-
voerde bebouwingsplannen staan, en dat bij  uitvoering van die 
plannen en bebouwingen de alsdan ontstane stadswijk het zou 
winnen van vele stadsuitbreidingen die tot nu toe hebben plaats 
gehad of ontworpen zijn. 

e Jury heeft met waardeering gezien, dat de meeste inzenders 
hebben getracht consciëntieus de gevraagde berekeningen te 
vervaardigen. Niet allen zijn geslaagd deze goed te leveren. n 
bijlage 3 zijn verschillende cijfers, behoorende bij  de ontwer-
pen, welke hierbij  gereproduceerd zijn, verzameld. 

e Jury heeft om reeds genoemde redenen geen der  ingekomen 
ontwerpen voor  bekroning in aanmerking kunnen doen komen. 
Echter  heeft de Jury voorgesteld en het bestuur  van de 
Sociaal-Technische Vereeniging van e s 
en Architecten heeft zich daarmee vereenigd de voor  de 
prijzen beschikbare som te verdeelen op de volgende wijze 
onder  de hier  vermelde ontwerpen. 

s en Tuin" . Ontwerper  J. F. o , Amsterdam, f 250. 
t en . Ontwerper  Ant. Pet, Utrecht, f 100. 

..Sol lucet Omnibus". Ontwerper  P. r  Jr.. -
. f100. 

..Travail" . Ontwerper  G. Bosnia, den . f 50 
Bovendien heeft het bestuurder  Soc. Techn. Ver. de ontwerpen 
„Phereklos" . ontwerper  Philippus J. s en n Solidum", 
ontwerpers . Vermeer  en . A. Vermeer  Jr., voor  repro-
ductie aangekocht. 

t oordeel der  Jury omtrent elk ontwerp afzonderlijk volgt 
hieronder: 

e volgorde van de beoordeeling der  eerste zes ontwerpen be-
hoeft geene toelichting. Wat de volgorde der  overige ontwerpen 
betreft, meende de Jury de alphabetische volgorde te moeten 
volgen. 
1. s en Tuin" . Ontwerper  J. F. o , Amsterdam. 

t plan is, wat de algeineene indeeling betreft, rationeel opge-
zet. t centrum, waaraan de openbare gebouwen zijn geplaatst, 
is goed geprojecteerd. Van dit centrum zal een groote bekoring 
uitgaan, al is het niet te ontkennen, dat de opzet wat „breed"  is 
voor  eene eenvoudige stadswijk. 

e waterpartijen vormen een aardige onderbreking, helaas zijn 
de kosten niet in de begrooting opgenomen. t opnemen van 
bleekvelden in een moderne tuinstadwijk moet op eene vergis-
sing berusten. e groepeering van de bebouwing is goed. e 
hoogere randbebouwing en de lagere binnenbebouwing zijn ge 
slaagd. Jammer is het dat de aangrenzing van het Park slechts 
gedeeltelijk in het oog is gehouden. t de omliggende straten-
plannen niet de aandacht van den ontwerper  hebben getrokken, 
is eveneens te betreuren. 

e breedte der  wegen, (15, 12 en 8 ) lijk t de Jury goedgekozen. 
t aanbrengen van knikken aan de uiteinden van de diagonaal-

wegen is niet goed te verklaren. 
e verhouding tusschen bebouwd en onbebouwd terrein is 

voordeelig. e open bebouwing is op juiste wijze doorgevoerd. 
t onder  één dak brengen van ten hoogste vij f woningen acht 

de Jury geen bezwaar. e afstand tusschen de perceelen onder-
ling welke hier  en daar  slechts 5 . bedraagt is te gering. 

e afstand tusschen voor- en achtergevels is voldoende. e 
voorgevels liggen van 14 tot 22 r  uit elkaar, de achtergevels 
van 20 tot 24 . t aanbrengen van voortuinen, vrijwelover 
het geheele plan. is te verdedigen. e architectuur  is eenvoudig 
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en smaakvol en is passend voor  een moderne arbeiderswijk. e 
plattegronden der  woningen zijn niet zonder  verdienste. t ge-
heele plan is vlot geteekend. e overzichtsteekening is zeer 
smaakvol uitgevoerd. 

. t en . Ontwerper  Ant. Pet. Utrecht. 
Als stratenplan, is dit ontwerp, behoudens eenige minder  ge-
slaagde deelen, goed. e verbinding tusschen het Park en het 
centrum van de stad is goed ontworpen, evenzoo de breede 
middenweg. t plan bevat echter  geen „hoofdpartij "  hetgeen 
te betreuren is. t oostelijk deel is te veel verbrokkeld, waar-
door  te veel ongunstige bouwblokken ontstaan zijn. t plan 
geeft echter  in andere deelen goedgeslaagde afsluitingen. Gunstig 
zijn te noemen, de verdeeling van de plantsoenen en de speel-
plaatsen. e plaatsing van de openbare gebouwen verspreid 
over  het geheele plan biedt zeer  zeker  voordeden aan. e aan-
grenzende bebouwing is in verband gebracht met het plan, de 
ontwerper  heeft hier  de bedoeling van de prijsvraag begrepen. 

e breedte der  wegen is goed gekozen. Voor den hoofdweg 18 
r  en voor  de bijwegen 9 a 11 . e voortuinen zijn op 

juiste wijze aan de Noordzijde der  straten geprojecteerd. 
t geheele plan heeft minder  het karakter  van een tuinstads-

wijk , doordat de bebouwing overwegend „gesloten"  is. r 
waar  „open"  bebouwing is geprojecteerd, zijn de afstanden tus-
schen de huizengroepen niet meer  dan 2 , hetgeen te wei-
nig is. e onderlinge afstand tusschen de achtergevels. 16 tot 21 

, is daarentegen voldoende. 

e plattegronden en de architectuur  geven de Jury geen aan-
leiding tot het maken van opmerkingen. t projecteeren van 
uitsluitend eengezinswoningen is wederom toe te juichen. 

e berekeningen behoorende bij  dit ontwerp, zijn zorgvuldig 
samengesteld. 

. „Sol lucet Omnibus". Ontwerper  P. r  Jr.. . 
e verdienste van het plan „Sol lucet Omnibus"  zijn zeer  zeker 

gelegen in den tuinstadachtigen opzet. e ontwerper  is er  in ge-
slaagd het tuinstad-denkbeeld in zijn plan te verwezenlijken. 

t ontwerp bevat een klein wegenoppervlak en veel plantsoen. 
Uit een oogpunt van aangename bewoning bevat het ontwerp 
zeer  goede oplossingen. 

e woonhoven zijn geslaagd, echter  zijn de toegangen te smal 
(d .organgen van 2'(J r  zijn ongeschikt voor  rijverkeer ) 
bovendien zijn er  te veel voetpaden. 

e bebouwing is ruim ontworpen, afstanden van 18 tot 30 r 
tusschen de achterzijden der  perceelen komen voor. 

t ontworpen net van hoofdwegen is naar  de meening der  Jury 
onoordeelkundig ontworpen, terwij l in dit plan de symmetrie 
overdreven is. 

e ontwerper  heeft met de omgeving te weinig rekening ge-
houden. e architectuur  is te gewild „landelijk "  en past niet voor 
eene uitbreidin g van een stad van 200.000 inwoners. t ontwer-
pen van uitsluitend ééngezinswoningen juicht de Jury toe. e 
exploitatierekening is weinig overzichtelijk en de berekeningen 
zijn niet geheel juist (o.a. zijn de bedragen betreffende de wegen 
onjuist uitgetrokken). 

. ..Travail" . Ontwerper  G. Bosnia, den . 
e goede eigenschappen van dit ontwerp zijn naar  de meeiiing 

van de Jury gelegen in de gunstige verhouding en verdeeling van 
bebouwd en onbebouwd terrein en de op verschillende punten 
aardige groepeering der  huizen. 

e afsluitingen der  wegen zijn veelal goed en ongekunsteld. e 
traceering van het stratennet laat overigens te wenschen over. 
Een soort Ceintuurbaan heeft aan het plan veel schade gedaan. 

e symmetrie en de halfcirkelvormig e wegen hebben mede hun-
ne schadelijke invloeden op het geheel doen gelden. e breedte 
der straten is wederom goed gekozen; het projecteeren van 
straten van 7' , r  en 8 r  heeft onder  de gegevan omstan-
digheden geen bezwaar. e afstand der  achtergevels is in dit 
ontwerp inderdaad zeer  rui m (45 a 55 . e architectuur  is 
niet zonder  verdienste. t teekenwerk is verzorgd. t ont-
werp bevat deels twee^ezinswoningen en deels eengezinswo-

ningen, hiertegen bestaat ook voor  een tuinstadwijk geen over-
wegend bezwaar. 

e berekeningen, vervaardigd door  dezen ontwerper  zijn zeer 
duidelij k en geven blij k van ernstige uitwerkin g van het geheel. 

„Phereklos" . Ontwerper  Philippus J. . 
t ontwerp biedt een ruim bebouwingsplan aan. e groepeering 

van de openbare gebouwen is geslaagd. Sommige details van 
het plan zijn goed te noemen. Jammer is het dat het bouwterrein 
te veel verbrokkeld is. e bebouwing is ten deele te hoog. voor 
een tninstadswijk. Er komen immers perceelen voor. bestaande 
uit dri e verdiepingen. e plattegronden der  woningen zijn niet 
altoos geslaagd te noemen: de architectuui geeft enkele aardige 
oplossingen t projectee ren van blinde woningen en van wonin-
gen toegangkelijk over  een zelfde trap acht de Jury niet goed te 
verdedigen. e blinde woningen kunnen niet geacht worden 
aan hooge hygiënische eischen te voldoen. 

. Ontwerpers r  Vermeer  en . A. Vermeer  Jr. 
n dit plan is, behoudens enkele hoofdwegen, het wegenverloop 

ongunstig e hoofdweg, afgesloten door  de twee nevencentra 
met openbare gebouwen, heeft daarentegen vele verdiensten. 

e twee, als h jven"  gedachte pleintjes met de daarep 
uitkomende straten geven goede partijen . 

e veelal gesloten bebouwing acht de Jury in verband met de 
zeer  ruime binnentuinen geen bezwaar. , waar  open be-
bouwing is toegepast, staan de huizen te dicht naast elkaar. 

e architectuur  der  vrij e huisjes heeft te veel een villakarakte r  : 
er  is niet getracht arbeiderswoningen te ontwerpen 

..Ontwerp B" . e Jury is van meening, dat dit ontwerp geen tuin-
stadkarakter  draagt. Als stadsplan is het niet zonder  verdienste. 

e straataanleg niet terugliggende huizen acht de Jury minder 
geslaagd. e plattegronden bevredigen. Ook de bedoeling om 
een eenvoudige architectuur  in het geheele plan door  te voeren 
is toe te juichen. t plan en de toelichting verraden studie op 
het gebied van den stedenbouw, 

e Cirkels" . t ontwerp biedt weinig verschil met de mono-
tone stratenplannen van de 2de helft der  19e eeuw. Ook door  het 
zonder  noodzaak ontwerpen van vier  blinde woningen onder 
één dak bewijst de ontwerper  medevauhet woningvraagstuk 
niet geheel op de hoogte te zijn. 

„Eenvoud en . t ontwerp biedt te groote straatop-
pervlakte. n te kleine en te smalle bouwblokken 
en bouwblokken van ongunstigen vorm. e symmetrie is ook 
hier  weer  hinderlijk . e architectuur  heeft weinig bekoring. 

„Sapienti Sat". e ontwerper  heeft volgens zijne e van 
toelichting een stelselmatig plan opgebouwd en toont zich af-
keerig van kunstmatig aangelegde tuindorpen. j  heeft getracht 
de wijk een eigen moderne schoonheid te geven. 

t plan bevat drie hoofdwegen en eenccinluurweg. e laat-
ste is niet gemakkelijk te vinden. e verdeeling in zes bebou-
wingsblokken lijk t de Jury verdedigbaar. e breedten der 
wegen, wisselende naar  de behoefte van 20 tot 3 , zijn goed 
gekozen. t geheel doet zien. dat de ontwerper  studie van het 
vraagstuk heeft gemaakt. 

e Jury heeft echter  ernstige bedenkingen tegen de verhoudin-
gen. Zoo is er  ontworpen een open ruimt e van 290 bij  300 , 
waarin enkele openbare gebouwen, terwij l in sommige bebou-
wingsblokken de rijen huizen op een afstandtusscheu de achter-
gevels van 5 a 6 r  zijn geplaatst. Ook de hofjeswoningen 
kunnen de Jury niet bekoren e open bebouwing aan de Z.W.-
zijde is ruim . doch de afstanden tusschen de perceelen zijn te ge-
ring. e wijze, waarop de rooilij n der  woningen daar  ter  plaatse 
aan den Ceintuurweg verspringt, werkt onrustig. 

e verdiensten van architectuur  en van de plattegronden erkent 
de Jury gaarne. 

e toelichting is goed doorwerkt. 

„Stra m Cuique". e gezochte symmetrische oplossing, waarbij 
zelden behoorlijke stadsbeelden gevormd worden, bevredigt 

265 



niet. i systematisch doorvoeren van gebogen wegen op groote 
schaal maakt het plan zeer  onrustig en uit stedenbouwkundig 
oogpunt ongewenscht. e bebouwing heeft geen tuinstadka-
rakter . e hooge bebouwing kan de Jury niet bekoren. 

..Sweet . t plan is zonderlingen mist alle eigenschappen, 
die men in het ontwerp voor  een tuinstadwijk zou wenschen aan 

. 

te treffen. e ontwerper  heeft een allerzonderlingst huizentype 
streng doorgevoerd. e kruisvorm der  perceelen lijk t de Jury 
niet voor  uitvoering vatbaar. 

Namens de Jury, 
. P. E NZ., Voorzitter. 

A. . Secretaris. 

Van de zes eerste ontwerpen, zijn enkele cijfers verzameld in de vier  volgende staten. 
Staat A geeft een vergelijking van de oppervlakten. 
Staat B geeft de verschillende percentages dier  oppervlakten. 
Staat C geeft enkele bijzonderheden omtrent het aantal woningen en de huurprijzen . 
Staat  bevat de verschillende kostenbegrootingen. 

. 

Bebouwd oppervlak der  woningen 
Tuinen en Voortuinen 
Openbare gebouwen 
Plantsoenen 
Speelplaatsen . . . 
Straten 

Bouwterrein (inclusief tuinen en voortuinen) 
Openbare gebouwen 
Plantsoenen : . . . . 
Speelplaatsen 
Straten 

s en t en Sol lucet Travail . Phereklos. n Solidum 
Tuin . . Omnibus. 

Travail . Phereklos. 

. . 2 . J . 2 . a . 

65.272 89.000 51.800 59.630 210.970 77.500 
197.668 149.000 229.500 257.270 173.390 

9.500 19.000 10.400 7.500') 32.000 50.940') 
26.000 11.400 62 600 15.600') 47.000-) 30.400 
13.000 9.560 12.600 10.000 15.500 

30.400 

88.560 122.040 33 500 50.000 94.530 67.770 

pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. 

65.7" 59.5 70.3 79.2' 52.7* 62.7"
2.3» 4.7f' 2.6 1.8' >) 8 12.7" 
6.5 2.8» 15.7 3.9 ') 11.7' -) 7.6= 
3.2' 2.4 3.— 25 3.9 

7.6= 

22.1" 30.5 8.4 12.5 23.6 16.8" 

100 °,o 100 o o 100 o,'o 100 °/o 100°/o 100 o „ 

!< Enkele openbare gebouwen staan in plantsoenen. 
a) \Caaronder moestuin en sportparken. 

-) Waaronder  plantsoenachtige straataanleg. 

c 

Aantal woningen 
n beneden f 3.50 huur 
n boven f 3.50 huur 

Aantal woningen per A 
Totale jaarhuur 
Gemiddelde huurprij s per  woning per  week 

. 

Terrein 
Bestrating 
Plantsoen 

Te zamen 

Bouwkosten (inclusief honorarium enz.) 

Totaal. . 

1804 
909 
895 
44 

f 336.414 
f 3,586 

2276 
1075 
1085 

55 
f 458.786 
f 3.87'' 

1120 
560 
560 
27 

f 233.740 
f 4,01 

1399 
551 
788 
32 

f 284.016 
f 4,07 

2205 
1379 
826 
53 

f434.151.50 
f 3,78 

1646 
823 
823 
40 

f 335.088 
f 3.91 

f 1.600.000 
.. 442 800 

39.000 

f 1.524.000 
610.200 
17.100 

f 1.558.400 
91.500 
33.700 

f 1.540.000 
.. 225.000 

23 000 

f 1.472.000 
472.650 
93.750 

f 1.396.240 
.. 338.850 

45.600 

f 2.081.800 

.. 3.576.781 

f 2.151.300 

.. 5.066.200 

f 1.683.600 

„  1.969.000 

f 1.788.000 

.. 2.750.000 

f 2.038.400 

„  4.503.275 

f 1.780.690 

„  3.504 699 

f 5.658.581 f 7.217.500 f 3.652.600 f 4.538.000 f 6.541.675 f 5.285.389 

E E TE . 
e Club van Utrechtsche leden van het Genootschap 
„Architectur a et Amicitia "  heeft reeds twee malen 
tot de Prov. Staten van Utrecht een verzoek gericht 
tot het maken van eene verordening waardoor  het 

plaatsen van het landschap ontsierende reclameborden kan 
worden verboden. 

e Prov. Staten waren echter  van meening. dat dusdanige maat-
regelen te dier  opzichte door  het k moeten worden genomen. 
Waar nu de r  zich echter  in tegenovergestelden zin heeft 
uitgelaten en vermeent, dat een eventueel noodzakelijke wette-
lijk e voorziening zal moeten worden getroffen door  de Provin-
ciale- of Gemeentebesturen, zooals dit reeds geschiedde door  de 
Prov. Staten van . d enZeeland.kwam 
het het bestuur  van het Utrechtsch d gewenscht 
voor  opnieuw bij  de Prov. Staten van Utrecht aan te dringen om 
een verordening als bovenbedoeld vast te stellen. 
Om echter  de kans van slagen te verhoogen. meende liet dat het 

niet ongewenscht zoude zijn, wanneer  meerdere vereenigingen 
tegelijkertij d een desbetreffend adres bij  de Prov. Staten van 
Utrecht zouden inzenden, zoodat het zich tot verschillende Ver-
eenigingen om steun heeft gewend. *) 

t bovenbedoelde adres van de Club van Utrechtsche leden 
van A. et A. luidt : 

Utrecht, 199/12. 
Aan de Staten der  Provincie Utrecht. 

e club van Utrechtsche leden van het Genootschap „Architec -

*) e Vereenigingen zijn: 
e Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer  voor  Utrecht 

en Omstreken. 
e Alg. Ncd. Wielrijdershond , Toeristenbond voor  Nederland. 
e Nederlandschc g Afd. Utrecht. 

. 
e Club van Utr . leden van het Gen. Architectur a et Amicitia . 
e j  tot bev. der  Bouwkunst Afd. Utrecht. 
e Vereeniging tot het houden van Architectuur  tentoonstellingen te Utrecht. 
t Schilder  en teekenk. Genootschap . 

e Vereeniging „Voo r de " 
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tur a et Amicitia "  waarvan de statuten zijn goedgekeurd bij 
k Besluit dd. 14 September  1912, No. 67. 

Gezien hebbende de plaatsing van verschillende onaesthetische 
reclameborden in de bij  uitstek mooie en intieme provincie 
Utrecht; gelezen hebbende het besluit van uwe vergadering 2 
Juli 1912; verzoekt met verschuldigden eerbied dit punt nog-
maals in uwe vergadering aanhangig te maken en zoodanig be-
sluit te willen nemen, dat door  een verbod deze verdere ver-
minkin g van het natuurschoon onzer  provincie worde tegenge-
gaan, terwij l de Club de vrijhei d neemt U tot staving van hare 
bedoeling te verwijzen naar  bijgaande memorie van toelichting, 

't Welk doende, 
Namens de club v. Utr . leden v. h. Gen. A. et A., 

e voorzitter e le secretaris 

OTT O . C. J. E . 

E VA N . 
Toen eenigen tij d geleden door . . f a het 
voorstel bij  de Staten der  Provincie d ingediend 
werd om het vernielen van het natuurschoon door  reclamebor-
den door  eenige wetsartikelen tegen te gaan. gevoelde de Club 
van Utr . leden v. h. Gen. van A. et A. het hare plicht den eersten 
stap in die richtin g voor  de Prov. Utrecht te doen. 
Wel is 't waar, was het aantal reclameborden in de Prov. Noord-

d veel grooter. maar  de vrees dat langzamerhand ook in 
de Prov. Utrecht de hoeveelheid vermeerderen zou. deed de 
Vereeniging op een harer  vergaderingen het besluit nemen een 
adres tot de Staten der  Prov. Utrecht te richten. 
Een adres werd 5 Febr. van dit jaar  aan de Staten der  provin-
cie Utrecht opgezonden, waarvan de inhoud luidt : 
„Aa n de Staten der  Prov. Utrecht geeft met verschuldigden eer-
bied te kennen de club v. Utr . leden v. h. Gen. A. et A.. dat zij 
met groote belangstelling kennis genomen heeft van het door 

. . f a ingediend voorstel tot het weren van 
inbreuk op natuurschoon bij  de Staten der  Prov. ; 
dat voorgenoemde Club het noodig acht ook Uw College in over-
weging te geven, het voorstel van genoemden heerte willen aan-
nemen, gezien hebbende de brutale plaatsing van schreewende 
en onooglijke reclameborden in de bij  uitstek mooie en intieme 
provincie Utrecht; 

dat genoemde Vereeniging derhalve met groot leedwezen ziet. 
hoe door  het egoistisch beginsel hetwelk uit ..reclame maken," 
aankleeft, het natuurschoon ondermijnd wordt, en dat zij  het ten 
zeerste toejuichen zou, wanneer  Uw College wilde overgaan een 
verbod als in de ontworpen verordening van den r . 

f a neergelegd, aan te nemen en toe te 
passen. 

t welk doende, 
de Club van Utr. leden van het Gen. A. et A. 

de voorzitter. de le secretaris. 

Bij  dit adres was de ingediende verordening bij  de Prov. Staten 
d toegevoegd. 

n Uwe vergadering van 2 Juli 1912, kwam dit punt ter  sprake en 
bleek volkomen (hoewel eenige verschilpunten betreffende de 
wijze, hoe een verbod tot stand komen moet) dat de vergadering 
het van zeer  groot belang achtte dat verdere verminking van 't 
natuurschoon diende tegengegaan te worden. 

k zijn twee oorzaken te noemen, welke aanleiding 
gaven dat het adres, hiervoorvermeld, alleen ter  kennisgeving 
aangenomen werd en wel: 
le. „doorda t de Club van Utr . leden v.h. Gen. A. et A. geen wettig 
bestaand lichaam was". 
2e. doordat de vergadering het beter  achtte, dat de g 
deze zaak ter  hand zou nemen en waardoor  bepalingen zouden 
worden gesteld waaraan alle provinciën zich dienen te onder-
werpen. 
Nu op 't oogenblik de club v. Utr . leden v.h. Gen. A. et A. opnieuw 
dit punt onder  uwen aandacht brengt, is het eerste bezwaar  ver-
vallen en wat betreft het tweede punt, zoo kan als aanmoediging 
genoemd worden, dat tusschentijds de Prov. d het 
voorstel v. . . f a heeft aangenomen. 

Alhoewel een besluit van de g ontegenzeggelijk goed zal 
zijn, komt het de Club voor, dat in ons land op 't oogenblik in 
slechts enkele provinciën dit kwaad wortel schiet en dat dus ook 
meer  speciaal deze provinciën dienen te waken voor  grooter 
omvang van dit euvel. 
En vooral ook, om tot een landsbesluit te geraken er  ontegen-
zeggelijk meer  tij d verloopen zal, wat aanleiding kan geven dat 
het kwaad in dien tij d toeneemt, waarvan het gevolg zal zijn. 
dat wat nu nog in een beginstadium is, dan van meer  gevorder-
den aard zal wezen en meer  bezwaren tot opheffing zal op-
leveren. 

j  lijk t niet onbelangrijk in 't volgend gedeelte de reden uiteen 
te zetten, welke de Club er  toe bracht, om voor  deze zaak een 
lans te breken. 
Allereerst zij  dan vermeld, dat het niet de bedoeling was en is 
op te trekken tegen reclame. e goed toegepast, behoeft 
niet stootend te zijn. en er  zijn genoeg voorbeelden van goede 
reclame te noemen. 
n de middeleeuwen en ook tijdens de e was de 

reclame eveneens algemeen, en wanneer  wij  ons een oud -
landsch marktplei n of grachtje voor  de gedachte halen, dan 
treft onwillekeurig steeds weer  de aardige en geestige manier 
van reclamemaken. t blauw, rood en geel als hoofdkleuren is 
daar  veelvuldig gebezigd en naast elkander gezet en in typische 
eigentijdsche vormen waren de letters en voorstellingen op de 
uithangborden overeenkomstig kleur  en stijl der  omgeving toe-
gepast. 

Ook de Oudhollandsche spreuken en korte gezegden hadden 
aangebracht op architraafbalken of posten van kozijnen der 
oude baksteen of houtarchitectuur  — een zekere- bekoring en 
werd daardoor  mede 't schoon van 't stadsbeeld verhoogd. 
Wel stelde men zich meer  tevreden met kleinere lettertypen en 
was de voorbijganger  genoodzaakt, wilde hij  den inhoud in zich 
opnemen, eenige oogenblikken stil te staan om aandachtig, soms 
inet de hand boven de oogen het zonlicht werende, de in rij m 
samengestelde woorden te lezen. 

e tij d moge voorbij  zijn; en al vraagt onze tij d reclames van 
grootere afmetingen, welke zelfs door  de inzittenden van voor-
bijsnellende auto's gelezen kunnen worden, toch behoeft het 
geen reden te zijn dat zoodanige tijdsuitingen leelijk zijn en bo-
vendien nog in eene omgeving geplaatst worden, waar  zij  geheel 
niet thuis hooren. 
Zoo geeft het plaatsen b.v. van een onoogelijke reclame bij  een 
landelijk e en aardige oude boerderij  natuurlij k van zelf eene 
groote disharmonie. 
Zoo kan het aardige witte bruggetje, het smalle pad dat tot de 
woning leidt, het mooi fluweelkleurig rieten dak en de rein witte 
muurvlakken onderbroken door  de aardige kruiskozijnen in 
Bentheimerkleur  en frisch groen, ineens verloren gaan door  het 
daarvoor  plaatsen van eenige zware palen, welke overeind ge-
houden worden door  rauwe schoren eh waar  tegenaan een op-
pervlakte van tien, vijftie n of meer  vierkante meters machinaal 
geschaafde en geploegde deelen, en waarop door  de een of an-
dere huisschilder  met een stuk krij t letters gezet zijn, willekeuri g 
het groote vlak verdeelende, om daarna met door  elkander  ge-
roerde verfresten de letters in toevallige kleur  schreeuwend 
zichtbaar  te maken. 

t voorbeeld mag wat al te scherp afgeteekend lijken , toch is 
het van dezelfde waarde als dat men een aardig gevormde, oude 
molen ineens in een reclamezuil verandert. 
n een moderne stad met breed aangelegde straten kan een in 

fraaie lettertype uitgevoerde reclame daarentegen goed passen. 
e letter  kan groot zijn en voor  zich zelf spreken, terwij l een 

randversiering met hoekmotieven in vrolijk e kleur  de Crême-
fond b.v. kan verlevendigen en aan het geheel een aardige doel-
treffende reclame geven. 

e Club ziet echter  in de methode van reclamemakers met 
groote borden in het weiland, waar  koeien grazen, veulens dar-
telen, schaapjes rusten en kikker s in de sloot kwaken, een groot 
gevaar; en hoe eerder  een besluit genomen wordt om dit ver-
minken tegen te gaan, des te beter  zal het behoud van het na-
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gjV  worden toegevoegd op welke ik even wens 
* woorden. k zend dat antwoord naar  dit blad 

tuurschoon verzekerd zijn. e redenen hebben aanleiding ge-
geven tot het indienen van het bijgaand verzoek en vertrouwt 
de club, dat een en ander  door  uwe vergadering in ernstige over-
weging zal worden genomen en de besprekingen er  toe mogen 
leiden, dat spoedig eene verordening als in de provincie Noord-

d op het maken van reclame ook in deze schoone provin-
cie zal worden verkregen. 

ü . ü 
OVE N OF  BOUWEN N 

T E E . 

an mijn artikeltj e in het B. W. van 9 dezer  onder  bo-
venstaande titel komt in Architectur a van 23 dezer 
een uittreksel voor, waaraan een paar  opmerkingen 

te ant-
d en niet 

naar  Architectura , omdat mijn artikel in dit blad werd geplaatst 
en 't me daarom 't beste voorkomt ook hierin de zaak verder  te 
behandelen. Toch verzoek ik bij  deze aan de redaktie van Archi -
tectura mijn eerste artikel billikheidshalve eens geheel te willen 
overnemen (ze gelieve dan tevens de schrijf - of zetfout in mijn 
naam te verbeteren). 

t bijschrif t in Architectur a luidt : 
..Wij  schreven naar  aanleiding van dit artikel den r . P. C. 
„d e Bazel, met het verzoek die merkwaardige uitingen recht te 
„zetten. j  antwoordde ons daarop - met verlof het af te druk - «ja 
„ke n het volgende: .. k kan moeielijk in deze kwestie, gesteld W
„„naa r aanleiding van het e raadhuis, trach- , 
„„te n dezen blinde ziende te maken. Zij n geschrijf bewijst 
..„wel erg de impotentie van dezen moderne, om eenigerlei 
....vorm te scheppen."" 

t is duidelik, dat dit geen bestrijding van mijn artikel is, 
argumenten toch zijn slechts te bestrijden met argumenten, 
niet met beledigingen, zoals hier  arch, de Bazel doet. En ik 
kon dan ook het hele bijschrif t (immers het enige zinnetje 
van de redaksie zelf geeft ook geen argument) eenvoudig 
negéren, kalm afwachtende of er  soms iemand anders komt 
opdagen, die wél zakelik wil zijn. r  ik wens op die bele-
digingen toch even in te gaan, en dan merk ik allereerst op, 
dat wanneer  ik, als architekt, kij k naar  arch, de Bazel, dat 
ik dan in 't algemeen naar  ooven kijk . k kan dat toelichten 
met de meedeling, dat, toen we enkele jaren geleden ver. 
zocht zijn om de ontwerper  van het kunstenaarshuis aan te 
wijzen, dat ik toen op hem mijn stem heb uitgebracht. r 
ik moet nu tot mijn spijt constateren, wegens zijn opmerkin-
gen.dat ik voor  zijn bestrijding (?) sterk naar  beneden moet 
turen. k hoop evenwel, voor  hem, dat hij  grondige verbete-
rin g daarin zal weten te brengen. 

En gaan we nu zijn beledigingen even na. j  beweert dan 
(zonder  daar  verder  ook iets voor  aan te voeren), dat ik 
architektonies blind ben. Welnu ik kan hem verzekeren, 
dat ik b.v. zeer  wel zie, dat portiek en tochtportaal van 
zijn raadhuisontwerp niet halen bij  die van het bekroonde 
ontwerp, dat ik b.v. ook zie dat het stuk van het dak, dat 
zijn feestzaal, (de zaal van de voorgevel) afdekt, te klein is, 
terwij l hij  zelf blijkens zijn verdediging tegenover  het jury -
rapport dat laatste niet ziet. k voeg daar  aan toe, dat als hij 
mij n artikel (want dat is op 't ogeblik voor  ons aan de orde) wer-
kelik, dus eenigszins zakelik, heelt bestreden en we hebben dat 
verder  afgehandeld, dat ik dan ten volle bereid ben beide boven-
aangeduide zaken aan te tonen. 

j  zegt verder, dat hij  moeilijk kan trachten mij  ziende te 
maken. j  tracht het in elk geval niet: een reden te meer  had 
dit voor  hem moeten zijn zijn beledigingen achterwege te laten. 
En wat hij  dan ten slotte noch zegt, zal wel enigszins anders be-
doeld zijn, dan 't er  staat. Zo niet, dan zou 't onzin zijn. Bedoeld 
zal wel zijn, dat ik geen goede vormen kan vaststellen, hij  wel. 

r  t gaat er  juist om dat laatste nu eindelik eens aan te tonen, 
mijn artikel komt daar  feitelik geheel op neer. Beweerd is 't al 
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dikwijl s genoeg, tot meer  dan vervelends toe. r  laat men dat 
nu eens aantonen. En of ik dan niet in staat zou zijn toch ook 
enkele goede vormen vast te stellen, dat zullen we dan later  wel 
eens zien, misschien. k ben nu in elk geval in staat van enkele 
vormen te bewijzen, dat ze zo in hoofdzaak goed zijn; niet vol-
gens arch, de Bazel of mij  of wie ook, maar  goed zijn. volgens be-
grippen, die ik met verschillende woorden bedoel. 
k hoop niet. dat er  nu na dit schrijven opnieuw met hatelik-

heden of dergelike zal geantwoord worden, dat is toch het doel 
niet van ons blad. n elk geval zal ik er  dan waarschijnlik niet 
op terugkomen. Anders evenwel, als men argumenten aanvoert, 
dan blij f ik beslist niet achterwege, daarvoor  toch ben ik hoogst 
gevoelig, en daaraan immers incet ons blad zijn degelikheid ont-
lenen en zal de redaksie dus wel ruimt e willen afstaan. 

t dus nu arch, de Bazel, of iemand anders eens beweren, dat 
wat ik hoofdzaken noemde, geen hoofdzaken zijn, toelichten 
waarom niet. en aangeven, wat dan wel hoofdzaken zijn. 
dat die hoofdzaken in de plannen Evers en Stuyt traditioneel, in 
de plannen de Bazel en t modern zijn verwerkt. En 
toelichten waarom. 

 ze m'n vraag over  die pinakel eens zakelik beantwoorden. 
enz. n pas slaan we spijkers met koppen. 

En 'k ben heus met weinig tevree. 
k wacht dus, maar  verwacht weinig. 

, 26—5—'14. . . 
. . B. 

. 

Naar aanleiding van het belangwekkende artikel van den heer  v. d. 
Ven over , opgenomen in B. Weekblad No. 19 en 20 
ontving de redactie van gewaardeerde zijde bovenstaande afbeelding 
van fraai bewerkte e graven, gemaakt van zandsteen. 

n onze lezers in het bezit zijn van afbeeldingen van interes-
sante oude of moderne grafsteenen, dan zal de e die gaarne 
ter  leen ontvangen voor  reproductie. 

. e vereeniging Nehalennia. vereeniging tot in-
standhoudingen be vordering van Walcheren's natuur- en steden-
schoon, heeft aan den gemeenteraad van g verzocht 
een bepaling te maken in de bouwverordening, waarin aanB. en 
W.de bevoegdheid wordt gegeven op aesthetische gronden bouw-
vergunningen te weigeren en een schoonheidscommissie in te 
stellen. 
B. en W. stellen den raad voor  afwijzend te beschikken; zij 
meenen dat de vereeniging eerder  haar  doel moet trachten te 
bereiken door  volksopvoeding, door  overreding en niet door 
dwang, welke de zaak, ook bij  bescheiden eischen, de sympathie 
der  burgerij  zou doen derven 
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 : . Algemeene Vergadering op 
16 Juni a. s. — Praedvies van het r  fn zake den 
weg, door  de j  te volgen, nu de fusie-statuten verworpen 
zijn door  den Bond van Ned. Arch. Jaarverslag der . 
Financieel Verslag over  het boekjaar  1913 der . Ontwerp 
Begrooting der j  voor  1914. Toelichting op de Ontwerp 
Begrooting. - g der m n en Tabel. — 

. 

E 

Algemeene vergadering op g 16 Juni a.s. 

Programma. 

10 uur  v.m. e op het Beursplein aan het k te Am-
sterdam. 
Bezoek aan de Effectenbeurs, onder  leiding van den architect 
van dit gebouw, den heer  Jos. Th. J. Cuypers, Civ. Bouwk. . 

a bezoek aan de , onder  leiding van den 
architect van dit gebouw, den heer . P. Berlage. 
1 uur  n.m. Gemeenschappelijke lunch in het American . 
2 nar  n.m. precies. Algemeene Vergadering. 

Agenda: 

1. Verslag van het r  over  al hetgeen in het afge-
loopen 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 drie leden ter  vergadering aan-
wezig. 

5. Verkiezing van den Voorzitter  van het . 

6. t van de Commissie tot het nazien der  rekening en 
verantwoording over  het afgeloopen jaar. 

7. Verslag van de Commissie van Financiën over  den financi-
eelen toestand der . 

8. Uitlotin g van aandeelen in de geldleeningen der -
schappij. 

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. 

9. Behandeling en vaststelling van de begrooting over  het loo-
pende jaar. 

10. Verkiezing van 1 lid in de Commissie van Onderzoek en van 
3 leden in de Commissie van . 

11. Behandeling van het voorstel van het , Art . 2 
van het Alg. . t te lezen als volgt: 

e contributi e bedraagt per  jaar: 
Voor  de , in Nederland woonachtig, f 20. Voor 
de , in het buitenland woonachtig, f 15. enz. (Zie 
de toelichting op blz. 207). 

12. Samensmelting van het tweemaandelijksch tijdschrif t der 
. „Bouwkunst "  met e Architect" , plaatwerk uitgegeven 

onder  toezicht van het Genootschap „Architectur a et Amicitia "  ; 
het nieuwe tijdschrif t te geven een zelfstandige exploitatie, onder 
toezicht van de . tot bev. der  Bouwkunst, het Gen. Archit . et 
Amic. en de Ver. voor  Ambachts- en Nijverheidskunst. 

13. Wijzigingen en aanvullingen in de Algemeene n voor 
Nationale bouwkundige Prijsvragen, voorgesteld door  de Perm. 
Prijsvraag-Commissie. (Zie blz. 245 e. v.) 

14. Wijzigingen en aanvullingen in de n voor  de bereke-
ning en uitbetaling van het honorarium van architecten, voor-
gesteld door  de Commissie tot herziening van deze . (Zie 
blz. 280 e. v.) 
15. Bespreking van het t der  Commissie voor  de Ned. 
Bouwkundige Advies-bureaux (Zie blz. 244 e. v.). 

16. Bespreking van den weg, door  de . te volgen, nu de Bond 
v. Ned. Architecten de fusie heeft verworpen. t praeadvies 

s gepubliceerd op blz. 270e.v. 
Zoo noodig na den gemeenschappelijken maaltijd voortzetting 
van de vergadering 's avonds om 8 uur. 

6 nnr  n.m. Gemeenschappelijke maaltijd in het American , 
in de feestzaal op de 1ste verdieping, a ƒ 2.50 per  couvert, zon-
der  den wijn . 

s d'Oeuvre variée ; Potage Tortue a la franchise ; 
Sole, Sauce Persil; Filet de Boeuf. garni a la Bouquetière ; 

Pommes Gaufres ; Poulet jeune roti ; Compote; Glacé -
caine ; — Fruit s ; — . 

t het oog op het tijdi g nemen van maatregelen worden zij, die 
aan dezen gemeenschappelijken maaltij d wenschen deel te ne-
men, verzocht zich op te geven v ó ór Zaterdag 13 Juni a. s. aan 
het bureau der , t 402. Amsterdam. 
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S V A N T  V A N 
E J TO T G

T OVE N WEG , E -
J T E , NU E S T A T U T E N EN 

. . ,
E , N N

N BON  VA N E -
TEN . 

ooals den n der j  bekend is heeft 
de Bond van Nederl. Architecten in zijn vergadering 
van 22 i j.1. de definitieve Statuten en Alg. . 

t voor  de samen te smelten vereenigingen 
j  en Bond, opgesteld door  de Fusie-Commissie, ver-

worpen. 
Tengevolge hiervan meent het , dat er  geen reden 
meer bestaat op de Alg. Vergadering op 16 Juni a.s. het fusie-
vraagstuk nog te doen behandelen. 

t het , hetwelk in zijn praeadvies over  de defini-
tieve fusie-statuten (gepubliceerd in het Weekblad 1914 no. 19) 
zich een warm voorstander  heeft getoond voor  de fusie, deze 
gang van zaken ten zeerste betreurt, behoeft geen nader  betoog. 

e eerste vraag, die nu gesteld moet worden, is : welke gevolgen 
heeft het verwerpen in den Bond voor  het vereenigingsleven in 
het algemeen en voor  de j  in het bijzonder  ? 
Waar de Bond een vakvereeniging, is, zou, ten einde te bevor-
deren dat er  slechts één vakvereeniging van Architecten in 
Nederland zou bestaan, de oplossing daarin gevonden kunnen 
worden, dat de j  op haar  schreden terugkeert, en 
teruggaande tot vóór 1908, zich weer  hervormt tot een algemeen 
bouwkunst-lichaam. 

t blijk t echter  reeds direct bij  nader  beschouwen van de mo-
derne ontwikkeling van het vereenigingsleven in het algemeen, 
dat het een illusie is, te meenen dat een dergelijk algemeen 
bouwkunst-lichaam in dezen tij d levensvatbaarheid heeft en 
nog vruchtbaar  kan werken. 
Onze tij d is een tij d van krachtig samen gaan van personen, die 
dezelfde vakbelangen hebben, en die door  hun vakvereeniging 
trachten een goede en juiste positie van hun vak en van zijn be-
oefenaars te verkrijgen in de samenleving. En waar  de verschil-
lende groepen in de samenleving nog geenszins tot een rustige 
en harmonische verhouding onderling zijn gekomen, waar  de 
architectenstand nog slechts kort doordrongen is van de gebie-
dende noodzakelijkheid zich krachtig in een vakvereeniging te 
verzamelen ten einde eensgezind de belangen van hun vak en 
van hun positie te kunnen verdedigen tegenover  de andere 
groepen in het bouwbedrijf , daar  is het alleszins begrijpelijk , 
dat de vereenigingskrachten der  architecten in hoofdzaak heden 
ten dage werken ter  behartiging van de vakbelangen. 

t r  is dan ook overtuigd, dat mocht onverhoopt 
de meerderheid der n verlangen, dat de -
schappij  weer  een algemeen bouwkunst-lichaam werd, dit zou 
beteekenen een wegsnijden van de belangrijkste organen uit het 
lichaam der , met het gevolg, dat. ondanks goeden 
wil en toewijding, de j  noodzakelijk gelijdelij k aan 
zou afsterven. 

Een dergelijk verdwijnen zou echter  nog te verdedigen zijn, in-
dien inderdaad daarmede zeer  belangrijke voordeden voorden 
architect en zijn vak werden bereikt. 

t r  ziet echter  deze belangrijke voordeden niet. 
t is integendeel overtuigd, dat de j  een krachtig 

leven in zich heeft en dat zij  op den goeden weg is zich als vak-
vereeniging verder  te evolutioneeren. 

t is niet zonder  reden, dat de j  sinds 1908 zich 
ontwikkeld heeft in de richtin g der  vakvereeniging. Terecht 
werd toen ingezien, dat een vereeniging, wil zij  vruchtbaar  blij -
ven werken,zich hervormen moet overeenkomstig den eisch des 
tijds. e hervorming heeft plaats gehad, en vindt nog plaats. 
Geleidelijk was de evolutie, waardoor  het groote voordeel be-
reikt werd, dat een ruim aantal vakgenooten vereenigd bleef. 

En dit acht het r  het meest principieele en het meest 
belangrijk e punt. Wi l een vakvereeniging van architecten in-
vloed kunnen uitoefenen, wil zij  niet namens een klein deel, 
maar  namens een belangrijk deel der  vakgenooten handelen en 
spreken, wil zij  krachtig naar  buiten, maar  ook krachtig werken 
onder  de architecten zelf, dan moet die vakvereeniging niet een 
gering aantal vakgenooten omvatten, maar  een flink aantal. 

. a. w. in de Statuten moet de toelating van leden zich aanpas-
sen aan Nederlandsche toestanden, waardoor  het mogelijk 
wordt allen te vereenigen, die het architectenvak, hetzij  als 
particulier , hetzij  als ambtenaar  op juiste en zuivere wijze uit-
oefenen. t samenhouden van die vakgenooten, waarvan het 
wenschelijk is dat zij  in een vakvereeniging opgenomen zijn, 
acht het r  een der  beste resultaten van de hervor-
ming der . 

En dit resultaat te vernietigen door  de j  te laten af-
sterven, zou het r  in hooge mate betreuren en on-
verantwoord vinden. m acht het r  het nood-
zakelijk, dat de j  blijf t bestaan als vakvereeniging. 

e vraag rijs t nu: op welke wijze zal dit geschieden ? t de 
bestaande toestand gehandhaafd blijven of is er  reden om een 
stap verder  te gaan ? 

t r  is voor  het laatste. e het streven naar 
fusie, zijn door  de Fusie-Commissie opgemaakt Stat. en Alg. 

. , bij  welker  tot stand koming de Architectleden 
en het r  der j  zoomede de n en 
het Bestuur  van den Bond hebben medegewerkt. Ten slotte is 
een resultaat bereikt, waarmede de Besturen der  beide Vereeni-
gingen '), alsook de Fusie-Commissie zich konden vereenigen. 
Het ligt voor de hand hieruit de gevolgtrekking te maken, dat deze 
Statuten en Alg. Huish.  de juiste basis vormen in dezen 
tijd voor een goede vakvereeniging van architecten in Nederland. 
Eene vakvereeniging dus, die de waarborgen biedt voor  datgene, 
wat redelijk verwacht mag worden en het meest vruchtbaar  zal 
werken. 

t , trachtend de toestand objectief te beschou-
wen, meent dan ook, dat, wil de j  inderdaad de goede 
vakvereeniging zijn, zij  zich moet evolutioneeren op de basis der 
fusie-statuten. t zij  dit, dan heeft zij  de zekerheid zich vol-
ledig te hebben aangepast aan den nieuweren tijd . 

t r  acht een dergelijke doorgezette reorganisatie 
na 1912 te meer  wenschelijk, daar  in 1912 nog niet die verdere 
stappen zijn gedaan bij  de splitsing van leden, die wenschelijk 
waren en die nu gedaan kunnen en moeten worden. 
Zoo zou tegenover  de teleurstelling, dat de Bond de fusie ver-
worpen heeft, toch nog een gunstig resultaat uit het langdurig en 
ernstig streven naar  fusie te bereiken zijn, dat is: de waardevolle 
Statuten en Alg. . , opgesteld door  de Fusie-
Commissie, te benutten. 

e adviseert dus het : 
niet de j  terug te vormen tot den toestand vóór 1908 ; 
niet de bestaande Statuten en Alg. . t der -
schappij  te handhaven, maar  de  te reorganiseeren overeen-
komstig de definitieve Statuten en Alg. Huish.  der
Commissie. 

e wijze, waarop een definitief besluit over  deze reorganisatie 
genomen zal worden, moet zijn gelijk aan de wijze waarop de 
F. C. voorstelt in haar  Statuten, dat de beslissing over  de defini-
tieve fusie zou plaats gehad moeten hebben, namelijk volgens 
art. 24 van de Fusie-Statuten 2): Overgangsbepalingen. t artikel 
moet echter  gewijzigd worden als volgt: 

') Gelijk gebleken is op de gecombineerde vergadering van de 
besturen van . en Bond met de Fusie-Commissie op 9 Januari 
1913. 
-) Art . 24 der  Fusie-Statuten luidt : 
Nadat deze Statuten zullen zijn aangenomen door  de -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst en den Bond van Ne-
derlandsche Architecten, zal, vóór dat de definitieve fusie plaats 
vindt , eene Commissie van Onderzoek worden benoemd, be-

,.Wanneer deze Statuten zullen zijn aangenomen door  de Ver-
gadering van n der . zal, vóórdat de definitieve 
reorganisatie plaats vindt, eene. Commissie van Onderzoek wor-
den benoemd, bestaande uit 7 , te kiezen door 
de . 

e Commissie zal de schifting der  tegenwoordige leden der 
. in leden, aspirant-leden en medewerkers tot stand brengen, 

waarbij  zij  zich zal plaatsen op den grondslag in art. 3 der  Fusie-
Statuten ') aangegeven, en deze ter  kennis brengen aan de Archi -

staande uit 7 leden, waarvan door  elk der  Vereenigingen 3 leden 
worden gekozen, terwij l het zevende lid door  de 6 gekozenen 
zal worden aangewezen. 

e Commissie benoemt uit haar  midden een Voorzitter . 
Wanneer  bij  twee vrij e stemmingen voor  de keuze van den Voor-
zitter  de stemmen staken, zal het lot beslissen. 
n deze Commissie van Onderzoek mogen geen zitting hebben 

leden, die den leeftijd van 35 jaar  nog niet hebben bereikt. 
e Commissie zal de schifting der  tegenwoordige leden van 

beide Vereenigingen in leden, aspirant-leden en medewerkers 
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 Vereenigingen, welke eerst daarna al of 
niet het definitieve besluit tot reorganisatie zullen nemen. 
Aan de bovenbedoelde ledenlijst zal door  de Besturen der  beide 
Vereenigingen worden toegevoegd een staat van baten en lasten 
der Vereenigingen op het oogenblik der  eventueele fusie. 
') Art . 3 van de Fusie Statuten luidt : 
Art . 3. . 
§ 3. e Vereeniging bestaat uit: 

a. ; 
b. Aspirantleden; 
Bovendien kunnen worden benoemd  en kunnen 
worden toegelaten

§ 4. Als leden kunnen worden aangenomen Nederlandsche ar-
chitecten die, 't zij  als particulier , 't zij  als ambtenaar, bij  door 
hen geleide werken, den opdrachtgever  vertegenwoordigend, 
zijne belangen behartigen. 
Zi j  mogen geen aannemer, vakpatroon, handelaar, fabrikan t of 
makelaar  zijn. 
Zi j  mogen ook geen lid van of beheerend vennoot zijn in eene 
firma , die als zoodanig optreedt. 
Evenmin mogen zij  optreden als kunstindustrieel, tenzij  de 
wijze waarop en de mate waarin dit geschiedt geacht kan wor-
den niet in strij d te zijn met den aard en de waardigheid van het 
architectenberoep ter  beoordeding van de Commissie van On-
derzoek. 
Zi j  moeten den leeftijd van 27 jaar  bereikt hebben en ten minste 
dri e achtereenvolgende jaren hun beroep zelfstandig hebben 
uitgeoefend, waarvan de wdgeslaagde uitkomsten aan de hier-
na te noemen Commissie van Onderzoek moeten zijn gebleken. 

e Commissie heeft tevens te beoordeelen, in hoeverre niet-
hoofdambtenaren toch voldoende zelfstandige arbeid leveren, 
om toegelaten te worden als lid . 

§ 5. Als aspirantleden kunnen worden aangenomen: 
lo. Nederlandsche architecten die den leeftijd van 24 jaren be-
reikt hebbende, overigens voldoen aan de ii i § 6 genoemde voor-
waarden, doch nog niet gedurende 3 achtereenvolgende jaren 
hun beroep zelfstandig hebben uitgeoefend. 
2o. Zij  die den leeftijd van 24 jaren bereikt hebbende, in parti -
culiere of ambtelijke dienstbetrekking belast zijn met het ont-
werpen en leiden der  uitvoering van bouwwerken onder  hoofd-
leiding van aan den lastgever  verantwoordelijke architecten of 
ambtenaar-architecten, mits zij  zelve en zij, bij  wien zij  in dienst-
betrekking zijn, niet tevens optreden in eenige kwaliteit , waar-
door  zij  niet als lid der  Vereeniging zouden kunnen worden aan-
genomen. 

e persoonlijke arbeid dezer  aspirantleden moet door  de Com-
missie van Onderzoek van genoegzame waarde worden geacht. 

S 6. Als Eereleden kunnen in aanmerking komen personen in 

n der , welke eerst daarna al of niet het definitieve 
besluit tot reorganisatie zullen nemen". 
Een exemplaar  van de definitieve Statuten en Alg. . -
ment, opgesteld door  de Fusie-Commissie, is den n 
13 t j.1. toegezonden. 

t r  laat hieronder  volgen zijn opmerkingen over 
de 5 punten van zijn vorig prae-advies, (gepubliceerd op blz. 219 
e.v.) voor  zoover  het verwerken van de fusie door  den Bond 
wijzigingen in die punten ten gevolge moest hebben. 
Waar noodig is de redactie van het vorige prae-advies tusschen 
aanhalingsteekens geplaatst. 

 1. Naam en doel. 
e redactie hiervan moet, in verband met het bovenstaande 

luiden:  Vereeniging is een architecten-vakvereeniging en 
draagt den naam van  tot Bevordering der Bouw-
kunst.  toevoeging: „Bond van Nederlandsche Architecten" 
kan nu vervallen) Zij is opgericht in 1842 en is gevestigd ie Am-
sterdam. 

 2.
e Vergadering der  A. . van 17 Sept. 1913 had de volgende 

..ledenindeeling voorgesteld: . Eere Corresponden-
ten, , Buitengewone n en Technische Abonnés. 

n het gewijzigd Concept Stat. en A. . . stelde de F.C. voor  de 
..volgende indeeling. n en Aspirant . Bovendien 
„kunne n worden benoemd „Eereleden"  en kunnen worden toe-
gelaten "  en „Technische Abonnés"  op de perio-
„dieken" . 

l het r  de door  de A. . vastgestelde indee-
„lin g beter  achtte meende het toch, dat de door  de F. C. voorge-
stelde indeeling niet dusdanig in wezen verschilt met wat de 
,.A. . wenschten, dat dit punt de eventueele fusie niet ernstig in 
„gevaar mag brengen, weshalve het r  besloot zich 
„nie t tegen de indeeling der  F. C. te verzetten. 
„We l werd door  enkele n het betreurd, dat 
„ui t de naam "  te weinig het verband spreekt van 
„deze soort leden met de Vereeniging (hetgeen niet het geval is 
„met den naam „Buitengewoon . Zij  wenschten dat op een 
„of andere wijze in de benoeming van deze groep het woord lid 
„opgenomen zou worden. e meerderheid echter  van het -
„bestuur kon, gezien het klaarblijkelijk e verlangen van de F. C. 
..en het bezwaar  van den Bond tegen het woord ..lid"  voor  deze 
„groep, zich er  mee vereenigen, dat de naam „Buitengewone 
„leden"  plaats maakte voor , zoodat de benoe-
„min g "  werd goedgekeurd. 

l de scheiding van Abonnés en Technische Abonnés door 
„het r  en de vergadering van A. . op 17 Sept. 1913 
„zelf was voorgesteld, achtte het r  deze splitsing bij 
„nader beschouwen onduidelijk en niet wenschelijk. t abon-
„neeren moet zoo gemakkelijk mogelijk gemaakt worden, opdat 
„d e periodieken zoo ruim mogelijk verspreid kunnen worden. 
„Wanneer het niet wenschelijk is, dat alle abonnés de officiede 
„mededeelingen van de Vereeniging zullen lezen, is hierin te 
„voorzien, door  het officiede en het redactioneele gedeelte van 
„het orgaan, geheel los van elkaar  te houden, een oplossing die 
„reeds nu door  meerdere n wordt gewenscht. 

m heeft het r  op bovengenoemde gecombi-
„neerde vergadering op 9 Januari voorgesteld de abonnés niet in 
„d e Statuten te noemen en hen te beschouwen als een rubriek , 

of buiten Nederland woonachtig, die de bouwkunst bevorderen 
of zich jegens de Vereeniging bizonder  verdienstelijk hebben 
gemaakt. 

§ 7. s kunnen zijn zij. die voor  zich in priv é of als 
besturend of verantwoordelijk hoofd een technisch, kunstindu-
strieel of kunstvak uitoefenen of een zoodanig ambt vervullen ; 
ook zij, die zich bewegen op het gebied der  archadogie of van 
het technisch of kunstonderwijs en die. naar  het oordeel van het 
Bestuur, eene zoodanige positie bekleeden of eene functie uit-
oefenen, dat hun arbeid van beteekend belang voor  den archi-
tect en zijn kunst of beroep kan geacht worden te zijn. 

Zij  mogen echter  niet het architectenberoep uitoefenen. 
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..die geheel buitenhetwezender -
„den voor  het abonneeren kunnen nader  in het Alg. . . ge-
„regeld worden. Genoemde gecombineerde vergadering heeft dit 
„voorstel goedgekeurd, zoodat de F. C. dit punt in haar  definitief 
„concept heeft overgenomen; de groepverdeeling nu is: 

e Vereeniging bestaat uit: a.  b. Aspirantleden. Boven-
dien kannen worden benoemd  en kannen worden toe-
„gelaten '. j  zij  nog gewezen, op wat de F. C. 
..betreffende dit punt in haar  toelichting zegt: 

e wijziging in deze doet duidelijker  dan het eerste Concept 
..uitkomen, dat de Vereeniging bestaat uit leden en aspirant-leden 
„en dat kannen worden benoemd eereleden en kannen worden 
..aangenomen „medewerkers" , welke naam in de plaats van „be-
gunstigers"  (in het eerste Concept door  de F. C. voorgesteld) is 
„gesteld en beterde verhouding van deze categorie tot de Ver-
„eeniging uitdrukt" . 

Tot zoover het vorig prae-advies. Waar het r  geen 
principieel bezwaar  had tegen de door  de F. C. voorgestelde in-
deeling van de leden, en het ook met de F. C. van meening is, dat 
de door  de F.C. voorgestelde leden-indeeling beter  het wezen der 
vakvereeniging uitdrukt , acht het r  het wenschelijk 
de indeeling der  F. C. aan te houden. 

 3. Contributie. 
Gelijk in het vorig prae-advies wenscht het r de 
contributi e heffing gerekend naar de individueele draagkracht 
der  leden, te handhaven. 

e beschouwingen in het vorige prae-advies betreffende de 
financieele gevolgen voor de leden na de fusie, blijven dus nu 
dezelfde betreffende de reorganisatie (zie blz. 221). 
Zoodat het r  nu herhaalt: 

e berekening van de contributie, in verband met een zeer 
voorloopige en globale schifting der  leden der , door  het 

r  theoretisch ondernomen, biedt uit den aard der 
zaak geen enkele zekerheid, daar  de schifting der  leden door  een 
speciale Commissie van Onderzoek zal plaats hebben, en er 
natuurlij k nog niets gezegd kan worden van het resultaat dezer 
schifting. 
Toch meent het , dat uit de berekening wel eenigs-
zins de conclusie mag worden getrokken, dat de Architect n 
zich niet al te ongerust moeten maken over  hunne finantieele 
verplichtingen na de reorganisatie. 

 4. Bestuur. 

t r  blijf t bij  zijn meening, dat het niet wenschelijk 
is de functies van een verantwoordelijken Bestuurs-Secretaris 
en idem Bestuurs-Penningmeester in te voeren. En waar het 

r  in zijn vorig prae-advies, gezien denwensch van 
den Bond en van de F. C , zich er  niet tegen verzette dat een 
proef met de nieuwe functies genomen zou worden, meent het, 
dat er  nu geen aanleiding is die proef te nemen; zoodat het 

r  meent zijn eigen inzicht te moeten volgen, dat 
het uit ervaring beter  acht, en dus adviseert de bestaande toe-
stand in de . met eenen Algemeen-Secretaris te handhaven. 

 5. Commissiën. 
r  het r  en ook door  de Vergadering . 17 Sept. 

„1913 werd de verhouding van , Commissie van e 
„en Bestuur  zooals die voorgesteld was door  de F.C. in haar  ver-
beterd concept wel wat ingewikkeld en tijdroovend geoordeeld. 
„Eveneens was de vraag gesteld, of bij  het in beweging stellen 
„va n de Commissie van Onderzoek én r  èn Commis-
sie ad hoe (Stat. 4, art. 4, § 8) niet te veel personen worden ge-
„moeid, die uit den aard van hun opdracht aan de allerhoogste 
„eischen zullen moeten beantwoorden. 

e bezwaren werden door  de F.C. niet gedeeld, zoodat in het 
„definitie f Concept met de bezwaren geen rekening is gehouden." 

t r  blijf t echter de bezwaren wel als ernstig ge-
voelen, zoodat het adviseert in de Stat. en Alg. . . aan ge-
noemde bezwaren tegemoet te komen. 

Samenvatting. 
Uit de adviezen van het r  betreffende bovenstaande 
5 punten moge blijken , dat het r  inderdaad wenscht 
de cardinale punten van de Fusie-Statuten onveranderd te hand-
haven als basis voorde reorganisatie der . Alleen een tweetal 
punten, die niet van pricipieëlen maar  van admistratieven aard 
zijn, (punt 4: Bestuurs-Secretaris, Bestuurs-Penningmeester  en 
punt 5: Commissiën) acht het r  beter  min of meer 
te wijzigen. t nadruk wenscht het r er  op te 
wijzen, dat het van het grootste belang is, het compleete en uit-
muntende geheel, dat de Fusie-Statuten vormt, ook als geheel te 
behouden als Statuten van de . omdat daarmede de juiste 
basis verkregen wordt voor  een vruchtbaar-werkende en krach-
tige Vakvereeniging van Architecten in Nederland. 

t r  vertrouwt dan ook, dat de n 
op de a.s. Alg. Vergadering op 16 Juni a.s. vol vertrouwen zullen 
willen medewerken om dit doel te bereiken. 

Voor het Hoofdbestuur der  tot 
Bevordering der Bouwkunst. 

A. , G.Bzn., Voorzitter. 
J. , Secretaris. 

G VA N E J T O T 
G . 

1 i 1913 1 i 1914. 

ierbi j  wordt den leden door het r een 
overzicht aangeboden van de werkzaamheden van 
de j  in het afgeloopen jaar. en van den 
toestand waarin de . verkeert. 
Evenals in het vorige verslag kan geconstateerd wor-

den, dat de j  in bloei toenam en dat het vereenigings-
leven opgewekt was. Toch moesten verschillende belangrijke 
onderwerpen blijven rusten, ten gevolge van de plannen tot een 
eventueele fusie met den Bond van Nederlandsche Architecten, 
welke fusie in het afgeloopen jaar  nader  werd voorbereid. 
Zie over  dit fusie-vraagstuk verder  hieronder  op blz. 274. 

. 
t aantal leden bedroeg op 1 i 1914: 937. Van deze zijn 25 

Eerelid, 2 Eere-Correspondent, 298 , 374 Buiten-
gewoon d en 238 . Verleden jaar  was de samen-
stelling als volgt: 23 , 306 , 315 
Buitengewone n en 237 . 
n verband met het fusie-vraagstuk bleven verschillende voor-

drachten voor  het p aangehouden. 
e j  betreurt het verlies tengevolge van het over-

lijden van haar d F . . van n en van hare Architect-
n W. , J. J. van Nieukerken en P. g . 

. Van de ledenlijst, welke op het bureau der . 
wordt bijgehouden, is een afdruk den leden nog niet toegezon-
den, met het oog op de wijzigingen, die een gevolg van de even-
tueele fusie tusschen . en B. v. Ned. Arch, in de lijst zouden 
kunnen zijn. 

r  en Commiss iën. 27 i 1913 werden in gevolge 
het aftreden der  heeren B. J. Ouëndag, A. Salm G.Bzn. en W. F. 
C. Schaap en het bedanken van den heer  J. , waarbij  de 
heer  Schaap zich niet herkiesbaar  stelde, als leden van het 

r  gekozen de heeren A. W. C. , W. t 
Czn., B. J. Ouëndag en A. Salm G.Bzn.; de heer  Salm werd als 
voorzitter  herkozen. 

t r  bestaat nu uit de heeren: A. Salm G.Bzn., 
Voorzitter ; J. A. G. van der  Steur, Vice-Voorzitter; S. de Clercq; 
A. W. C. , J. W. , W. t Czn., Alb . Otten, 
B. J. Ouëndag en Jan Stuyt. 
Op de a.s. Alg. g treden volgens rooster of de 
heeren S de Clercq, Alb . Otten en Jan Stuyt, terwij l de heeren 
W. t Czn. en J. A.G. van der  Steur  als lid van het -
bestuur  bedankt hebben. e heer  Otten heeft zich niet herkies-
baar  gesteld. 

Candidaat zijn gesteld de heeren S. de Clercq, J. B. van m 
en Jan Stuyt, welke heeren gekozen zijn, aangezien het aantal 
candidaten kleiner  is dan het aantal open plaatsen. 
Een verkiezing van twee nieuwe leden zal spoedig worden uit-
geschreven. 

E VA N G -

. e Commissie bestaat uit de Amsterdamsche leden 
van het , de heeren A. Salm G Bzn.Voorzitter, B. J. 
Ouëndag en Jan Stuyt, waaraan toegevoegd is de Alg. Secretaris 
J. Gratama. e vergaderingen der  Commissie hebben in het af-
geloopen jaar  wekelijks plaats gehad. 

E VA N . e Commissie bestaat uit de 
heeren. J W. , C. n en F . W. . Poggenbeek. 
Op de a.s. Alg. Vergadering op 16 Juni a.s. treedt volgens rooster 
af de heer  F . W. . Poggenbeek, die niet direct herkiesbaar  is. 

e voordracht tot voorziening in deze vacature, opgemaakt door 
het , bestaat uit de heeren C. P. Posthumus , 
S. de Clercq. 

E VAN . Aangezien de heeren W. A. G. van 
Geuns, Voorzitter  der  Commissie, en B. J. Ouëndag voor  het lid-
maatschap hadden bedankt, werden voor  deze vacaturen ge-
kozen de heeren W. J. de Groot en A. W. C. . e beide 
overige leden dezer  Commissie zijn de heeren Jan Stuyt en . 
Zwiers. Tot tijdelij k voorzitter  is gekozen de heer  W. J. de Groot. 

E VA N . Op de a.s Alg. Vergadering treedt de 
geheele Commissie af, die zich echter  herkiesbaar  heeft gesteld. 

e voordracht tot voorziening in deze Commissie, opgemaakt 
door het , bestaat uit de heeren . B. N, Bolder-
man S. de Clercq; W. J. de Groot — J. W. ; A. Salm 
G.Bzn. — F . W. . Poggenbeek. 

E VA N . Periodiek zijn in deze Commissie 
afgetreden de heeren . B. N. Bolderman en B. J. Ouëndag, die 
door het r  herbenoemd zijn. e Commissie bestaat 
uit de heeren: B. J. Ouëndag, voorzitter; . Bletz, . B. N. 
Balderman, A . W. C. , J. Gratama en G. N. . 

E  Commissie bestaat uit de heeren: A. Salm, GBzn, 
voorzitter, J Gratama en A . W. Weissman. n hare samenstelling 
kwam geen verandering. 

E E VA N E N E E N 

bestaat uit de heeren: S de Clercq, Joh. , Jr , C.B. Pos-
thumus , B. J. Ouëndag, J. A. G. van der  Steur  en J. Ver-
heul. n hare samenstelling kwam geen verandering. 

Secretariaat, - en Administratie . 
e bestaan uit de Alg. r  J. Gratama en den 

klerk W. Penaat. Portier-kantoorknecht is J. . Als accoun-
tant is werkzaam de heer : G. Verbur g . Gzn. 

Uitgaven. 
E N zijn, evenals in het vorig jaar, regelmatig en 

compleet verschenen; dank zij  den flinken steun van mede-
werkers was steeds copie in voorraad. Aan allen, die hiertoe 
medegewerkt hebben brengt het r  zijn hartelijken 
dank, in het bijzonder  aan de Secretarissen den Afdeelingen 
voor  hunne verslagen en aan de verzorgers van de verschillende 
rubrieken in het Bouwkundig Weekblad. 
n herinnering zij  gebracht, dat het B. Weekblad bevat een Offi -

cieel Gedeelte en een l Gedeelte. t eerste is be-
stemd voor de officieele mededeelingen van de , 
van het r en van de Afdeelingen; het laatste ge-
deelte is gewijd aan de vrij e uitwisselingen van gedachten over 
bouwkundige onderwerpen, waarbij  door de Commissie van 

e het standpunt wordt ingenomen, dat dit gedeelte te 
beschouwen is als een vrij e tribune. s behoorlijk gesteld en 
onderteekend, wordt elke beschouwing van waarde van eenig 
lid opgenomen. t B. Weekblad is het orgaan van de Vereeni-
ging j  t. b. d. B.,enhet  ofdbestuur  spreekt de wensch uit. 

dat de leden meer  nog dan tot heden het geval is, het B. Week-
blad zullen beschouwen als hun eigen blad, waarin zij  beschou-
wingen over  vak-onderwerpen of polimieken kunnen publi -
ceeren. 

t twee maandelijksch tijdschrif t „Bouwkunst "  blijf t zich in 
veler  sympathie verheugen. Ook hier  is de toevoer  van copy 
voldoende. n verband met het besluit op de Alg. -
rin g van 27 i 1913, moet de inhoud van „Bouwkunst "  over-
wegend geven hedendaagsche bouwkunst. n 1913 is hieraan 
gevolg gegeven, door  een 3 dubbel no. te wijden aan de -
damsche . 
Afl . 1 en 2 van 1914 zal bevatten een rij k geïllustreerde beschrij-
ving van de St. Eusebiuskerk te Arnhem door . Portheine Jzn. 
terwij l voor de volgende afleveringen getracht wordt afbeel-
dingen van belangrijke hedendaagsche Nederlandsche architec-
tuur  te verkrijgen . 
Waar de ervaring leert, dat veel gemakkelijker  historische bij -
dragen gegeven worden dan goede beschouwingen en goede af-
beeldingen van hedendaagsche architectuur, doet het -
bestuur  voor  deze laatste een krachtig beroep op de medewer-
king der  leden in deze. 
Op de Alg g van 1913 is tevens de wensch uitge-
sproken, dat „Bouwkunst "  maandelijks zou worden. s 
zijn met de N. V. van het Plaatwerk e Architect"  en met het 
bestuur van de Vereeniging voor  Ambachts- en Nijverheids-
kunst onderhandelingen aangeknoopt ten einde te trachten door 
de 3 vereenigingen gezamenlijk één maandblad uit te geven, be-
handelend bouwkunst en aanverwante kunsten. 

t is de bedoeling, dit maandblad te doen uitgeven door  een 
zelfstandig instelling, staande buiten de vereenigingen, namelijk 
door de N. V. tot exploitatie van het plaatwerk e Architect" . 
n de redactie, welke onbeperkt recht heeft wat betreft de keuze 

van onderwerpen, zouden de 3 vereenigingen gelijkelij k ver-
tegenwoordigd zijn. t blad zou bevatten 24 pagina'sper  maand, 
met 2 losse platen, een en ander  geïllustreerd als en ongeveer 
in het formaat van „Bouwkunst" . e kosten voor  de . per  li d 
worden geschat op f 5. 

Een nadere financieele regeling met genoemde Naamlooze Ven-
nootschap wordt voorbereid. 
Zoowel het r als de Commissie van e zijn 
sterk vóór het doorvoeren van een dergelijk plan; ook van de 
zijde van e Architect"  en van de . wordt er  veel voor 
gevoeld. 
Op de a.s. Alg. yergadering der . zal het bovenstaande nader 
behandeld worden. 

Ten slotte spreekt het r  gaarne een woord van lof 
tot de uitgeefster  der  periodieken van de , de firm a n 
en Co. te 's-Gravenhage, die steeds op aangename en uitmun-
tende wijze deze uitgaven verzorgt. 

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 F. 4.35 ; in 
den boekhandel resp. F. 15. en F. 18. 

N EN . 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 firm a Er -
ven van der p te Groningen voor  den prij s van F. 7.50 en 
F. 5.—. 

. e boekjes, bevattende de vraagstukken van 
het examen ter  verkrijgin g van het a van Bouwkundig 
Opzichter, Bouwkundig Teekenaar  en Onderbaas, afgenomen in 
1913 en voor  den prij s van F. 1. . B 0.50 en F. 0.85 verkrijgbaa r 
gesteld, werden in groot aantal verkocht. 

N EN -

. n werden de n voor  de berekening en 
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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 Archi -
tecten voor  werkzaamheden, zich uitsluitend bepalende tot het 
ontwerpen en uitwerken van de gevels en het uitwendige van 
die gebouwen, waarvan de verantwoordelijkheid voor  de uit-
voering berust bij  den Uitvoerder-Bouwer, (prij s F. 0.10). n 
herinnering worde gebracht, dat deze regelen voor  Amsterdam-
sche toestanden werden opgesteld. 

. Eveneens werden herhaaldelijk verkocht de 
Algemeene n voor  arbeidscontract tusschen Architect en 

r  eener  zijds en Bouwk.-Opzichter, Teekenaar of 
Opzichter-Teekenaar  anderzijds ; prij s F. 0.10. 

Bijeenkomsten. 
e Alg. i vergadering werd gehouden 27 en 28 i 1913. Voor 

en na de vergadering waren de aanwezigen in de gelegenheid 
een bescheiden maar interessante tentoonstelling van e 
Bauberatung in het Gebouw der . te bezichtigen. 

n eersten dag werden de huishoudelijke onderwerpen behan-
deld. n het r  werden gekozen de heeren A. W. C. 

, W. t Czn.. B. J. Ouëndag en A . Salm G.Bzn. e 
heer  Salm werd als Voorzitter  herkozen. 
n de Commissie van Onderzoek werd gekozen den heer  C. 

; en in de Commissie van e werden gekozen de 
aftredende leden, de heeren . B. N. Bolderman, W. J. de Groot 
en A. Salm G.Bzn. 
Aangenomen werd het Programma van Eischen voor  het Exa-

; zoodat dit examen werd ingesteld. e 
datum, waarop dit examen voor  het eerst zal worden afgenomen, 
zal nader  door  het , in overleg mét de Commissie 
van Onderwijs, worden bepaald. 
Besloten werd 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. 

a werd gehouden een voordracht met lichtbeelden door 
den heer . Bienfait over: Amerikaansche Proefstations; waarna 
gezamenlijk een bezoek gebracht werd aan de tentoonstelling: 

e Vrouw 1813 1913". 
e tweede dag was geheel gewijd aan besprekingen van de 

onderwerpen: Schoonheidscommissie en Openbaar  bouwkun-
dig Adviesbureau. e onderwerpen werden ingeleid door  de 
heeren Joh. , J. E. van den Pek, J. . é C.Fzn , P. 
C. Buskens, S. de Clercq, . Schüngel en A. W. Weissman. e 
voordrachten zijn alle gepubliceerd in het Bouwk. Weekblad. 
Besloten werd te trachten nog meer  materiaal over  Baubera-
tung te verzamelen, o.a. door  het houden van een groot opge-
vatte tentoonstelling betreffende dit onderwerp, waarbij  op de 
medewerking van de e Bauberatungsstellen gerekend 
kon worden. Tegelijk met deze tentoonstelling zou een vergade-
rin g der  gecombineerde 4 bouwkundige lichamen kunnen plaats 
hebben, wanneer  definitief de wenschelijkheid van het instellen 
der bouwkundige advies-bureaux was uitgesproken. 
Een uitvoerig verslag is afgedrukt in B. W. 1913, blz. 267 e. v. 

n 30 Juni werd een spoedvergadering van n 
gehouden in verband met het Nederlandsch Paviljoen op de Ten-
toonstelling te San Francisco. r  de Commissie van Voorbe-
reiding dezer  tentoonstelling was aan de . t. b d. B., het Gen. 
Arch , et Amic. en den Bond van Ned. Arch, verzocht elk de na-
men van 2 architecten aan de Commissie op te geven, welke ar-
chitecten met een 3tal architecten, door de Commissie aange-
wezen, elkeen schetsontwerp zouden maken voor  het paviljoen. 

e vergadering besloot de benoeming over te laten aan het 
, dat daarop 2 leden definitief en 4 voor  reserve 

aanwees'. 

e Alg. September  vergadering had plaats 16 en 17 Sept. 1913. 
n eersten dag werd een excursie gehouden naar , 

welks voornaamste monumenten in oogensehouw genomen wer-
den onder  leiding van den heer  J. B. van . Een geani-

meerde gemeenschappelijke maaltijd in het badhotel te Zand-
voort besloot dezen dag. 

n volgenden dag werden op de vergadering behandeld enkele 
wijzigingen en aanvullingen in de Programma's van Eischen der 
Examens van de , waarvan de belangrijkste zijn: 
de splitsing der  examens in een volledig schriftelij k enmondeling 
gedeelte; en de eisch, dat de candidaat voor  het Examen van 
Bouwk. Opzichter  minstens 2 jaar  opzicht moet hebben gehouden. 

a werd behandeld het belangrijke onderwerp : de concept-
Statuten en Alg. . t voor  de saam te smelten ver-
eeniging . en Bond, opgesteld door  de Fusie-Commissie. Een 
praeadvies hierover  door  het r  opgesteld, was den 

n in druk toegezonden; in dit prae-advies waren 
tevens opgenomen de meeningen van een tweetal rechtsgeleer-
den betreffende een eventueele ontbinding der . bij  fusie. 

e belangrijkste punten: naam, leden indeeling, criteriu m te stel-
len aan de architect-leden, contributi e en eerecode werden in 
hoofdzaak volgens het praeadvies aangenomen, waardoor  de . 
krachti g medewerkte oni de fusie mogelijk te maken. 

a werd een bezoek aan Entos gebracht. 
Zie het uitvoerig verslag in B. Weekblad 1913 blz. 478 e.v. 

n 21 October  1913 had een tweede vergadering van Architect-
n plaats, ten einde een conclusie te nemen in zake Baube-

ratung. Na uitvoerige bespreking werd goedgekeurd, dat een 
commissie van praeadvies benoemd zou worden, welke Com-
missie, gehoord de besprekingen nadere voorstellen zou doen 
betreffende de organisatie der  Bauberatung (Zie haar t 
op blz. 244). 
n deze Commissie werden benoemd de heeren P. G. Buskens, 

F . z en B. J Ouëndag, 

e Vergadering van het r  met den d der  Afdee-
lingen had plaats 5 i 1914; in hoofdzaak werd van gedachten 
gewisseld over  de verhouding der  Afdeelingen tegenover  het 
fusie-vraagstuk. Besloten werd, alvorens een reorganisatie der 
Afdeelingen ter  hand te nemen, of te wachten hoe het fusie-
vraagstuk zou worden opgelost. 

, Tijdelijk e Commissien en vertegenwoordi-
ging der . 

E . t volgende korte geschiedkundige over-
zicht zij  in herinnering gebracht: 
Tot de handelingen̂  die verstrekkende gevolgen konden hebben 
en van veel invloed konden zijn op de behartiging van de vak-
belangen van den architect en op de , behoort de 
instelling der  z.g. Fusie-Commissie, waartoe het r 
op voorstel van den heer  Alb. Otten en overeenkomstig den al-
gemeen gevoelden wensch in 1911 het initiatie f had genomen. 

e Commissie had tot taak te onderzoeken welke de meest ge-
wenschte verhouding tusschen j  en Boud van Ned. 
Architecten zal zijn en na te gaan op welke wijze deze eventueel 
nader  zouden kunnen samen gaan of meer  in het algemeen een-
heid te bereiken zou zijn in het vakvereenigings leven der  Archi -
tecten. 

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 Clerkq, welke laat-
ste den heer  J. . W. n verving, die in 1913 uit de Com-
missie 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 
voor  de te fuseeren Vereenigingen, welke behandeld zijn in de 
vergadering van n op 28 Apri l 1913ennader  in be-
handeling zijn genomen in de Alg. Sept. Vergadering op 17 Sept. 
1913 

e gemaakte opmerkingen werden der  Fusie Commissie mede-
gedeeld; even zoo deed de Bond, waarna door  de F. C. een ge-
wijzigd concept aan de Besturen der  beide Vereenigingen werd 
overgelegd. t r  behandelde dit concept; evenzoo 
deed het Bondsbestuur, waarna 9 Januari de gecombineerde 
vergadering van de Besturen met de Fusie Commissie plaats 
vond, waar  op wederzijdsche opmerkingen en bezwaren werden 
besproken. Als gevolg hiervan stelde de F. C. definitieve Statu-
ten en Alg. . t vast. e konden slechts in hun 
geheel door  de Vereenigingen aanvaard of verworpen worden. 

t r  bracht over  deze Statuten en Alg. . 
t een praeadvies uit, dat gepubliceerd is inB. Week-

blad 1914, blz. 219. e Bond verwierp in zijn vergadering van 22 
i 1914 dit resultaat, zoodat daarmede het fusie-vraagstuk 

beëindigd was. 

t , gesteld voor  de vraag, welke weg de j  nu in 
dezen had te bewandelen, adviseerde den n de 

j te reorganiseeren op de basis der  Statuten en Alg, . 
, opgesteld door de F. C. Zie het praeadvies in dit 

no. van het B. Weekblad blz 270 e. v. t onderwerp zal behan-
deld worden op de Alg. Vergadering op 16 Juni a.s. 

N VOO ,

EN  VA N . e zeer  gewaardeerde 
e gaf, evenals verleden jaar, de examens een belang-

rijke n financieelen steun, waardoor  gedeeltelijk in de behoeften 
van deze zich steeds meer  uitbreidende evamens kon worden 
voorzien.Uit den toevoer  van Candidaten, die dit jaar  241 bedroeg 
en de vraag naar  gediplomeerden blijk t ten duidelijkste, hoe 
zeer  deze diploma's naar  waarde worden geschat. TJe r 
van Binnenlandsche Zaken, gevolg gevende aan het verzoek 
van het r  te willen bevorderen dat de band tus-
schen de g en de Examens sterker  werd en ook meer 
naer  buiten zou blijken , hetgeen o. a. kan geschieden door  het 
aanwijzen van een tweetal personen, speciaal door  den -
ter, om deel uit te maken van de Examencommissie, wees 
ook dit jaar  weer  twee personen aan en wel de heeren W. -
zelaar, Civ. Bouw. , r  van de Ge-
vangenissen en , en Jon , architect. 

e voorbereiding en leiding der  examens berustte dit jaar  we-
derom bij  de Commissie van Onderwijs. 

Aangezien de Alg. September  Vergadering had besloten de exa-
volledig te splitsen in een schriftelij k en een mondeling gedeelte, 
werd een geheel nieuwe organisatie der  examens gemaakt, zoo-
dat het schriftelij k examen voor  Opzichter  op denzelfden datum 
plaats had te Zwolle, Arnhem, m en Amsterdam, 
waarna het mondeling examen te Amsterdam werd afgenomen 
in het gebouw der . r  had ook plaats het schrif-
telij k en mondeling examen voor  Bouwk. Teek. en Onderbaas. 

e organisatie, die uit den aard der  zaak meer  voorbereiding 
vergt dan de vroegere, toen schriftelij k en mondeling examen 
tegelijk werd afgenomen, voldoet veel beter  dan de vroegere, 
daar  o.a. de candidaten hierbij  beter  tot hun recht komen. 
Aan den anderen kant is deze organisatie kostbaarder  ; hierbij 
komt de groote toename van het aantal candidaten voor  Bouwk. 
Opzichter, zoodat de j  op belangrijke wijze deze 
examens ook financieel moet steunen. e toestand dreigt boven 
hare kracht te gaan; weshalve tot de g het gemotiveerd 
verzoek is gericht, de e te willen verhoogen 

r  wordt hier  de medewerking van allen herdacht, die 
ook dit jaar  de examens met goed resultaat hebben voorbereid 
en afgenomen. 

n de examen commissie, bestaande uit 43 personen, hadden 
zittin g de heeren: B J. Ouëndag, Voorzitter , Amsterdam; . Bletz, 
Vice-Voorzitter , Weesp; J. Gratama, Secretaris, Sloten ; 
Jon. , Amsterdam; W. C. , n ; . Bonda, 
Amsterdam; B. van Bilderbeek, ; Jhr. . J. de Bosch 

, ; . van , Amsterdam; . J. , n 
; . vanEtteger, Zutphen; . A. Frylinc k , Amster-

dam; J. . Gantvoort, ; C. de Groot, ; F. de 
, Zwolle; . van , Utrecht; W. de Jong, Utrecht; 

. van der t , Voorburg; G. , Groningen; 
. J. P. , Eindhoven; S. , Ede; C . J. , Bussum 

F. J. , Amsterdam; J. B. van , ; Joh. . 
, n ; . . . Amsterdam; G. -

pelink, ; W. F. , den ; Adr . , 
Amsterdam; J. J. . , Watergraafsmeer; W. Noor-
lander, Amsterdam ; W. A . E. van der  Pluym, Amsterdam ; . 
E. . P. , Amsterdam ; J. . Schaad, Zwolle ; G. Sta-
pensea, Sneek; J. A . van der  Sluys Veer, Amsterdam ; P. A . Tim-
mers, Amsterdam; G. Versteeg, Arnhem; W. de Vrin d Jr., n 

; . Vrijenhoek, den ; . van der  Vijgh , Amsterdam ; 
. A. Willemsen, . 

E TOT G VAN E . n deze 

Commissie hebben zitting de heeren J. , C . B. Posthumus 
s en A. Salm G.Bzn., voor  den Bond van Ned. Architecten 

de heeren . G. Jansen, Alb . Otten en J. P. Stok Wzn. Als Secre-
tari s is hieraan toegevoegd de heer  J. Gratama. 

e Commissie heeft o.a. getracht een aannemelijke regeling te 
ontwerpen voor  de bepaling van het honorarium van bouwblok-
ken ; zoo ook om in de bestaande tabel de sprongen tusschen de 
bouwsommen voor  de kleinere bedragen minder  groot te doen 
zijn, en daarvoor  tusschenposten te berekenen ; verder  heeft zij 
verschillende wijzigingen en aanvullingen gebracht inde . 

t resultaat van hun arbeid heeft zij  gepubliceerd in dit no. van 
het B. Weekblad, blz. 280. 

t onderwerp zal behandeld worden op de Alg. Vergadering 
op 16 Juni a.s. 

E TOT T N VA N E N 

G VA N E N OP BOUWEN EN WONEN. 

e Commissie, genaamd kortweg: Bouwverordenings Com-
missie, waarvan de heer  Schaap voorzitter  is, is, ondanks her-
haald aandringen van het , nog niet met haar  ar-
beid gereed gekomen. 

e Commissie heeft zich gesplitst in sub-Commissies : een juri -
dische, en constructieve en een hygiënische. 

E G . n verband met enkele be-

zwaren, die in de praktij k bleken te kleven aan de . heeft de 
de P.P.C. verschillende wijzigingen en aanvullingen in de n 
voorgesteld; deze zijn gepubliceerd in B. Weekblad 1914 blz. 245, 
en zullen behandeld worden opde Alg. Vergadering op 16 Juni a s. 
Voorde handelingen dezer  Commissie in het afgeloopen jaar  ver-
wijst het r  naar  het Jaarverslag der  Commissie, ge-
publiceerd in B. Weekblad . . . . 

r  de heer  A. Salm G.Bzn. periodiek uit de Commissie is ge-
treden, werd in diens plaats benoemd de heer . van den t 

. 

E TOT T N VA N E -

E N VOO T N EN N VA N 

N TEN E VAN N EN . n deze 

z.g. „A.V . Commissie (ingesteld door de Ver. van e 
, . tot bev. d. Bouwk. en Ned. Aannemersbond.) in 

de . vertegenwoordigd door  de heeren G. W. van m 
en A. Salm G.Bzn. 

e besluit van de September-Vergadering 1912 der , 
zijn de concept voorschriften dier  Commissie nader  bestudeerd 
door  een gecombineerde Commissie van . en Bond v. Ned. 
Arch . n hadden zitting voor  de . de heeren C. B. Posthu-
mus s en J. . de ; voorden Bond de heeren P. J. -
zagers en . G. Jansen, terwij l de vergaderingen der  Commissie 
werden bijgewoond door  de heeren v. m en Salm, eener-
zijds om de bedoelingen der  A. V. Commissie nader  toe te lichten, 
anderzijds om de bezwaren die deze gecombineerde Commissie 
zoude maken, aan de A. V. Commissie over  te brengen. 

Een rapport dezer  Commissie is in druk verschenen. e A. V. 
Commissie heeft daarna met dit rapport zooveel mogelijk reke-
ning gehouden toen zij  de A. V. in eindredactie vaststelde. 
Aangezien in dit resultaat naar  het oordeel van de afgevaardigden 
van den d te weinig rekening was gehouden met het 
oordeel der  architecten over  deze materie, tot uiting gekomen in 
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het rapport der  Commissie , en deze afgevaardigden 
meenden, dat aan genoemde eindredactie niets meer  te verande-
ren zou zijn, maakten dezen ernstig bezwaar tegen deze gang van 
zaken. s werden ook door  de e s be-
zwaren gemaakt, zoodat daarna nogmaals een vergaderiug heeft 
plaats gehad van de gecombineerde Commissie , en de 
opmerkingen dezer  vergadering ter  kennis zijn gebracht van de 
A. V. Commissie. 

e Commissie zal nu, in verband met nader  gemaakte opmer-
kingen van de Ver. v. . . en van de - -Bond nogmaals 
de eindredactie herzien, waarbij  genoemde afgevaardigden in 
de gelegenheid zullen worden gesteld hunne bezwaren nader 
persoonlijk toe te lichten en te bespreken. 

 VA N E VOO E N N . 

n het Bestuur  van dezen , bestaande uit 5 leden, is de -
schappij  vertegenwoordigd door den heer  C. B. Posthumus 

, terwij l Buitengewone n van het Bestuur  zijn de 
heeren Alb. Often 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. ; 

. E. C. ; J. ; W. C. ; J. A. k 
; C. n ; Alb. Often; B . J. Ouëndag; C. B. Posthumus 

; A. Salm G.Bzn.; Jan Stuyt; J. Verheul . en G. 
Versteeg. 

r  inmiddels de heer  van Gendt bedankt heeft, heeft het 
r  in diens plaats benoemd de heer . A. N. -

gadant. 

N VA N S J E G VA N B O U W O N T -

N (schoonheidcommissie). n de Amsterdamsche Commis-
sie is de j  vertegenwoordigd door  den heer  B. J. 
Ouëndag. terwij l de Voorzitter  der , de heer A. 
Salm G.Bz., door de Gemeente tot haar  vertegenwoordiger in 
deze Commissie is benoemd. 
Aangezien vernomen was, dat wijzigingen in de instructies dezer 
Commissie door de leden der  Commissie aan den Wethouder 
van P. W. waren voorgedragen, wenschten de Amsterdamsche 
bouwkundige vereenigingen, die in deze Commissie vertegen-
woordigd zijn. haar  oordeel over  genoemde wijzigingen uit te 
spreken, alvorens zij  zouden worden vastgesteld. 

p zijn de concept instucties van B. en W. om vertrouwe-
lij k advies aan de Vereenigingen toegezonden, welke hare op-
merkingen bij  B en W. hebben ingediend. 

s was een meeningsverschil tusschen B. en W. en de 
Schoonheidcommissie ontstaan, doordat B. en W. in afwijkin g 
van hetadviesderCommissie de gevelontwerpen voor  het nieuw 
te bouwen l t hadden goedgekeurd. e Com-
missie meende onder  deze omstandigheden haar  taak niet te 
kunnen blijven vervullen, en stelde haar  mandaat ter  beschik-
king van de Vereenigingen, die zij  vertegenwoordigden. e 
verzochten aan de Commissieleden te willen aanblijven, totdat 
de nieuwe instructies zouden zijn vastgesteld, in welke instruc-
ties de vereenigingen voorstellen hadden gedaan de positie der 
Commissie beter te regelen. e leden hebben aan dit verzoek 
gevolg gegeven, en ook de heer  Salm heeft zich op gelijke wijze, 
op verzoek van B. en W. weer  beschikbaar  gesteld 
Volgens mededeeling van B. en W. kunnen hun voorstellen voor 
een nieuw t der  Commissie spoedig worden tegemoet 
gezien. 

Aan het verzoek der  Commissie voor  het Stadsschoon te Amster-
dam, gericht tot het , om een afgevaardigde te be-
noemen, 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 heeft ge-
daan om te geraken tot een Openbaar  bouwkundig Adviesbureau, 
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en dit onderwerp voorloopig nog een punt van geschil uitmaakt 
onder  de architecten, moet de toetreding van den heer  Ouëndag 
als voorwaardelijk worden beschouwd. 
n de e Schoonheids commissie is de . vertegenwoor-
digd door  den heer  S. de Clecq. 
n de Schiedamsche Schoonheids commissie zijn door  het -

bestuur  benoemd de heeren A. van der e en Alb. Otten. 
n de e Schoonheids commissie hebben zitting, op voor-

dracht van het , de heeren J. W. , J. B. van 
n B. J. Ouëndag. 

T G . n aansluiting aan het vorig jaarverslag 
zij  er  aan herinnerd, dat de e (waarin vertegen-
woordigd zijn de Ned. Aann. Bond, de Bond v. . in 
Ned., de Ver. v. e . het . . v. . en de 

. tot Bev. der  Bouwk., de laatste door de heeren . A. N. 
t en J. Verheul) haar t heeft uitgebracht; dit is 

gepubliceerd in Bouwkundig Weekblad 1913 no 11 en 12. 
e n werden in gelegenheid gesteld hunne op-

merkingen in te dienen bij  het bureau der . 
Aangezien ondanks herhaald verzoek in het Bouwk. Weekblad. 
Slechts enkele opmerkingen werden ontvangen, zag het -
stuur  er  van af, een vergadering van n uit te schrijven 
ter  behandeling van dit onderwerp en heeft het, in verband met 
de gemaakte opmerkingen, zijn antwoord over  het t aan 
de e medegedeeld. t antwoord is gepubliceerd 
in Bouwk. Weekblad 1914, blz. 222. 

T . Naar  aanleiding van besprekingen die tus-
schen de . en den Bond van n in Nederland 
hebben plaats gehad, werd het wenschelijk geacht, dat er  een 
Commissie tot stand zou komen, waarin afgevaardigden van de 

. en afgevaardigden van den Bond zitting zouden nemen. 
e Commissie zou de volgende taak hebben. Wanneer de 

Bond meent, dat een architect te zware eischen aan hout stelt 
en in het algemeen lastig is betreffende de houtlevering, zoodat 
de Bond hierin aanleiding zou kunnen vinden, dezen architect 
bij  de houtleveranciers bekend te maken, dan is het de taak der 
Commissie een nader  onderzoek in te stellen. 
Waar in de Commissie zoowel architecten als houtleveranciers 
zittin g hebben, hoopte men op deze wijze een juiste beoordee-
ling bij  eventueele klachten van den Bond te verkrijgen . 

t r  kon zich met de wenschelijkheid van een der-
gelijke Commissie zeer  goed vereenigen, en het verklaarde zich 
bereid om tot de totstandkoming dezer  Commissie mede te 
werken. 

T . Even als in voorafgaande jaren is 
aan den r  van , Nijverheid en l op diens 
verzoek door  het r  een t uitgebracht betref-
fende de bouwbedrijvigheid in Nederland over  1913. Werd ver-
leden jaar  de vragenlijst, overgelegd door  Afd . , aan de 
Afdeelingen der . ter  beantwoording opgezonden, het bleek, 
dat deze organisatie niet snel werkte, zoodat dit jaar  de mede-
werking van Architecten uit de verschillende plaatsen van ons 
land is ingeroepen. t resultaat van deze wijze van handelen 
was bevredigend. 

Aan allen, die welwillend gehoor  hebben gegeven aan het ver-
zoek van het r  de lijst te willen invullen, betuigt het 

r  nogmaals zijn dank. 

E G T E

N 1915. n het afgeloopen jaar  hadden verdere onderhandelin-
gen met het Gemeentebestuur  plaats ten einde te trachten deze 
tentoonstelling tot stand te brengen, welke te beschouwen is als 
een uitgestelde tentoonstelling van de Afd. Bouwkunst der  Vier-
jaarlijksche, welke in 1912 te Amsterdam heeft plaats gehad. t 
gevolg van de besprekingen is, datB. en W. zich schriftelij k be-
reid hebben verklaard aan den d voor  te stellen een tentoon-
stelling van Bouwkunst met ƒ5000 te subsidieeren, terwij l zij 
tevens bereid zijn het protectoraat dezer  tentoonstelling te aan-
vaarden. Beschikbaar  zullen worden gesteld in het Stedelijk 

m de benedenzaal met de benedengangen en een zevental 

zalen op de verdieping. Waar verder  op de kostelooze medewer-
king van de geschoolde arbeidskrachten van het Stedelijd -
seum gerekend kan worden, en de Commissie van Voorbereiding 
der tentoonstelling meent te mogen rekenen op minstens ƒ 1000 
aan entree's, heeft de Commissie gemeend dat een beperkte 
keuzetentoonstelling kans van slagen heeft. t beperkte zal 
daarin gelegen zijn. dat uitsluitend enkele belangrijke enactueele 
groepen van bouwwerken geëxposeerd zullen worden. n zal 
op deze wijze internationale zalen krijgen, waar  een overzicht 
gegeven zal worden van wat de verschillende landen presteeren 
op het gebied vau den bouw van fabrieken, warenhuizen, raad-
huizen met omgeving, enz. 

e 4 bouwkundige vereenigingen, die de leiding der  tentoonstel-
ling in handen hebben, hebben dit voorstel der  Commissie goed-
gekeurd. » 

e tentoonstelling zal plaats hebben in het najaar  van 1915. 
n het garantiefonds, groot ƒ2500, draagt de . bij  een bedrag 

van/900. 
n de Commissie van Voorbereiding heeft namens de . zitting 

de heer  J. Gratama ; in i is de Commissie uitgebreid en is als 
2de afgevaardigde der . benoemd de heer  Jan Stuyt. 

. n verband met het initiatie f van het 
Genootschap Architectur a et Amiciti a om te geraken tot de 
stichting van een architectuur-museem, was het r 
verzocht een tweetal afgevaardigden te willen benoemen in de 
Commissie van Voorbereiding over  dit onderwerp, 

r  echter  eenige naar  het oordeel van het r  voor-
barige bepalingen betreffende dit museum waren vastgesteld, 
welke bepalingen eerst door de Commissie van Voorbereiding 
zouden moeten worden onderzocht, wenschte het r 
op die bindende grondslag niet mede te werken. p werd 
van de zijde van Architectur a et Amiciti a der  Commissie een 
ruimer e bevoegdheid gegeven, waarop het r de 
heeren J. F. n Jan Stuijt in de Commissie benoemde. 

. n 25 t 1914 heeft op een ter-
rein te Arnhem deze proef plaats gehad. Zie de beschrijving in 
B. Weekblad 1914, blz. 155. 

e . had in 1912 het initiatie f tot deze proef genomen ; waartoe 
zij  een Commissie had benoemd, bestaande uit de heeren G. 
Andr é de la Porte, J. P. van , A. Salm G.Bzn., W. F. 
C. Schaap en . W. P. Wisboom. 

e . was bij  den brandproef vertegenwoordigd door  haren 
Alg. Secretaris J. Gratama. 

G . Naar  aanleiding van het 

ontslag van een opzichter  van het Vredespaleis heeft de Alg Ned. 
Opzichters- en Teekenaarsbond een boekje gepubliceerd, waarin 
op insinueerende wijze kritie k uitgeoefend wordt op de aanbe-
steding van het Vredespaleis en andere omstandigheden die niets 
met het ontslag te maken hebben. t r  heeft deze 
publicatie, welke het een onwaardig geschrift achtte, afgekeurd. 

t bestuur  van den Bond voornoemd heeft op het schrijven van 
het r  geantwoord, zonder  echter  nieuwe argumenten 
bij  te brengen, zoodat het r  onveranderd bij  zijn 
meening bleef. t Bondsbestuur  stelde tevens aan het -
stuur  voor  mede te willen werken tot het benoemen van een 
Commissie van Onderzoek. t r  antwoordde dat 
dit verzoek in overweging zou zijn genomen indien het vóór het 
publiceeren der  brochure was ingekomen; maar  dat het karakter 
van het geschrift van dien aard is en de omstandigheden door  het 
verschijnen der  brochure dusdanig gewijzigd zijn, dat het -
bestuur  aan het voorstel geen gevolg kon geven. 

 VA N . . e . is lid 

van dit verbond; afgevaardigden in het Alg. Bestuur  zijn de 
heeren S. de Clercq en J. Gratama. Afgevaardigden op de Alg. 
Vergadering zijn bovengenoemde heeren en de heeren B. van 
Bilderbeek, A. . Freem, Jac. van Gils, J. W. . Joh. G. 

, Jan Stuyt en G. Versteeg. 

. n de bouwkundige commissie, ingesteld door  den 

Bond t (waarvan de j  lid is) heeft voor de j 
zittin g de heer  Jan Stuyt. Op de Buitengewone vergadering 
van t op 25 October  1913 was de j vertegenwoor-
digd door  den heer  J. Gratama en op de jaarvergadering, ge-
houden 23 i 1914 door  den heer  S. de Clercq. 

n 29 en 30 r  1913 hield t een 2de -
schut-conferentie. Afgevaardigden der j  waren de heeren 
J. B van , A. Salm GB.z. en G. Versteeg. 

Xde . . Op dit congres, dat in September 

1913 gehouden werd, was de j  vertegenwoordigd door  den 
heer  W. F . C . Schaap. 

Op het 3de S E , dat van 19—23 

Juli 1913 te Gent plaats vond, vertegenwoordigde de heer 
A. Salm GBzn. de . 

S VOO E , Af ge vaardigde 

der j  op dit congres, dat 6 September  1913 te Scheveningen 
gehouden werd, was de heer . Schüngel. 

. n verband met de 5de gevelwed-
strij d te , georganiseerd door  de Afd. m en Om-
streken der . was het r  verzocht een Jury-li d te 
willen aanwijzen; hiertoe werd benoemd de heer  Alb . Otten. 

S . t fonds keert een belooning uit 
aan hen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt bij  behoud of 
herstel van gebouwen, vóór de 18de eeuw in t gesticht. n 
verband met een uitkeering der  belooning op 8 Januari 1913 was 
het r  door het college van Curatoren der  T. . 
School te t verzocht een Jury-li d te willen aanwijzen. t 

r  voldeed aan dit verzoek en benoemde den heer 
A. le Comte. 

Op de E VOO N G EN -

, gehouden 16-19 Apri l 1914 te's Gravenhage, was de . 
vertegenwoordigd door  den heer  J. Gratama. 

. Bij  gelegenheid van zijn 70ste verjaardag 
op 19 October  1913 is de heer n gehuldigd door  een depu-
tatie uit het , bestaande uit de heeren A. Salm 
G.B.zn., J. A. G. van der  Steur, Alb . Otten en B. J. Ouëndag. 

E . n 20sten October  1914 vierde de 
heer  Victor de Stuers zijn 70ste verjaardag. Aangezien de heer 
de Stuers verhinderd was een deputatie van het r 
te ontvangen, heeft het r  schriftelij k zijn hulde 
betuigd. 

Bij  gelegenheid van het G BESTAAN -

 VA N E . v. . . STAN  op 6 i 1914 heeft de 

voorzitter  der . de heer  Salm de gelukwenschen der . aan 
het Bestuur  der  School aangeboden. 

Adressen. n verband met het voorstel van B. en W. van -
drecht om in te stellen een Commissie ter  bevordering van den 
algemeenen kunstzin aldaar.heeft het r  bij  den d 
van t er  op aangedrongen dat de bemoeiingen der  Com-
missie zich vooral ook op architectonisch gebied zullen bewegen. 

Waar B. en W. van t voorgesteld hebben den r 
van Gemeente Werken ter  zijde te doen staan door  een Onder-

, heeft het r  den d van t met 
aandrang in overweging gegeven hiervoor  te benoemen een Ar -
chitect of een Bouwkundig . 

e een onderzoek door  het r  ingesteld naar 
den toestand van het ijzerwerk van de klokken en van het caril-
lon van de e Vrouwe toren te Edam, heeft het r 
bij  den d van Edam er  op aangedrongen, dat het ijzerwerk 
afdoende verbeterd zou worden. 

t Gemeente bestuur  heeft maatregelen genomen, zoodat de 
klokken voldoende gestut zijn. 

Een fraai 18de eeuwsch woonhuis te e werd bedreigd 
met ontsiering. t r  heeft zich gewend tot B. en W. 
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van e met verzoek, krachtig te willen medewerken 
om de gevel te bewaren. 

t huis is na den verkoop in goede handen terecht gekomen ; 
het blijf t geheel intakt . 

t r  had met ingenomenheid kennis genomen van 
den aankoop der  Zeisterbosschen door  de Gemeente Zeist en 
van de instelling eener e ter  verkrijgin g van een 
goed plan van exploitatie en bebouwing. Aangezien deze Com-
missie bevoegd was in overleg te treden met deskundigen heeft 
het r  zich bereid verklaard de Gemeenteraad van 
Zeist advies te geven over  de beste wijze, waarop een dergelijk 
exploitatie- en bebouwingsplan ware te verkrijgen . 

Tot den r  van Binnenlandsche Zaken heeft het -
bestuur  het verzoek gericht de nieuwe brug bij  Nijmegen niet te 
bouwen langs de z. g. Belvédère, maar  op een geschikt punt voor 
de stad, meer  stroomopwaarts, opdat het fraaie gezicht op de 
Waal van uit het Valkhof niet bedorven zou worden. e -
ter  heeft besloten de brug bij  de Belvédère te doen bouwen. 

n verband met besprekingen in den d der  gemeente Am-
sterdam betreffende het derde Ziekenhuis, waarbij  door  enkele 
heeren was voorgesteld het Wilhelmin a Gasthuis uit te breiden, 
zoodat het gebouw van de Toevlucht voor  Onbehuisden zou 
moeten verdwijnen, heeft het r  bij  de d er  op 
aangedrongen, dat dit karakteristieke bouwwerk zou worden 
behouden. 
Waar de Burgemeester  van n (N. ) krachtig heeft mede-
gewerkt, dat in de Bouwverordening van n een bepaling 
werd opgenomen, waardoor  de Gemeente eischen van welstand 
kan stellen aan eiken in n op te richten nieuw bouw of bij 
elke verbouwing, heeft het r  in opdracht van de 
Vergadering van Architect n op 28 i 1913 dezen ma-
gistraat schriftelij k voor  deze pioniersarbeid hulde gebracht. 

t r  heeft adhaesie betuigd aan het adres van de 
Ver. tot bev. van de Belangen der  Gemeente Voorburg, gericht 
tot den d van Voorburg, waarin de wenschenlijkheid werd 
betoogd van de instelling eener  Commissie voor  Plaatselijk 
Schoon te Voorburg. 

n verband met de plannen tot stichten, van een nieuw gebouw 
voor  de Tweede kamer der  Staten Generaal heeft het -
stuur  in verbinding met het Gen. Arch, et Amic, de Ver. Bouwk. 
en Vriendschap en den Bond en Ned. Arch, tot den r  van 
Waterstaat het verzoek gericht voor  dezen belangrijken bouw 
uit te schrijven een openbare indicën prijsvraag, gevolgd door 
een engeren wedstrijd. 
Gebouw. n t 1914 had een binnenbrand plaats in de 
tentoonstellingszaal op de verdieping ; de achterwand met kast 
brandde af, waarbij  de kap met bovenlicht beschadigd werd. 
Eenig meubilair  zoomede een collectie platen, photo's enteeke-
ningen werden vernield. 
Assurantie dekte de schade. 

e herstelling is in vollen gang en zal binnenkort gereed zijn. 
t gebouw werd ook dit jaar  in gebruik genomen voor  de exa-

mens van B. Opzichter. B. Teekenaar  en Onderbaas. 
Verder  wordt de vergaderzaal gebruikt voor  vergaderingen der 

j  en van verschillende Commissiën en geëxploiteerd door  haar 
te verhuren voor  de vergaderingen der  Afd . Amsterdam der , 
van den d van Arbitrag e in de Bouwbedrijven, en voor  de 
bijeenkomsten der  Afd. Amsterdam der  Christ. Science Society 
en van andere corporaties. 

Verscheiden architecten houden hun aanbestedingen in het ge-
bouw, dat zich hiertoe zeer  goed leent. 

Bibliotheek. n het afgeloopen jaar  werden de platen en tee-
keningen der . geordend en ingepakt; verder  werden de boe-
ken nagezien, zoo noodig ingenaaid, geëtiqueteerd, en op volg-
orde en grootte 'gezet. Als hulp werd hiervoor  aangesteld W. 
Winckelaar. 
Binnenkort zal de bibliotheek weer  geheel op orde zijn. e cata-
logus is gedrukt; wanneer  een lid een of ander  boek wenscht, 
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wordt op aanvraag een drukproef van de Catalogus hem toe-
gezonden; de boeken zijn reeds zoo geordend, dat zij  direct te 
vinden zijn. 

 Alg. Secretaris, 
J. . 

G OVE T  1913 

VA N E J TOT G  BOUW-

, T AA N T

. 

Conform het voorgeschrevene bij  art. 10 van haar  reglement 
heeft de Commissie van Financiën de eer  U hierbij  haar  ver-
slag over  1913 aan te bieden, onder  overlegging der  stukken, 
betrekking hebbende op de rekening en verantwoording, zoo-
als d°ze door  den heer  controleerend-boekhouder  zijn opge-
maakt en waarmede onze Commissie zich heeft kunnen ver-
eenigen. 
Blijken s die cijfers sluit het jaar  1913 met een nadeelig saldo 
van f 1549.52'dat ter  will e van een solied beheer  der  pennin-
gen ten spoedigste dekking moet vinden in den finantieelen 
opzet over  1914, en welk vermoedelijk tekort eenigermate is 
voorspeld bij  de indiening der  begrooting over  1913. 
n hoofdzaak is het tekort te wijten aan de groote geldelijke 
offers welke het houden der  Examens van de kas -
sehappij  vorderen, en voor  een ander  deel, doordat aan de 
Uitgaven der  periodieken een bedrag van ongeveer  f 1300 meer 
is uitgegeven dan daarvoor  is toegestaan, terwij l gelijktijdi g 
daarbij  de bate uit het contract met den uitgever  ongeveer 
f 500 bleef onder  de raming. 

e Commissie heeft zich de vraag ter  beantwoording voorgelegd 
hoe in 't vervolg deze verrassingen van teleurstellenden aard 
zijn te voorkomen. Een geheel volkomen bevredigend antwoord 
heeft zij  zich zelf daarop niet kunnen geven. Eene jaarbegroo-
ting sluitend in ontvangst en uitgaaf met f 35000, biedt in tal 
harer  onderdeden gelegenheid tot mede- en tegenvallers, en 
een nadeelig saldo van ongeveer  4'  pCt. over  dit totaal bedrag 
is nu niet direct bepaald een verontrustende omstandigheid te 
noemen. Bij  eenig wijs en zuinig financieel beleid is die zaak 
spoedig recht gezet, indien er  geen schokkende gebeurtenissen 
in het leven der j  voorvallen, welke van beslist 
nadeeligen invloed op hare financiën zouden kunnen zijn. 

e Commissie meent evenwel er  ernstig bij  Uw bestuur  op te 
moeten aandringen om het zoo mogelijk daarheen te leiden 
(waarop voor  eenige jaren door  anderen ook al eens is ge-
wezen) dat de begrooting voor  een vereenigingsboekjaar  worde 
opgemaakt en vastgesteld vóórdat dit jaar  aanvangt en niet 
zooals thans, wanneer  het jaar  ongeveer  voor  de kleinste 
helft al verstreken is, en dan de hoofdpost, de Examen-on-
kosten, haar  uitgaven al heeft geleden, zonder  dat daarvoor 
feitelij k door  de leden gelden zijn toegestaan. t is een onge-
wenschte informalitei t en een bezwaarlijk te dragen verantwoor-
delijkheid voor  de Commissieleden, welke in hoofdzaak de last 
en moeite dezer  examen-zaken dragen. Zij  komen te staan voor 
noodzakelijke en onvermijdelijk e uitgaven, zonder  bepaald man-
daat waarop zij  zich kunnen beroepen. t is er  verre van af, dat 
de Commissiehiermedebedoelt eene aanmerkingte maken op de 
lofwaardige wijze, waarop overigens die examenmoeilijkheden 
onder  de oogen worden gezien; maar  van zuiver  finantieel stand-
punt komen zij  hierop neer, dat de examens in 1914 niet met ge-
rustheid zouden gehouden mogen zijn tot den omvang als plaats 
heeft gehad, als men over  1914 niet op een verhoogde rijkssub-
sidie van ƒ 2 a ƒ 3000 had kunnen rekenen. Nu geeft die zaak 
bijzondere moeilijkheden vooi het sluitend maken der  begroo-
ting over  1914. 

Al s onverhoopt over  1915 dan ook geen zeer  beteekenisvolle ver-
hooging der  rijkssubsidie op de g wordt uitge-
trokken, dan zal Uw Bestuur  tijdi g ingrijpende maatregelen ten 
aanzien der  Examens hebben te overwegen, zal het de verant-
woordelijkheid in zake het beheer  der  geldmiddelen, geregeld 
bij  art. 7 der  Statuten onzer , kunnen dragen. 

G voor  het jaar  1914, opgemaakt door  de Commissie van Financiën en goedgekeurd 
door  het . 

< 
O Vermoedelijke Ontvangsten: 

Begr. Ontv. Begr. 

voor  1913. over  1913. voor  1914. 
< 
crëT 
S 

Vermoedelijke Uitgaven : 
Begr. Uitgaven Begr. 

voorl913. voorl913. voor  1914. 

1 . ƒ12500 
2 GEBOUW. 

a. , Tentoon-
tellingen, Vergaderingen 
enz 4880 

b. t Godefroy . . . . „  500 

. 

Fonds n 250 

. 

a. Opbrengst uit het contract 
met den Uitgever  der  wer-
ken van de j  . .. 8200 

6. Steun Periodieken. . . . „  200 

. 

Verkoop Uitgaven, brochures, 
enz  270-

. 

Examen Bouwk. Opzichter, 
Bouwk. Teekenaar  en Onder-
baas „  6915 

G G O N- i| 

S „  50 

N 100 

. 

Art . 1. e j  bezat 
op 1 Januari 1914. behalve 23 
Eereleden, 298 -
den, 340 Buitengewone -
den en 231 . 

Art . 3. Ten onrechte is hier  het 
woord „fonds' ' gebruikt. t 
betrof een vrij e daad der  erf-
genamen, die momenteel geen 
termen aanwezig achten om 
daarmede voort te gaan. 

Art . 7. t cijfer  is als volgt 
verkregen: 

a. Bijdragen der -
schappij  ƒ 900. 

6. Subsidie van het 
k 5000. 

c Examengelden der 
Examinandi in 1914 „  3840. 

ƒ12479 40 ƒ12215 

Totaal ƒ9740. 

Art . 8. Uitkecrin g Brandassu-
ranti e ƒ 4943. toevallige ba-
ten ƒ551.52'. 

Voordeelig saldo 1912 ., 216 95 

Nadeelig saldo 

4713 67 
500 

7642 53' 
725 32 

357 71 

.. 6915 -

4725 
500 

8000 
200 

600 

„  9740 

„  145 71 ,. 5594 52 

216 95 

„  1549 52' 

Totalen ƒ34081 95 ' ƒ35245 82"'  ƒ41574 52 

10 

11 

12 

g nadeelig Saldo over 
1913 

E . 
a. - en Verblijfk . -

bestuur, Commissieleden, 
Secretaris 

b. Bureaubehoeften, bureau-
drukwerken Telefoon-
abonnement 

c. n verkiezingen en 
vergaderingen 

d. n der  contri-
buties, vrachten, porto's 
telegrammen, . telefoon-
gesprekken 

e. Onvoorzien 
. 

a. Tractementen 
b. Pensioenverz. personeel . 

GEBOUW . 
a. Onderh., meubeleering enz. 
6. belastingen (person, grond-

en straat precario) . . . 
c. Verzekering (Brand en Glas) 
d. Vuur , licht en water  . . . 
e. Schoonhouden, puibewas-

sching. . . 
ƒ. 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" 
6. 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 , . . . ï . . . . .

b. -
gingen, Congressen, bene-
vens Vertegenwoordiging . 

c. Bevordering Bouwkundig 
Onderwij s 

d. Bijdr . . B. Tent. 1915. 
. 

Uitkeeringen a. d. afdeelingen 
. 

a. e der  4"u . g 
6. e d. 3"  o Geldleeningen 

. 
a. Aflos. d. 4"/,, . g 
b. Aflos. d. 3"/„  Geldleeningen 

ƒ 560 601 03 

ƒ 1549 52'' 

500 

770 

400 

.. 548 63 .. 500 — 

.. 474 66 .. 450 — 

550 
107 45"' 

.. 531 
,. 202 

25r' 
53 

.. 540 

.. 100 

4800 
515 

- „  4905 
„  514 

11 
34 

„  5360 
.. 515 

800 — ., 743 45 .. 3600 

325 
55 

400 
— 

„  323 
„  15 
.. 574 

74 
35 
90 

.. 325 
55 

.. 550 

130 ., 128 46 .. 130 

100 — „  16 45 .. 300 

250 — — 

400 .. 318 88"' ., 300 

10500 _ „11808 35 „10500 

400 — .. 315 67 .. 350 

25 
200 — 

„  25 „  25 

8714 — ,. 9371 10 „12169 

125 5013 „  1 

,, 280 .. 196 28 .. 200 — 

— 

,. 375 — .. 375 .. 375 — 

„  65 — 1 „  70 — .. 70 -

.. 2240 .. 2240 — „  2220 

.. 145 50 .. 145 50 .. 140 

. 500 .. 500 .. 500 — 

. 250 — .. 250 .. 250 

Totalen ƒ34081 95' ƒ35245 82» '41574 52 
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Ten slotte vraagt de Commissie Uw aandacht voor  den post 4 b 
der Ontvangsten ..Periodieken", geraamd op ƒ 200 en bedragen 
hebbende/725.32. t is ontstaan doordat een paar  leden, welke 
onbekend wenschen te blijven, de gelden hun toekomende voor 
hunne bemoeiingen ten aanzien der  gehouden Examens, ter  be-
schikking der j  voor  dit doel hebben gelaten. Ware 
dit niet geschied, het nadeelig saldo zou over  1913 zooveel meer 
hebben bedragen. Onze Commissie meent met erkentelijk -
heid op deze bijzondere omstandigheid de aandacht te mogen 
vestigen. n beginsel echter  acht zij  een dergelijke schenking 
hoogst bezwaarlijk in het vervolg voor eene j  als de 
onze te aanvaarden. 
Amsterdam, 2 i 1914. 

W. J. E , Voorzitter . 
J. , Secretaris. 

G OP E P G 

VOO T  1913, S E E 

E VA N N S T EN -

J T . 

e Commissie van Financiën heeft de eerUhierbij  aan te bieden 
de door  haar  ontworpen begrooting voor  het loopend boekjaar 
1914, sluitende in ontvangst en uitgaaf methetbedrag ƒ41574.52'. 
Gelet op het door  haar  aan U uitgebracht verslag over  het boek-
jaar  1913 en de bereids gegeven toelichting van een paar  hoofd-
posten, oordeelt de Commissie dat zij  weinig ter  toelichting harer 
begrootingsposten meer heeft te zeggen. Zij  zijn overzichtelijk 
naast elkander  geplaatst en kunnen desnoods ter  vergadering 
nog mondeling worden toegelicht. 

, zooals blijk t uit de le uitgaafpost, valt te voorzien in 
een nadeelig saldo van rond /'  1550, zijn de uitgaafposten zoo 
laag mogelijk geraamd en zal Uw bestuur  in zijne besluiten, de 
redactie in hare periodieken en elke bij  uitgaven betrokken 
Commissie daarmede wel ernstig rekening hebben te houden. 
Overigens vestigt onze Commissie met voldoening er  Uwe aan-
dacht op dat het jaar-budget onzer j  in de laatste 
10 jaren ongeveer  verdrievoudigd is. s in 1904 beliep de 
jaarbegrooting nog slechts rond /'  14.000. Thans ruim f 41.000. 

e cijfers zijn veelsprekend en doen zien welk een beduiden-
den omvang de zaken onzer j  in het laatste 10-jarig 
tijdva k hebben verkregen, en tevens dat in toenemende mate 
het financieel beheer  wijs beleid vordert; en voorts dat er  in de 
naaste toekomst vermoedelijk zal vallen te overwegen, of het 
niet raadzaam zal zijn eene splitsing te maken ten bureele onzer 

, zoodanig dat men eensdeels erlangt krachten, die 
zich meer  speciaal kunnen wijden aan de verzorging der  ideale 
kunst- en praktische vakbelangen, welke onze j 
heeft te bevorderen; en anderdeels krachten, meer  speciaal be-
last met de administratief huishoudelijke zorgen. Eene derge-
lijk e arbeidssplitsing zal uit den aard der  zaak ook eenige meer-
dere onkosten met zich brengen, doch wellicht zouden daaruit 
meerdere inkomsten uit den opbrengst harer  periodieken of uit 
anderen hoofde tegenover  komen te staan. 

Ten slotte herhaalt onze Commissie hier  hare opmerking gedaan 
in haar  verslag over  het boekjaar  1913 ten aanzien der  Examens. 
Zooals uit de begrooting blijkt , zal het jaar  1914 de j 
op dit punt voor  een nadeelig saldo plaatsen van rond ƒ2500.—. 

t de e dus voor  1915 niet onbelangrijk worden 
verhoogd — immers de examens nemen jaarlijk s in uitgebreid-
heid toe — dan zal Uw bestuur  zich tijdi g hebben te beraden en 
ter  openbare kennis hebben te brengen wat het in 1915 in deze 
denkt te doen. 
Amsterdam, 2 i 1914. 

 Commissie van

W. J. E , Voorzitter. 
J. , Secretaris. 

G N 
EN EN N . 

f r j n hoofdzaak komen de aanvullingen en wijzigingen in 
de m n en Tabel, voorgesteld door 
de e ') en te behandelen op de 
Algemeene Vergadering van 16 Juni a.s. op het vol-
gende neer: 

le. t zooveel mogelijk behoud van de grafische kernlij n van 
de Tabel,is deze doorgezet tot ƒ500.000 (de tegenwoordige Tabel 
gaat n.1. niet verder  dan ƒ240.000). 
2e. e kernlij n is gecorrigeerd en in de lage bedragen der 
bouwsommen vooral meer  gedetailleerd opgemeten. 
3e. Om tegemoet te komen aan de bezwaren, door  den B.N.A. ge-
maakt, zijn de groote sprongen inde bedragen der  bouwsommen 
in onderdeden verdeeld, waarvan als proef afgedrukt is de 
Eerste en Tweede . 
4e. Bepalingen zijn voorgesteld voor  de regeling van het honora-
riu m bij  bouwblokken en de daarbij  voorkomende herhalingen. 
Waar zeer  gewaardeerd moet worden, dat bij  den bouw van 
woningblokken, vooral arbeiderswoningen, de hulp van den ar-
chitect wordt ingeroepen, is gebleken dat deze hulp ongemoti-
veerd hoog gehonoreerd wordt, waarvan het gevolg zal zijn dat 
de bouwers in het vervolg zelf voor  de ontwerpen zullen zorgen 
en de architecten uitgeschakeld zullen worden, hetgeen getracht 
moet worden te voorkomen. 
Na ampele besprekingen is voorgesteld, de woningbouw in het 
groot te berekenen als aan het slot van art. 3 in onderstaande 

n is aangegeven. Ter  nadere toelichting worden enkele 
voorbeelden gegeven op blz 286. 
5e. t reglement voor  de Permanente Commissis van Arbitrag e 
is eenigszins gewijzigd. 
6e. Getracht zal worden deze herziene n ook te doen 
goedkeuren en aannemen door den Bond v. Nederlandsche 
Architecten, het Genootschap Architectur a et Amiciti a en de 
Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap. 
7e. Getracht zal worden in de Statuten der  Vereenigingen, die 
de m n en Tabel hebben aangenomen, de be-
paling te doen opnemen, dat de leden dier  vereenigingen ver-
plicht zijn zich aan deze n te houden. 
Een der  leden der e stelde boven-
dien nog voor: 

n het maken van het stratenplan tevens aan den architect 
is opgedragen, wordt het honorarium met  1 10 verhoogd, en bij 
het leveren van de exploitatie-rekening nog eens met '/fci zonder 
aftrek der  verminderingen voor  herhalingen van hetzelfdetype. 

All e veranderingen en toevoegingen zijn in onderstaande n 
cursief gedrukt en behoeven geen nadere toelichting. 

N VOO E G EN -
G VAN T  VAN 

. N EN BEPA-
, S E N 

N N T EN N OP-
N N BE-

, EN TABE  VOO E G 
VAN T . 

 1. t honorarium van den architect 
is de belooning voor de werkzaamheden in zijn be-
roep verricht en wordt berekend volgens de hier-
achter  opgenomen Tabel. 

e honoreering volgens deze Tabel moet beschouwd 
worden als een billij k minimum. 

n deze Commissie hebben zitting: e heeren J. , C B. Postu-
ums s en A. Salm G.B.zn.; voor  den Bond van Ned. Architecten de heeren 

. G. Jansen, Alb . Otten cn W. P. Stok, terwij l de heer  J. Gratama als secretaris aan 
de Commissie is toegevoegd. 

 2. e berekening volgens de Tabel heeft 
plaats naar de belangrijkheid van het ontwerp, naar 
de grootte der  aannemingssom, met inachtneming 
van het bepaalde in art. 4 (of als het uit te voeren 
werk niet als „aangenomen werk"  is te beschouwen, 
naar de bouwsom) en naar den arbeid besteed aan 
de voorbereiding van het werk, aan de hoofdleiding 
daarvan en het toezicht daarop tijdens de uitvoeringen 
aan het opmaken der  afrekening. 

e kunstwaarde van het werk oefent op deze beloo-
ning geen invloed uit. 

 3. e werken worden naar de belang-
rijkhei d in 4 klassen verdeeld: 

e e . Eenvoudige bouwwerken, voor  welker 
uitvoering weinig teekeningen vereischt worden. 

e e . Bouwwerken, voor  welker  uitvoering 
meer en uitgebreider  teekeningen noodig zijn. 

e e . Bouwwerken, welker  uitvoering veel 
studie, berekeningen of veel teekeningen eischen. 

e e . e werken, restauratie van 
monumenten en oude gebouwen, betimmeringen van 
localiteiten, meubileering en stoffeering van gebouwen. 

n in een gebouw of op een bouwplaats, geza-
menlijk of afzonderlijk , werken worden uitgevoerd, 
die tot v e r s c h i l l e n de k lassen behooren, dan 
worden de honoraria voor elk dezer  werken afzon-
derlij k berekend volgens de klassen, waartoe zij  be-
hooren. 

t honorarium voor  ve rbouw ingen of hers te l-
l ingen van of aan gebouwen wordt berekend 
volgens het tarief van de opvolgende hoogere klasse 
dan die, waarin die gebouwen volgens deze -
len zouden vallen. 
Voor de berekening van het honorarium bij woningbouw 
in het groot wordt het honorarium vnrlaagd, indien 
zich meer dan 5 herhalingen van eenzelfde type huis 
voordoen. 
Vermindering van het totale honorarium : 

bij 5—10 herhalingen met 1no 
„  10-15 „  „  2/20 

„  15—20 „  „  3J2o 
„  20-25 „  „  > 
„  25 en meer „  „  5,'2o 

 4. e werken worden verdeeld in groe-
pen, al naarmate de aannemingssom of bouwsom een 
nader in de Tabel aangegeven cijfer , varieerend 
tusschen 1000 en 500.000 gulden, bedraagt. 

n bij  een bouwwerk, hetzij  geheel of gedeeltelijk, 
gebruik wordt gemaakt van mate r ia len, welke 
door of vanwege den bouwheer  worden ge-
le verd, of wel van oude mate r ia len, dan wordt 
voor de berekening van het honorarium de waarde 
dezer  materialen als nieuw materiaal aangenomen en 
die waarde gevoegd bij  de aannemingssom of bouw-
som. 

Het bedrag van den aankoop van gemeenschappelijke 
muren wordt gevoegd bij de bouwsom. 

n tijdens de uitvoering van een bouwwerk 
meerder  werk door den bouwheer  wordt opge-
dragen dan het ontwerp omvat, is daarvoor  aan den 
architect een honorarium verschuldigd, berekend over 
het totaal bedrag der  kosten van dat meerdere werk 
of installation, en volgens hetzelfde percentage dat 
toepasselijk is op het oorspronkelijk ontwerp. -
l a t i ë n voor  cen t ra le v e r w a r m i n g en vent i-
lat ie, wa te rvoo rz ien ing, ve r l i c h t i ng en der-
gelijken, die niet in het ontwerp begrepen waren, 
worden als meerder  werk beschouwd, tenzij  bedoelde 
installation geheel door  specialiteiten worden en 

kunnen worden uitgevoerd bui ten eenige mede-
werk in g vanen ve ran twoo rde l i j khe i d voor 
den architect en deze daarvoor  geen arbeid heeft 
verricht . 
Over het salaris van de(n) opzichter(s), al of niet op-
genomen in de aannemingssom, wordt door  den archi-
tect geen honorarium berekend. 

e toepassing der  Tabel geschiedt overigens met dien 
verstande, dat het honorarium, op deze wijze becijferd, 
nimmer mag dalen beneden het maximum der  daaraan 
voorafgaande groep. 

 5. e te verrichten werkzaamheden wor-
den onderscheiden in: 

a. Foór-ontwerp, al of niet met globale begrooting 
van kosten, en desgewenscht met e van Toe-
lichting. 

Onder voorontwerp worden verstaan de schetsteekeningen 
van de plattegronden, een doorsnede en de voornaamste 
gevel van het bouwwerk. 

 meer dan drie ontwerpschetsen worden verlangd 
zullen deze schetsen afzonderlijk worden gehonoreerd. 
Onder de globale begrooting van kosten kan niet anders 
worden verstaan dan een ruwe raming per . of :' . 

b. t ontwerp, zoodanig uitgewerkt, dat daarnaar 
het Bestek kan worden opgemaakt, mede in verband 
met het toepassen van de bouwverordeningen, de bespre-
kingen met de gemeentelijke bouwautoriteiten en het 
leveren der voorgeschreven bescheiden tot het ver-
krijgen der bouwvergunning. 

n in het oorspronkelijk programma van eischen, 
waarnaar een ontwerp is vastgesteld, door den bouw-
heer  ingrijpende veranderingen worden aangebracht, 
moet het eerstbedoeld ontwerp afzonderlijk worden ge-
honoreerd volgens de maatstaf van de Tabel. (Oud art. 8). 

c. het Bestek. 

d. de gedetailleerde Begrooting. 

e. de Algemeene . 
(Onder  Algemeene s worden verstaan dezulke, welke 
noodig zijn om een goed overzicht van den aard van het 
werk en van de uitvoering daarvan te verkrijgen , zoodat 
daarnaar  onder  leiding en toezicht van den architect de 
..w e r k t e eke n in ge n en ui ts lagen ware grootte" 
kunnen gemaakt worden. 

e werkteekeningen kunnen geheel of ten deele vervaar-
digd worden op het bureau van den architect, op het 
werk of elders. e kosten, vallende op het maken dezer 
werkteekeningen voor de uitvoering, zijn voor  rekening 
van den bouwheer en worden afzonderlijk in rekening 
gebracht, bij  uit te besteden werk vóór de Aanbesteding 
opgegeven, om in het aannemingscijfer  opgenomen en na 
afloop van het werk verrekend te worden. Bij  kleine en 
weinig omvangrijke werken kan dit teekenwerk — ter 
beoordeeling van den architect door den opzichter, 
belast met het dagelijksch toezicht, verricht worden. 

f. e hoofdleiding der  uitvoering en het houden van 
toezicht daarop, zoomede het opmaken der  afrekening. 

t opzicht en toezicht houdend personeel be-
last o. a. met het dagelijksch toezicht, de keuring der 
aangevoerde materialen, de leiding van den bouw, alsmede 
de administratie, wordt uit naam van den bouwheer  aan-
gesteld en ontslagen door den architect, die geacht wordt 
hiertoe van den bouwheer  alle noodige bevoegdheid ge-
kregen te hebben. t personeel staat onder  bevelen van 
den architect. t aan dit personeel te betalen salaris wordt 
bepaald in overeenstemming met den bouwheer. t 
salaris komt niet ten laste van den architect, doch van 
den bouwheer (en wordt door  dezen maandelijks betaald) 
die daarvoor  rechtstreeks jegens dit personeel aanspra-
kelij k is. 

 6. Onder de Tabel, hierachter  afgedrukt, 
zijn niet begrepen gewone onderhoudswerken, 
opnemingen voor  huur of ve rhuur , koop of 
ve rkoop, enz.; dergelijke werkzaamheden, worden 
volgens plaatselijk gebruik in rekening gebracht. 
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Voor werkzaamheden, waarvan het bedrag blijf t be-
neden het aanvangscijfer  in deze Tabel genoemd, 
wordt het honorarium berekend naar den omvang 
der werkzaamheden en den aard van het werk, 
zoomede naar den tij d daaraan besteed. e be-
paling is van toepassing op bemoeiingen bij  slooping. 
n het algemeen is het honorarium voor  werkzaam-

heden, die niet naar den grondslag van deze tabel 
kunnen worden berekend, zoomede van die, niet be-
trekkin g hebbende op een bij  denarchitect in uitvoe-
rin g zijnd werk, als volgt: 
V o or  c o n f e r e n t i ë n, adv iezen, bereken in-
gen of andere bemoei ingen van den architect: 
o.a. bij het adviseeren voor het meubileer en, stoffeeren 
en decoreeren : 

a. op het bureau van den architect, per  uur 
minstens ƒ 5.— 
b. buitenshuis, maar in de woonplaats van 
den architect, per  uur  minstens r 6.— 

O n d e r d e d en van uren worden als volle uren in 
rekening gebracht. 
Voor  re izen, niet betrekking hebbende op een bij 
den architect in uitvoering zijnd werk, wordt be-
rekend, behalve de reiskosten voor  personen en 
bagage en verblijfkosten: 
a. voor  een dag. zonder  overnachten, minstens, ƒ 25. 
b. voor een dag, met overnachten, „  . „  35.— 
Voor re izen naar, of betrekking hebbende op, een 
bij  den architect in uitvoering zijnd werk, worden 
de werkelijk e reis- en verblijfkosten in rekening ge-
bracht, waarbij  gerekend wordt, dat zoowel te land 
als te water  de architect le klasse en het personeel 
2e klasse reist. 

 7. Bes ted ingskos ten worden afzon-
derlij k in rekening gebracht. r  worden ver-
staan : 
All e kosten, benoodigd tot de aanbesteding van een 
bouwwerk als: het drukken van het Bestek en Voor-
waarden en teekeningen, event. Bijlagen en Staat 
van Aanwijzing, het leveren van duplicaten van be-
stekteekeningen, het uitnoodigen van inschrijvers of 
het op andere wijze bekendmaken van de aanbe-
steding,'  lokaalhuur tot het houden der  aanbesteding 
met de daarbij  behoorende onkosten, het opmaken 
van contracten en verdere uitschotten, als: zegels, 
event, deurwaarders-exploiten aanbelendenden, voor-
loopige opmetingen, reizen, onderzoek van den bodem 
en van bestaande constructies op eigen of belen-
dend terrein, servituten enz. 

 8. n een volgens opdracht door den 
architect geleverd ontwerp niet wordt uitgevoerd of 
de bouw wordt uitgesteld, is hij , die deze opdracht heeft 
gegeven, verplicht uiterlij k binnen dri e maanden na 
het indienen van het ontwerp, aan dien architect een 
honorarium te voldoen voor  diens reeds verrichte 
werkzaamheden, berekend in de klasse, waartoe het 
werk volgens zijn aard behoort, volgens de gedetail-
leerde begrooting, of, bij  ontbreken daarvan, volgens 
de globale raming van kosten alsmede te vergoeden 
de door den architect gedane verschotten, eventueel 
reeds gemaakte Bestedingskosten, e. a. 
Word t echter  de uitvoering van het werk aan een 
ander  architect opgedragen, en wordt daarbij in hoofd-
zaak gevolgd het oorspronkelijk ontwerp van den eer-
sten architect, dan is de lastgever  verplicht het volle 
honorarium, hetwelk genoten zoude zij n in-
dien het werk ware u i tgevoerd, aan eerst-
bedoelden architect te voldoen. 

 9. Bij  overlijden van den architect, vóór 
de voltooiing van het werk, moet aan zijne erfgena-
men of rechtverkrijgenden, behalve het reeds vervallen 
en nog niet uitbetaalde gedeelte, het nog niet ver-
vallen gedeelte van het honorarium worden uitbe-
taald, berekend naar den stand van het werk, de 
reeds geleverde materialen, de reeds gemaakte teeke-
ningen en in het algemeen naar  den door  den archi-
tect verrichten arbeid. 

 10. t honorarium voor een in uit -
voering zi jn d werk wordt den architect betaald 
als volgt: 
25 /, van het honorarium bij  de gunning, en verder 
geleidelijk overeenkomstig de betalingen der termijnen 
aan den aannemer van het werk. 

e architect heeft het recht bij  omvangrijke werken en 
werken van langen duur  betaling van dit bedrag in twee 
of meer gedeelten te vorderen, waarvan de bedragen 
en tijdstippen van betaling zich richten naar den stand 
van het werk, de reeds geleverde materialen, de reeds 
gemaakte teekeningen en in het algemeen naar  den door 
den architect verrichten arbeid. 

 laatste termijn van het honorarium wordt uitbe-
taald bij  het verstrijken van den onderhoudstermijn, 
als de eindafrekening is ingediend en de teekeningen, 
onder art. 12 vermeld, zijn ingeleverd. 
Elk ander  honorarium wordt den architect onmid-
dellij k uitbetaald na afloop der  werkzaamheden, 
waarvoor dat honorarium verschuldigd is. 
(Hierbij  is vervallen de oude bepaling: tenzij het plaatse-
lijk  gebruik vroegere betaling meebrengt). 

e architect heeft het recht de door  hem gedane ver-
schotten dadelijk terug te vorderen. 

 11. e oorspronkelijke teekeningen, alle 
detailteekeningen, het bestek en de begrooting blijven 
het eigendom van den architect, terwij l eene kopie 
der rev is iebestekteekeningen (waarin de even-
tueel aangebrachte wijzigingen), de teekeningen der 
uitgevoerde rioleering met al de daarbij  benoodigde 
inlichtingen omtrent putten, leidingen, enz., zoomede de 
teekeningen waarop aangegeven zijn de juiste ligging 
der diverse inspectieluiken ten behoeve van leidingen 
van verwarming, licht of water  aan den bouwheer 
worden verstrekt. e architect is gerechtigd voor de 
ingeleverde teekeningen een re^u te vorderen. 

 de Auteurswet 1912 heeft de architect het uit-
sluitend recht van verveelvoudiging van zijne architecto-
nische schepping in haar geheel en van hare onderdeelen, 
alsmede van zijne ontwerpen, teekeningen, schetsen,plas-
tische modellen, enz. 

 het terhandstellen ten dienste van den bouw van 
een of meer kopieën dezer ontwerpen, teekeningen, enz. 
aan den eigenaar, wordt nóch aan dezen noch aan den 
aannemer of aan anderen, de bevoegdheid gegeven om 
daarvan een ander gebruik te maken dan dat waarin de 
architect door het aanvaarden zijner opdracht heeft toe-
gestemd. 

 reproductie (in eiken vorm) van de bedoelde ont-
werpen, alsook de uitvoering naar die ontwerpen van een 
ander, niet in de opdracht begrepen, gebouw of onder-
deel daarvan, is dus niet geoorloofd zonder uitdrukkelijke 
voorafgaande toestemming van den architect.
is zonder voorafgaande toestemming van den architect, 
geoorloofd het reproduceeren, door den eigenaar of een 
ander, van het gebouw, ook nadat dit is voltooid en afge-
leverd. 

 architect heeft het recht, de materieele verwerkelij-
king van zijn werk te voorzien van zijn naam of naam-
teeken op een zichtbare plaats aan den gevel, mits dit het 

uiterlijk  van het gebouw niet schaadt, noch het practische 
gebruik belemmert. 

 architect kan eischen dat zijne naamteekening van het 
gebouw worde verwijderd, indien dit door wijzigingen, 
zonder zijne goedkeuring aangebracht, zoodanig van ka-
kakter veranderd dat het den goeden naam van den 
maker zou kunnen schaden. *) 

 12. 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 indi -
rect samenhangende, de tusschenkomst van den gewo-
nen rechter  mogen inroepen. n eenig geschil, als 
in het vorig li d bedoeld, tusschen partijen , hunne 
erfgenamen of rechtverkrijgenden mocht ontstaan, zal 
dit geschil beslecht worden door een scheidsgerecht, 
benoemd uit de Permanente Commissie van Arbitrag e 
van de j  tot Bevordering der  Bouwkunst. 
Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, wanneer 
één der  partijen dit als zoodanig beschouwt. 

 13. e Permanente Commissie bestaat 
uit zes leden dóór en uit de Architect-leden van de 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst te kie-
zen. e Commissie treedt om de 3 jaren op den dag 
der Algemeene g af, met dien verstande, 
dat de aftredende Commissieleden ten aanzien der 
aanhangige geschillen hunne bevoegdheid behouden. 

e Commissieleden zijn herkiesbaar. e Commissie 
is bevoegd de hulp in te roepen van een rechtskundige. 

e Commissie heeft haren zetel te Amsterdam aan de 
t No. 402 in het gebouw van de -

schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst. 

 Commissie benoemt uit haar midden een Voorzitter 
en een plaatsvervangend Voorzitter. Het bureau der 

 stelt de voor de  Commissie 
ingekomen stukken terstond in handen van den Voor-
zitter of diens plaatsvervanger. 

 Voorzitter of diens plaatsvervanger wijst aan welke 

*) e cursief gedrukte aanvullingenvanditartikelzijnopgesteld 
door . . . de Beaufort en in hoofdzaak eene vertaling van 
de artt . 37 en 38 van den ..Code des droits et des obligations 
etc."  der  Belgische Société Centrale d'Architecture . 

. de B. geeft hierbij  de volgende toelichting. 
a) e architect heeft niet alleen het uitslui-
tend reproductierecht van zijne teekeningen, plannen enz maar 
ook van wat de Auteurswet noemt het ..bouwwerk"  zelf d.i. de 
architectonische schepping. t scheen gewenscht, dit in het 
eerste lid ook uitdrukkelij k te vermelden, terwij l in verband 
hiermee in de laatste zinsnede van het derde lid eraan wordt 
herinnerd, dat ook de reproductie van het voltooide gebouw 
den eigenaar  niet geoorloofd is zonder  voorafgaande toestem-
ming van den architect. Een uitzondering op dezen regel (die 
niet in de ontworpen bepaling is vermeld, maar  die men er, als 
dit noodig wordt geacht, nog aan zou kunnen toevoegen) geeft 
art. 18 der  Auteurswet: reproductie van het uitwendige van een 
bouwwerk, dat blijvend op of aan den openbaren weg zichtbaar 
is gesteld, staat vrij , indien de reproductie in grootte of procédé 
een duidelij k verschil vertoont met het oorspronkelijke. 

t reproduceeren, door  photographie b.v. van het inwendige 
blijf t den architect dus in elk geval uitsluitend voorbehouden, 
van het uitwendige slechts dan, als het gebouw niet van den 
openbaren weg zichtbaar is. t recht van den architect sluit 
echter  niet in zich de verplichting van den eigenaar  om hem, 
nadat het gebouw is afgeleverd, in de gelegenheid te stellen het 
gebouw uit- of inwendig te photografeeren. e verplichting 
zou dus, indien men haar  wenscht, nog uitdrukkelij k in de rege-
ling moeten worden opgenomen. 

b) . Naamteekening. e Auteurswet verleent aan den architect 
nóch het recht om zijn naam op het gebouw aan te brengen, 
nóch dat om dien naam te doen verwijderen indien het gebouw 
zonder  zijne toestemming veranderingen heeft ondergaan. t 
recht moet hij  dus ontleenen aan de uitdrukkelijk e vermelding 
ervan in de regeling. 

leden van de Commissie voor  elk geschil in het scheids-
gericht zitting zullen hebben. 

 14. Op verzoek van den Voorzitter  van 
de  Commissie of diens plaatsvervanger 
zal een van beide of beide partijen bij  den Voor-
zitter  een nader  door hem te bepalen bedrag stor-
ten, tot waarborg van salaris en kosten van het 
scheidsgerecht. Zoolang dit bedrag niet is gestort zal 
aan de aanvrage om scheidsrechterlijke uitspraak 
geen gevolg worden gegeven. 
e in het ongelijk gestelde partij , (of voor het geval 

beide partijen ten deele in het ongelijk zijn gesteld, 
partijen ) zal (of zullen) het bedrag, dat zij  wegens 
salaris en kosten aan het scheidsgerecht veroordeeld 
is (of zijn) te betalen, terstond na de uitspraak van het 
scheidsgerecht aan den Voorzitter  doen toekomen. 
Bij  de vaststelling der  kosten is het scheidsgerecht 
niet gebonden aan het bedrag der  waarborgsom. 
Zoodra de kosten zijn voldaan, is de waarborgsom ter 
beschikking van de partij , welke haar  heeft gestort. 

t scheidsgerecht is bevoegd het bedrag der  aan de 
scheidsrechters verschuldigde salarissen en verdere 
eventueel door het scheidsgerecht gemaakte kosten 
van de waarborgsom af te houden, behoudens ver-
rekening tusschen partijen . s de waarborgsom hiertoe 
niet voldoende, dan kan het scheidsgerecht bijstortin g 
vragen, terwijl , vóór deze bijstortin g heeft plaatsgehad, 
het scheidsgerecht niet gehouden is zijne uitspraak 
te geven. 

t scheidsgerecht kan trachten partijen-t e verzoenen. 
Ook in dat geval kan het salaris en kosten in rekening 
brengen, op de wijze als hierboven omschreven. 

 15. Beide partijen zijn verplicht zich aan 
de uitspraak van het scheidsgerecht te onder  werpen. 

 16. t geschil wordt schriftelij k uit-
eengezet en kan mondeling worden toegelicht. t 
geschil wordt aanhangig gemaakt bij e van 
Toelichting, door de eischende parti j  aan het 
scheidsgerecht in te leveren, welke moet bevatten 
de gronden van den eisch met eene duidelijk e en 
bepaalde conclusie. e wederpartij  kan bij e 
antwoorden. t scheidsgerecht kan het indienen 
eener  tweede e door elk van beide partijen 
toestaan. e n moeten binnen 14 dagen 
na ontvangst der e van de wederpartij  worden 
beantwoord. t scheidsgerecht kan deze termijnen 
verlengen. 
Partijen zenden aan den Voorzitter  van het scheids-
gerecht een gedagteekend exemplaar der , 
benevens van de daarbij  overgelegde stukken. 
Na de wisseling der , is het scheidsgerecht 
bevoegd ambtshalve of op verzoek van partijen : 
1°. Partijen of hunne gemachtigden te hooren. 
2°. Getuigen en deskundigen te hooren. 
3°. A l datgene te doen, wat het tot een goede beslissing 
van het geding nutti g oordeelt. 

 17. Partijen hebben de bevoegdheid zich 
te doen vertegenwoordigen; bij  eventueele pogingen 
tot verzoening zijn partijen verplicht persoonlijk 
aanwezig te zijn, eveneens wanneer het scheidsgerecht 
zulks wenschelijk acht. 

 18. t scheidsgerecht geeft zijne uit-
spraak, waarbij  tevens over het salaris der  scheids-
lieden en over de kosten wordt beslist, als goede 
mannen naar  billijkheid . Zoo spoedig het scheids-
gerecht naar  zijn oordeel voldoende ingelicht is, deelt 
het zijne meening aan partijen bij  eenvoudigen aange-
teekenden brief mede. 
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Binnen zes weken nadat een der  partijen den wensch 
hiertoe den scheidslieden heeft kenbaar  gemaakt, 
geeft het scheidsgerecht zijne uitspraak in den vorm 
van een arbitraa l vonnis, hetwelk met de andere 
eventueel daarbij  benoodigde stukken ter  griffi e der 
door  de wet daartoe aangewezen rechtbank wordt 
gedeponeerd. 

Art. 19.  regelen, zoomede voorwaarden en be-
palingen, die één geheel vormen met achterstaande 
tabel, zijn in haar geheel op elk gerezen geschil van toe-
passing, zoodat beslechting van eenig geschil niet anders 
zal mogen geschieden dan volgens deze regelen, voor-
waarden en bepalingen en volgens de honorarium-tabel. 

Vastgesteld door  de j  tot Bevordering 
der  Bouwkunst in hare Algemeene Vergadering van 
31 i 1888 en herzien in hare Algemeene Vergaderin-
gen van 18 i 1904, van 18 September 1908 en van 
16 Juni 1914. 

Voor de j  tot Bevordering der  Bouwkunst 

A.  G.BZN., Voorzitter. 
J. , Algemeen Secretaris. 

e van kracht verklaard door  den Bond van Ned. 
Architecten, het Genootschap Architectur a et Amici -
tia en de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap. 

(Volgen de onderteekeningen van de Voorzitter s en 
Secretarissen dier  Vereenigingen.) 

E . *) 

Eenvoudige bouwwerken, voor  welker  uitvoering 

weinig teekeningen vereischt worden. 

Bedrag Aan-
Bedrag van het honorarium in procenten 
van de Aannemingssom resp. Bouwsom. 

nemingssom -OA _: 0 -oi 

resp. 
'5, p. 
o « 

Q. E 6 .> t) o
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Bouwsom. 
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A
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ƒ 1000.— 1.68 1.90 0.80 0.62 1.64 1.36 8.— 

. 1200.— 1.67 1.89 0.79 0.61 1.64 1.36 7.96 
„  2000. 1.64 1.87 0.78 0.59 1.64 1.35 7.87 
„  2100.-* 1.50* 1.81 * 0.73* 0.53* 1.63* 1.30* 7.50 

*) j  zij  in herinnering gebracht, dat deze Eerste en Tweede 
e door  de m Tabel Commissie zijn uitgewerkt in 

verband met de meerdere onderverdeeling der  bouwsommen, 
die nu gaan tot ƒ 500,000. 

j  zijn: 
Vet gedrukt de groepsbedragen van de bestaande tabel. 
Vet gedrukt met een sterretje de gemiddelde bedragen dezer 
groepen van de bestaande tabel. 
Cursief gedrukt de gemiddelde bedragen van de door  de Com-
missie uitgewerkte tabel. 

e laatste zijn alleen dan aangegeven, wanneer  zij  verschillen 
met de correspondeerende gemiddelde bedragen van de be-
staande tabel. 
n herinnering zij  verder  gebracht, dat als proef alleen de Eerste 

en Tweede e door  de Commissie zijn uitgewerkt; eventueel 
zullen later  op dezelfde wijze ook de e en Vierde e 
uitgewerkt worden. 
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Bedrag Aan-
Bedrag van het honorarium in procenten 
van de Aannemingssom resp. Bouwsom. 

nemingssom 

resp. 

lo
o

p
ig

 
re

rp
. 

O
n

tw
e
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Bouwsom.  ü£ 

O
n

tw
e
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ffl 
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. 
T

o
e
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A
fr

e
i 0 

/ 2100.- 1.63 1.86 0.78 0.59 1.63 1.35 7.84 
„  3000. 1.59 1.83 0.76 0.57 1.63 1.33 7.71 
. 4000. 1.52 1.78 0.74 0.55 1 62 1.32 7.53 
„  4500.—* 1.40* 1.77* 0.71* 0.52* 1.62* 1.28* 7.30* 
. 4500. 1.48 1.77 0.72 0.54 1.62 1.31 7.44 
„  5000. 1.44 1.74 0 71 0.53 1.61 1.30 7.33 
„  6000. 1.37 1.69 0.68 0.51 1.59 1.29 7.13 
. 7000. 1.35 1.66 0.66 0.49 1.57 1.27 6.93 
. 8000.— * 1.10* 1.60* 0.64* 0.47* 1.54* 1.25* 6.60* 
. 8000.— 1.27 1.61 0.64 0.47 1.54 1.25 6.71 
„  9000. 1.14 1.56 0.62 0.46 1.51 1.22 6.51 
- 10000. 1.07 1.52 060 0.44 1.47 1.21 6.31 
„  11000. 1.02 1.47 0.59 0.43 1.45 1.19 6.15 
. 12000.- 0.96 1.43 0.57 0.41 1.42 1.17 5.96 
- 12500.-* 0.75* 1.36* 0.54* 0.40* 1.40* 1.15* 5.60* 
_ 12500.- 0.93 1.42 0.56 0.40 1.41 1.16 5.88 
_ 13000. 0.90 1.40 0.55 0.40 1.40 1.15 5.80 
„  14000. 0.87 1.37 0.54 0.39 1.37 1.13 5.67 
„  15000. 0.82 1.34 0.53 0.39 1.34 1.12 5.54 
„  16000. 0.79 1.31 0.52 0.38 1.32 1.10 5.42 
. 17000. 0.76 1.29 0.51 0.37 1.30 1.08 5.31 
„  18000.— 0.74 1.27 0.50 0.36 1.28 1.07 5.22 
„  18500.-* 0.68* 1.24* 0.49* 0.36* 1.28* 1.05* 5.10 * 
, 18500.— 0.72 1.27 0.49 0.36 1.28 1.06 5.18 
„  19000. 0.71 1.26 0.49 0.35 1.27 1.05 5.13 
„  20000.— 0.70 1.25 0.48 0.35 1.25 1.04 5.07 
. 21000. 0.68 1.23 0.48 0.34 1.24 1.03 5.— 
. 22000. 0.67 1.22 0.47 0.34 1.23 1.02 4.95 
„  23000.— 0.66 1.21 0.47 0.34 1.22 1.01 4.91 
„  24000.— 0.66 1.20 0.47 0.34 1.21 1.00 4.88 
„  25000. 0.65 1.18 0.47 0.34 1.21 1.00 4.85 
„  26000.—* 0.64* 1.16* 0.47* 0.34* 1.20* 0.99* 4.80* 
„  27000. 0.64 1.16 0.46 0.34 1.19 0.98 4.77 
„  28000. 0.63 1.15 0.45 0.34 1.19 0.97 4.73 
„  29000. 0.63 1.14 0.45 0.33 1.18 0.97 4.70 
„  30000. 0.62 1.13 0.45 0.33 1.17 0.96 4.66 
„  31000. 0.62 1.13 0.44 0.33 1.16 0.95 4.63 
, 32000. 0.61 1.12 0.44 0.33 1.15 0.95 4.60 
„  33000. 0.61 1.10 0.44 0.32 1.15 0.93 4.55 
„  34000. 0.60 1.09 0.44 0.32 1.13 0.92 4.50 
. 35000.—* 0.60* 1.09* 0.44* 0.32* 1.13* 0.92* 4.50* 

„  37000. 0.59 1.08 0.43 0.32 1.12 0.91 4.45 
„  39000. 0.58 1.06 0.42 0.32 1.10 0.90 4.38 
, 40000.- 0.58 1.06 0.42 0.32 1.09 0.89 4.36 
„  41000. 0.57 1.05 0.41 0.31 1.09 0.88 4.31 
„  43000. 0.57 1.04 0.40 0.31 1.07 0.87 4.26 
„  45000.— 0.56 1.03 0.40 0.30 1.06 0.87 4.22 
„  50000.—* 0.55* 0.99* 0.40* 0.29* 1.03* 0.84* 4.10 * 
. 55000. 0.54 0.97 1 0.39 0.28 1.01 |0.82 4.01 
, 60000.- 0.53 0.95 0.38 0.27 1.00 0.81 3.94 
„  70000.— 0.52 0.93 0.37 0.27 0.97 0.79 3.85 

, 80000.-* 1 0.51*] 0.92* 0.37* 0.27*, 0.95 *| 0.78*, 3.80* 

Bedrag Aan-
Bedrag van het honorarium in procenten van 

de Aannemingssom resp. Bouwsom. 

nemingssom 
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Bouwsom. 
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ƒ 90000. 0.50 0.90 0.37 0.27 0.94 0.77 3.75 

,100000. 0.50 0.90 0.36 0.26 0.92 0.76 3.70 

. 110000. 0.48 0.88 0.36 0.26 0.91 0.76 3.65 

. 120000. 0.48 0.87 0.35 0.26 0.90 0.74 3.60 

„ 1 3 0 0 0 0 . -* 0.48* 0.86* 0.34* 0.25* 0.89* 0.73* 3.55* 

„  140000. 0.47 0.85 0.34 0.25 0.87 0.72 3.50 

„150000. 0.47 0.84 0.33 0.24 0.86 0.71 3.45 

.160000. 0.46 0.82 0.33 0.24 0.85 0.70 3.40 

, 170000. 0.45 0.81 0.32 0.24 0.84 0.69 3.35 

„  180000. 0.45 0.80 0.32 0.23 0.83 0.69 3.32 

„ 2 0 0 0 0 0 . -* 0.43* 0.78* 0.31* 0.23* 0.80* 0.65* 3.20* 

„  200000. 0.43 0.78 0.31 0.22 0.80 0.66 3.20 

_ 220000. 0.42 0.75 0.30 0.21 0.78 0.64 3.10 

.240000. 0.40 0.73 0.29 0.21 0.75 0.62 3.00 

. 260000. 0.39 0.71 0.28 0.21 0.73 0.61 2.93 

„  280000. 0.38 0.70 0.28 0.20 0.72 0.59 2.87 

„  300000. 0.37 0.69 0.27 0.20 0.70 0.58 2.81 

. 340000. 0.36 0.66 0.26 0.19 0.67 0.56 2.70 

„  380000. 0.35 0.64 0.25 0.18 0.66 0.54 2.62 

. 420000. 0.34 0.62 0.25 0.18 0.64 0.53 2.56 

„  460000. 0.34 0.61 0.24 0.18 0.63 0.52 2.52 

. 500000. 0.33 0.61 0.24 0.17 0.63 0.52 2.50 

E . 
Bouwwerken, voor  welker  uitvoering meer en 

uitgebreider  teekeningen noodig zijn. 

1000. 
1200. 
2000. 
2100. 
2100.-
3000. 
4000. 
4500. 
4500. 
5000. 
6000. 
7000. 
8000. 
9000. 

10000. 
11000. 
12000. 
12500. 
12500. 
13000. 
14000. 
15000. 
16000. 
17000. 
18000. 

1.93 2.15 0.90 0.69 11.84 1.51 
1.93 |2.14 p.90 .0.68 1.84 1.51 
1.89 2.11 0.89 0.67 jl.82 1.50 
1.80 * 2.06*  0.83*  0.61 * 1.75 * 1.45 ' 
1.87 \2.11 \0.89 0.67 \l.81 1.50 
1.82 J2.06 0.88 0.65 11.80 1.50 
1.75 12.03 0.84 0.63 jl.78 1.48 
1.70 "2.01 * 0.80*  0.59*  1.75*  1.45 

1.70 
1.67 
1.59 
1.50 
1.40* 
1.34 
1.24 
1.16 
1.10 

2.01 
1.98 
1.94 
1.90 
1.84* 
1.79 
1.75 
1.72 
1.67 

0.83 
0.82 
0.79 
0.76 

0.62 
0.61 
0.59 
0.56 

1.77 
1.76 
1.72 
1.70 

0.74*0.54*1.68* 
0.71 
0.70 
0.68 
0.67 

0.52 
0.51 
0.50 
0.49 

1.65 
1.63 
1.61 
1.59 

1.47 
1.46 
1.44 
1.42 
1.40* 
1.37 
1.35 
1.33 
1.30 

1.- * 1.60*0.64*0.47* 1.54*  1.35* 
1.07 
1.06 
1.00 
0.96 
0.93 
0.91 
0.88 

1.66 
1.64 
1.60 
1.58 
1.55 
1.53 
1.52 

0.66 
0.65 
0.65 
0.64 
0.63 
0.62 
0.61 

0.48 
0.48 
0.47 
0.46 
0.45 
0.44 
0.44 

1.58 
1.56 
1.55 
1.53 
1.52 
1.51 
1.50 

1.29 
1.29 
1.28 
1.27 
1.26 
, 24 
. 23 

uitge-

9 .-
8.98 
8.86 
8.50* 
8.83 
8.69 
8.50 

* 8.30* 
8.38 
8.28 
8.05 
7.83 
7.60* 
7.38 
7.18 
7.00 
6.82 
6.60* 
6.74 
6.68 
6.55 
6.44 
6.34 
6.25 
6.18 

Bedrag Aan-

nemingssom 

resp. 

Bouwsom. 

Bedrag van het honorarium in procenten van 
de Aannemingssom resp. Bouwsom. 

Cu 

a 
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.s 
O O 
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&> ffl 

ƒ 18500. 
, 18500. 
, 19000. 
, 20000.-
, 21000. 

22000. 
, 23000.-
, 24000. 
, 25000. 
, 26000.-
, 27000. 
, 28000. 
, 29000. 
. 30000. 
, 31000. 
. 32000.-
, 33000. 
. 34000. 
. 35000. 
, 37000.-
, 39000.-
, 40000-
, 41000. 
„  43000.-
. 45000.-
„  50000-
_ 55000.-
*, 60000. 
„  70000.-
. 80000. 
„  90000. 
.100000. 
. 110000. 
. 120000.-
.130000.-
. 140000.-
. 150000. 
. 160000. 
., 170000.-
. 180000. 
.200000.-
. 220000.-
.240000. 
. 260000. 
. 280000. 
. 300000. 
. 340000. 
.380000. 
. 420000. 
. 460000. 
. 500000. 

0.87 
0.85 
0.84 
0.82 
0.81 
0.80 
0.79 
0.78 

1.51 
1.50 
'1.49 
1.47 
1.46 
1.45 
1.44 
1.43 

0.78*1.41 
0.78 1.40 
0.77 
0.77 
0.76 
0.76 
0.75 
0.75 
0.75 

1.39 
1.39 
'1.38 
1.37 
1.36 
1,36 
1.35 

0.72 
0.72 
0.72 
0.72 
0.71 
0.70 
0.68* 
0.67 
0.66 
0.65 
0.64* 
0.63 
0.63 
0.62 
0.61 
0.61* 
0.60 
0.60 
0.59 
0.58 
0.58 
0.56* 
0.55 
0.54 
0.53 
0.52 
0.52 
0.50 
0.49 
0.48 
0.48 
0.47 

1.32 
1.30 
1.29 
1.29 
1.28 
1.27 
1.24* 
1.22 
1.20 
1.18 
1.16* 
1.15 
1.14 
1.12 
1.11 
1.11* 
1,10 
1.09 
1.07 
1.06 
1.06 
1.02* 
0.99 
0.97 
0.96 
0.94 
0.92 
0.90 
0.88 
0.86 
0.85 
0.85 

0.60 
0.60 
0.58 
0.58 
0.58 
0.57 
0.57 
0.56 
0.56 
0.56 
0.55 
0.55 
0.55 
0.54 
0.54 
0.54 
0.53 
0.53* 
0.52 
0.52 
0.52 
0.51 
0.51 
0.50 
0.49" 
0.48 
0.47 
0.46 
0.47* 
0.46 
0.46 
0.46 
0.45 
0.44' 
0.43 
0.43 
0.43 
0.42 
0.42 
0.41* 
0.40 
0.39 
0.38 
0.38 
0.37 
0.36 
0.35 
0.35 
0.34 
0.34 

0.44 
0.43 
0.43 
0.42 
0.42 
0.42 
0.41 
0.41 

^ 0.41' 
0.41 
0.41 
0.40 
0.40 
0.40 
0.40 
0.39 
0.39 

NO.39 

0.39 
0.38 
0.38 
0.38 
0.37 
|0.37 
0.36= 
0.35 
0.35 
0.34 
0.34 
0.34 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.32 
0.32 
0.31 
0.31 
0.30 
0.29 
0.28 
0.27 
0.27 
0.27 
0.26 
0.25 
0.25 
0.25 

J2  e -oi 
a a> « i 8 9 
-1-g g 
2 w u T

o
ta

a
l. 

1.50* 1.25* 6.10* 
1.50 1.22 6.14 
1.50 1.22 6.10 
1.49 1.21 6.04 
1.49 1.21 5.99 
1.48 1.20 5.95 
1.47 1.20 5.91 
1.47 ! 1.20 5.88 
1.47 1.19 5.84 
1.45* 1.19 * 5.80* 
1.44 1.18 5.77 
,1.44 1,18 5.74 
1.43 1.17 5.71 
1.42 1.16 5.67 
1.41 1.16 5.64 
1.40 1.15 5.60 
1.39 1.14 5.57 
1.38 1.14 5.54 

'1.38 * 1.13 * 5.50* 
1.36 1.12 5.44 
1.35 1.10 5.37 
1.34 1.10 5.35 
1.34 1.09 5.33 
1.32 1.08 5.27 
1.31 1.07 5.22 

 1.28* 1.05* 5.10* 
1.26 1.04 5.02 
1.24 1.02 4.94 
1.22 1.00 4.85 

* 1.20* 0.99* 4.80* 
1.19 0.98 4.75 
1.17 0.97 4.70 
1.16 0.96 4.65 
1.15 0.95 4.60 

* 1.13* 0.93* 4.55* 
1.12 0.92 4.50 
1.10 0.91 4.45 
1.09 0.90 4.40 
1.08 0.90 4.35 
1.07 0.88 4.32 

* 1.05* 0.86* 4.20* 
1.03 0.84 4.10 
1.00 0.82 4.00 
0.99 0.80 3.93 
0.97 0.79 3.87 
0.95 0.78 3.81 
0.92 0.76 3.70 
0.91 0.74 3.62 
0.89 0.73 3.56 
0.88 0.72 3.52 
0.88 0.72 3.50 

(Niet gecorrigeerd.) 
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E N E E 
G VA N T , AAN -

G E G E V E N N . 3: 

l s , e Voorbeeld. Een blok arbeiderswoningen van8aan-
eengebouwde huizen, waarvan de hoekpanden afwij -
ken van de middenpanden en waarvan de bouwkosten 
bedragen: 
voor  de hoekpanden 2 X ƒ2000. . . . ƒ 4000. 
en voor  6 geheel gelijkvormige midden-
panden 6 ; ƒ1800 _„  10800. 

Totaal . . . ƒ 14800.— 

t percentage van het honorarium bedraagt dan in 
de le klasse over  ƒ 14800. 5.67 >. 
Voor  de middenpanden, die gelijkvormi g zijn en waar-
van het aantal ligt tusschen 5 10 herhalingen, wordt 
een vermindering van '/go over  dat gedeelte van het 
honorarium in rekening gebracht. 

ƒ 4000. ad 5.67 <>/o ƒ 226.80 

„  10800. -ad5.67° /o — V20 of 5.39 u/o . 582.12 

m totaal . . . ƒ 808.92 

(Verminderin g wegens de herhalingen totaal ƒ 30.24.) 

2 d e Voorbeeld. n ditzelfde blok 2 X gebouwd 
wordt is het bouwcijfer  groot: 

voor  10 hoekpanden ƒ 20000.— 
voor  30 middenpanden 54000. 

totaal j 74000.— 

e hoekpanden zijn pendanten, zoodat hetzelfde type 
10 maal herhaald wordt. 

e middenpanden zijn allen gelijk, zoodat hetzelfde type 
meer  dan 25 maal herhaald wordt. 

t percentage voor  het honorarium bedraagt dan in 
de le klasse 3.85 °/0. 

ƒ 20000. ad 3.85 °/0 — 2/,„  of 3.47 °/o f 694. 

ƒ 54000.- ad 3.85 % — s/2o of 2.89 % ƒ1560.60 

m totaal ƒ2254.60 

(Verminderin g wegens de herhalingen totaal ƒ 594.40.) 

Eerst wordt dus het totale percentage vastgesteld en 
daarna worden de partieele verminderingen berekend, 
na splitsing van het bouwcijfer. Eenvoudiger  is het 

geval indien alle typen meer  dan 25 maal herhaald 
worden. 

3 d e Voorbeeld. Voor  een complex arbeiderswoningen 
kostende ƒ 250.000. waarbij  elk voorkomend type 
meer  dan 25 maal herhaald wordt, wordt het hono-
rariu m dus 3 °/0 — 6 / 2 0 of 2.25 °/0 ; totaal ƒ 5625.—. 
(Verminderin g wegens de herhalingen ƒ 1875. — ). 

4 d e Voorbeeld. Voor  een complex arbeiderswoningen 
kostende ƒ 500.000. waarbij  elk voorkomend type 
meer  dan 25 maal herhaald wordt, wordt het honora-
riu m dus 2'/a '/so of l 7 / s % ; totaal ƒ9375. 
(Verminderin g wegens de herhalingen ƒ3125.—). 

Bij  woningbouw vallende in de 2e klasse worden bij 
herhalingen dezelfde verminderingen van kracht. 

. Q 
Waarde heer
Naar aanleiding van het stukje des heeren m diene 
het volgende: 
Toen ik mijn briefj e in „Architectura "  gedrukt zag, zag ik tevens 
dat één uitdrukkin g minder  juist gekozen was, nl. de woorden : 
„bewijs t wel erg"  hadden behooren te zijn: „doet wel erg ver-
moeden". 

n heer , die zich hierdoor  beleedigd acht, bied ik 
mij n excuus aan. 
Overigens geloof ik dat in mijn briefj e duidelij k staat: dat ik 
naar  aanleiding van het h s over  dat onder-
werp niet zal discusieeren. 

d belangrijk is dat onderwerp wel, omdat de levende 
vormkracht voor  ons eigenlijk het eenig waardevolle is. 
Echter  is de strij d op dat gebied beter  met daden dan met woor-
den te voeren; en de mét vormkracht begaafden onder  de zich 
„modern "  noemende architecten, zullen goed doen dit pro-
bleem ernstig aan te pakken, in plaats van het, zooals dikwijl s 
gebeurt, voornamelijk te ontwijken; en wanneer de heer 

m dan daarbij  een n stap nader  komt zal ik 
hem mijn saluut niet onthouden. 

Uw dr. 
. E . 
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: . Algemeene Vergadering op 
16 Juni a. s. Voorstel voor  de a. s. Alg. Vergadering. — 
Jaarverslag van de Commissie van Onderwijs. Jaarverslag 
van de Perm. Commissie van Arbitrag e in zake de -
Tabel. - Jaarverslag van de Ai d Amsterdam. — Jaarverslag 
van de Afd . 's Gravenhage. Jaarverslag van de Afd . Gro-
ningen. — Jaarverslag van de Afd . m en Omstreken. 
— Jaarverslag van de Afd. Utrecht. —  G E -

. h Ziekenhuis te Utrecht. Architect Jan 
Stuivinga. - - g m Tabel, door . J. . Wa-
lenkamp. — Jaarverslag van den d van Arbitrag e voor 
de Bouwbedrijven in Nederland, 1913. Proces Verbaal van 
de proef met het onbrandbaar  rieten dak. t Stakings-
beding in aannemingscontracten. — . - Vergade-
ringen. - Berichten. — Personalia. t een plaat. 

. 

Algemeene vergadering op g 16 Jnni a.s. 

Programma. 

10 nnr  v.m. e op het Beursplein aan het k te Am-
sterdam. 
Bezoek aan de Effectenbeurs, onder  leiding van den architect 
van dit gebouw, den heer  Jos. Th. J. Cuypers, Civ. Bouwk. . 

a bezoek aan de , onder  leiding van den 
architect van dit gebouw, den heer . P. Berlage. 
1 nnr  n.m. Gemeenschappelijke lunch in het American . 

2 nnr  n.m. precies. Algemeene Vergadering. 

Agenda: 
1. Verslag van het r  over  al hetgeen in het afge-
loopen 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 drie leden ter  vergadering aan-
wezig. 
5. Verkiezing van den Voorzitter  van het . 
6. t van de Commissie tot het nazien der  rekening en 
verantwoording over  het afgeloopen jaar. 
7. Verslag van de Commissie van Financiën over  den financi-
eelen toestand der . 

8. Uitlotin g van aandeelen in de geldleeningen der -
schappij. 
9. Behandeling en vaststelling van de begrooting over  het loo-
pende jaar. 
10. Verkiezing van 1 lid in de Commissie van Onderzoek en van 
3 leden in de Commissie van . 
11. Behandeling van het voorstel van het . Art . 2 
van het Alg. . t te lezen als volgt: 

e contributi e bedraagt per  jaar: 
Voor de , in Nederland woonachtig, f20. Voor 
de , in het buitenland woonachtig, f 15. enz. (Zie 
de toelichting op blz. 207). 
12. Wijzigingen en aanvullingen in de Algemeene n voor 
Nationale bouwkundige Prijsvragen, voorgesteld door  de Perm. 
Prijsvraag-Commissie. (Zie blz. 245 e. v.) 
13. Bespreking van den weg. door de . te volgen, nu de Bond 
v. Ned. Architecten de fusie heeft verworpen. t praeadvies 

s gepubliceerd opblz.270 e.v. 
14. Wijzigingen en aanvullingen in de n voor de bereke-
ning en uitbetaling van het honorarium van architecten, voor-
gesteld door  de Commissie tot herziening van deze . (Zie 
blz. 280 e. v.) 
15. Bespreking van het t der  Commissie voor de Ned. 
Bouwkundige Advies-bureaux (Zie blz. 244 e. v.). 
Zoo noodig na den gemeenschappelijken maaltijd voortzetting 
van de vergadering 's avonds om 8 uur. 
6 nnr  n.m. Gemeenschappelijke maaltijd in het American , 
in de feestzaal op de 1ste verdieping, a ƒ 2.50 per  couvert, zon-
der  den wijn . 

s d'Oeuvre variée : Potage Tortue a la francaise ; 
Sole, Sauce Persil; Filet de Boeuf. garni a la Bouquetière; 

Pommes Gaufres ; Poulet jeune roti ; Compote: Glacé -
caine ; — Fruit s ; — . 

t het oog op het tijdi g nemen van maatregelen worden zij. die 
aan dezen gemeenschappelijken maaltij d wenschen deel te ne-
men, verzocht zich op te geven v ó ór g 15 Jnni a. s. aan 
het bureau der . t 402. Amsterdam. 

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

t voormalig punt 12: Samensmelting van het Tweemaande-
lijkse!] tijdschrif t ..Bouwkunst' met het plaatwerk e Archi -
tect", is op verzoek van het Bestuur  van het Genootschap 
„Architectur a et Amicitia "  van de Agenda afgevoerd, aangezien 
dit punt nog onvoldoende is voorbereid in het Genootschap. 
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Voorst tl voor  de a.s. Alg . Vergadering. t r 
ontving het volgende schrijven: 

Oosterbeek 9 Juni 1914. 

Aan het Hoofdbestuur van de  tot 
Bevordering der Bouwkunst. 

e . 

Naar  aanleiding van het feit dat de fusie is afgestemd in de ver-
gadering van den Bond van Nederlandsche Architecten en het 
daarop gevolgd praeadvies van Uw college in zake de houding 
door  de j  thans in die kwestie in te nemen, hebben 
ondergeteekenden de eer  U te berichten dat zij  zich met Uwe 
zienswijze geheel kunnen vereenigen ; echter  zouden zij  gaarne 
aan de nieuwe concept statuten art. 3 en 4 wenschen te zien toe-
gevoegd de bepaling, dat het lidmaatschap van de j 
niet vereenigbaar  zal zijn met het lidmaatschap van andere 
architecten vakvereenigingen. 

e redactie van dit artikel wordt gaarne aan het r 
overgelaten. 
Ondergeteekenden wenschen in verband met het bovenstaande 
in de aanstaande Algemeene Vergadering dit voorstel te doen. 

G. C. . OSCA . 
A. . . . . 
W. G. . . . 
W. F. C. . . B. N. . 
G. . J. . 

G E VA N -
. 

n aansluiting aan het bepaalde in haar t 
biedt de Commissie van Onderwij s hierbij  aan het 

r  der j  tot Bevordering der 
Bouwkunst een verslag van hare voornaamste werk-

zaamheden over  het tijdper k van 1 i 1913 1 i 1914. 
l verschillende belangrijke vraagstukken in studie 

werden genomen moet tot de meest belangrijkste bemoei-
ingen van de Commissie gerekend worden de zorg voor  de 
examens der , zoo wat betreft het instandhouden, 
verbeteren en uitbreiden dezer  examens. n het afgeloopen jaar 
waren deze bemoeiingen van ingrijpenden aard. r  de Com-
missie werden, gehoord de Examen Commissie, belangrijke 
wijzigingen en aanvullingen in de Programma's der  Examens 
aan het r  voorgesteld, welke op de Alg. September-
vergadering, gehouden 17 September  1913, werden aangenomen. 

e wijzigingen en aanvullingen, inmiddels door  den r 
van Binnenlandsche Zaken goedgekeurd, zijn: 
Vrijstellin g voor  een vak wordt alleen verleend, wanneer  de 
candidaat in dat vak minstens het waardecijfer  voor  „goed" 
vastgesteld (5) heeft behaald. 

e bepaling treedt in werking bij  de examens in 1915. 
Art . 15 van het Programma van Eischen voor  het Examen van 
Bouwk. Opzichter  te lezen: Uitsluitend bekwaamheid in het 
timmervak wordt vereischt, waarvan getuigschriften zijn over 
te leggen, gewaarmerkt door  leermeester  of patroon. e be-
paling treedt in werking bij  de examens in 1915. 
Art . 16 van dit Programma van Eischen te lezen: 

e candidaat moet de schriftelijk e bewijzen leveren dat hij  ge-
durende minstens 2 jaar  bij  bouwwerken opzicht heeft gehouden; 
de wijze waarop dit heeft plaats gehad wordt nader  beoordeeld 
door  de Commissie van Onderwijs, die de leiding van de examens 
heeft. e bepaling treedt eerst in werking in 1915, in dien zin, 
dat voor  het examen in 1915 één jaar  practische werkzaamheid 
als boven bedoeld, geëischt wordt en voor  het examen in 1916 en 
volgende jaar, de volle twee jaar. 

e candidaat is verplicht, wanneer  hij  zich aanmeldt voor  het 
examen, direct het examengeld te storten. m wordt dit niet 
teruggegeven, wanneer  hij  zich vóór of tijdens het examen terug-
trekt , behoudens bijzondere gevallen. 
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Ten slotte werd ten opzichte van de organisatie der  examens 
besloten deze volledig te splitsen in een schriftelij k en een 
mondeling gedeelte. 
Bij  de examens, afgenomen in 1914, heeft deze nieuwe inrichtin g 
voor  het eerst plaats gehad, onder  leiding der  Commissie van 
Onderwijs. 
n verband met het groot aantal candidaten voor  het examen 

van Bouwk. Opzichter  (241) werd op 23, 24 en 25 Februari tege-
lijkertij d het schriftelij k gedeelte van dit examen afgenomen te 
Amsterdam, Arnhem, m en Zwolle, waarvoor; plaatse-
lijk e Commissien voor  regeling en toezicht, bestaande uit exami-
natoren, waren benoemd. 
Voor  het nazien van dit schriftelij k werk op 2 en 3 t was een 
andere Commissie van examinatoren werkzaam; waarna van 
9 t 6 Apri l het mondeling gedeelte van dit examen te Am-
sterdam werd afgenomen. 
Een gelijke verdeeling als boven is omschreven, had plaats voor 
het examen voor  Bouwkundig Teekenaar  en voor  het examen 
voor  Uitvoerder  van Burgerlijk e Bouwwerken (Onderbaas). 

e beide examens werden, zoowel wat het schriftelij k als wat 
het mondeling gedeelte betreft, te Amsterdam afgenomen. 
Aan het eerste, dat plaats had van 20—25 April , namen deel 
12 candidaten, aan het tweede, dat plaats had van 27 30 April , 
namen deel 5 candidaten. 

t aantal examinatoren bedroeg 43. 
Voor  de namen dezer  examinatoren wordt verwezen naar  het 
Jaarverslag der j  op blz. 275. 
Evenals verleden jaar  heeft de r  van Binnenlandsche 
Zaken gevolg gegeven aan het verzoek van het r  dei-

. een tweetal personen speciaal te willen aanwijzen om in de 
Examencommissie zitting te nemen, waardoor  deze examens, 
als zijnde genoemde personen door  de g aangewezen, 
naar  buiten meerdere officieele sanctie verkrijgen en een daad-
werkelij k verband tusschen de g en de Examens duide-
lij k blijkt . 

r  den r  werden benoemd de heeren W. C. , 
Civ. Bouwk. , r  van de Gevange-
nissen en n en Jon. , architect te Am-
sterdam. 
Zooals reeds in genoemd Jaarverslag der j  is mede-
gedeeld, vergt deze nieuwe organisatie der  examens uit den aard 
der  zaak meer  voorbereiding dan de vroegere, toen schrifte-
lij k en mondelijk gedeelte tegelijkertij d werd afgenomen. 

e nieuwe organisatie voldoet beter  dan de oude, waarbij 
schriftelij k en mondeling examen tegelijkertij d werd afgeno-
men, zoodat het gewenscht is haar  ook in de toekomst te volgen. 
Echter  worden de kosten der  examens hierdoor  belangrijk ver-
hoogd, waardoor  deze toestand dreigt boven de financieele 
krachten der . te gaan. n verband hiermede is tot de -
rin g het gemotiveerd verzoek gericht de e te willen 
verhoogeu. 

t programma van Eischen voor  het Examen , 
waarvoor  een concept was opgesteld door  de heeren A. W. C. 

, B. J. Ouëndag, A. Salm G.Bzn. en B. W. Wierink en over 
welk concept de Commissie van Onderwijs advies had uitge 
bracht aan het , werd in de Alg. , 
gehouden 27 i 1913, goedgekeurd. t tijdsti p van in werking 
treding van dit examen zal worden bepaald door  het -
stuur  in overleg met de Commissie van Onderwijs. e Commissie 
heeft, gezien de financieele lasten der j  voor  de af-
genomen examens in 1914, het r  geadviseerd het 
examen r  voorloopig nog uit te stellen. 

e vragenlijst, opgesteld door  het Civ. en Bouwk. Studenten 
gezelschap „Practische Studie"  te t in zake zijn enquête over 
de vooropleiding en opleiding van architect, heeft de Commissie 
in haar  boezem besproken. 

Waar zij  echter  het onderwerp ook in studie had genomen, achtte 
zij  geen reden aanwezig om op de vragenlijst te antwoorden, 
maar  hoopt zij  te zijner  tij d hierop terug te komen. 
n verband met de voorbereiding der g om het lager  en 

middelbaar  vakonderwijs te regelen, heeft de Commissie een 
nadere studie van dit onderwerp gemaakt. 
Ten slotte zij  nog medegedeeld, dat door  den heer  J. . de Groot, 
li d van de Examen Commissie 1913, de examens der . aan 
kritie k zijn onderworpen; zijne opmerkingen heeft hij  medege-
deeld aan den r  van Binnenlandsche Zaken, terwij l hij 
een afschrift ervan aan het r  heeft toegezonden. 

t r  heeft de opmerkingen overgelegd aan de 
Commissie van Onderwijs en het heeft daarna den r  in 
verband met de heer . J. de Groot, r . O. in kennis 
gesteld van de bemerkingen, door  het r  op de ver-
schillende opmerkingen van den heer  J. . de Groot gemankt. 
n de Commissie van Onderwij s hebben zitting de heeren B. J. 

Ouëndag, Voorzitter , J. Gratama, Secretaris, . Bletz, . B. 
N. Bolderman, A. W. C. s en G. N. . 

e heeren Bolderman en Ouëndag traden periodiek af, doch 
werden door  het r  herkozen. 
n 1914 treden volgens rooster  af de heeren . Bletz en J. Gratama. 

 Secretaris 

J. . 

G VA N E E -
E VA N E E E -

T A B E . 

e Permanente Commissie van Arbitrag e in zake de 
m tabel der j  verkreeg, gelijk 

in vorige jaren, ook in 1913 weder eenige geschillen 
te behandelen en verstrekte op tot haar  gerichte ver-
zoeken aan verschillende architecten advies over  de 

toepassing der  Tabel in bijzondere gevallen. t was der  Com-
missie een voldoening, dat hare bemiddeling meestentijds tot 
een bevredigend resultaat leidde en dat, waar  een bouwheer 
soms weigerachtig was het door  den architect gedeclareerde te 
voldoen, na de tusschenkomst der  Commissie, waarbij  de zaken 
streng volgens de Tabel en n werden vastgesteld, afwik-
keling volgde. n enkele gevallen echter  bleef de bouwheer  wei-
geren te voldoen aan de uitspraak der  Commissie, welke alsdan 
in overweging gaf, haar  advies in rechtskundige handen te stel-
len ter  verdere executie. 

Omtrent de eischen waaraan een voorloopig ontwerp, beter  ge-
noemd voor-ontwerp, moeten voldoen om voor  honoreering 
volgens de Tabel in aanmerking te komen, bestaan nog geen 
voldoende scherp omlijnde bepalingen; de Permanente Com-
missie heeft daarom aan de Commissie voor  de herziening der 

l de noodige voorstellen gedaan, om deze 
eischen duidelijker  in de tabel vast te leggen en te omschrijven. 
Zi j  heeft verder  de aandacht gevestigd op verschillende andere 
leemten en onduidelijkheden, welke haar  in den loop der  jaren 
door  de behandeling van verschillende geschillen, was gebleken. 
Over  het begrip voor-ontwerp kan de Commissie als voorbeeld 
wijzen op een geval, waarbij  de architect voor  een belangrijk 
bouwwerk schetsen van plattegronden en gevels op een zóó 
kleine schaal geteekend had, dat daaruit nauwelijks de indeeling 
en in geen geval het karakter  en de architectuur  der  gevels naar 
behooren was na te gaan. g ontbrak geheel. 
Voor  dit dus zeer  onvolledige voor-ontwerp vermeende de ar-
chitect het volgens de tabel te berekenen honorarium te kunnen 
déclareeren, hetgeen door  den bouwheer  werd betwist. e Com-
missie vereenigde zich met het standpunt van laatstgenoem-
den en bepaalde het honorarium, hetwelk voor  het geleverde 
werk den architect toekwam. 

Belangrijk e geschillen kwamen in 1913 niet voor, behalve een 
omvangrijke zaak, welke in het laatst van het jaar  aan de uit-
spraak der  Commissie werd onderworpen en waarvan de afwik-
keling in 1914 plaats vond, zoodat dus nader  in het volgend 
jaarverslag zal worden vermeld. 

Amsterdam, 16 .

G J 
T O T G , OPGE-

T 15 OCTOBE  1852. 

. 

eden. n den loop van 1913 verloor  de Afdeeling 2 leden 
door  overlijden, en 3 leden bedankten, zoodat het 
totaal aantal n op 1 Januari 1914 bedroeg 106. in 
welk getal begrepen zijn 4 honoraire . 

Bestuur. t Bestuur  was in het jaar  1913 samengesteld als volgt: 
F. W . Poggenbeek Voorzitter . . B. N. Bolderman Vice-Voor-
zitter, J. Bakker  Secretaris, E. . d Penningmeester, . 
E. . P. m Commissaris. *) 

t bestuur  vergaderde in den loop van 1913 zeven maal ter  voor-
bereiding van de vergaderingen der  Afdeeling en ter  bespreking 
harer  belangen in het algemeen of bijzonder. 

Vergaderingen. t aantal bijeenkomsten bedroeg dit jaar  slechts 
2, waarvan de verslagen in het Bouwkundig Weekblad werden 
opgenomen. 
Gaarne had het bestuur  het aantal dezer  bijeenkomsten talrijke r 
gezien, doch steeds wordt het moeilijker  geschikte sprekers 
met belangrijke onderwerpen, bereid te vinden een voordracht 
te houden. 
Aanvankelijk was het bestuur  er  in geslaagd voor  een voor  de 
Afd . en voor  Amsterdam— zeer  belangrijk vraagstuk, n. 1. dat 
der  nieuwe verkeerswegen, een spreker  te vinden, die daarvan 
een ernstige studie had gemaakt, en die bereid was deze zaak in 
een g te willen inleiden ; doch om verschillende 
redenen van den spreker  moest zulks worden uitgesteld. 
Echter  hoopt het bestuur, dat binnen korten tij d deze zaak 
behandeld zal kunnen worden en dat door  deze vertraging ook 
anderen gelegenheid zullen hebben gehad, de reeds in de dag-
bladen van verschillende zijden behandelde plannen, te hebben 
kunnen overwegen. 

Opnieuw wenscht het bestuur, waarin dit jaar  twee nieuwe leden 
zullen zitting nemen, de n der  Afdeeling tot belangstelling op 
te wekken; zijn taak zal zeker  daarmede veraangenaamd en ver-
gemakkelijkt worden. 

r  volgt een beknopt overzicht van de vergaderingen 
van 1913. 

636ste Algemeene Vergadering op 6 Februari 1913. 
Na lezing en goedkeuring der  notulen, wordt het Jaarverslag over 
1912 door  den Secretaris uitgebracht en onder  dankzegging goed-
gekeurd. e finantieele commissie, belast met het nazien der 

g en Verantwoording van den Penningmeester, bracht 
daaromtrent een gunstig rapport uit en werd dezen dank gezegd 
voor  zijn gehouden beheer. e begrooting voor  1913 werd 
goedgekeurd. 

n plaats van den r  A. . VAN T werd als bestuurslid 
gekozen . . P. . terwij l de r  F. . POGGEN-
BEE  de benoeming als Voorzitter  weder  aanvaardde. 

637ste Algemeene op Vergadering 17 t 1913. 
Nadat door  den Voorzitter , den r  F. W. . . met 
een woord van welkom aan de aanwezigen, inzonderheid aan den 
spreker . S. P. , de vergadering was geopend, verkreeg 
deze het woord tot het houden van zijne toegezegde voordracht 
over: e Stedenbouw", welke zeer  belangrijke 
voordracht, met een serie fraaie lichtbeelden toegelicht, een beeld 
gaf van den grooten kunstzin der . 

N EN G G e heeren 

J. . W. , W. J. E T en . B. N. N fun-

geerden in de vergadering van 6 Februari 1913 als Commissie 

*) t bestuur  is nu samengesteld als volgt: 
F. W. . Poggenbeek. Voorzitter , J. W F. p Jr. Vice-
Voorziter , r  E. . P. m Secretaris, . d Pen-
ningmeester, F. 's Jacob Commissaris. 
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voor  het nazien van de rekening en verantwoording van den 
Penningmeester. n de Gemeentelijke Commissie van advies ter 
beoordeeling van bouwplannen bij  aanvrage voor  Gemeenteter-
rein in koop of erfpacht was de Afdeeling vertegenwoordigd 
door  den heer  A. W. . 

n den d der  Afdeelingen. waarvan op g 6 i een bij -
eenkomst plaats vond. werd de Afdeeling vertegenwoordigd dooi-
de n F.W. . POGGENBEE  en J. . 

e destijds gevormde voorloopige Commissie voor  het behoud 
van Stadsschoon zag hare werkzaamheden beloond door  de mo-
gelijkheid tot vorming eener  vaste Commissie, waarin als afge-
vaardigde voor  de Afd. Amsterdam de r . N. N 
zitting nam; terwij l het Gemeente-Bestuur  haar  een krachtige 
en finantieele steun verzekerde, door  drie maal achtereenvol-
gend een jaarlijksch e subsidie van ƒ 2000. toe te zeggen. 

t doel dezer  Commissie is ruimschoots in bouwkundige bladen 
uiteengezet, doch het bestuur  wil bij  deze gelegenheid nogmaals 
er  op wijzen, dat hare bevoegdheid zich niet verder  zal kunnen 
uitstrekken dan tot het behoud van „stadsschoon". een moreele 
en opvoedende invloed trachten uit te oefenen. 

Verder  werd het bestuur  in de gelegenheid gesteld, door  den 
Wethouder  van Publieke Werken, om in overleg met het -
bestuur  der , met den Bond van Nederlandsche 
Architecten en met het Genootschap Architectur a et Amiciti a 
advies uit te brengen op een concept-reglement met nadere en 
gewijzigde voorschriften voor  de Schoonheids-commissie, welk 
advies met toelichting, doch zonder  behandeling van het daaraan 
voorafgaand historisch gedeelte, door  de verschillende besturen 
aan den Wethouder  werd toegezonden. 

Op den 21sten Juni had een excursie plaats naar n (welke 
excursie helaas door  zeer  weinig leden werd medegemaakt) en 
o.m. tot doel had de gerestaureerde g te bezichtigen, 
waarbij  ons medelid, de r  J. . Gemeente-architect te 

, als zeer  ingewijde gids de vele belangrijke en oude ge-
bouwen van n liet bezichtigen, waaronder  het z. g. Friesche 
museum, het stadhuis en de n aan de Grashaven een 
voorname plaats innemen. 

Op Zondag 19 October  herdacht de oud-voorzitter  der -
schappij, de r N zijn 70en geboortedag; de jubi -
lari s werd. behalve door  het r  der , 
ook namens het bestuur  der  Afdeeling door  de heeren F. W. . 
POGGENBEE  en J.  gelukgewenscht, waarbij  door  den 
heer  POGGENBEE  een woord van hulde en hoogachting werd 
gesproken. Blijkbaa r  zeer  verrast door  deze belangstelling, sprak 
de r . met de beste wenschen voor  de j 
en hare leden, een woord van dank voor  de hem betoonde hnlde. 

n 29en en 30en r  had in de groote zaal van American 
l de 2e Conferentie plaats van den Bond , waarbij 

de Afdeeling vertegenwoordigd was door  de n . B. N. 
. J.  ell E. . . 

n den leeskring der  Afdeeling circuleerden de 
navolgende 32 tijdschrifte n : 

Bouwkundig Weekblad. Bouwkunst (twee-maandelijksche). e 
Opmerker. Architectura . e Bouwwereld, e . t 

. Oud en Nieuw, Bulletin van den Ned. Oudheidkundigen 
Bond. e Aannemer, Technisch Weekblad, e . Gas, 
Gas- en Water, Tijdschrif t der j  van Nijverheid, Tijd -
schrift voor  Sociale , St. . e Nederlandsche -
industrie. , d voor  Vakopleiding, a Construction 

, Architectonische , e Bauzeitung, 
e Bauhütte. Zentralblat t der  Bauverwaltung. -

koration, r  Stadtebau. Wiener  Bauindiistri e Zeitung. -
heft 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 toekomt. 

290 

Opnieuw wenscht het bestuur  dan ook door  de belangrijkheid 
der samenstelling nog meer  de n aan te sporen, deel te 
nemen aan den leeskring, opdat deze 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 zooveelmoge-
lij k rekening zal worden gehouden. 

 toestand. Aangezien door  overlijden en bedan-
ken het aantal n verminderde, is ook met het oog op de 
geldmiddelen het aanbrengen van nieuwe n zeer  gewenscht. 

n de firm a . . , uitgever  van den leeskring, 
opnieuw hare medewerking gratis verleende en ook velen wel-
willend tijdschrifte n ter  circulatie afstonden, vorderde de porte-
feuille geen offers uit de kas. 

Goedgekeurd in de Algemeene Vergadering van 19 Januari 1914. 
 Voorzitter: 

F. W. . . 
 Secretaris : 

J. . 

G E 
J TO T .

G OVE  1913 

-
. 

estuur: Volgens rooster  waren de heeren . E. C. 
l en S. de Clercq aan het eind van het jaar  aan 

de beurt af te treden; in hun plaats werden gekozen 
de heeren J. J. . Bourdrez. . Th. Teeuwisse, terwij l 

de heer  A. Broese van Groenou tot voorzitter  werd gekozen. 
t bestuur  bestaat nu uit de heeren : A. Broese van Groenou. 

Voorzitter ; J. J. . Bourdrez. ondervoorzitter  ; Joh. G. , 
lste secretaris; . Th. Teeuwisse, 2de secretaris; Johs. J. Gort Jr., 
penningm.-bibliothecaris; P.F. Ehule en . Fels,commissarissen. 

 : e Afdeeling heeft in October  1913 een verlies te betreu-
ren gehad door  het overlijden van den r  J. J. vanNieukerken, 
aan ieder  in de architectenwereld welbekend. 

t ledental bedroeg aan het eind van het jaar  104. 

 Aangezien in dit jaar  slechts een 4-tal heeren uitgenoodigd 
werden een voordracht te houden in de vergaderingen, kondoor 
den penningmeester  een batig saldo geboekt worden, dat waar-
schijnlij k aangewend zal worden voor  het houden van een gevel-
wedstrijd in den zomer van 1914. 

Bijeenkomsten : n de bijeenkomsten werden de volgende voor-
drachten gehouden: 
n de vergadering op 10 Februari hield de heer  J. . van -

schenbroek. C. , een lezing (met lichtbeelden) over  een onder-
werp, door  hem betiteld met: e ontbrekende factor  bij  het 
technisch denken." 
n een bijeenkomst op 10 t werd door  den heer  Willem C. 

Brouwer. r  der  N. V. Fabriek van Brouwers Aarde-
werk te , een voordracht gehouden over  „Bouwbeeld-
werk in het algemeen en bouw-aardwerk in het bijzonder" , op-
geluisterd door  lichtbeelden en een kleine expositie van in zijn 
fabriek vervaardigd bouwaardewerk. 
n de vergadering op 24 October  sprak de heer  F. J. , B. , 

over  zijn plannen met e "  te 's-Gravenhage. 
n een door  de aanwezigheid van een groot aantal dames opge-
luisterde bijeenkomst op 10 r  hield de heer  T. van Erp , 

r  van het O. . leger, een door  zeer  fraaie lichtbeelden 
verduidelijkt e voordracht over  de Boroboedoer  op Java, waar-
van de restauratie door  spreker  geleid werd. 
n de maand i werd getracht een excursie naar m te 

organiseeren ter  bezichtiging van het landhuis "  van den 
heer  J. C. Buuge, hetgeen echter  afstuitte op monienteele be-
zwaren van den eigenaar. 

Vertegenwoordiging der Afdeeling in Commissies: Ter  vervan-

ging van het door  de Afdeeling benoemd lid der  Schoonheids-
commissie van 's Gravenhage, den heer  J. . B. . die met 
ingang van 1 Februari ontslag had aangevraagd, werd benoemd 
de heer  A. Broese van Groenou, B. . 
n een op initiatie f van de Ver. v. , Nijverheid en Ge-

meentebelangen in het leven geroepen commissie, welke bezig is 
een onderzoek in te stellen naar  de wenschelijkheid het Staats-
spoorwegstation te 's Gravenhage te verplaatsen en naar  de 
plaats waarheen dit zou moeten gebeuren, werd door  de Afdee-
ling haren Voorzitter , den heer . E. C. , C. &  B. , afge-
vaardigd. 

 lste Secretaris. 
. G. . 

G N J 
T O T G . 

. 

f ""ETJ ~ ' et afgeloopen jaar  bracht inliet ledental der  Afdeeling 
j ' * ' . geen wijziging. 
f j  Slechts de gewone huishoudelijke vergaderingen 
l  werden gehouden; geen belangrijke plaatselijke 
bouwkunstaangelegenheden vroegen de aandacht. Wel werd 
deelgenomen aan den zeer  geslaagden historisch-allgorischen 
optocht, in September  1913 gehouden. 

 Secretaris, 
G. . 

G  EN N VA N E 
. T O T G . 

. 

SB 
oen het vorig jaar  verslag werd uitgebracht, scheen 
de meening niet ongegrond, dat het de laatste maal 
zou zijn; doch de tij d heeft dit vermoeden gelogen-

| straft. 
A l was somtijds de belangstelling minder  groot dan andere jaren, 
toch is ook in dit vereenigingsjaar  gebleken, dat m be-
hoefte heeft aan een bouwkundig lichaam. Verscheiden malen 
werd naar  buiten opgetreden, als de belangen der  bouwkunst 
of het plaatselijk schoon dit eischten. 
Op krachtige wijze gaf de Afdeeling blij k van haar  bestaan door 
den gehouden 5d e n gevelwedstrijd. Sinds 1908 had geen wed-
strij d weer  plaats gehad, en het was daarom geen gemakkelijke 
taak de vele nieuwe gebouwen te beoordeelen. te meer, daar  de 
wedstrijd ook. behalve , omliggende gemeenten om-
vatte, wat vroeger  niet het geval was. k zij  een zeer  actieve 
jury . bestaande uit de heeren . Otten, Schaap, Smits en 
Walenkamp, is het gelukt de vele gebouwen te beoordeelen. 

t is echter  te betreuren, dat eenige zich verongelijkt voelende 
architecten in het openbaar  van hun ontevredenheid blij k gaven 
en ze'fs voor  het lidmaatschap der  Afdeeling bedankten. 

r  verschillende oorzaken verminderde het getal der  leden. 
r  den dood ontviel aan de Afdeeling de heer  P. g -

serinck, die meermalen in bestuursfuncties getoond heeft veel 
voor  de Afdeeling over  te hebben. j  was een zeer  trouw bezoe-
ker der  vergaderingen. Andere leden bedankten, omdat zij  het 
oogenblik niet wilden afwachten, dat, na het totstandkomen der 
fusie, zij  zouden moeten ophouden, lid der j  te zijn. 

t is begrijpelijk , maar  toch jammer, dat de strij d niet tot het 
eind werd gestreden. 

e vergaderingen hadden op geregelde tijden plaats en ken-
merkten zich door  den aangenamen toon en levendige belang-
stelling der  aanwezigen in allerlei aangelegenheden. Behalve de 
lezing van den heer  Joh. . n uit den g over  „Schouw-
burgen"  hadden geen voordrachten plaats. 
Uit het bestuur  traden de heer  Jb. van den Ban als Voorzitter 
volgens rooster  en de heer  G. . die als lid bedankte. 

e Voorzittersplaats wordt thans door  den heer  A. W. Weissman 
ingenomen. 

öe Secretaris, 
J. B v . 

G T T 
G . 

. 

[ "fffiT "  ] e t Bestuur  1 
1 — S t aantal 

 bleef onveranderd, 
j  u t . „,...,.., leden op 1 Januari 1913 bedroeg 116. op 

j  31 r  1913 108. eene kleine daling dus. 
t f ^ i i ^ *  ' r  overlijden ontvielen ons twee werkzame leden, 
de n Corn, van Straaten en Corn. . 
n het afgeloopeu jaar  werden zes vergaderingen gehouden, 

waarvan drie niet lezingen van de n . N. G, van . 
Prof. W. Vogelsang en Jan de Quack. n vereeniging niet de Club 
Architectur a et Amiciti a werd eene tentoonstelling gehouden 
van Utrechtsche e welwillendheid, waarmede het 
Gemeentebestuur  de Fruitha l beschikbaar  heeft gesteld voor  dit 
doel, heeft zeer  veel bijgedragen tot het volkomen slagen. 

e Afdeeling had dit jaar  eene kunstreis naar  Tilbur g en Breda 
op haar  program, waaraan door  vele leden werd deelgenomen. 

e toestand der  Afdeeling is bevredigend te noemen. 

 Secretaris: 
. E. . 

. 

G -
8 . 0 

Aan de  v. h. Bouwk. Weekblad. 

Weledel geboren Heeren. 

aar het mij  hoogstvermoedelijk niet mogelijk 
zal zijn, de aanst. Algemeene Vergadering der 

! j  bij  te wonen, zij  het mij  geoorloofd door 
middel van Uw blad het navolgende op te 

merken. 
s eenige jaren is men bezig met de voorbereiding 

van de herziening van de honorariumtabel. Nu, plot-
seling, nog geen veertien dagen vooraf, bereiken ons de 
voorstellen, met het doel deze op de aanstaande verga-
dering te doen behandelen. 

r  tegen kan m.i. geen bezwaar  zijn, mits op deze 
vergadering geen definitieve besluiten genomen worden, 
welke deze regelen voor  den eerstkomenden tij d weer 
voor  goed zouden vastleggen. Er zijn toch nog verschil-
lende lacunes in deze voorstellen, welke, alvorens deze 
regelen definitief kunnen worden vastgesteld, nadere 
grondige studie vereischen. Zoo bijv . (ik doe slechts een 
greep) loopt de nieuwe tabel van ƒ 1000 tot f500.000. 

n nu weet, dat (op het gebied van monumentaal-
bouw en van arbeiderswoningbouw bijv.) de aanne-
mingssommen vaak aanmerkelijk hooger  zijn dan dit 
maximum. Ook dit dient dus in de tabel geregeld te 
worden. e moet een architect zijn honorarium-reke-
ning opmaken boven de ƒ500.000? Een vraag, waarin 
de regelen natuurlij k eveneens dienen te voorzien. 
„  Werkteekeningen". e omschrijving hiervan in het con-
cept (art. 5 sub. e.) is te vaag. e behoefte werd namelijk 
reeds lang gevoeld, een vast percentage in verhouding 
tot het honorarium hiervoor  vast te stellen. Zooals het 
nu wordt voorgesteld, kan ieder  architect dit naar  eigen 
inzicht regelen, hetgeen ongetwijfeld ongewenscht is. e 

m 
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h Ziekenhuis te Utrecht. Plan Begane grond, Verdieping en Voorgevel; Schaal 1 op 400. Aichitect Jan Stuivinga. 

architecten,belast met blok-woningbouw te Amsterdam, 
hebben dit (in afwachting der  definitieve bepalingen 
door  de . Tabel) voorloopig onderling geregeld. 
n de voorgestelde wijzigingen zijn m. i. verschillende 

verbeteringen en verduidelijkingen aangebracht. Op 
één punt ontmoet ik echter  achteruitgang. n art. 10 na-
melijk wordt voorgesteld, de uitbetaling van het hono-
rariu m als volgt te regelen : 25 pCt. bij  de gunning. t 
percentage bedroeg vroeger  45 pCt. Nu is deze eerste 
betaling van een deel van het honorarium beslist te ge-
rin g voor  den architect, die zijn taak serieus vervult. 
Vóór de gunning namelijk is reeds een zeer  aanzienlijk 
deel van het werk verricht , naar  men weet, zooals het ma-
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ken der  voorontwerpen, der  definitieve ontwerpen, het 
bestek, de begrooting, verschillende voorname details, 
enz. Er  behoeft niet op gewezen te worden, dat de 
kosten, hieraan verbonden, door  deze 25 pCt. niet 
worden gedekt. e architect blijf t aldus geregeld den 
voorschieter  van zijn bouwheer, wat zeker  niet in de 
bedoeling kan liggen en onbillij k is. e vroegere bepa-
ling van 45 pCt. is veel rationeeler  en dient m. i. daarom 
gehandhaafd te blijven. 

e verdere regeling van dit artikel lijk t mij  een verbe-
tering. 
Aan Art . 5 is o.a. het navolgende toegevoegd: n 
meer  dan dri e ontwerpschetsen worden verlangd, zul-

h Ziekenhuis te Utrecht. l van de Entree. 
Architect Jan Stuivinga. 

 bij  het Bouwkundig Weekblad van 13 Juni 1914 No. 24. 
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len deze schetsen afzonderlijk worden gehonoreerd."  — 
Wat wordt hiermede bedoeld? Wi l dat zeggen, dat de 
opdrachtgever  voor  één opdracht 3 ontwerp-schetsen 
mag eischen voor  éénmaal honorarium? t kan toch 
niet bedoeld zijn. Verduidelijkin g is hier  dus gewenscht. 
Ziehier  enkele punten. Ongetwijfeld zullen er  meerdere 
opmerkingen zijn. n dringend verzoek is, dat men, 
na zoo langdurige voorbereiding, nu niet over  één 
nacht ijs ga met de beslissing! t meest rationeele 
zou m.i. zijn, na de besprekingen op de a.s. vergadering 
de e te verzoeken, haar  rapport 
naar  aanleiding der  gemaakte opmerkingen nader  aan 
te vullen en uit te breiden, om daarna in een volgende 
vergadering definitief te beslissen. 

Ten slotte 'n enkel woord over  een zin in de toelichting 
bij  deze Concept-tabel. r  staat: - Waar zeer  gewaar-
deerd moet worden, dat bij  den bouw van woningblok-
ken, vooral arbeiderswoningen, de hulp van den archi-
tect wordt ingeroepen, is gebleken, dat deze hulp onge-
motiveerd hoog gehonoreerd wordt, waarvan het ge-
volg zal zijn dat de bouwers in het vervolg zelf voor  de 
ontwerpen zullen zorgen en de architecten uitgescha-
keld zullen worden, hetgeen getracht moet worden te 
voorkomen." 

e zin geeft de werkelijkheid geheel onjuist weer. 
Zoo worden architecten nooit door  bouwers uitgenoo-
digd ontwerpen voor  arbeiderswoningen te maken. 

, en dan „a contrecoeur", roepen zij  de mede-
werking van jonge architecten in bij  de vervaardiging 

van uitsluitend gevelontwerpen voorburgerwoonhuizen 
op plaatsen waar  op erfpachtsgrond gebouwd wordt en 
de Gemeente bij  de uitgift e fatsoenlijke gevelontwerpen 
als eisch bij  den afstand van den grond stelt, zooals te 
Amsterdam geschiedt. Voor  de rest zijn de architecten 
bij  alle eigenbouwerij  nagenoeg geheel uitgesloten. Zoo-
lang ieder, die maar  wil , kan bouwen, zoolang er  geen 
wettige regelen bestaan, die dit aan onbevoegden ver-
bieden, ligt dit geheele uitgestrekte veld (dat feitelijk de 
kern der  bouwkunst uitmaakt) buiten de sfeer  van den 
bouwmeester, helaas! 

e bouwkunstvereenigingen, het dient jammer genoeg 
erkend, laten zich nog lang niet genoeg in met dit groot-
ste bouwkundige vraagstuk van den modernen tijd. ) 
Wat de herzieningscommissie met den bovenaangehaal-
den zin wel zal bedoelen, betreft de arbeiderswoning-
bouw in verband met de Woningwet door  Woningbouw-
vereenigingen aan architecten opgedragen. 
Zeer  terecht is er  in de nieuwe tabel rekening mede 
gehouden, hoeveel typen van éénzelfde woning in een 
bouwblok herhaald worden. 

r  een zeker  percentage, meer  of minder, af te 
trekken lijk t mij  juist gezien. e toelichting moet echter 
niet spreken van .ongemotiveerd hoog gehonoreerd". 
Wanneer  men wist, hoeveel voorbereiding en hoofd-
breken het tot stand komen van dergelijke bouwblokken 
vereischt, hoe er  soms jaren overheen gaan alvorens 
dergelijke complexen kunnen worden opgericht, dan 
ware deze zin zeker  in de pen gebleven. Oppervlakki g 
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gezien, lijk t het percentage hoog. Zooveel en zooveel 
stuks van een zelfde type, jongen! dat is mooi! h 
een architect die voelt voor  zijn beroep, die zich zelf 
respecteert, zal het hem ter  oplossing gegeven vraag-
stuk trachten te doorgronden. Geen woningen en gevels 
fabriceeren „al s soldaatjes op een rij" . j  zal een der-
gelijk bouwblok als een geheel zien, als één stuk archi-
tectuur  van tegelijk practische en aesthetische waarde, 

als een brok Stedenbouw, in een woord. En iets 
dergelijks behoeft het noggezegd ? - vereischt studie 
en inspanning. 

t beleefden dank voor  de plaatsing, 
d 

. J. . . 

Amsterdam, 9 Juni 1914. 

G VAN N  VAN -
E VOO E N N NE-

 OVE T JAA  1913. 
Vervolg van blz. 263. 

V . t geschil tusschen een aannemer en eene gemeente ont-
stond naar  aanleiding van een opdracht tot het egaliseeren van 
terreinen, in dit verslag genoemd A en B, het afgraven en ophoo-
gen van een gedeelte van een terrein, hier  genoemd C en het 
maken van wegbanen voor  bestrating, een en ander  met bijbe-
hoorende werken. e aannemer was in de veronderstelling ge-
weest, dat hij  van het egaliseeren der  eerstbedoelde terreinen 
voldoende zou overhouden voor  de benoodigde ophooging van 
C. t was echter  anders uitgekomen; hij  had eene groote hoe-
veelheid nog van andere terreinen moeten halen en had zelfs 
daarbij  een gedeelte van een kanaal gegraven, dat de gemeente 
ook had geprojecteerd. 

e aannemer beweerde nu: 

1°. dat hij  niet verplicht was, den voor  het terrein C benoodig-
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den grond, voor  zoover  de van de te egaliseeren terreinen A en 
B afkomende grond niet toereikend was, van de omliggende 
terreinen af te graven, in ieder  geval niet meer  dan 10",, van den 
grond, die volgens de op de bestekteekening voorkomende 
maten voor  de ophooging van het terrein C werd vereischt, en 
vorderde mitsdien a. voor  het ontgraven, vervoeren en storten 
van 43484 : 1. grond met inbegrip van het egaliseeren van het 
terrein , waarvan die grond was afgegraven a ƒ0.64 per : l . 
ƒ 27.829.76; b voor  het ontgraven, vervoeren en storten van 
44100 1. grond ontleend aan het evenbedoelde kanaal, ad ƒ 1.85 

: 1 ƒ81585. - ; 

2°. dat op het te egaliseeren terrein B belangrijk minder  grond 
aanwezig was, dan de op de bestekteekening voorkomende 
maten aangaven, tengevolge waarvan het egaliseeren van dit 
terrein ƒ3000. meer heeft gekost, dan het geval zou zijn ge-
weest, indien de bedoelde maten juist waren geweest en dat de 
gemeente verplicht was die meerdere kosten te vergoeden ; 
3°. dat hij  op 20 November  1911 zich genoodzaakt had gezien de 
werkzaamheden aan het kanaal te staken, daar  de uit het kanaal 
komende grond voor  ophooging van het terrein C absoluut on-
geschikt was en de daaruit ontstane schade voor  2'  maand 
kosten van personeel, keetbehoeften, huur  materiaal, keet, ark, 
loodsen en schaftlokalen, onderhoud, paarden en verlichting ad 
ƒ3235. hem vergoed moesten worden; 

4°. dat hij  aan al zijne verplichtingen had voldaan en mitsdien 
behoudens verrekening wegens meer  en minder  werk, recht 
had op betaling van het onbetaald gebleven deel der  aanne-
mingssom. 

e gemeente betwistte een en ander  op verschillende gronden. 
Teii aanzien van de eerste vordering van den aannemer over-
wogen arbiters, dat, volgens de hoogtecijfers voorkomende op 
de bij  het bestek behoorende teekening, de aannemer tot het 
ophoogen van het terrein C een hoeveelheid grond van onge-
veer  180.000 : l . moest aanbrengen; deze hoeveelheid stemde 
vrijwe l overeen met de uitkomsten bij  de uitvoering van het 
werk verkregen. l het bestek, mede in verband met de 
daarbij  behoorende teekeningen, deed verwachten, dat deze 
benoodigde grond zou kunnen worden verkregen uit de te egali-
seeren terreinen A en B en het onderhavige werk derhalve als 
een z g. compensatiewerk moest worden beschouwd, was in 

werkelijkhei d uit deze evengenoeuide te egaliseeren terreinen 
voor  ophooging beschikbaar  gekomen eene hoeveelheid van 
slechts 96.000 8 . t tekort op de benoodigde hoeveelheid 
grond voor  ophooging vond klaarblijkelij k zijn oorzaak in de 
sterke, uit de achtereenvolgende waterpassingen van partijen 
blijkend e inklinkin g van het geheel uit opgespoten grond be-
staand terrein gedurende den tij d verloopen sinds het tijdstip , 
waarop de hoogtecijfers vermeld op de bestekteekening betrek-
king hadden, en in de omstandigheid, dat in afwijkin g van het 
bestek, hetwelk afgraving van de te egaliseeren terreinen tot op 
1.20 . boven A. P. voorschreef, slechts afgraving was toege-
staan tot 1.25 . boven A. P. n verband met de tegenwoordige 
hoogteligging van het geëgaliseerde terrein, veronderstelde 
men zelfs, dat de aannemer zelfs niet tot dat peil van 1.25 plus 
A. P. had afgegraven, doch aangezien de e dienaan-
gaande geen onderzoek had ingesteld, toen de aannemer ver-
klaarde binnen de grenzen van het werk de afgraving voltooid 
te hebben, ontbraken gegevens die ter  zake licht zouden hebben 
kunnen verschaffen. A l gewaagde het bestek in § 8 ook van de 
mogelijkheid, dat de ophooging van het terrein C. meer specie 
zou vorderen, dan de te egaliseeren terreinen zouden opleve-
ren, uit den geheelen opzet vanhetbestekvielafteleiden.dat 
men daarbij  slechts op een gering tekort het oog had gehad en 
niet op een zoo buitensporig groote hoeveelheid als in casu had 
ontbroken. A l mocht dan ook § 8 van het bestek vermelden, dat 
voor  meerder  af te graven oppervlakte geen verrekening plaats 
zou hebben, bij  eene zoo groote hoeveelheid als hier  buiten het 
te egaliseeren terrein moest worden afgegraven, mocht op deze 
bepaling van het bestek in billijkhei d geen beroep worden ge-
daan, wanneer  het afgraven van andere terreinen dan de tot 
egalisatie aangewezene, buitengewone extra onkosten voor  den 
aannemer had medegebracht. 

Arbiter s hadden dus, ten einde te beoordeelen of den aannemer 
hiervoor eene vergoeding toekwam, na te gaan of inderdaad 
aan den aannemer door  de afgravingen buiten de grenzen van 
van het werk meerdere onkosten waren veroorzaakt. Zij  merk-
ten daarbij  op. dat het uit den aard der  zaak volgde, dat het 
afgraven over  eene grootere oppervlakte meerdere kosten 
medebracht, ook al bleef de afgegravene hoeveelheid dezelfde, 
doordat de sporen vaker  verschift moesten worden, doordat 
voor  het afgraven van eene hoeveelheid over  grooter  opper-
vlakte en tot geringe diepte meerdere arbeid gevorderd werd 
dan voor  het afgraven dierzelfde hoeveelheid over  kleiner  op-
pervlakte en tot meerdere diepte, terwij l voor  die afgraving van 
het grootere terrein tevens als vanzelf meerder  egalisatiewerk 
werd geleverd. Te meer  werd kostenverhooging veroorzaakt, 
omdat de afgegraven terreinen buiten de oorspronkelijke, ter 
egalisatie aangewezene, specie hadden opgeleverd, die veel 
moeilijker  te verwerken was. dan die afkomstig van de terrei-
nen binnen de stippellij n der  bestek-teekening. 
Voor  de afgraving buiten de ter  egalisatie aangewezen terreinen 
was aan den aannemer tijdens het werk ook aangewezen een 
terrein bestemd om tot kanaal te worden vergraven. l de 
aannemer hier  dieper  mocht graven en zulks in het algemeen 
het uitzicht opende op ontgraving onder  gunstige omstandig-
heden, had de aannemer in dit geval daarvan geen voordeel 
gehad, doch integendeel nadeel, omdat deze grond, gelijk aan 
arbiter s bij  bezichtiging en uit gegeven inlichtingen is gebleken, 
buitengewoon slap en moeilijk te verwerken was, zoodat de 
kosten daarvan naar  evenredigheid zeer  hoog waren geworden. 

n de vraag, hoe groot de deswege te verstrekken ver-
goeding voor  den aannemer zou moeten zijn, welke vraag ar-
biters nader  behandelden, stond het op grond van het boven-
staande voor  hen vast, dat de aannemer voor  het verwerken 
van de niet in het bestek aangewezen terreinen, belangrijk hoo-
gere kosten had moeten maken en hem derhalve hiervoor  eene 
vergoeding toekwam. Weliswaar  was de aannemer nadat hem, 
ingevolge zijne klacht, dat het graven van het kanasl zoo bijzon-
der kostbaar  werd, op 7 September  1911 de keus was gelaten 
tusschen afgraven van dit kanaalgedeelte en van een ander  ter-
rein, nog geruimen tij d aan de. afgraving van dit kanaalgedeelte 

blijven voortgaan en had hij  dus gedeeltelijk deze meerdere 
kosten na dien datum aan zich zelf te wijten, zoodat hem daar-
voor  geene volledige vergoeding toekwam, maar  uit het oog 
diende niet te worden verloren dat de e hem blijkbaa r 
vroeger  had te kennen gegeven, dat hij  door  het graven van dit 
kanaalgedeelte meerdere kans op eenige vergoeding had. dan 
door  afgraving van eenig ander  terrein. e wenk was door  een 
lateren brief wel te niet gedaan, doch de inhoud van dien brief 
was blijkbaa r  zoo zeer  in strij d met de vöór dien tij d door  de 

e aangenomen houding, dat het alleszins begrijpelij k was, 
dat de aannemer ook na dien brief nog eenigen tij d in twijfe l 
verkeerde of de bedoeling der  gemeente wel met den inhoud van 
dit schrijven overeenstemde. Eindelij k had de e van het 
werk er  den aannemer op kunnen en naar  het oordeel van arbi-
ters op behooren te wijzen, dat het in strij d met het belang vnn 
het werk was om met eene dergelijke kostbare wijze van grond 
ontleenen. als het graven van dit kanaal was. lang voort te gaan 
en zij  de risico daarvan niet wenschte te dragen. 

(Wordt vervolgd). 
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Ondergeteekenden: 
J. J. Prins. C. G. de , J. . . J. S. Bruigom, -
ren, van het Brandwezen, — . F. , Commandant dei-
Brandweer  ; . J. P. Tutein Nolthenius te . . W. P. Wis-
boom, J. P. van , W. F. C. Schaap, Commissie voor 
het nemen der  brandproef, 
verklaren bij  dezen, dat zij  op Woensdag 25 t 1914 tusschen 
2 en 4 uur  hebben bijgewoond proeven ter  constateering van de 
meerdere of mindere brandbaarheid van het z. g. ..onbrandbaar 
rieten dak" , saamgesteld door  den heer  Viehbrock te Osterwede 
bij  Worpswede bij  Breinen en mede ter  vergelijking van zulk een 
dak met een met pannen gedekt en met de gebruikelijk e mortel 
aangestreken, voor  welke proeven in 1912 was gebouwd een 
loods op palen op een open terrein, gelegen tusschen de van 

k van Pabststraat en de G. A. van Nispenstraat te Arnhem ; 
welke loods eendeels gedekt was met het z. g. onbrandbaar  riet, 
anderdeels met pannen en dat zij  daarbij  het volgende hebben 
waargenomen. 

lo. t de eerste proef bestond in het opwerpen op het buiten-
vlak van het rieten dak van kleine stukjes gloeiende briketten, 
waarmede voor  zooveel mogelijk het aanwaaien van vonken uit 
schoorsteenen. locomotieven of van andere perceelen afkomstig, 
werd weergegeven, welk opwerpen na 25 minuten geen uit-
werking vertoonde, wat deels te verklaren is door  de vele regens 
in , waardoor  de buitenkant van het dak tot op ongeveer 

3 . diepte zeer  nat was. 
2o t bij  de tweede proef brandende kluwen poetskatoen ter 
grootte van + 20 . rond. in petroleum gedrenkt, op het rieten 
dak werden gelegd, welke kluwen moesten voorstellen het lek-
ken van vri j  hevige vlammen langs de oppervlakte en waarbij 
is gebleken, dat na 20 minuten deze kluwen het dak niet aan het 
branden hadden gekregen, waarom op enkele plaatsen versche 
kluwen er  naast zijn gelegd. t deze kluwen op de plaatsen, 
waar  zij  lagen, het riet wel aan het gloeien brachten, zoodanig, 
dat na verloop van een klein nar deze gloeiing zich door  de riet-
lagen naar  binnen had verspreid en vuur  aan den binnenkant 
zichtbaar  werd. t evenwel hierbij  duidelij k zichtbaar  was. dat 
het riet. hoewel er  zich kleine vlammetjes vertoonden, meer 
gloeide dan werkelij k brandde. 

3o. t intusschen voor eene derde proef op eene andere plaats 
aan de windzijde een soort spleet in het rieten dak gemaakt werd 
zoodat de onderliggende droge lagen van het riet bereikt wer-
den en dat in deze spleet een geheel gloeiende briket ter  grootte 
van 12 12 en dikte van 6 . gestoken werd. t ook hier  de-
zelfde verschijnselen zich voordeden ; het riet rondom de briket 
al gloeiende een vuurmassa veroorzaakte en dat. hoewel er  kleine 
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vlammetjes te zien waren, hieruit toch geen vlammen oplaaiden, 
die het overige dak aantastten, terwij l eerst na een half uur  de 
briket een gat in het riet gebrand had. 

. 4o. dat eene vierde proef werd genomen door  met eene bran-
dende massa in petroleum gedrenkt poetskatoen te beproeven 
den overstekenden horizontalen rand, van het uit den aard der 
ligging droog zijnde rieten dak, te doen branden, hetgeen alleen 
gelukte aan een der  in den wind liggende hoeken. Ook hier  was 
evenwel het voornaamste gevolg, dat het riet meer  gloeide dan 
brandde. 
5o. t de laatste of vijfd e proefneming bestond in het doen 
branden van binnen, waarvoor  een flink e brandstapel werd aan-
gelegd, hetwelk geschiedde om te kunnen vaststellen, welk soort 
van bedekken het langst stand houden zou t na + 20 minuten 
de vlam sporadisch door  het met riet gedekte gedeelte kwam, 
terwij l in het pannendak reeds spoedig eenige gaten vielen, ver-
moedelijk door  doorgebrande latten. t het met pannengedekte 
gedeelte, dat onder  overeenkomstige omstandigheden in brand 
was geraakt als het met gepraepareerd riet gedekte, ongeveer  ge-
lijktijdi g door  brand vernield was. 

t nadat het vuur  geluwd was en bij  het rieten dak geen voedsel 
meer  kon vinden, opgemerkt is, dat dit langzaam zakte en daar-
door  dovend werkte. 

t de wegvliegende vonken en het brandend riet, bij  gewone 
rieten daken door  de verspreiding zelfs over  grooten afstand zoo 
gevaarlijk voor  de omgeving, hier  reeds op een afstand van 5 tot 
15 r  op den grond vielen, vermoedelijk omdat zich op deze 
overbrengers van brand, de leem nog bevond, waarmede het 
riet was omhuld geweest en waardoor  zij  zwaarder  zijn dan 
andere gewone vonken, hoewel erkend wordt, dat de wind niet 
hevig woei. 

t proces-verbaal is naar  waarheid opgemaakt en geteekend te 
Arnhem, den 25 t 1914. 

Get.: J. J. Prins, C. G. de , J. . , S. Bruigom, . F. 
. Nolthenius, . Wieboom, van , W. F. C. 

Schaap. 

T G N -
. 

ekend is de taktiek der  arbeiders, veelal met goed ge-
volg toegepast, om bij  werken, waarvoor  een be-
paalde afleveringstermijn is bepaald, den aannemer 
door  onverwachte staking van het werk een hooger 

loon af te dwingen dan werd overeengekomen. e aannemer 
loopt, bij  weigering van den eisen het gevaar  van niet op tij d 
klaar  te zullen komen, en dan de voor  iederen dag, waarmede 
de opleveringstermijn overschreden wordt, bedongen scha-
devergoeding te moeten betalen, resp. zich die te moeten la-
ten korten op de aanbestedingssom. En het wordt dan voor  hem 
een opwegen van dit mogelijk nadeel tegenover  dat hetwelk 
hem de geëischte loonsverhooging zou berokkenen, wat in vele 
gevallen hem noopt tot het inwilligen van deze laatste. e arbei-
ders hebben zich dan als het ware een deel der  door  de uitbeste-
ders bedongen schadevergoeding veroverd, en het boetebeding 
in het aanbestedingscontract wordt, geheel tegen de bedoeling 
natuurlijk , op deze wijze een bepaling ten gunste van de in con-
tractbreuk tegenover  den werkgever  geen bezwaar  ziende ar-
beiders. 

e aannemers hebben dan ook herhaaldelijk getracht in hun 
contract de bepaling opgenomen te krijgen , dat het schadever-
goedingsbeding niet gelden zal, indien de te late oplevering het 
gevolg was van arbeidsgeschillen. e minister  van koophandel 
in Pruisen heeft onlangs echter, op een verzoek van e 

- und Gewerbekammer Tag om in aanbestedingscon-
tracten, met de regeering gesloten, een dergelijke bepaling op te 
nemen, afwijzend beschikt. e minister  achtte dit een ingrijpen 
in den belangenstrijd tusschen werkgevers en arbeiders ten 
gunste van eerstgenoemden. wat met de onpartijdigheid , welke 

de o verheid betrachten moet, niet is overeen te brengen. Boven-
dien zou daardoor  het belang van tijdig e oplevering van regee-
ringswerken worden geschaad. e minister  heeft echter  toege-
zegd, in ieder  bijzonder  geval met de omstandigheden in wel-
willenden geest te zullen rekening houden, en in dezen zin ook 
de lagere bestuursorganen te zullen aanschrijven, gelijk trouwens 
reeds in een ministerieel schrijven van 8 r  1900, naar 
aanleiding van een overeenkomstig verzoek van den bond van 
bouwondernemers te Berlijn , was toegezegd. 

t valt niet te ontkennen, dat de kwestie inderdaad uiterst 
moeilijk is. Streng vasthouden aan het boetebeding voor  te late 
oplevering, kan met gelijken grond een regeling ten gunste van 
de arbeiders worden genoemd, als het inwilligen van bovenbe-
doeld verzoek een regeling ten gunste van de ondernemers. 
Waarbi j  nog komt, dat in het laatstgenoemde geval ook onder-
nemers, die een onbillijk e uitsluitin g op hun arbeiders zouden 
toepassen, door  de aanbesteders daarin zouden zijn gesteund 
Stakingen voor  loonsverhooging mogen veel talrijke r  zijn dan 
uitsluitingen voor  loonsverlaging, dit kan een principieele be-
schouwing van de kwestie natuurlij k niet veranderen. 

e door  den minister  genomen beslissing schijnt daarom zeer 
verdedigbaar. n in ieder  bijzonder  geval wordt nagegaan, 
of een tijdens den duur  van het werk uitgebroken geschil voor 
den aannemer een gerechtvaardigden grond oplevert voor  te late 
oplevering van het werk. kunnen de arbeiders het in het con-
tract opgenomen boetebeding althans niet langer  zonder  meer 
beschouwen, als een hun geschonken vrijbrie f tot contractbreuk. 

AT.  Ct. 

. B 
T  T O T . E . 

Arch , de Bazel blijf t in het vorig nummer ten twedemale in 
gebreke over  de zaak te schrijven, kruip t ten twedemale weg 
achter  zijn meedoen aan de e stadhuisprijsvraag, en 
eveneens ten twedemale werkt hij  in de plaats daarvan met 
kleinerende uitdrukkinge n omtrent mij  als architect. 
Aldus zijn „daden voor  het voeren van dezen strijd" . 
k gun hem die wijze van doen en verzeker  hem tevens, dat een 
saluut of geen saluut (evenals een niet-gemeend of een wei-ge-
meend excuus) van hem me koud laten. k hecht slechts waarde 
aan datgene, wat ik zelf als goed kan verdedigen. 

Tegenover de lezers merk ik op: 
le. dat het le en 3e der  3 dingen, in mijn vorig ingezonden stukje 
aan het eind noch eens genoemd, beantwoord kunnen worden, 
geheel buiten de e prijsvraag om, en: 
2e. dat het vanzelf altij d en overal gaat niet om de daden zelf, 
zonder  meer, maar  om hun waarde, en dat, om die waarde te 
bepalen, dus om tot een oordeel er  over  te komen, die daden 
moeten worden beredeneerd, ergo bij  verschil van mening 6e-
streden en verdedigd in woord of geschrift. Welnu vele modernen 
hebben hun afkeurend oordeel over  traditioneel bouwkundige 
..daden"  geuit. 
k vroeg hen, en vraag hen hierbij  nochmaals, datgene, wat men 

van iedere rechter  verlangd, nl. hun oordeel behoorlik te moti-
veren. 

Waar blijven ze ? . . 

N . 
t gebruik van rieten daken is in de laatste jaren, vooral sedert 

de invoering van het z.g. brandvri j  riet, bij  den modernen laiid-
huisbouw en voor  boerderijen meer  en meer  toegenomen. Naast 
de praktische voordeden welke het rieten dak geeft is het ook 
in artistiek opzicht een dankbaar  materiaal, want geeft het b.v. 
niet aan een landhuis een idee van veilige afgeslotenheid wan-
neer  het rieten dak er  als een zware vacht beschermend over 
ligt uitgespreid en stemt de kleur  niet uitnemend met de omge-
ving samen, zoowel op de heide als in boschrijke omgeving ? t 
is dan ook zeker  ongewenscht te achten wanneer  de architect, 

zonder  dat dit bepaald noodzakelijk is door  bepalingen van 
bouwverordeningen of gemeenteraden belet wordt dit materiaal 
toe te passen. e grond voor  deze belemmerende bepalingen is 
natuurlij k de vrees voor  brandgevaar, want hoeweidebrand-
proef, welke de . kort geleden heeft doen houden, heeft aan-
getoond dat het geprepareerde riet voldoende brandvri j  is te 
achten, blijk t het dat de resultaten dezer  proef of onvoldoende 
bekend zijn of nog niet voldoende worden geoordeeld. 
Ook in Bloemendaal is men nog huiverig het toepassen van rie-
ten daken toe te staan, zooals uit de verslagen van de gemeente-
raad van deze week blijkt . Wel zijn er, naar  schatting 6 a 7 jaar 
geleden enkele villa' s met riet gedekt, gebouwd, maar  het vorig 
jaar  werd op een verzoek om het te mogen toepassen met bijna 
algemeene stemmen door  den d afwijzend beschikt. Ook nu 
was er  weer  een verzoek voor  eene villa , te bouwen in Aerden-
hout. Enkele leden van het dag. bestuur  waren er  voor  het ver-
zoek in te willigen mits er  voor  het huis een brandkraan zou 
worden gemaakt, anderen vreesden dat er  meerdere verzoeken 
zouden komen en er  dan een geheel rieten dorp zou verrijzen. 
Een der  wethouders (deskundige) wees op de gehouden brand-
proeven welke gunstig waren uitgevallen en was daarom voor 
inwilliging , een der  raadsleden was daarentegen niet overtuigd 
dat het riet over  een jaar  of tien nog brandvri j  zou zijn. n stem-
ming gebracht, staakten de stemmen, zoodat het voorstel werd 
aangehouden. 

Waar er  verschillende architecten zijn welke te Bloemendaal 
bouwen en deze zaak m.h.o. op de gehoudene brandproeven en 
ook op andere gemeenten van belang is te achten, meende ik het 
niet ondienstig op het bovenstaande de aandacht te vestigen. 
Bloemendaal, 6 Juni 1914. A. J. P. 

m . ffi 
BON . 

it het Jaarverslag, door t uitgebracht, ne-
men wij  het volgende over: 

n in het vorige jaarverslag worden melding ge-
maakt van het tot stand komen der  verordeningen 
tot het weren van inbreuken op natuurschoon in de 

provincies d en Zeeland, met voldoening kan thans 
worden bericht, dat den 6en October  1913 eene dergelijke ver-
ordening ook in de provincie d werd afgekondigd. 

n len Januari 1914 was de termij n verstreken dat bestaande 
reclames in de provincies d en Zeeland in wezen 
mochten blijven. e reclames in die provincies zijn thans ver-
dwenen en daarmede heeft een zeer  hinderlijk e ontsiering ge-
lukki g een einde genomen. Voor d is de termij n op 
den len Januari 1916 gesteld, zoodat dan ook de reclames in die 
provincie tot het verleden zullen behooren. 

n enkele provincies, zich nog van het maken eener 
verordening onthouden, omdat zij  meenden, dat deze aangele-
genheid bij  rijkswet zou worden geregeld, nu de minister  vau 
Binnenlandsche Zaken verklaard heeft, dat het maken van 
verordeningen als deze de taak is der  provinciale en gemeente-
besturen, bestaat er  voor  onthouding ten deze geen grond meer. 
Tot dusver  bleef de verordening tegen ontsierende reclame te 
Nijmegen de eenige door  een Nederlandsch gemeentebestuur 
uitgevaardigd. Te m en Amsterdam is men zoover  nog 
niet! Een krachti g middel om de schoonheid van Nederland ook 
inde toekomst te behouden is het voorkomen van ontsiering 
door  nieuw te maken gebouwen. t voorbeeld van n is ge-
volgd door . Te Amsterdam begon de commissie 
voor  het stadsschoon haar  werk. Er  werd door  den Bond van 
advies gediend voor  de restauratie van de kerk te Egmond aan 
den . t steunde voorts het verzoek van Enkhuizen 
om rijkssteun voor  de restauratie van den . e 
rekken voor  de electrische verlichting tegen de gevels van het 
schilderachtig stadhuis te Naarden zijn nog altij d niet verwij -
derd. Wèl liet het gemeentebestuur  den ouden lindeboom naast 
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het stadhuis onlangs zonder eenige noodzakelijkheid vellen. 
Gesteund zijn de pogingen om het ..huis met den sconen gevel" 
aan de t te Groningen onveranderd te behouden. e po-
gingen zijn echter  niet met de gewenschte uitkomst bekroond. 
Beter  slaagde men bij  het behouden van den n te -
venter, die verkocht werd. e nieuwe eigenaar  zal het schilder-
achtig gebouw in stand houden. r  toedoen van t 
werden behouden de boomen langs den grooten weg van -
trich t naar  Vaals. n samenwerking met de j  tot Be-
vordering der  Bouwkunst werden de noodige maatregelen ge-
nomen tot behoud van den bouwvalligen speeltoren der  voor-
malige e Vrouwekerk te Edam, in afwachting van eene 
volledige herstelling van het gedenkteeken. 

e is door s toedoen behouden het schilderachtige 
houten hoofd te , dat men door  een steiger  van gewapend 
beton wilde doen vervangen. t kwam in de bres voor 
de boomen te t die door  het t Niervaart der 

n ten doode waren opgeschreven, en voor  de boomen 
aan de t te , echter  niet met het ge-
wenschte gevolg. n van m keurden -
schut geen antwoord waardig toen de Bond aandrong op behoud 
van den fraaien, ouden toren te Schillaard. n hoopt de dem-
ping van het Verdronkeu Oord te Alkmaar te voorkomen, en 
evenzoo schijnt het gevaar  voor  het d te n 
voorloopig te zijn afgewend. n samenwerking met den A. N. W. 
B. werd verkregen, dat de nieuwe weg tusschen Otterloo en 

o door  een fraaier  gedeelte van de Veluwe zal wor-
den gelegd, dan aanvankelijk de bedoeling was. 

e Bond verzette zich tegen het maken van den nieuwen ver-
keersweg van Spui naar g te Amsterdam, en de d 
van m werd opmerkzaam gemaakt op het onwenschelijke 
om de vroegere commiezenhuizen aan de Groote t af 
te breken. Aan den gemeenteraad van Zutphen werd een adres 
gezonden om op het herstellen in den ouden vorm der  spits van 
den toren der  Nieuwestadskerk aan te dringen; aan den d 
van Nijmegen werd verzocht de kastanjeboomen aan de 

n niet te doen vellen. 

t steunde de pogingen die door  de Vereeniging 
Nehalennia gedaan werden om van den raad der  gemeenten 

g en Veere te verkrijgen , dat het geven van vergunning 
tot bouwen van het voldoen aan eischen van welstand af hankelijk 
gesteld zou worden. t sloot zich aan bij  hen die zich 
verzetten tegen het bouwen van een brug over  de Waal oostelijk 
van 't Belvédère. e mioister  was echtei niet voor  het kiezen 
van eene andere plaats, meer  stroomafwaarts, te vinden. 

t waarschuwde bijtijd s toen de bosschen te Zeist voor 
een deel als bouwterrein zouden worden geëxploiteerd. t 
voldoening wordt bericht, dat het verkoopen der  heerlijkheid 

h voor  de schoonheid dier  streek geen schadelijke ge-
volgen zal hebben. e verwachting wordt gekoesterd, dat dit 
ook zoo zal zijn, als de aanstaande verkooping van Wolfhezen 
geschiedt. 

n het jaarverslag wordt nog eens de aandacht gevestigd op de 
groote ontsiering welke Amsterdam dreigt, als het wetsontwerp 
tot onteigening voor  het vergrooten van het Centraal Station on-
veranderd wordt aangenomen. e demping van het Oosterdok 
zal den vorm van een driehoek verkrijgen , waarvan de punt zeer 
dicht de Prins e nadert. t fraaie effect van het 
ruime watervlak gaat zoo geheel te loor. m heeft -
schut de Tweede r verzocht dit wetsontwerp niet goed te 
keuren, maar  de demping op andere wijze te doen geschieden. 

d wordt voorts aan de Tweede e 
op 29 en 30 r  1913. 

r  de statutenwijziging is het mogelijk ge worden buitenge-
wone leden aan te nemen. Er wordt thans eene oproeping aan 
het Nederlandsche volk verspreid om t in zijn streven 
te steunen. 
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%\ . B 
m sc he Sell on w burg. e schouwburgquaestie te -

lem is in een nieuw stadium gekomen. Nadat, zooals bekend is, 
een ingezetene aan de gemeente voorden bouw van een gemeen-
telijken schouwburg aan het Wilsonsplein ƒ 250 000 had geschon-
ken, hebben de eigenaars van den bestaanden schouwburg aan 
den Jansweg, de heeren Schönhuth. niet stil gezeten. Zij  hebben 
een groot perceel met tuin aan de Nieuwe Gracht aangekocht en 
zullen het bestaande woonhuis van den directeur, den heer  Van 
Gasteren, aantrekken bij  den schouwburg. t bestaande ge-
bouw zal afgebroken worden op eenige muren na. n de plaats 
daarvan wordt door  den architect A. W. Weissman van Amster-
dam een nieuw schouwburggebouw gezet. r  de bijtrekkin g 
van beide perceelen zal de schouwburg zeer  vergroot worden; 
de zaal wordt breeder  en dieper, het tooneel wordt verdiept en 
verbreed, nieuwe kleedkamers worden gebouwd, de balcons, 
loges en galerijen worden hooger  en breeder. 

t amphitheater  zal doorloopen tot aan den vooigevel, waar-
door  daar  een groote ruimt e wordt verkregen en een ruime foyer 
komt. e zaal zal 850 zitplaatsen bevatten. e vestiaires zullen 
op een betere plaats komen en het geheele gebouw voorzien 
worden van centrale verwarming en electrische verlichting. e 
gevel, die in modernen steil wordt opgetrokken, zal gebouwd 
worden uit baksteen met toepassing van graniet en zooge-
naamde sectieltegels. t gebouw wordt opgetrokken uit ge-
wapend beton. Alg. . . 

e ontsiering te Utrecht. t volgende adres is inge-
diend : 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen de Vereeniging tot 
het houden van Architectuur  tentoonstelling te Utrecht, geves-
tigd te Utrecht, waarvandeStatutenzijn goedgekeurd bij -
lij k besluit d.d. 2 i 1914 No. 105, 
dat zij, indertij d met leedwezen heeft vernomen, dat Uw College 
niet heeft kunnen besluiten tot het maken van eene verordening, 
waardoor  het plaatsen van het landschap ontsierende reclame-
borden wordt verboden, 
dat Uw College van meening is, dat deze aangelegenheid beter 
van rijkswege kan worden geregeld, waardoor  voor  alle provin-
cieen gelijkluidende bepalingen kunnen worden vastgesteld, 
dat zij, heeft vernomen, dat de r  bij  de behandeling der 
begrooting over  1914, als zijne meening heeft te kennen gegeven, 
dat, gezien de reeds bestaande verordeningen (betreffende 
bovengenoemde aangelegenheid) van de Prov. Staten van ; uid-

d en Zeeland, ook andere provinciën of gemeenten dit 
voorbeeld zouden volgen. 

dat in verband met de bedoeling van den r  Uw College 
misschien van zienswijze is veranderd, waarom zij, de vrijhei d 
neemt U beleefd te verzoeken alsnog verbodsbepalingen met 
voornoemde strekking te willen daarstellen. 

't Welk doende, 

namens de Vereeniging tot het houden 

van Architectuur  tentoonstelling te Utrecht. 

(w.g.) A. W. C. , Voorzitter. 

(w.g.) C. J de , Secretaris. 

Aan de Staten der  Utrecht. 

j  geven wij  een afbeelding van dit huisje, dat in 1786 ge-
bouwd werd door s Sairon ..uit een teekening uit de 
18e eeuw blijkt , dat het huisje oorspronkelijk anders en meer 
regelmatig van vorm is geweest". 

r  dagen is de aandacht op dit gebouwtje gevallen, aangezien 
aan het Gemeentebestuur  van t door  het kerkbestuur 
der  parochie van O. e het verzoek was gericht, het ge-
bouwtje, dat vroeger  dienst deed als politiebureau, en dat ten 
Z.O. van het priesterchoor  dier  kerk staat, af te breken, te sloo-
pen. Een deel van het Gemeentebestuur  scheen geneigd te zijn, 
het gebouwtje af te breken, om het elders weer  op te bouwen. 

r  de actie van eenige heeren, vooral van de heeren . 

Wachthuisje ten Z. van het Choor  der  O. . Vrouwekerk te 
. 

Cuypers, Jan f en Victor  de Stuers, heeft de Gemeenteraad 
besloten het gebouwtje te bewaren en te herstellen. 

e waarde van het gebouwtje ligt niet in zijn architectuur, aan-
gezien deze niet belangrijk is; maar  in de schaal, die het be-
scheiden gebouwtje geeft aan het imposante e kerk-
gebouw er  achter. 

e ligging is stedenbouwkundig gezien, zeer  goed, aangezien de 
rechtsche straat op de afbeelding helt en daardoor  de kerk 
minder  harmonisch aan de straat gelegen zou zijn, ware het niet. 
dat juist het gebouwtje een goed tegenwicht als massa aan het 
eind van de hellende straat maakt, waardoor  de helling tegenaan 
de kerk minder  hinderlij k werkt. 

. 
e heer  C. . Peters, rijksbouwmeester  in het eerste district , 

omvattende de dri e Noorderprovinciën, benevens Overijsel, 
Gelderland. d en Utrecht, is voornemens als zoo-
danig zijn ontslag uit 's lands dienst aan te vragen. 

e heer  G. Versteeg, r  van Gemeente Werken 
te Arnhem, heeft met ingang van 1 September  a.s. eervol ontslag 
gevraagd. e heer  Versteeg gaat zich vestigen als particulier 
architect. 

. E. s ('s Gravenhage) is definitief benoemd tot ad-
junct-secretaris bij  de e ter  beschrijving der  monu-
menten van geschiedenis en kunst. 
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G VA N E E G 
OP G 16 JUN  1914. 

fp Jen 10 ure v.m. verzamelden zich een groot aantal le-
lden op het beurspleintje aan het , ten einde 

e Effectenbeurs en daarna de s te 
 bezichtigen onder  de zeer  gewaardeerde leiding re-
spectievelijk der  architecten dezer  gebouwen, de 

heeren Jos. Th. J. Cuypers en . P. Berlage. 
Nadat de heer  Cuypers de aanwezigen een papier  met techni-
sche aanteekeningen omtrent den bouw van de Effectenbeurs 
had uitgereikt, werd het eers't dit gebouw bezocht. Eenbeknopte 
maar  duidelijk e verklarin g van den bouw gaf de bouwmeester 
in de beneden vestibule aan de hand van platte gronden en 
doorsneden, aldaar  opgehangen, waarna een rondgang plaats 
vond. t zou te ver  voeren, van dit belangwekkend bouwwerk 
een uitvoerig verslag te geven ; alleen zij  nog medegedeeld, dat 
dank zij  de toelichtingen, bij  de verschillende onderdeden door 
den heer  Cuypers welwillend gegeven, in den korten tij d 
die beschikbaar  was, toch een goed inzicht in den bouw kon 
worden verkregen. 

a werd de s bekeken, die wel door  de . 
was bezocht geweest tijdens den bouw, maar  die na zijn vol-
tooiing nog nooit een doel eener  excursie der . was geweest. 

t gebouw is genoegzaam bekend, zoodat ook hier  van een na-
dere bespreking kan worden afgezien. 

t was zeer  leerzaam deze gebouwen, wier  doel ongeveer  het-
zelfde is. maar  wier  architectuuropvatting zoo zeer  verschilt, na 
elkander  te zien en daardoor  vergelij  kingen te maken. Algemeen 
vond men het bezoek aan deze bouwwerken zeer  interessant. 
Tegen 1 uur  werd de gemeenschappelij  ke lunch gehouden in het 

American , waarna te 2 uur  de goedbezochte Algemeene 
vergadering in het gebouw der . plaats vond. (*) 

e Voorzitter , de heer  A. Sa lm G.Bzn., opende de vergadering, 
heette allen welkom en ging daarna over  tot behandeling van de 
huishoudelijke onderwerpen van de Agenda. t verslag van 
het r  over  al hetgeen in het afgeloopen jaar  in en 
met de j  is voorgevallen, welk verslag is afgedrukt 
in Bouwk. Weekblad 1914 no. 23. blz. 272 e.v. werd zonder  be-
spreking goedgekeurd. Evenzoo het verslag over  het verhan-
delde ter  verplichte vergadering van den d der  Afdeelingen 
met het , afgedrukt in Bouwk. Weekblad 1914. 
no. 22. blz. 258. 

n zake de verkiezing van , herinnerde 
de Voorzitter  er  aan. dat periodiek aftraden de heerenS.de 
Clercq. Alb . Otten en Jan Stuyt. terwij l de heeren W. t 
en J. A. G. van der  Steur  als lid van het r  bedankt 
hadden. Candidaat werden gesteld de heeren S. de Clercq. Alb . 
Otten, Jan Stuyt. J. B. van . J. van Wijngaarden en B. van 
Bilderbeek. Aangezien de heeren Otten. van Wijngaarden en van 
Bilderbeek zich niet beschikbaar  stelden, waren gekozende hee-
ren de Clercq, Stuyt en van . Voor  de twee overige vaca-
turen zal spoedig een nieuwe verkiezing worden uitgeschreven. 

a werden door  den Voorzitter  benoemd tot leden der 
Commissie van Stemopneming de heeren J. e . W. F. Over-
eynder  en J. A. van der  Sluis Veer. die de benoeming aannamen. 

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

(*) e presentielijst vermeldt de volgende namen : 
Joh. s Jr.. J. . Schouten. W. van den Berg. B. van Bilder-
beek. J. B. van . . van der  Vijgh , J. n de . 
W. F. Overeijnder, . Zwiers, G. Stapensëa. P A . Timmers. W. 
J. de Groot, Albert . . . . J. J. Gort Jr., J. . de 

. J. J. van Noppen. Alb . Otten. A. J. Th. . C. A. . 
Joh. G. , . J. . J. . W. de Jong. J. A. van 
der  Sluys Veer, C. B. Posthumus . J. Verheul . A J. 

. Willem C. Brouwer, F C. de Beer. A. van der , Joh. 
, Oscar , C. J. . . . r 

Bettink, B. J. Ouëndag, S. de Clercq. A. Salm G.Bzn., J. W. -
rath. A. W. Weissman, J. Gratama. W P. C. . F. J. , 
Alber t . van . . F. . G. C Bremer, . J. Wigman. 
J. . Gantvoort. E. . . . Schüngel. G. Versteeg. C. N. van 
Goor. . E. . F. W. . Poggenbeek. Arn . A. . Bruning. 

. J. P. . E. . P. . A. J. Joling, P. G. Bus-
kens. . Th. Teeuwissen. J. W. C. Tellegen. . B. N. Bolderman. 
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Bij  acclamatie werd de heer  Salm daarna uit het onvoltallig 
r  als tijdelij k Voorzitter  herkozen. 

e heer  A. W. Weissman bracht namens de Commissie tot het 
nazien der  rekening en verantwoording van het r 
over  het afgeloopen jaar  rapport uit. e heer  Weissman had met 
den heer l de boeken en bescheiden onderzocht; als 
3de lid der  Commissie was benoemd de heer  W. A. E van 
Geuns. die echter  inmiddels als lid der . had bedankt. e 
heer  Weissman verklaarde dat de Commissie alles volkomen in 
orde had bevonden, waarna de Voorzitter  de Commissie voor 
haren arbeid bedankte. 

a was aan de orde het Jaarverslag der  Commissie van Fi -
nanciën, gepubliceerd in B. Weekblad 1914. no. 23, blz. 278. waar-
uit de financieele toestand der . blijkt . r  ook hierover  geen 
der aanwezigen meerdere inlichtingen verlangde, werd de Com-
missie van Financiën door  den Voorzitter  bedankt voor  hare 
zeer  gewaardeerde werkzaamheid in het afgeloopen jaar, waar-
bij  de Voorzitter  tevens bedankte den Alg Secretaris en diens 
hulp, den heer  W. Penaat. voor  het goede dagelijksche beheer 
der  financiën, en den accountant, den heer . G. Verburg. 

n heer  J. Schouten werd verzocht een 5 tal aandeelen der  hy-
pothecaire leening te willen uitloten. Welwillend gaf deze 
aan het verzoek gehoor, waarna uitgeloot werden de nos. 299. 
37, 449. 411 en 58. 

e begrooting voor  het jaar  1914. gepubliceerd in B. Weekblad 
1914, no. 23. blz. 279, gaf geen aanleiding tot opmerkingen, waar-
na zij  onder  dankzegging voor  de bemoeiingen der  Commissie 
van Financiën in deze. werd goedgekeurd. 

e Voorzitter  deelde mede, dat in het vervolg, overeenkomstig 
den wensch der  Commissie van Financiën, de begrooting voor 
het komende jaar  vóór  1 Januari van dat jaar  zou worden vast-
gesteld. 
n de Commissie van Onderzoek werd gekozen de heer  C B. 
Posthumus s met 29 stemmen ; de heer  S. de Glercq ver-
kreeg 21 stemmen. e heer  Posthumus s nam de benoe-
ming aan. 

e verkiezing inzake de Commissie van e had. wat het 
stemmenaantal betreft, het volgende resultaat: A. Salm G.Bzn. 
41, F. W. . Poggenbeek 6; W.J. de Groot 29. J. W. h 19; 

. B. N. Bolderman 29. S. de Clercq 18. zoodat de bestaande 
commissie, samengesteld uit de heeren Salm, de Groot en Bol-
derman, herkozen was. 

t voorstel, de buitenlandsche n f 15 contributi e 
te doen betalen, werd goedgekeurd. 
Bij  het punt: Wijzigingen en aanvullingen in de Alg. n 
voor  Nationale bouwkundige Prijsvragen, voorgesteld door  de 
Perm. Prijsvraag- Commissie en gepubliceerd in B. Weekblad 
1914. no 21. blz. 295 e. v. bracht de Voorzitter  in herinnering de 
hoofdzaken dezer  wijzigingen en aanvullingen, waarna zonder 
bespreking deze werden goedgekeurd. 

a werd overgegaan tot het punt: „Bespreking van den weg, 
door  de . te volgen, nu de Bond van Nederlandsche Archi -
tecten in zijne vergadering van 22 i de iusie heeft verworpen". 

e Voorzitter  verheugde zich over  de flink e opkomst der  leden, 
nu dit belangrijke punt behandeld zou worden. n het bijzonder 
heette hij  den heer  de f welkom, die reeds in 1880 betref-
fende hervormingen der . had opgemerkt : 
„Word t ten juisten tijd e een reorganisatie verzuimd, dan zouden 
„zi j  spoedig blijken verachterd of verouderd te zijn ten nadeele 
„va n haren invloeden het doel harer  stichting, en een bron wor-
„den van steeds toenemende teleurstelling voor  hare leden." 
Wat nu het te behandelen onderwerp betreft, wees de Voor-
zitter  er  op. dat, aangezien de fusie in den Bond was verworpen, 
het fusie-vraagstuk zelf natuurlij k niet meer  door  de j behoef-
de te worden behandeld. 

t dit besluit van den Bond voor  het , en naar 
spreker  vermoedde, ook voor  de n der , een 
groote teleurstelling is geweest, behoeft geen nader  betoog. 
Jaren lang is op de meest ernstige wijze het fusie-vraagstuk 
nader  voorbereid, en terecht mocht de hoop gekoesterd worden, 

dat werkelij k het zoo zeer  gewenschte : één krachtige Vakver-
eeniging van architecten in Nederland, bereikt zou worden. 

e hoop is, door  het besluit van den Bond, verijdeld. 
e . heeft zich nu af te vragen: Wat moet zij  nu doen? t 

r  heeft zich ook deze vraag gesteld, en heeft zijn 
praeadvies te dezer  zake gepubliceerd in B. Weekblad 1914, 
No. 23, blz. 270 e.v. Na dit praeadvies verwijzende, herinnerde 
spreker  er  aan, dat er  3 mogelijkheden bestaan: 
lste. e . keere terug op hare schreden en worde weer  een 
algemeen bouwkunst lichaam, gelijk zij  vóór 1908 was ; 
2de. e . handhave den bestaanden toestanden de bestaande 
Statuten en Alg. . ; 
3de. e . reorganiseere zich overeenkomstig de Statutenen 

. , opgesteld door  de Fusie-Commissie. 
e Voorzitter  wees er  op, dat het r  in zijn prae-

advies zich niet kan vereenigen met de lste en met de 2de moge-
lijkheid . Teruggaan tot vóór 1908 zou beteekenen: onvruchtbaar 
worden en afsterven der ; de 2de mogelijkheid is niet wen-
schelijk, omdat de . nu een uitstekende gelegenheid heeft 
zich verder  te evolutioneeren als vakvereeniging op de basis 
der Fusie-Statuten. 
Ten slotte herinnerde de Voorzitter  er  aan. dat door  de heeren 
Bremer c.s. een voorstel is ingediend, waarin de wenschelijk-
heid betoogd wordt, dat in de nieuwe Statuten der . een be-
paling worde opgenomen, dat het lidmaatschap van de . niet 
vereenigbaar  zal zijn met het lidmaatschap eener  andere vak-
vereeniging van architecten. 
Alvorens het debat over  bovengenoemde mogelijkheden werd 
geopend, las de Secretaris de volgende passages voor  uit een 
ingekomen schrijven van den heer  van a Vlieg: 

e , 

„Waa r ik Uwe belangrijke vergadering op g a.s. niet kan 
„bijwonen , zij  het mij  vergund schriftelij k een en ander  in 't mid-
„den te brengen. 
„Eerstens een woord van respect en waardeering voor  het even 
„zakelij k als waardig praeadvies van het r  na de 
„fusieplannen. Nu de Bond van Architecten, met vooropstelling 
„va n veelszins denkbeeldigebezwaren.de mogelijkheid eener 
„samenwerking van wie bijeen behooren voor  afzienbaren tij d 
„heeft afgesneden, rest er  niets anders dan dat elke corporatie 
..doelbewust haar  weg gaat. 
„Wa t de bondsarchitecten willen bereiken is hun zaak. 

e  kunnen doorgaan, met wat even 
„zakelij k als welbewust is begonnen, namelijk conform de voor-
stellen van het , het lichaam waaraan de besten 
„der architecten reeds gedurende eenige generaties hunne krach-
ten gaven, verder  op te bouwen tot een groote, machtige corpo-
„rati e tot Bevordering der Bouwkunst. 

n late door  niets dit grootsche doel verdonkeren. 
n sluite niet het oog, voor  wat. ondanks vele gebreken, tot 

„stand kwam. 
„E n vooral, men vare voort met te vormen een kern in dit 
„lichaam , door  bijeen te brengen en te houden allen, die op den 
„naam „Architect "  aanspraak kunnen maken. 

e is noodig, dat het criterium , waaraan candidaat-leden 
„worde n getoetst, steeds scherper  en met steeds toenemende 
„zuiverhei d tegenover  de medewerkers in het vak worde ge-
„handhaafd. t erkenning van hen, die als architect-lid der 

j  van Bouwkunst zijn ingeschreven, kan getracht 
„worde n aan hen die in 't vervolg willen toetreden, vooral in 
„aesthetisch opzicht eischen te stellen, waardoor  zij  zich van 
„niet  geschoolde, niet tot bouwmeester opgeleide bouwkundigen 
„behooren te onderscheiden. 

„Voort s is noodig dat de , zooals terecht door  de 
„heeren Bremer  Gratama is voorgesteld, het lidmaatschap 
„hare r n onvereenigbaar  acht met dat van andere 
„architectenvereenigingen. Waar  wij  thans naast de j 
„reeds zagen opkomen het Genootschap Architectur a et Ami-
„citia , de Afdeeling bouwkunde van het t van , 
en den Bond van Nederlandsche Architecten, kan elk, die als 

„architec t in eenig verband met collega's wil samenwerken, zich 
„afvragen bij  welke organisatie hij  zich 't meest thuis gevoelt. 
„E n de j  behoeft geenszins te vreezen, dat zij  door 
„den voorgestelden maatregel architect-leden zal verliezen, 
„noch dat toetreding van andere jongere krachten zal uit-
blijven" . 

a werd overgegaan tot bespreking der  bovengenoemde 3 
mogelijkheden. e twee eersten, nam.: teruggaan tot vóór 1908, 
en de bestaande toestand handhaven, werden met algemeene 
stemmen verworpen. 

e 3de mogelijkheid, de . te reorganiseeren overeenkomstig 
de Fusie-Statuten, werd met luid applaus begroet. 

e heer  Poggenbeek merkte op, dat hij  zich met dit applaus vol-
komen kon vereenigen; maar  hij  meende toch dat, enkele punten 
van de Fusie-Statuten gewijzigd moesten worden, aangezien die 
punten eigenlijk ten gerieve van den Bond waren goedgekeurd 
door  de n der . 

e Voorzitter  antwoordde hierop, dat dit niet geschied was 
voor  den Bond maar  voor  de fusie ; het r  stelt ver-
der voor, enkele punten te veranderen; zoo het behouden 
van den toestand met een Algemeen Secretaris en niet invoeren 
de functies van Bestuurs-Secretaris en idem Penningmeester. 

e heer  Posthumus s was het met den heer  Poggenbeek 
eens ; terwill e van de fusie heeft de . water  in de wijn gedaan. 
Nu de fusie verworpen is in den Bond, moet de . haar  eigen 
gang gaan en moet het r  nieuwe Statuten indienen, 
opgrondslag, van de Fusie-Statuten, maar  indien gewenscht hier 
en daar  gewijzigd. e Fusie-Statuten toch zijn ook samengesteld 
door  leden van den Bond; het is nu zuiverder  als de . zelf 
hare nieuwe Statuten opstelt. 

Spreker  zou er  sterk tegen zijn nu maar  in eens de Fusie-Statuten 
aan te nemen. 

p las de Voorzitter  voor  het slot van het prae-advies van 
het , luidende: 
„Samenvatting. Uit de adviezen van het r  betreffende 
„bovenstaande 5 punten (welke 5 punten de Voorzitter  nog even 
„nader toelichtte) moge blijken , dat het r  inderdaad 
„wenscht de cardinale punten van de Fusie-Statuten onver-
anderd te handhaven als basis voor  de reorganisatie der . 
„Allee n een tweetal punten, die niet van principieëlen maar  van 
„administratieve n aard zijn, (punt 4: Bestuurs-Secretaris, Be-
„stuurs-Penningmeester  en punt 5: Commissien) acht het -
„bestuur beter  min of meer  te wijzigen. t nadruk wenscht het 

r  er  op te wijzen, dat het van het grootste belang 
„is , het compleete en uitmuntende geheel, dat de Fusie-Statuten 
„vormt , ook als geheel te behouden als Statuten van de . om-
„da t daarmede de juiste basis verkregen wordt voor  een vrucht-
baar-werkende en krachtige Vakvereeniging van Architecten 
„i n Nederland. 

t r  vertrouwt dan ook, dat de n 
„op de a.s. Alg. Vergadering op 16 Juni a.s. vol vertrouwen zullen 
„wille n medewerken om dit doel te bereiken". 
Applaus. 

e heer s merkte op, dat hij  wel wil meegaan met de stroo-
ming om de . te hervormen overeenkomstig de Fusie-Statuten; 
hij  wenschte echter  alleen te waarschuwen tegen overhaasting 
en zou enkele punten nog wel eens goed na willen gaan. Zoo de 
Eerecode en Contributie-heffin g naar  draagkracht. Spreker  bleef 
bezwaar tegen deze punten voelen, maar  hij  zal er  niet nader  op 
ingaan, omdat zij  vroeger  reeds uitvoerig door  hem besproken 
zijn. 

e Voorzitter  verheugde zich er  over. dat de heer s mee 
wil gaan; op de vraag, of allen het wenschelijk achten de . te 
hervormen overeenkomstig de Fusie-Statuten volgde levendig 
applaus. 

e heer g achtte het niet noodig de verschillende pun-
ten nog weer  eens te onderzoeken ; alle leden zijn in de gelegen-
heid geweest de zaak goed te overwegen Spreker  bracht hulde 
aan het r  voor  zijn prae-advies en ook z. i. moeten 
de Fusie-Statuten in hun geheel worden aangenomen. Verder 

moet men bedenken, dat men niet voor  altij d onherroepelijk aan 
alle bepalingen gebonden is; men kan toch later  wijzigingen aan-
brengen als deze wenschelijk blijken . 

e heer k betreurde het ten zeerste, dat geen eenheid 
bereikt is in het Vakvereenigingsleven der  Nederlandsche archi-
tecten, te meer. daar  de Fusie-Commissie kranig werk heeft ge-
leverd. Spreker  was er  eveneens sterk voor, dat de . de Fusie-
Statuten aanneemt; zooveel te gemakkelijker  kan later  een even-
tueele fusie met den Bond alsnog plaats hebben. 

e heer  de Groot, na hulde gebracht te hebben aan de Fusie-
Commissie voor  haren uitmuntenden arbeid, sloot zich aan bij 
hen,die de . evolutionair  willen vervormen; echter  dient men 
hierbi j  z.i. op een tweetal punten te letten. 

n verband hiermede had spreker  een motie opgesteld, luidende 
als volgt: 

e Algemeene Vergadering van 16 Juni 1914, 
„gehoord de debatten over  een voorgenomen verdere omvor-
„min g j  tot Bevordering der  Bouwkunst tot een 
„meer zuivere vak-vereeniging voor  architecten, 
„erkennende de wenschelijkheid, als eisch van den tijd . dat de 
„architecten in Nederland in het oudste en voornaamste insti-
„stuu t van hun vereenigingsle ven de gelegenheid behooren te 
„vinden , zich in een znivere vak-vereeniging te kunnen groe-
„péeren, 
..bijzonderen dank en hulde brengende aan den arbeid der 
„Fusie-Commissie, noodigt het r  uit. bij  de daartoe 
„noodige Statuten en , zooveel doenlijk aan 
„t e houden de concepten der  Fusie-Commissie van t 1913. 
„doch daarbij  tevens uit te gaan van de twee volgende hoofd-
beginselen, zijnde: 
„1" . de gelegenheid te openen tot het vormen van een zuivere 
„vak-vereeniging. voor  architecten in Nederland, leden der -
schappij, welke uitsluitend behandelen de kunst- en sociaal-
„oeconomische belangen van hun architecten-beroep als zoo-
„danig , niet bevoegdheid zelfstandig naar  buiten op te treden en 
„onder gehoudenheid de nieer-kosten. door  dit speciaal vak-
„vereenigingsleven veroorzaakt, te doen dragen door  de daarbij 
„betrokke n leden; 
„2" . naar  de traditio n onzer j  de gelegenheid te laten 
„bestaan tot toetreding als gewoon lid onzer , met 
„die n verstande, dat ook zij. die geacht kunnen worden vol-
doende begrip te hebben over  onderwerpen van bouw-techniek 
„en van de algemeene belangen van het bouwvak r 
„vak-onderwijs , Bouw- verordeningen, Eischen voor . 
..enz.) aan de beraadslagingen daarover  deel kunnen nemen en 
„hu n stem daarover  kunnen uitbrengen." 
n verband hiermede wees spreker  op de wenschelijkheid, die 

leden te behouden, op wier  medewerking de . prij s stelt. 
Zullen dit worden de "  ? Spreker  kan uit de Fusie-
Statuten niet opmaken, welk verband er  bestaat tusschen deze 
groep en de ; alleen weet hij . dat zij  contributi e betalen. 

e n moeten hebben de volle maat wat betreft de 
behartiging van hun vakbelangen ; maar  de zaak moet niet op de 
spits gedreven worden; er  blij  ven velen over. die ten volle be-
voegd zijn. buiten de vakbelangen, te spreken en te stemmen 
over  bouwkunst aangelegenheden. 

n antwoord hierop las de Voorzitter  voor  art. 1 van de Fusie-
Statuten, luidende : e Vereeniging is een Architecten vakver-
eeniging en draagt den naam van j  tot Bevordering 
der Bouwkunst". 

e . is dus een zuivere vakvereeniging. waarbij  het niet mo-
gelijk is nog een andere soort leden dan architecten te hebben. 

e groep, door  den heer  de Groot bedoeld, behoort bij  de 
, waarvan S 7 der  Fusie-Statuten bepaalt: -

„werker s kunnen zijn zij. die voor  zich in priv é of als besturend 
„of verantwoordelijk hoofd een technisch, kunstiudustrieel of 
„kunstva k uitoefenen of een zoodanig ambt vervullen ; ook zij, 
„di e zich bewegen op het gebied der  archeologie of van het 
„technisch of kunstonderwijs en die. naar  het oordeel van het 
„Bestuur , een zoodanige positie bekleeden, of eene functie uit-
oefenen, dat hun arbeid van beteekenend belang voor  den archi-
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..tect of zijne kunst of beroep kan geacht worden te zijn. Zij 

..mogen echter  niet het architectenberoep uitoefenen." -
mede is voldoeude het verband van deze groep met de . aan-
geduid. 

e Voorzitter  merkte hierbij  verder  op, dat het wel eenigszins 
onbillij k is enkele personen, die een reeks van jaren lid zijn en 
die niet in de termen vallen d te blijven of r  te 
worden, uit te sluiten van de tot heden door  hen bezeten rechten, 
als bezoek aan tentoonstellingen, gebruik van de bibliotheek, 
enz. Spreker  zou er  voor  zijn, als overgangsbepaling, deze rech-
ten (waaronder  natuurlij k niet het stemrecht is begrepen) hen 
die op het oogenblik lid zijn. te doen behouden. 

e heer  Brouwer zou het zeer  betreuren als personen, die in zijn 
omstandigheid verkeeren en nu Buitengewoon lid zijn, in het 
vervolg geen contact meer  zouden hebben met de ; waarop de 
Voorzitter  verklaarde, dat de heer  Brouwer  een model-type is 
van een , en dat , volgens art. 16 der 
Fusie-Statuten, het recht hebbenvan toegang tot de algemeene 
vergaderingen, de tentoonstellingen, voor  zoover  deze niet op 
de gewone leden-vergaderingen gehouden worden, en de ex-
cursién. Zij  ontvangen de periodieken en andere uitgaven 
der Vereeniging, zooals bij  huishoudelijk reglement nader  is 
bepaald. 

e heer  Bettink wenschte iu vooruitstrevenden geest over  het 
behandelde onderwerp te spreken, en wees er  op, dat z. i. de 
groote vereeniging. de , het goede geneesmiddel wel wil in-
nemen, maar  de kleine vereeniging. de Bond, niet. 

r  is de . volkomen vri j  geworden te doen wat zij  het 
beste acht en wat haar  plicht is geworden : te trachten de Vak-
vereeniging in Nederland te worden. Zij  kan nu een heldere en 
vruchtbar e leiding geven aan het architecten beroep en zij  zou 
zich verzwakken, wanneer  zij  enkele bepalingen uit de Fusie-
Statuten liet vervallen. 

Spreker  achtte het voorstel Bremer c. s. zeer  juist; hierdoor  toch 
wordt erkend, dat een vakvereeniging van architecten naast de 

. geen zin heeft. Spreker  eindigde met er  op aan te dringen, 
dat de Fusie-Statuten onveranderd zouden worden aangenomen. 

e Voorzitter  kon zich hiermede geheel vereenigen en legde er 
nogmaals den nadruk op, dat het wenschelijkis. niet aan de Fusie-
Statuten te tornen. Ook spreker  heeft vroeger  zich niet met alle 
punten kunnen vereenigen, o. a. met de Eerecode ; maar  bij  die-
per inzien is hij  van gedachte veranderd. Ook de buitenlanders 
hebben hun eerecode. 

e heer  Gratama wees op een lacune, die z. i in de gedachten-
gang van den heer s bestaat, waar  deze het onjuist vindt 
de Fusie-Stukken aan te nemen, die niet uitsluitend door . 
leden, maar  ook door  Bondsleden zijn opgesteld. 
Spreker  achtte dit juist een voordeel, omdat hierdoor  een resul-
taat, de Fusie-Statuten, is bereikt .dat als de gulden middenweg is 
te beschouwen en de beste waarborg in zich heeft te zijn een 
meest redelijke en juiste basis voor  een vakvereeniging van ar-
chitecten in Nederland op dit oogenblik. 

t voorstel van den heer  de Groot achtte spreker  een verkapte 
poging om de . terug te doen gaan tot vóór 1908. , 
daarbij  zou de . bestaan uit leden, en daarin zou gevormd 
worden een groep van architect-leden. t geeft geen zuivere 
vakvereeniging van architecten. 

 is het de . ernst in haar  streven om te worden de 
goede en meest vruchtbare vakvereeniging. dan moet zij  deze 
Fusie-Statuten, die een uitmuntend geheel vormen, ook als geheel 
aanvaarden. 

e heer  de Groot meende, dat de heer  Gratama niet voldoende 
rekening hield met de bestaande toestand der . Er moet ge-
tracht worden, zoo weinig mogelijk leden uit de . te stooten. 
Enkelen zullen niet meer  opgenomen worden in de groep van 

; die pil moet verguld worden. e financieele 
omstandigheden der . mogen niet verwaarloosd worden, an-
ders wordt de . wel uitsluitend een zuivere vakvereeniging, 
maar  dan zal de hoofdelijke omslag der  leden wel bijzonder 
groot worden, wil de . blijven doen wat zij  tot heden deed. 

e heer r  vroeg, of de Afd. Utrecht bij  aanneming van het 

prae-advies van het r  zou ophouden te bestaan; 
waarop de Voorzitter  antwoordde, dat alle Afdeelingen dan 
zouden ophouden te bestaan; maar  dat daarvoor  in de plaats 
zouden komen plaatselijke Commissiën der . 

e heer s wees er  op, dat het niet mogelijk zal zijn, de Fu-
sie-Statuten op deze vergadering als de nieuwe Statuten der . 
aan te nemen. t zou onwettig zijn. s de bestaande Sta-
tuten der . art. 29 bepalen, dat de voorstellen tot Statuten 
wijzigin g zoo spoedig mogelijk in handen moeten worden ge-
steld van de te benoemen Commissie tot Statuten herziening. 

t heeft niet plaats gehad; zoodat dit nog eerst moet geschieden. 
e heer  Verheul verklaarde zich hierbij  geheel aan te sluiten; 

ook de heer  Poggenbeek was van dezelfde meening, en gaf daar-
bij  de verzekering gaarne te willen medewerken bij  de verdere 
hervorming der j  in de richting , als door  de Fusie-Statuten is 
aangegeven. 

e Voorzitter  wees er  op, dat de wijze van behandeling der 
Fusie-Statutengeheelis overeenkomstig het voorstel der  Fusie-
Commissie, namelijk volgens punt 4 en 5 van haar  schrijven 
van t 1913. welke wijze van behandeling is goedgekeurd 
door  de vergadering van n op 28 Apri l 1913. 

e punten 4 en 5 luiden: 
4. de Besturen van . en Bond te machtigen in een gecombi-
neerde vergadering met de Fusie Commissie over  die voorstel-
len haar  (d. w. z der  beide vereenigingen) gevoelen te kennen 
te geven; 
5. de daaruit voortvloeiende voorstellen opnieuw in de Vereeni-
gingen te doen behandelen met dien verstande, dat zij  slechts in 
hun geheel te aanvaarden of te verwerpen zullen zijn. 
Punt 4 is afgehandeld in de gecombineerde vergadering der 
besturen met de Fusie-Commissie op 9 Januari 1914; blijf t over  5, 
zijnde de vergadering van heden. a zal de schifting der 
leden plaats hebben en dan kunnen volgens sprekers meening 
ook amendementen nog worden behandeld. 

e heer s achtte dit niet juist; de fusie is verworpen, dus 
daarmede is een geheel nieuwe toestand geschapen. e ver-
gadering kan wel in beginsel over  de Fusie-Statuten, over  te ne-
men door  de . beslissen, maar  niet de statuten definitief aan-
nemen. r  moet eerst het advies gevraagd worden van 
de te benoemen commissie tot herziening van Statuten en -

. 

e heer z begreep de oppositie van den heer s niet, 
z.i. is de vergadering wel degelijk bevoegd zich over  de Fusie-
Statuten uit te spreken, daar  zij  geheel overeenkomstig de be-
sluiten de vorige vergaderingen van n zijn voor-
bereid. 
Nadat nog enkele leden hun meening omtrent de al of niet wet-
tigheid van het nemen van een bindend besluit hadden mede-
gedeeld, stelde de heer g de volgende motie voor: 

e Algemeene vergadering van 16 Juni 1914. 
„gehoord de debatten over  een voorgenomen verdere omvor-
„min g der . t. bev. d. Bouwkunst tot een zuivere vak-vereeni-
„gin g voor  architecten; erkennende de wenschelijkheid als eisch 
„va n den tijd , dat de architecten in Nederland in het oudste en 
„voornaamste instituut van hun vereenigingsleven de gelegen-
heid behooren te vinden zich in eene nieuwe vakvereeniging 
„t e kunnen groepeeren, 

„beslui t in beginsel het praeadvies van het r  aan te 
„nemen als basis voor  Statutenwijziging, overeenkomstig de 
„Fusie-Statuten" . 

e heer  Gratama merkte naar  aanleiding hiervan op, dat het 
steeds de bedoeling is geweest pas na de schifting der  leden de 
Statuten definitief aan te nemen of niet, aangezien dan bekend 
is wat het gevolg van de Statuten zal zijn betreffende de leden-
lijst der . 

e heer k meende ook in aansluiting hiermede, dat 
eerst de schifting moet plaats hebben en dat dan de Statuten 
moeten worden aangenomen; de heer  Posthumus s achtte 
dit echter  onjuist, en wenschte eerst de Statuten aan te nemen 
en dan pas tot de schifting over  te gaan. 

a werd gepauseerd. 
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n verband met het meeningsverschil tusschen het r 
en de heer  Posthumus s betreffende de wettigheid van een 
eventueel bindend besluit over  de Fusie-Statuten op deze verga-
dering, (welk meeningsverschil niet van principieelen maar 
meer  van formeelen aard was) stelde de Voorzitter  na de pauze 
voor  de volgende motie, waarin, naar  hij  meende, het meenings-
verschil was opgelost: 

e n van de j  tot Bevordering der 
„Bouwkunst , vereenigd in vergadering op 16 Juni 1914 in het 

k gebouw, 
„kenni s genomen hebbend van de Concept-Statuten en Algemeen 

t voor  de samen te smelten Vereenigingen 
j  tot Bevordering der  Bouwkunst en Bond van 

„Nederlandsche Architecten, opgesteld door  de Fusie-Commis-
„sie, betuigen hun instemming daarmede, en aanvaarden de be-
„ginselen, daarin neergelegd, voor  reorganisatie der  Statuten en 
„Alg . . t van de " 

e motie werd met algemeene stemmen aangenomen. 
e Alg. . , art. 12 subi,1) werden door 

het r  benoemd in de Commissie tot herziening der 
Statuten en Alg. . , de 3 n der  Fusie-
Commissie de heeren S. de Clercq, J. A G. van der  Steur  en G. 
Versteeg; benevens de heeren P. G. Buskens en F. W. . Pog-
genbeek. 

t r  deelde de veryadeiingdeze benoeming mede. 
waarop de aanwezige heeren zich bereid verklaarden de be-
noeming te aanvaarden. 

e heer  Gratama diende daarop, ter  bespoediging van het nemen 
van een eindbesluit, de volgende motie in: 

e n der . tot bev. der  Bouwk.. vereenigd in 
„vergaderin g op 16 Juni 1914 in het k gebouw, 
„spreken de wenschelijkheid uit. dat de benoemde Commissie tot 

g van de Statuten en Alg. . t ook voor-
stellen zal doen tot schifting der  leden van de , en dit zal 
„doen in overleg met de bestaande Commissie van Onderzoek." 

e motie werd eveneens met algemeene stemmen aangenomen. 
a werd het voorstel Bremer c.s. als motie ingediend, lui -

dende als volgt: 

e n der . t. b. der  B., vereenigd in vergade-
r in g op 16 Juni 1914, spreken de wenschelijkheid uit, dat in de 
„Statuten, art. 3 worde opgenomen de bepaling, dat het lidmaat-
schap van de j niet vereenigbaar  is met het lidmaatschap 
„eener andere vakvereeniging van architecten". 

e motie werd eveneens met algemeene stemmen aange-
nomen. 

e heer  van d vroeg, of het lidmaatschap der . ook ver-
eenigbaar  zou worden met het lidmaatschap van de Afd . Bouw-
kundige s van de Vereeniging van e ; 
waarop de heer  Gratama antwoordde, dat het niet voldoende 
bekend is, of genoemde Afdeeling een vakvereeniging is ; dit zal 
nader  onderzocht moeten worden; maar  is zij  werkelij k een 
vakvereeniging, dan zullen de desbetreffende Bouwkundige -
genieurs moeten kiezen tusschen haar  en de . 

e motie de Groot, hierop in stemming gebracht, werd met 
groote meerderheid (5 stemmen voor) verworpen. 

e g was vervallen door  aanneming der  motie 
van den Voorzitter . 

p werd besloten de overige punten der  Agenda, Wijzigin g 
m n en Bouwkundige Advies-Bureaux, te be-

handelen op een volgende vergadering van . 
Bij  de rondvraag vroeg de heer  Poggenbeek of niet bevorderd 
kan worden, dat de t voor  het k ge-
bouw geasphalteerd werd, daar  het vergaderen door  het straat-
rumoer  bijna onmogelijk werd. 

e heer  de Groot, onderdirecteur  van Publieke Werken van 
Amsterdam, zeide toe het verlangde te willen bevorderen. 

a sloot de Voorzitter  de vergadering, de aanwezigen dan-
kend voor  hun belangstelling en medewerking. 

Ten 6 ure n. m. had een geanimeerde, gemeenschappelijke maal-
tij d plaats in het American , waarbij  als gasten aanzaten de 
beide beursbouwers, de heeren Cuypers en Berlage. 

 Alg. Secretaris 
J. . 

. 

E G A A N 
N JANSWEG T E

raft 

') Art . 12. sub i van het Alg. . t luidt : 
e Commissie tot herziening van Statuten en Algemeen -

houdelijk t bestaat uit 5 of meer , te 
benoemen door  het , wanneer  herziening aan de 
orde wordt gesteld". 

et gebouw heeft een diepte van 52 , en een 
. gemiddelde breedte van 25 , waarbij  nog 

J komen de uitbouwen aan de zijde van de 
t l— r i r - E Nieuwe Gracht en aan die van de Parklaan. 

r  dri e breede deuren, waarvoor  een marquise is 
aangebracht, bereikt men van den Jansweg een voor-
portaal en dan de groote vestibule, waarineen der  beide 
kasbureaux uit komt. s treden over  de volle breedte 
dezer  vestibule is een ruimt e toegankelijk, die links en 
rechts ruime vestiaires heeft, welke alleen voor  de bal-
cons en stalles dienen. 

e ruimt e zet zich als een breede gang om de zaal 
voort die in verbinding staat met toiletkamers voor  da-
mes en heeren. 

e salon achter  het eerste balcon is bestemd voor  de 
autoriteiten die van dit balcon gebruik maken. 

e trap aan de zijde van de Parklaan, uit de vestibule 
en van den Jansweg toegankelijk, is voor  de bezoekers 
der loges bestemd en geeft ook toegang naar  den foyer 
op de eerste verdieping, die met 3 groote vensters op 
den Jansweg uitziet. 

e salon bij  de loges is bestemd voor  den Commissaris 
der , den Burgemeester  en het h Be-
stuur, wanneer  zij  van hunne loges gebruik maken. 

e loges hebben hun eigen vestiaires en toiletten. 
e trap aan de zijde der  Nieuwe Gracht is alleen van 

den Jansweg toegankelijk; in het portaal daarbij  bevindt 
zich het tweede kasbureau. e trap geeft toegang tot 
de twee zijgalerijen en het amphitheater op de tweede 

e verdieping heeft haar  eigen vestiaires, 
toiletkamers en koffiekamer. 

e zaal is 10 . breed en 16 . diep. Zij  kan 950 toe-
schouwers bevatten, namelijk 216 in de stalles. 162 in 
de balcons, 172 in de loges, 200 op de gaanderijen en 
200 in het amphitheater. 
s het niet noodig, dat het orkest gebruikt wordt, dan 

kan dit dichtgemaakt worden, en vinden op de dus ver-
kregen ruimt e nog 50 toeschouwers plaats, zoodat de 
schouwburg dan 1000 menschen kan bevatten. 

e vestibule wordt met marmer bekleed, de zaal in 
ivoortin t met goud beschilderd, terwij l de overige ruim -
ten, zooals de foyer  en de salons, in lichte tinten gehou-
den worden. 

t tooneel is 21 . breed en 17 . diep. t is door 
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Plattegrond gelijkstraats van den nieuwen schouwburg aan den Jansweg te m 
Architect A. W. Weissman 

een ijzeren brandscherm van de zaal afgesloten door 
twee ijzeren deuren, die automatisch sluiten, toegan-
kelijk . 

t tooneel heeft twee toegangen, een aan de zijde van 
de Parklaan, voornamelijk voor  het vervoer  van deco-
raties bestemd, en een aan de Nieuwe Gracht waar  de 
hoofdtoegang is. t tooneel staat in verbinding met een 
rui m magazijn voor decoraties en een magazijn voor re-
qaisieten. 
Ter hoogte van den tooneelvloer  vindt men vier  kleed-
kamers, die door  den reeds genoemden toegang met de 
Parklaan in verbinding zijn, een kamer voor den regis-
seur en verder  een artistenfoyer, een kantoor en toilet-
kamers. 
Onder het tooneel, dat geheel brandvri j  wordt ingericht, 
bevinden zich kleedkamers, een foyer voor koristen en 
een stemkamer, benevens toiletkamers. 
Aan de Nieuwe Gracht, is, op de verdieping, de woning 
van den directeur. 

t gebouw wordt door  warmwater  verwarmd, elec-
trisch verlicht, electrisch geventileerd en voorzien van 
de nieuwste vindingen op het gebied van schouwburg-
bouw. 
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e gevel aan den Jansweg is in 
modernen trant ontworpen. 
Zij n benedendeel is met grij s 
Beiersch graniet bekleed, dat 
ook om de vensters is gebruikt. 
Overigens is de gevel van bak-
steen in warme tint opgetrok-
ken. Bovenin is Sectiel-tegel-
werk aangebracht, dat, behalve 
het jaartal , de muzen van het 
blijspel en van het treurspel, be-
nevens genieën met muziekin-
strumenten te zien geeft. -

t ligt in de bedoeling, om-
streeks i van het volgend 
jaar  met het bouwen te begin-
nen opdat de inwijdin g in het 
najaar  van 1915 zal kunnen 
plaats vinden. 

A. W. . 

-
E  T E 

'S . 
n het voorjaar  van 
1912 ontving onder-
geteekende van den 

s4ïkerkeraad der  .Gere-
formeerde k te 's Graven-
hage"  nadat het door  hem inge-
diende schetsontwerp in hoofd-
zaak was goedgekeurd, op-
dracht tot het maken van de 
definitieve plannen met bestek 

en begrooting voor  den bouw van een kerk met toren, 
kosterswoning, enz. in de Transvaalwijk te 's Gra-
venhage. 

Begin Augustus 1912 had de aanbesteding plaats en 
werd het werk aan den minsteninschrijver  opgedragen. 

r  de voor  den bouw beschikbare gelden niet rui m 
waren ten opzichte van de gestelde eischen, moesten 
doelmatigheid, eenvoud en soliditeit het geheel beheer-
schen, waarnaar  dan ook bij  de uitvoering is gestreefd. 

t kerkrui m heeft den vorm van eene zoogenaamde 
kruiskerk , biedt op den beganen grond 900 zitplaatsen 
en 600 op de dri e gaanderijen, die aan weerszijden en 
tegenover  het podium zijn aangebracht. 
Behalve de zes uitgangen, zijn nog dri e nooduitgangen 
aangebracht, zoodat het gebouw in korten tij d kan wor-
den ontruimd . 
Tot verwarming van het gebouw is een centrale warm-
waterverwarming aangebracht, waarvan de twee ketels 
in den kelder  zijn geplaatsten de verwarmingslichamen, 
voor  doelmatige verwarming, zooveel mogelijk tegen de 
buitenmuren en onder  de ramen zijn opgesteld. 

e verlichtinggeschiedt door eene electrische installatie 
door  middel van koperen kronen. Ten opzichte van de 

gebruikte materialen dient nog vermeld, 
dat alle gevelmuren zijn opgetrokken van 
kleurige "Waalklinker s met hardsteen voor 
sommige constructiedeelen en afdekkin-
gen. e dakschilden en de torenspits 
zijn bekleed met paarsche natuurleien uit 
de groeven van Fumay s (België). 
All e muurvlakken binnen het gebouw zijn 
in grijze kleur  afgeschuurd om later  in 
kleuren te worden behandeld. All e 
raamopeningen zijn bezet met glas in lood 
gevat. 
Boven het kerkrui m zijn tongewelven 
van hout aangebracht, waarbij  de schen-
kels als constructiedeelen in het gezicht 
zijn gelaten. Om dezelfde stemming te 
bewaren zijn de plafonds onder  de gaan-
derijen en in de kerkportalen van hout 
samengesteld. 

e wijzerplaten van den toren zijn in 
matverglaasde grèstegels uitgevoerd. 

e galmborden, de dakvensters en de 
koepel op den torenspits zijn met lood 
bekleed, zoodat alle houtwerk aan den 
toren is bekleed om het onderhoud tot 
een minimum te beperken. 

n lOden r  1913 werd het ge-
bouw in gebruik genomen. 
Ten slotte zij  nog vermeld dat de bouw-
kosten met inbegrip van verwarmings-
en verlichtingsinstallatiën ongeveer 
f 96000 bedroegen. 

's Gravenhage, Juni 1914. 

. . 

. 

Gevel van den nieuwen schouwburg aau den Jansweg te . 

Architect A. W. Weissman. 

G VAN N  VAN -
E VOO E N N NE-

 OVE T JAA  1913. 

Vervolg-van blz. 295. Slot. 

Bij  het beoordeelen van de vergoeding, die den aannemer voor 
het graven van dit kanaalgedeelte toekwam, moest onderscheid 
worden gemaakt tusschen het ontgraven van specie boven de-
normale terreinhoogte van 1.20 plus A. P.. waarvan de meerdere 
moeilijkheden ongeveer  gelijk waren aau die bij  het ontgraven 
van de andere, buiten besteksaanwijzing vallende terreinen, en 
het ontgraven beneden dat-peil, waar  het werk van veel moei-
lijke r  aard werd. 

Wat de grootte van bovenbedoelde vergoedingen aangaat was 
het scheidsgerecht van oordeel, dat de opgaven van den aanne-
mer betreffende de hoeveelheden grond, welke hij  buiten de in 
het bestek ter  egalisatie aaugewezen terreinen had ontgraven, 
als juist mochten worden aangenomen. e e bestreed de 
juistheid dezer  opgaven naar  het oordeel van arbiters niet vol-
doende, achtte ze integendeel niet onwaarschijnlijk . Aan arbiters 
kwamen die hoeveelheden na inwinnen van inlichtingen der  ten 
deze gehoorde personen en na bestudeering der  overgelegde 
teekeningen alleszins aannemelijk voor. 

e door  het ontgraven van de terreinen niet tot het kanaalge-

deelte behoorende extra veroorzaakte kosten schatte het 
scheidsgerecht op 30 cents per . of, waar  de hoeveelheid be-
droeg 43.484 1., een bedrag van/13.045.20. Gelijk hiervoren is 
vermeld, was de aannemer naar  het oordeel van arbiters te lang 
met het ontgraven van het kanaal voortgegaan en behoorden op 
grond daarvan aan hem slechts over  40.000 : ; . van de aldaar 
door  hem ontgravene 44.100 : '  de gemaakte extra-kosten te 
worden vergoed. Waar van deze hoeveelheid ongeveer  de helft 
boven het peil van 1.20 . plus A. P. had gelegen, kende het 
scheidsgerecht, oordeelende als goede mannen naar  billijkheid , 
aan den aannemer toe over  20.000 : i . eene extra-bijbetaling van 
30 cent per ; l ., alzoo ƒ 6000. en over  20.000 . eene extra-bij -
betaling ad 90 cents per 1. alzoo ƒ 18.000. . 

Ook dc tweede vordering kwam aan het scheidsgerecht in be-
ginsel juist voor. Waar de ter  egalisatie aangewezen terreinen 
belangrijk lager  waren, dan de besteksteekeningen aanwezen 
en bovendien nog hooger  waren afgewerkt dan 1 20 plus A. P. 
had de egalisatie daarvan naar  evenredigheid belangrijk meer 
grondverzet gevorderd, dan door  den aannemer kon worden 
geraamd. s volgde daaruit, dat op deze terreinen veel 
meer  laagten aan te vullen waren en dus veel meer  grond ver-
plaatsing noodig was. dan wanneer  het terrein op de aange-
geven hoogte had gelegen en tot de in het bestek opgegeven 
hoogte was afgewerkt. e daarvoor  aan den aannemer toeko-
mende vergoeding werd door  het scheidsgerecht geschat op 
een bedrag van rond / 2000. 
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e derde vordering van den aannemer vond zijn oorzaak in het 
feit, dat hij  zich genoodzaakt had gezien ten slotte in November 
1911 het werk neer  te leggen, doch gedurende ongeveer  2'/.. 
maand een bedrag van ƒ 3235. had moeten betalen aan alge-
meene kosten van personeel, keetbehoeften, huur  van materiaal, 
keet, ark, loodsen en schaftlokalen en voor  het onderhoud van 
paarden en verlichting. Terecht merkte de e aan, dat de 
aannemer door  het eigenmachtig staken van het werk handelde 
in strij d met het bestek, doch anderszijds viel niet te ontkennen, 
dat de aannemer, die zich tot het h Bestuur  van de 
Gemeente had gewend met de vraag om duidelijk e aanwijzin-
gen voor  het verder  door  hem te verrichten werk, in de benarde 
omstandigheden, waarin hij  verkeerde, van 25 November  1911 
tot 17 Januari 1912 op eene beslissing had moeten wachten en 
de , in plaats van krachtig in te grijpen, in haar  schrijven 
van 24 November  1911 slechts algemeene raadgevingen ver-
strekte. Waar naar  het oordeel van arbiters hier  door  beide 
partije n onjuist was gehandeld, behoorde de door  dit stopzetten 
veroorzaakte schade door  beide partijen gelijkelij k te worden 
gedragen en had de aanbesteedster  uit dezen hoofde aan den 
aannemer te vergoeden een bedrag van ƒ 1617.50. 
Ten aanzien van de vierde vordering van den aannemer be-
treffende het restant van de aannemingssom. oordeelde het 
scheidsgerecht, dat. waar  partijen mondeling in der  minne over-
een waren gekomen het werk te laten liggen, zoover  het door 
den aannemer was volbracht, het werk als geëindigd moest 
worden beschouwd. t restant der  aannemingssom moest der-
halve aan den aannemer worden uitgekeerd, behoudens ver-
rekening van meer  en minder  werk. t onvoltooid gebleven 
gedeelte van het bestekswerk moest daarbij  als minder  werk 
worden afgetrokken. Waar partijen bij  de mondelinge behan-
deling ook daaromtrent advies vroegen, oordeelde het scheids-
gerecht, dat dit minder  werk moest worden verrekend volgens 
de in het bestek vermelde eenheidsprijzen. 

Wat eindelijk de gevorderde rente betrof, kwam het aan het 
scheidsgerecht volkomen billij k voor. dat aan den aannemer 
over  al het hem bij  dit advies toegekende, dus zoowel over  de 
vergoedingen als over  het evengemelde restant der  aanne-
mingssom. een rente ad 5",, 's jaars werd vergoed vanaf den dag 
van het aanhangig maken van dit geschil tot den dag der  uit-
betaling. 
Waar het scheidsgerecht, gelijk hiervoren vermeld, van oordeel 
was. dat door  de gemeente aan den aannemer belangrijke ver-

goedingen moesten worden uitgekeerd, meende het scheids-
gerecht erop te moeten wijzen, dat de gemeente door  het door 
den aannemer verrichte werk ook drie belangrijke voordeden 
had verkregen; immers was hierdoor  verkregen, dat het te 
egaliseeren terrein binnen de besteksgrenzen thans beter  op 
hoogte lag. dan wanneer  de aannemer juist op het peil van 1.20 
plus A.P. had afgegraven, voorts dat behoorlijke egalisatie had 
plaats gehad over  een veel uitgestrekter  terrein, dan in het 
bestek daartoe was aangewezen en eindelijk dat ten bate 
der gemeente een belangrijk deel van een te graven kanaal 
was gevormd, hetgeen evenmin in de bedoeling van het be-
stek lag. 

Waar dit geschil nagenoeg geheel was veroorzaakt door  het be-
langrijk e verschil tusschen den werkelijken toestand van het in 
het bestek genoemde terrein en dien welke de bij  het bestek ge-
voegde teekeningen deden vermoeden, waardoor  een door  de 

e bedoeld en door  gegadigden als zoodanig verondersteld 
compensatie-werk tusschen grondontleening en ophooging, ge-
heel zijn karakter  verloor, en waarvan het niet in die mate te 
voorzien risico niet ten laste van den aannemer mocht worden 
gebracht, terwij l ook de uit dit verschil gerezen moeilijkheden 
grootendeels hadden kunnen worden vermeden door  een op den 
juisten tij d ingrijpen der , oordeelde het scheidsgerecht 
dat de kosten, vallende op dit bindend advies, geheel door  de 
gemeente moesten worden gedragen. 

e oordeelde het scheidsgerecht, dat aan den aan-
nemer door  de aanbesteedster  moest worden vergoed : 

1". a. voor  het ontgraven van grond buiten de grenzen van het 
bestek met inbegrip van het egaliseeren van het terrein, waar-
van die grond was afgegraven tot 1.20 plus A. P. f 13.045.20 
b. voor  het ontgraven van grond buiten de grenzen van het 
bestek tot vorming van een kanaal f 24.000.— 

2". wegens de meerdere kosten van het egaliseeren van het ter-
rein B f 2000.— 

3". als vergoeding voor  de algemeene kosten wegens stilliggen 
van het werk van 21 November  1911 tot 17 Januari 1912 f 1617.50 
dat de aannemer recht had op het onbetaald gebleven gedeelte 
der aannemingssom, behoudens verrekening wegens meer  en 
minder  werk, volgens de eenheidsprijzen van het bestek; 
dat den aannemer over  al het hem volgens het voorgaande toe-
komende door  de aanbesteedster  eene rente moest worden ver-

Gereformeerde kerk te 's Gravenhage. Gevels. Schaal 1 op 600. Architect Th. Anema. 

goed ad 5 pet. 's jaars. vanaf den 22stenOctober  1912 tot den dag 
der voldoening. 

e kosten ad f 1087. werden geheel ten laste van de aanbe-
steedster  gebracht. 

. t geschil betrof den bouw van 2 winkelhuizen met boven-
woningen. 

e aannemer beweerde te vorderen te hebben : 
lo. f 9412. , zijnde het onbetaald gebleven gedeelte der  aanne-
mingssom ad f 10412. , verminderd met f 1000. , die van den 
laatsten termij n tot na de tweede oplevering werd ingehouden, 
2». f 547.53' als saldo der  rekening van meer  en minder  werk. 

e aanbesteder  daarentegen beweerde : 
l<'.dat de aannemer niet aan zijne verplichtingen had voldaan en 
hij . aanbesteder. dientengevolge zich verplicht had gezien om 
gebruik te maken van zijn recht, het werk ten laste van den aan-
nemer voort te zetten en af te maken, hetgeen blijkens de inge-
diende specificatie f 2558.60 had gekost, terwij l bovendien het 
schilderwerk veranderd en verbeterd moest worden, hetgeen 
toen nog niet kon geschieden met het oog op de zachtheid der 
verf. welke verandering en verbetering door  den aanbesteder 
geschat werd f 500. te zullen kosten, 

2". dat hij  het recht had aan den aannemer aan boete in rekening 
te brengen f 5200. , doordat het werk door  schuld van den aan-
nemer 208 dagen na 1 Apri l 1912, den dag voor  de eerste opleve-
rin g bepaald, was opgeleverd. 
3°. dat blijkens eene door  de e opgemaakte rekening van 
meer  en minder  werk, het minder  werk. bedragende f 1036.20. 
het meerder  werk. dat slechts f 592.78 bedroeg, met f 443.42 over-
trof , zoodat, in stede dat de aannemer voor  saldo meerder  werk 
iets competeerde, hij  als saldo minder  werk f443.42 schuldig was. 
en dat alzoo het opvorderbare nog onbetaalde gedeelte der  aan-
nemingssom, ten bedrage van f9412. moest worden vermin-
derd met de volgende bedragen: 
a. de kosten van het afmaken van het werk . . . . f 3058.60 
6. boeten * 5200. — 
c. saldo minder  werk 443.42 

f 8702.02 
zoodat de aannemer, behoudens de bij  de tweede oplevering te 
betalen f 1000. — van den aanbesteder  slechts te vorderen had 
f 9412. verminderd met f 8702.02, of f 709.98. 

Bovendien vorderde de aannemer over  het aan hem verschul-
digde bedrag een rente van 5 pCt. 's jaars, vanaf den dag dat deze 
zaak bij  het scheidsgerecht werd aanhangig gemaakt, terwij l de 
aanbesteder  beweerde, geen rente schuldig te zijn. 

e eerste vraag, die partijen verdeeld hield, betrof de aan-
sprakelijkheid voor  de goede uitvoering der  monierwerken en 
het waterdicht blijven van den kelder, welke werken volgens 
het bestek door  de Firm a X. moesten worden en waren uitge-
voerd. Vermelding verdient hieromtrent, dat in het gedrukte ge-
deelte van het bestek werd vermeld, dat de aannemer  die monier-
werken moest doen uitvoeren en dat hij  de geheele aansprake-
lijkhei d op zich nam. maar  dat op dit bestek geschreven daaraan 
stond toegevoegd, dat het monierwerk door  de firm a X. vooreen 
bedrag van f 4140. , waarin 10 pCt. voor  den aannemer, moest 
geschieden. Terwij l deze latere toevoeging het op zichzelf eenigs-
zins twijfelachti g maakte of de bedoeling van het bestek, nu een 
bepaald fabrikan t door  de e werd voorgeschreven, was 
de aansprakelijkheid vanden aannemer hiervoor  te handhaven, 
hief hetgeen bij  de aanwijzing en tijdens het werk was geschied, 
dezen twijfe l voor  arbiters op. t bleek immers aan arbiters, 
dat, terwij l noch het bestek, noch de staat van aanwijzing bijzon-
derheden omtrent het te verrichten monierwerk vermeldden, 
door  de e aan de firm a X. geheel buitenden aannemer om, 
eene besteksteekeuing met opgave van alle bijzonderheden was 
verstrekt, bij  welke opgave zelfs door  de e werd vermeld, 
dat de aannemer dier  monierwerken ten allen tijd e aansprake-
lij k zou zijn voor  de juiste constructie en de te gebruiken 
materialen. 

e stemde volkomen overeen de verdere houding der 
, die tijdens den verderen gang van het werk steeds 

rechtstreeks met den maker  der  monierwerken onderhandelde. 
n aannemer waren zelfs geen werkteekeningen van het mo-

nierwerk ter  hand gesteld. e aannemer moest dus wel in de 
meening verkeeren, dat ondanks de desbetreffende bewoor-
dingen van het bestek, de aanbesteder  hem deswege niet met 
eenige aansprakelijkheid belastte. e door  de slechte uitvoering 
der werken van de Firm a X. veroorzaakte kosten en de daardoor 
ontstane vertraging in de aflevering mochten den aannemer, 
naar  het oordeel van arbiters, dan ook niet in rekening worden 
gebracht. 

Anders was echter  het geval ten aanzien der  kosten van het 
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schilderwerk, waarvoor  de aannemer zeer  zeker  aansprakelijk 
was en welk werk, naar  hij  zelf erkende, niet behoorlijk was uit-
gevoerd. Waar de schatting dezer  kosten van den aanbesteder 
ad f500. niet voldoende door  den aannemer was weerlegd, 
kwam het aan arbiters voor. dat dit bedrag terecht door  den 
aanbesteder  in mindering werd gebracht, doch dat in dit bedrag 
dan tevens moest begrepen zijn de vergoeding voor  de niet-
tijdig e oplevering, voor  zooverre die door  het niet tijdi g gereed 
zijn van het schilderwerk was veroorzaakt. 
Voor  de beoordeeling van de verschuldigdheid der  boete diende 
te worden nagegaan, hoeveel dagen de aannemer met de ople-
vering van het werk te laat was. 

e opleveringstermijn, die volgens het bestek op 1 t 1912 
viel, was mede met het oog op de biervoren gemelde monier-
werken. op verzoek der  inschrij  vende aannemers verlengd tot 
1 Apri l 1912. Gelijk tusschen partijen vaststond werden bij  de 

oplevering door  den aanbesteder  op 2 Juli 1912 nog verschil-
lende gebreken geconstateerd, welke gebreken door  den aan-
nemer daarop zijn hersteld en waarmede hij  gereed was op 19 
Juli 1912. Na dien datum had de aanbesteder  nog twee grieven, 
t.w.: 1". het niet waterdicht zijn van den kelder, waarvoor  de 
aannemer, gelijk hiervoren is vermeld, naar  het oordeel van 
arbiter s niet aansprakelijk was, en 2°. het niet gereed zijn van 
het schilderwerk, waarvoor  aan den aanbesteder  reeds f 500. 
was toegekend, mede met inbegrip der  in dit opzicht niet tijdig e 
oplevering 

r  deze twee grieven dus voor  het opleggen der  boete niet in 
aanmerking mochten komen, moest het werk naar  het oordeel 
van arbiters geacht worden te zijn opgeleverd op 19 Juli 1912. n 
mindering van het totaal aantal dagen dat de aannemer der-
halve geacht moest worden te laat te zijn, t. w. 110 dagen, moes-
ten naar  het oordeel van arbiters worden gebracht: wegens 

Zon- en Feestdagen en z.g. onwerkbare dagen, be-
nevens voor  oponthoud veroorzaakt door  te lang 
werken der  Firm a X, 86 dagen, zoodat de aannemer 
geacht moest worden den opleveringstermijn te 
hebben overschreden met 24 dagen. Waar hij  vol-
gens het bestek deswege een boete verschuldigd was 
a f 25. daags, mocht de aanbesteder  hem daarvoor 
korten een bedrag van f 600.—. 

e rekening van meer  en minder  werk werd dcor 
arbiter s vastgesteld op een saldo van meer-werk 
groot f 7.14. 

t scheidsgerecht wees den aannemer derhalve 
toe: het onbetaald gebleven gedeelte der  aanne-
mingssom ad f 10412.—, verminderd met f 1000. , 
die van den laatsten termij n tot na de tweede op-
levering werd ingehouden f 9412. 
vermeerderd met het saldo der  reke-
ning van meer  en minder  werk ad 7.14 

i4 k v 

f 9419.14 

verminderd met boete wegens te late op-
levering f 600.— 
schadevergoeding voor  het schil-
derwerk als bovenvermeld . . .. 500. 

per  saldo 

.. 1100. 

f 8319.14 

met rente ad 5 pCt. vanaf 24 r  1912 en, 
bracht van de kosten ad f 446. : ' , gedeelte ten 
laste van den aanbesteder  en 1 , gedeelte ten laste 
van den aannemer. 

. t geschil, dat in tegenstelling met de hier-
voren besprokene, slechts door  één scheidsman 
werd berecht, betrof den bouw van een villa. 

r  den aannemer werd gevorderd: 
de laatste termij n der  aannemingssom 
groot f 662.15 
als saldo van de rekening van meer  en 
minder  werk 339.30 

totaal f 1001.45 

e aanbesteder  beweerde nog schuldig te zijn: 
1J. den laatsten termij n der  aannemingssom groot 
2\ als saldo van de rekening meer  en minder  werk 
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f 662.15 
.. 164.66 

te zamen f 826.81 
waarvan hij  meende te mogen aftrekken : 
3°. schadeloosstelling wegens herstellingen in den 
onderhoudstijd, welke de- aannemer volgens het 
bestek verplicht was te verrichten, doch op welk 
punt hij  in gebreke was gebleven f 30 — 
4°. boete wegens te late oplevering der  vill a „  220. .. 250. 

blijvend per  saldo f 576.81 
e scheidsman stelde de rekening van meer  en minder  werk in 

de eerste plaats vast op f 266.87. 
e schadevergoeding groot f 30. wegens herstellingen gedu-

rende den onderhoudstermijn wees hij  den aanbesteder  toe. 
omdat de aannemer na schriftelij k te zijn aangemaand zich 
eerst tot het uitvoeren dezer  werkzaamheden had bereid ver-
klaard , toen de aanbesteder, na het verstrijken van den ge-
geven termijn , order  gegeven had aan andere werklieden deze 
werkzaamheden uit te voeren. 

e aanbesteder  vorderde in de derde plaats boete wegens te late 
oplevering ad f 220. . Tusschen partijen stond vast. dat het werk 
22 dagen te laat was opgeleverd, terwij l bij  de mondelinge be-
handeling kwam vast te staan, dat zoo niet de eenige, dan toch 
de hoofdreden gelegen was in het te laat afzenden van de schoor-
steenmantels door  den onderaannemer. Zonder  twijfe l was de 

aannemer voor  de gevolgen daarvan aansprakelijk, temeer  waar 
het bleek, dat hij  geenszins er  de noodige zorg voor  gedragen 
had, dat de levering door  den onderaannemer tijdiggeschiedde. 
Wettelij k was de aannemer dan ook naar  het oordeel van den 
scheidsman de boete verschuldigd. 
Waar echter  de aanbesteder  zelf tot op het laatste oogenblik 
bereid was geweest de boete te laten vervallen, wanneer  de 
aannemer genoegen wilde nemen met de zijnerzijd s opgestelde 
rekening voor  meer  en minder  werk en de doorhem gevorderde 
schadevergoeding; waar  uit het bovenstaande volgde, dat de 
aannemer naar  billijkhei d met de rekening des aanbesteders 
niet behoefde genoegen te nemen; waar  voorts niet was geble-
ken van eenige financieele schade, die door  den aanbesteder 
tengevolge van de te late oplevering zou zijn veroorzaakt; waar 
eindelijk het aangenomen werk in het algemeen goed en deug-
delijk scheen ten uitvoer  te zijn gelegd, daar  oordeelde de 
scheidsman, naar  billijkheid , dat aan den aannemer slechts de 
helft der  boete ad f 110.— kon worden opgelegd, zoodat den 
aannemer per  saldo werd toegewezen f 789.02. 

e kosten ad f 178.27 werden voor  f125. ten laste van den 
aannemer, voor  f53.27 ten laste van den aanbesteder  gebracht. 

Voor  al deze geschillen werd de beslissing gegeven in den vorm 
van een bindend advies, terwijl , gelijk reeds is gezegd, slechts 
één geschil door  één scheidsman werd behandeld, in tegenstel-
ling met de overige, die berecht werden door  drie arbiters. 
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n den loop van hetjaarwerd slechts eene vergadering gehouden 
van het gewone bestuur, t.w. op 7 Apri l 1913, waarin het jaarver-
slag over  1912 werd vastgesteld en door  den penningmeester  re-
kening en verantwoording werd afgelegd, welke werd goedge-
keurd. n aansluiting aan het in dat jaarverslag vermelde omtrent 
eene met Z.E. den r  van Waterstaat gevoerde correspon-
dentie, werd in die vergadering door  den Voorzitter  gewezen 
omtrent hetgeen, volgens het verslag in de "  door 
Z.E. aan de Staten-Generaal was medegedeeld omtrent zijne 
geneigdheid eventueel van de diensten van den d gebruik te 
maken. 

Aldus vastgesteld op de Vergadering van het Bestuur  van den 
d van Arbitrag e voor  de Bouwbedrijven in Nederland van 

14 Apri l 1914. 

Namens het Bestuur: 

A. G , 

Voorzitter. 

. . A. VA N BOOVEN, 
Secretaris. 

- EN . 
k voor  Timmerlieden door . J. de Groot. Van 

dit boek verscheen in t 1.1. een vierde druk ; de schrijver 
doet deze uitgave vergezeld gaan van een voorbericht, waarin 
de verklarin g te vinden is, dat het boek aan zijn doel heeft be-
antwoord. 

e uiting is bijna voldoende om over  den inhoud het zwijgen 
te bewaren, ware het niet. dat de inhoud tot enkele opmerkingen 
aanleiding geeft; zoo bijv . vinden de constructies volgens de 
fig. 467 en 468 geen toepassing ineer.de fig. 496 tot 504 hadden 
in overeenstemming met den tekst gebracht kunnen zijn, de 
kap volgens fig. 563 is al van bijzondere constructie. 

t hoeveel zorg de inhoud ook behandeld is, nog immer doet 
zich de behoefte gevoelen aan meerder  verband tusschen daad-
werkelijk e uitvoering en theoretische beschouwing. 
Al s handleiding bij  het ambachtsonderwijs zal het waarschijn-
lij k goede diensten bewezen hebben en nog kunnen bewijzen en 
het meest van nut zijn voor  jongelieden. t vak wordt toch in 
hoofdzaak al timmerende geleerd. 

e druk isiflin k en de afbeeldingen zijn duidelijk ; toch werd 
fig. 254 onderste boven geplaatst en heerscht op pag. 125 door 
misdruk eenige verwarrin g bij  de beschouwing voor  den wissel-
regel van het schuifraam.  B. 

toga m . 
Gevraagd wordt wie gemalen witte natuursteen levert. 

m . gg 
 de

Gaarne zag ik onderstaande regelen opgenomen in het Bouw-
kundig Weekblad. 

n ontving ik de door  mij  ingezonden teekeningen ter  mede-
dinging in de prijsvraag k en Predikantswoning"  uit-
geschreven doorBouwkunst en Vriendschap te , terug. 

e groot was echter  mijne verwondering en teleurstelling toen 
ik bij  het openen moest ondervinden, dat bovengenoemde ver-
eeniging al zeer  oncorrect laat omspringen met de stukken haar 
toegezonden. 
All e werkstukken van mij  waren bemorst, gevouwen en ge-
scheurd, wat mij  het idee gaf dat of het bestuur  van Bouwkunst 
en Vriendschap, of haar  gemachtigde(n) het werk van anderen al 
zeer  weinig respecteeren. óf niet met plaatwerk weten om te gaan. 
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Ook ontving ik de gesloten couvert met adres van inzender  niet 
terug. 
Wi l Bouwkunst en Vriendschap 'n goede naam verwerven met 
de door  haar  uitgeschreven prijsvragen dan zal ze ook dit in 't 
vervolg beter  moeten behartigen ; vele mededingers zullen an-
ders haar  'n volgende keer  geen werkstukken toevertrouwen. 
Ook aan niet bekroonde inzendingen kan heel veel tij d zijn be-
steed. 

E E N G

EN S " 

t met inzender  van bovenstaande regelen ten zeerste betreu-
rende, dat zijne inzending Prijsvraag 1913 behoort tot de geluk-
kig enkele inzendingen, die door  het op drie plaatsen des lands 
tentoonstellen, met bijkomend vervoer, geleden hebben, kan ik 
hem de verzekering geven, dat dit feit het bestuur  van Bouw-
kunst en Vriendschap reeds aanleiding heeft gegeven om bij 
volgende prijsvragen de Vereeniging voorstellen te doen de in-
zendingen niet meer  voor  tentoonstelling elders af te staan. t 
zij  mij  veroorloofd hierbij  op te merken, dat de onoordeelkun-
dige manier  van verpakking van vele inzendingen door  inzen-
ders zelf oorzaak is geweest dat enkele dezer  teekeningen of 
beschadigd aankwamen of reeds onvermijdbaar  moesten lijden 
van het ontpakken en in behandeling zijn gedurende de samen-
komsten der  jury . 

 le Secretaris van B. en V.. 
G. . 

. gg 
t 7e . Congres van het . Verband fü r  die 

n der  Technik zal van 12 en 17 Augustus 
1915 in St. Petersburg plaats vinden. Vier  dagen zullen uitsluitend 
gewijd zijn aan de besprekingen over  de belangrijkste vraag-
stukken op het gebied van het materiaal onderzoek. Na het 
congres zullen excursies in d plaats vinden. 

. Te Budapest is de architect Edmond r  ge-
storven, een leidende figuur  in zijn land. j  heeft vele openbare 
gebouwen gezet in Engelsche en Fransche overgangsstijlen, naar 
's lands gelegenheid verhongaarscht. e regeering verzekerde 
hem een nationale begrafenis. Alg. . . 

. 
e r  J. A. G. van der  Steur, Bouwkundig r  is be-

noemd tot buitengewoon hoogleeraar  in de Bouwkunde aan de 
Technische l te . 

1 
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: . , door  J. Gra-

tama e e Werkbund en zijn beteekenrs voor  Ne-
derland — s te Utrecht. Arch. Jan Stuivinga. 
Art . 6 en 9 van de n voor  de Berekening en Uitbetaling 
van het m van denArchitect, door . G . — e Ver-
warmingstechniek in het licht van den tegenwoordigen tij d 
bezien. Prijsvragen. . Berichten. t 
een plaat. 

. 

B . fi 
door  J. . 

E E  EN N -

S VOO . e dagbladen heb-

,ben reeds meer  dan eens berichten gegeven 

'over  de hoogst belangrijke Werkbund-Aus-

stellung, welke op het oogenblik in n wordt ge-

houden. Tevens is zoo juist verschenen het Jahrbuch 

1914 van dezen bond. Onze aandacht wordt dus wel 

bijzonder  op het streven van deze typisch-moderne en 

e organisatie gevestigd. Bij  eenige 

nadere beschouwing blijk t de "Werkbun d deze aandacht 

overwaard. 

Wat toch wil de Werkbund ? g gezegd: een innig 

samengaan van industri e en kunst op moderne wijze; 

d.w.z. de, wat organisatie, technieken kwaliteit betreft, 

hoog opgevoerde industri e niet alleen te doen leveren 

degelijk en goedkoop werk, maar, en dit is het nieuwe 

en belangrijke, ook, wat den vorm betreft, aesthetisch 

goed werk. t gebied van den Werkbund bepaalt zich 

niet alleen tot de industrie, hoewel deze een hoofd-

zaak is; de bond heeft veel eer  een groote kultuurbe -

teekenis, doordat hij  o.a. ook streeft naar  een juiste 

moderniseering van de toegepaste kunsten, dus van 

bouwkunst, de z.g. ingenieurskunst, de kunstnijverheid 

in den ruimsten zin van het woord, de decoratieve 

kunst, enz. 

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 zijn doel en in zijn organisatie is deze Werkbund 

volop modern, daar  dat hij  de vooruitstrevende groote 

krachten op 'sociaal, technisch en artistiek gebied 

bijeen brengt en doet samenwerken, om daarmede op 

juiste, directe en snelle wijze te bevorderen datgene, 

wat wij  zouden kunnen noemen: den stijl van ons 

modern leven. 

Alvorens nu nader  op het wezen van dezen bond en van 

zijn groot-opgevatte tentoonstelling te n in te gaan, 

lijk t het mij  goed eerst in groote trekken uiteen te zetten, 

dat een dergelijke bond in Nederland zeer  wenschelijk 

zoude zijn. 

n de eerste plaats zij  hierbij  herinnerd aan de opleving 

der toegepaste kunsten in de negentiger  jaren ten onzent, 

toen krachti g het nieuwe beginsel van rationalitei t en 

een ernstig streven naar  juiste vormgeving de bouw-

kunst en aanverwante kunsten bezielde. t ware onbil-

lij k van deze eerste pogingen te verwachten, dat zij  volop 

harmonisch werk zouden voortbrengen; maar  erkend 

moet worden, dat toen de grondslag werd gelegd voor 

goede bouwkunst, kunstnijverheid en decoratieve 

kunst. Als men bedenkt, welke vóóroordeelen, welke 

kunstverwarring , welke schijn-kunst op deze gebieden 

op zijde gezet moesten worden door  de pioniers van 

dien tijd , dan krijg t men niet alleen «en groot ontzag 

voor  hun durf en overtuiging, maar  ook voor  hun juist 

inzicht. 

Volgens hun beginselen der eenheid van doelmatigheid, 

constructie, materiaal en vorm, van eerlijkheid, logica 

en karakteristiek , konden de toegepaste kunsten in 

nieuwe en juiste banen zich weer  ontwikkelen. Aan-

vankelijk in lompheid en leelijkheid, die beter  onontwik-

kelde schoonheid te noemen ware, evolutioneerden zij 

zich al spoedig tot zuiverder  juistheid en schooner 

doelmatigheid. 

t zou in alle opzichten wenschelijk zijn, indien door 
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allen, die bij  deze toegepaste kunsten betrokken zijn, 
in de aangegeven richtin g werd doorgewerkt, omdat 
zoodoende niet alleen een ware, maar  ook een volle-
dig moderne en schoone kunst zich verder  zou kun-
nen ontwikkelen. 
En liet aanvankelijk in het begin van onzen eeuw het 
zich aanzien, dat inderdaad dit goede moderne zou 
zegevieren, een blik op het heden is voldoende om ons te 
overtuigen, dat op het oogenblik, tegenover  krachti g 
overtuigden vele weifelaars en reactionairen staan. 
n de bouwkunst en in de kunstnijverheid komt dit het 

sterkst tot uiting in den zucht naar  stijl-namaak: d. w.z. 
niet de zucht om zich zelf te zijn, om eigen tij d en 
leven in kracht en schoonheid te vertolken, maar  de 
zucht om, bij  gebrek aan eigen kracht, gelijk in een mas-
kerade oude schoonheid, oude kunstvormen na te boot-
sen. Talrij k zijn de nieuwe gebouwen in 18de eeuwsche 
stijl : en zelfs voorname bouwwerken, die volop van 
onzen tij d zijn, zooals het modemagazijn h te 
Amsterdam en het nieuwe s van m 
hebben een overwegend historisch karakter . 
Ook de Overheid doet bij  voorkeur  antiquarisch; men 
denke slechts aan den stijl der  openbare gebouwen in 
het algemeen, aan die der n in het 
bijzonder; aan het Nederlandsche paviljoen op de 
Tentoonstelling te Brussel, x en Gent. Gelukkig 
zal het paviljoen op de tentoonstelling te San Fran-
cisco een uitzondering maken. 

Voor  hen, die het wel meenen met de Nederlandsche 
kunst en met de positie van Nederland als kuituur-staat , 
is het van overwegend belang de huidige depressie, 
weifeling en reactie te bestrijden. 
All e kunst wortelt in de samenleving. Vóór alles moet 
de maatschappij  dus gemoderniseerd worden, wil een 
groote moderne kunst mogelijk zijn. e modernisee-
rin g heeft plaats door  den hevigen economischen en 
politieken strij d tusschen de groote groepen der  samen-
leving en tusschen de verschillende naties. 

t ligt niet op onzen weg, hierop nader  in te gaan. 
"Wel moeten wij  nagaan, of het niet mogelijk is in Neder-
land de moderniseering der  toegepaste kunsten te ver-
haasten en te versterken. 

En hierbij  raken wij  het gebrek aan, dat de beweging 
der negentiger  jaren aankleefde, namelijk dat die bewe-
ging, zuiver  en vruchtbaar  in hare beginselen betref-
fende doelmatigheid, constructie, materiaal en vorm 
niet voldoende gebruikt heeft de moderne middelen, 
om haar  doel meer  algemeen te bereiken, d. w. z. 
dat zij  min of meer  verwaarloosd heeft de grootste 
machten : Organisatie en

e moderne beweging was tot heden te individualis-
tisch, te weinig sociaal georganiseerd. 

n stond de kunstnijverheid te veel op het 
oude standpunt van handwerk en negeerde zij  te veel 
de groote beteekenis der  massa-productie. Feitelijk 
was zij  vijandig tegenover  de machine. 
n het midden der  19de eeuw voerden mannen als -

ri s den strij d tegen het verval der  kunstnijverheid, 
waarbij  het goede handwerk in eere werd hersteld, 
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maar waarbij  de machine werd bestreden. e machine 
had het handwerk in het begin der  19de eeuw een doode-
lijk e concurrentie aangedaan; zij  maakte het handwerk 
minderwaardig maar  goedkoop na. t handwerk ver-
minderde; de smaak- en kwaliteit-bedervende machine 
overwon. Ten slotte gaf de machine de bekende prulle-
rige productie. 

s ging nu de machine bestrijden. t was onjuist 
en onmodern; want de machine was en bleef natuurlij k 
de overheerschende meesteres, dank zij  hare economi-
sche voordeelen; modern zou het geweest zijn, wanneer 

s de machine had begrepen niet als een wapen 
tegen hem, maar  als een machtig hulpmiddel ten zijnen 
dienste. 
Ook onze moderne meubelkunst staat voor  het grootste 
gedeelte nog op het verouderde standpunt van . 
Zeker, het handwerk zal steeds zijn groote waarde en 
schoonheid behouden ; maar  wil men werkelij k de ge-
heele samenleving in de gelegenheid stellen, goede, zij 
het eenvoudige meubelen te kunnen koopen. dan moeten 
deze goedkoop zijn en machinaal gemaakt worden. 

e machine is willoos ; zij  maakt wat van haar, binnen 
technische mogelijkheden,verlangd wordt. Welnu, voor 
menig bedrij f in de kunstnijverheid moet de machine 
nog geheel worden ingericht voor  denjuisten en goeden, 
dus schoonen vorm van een machinaal product. 
Naast de machine staat als machtigste factor  de orga-
nisatie. 

Vooral in Nederland is het wel noodig te beseffen, dat 
alleen samenwerking in goede organisatie tot machts-
ontwikkelin g leidt; en dat de groote sociale kracht van 
organisatie benut moet worden om een algemeene 
bevordering van het goede-moderne te verkrijgen . 

, het land van de industri e en van de orga-
nisatie, is ons hierin voorgegaan. t stichtte den "Werk -
bund, d.w.z. een vereeniging van al die machten, die 
de kunstontwikkeling en de kunstproductie verder 
brengen in modernen zin: kunstenaars, industrieelen, 
handelaars, kritic i en sociologen. 

Tot dezenbond behooren vrijwe l alle degelijke industri -
eelen ; wij  vinden er  onder  porcelein- en aardewerk-
fabrieken, marmerindustrieën, electriciteitswerken, 
kunstweverijen, bouwfirma's, lettergieterijen, meubel-
fabrieken, boekdrukkerijen , linoleumfabrieken, papier-
fabrieken, drukkerijen , cement en kunstzandsteen-
fabrieken, enz. enz, verder  architecten, decorateurs, 
kunstnijveren, schrijvers, toonaangevende politici , enz. 

e heer . T. n heeft in 1912 over  de 5de jaar-
vergadering van den "Werkbun d in het Alg. . . het 
een en ander  medegedeeld, waaruit wij  het volgende 
aanhalen: 

n d werd in de industri e de wensch leven-
dig, de karakteriseering van h product als g 
und schlecht"  te logenstraffen; het grof verdienen met 
zulk goed ging niet meer  zoo glad; waar  serieus en op 
groote schaal ook voor  den export werd gewerkt, moes-
ten andere wegen worden ingeslagen. Aan den anderen 
kant was een beperkte groep van uiterst-beschaafden 

niét aanwezig, wél veel nieuw-rijken , én een ge-
lijkmati g ópstrevende, energieke en ernstige massa. 
Voor  een aparte individualistische cultuur  was hier 
geen plaats; de kunstenaars hadden er  den zin niet voor 
kunnen vinden: de aberatie van den . Jugend-Stil"  was 
een vergeefsch zoeken in die richting ! Zooveel te beter 
begrepen zij  toen daarna waar  het dan wèl heen moest: 
alle groote middelen, die onze tij d geeft om te scheppen, 
dienen ten goede gebruikt, niet tegengewerkt te wor-
den: mét machine en grootbedrijf tégen de leelijkheid, dit 
is het parool waaronder  voor  een gezonde moderne 
kunst gevochten kan worden. 

n een organisatie als de „"Werkbund "  daarbij  dan 
van eenig nut zijn? 

s de aanleiding tot de oprichtin g bewijst het! r 
het „Fachverband der "  werden op 

n , toenmaals in 1906 privaat-docent 
in Berlij n en een ijveri g medewerker  aan al de pogingen 
tot opheffing der  technische kunsten, hevige aanvallen 
gericht om wat hij , allicht niet ten onrechte, omtrent 
den algemeenen stand der  qualiteit had geleeraard . . .; 
een kleine groep van kunstenaars, en een van groote 
firma' s ondersteunden hem, en met vrucht; toen werd 
hier  voor  organisatie de kiem gelegd. Van elke groep 
een dozijn, vormden het comité dat later  de oprichtin g 
van den ."Werkbund "  voorbereidde: en op deze basis: 
een gemeenschappelijk werken van ontwerpers, deskun-
digen, industrieelen en handelaars tot veredeling van de 
technische kunsten, is hij  verder  opgebouwd. Tot het 
lidmaatschap wordt men, ev. na aanmelding, uitgenoo-
digd; natuurlij k is de minimum contributi e klein, 
maar  leden als de bekende , 
als de Allgemeine Elektricitat s Ges,, 't , als 
de Norddeutsche d (en van deze soort is er  een 
aantal!) tasten wat dieper  in den zak. Streng omschre-
ven plichten voor  de toetredenden bestaan natuurlij k 
niet, evenmin als eenig voorschrift dat de normale za-
kelijk e ontwikkeling der  firma' s zou kunnen tegenhou-
den : zuiver  op de basis van gezonde business moet het 
goede bereikt worden; alléén bestaat de moreele plicht 
innerlij k én uiterlij k .Qualitatsware"  te maken; echt ie. 
zijn in materiaal en vorm, enz.; ieder  eerlijk werker, 
elke in dien zin „fatsoenlijke "  fabriek hoort er  thuis. Er 
ontbreken in de ledenlijst dan ook zoo goed als geen van 
de vooraanstaande modern-gezinde architecten, noch 
de coripheeën der  kunstnijverheid, en, zooals logisch is, 
zijn ook anderen, belangstellenden, welkom: de liberale 
politicus Friedric h Naumann hoort b.v. onder  de meest 
actieve leden. 

Afgezien nu van de bevordering der  algemeene doel-
einden, zou er, vooral voor  een zaak, weinig reden zijn 
zich aan te sluiten, wanneer geen positieve voordeelen 
te wachten waren: hier  blijk t de waarde van den 
-Werkbund "  eenerzijds als een krin g waar  slechts de 
goede firma' s worden toegelaten, waardoor  de betite-
ling d . W. B."  een directe, en geheel toe-
gelaten, zelfs bedoelde — reclame is; anderzijds als 
middel, in persoonlijke aanraking te komen met de 
kunstenaars, immers zoowel afnemer als werknemer: 

een „arbeidsbeurs"  voor  ontwerpers versterkt de laatst-
genoemde werking nog. Bovendien kunnen algemeene 
vakbelangen direct bevorderd worden door  bijzondere 
acties: zoo werken de behangselfabrieken en de verf-
fabrieken in een commissie samen om een voorlichtin g 
over  licht-echte papieren uit te geven; bij  de totstand-
koming van een algemeene „Farbkarte "  hebben weer 
alle mogelijke bedrijven, evenzeer  als alle ontwerpenden 
belang. 

e zijn wij  reeds op het terrein van het werken 
naar  buiten. Ook hier  zijn de vergaderingen een belang-
rij k middel: door  de openbare lezingen eraan verbon-
den, door  tentoonstellingen, ervoor  georganiseerd, door 
een officieele ontvangst worden de _Werkbund"-ge-
dachten bij  zoo'n gelegenheid een heel eind verder  ge-
dragen, krijgen hunne voorstanders in de betreffende 
stad een blijvende ruggesteun. r  natuurlij k is er 
meer: vlugschriften worden verspreid, publikaties be-
zorgd. Een uitgebreid ondernemen is het uitgeven van 
een , waarvan reeds twee deelen ver-
schenen zijn („Edelsteinen"  en r , bij , 
Stuttgart). Een enorm arbeidsveld ligt zoo goed als 
braak, maar  zal nu worden ontgonnen: de beïnvloeding 
van openbare besturen en lichamen, zoowel binnen-
kamers als in 't publiek. t is het doel, dat op den duur 
de autoriteiten in den „Werkbund "  de vertegenwoor-
diging der  technische kunsten zullen zien, en bij  alle 
mogelijke gevallen zijn raad zullen inwinnen: daarom 
was het een succes, dat in Weenen ook vertegenwoor-
digers zoowel van het t des n als van 
het Pruisische m aanwezig waren, en 
van levendige en stijgende belangstelling blij k gaven. 
Vooral op het gebied der  tentoonstellingen kan een rol 
gespeeld worden: de afdeeling kunstnijverheid in Brus-
sel, zooals men zich herinneren zal, een groot succes, 
werd reeds door  den bond georganiseerd, hoewel 
die toen nog slechts dri e jaren oud was. 
Een zeer  interessant resultaat is geweest de oprichtin g 
van een e Fachschule für , 
samen met het e Verb. f. d. . Unter-
richtswesen", en het .Verband Berliner  Spezialge-
schafte". s een zuiver  practischen weg, door 
tweemaandsche cursussen aan winkelbedienden, die 
uitstallen willen leeren wordt een enorme krin g bereikt: 
den uitstallers, die meest smaak hebben, maar  aan over-
laden en ondecoratieve etalages gewend zijn, worden 
elementaire begrippen over  kleurverhoudingen, vlak-
en ruimteverdeeling bijgebracht,; in' t algemeen goede 
beginselen gepredikt, en men bereikt zoo tévens den 
winkelier , én het publiek, dat er  zéér vatbaar  voor  is. 

r  etalage-wedstrijden, waarvan de .Werkbund"  de 
organisatie dan ook niet beneden zijn waardigheid vindt, 
wordt deze werking dan weer  versterkt, die natuur-
lij k wel eens reactie oproept, maar  toch langzaam zal 
dóórdringen." 

Zooals gezegd heeft het boven aangehaalde betrekking 
op de jaarvergadering in 1912. s heeft de Werk-
bund niet stil gezeten en heeft hij  de groote Werkbund-
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Ausstellung voorbereid, die nu in n wordt gehou-
den. Uit de Tentoonstellings-circulaire nemen wij  het 
volgende over: 

e tentoonstelling wil aantoonen, wat de e in-
dustrie in samenwerking met de kunst kan voortbren-
gen. e gedachte van den n Werkbund, het 

e werk door  verbetering van de kwaliteit en 
door  ontwikkeling van den vorm te veredelen, zal op 
juiste wijze getoond worden. Zin voor  kwaliteit en ge-
voel 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  standvastig gemaakt 
worden, terwij l zij  ook in de kringen van hen gewekt 
moeten worden, die heden nog ver  af staan. 

e tentoonstelling moet in ruime kringen het bewust-
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 "Werkbun d 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: 
. 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 -
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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 onderdeelen 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; ƒ. Fabriek, Werkplaats en Bureau; 
g. t in ; h. 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 en bouw-
advies). 
V .  opvoedingsmethoden. 

. Het Oostenrijksche Huis. 
Al s tentoonstellingsvoorwerpen moeten verder  de vol-
gende gebouwen worden beschouwd: 1. Feesthuis; 
2. Theater; s ; . 

Wi j  zouden het hierbij  kunnen laten, want de conclusie 
ligt voor  de hand. Wat d reeds voor  10 jaar 
deed, blijk t in Nederland nu ook een gebiedende eisch. 
Wel zijn in d de omstandigheden anders, wel 
heeft de Werkbund-actie daar  tot stevigen kern de 
strij d van de e groot-industri e om de Wereld-
markt , en wel is de industri e van Nederland beschei-
dener, maar  ook bij  ons is het oogenblik gekomen voor 
een stelselmatige en alzijdige organisatie der  goede, 
moderne krachten op artistiek en economisch gebied. 
Ook wij  beseffen dat het ongeordende en het gemis aan 
voldoende samenwerking tusschen die krachten Ne-
derland te weinig vooruitbrengt. 
Ook bij  ons zijn er  velen op allerlei gebied die gaarne 
hun beste krachten willen wijden aan het vooruitstu-
wen van Nederland. 
Ook bij  ons willen de beste krachten der  industri e voor-
waarts en willen zij  naast goede kwaliteit den juisten, 
d.w.z. den modernen vorm geven, dus datgene voort-
brengen, wat den ontwikkelden modernen geest voldoet. 
En wat de arstistieke krachten betreft, door  de vooruit-
strevenden onder  hen wordt reeds sedert jaren een 
hardnekkigen strij d gestreden tegen doodestijlnamaak, 
tegen artistieke leugen, tegen onechtheid, tegen al dat-
gene wat de gezonde en krachtige ontwikkeling van eigen 
kunst, d.w.z. van de kunst, belemmert. 

Voortdurend wordt er  naar  gestreefd, de bestaande en 
de nieuwe materialen, die de techniek voortbrengt, 
stijlvol , dus naar  eigen karakter  en in eigen vorm, toe 
te passen; bijv : linoleum als linoleum en niet als een 
nagemaakte parketvloer; kunstzandsteen als kunst-
zandsteen en niet als nagemaakte zandsteen; gewa-

pend beton in zijn eigen groote hoedanigheden en zijn 
eigen typeerende vormen, enz. 
Onze moderne tij d met zijn verhoogdintellectueel inzicht 
en zijn diepere stijlcritie k stelt ons bij  onze snelle cultuur -
ontwikkelin g voor  tallooze vraagstukken en voor  tallooze 
vernieuwingen van verouderde kunstopvattingen. Wij 
noemen slechts de reusachtige utiliteitswerken als sta-
tions, bruggen, enz., die vroeger, als niet behoorende tot 
de .Schoone Bouwkunst"  aesthetisch verwaarloosd 
werden, maar  die nu ten volle als schoonheidsobjecten 
worden behandeld; de automobielen, de locomotieven, 
de electrische trams, de aspecten der  straten, de steden-
bouwkunde, de architectuur, de ruimtekunst, de meubel-
kunst, het drukwerk , de reclame plaat-kunst, het mo-
derne tooneel, kerkhofkunst, ziedaar  een reeks van 
onderwerpen, voor  de vuist weg opgesomd, welker  ver-
betering sneller  en intensiever  kan geschieden. 
Ondanks zijn begaafdheden is Nederland in vele op-
zichten nog achterlijk . Te veel teert Nederland op zijn 
ouden roem, teveel lijk t het een land, waar  na den gou-
den eeuw niets meer  werd voortgebracht, dat op de 
hoogte van zijn tij d was. 

En zoo staat, boven het direct - practische en econo-
misch — nuttige de groote beteekenis van een Neder-
landschen Werkbond: de krachtige moderniseering van 
Nederland. 

t is de plicht der  vooruitstrevende modernen, zich te 
vereenigen in een Nederlandschen Werkbond, opdat het 
achterlijk e in onze cultuur  worde geweerd, en Neder-
land in moderne beschaving weer  mede vooraan korae 
te staan in de ri j  der  naties. 

 6 EN 9 N VOO E 
G EN G VAN T 

 VAN N . 

m 
|e k en het Gerechtshof te Amsterdam 
werden onlangs geroepen beslissing te geven 
over  eene declaratie van een archtitect. 

j  kwamen twee punten aan de orde. 
die ten nauwste in verband staan met de toepassing der 
.regelen voor  de berekening en uitbetaling van het 
honorarium van architecten". 
Tot goed begrip van het onderwerpelijke geschil is het 
noodig de feitenkortelij k te vermelden, die daaraan ten 
grondslag liggen. 
Een architect in een der  provinciesteden werd aan-
gezocht meerdere perceelen in verschillende plaatsen 
te gaan opnemen, daarin opmetingen te doen, te trach-
ten die perceelen te koopen, met de uitgesproken bedoe-
ling van den patroon, opdrachtgever, om door  dien ar-
chitect in de plaatsen, waar  hij  tot aankoop van een of 
meer  perceelen mocht besluiten, winkelhuizen te laten 
bouwen en aan dien architect daarover  de architectuur 
op te dragen. 
Achtereenvolgens had de architect 30 perceelen opge-
nomen, opgemeten, kortom alles gedaan, wat als voor-
bereidende werkzaamheden kon worden beschouwd 
voor  den eventueelen b x u . E-i dwv in die plaits:n 

geen makelaars bestaan, strekte de voorloopige arbeid 
van den architect zich ook wel uit tot datgene, wat niet 
in den strict engen zin van het woord tot des architect's 
werkkrin g kan gerekend worden te behooren. 
Eindelij k bepaalde zich de keus van den opdrachtgever 
tot 2 in diverse plaatsen gelegen perceelen, welke wer-
den aangekocht, en aan den architect werd de archi-
tectuur  der  te bouwen winkelhuizen opgedragen. 
Omtrent het honorarium werd in afwijkin g van de be-
rekening volgens de honorariumtabel overeengekomen, 
dat daarvoor  zou worden betaald 5 0

 0 van het begroo-
tingscijfer. 
Nadat de architect reeds bezig was uitvoering te geven 
aan de hem verstrekte opdracht, ontstond tusschen den 
architect en den opdrachtgever  een verschil en wilde de 
opdrachtgever  hem noodzaken het werk met een ander 
architect te zamen uit te voeren, er  bijvoegende, dat hij 
zich omtrent de verdeeling van het honorarium met dien 
anderen architect zou hebben te verstaan. 

e architect weigerde dit. 

p werd de gegeven opdracht ingetrokken, en een 
ander  architect met de architectuur  over  dien bouw 
belast. 
Nadat dit was geschied diende de architect zijne reke-
ning in en wel: eene specifieke rekening voor  al de door 
hem verricht e werkzaamheden vóór dat hem de op-
dracht tot de architectuur  over  de 2 later  gekochte per-
ceelen was verstrekt, welke rekening was opgesteld 
volgens artikel 6 alinea 3 van de honorariumtabel, en 
eene ad 5 "/,, over  f 28.500.— krachtens overeenkomst: 
Tot zoover  de feiten. 

e tweeledige vordering werd door  den gedaagde be-
streden. 
Tegen de eerstgenoemde vordering stelde gedaagde de 
volgende verweermiddelen. 
a. ) Eischer  had de op die rekening voorkomende werk-
zaamheden niet verricht als architect, want de meeste, 
zoo niet alle, der  daarop vermelde werkzaamheden 
konden evengoed verricht worden door  een timmer-
man, althans door  ieder  ander  bouwkundige, zonder 
dat daarvoor  eenige, ja zelfs de minste architectonische 
kennis noodig was ; 

b. ) Eischer  had geen recht voor  die werkzaamheden 
iets in rekening te brengen, daar  hij  zijne belooning 
daarvoor  zou hebben gevonden in de architectuur  over 
de beide perceelen, tot welker  bouw later  besloten 
werd; 
c. ) n elk geval is hier  niet van toepassing artikel 6 
alinea 3, maar  artikel 6 alinea 1 van de honorarium-
tabel voor  bouwkundige werkzaamheden. 
All e 3 verweermiddelen bevatten eene principieele be-
strijding , waarvan de kennisneming, en de daarop ge-
geven rechterlijk e beslissing, voor  heeren architecten 
mij  van groot belang schijnt. 
Zonder  in details te treden, zal ik de beslissing van 

k en f op de bovenaangegeven verweer-
middelen gegeven, mededeelen. 

e k overwoog o.m.: 
„da t gedaagde stilzwijgend goedvindende, dat door 
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s te Utrecht. Plan Beganegrond en verdieping. Schaal 1 op 250. Arch. Jan Stuivinga. 

j  tot bevor-
dering der  bouwkunst 
-vastgestelde regelen voor 
„d e berekening van het 
„honorariu m van archi-
tecten, en tusschen par-
-tijen in confesso is, dat 
-deze bepalingen in het 
..algemeen voor  aan archi-
tecten opgedragen werk-
-zaamheden de juiste 
-maatstaf aangeven, ter-
„wij l eischer  voor  werk-
-zaamheden niet in de 
„tabe l vermeld, volgens 
-hem naar  gebruik en bil -
.lijkhei d bedragen heeft 
-gebracht"; 
-dat gedaagde bestrijdt , 
„da t de derde alinea van 
„artike l 6 van bedoelde 
-tabel in deze van toepas-
s i n g zou zijn, maar  de 
-eerste alinea van bedoeld 

-eischer  werkzaamheden worden verricht,'di e specifiek 
-behooren tot de bemoeiingen van een architect, geacht 
„moet worden die werkzaamheden te hebben doenver-
.richten door  den architect in diens kwaliteit"  ; 
-dat het der k bij  inzage der  specificatie aan 
-het hoofd der  dagvaarding vermeld, is gebleken, dat 
-vele der  daargenoemde werkzaamheden, onder  laatst-
-bedoelde categorie vallen, in verband met de tusschen 
-partije n vaststaande omstandigheid, dat het onder-
.zoek der  panden plaats greep met het oog op eene aan-
.staande verbouwing tot een winkel in den specialen 
-trant , dien gedaagde wenschte, terwij l hierbij  in het 
-oog moet worden gehouden, dat de specificatie behelst 
„eene opsomming van werkzaamheden verricht ten op-
„zicht e van die verschillende panden, en wanneer  zal 
„vaststaan, dat enkele dier  werkzaamheden slechts 
-door  een architect in zijne kwaliteit kunnen zijn ver-
-richt , moet worden aangenomen, dat alle met goed-
vinden van gedaagde ten opzichte daarvan verrichte 
„werkzaamheden aan eischer zijn opgedragen in zijne 

„kwaliteit  van architect"; 

„da t onder  de in de specificatie genoemde werkzaam-
„heden voorkomen opmetingen en opnemingen, ten aan-
„zien van sommige panden nog het maken van platte 
„gronden, bestudeering der  inrichting , globale bereke-
„nin g voor  het nieuw te bouwen winkelhuis, waarde-
- schatting, bezichtiging van het pand, en al deze werk-
zaamheden in verband met voormeld plan om een 
„nieuw e winkel te doen inrichten, geacht moeten zijn 
.werkzaamheden welke slechts door eischer in zijn 

„kwaliteit  van architect kunnen zijn verricht". 

„da t wat betreft de vraag, wat door  eischer  voor  deze 
„werkzaamheden in rekening mag worden gebracht 
„word t opgemerkt, dat eischer, voor zoover zulks moge-

lijk  was, zijne berekening doet steunen op de door  de 

316 

-artike l zou moeten zijn toegepast; 
„da t in artikel 6 alleen onderscheid wordt gemaakt 
-tusschen werkzaamheden verricht ten opzichte van 
„bouwwerken , welker  uitvoering tveZ en welker  uitvoe-
„rin g niet aan den architect zijn opgedragen, en de le, 
„2e en het begin der  3e alinea betrekking hebben op de 
„eerst bedoelde categorie, terwij l het einde der  3e alinea 
„doel t op werkzaamheden, die geen betrekking hebben 
„o p een bij  den architect in uitvoering zijnd werk; 
„da t de werkzaamheden in het onderhavige gedingom-
„schreven derhalve vallen onder  de laatstbedoelde ca-
„tegori e en eischer  mitsdien gerechtigd is de bedragen 
„i n rekening te brengen genoemd in artikel 6 alinea 3, 
„terwij l de k ook de posten, welke niet vol-
„gens de honorariumtabel konden worden berekend, 
„al s daarin niet vermeld, als: bemoeiingen voor  het op-
„maken van huurovereenkomsten, ontvangen en schrij-
„  ven van brieven enz., billij k acht met he t oog op de -
„schappelijk e positie van eischer, dat wat in het alge-
„meen de bestrijding van gedaagde betreft, dat eischer 
„geen loon zou toekomen, daar  de usance medebrengt, 
„da t voor  dergelijke werkzaamheden alleen dan loon 
„word t betaald, wanneer  eenig resultaat wordt ver-
„  kregen, moet worden opgemerkt, dat ook wanneer geen 
„resultaat verkregen zou zijn, toch loon ex aequo et bono 
„verschuldigd is, daar  het hier  geldt huur  en verhuur 
„va n diensten, waarvoor  loon verschuldigd is, tenzij 
„mocht blijken , dat partijen anders zijn overeengeko-
men, en dit loon naar  gebruik en billijkhei d moet wor-
„den vastgesteld". 

Op de hierboven aangehaalde overwegingen heeft de 
, behoudens enkele op de specificatie voor-

komende posten, de vordering van den eischer, archi-
tect, toegewezen en den opdrachtgever, bouwheer, tot 
betaling veroordeeld. 

s te Utrecht. Architect Jan Stuivinga. 

°or l bij  hel Bouwkundis Werkblad van 27 Juni 1914 No. 2f>. 
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s te Utrecht. West- en Zuidgevel. Schaal 1 op 250. 

f heeft, zij  het meteenekleinewijziging in 
de motiveering, het vonnis der k bekrachtigd. 
Bij  de 2e vordering werd geeischt, zooals hierboven 
reeds is opgemerkt, betaling van 5 °/0 honorarium over 
ƒ 28.500.— 

t standpunt van eischer  en gedaagde was ook, wat 
deze vordering betreft, geheel tegenovergesteld. 
Eischer, architect, grondde zijne vordering op de hem 
opgedragen architectuur  over  den bouw van twee win-
kelhuizen, waarbij  het honorarium niet zou worden be-
rekend naar  de regelen van de honorariumtabel, dus 
naar  gelang van de bouwsom en in verband met het door 
hem, voor  de berekening van het honorarium, verricht e 
deel zijner  werkzaamheden, maar  was vastgesteld op 
een vast percentage, in eens af, van 5 °/o, dus op eene 
overeenkomst a forfait , en hoewel niet betwistende het 
recht van den opdrachtgever, bouwheer, om de over-
eenkomst vóór de voltooiing te doen beëindigen, stelde 
hij  daartegenover, dat gedaagde echter  door  de over-
eenkomst, zooals door  hem met eischer  was getroffen, 
in elk geval tot betaling van de overeengekomen 5°/0 

honorarium gehouden was, ongeacht of deze ten einde 
toe, edoch buiten schuld en nalatigheid van den archi-
tect, was volbracht. 

, zoo stelde eischer, gij  bouwheer  hebt met mij  ar-
chitect, met terzijdestelling van de honorariumtabel, 
eene overeenkomst aangegaan voor  een vast percentage 
voor  den geheelen bouw; gij  zijt dus jegens mij  tot beta-
ling van dat vaste percentage onder  alle omstandigheden 
gehouden. Gij  kunt u natuurlij k van mij  losmaken, als u 
dit zal goeddunken, maar  met de door  mij  getroffen re-
geling omtrent het honorarium, die bovendien alleen in 
uw belang en ten uwen faveure is geschied, daar  de 5°/0 

gaat beneden het bedrag, dat gij  percentsgewijze zoudt 
hebben te betalen gehad bij  de toepassing van de regelen 
der honorariumtabel, hebt gij  de goede en kwade kan-

Architect Jan Stuivinga. 

sen aanvaard, en gij  zult dus nimmer kunnen volstaan 
met mij  te betalen, wat gij  mij  bij  opzegging der  over-
eenkomst vóór de eindvoltooiing zoudt hebben te beta-
len gehad, zoo ik voor  u werkzaam ware geweest vol-
gens de regelen van de honorariumtabel. 

k en f hebben die leer  van eischer  niet aan-
vaard, doch deze vordering slechts toegewezen tot 
het door  gedaagde aangeboden bedrag, t. w .1° over 
ƒ28 .500 . -- - - ƒ 2 8 5 . —. 
Gedaagde was tot dit aanbod van 1° c over  ƒ 28.500. 
gekomen, door  aan te nemen het door  hem opgegeven 
kostencijfer  van onder  leiding van een ander  architect 
later  uitgevoerden bouw der  2 winkelhuizen. 
Eischer, die aanvankelijk de kosten van dien bouw had 
begroot op ƒ16.500. en ƒ13.500, , en dus 5° c over 
ƒ30.000. —ƒ1500. bij  dagvaarding had gevorderd, 
heeft in den loop van het proces zijne vordering ver-
minderd met 53/0 over  ƒ1500. , dus met ƒ 75. - -, zijnde 
het verschil tusschen/30.000. en ƒ28.500. , daar  ge-
daagde betwistte de begrooting van eischer  ontvangen 
te hebben. 

k en f nemen beiden aan, dat ten processe 
vaststaat, dat aan eischer  door  gedaagde de opdracht 
tot het bouwen van twee winkelhuizen was gegeven. 

e k zegt dat deze opdracht echter  niet eene 
definitieve opdracht was, omdat „door eischer  niet is 
-beweerd dat de kostenbegrooting der bouwwerken aan 
-gedaagde was ingezonden en door  dezen was goedge-
„keurd ; hieruit volgt, dat de prij s voor  welke de bouw-
.werken zouden worden uitgevoerd nog niet vaststond 
.zoodat, zoolang de begrooting niet was goedgekeurd, 
.van een definitieve opdracht geen sprake kon zijn, en 
„d e schriftelijk e opdracht, waarvan hier  sprake is, niet 
„ander s kan beteekenen, dan dat die opdracht werd ge-
-geven onder  voorbehoud en voor  het geval de kosten-
.begrooting zou zijn goedgekeurd." 

317 



Na dit voorop te hebben gesteld, en daaruit de gevolg-
trekkin g te hebben gemaakt, dat de overeenkomst, 
waarop eischer  zijne vordering deed steunen, niet vast-
staat, zegt de , dat evenwel wel vaststaat, 
dat eischer  toch iets heeft gedaan; dat gedaagde, het-
geen door  eischer  is verricht , wil zien aangemerkt als 
een voorloopig ontwerp, en „n u eischer  de door  hem 
„gemaakte begrooting niet heeft overgelegd, en bij 
„ontkenteni s door  gedaagde geen bewijs heeft bijge-
„bracht , die kostenbegrooting te hebben gemaakt, 
„i n deze niet verder  kan worden gegaan, dan de er-
„kenteni s van gedaagde, hetgeen den eischer  recht 
„geeft op vergoeding daarvoor  bij  de honorariumtabel 
„vastgesteld." 
Volgens die tabel zou eischer, althans volgens de -
bank, te vorderen hebben naar  de 2e klasse, 1"  <> voor 
werken tot een bedrag van/10.000.— a/15.000. —, en 
ƒ0.84 "o voor  werken tot een bedrag van j 15.000.— tot 
/ 22.000. , en zou hij  dus hebben te vorderen/ 273.60, 
doch nu gedaagde bij  conclusie van antwoord reeds 
zich had bereid verklaard 1»» van ƒ28,500. —ƒ285. 
te betalen, moest hij  dus tot betaling van dat bedrag 
jegens eischer  worden veroordeeld, gelijk dan ook ge-
schiedde. 

t f vereenigde zich met de beslissing der -
bank omtrent deze vordering en motiveert zijne beslis-
sing met een beroep op en verwijzing naar  artikel 9 van 
de "  na vooraf te hebben gezegd, dat als vast-
staande moet worden aangenomen, dat in afwijkin g 
van het gewone tarief, gecontracteerd was voor  5 o/o. 
Na dat beroep en die verwijzing op artikel 9 van de 

"  laat het f volgen: 
„da t uit niets blijkt , dat partijen ook van dit artikel 
„hebben willen afwijken, en dit uit het enkele feit van 
..contracteeren over  een vast percentage voor  den ge-
„heelen arbeid niet volgt" ; 
„da t het totaal percentage voor  een bouwwerk van de 
„2e klasse is samengesteld uit diverse onderdeden, en 
„hieruit , in verband met den inhoud van artikel 9 volgt, 
„da t een bouwheer  en een architect gerustelijk voor-
„loopig e besprekingen kunnen voeren en laatstgenoemde 
„zelf s tot de uitvoering van de werkzaamheden kan 
„overgaan, zonder  dat de bouwheer  verplicht zal zijn 
„het geheele percentage te betalen, noch de architect 
„bloo t staat aan het gevaar, dat, wanneer  hem de defi-
„nitiev e opdracht, om volgens bestek en begrooting, het 
„wer k uit te voeren, onthouden wordt, hij  op geenerlei 
„loo n aanspraak zou kunnen maken ; 
„da t dus de onderhandelingen tusschen bouwheer  en 
„architec t voor  tusschentijdsche beëindiging vatbaar 
„zijn , met afrekening alsdan volgens vooraf te becijferen 
„bedragen en dit alleen uitzondering lijd t in het geval 
„va n het tweede lid van het artikel 9, wanneer, door 
„het ter  hand stellen van het ontwerp aan een ander 
„architec t ter  uitvoering, de eerste architect op onbil-
„lijk e wijze van de vruchten van zijn intellectueelen 
„arbei d zou worden beroofd; 

„da t het nu aan partijen vrijstaat , in plaats van het 
„totaal-percentage volgens de tabel, een ander  percen-
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„tag e te kiezen, hetzij  lager, hetzij  hooger, wegens de 
„bijzonder e omstandigheden van het werk; 
„da t het echter, zonder  meer, niet aannemelijk is, dat 
„d e bouwheer, door  zulk een afwijkin g van het tarief, 
„afstand zou doen van zijn voormeld recht hem bij  ar-
„tike l 9, le lid toegekend, terwij l ten processe generlei 
„omstandigheden gebleken zijn, waaruit zulk een af-
„stand zou voortvloeien;" 
„da t een stilzwijgend opnemen der  voorwaarde, t.w. 
„da t in elk geval en onder  alle omstandigheden de over-
„eengekomen 5 / ten volle zou moeten worden betaald, 
„door de vermindering der  percentage, door  partijen 
„nie t kan zijn bedoeld, en ook niet in de voormelde 

"  ligt opgesloten; 
„da t dus slechts een recht op 1 c / 0 van de bouwsommen 
„ka n worden aangenomen, nu zooals de k 
„met juistheid besliste alleen vaststaat, dat een voor-
„loopi g ontwerp is ingeleverd, terwij l het bestek en de 
„begrootin g nog niet geheel gereed waren en de ge-
daagde zich daarmede dus nog niet had vereenigd; 
„da t dus aangenomen moet worden, dat bij  gedeeltelijke 
„voltooiin g van de begonnen werkzaamheden, de af-
„zonderlijk e percentages volgens de tabel bleven gelden, 
„en de overeengekomen afwijkin g slechts betrof het in 
„d e plaats stellen van 5 °/0 voor  6.60 1 'e in geval van 
„volledig e uitvoering der  werkzaamheden"  ; 

t hierboven medegedeelde arrest, dat ten opzichte 
van de 2e vordering zeer  uitvoerig is gemotiveerd, gaat 
m.i. uit van de vicieuse grondstelling, dat ook, waar 
eene overeenkomst, gelijk hier  het geval was, met af-
wijkin g van artikel 9 der "  was aangegaan 
voor  eene vaste percentage in eens af, de splitsing der 
onderdeden van de door  den architect verrichte werk-
zaamheden, volgens gemeld artikel 9 van toepassing 
blijft , tenzij  bij  het aangaan der  overeenkomst uitdruk -
kelij k te dien opzichte anders is bepaald. 

t f zegt, dat „een stilzwijgend opnemen dier  voor-
waarde", d.i buiten effect stellen der  splitsing van ar-
tikel 9, door  partijen niet kan zijn bedoeld, en ook niet 
in de voormelde "  ligt opgesloten. 
Waarom niet? t de bedoeling niet juist duidelij k 
opgesloten in de overeengekomen vermindering van het 
percentage? 

Wat is die overeenkomst van 5 anders als eene af-
wijkin g van artikel 9? En waarom zal die dan slechts 
voor  een deel, en niet voor  het geheel worden aange-
nomen? Zeker  zal moeten worden toegegeven, dat zoo-
wel de opdracht door  den architect aanvaard volgens 
artike l 9, als die volgens het honorarium tegen eene 
vaste percentage in eens af, hier  5 ° 0 , ten alle tijd e kan 
worden beëindigd, maar  in de gevolgen zal dit bij  de be-
rekening van het honorarium een groot verschil geven. 
n het eerste geval zal de honorariumberekening ge-
schieden naar  het verrichte werk, omdat dit is de uit-
gedrukte wil van partijen ; in het tweede geval daaren-
tegen heeft de wil zich niet gericht op de splitsing naar 
gelang van het verrichte werk, maar  op den geheelen 
arbeid, om het even of die al of niet is volbracht. 
n het eerste geval vormt ieder  deel van het werk, vol-

gens de splitsing in artikel 9 der , eene afzon-
derlijk e overeenkomst; in het tweede geval is er  slechts 
eene overeenksmst voor  het geheel. 

e k gewaagt van eene niet definitieve op-
dracht. Ook dit acht ik onjuist. Zelfs al zou, wat door 
den architect was ontkend, de begrooting nog niet aan 
den bouwheer  zijn medegedeeld vóór de intrekkin g der 
opdracht, dan toch was er  eene overeenkomst van 5 °j, 
honorarium. s op het oogenblik, dat de architect 
aan het werk gaat, teekeningen maakt enz., gelijk ten 
processe vaststond door  hem te zijn gedaan met mede-
weten van den bouwheer, handelt hij  ingevolge diens 
opdracht. 

e hier  behandelde beslissingen van k en f 
bevatten een leering en eene waarschuwing. 
Een leering, dat zoo een architect bouwkundige werk-
zaamheden verricht met betrekking tot niet bij  hem in 
uitvoering zijnd werk, hij  bevoegd is die werkzaam-
heden te berekenen naar  en volgens artikel 6 alinea 3, 
zelfs al vallen niet al die werkzaamheden elk afzonder-
lij k onder  die, welke des architect's zijn, indien slechts 
kan worden aangenomen, dat zij  door  hem zijn verricht 
in zijne kwaliteit als architect met het oog op een uit te 
voeren bouw. 
Eene waarschuwing, om zoo een architect zich laat 
overhalen af te wijken van de honorariumtabel, en zich 
met een minder  percentage tevreden stelt, dan hem 
volgens die tabel zou toekomen, hij  zorge, dat uitdruk -
kelij k wordt bepaald, dat de overeengekomen vermin-
derde percentage in elk geval geheel zal verschuldigd 
zijn, ook al maakt de bouwheer  vóór de voltooiing van 
den geheelen arbeid gebruik van zijn recht tot beëindi-
ging der  overeenkomst door  opzegging. 
A l handhaaf ik ten volle hetgeen door  mij  tegen de 
medegedeelde rechterlijk e beslissingen is aangevoerd, 
toch blijf t waar  het bekende spreekwoord: 

e zich aan een ander  spiegelt, spiegelt zich zacht. 

, Juni 1914. . G . 

d e v e r w a r m i n g s t e c h n i ek i n h et 
l i c h t van den tegenwoord igen t i j d 
bezien. *) 

evolg gevend aan een door  belanghebbenden bij 
de Centrale Verwarniingsindustri e uitgesproken 
wensch, heb ik in opdracht onzer  Vereeniging deze 
brochure samengesteld aan de hand van eene , 
uitgesproken door  Professor . . . op 

het e Congres „fü r g und , in 1913 te n 
gehouden. 

Na bekomen machtiging van dien grijzen redenaar, wiens per-
soon en arbeid ook ten onzent in hoog aanzien stond, ontving ik 
met leedwezen het bericht van zijn overlijden op 18 Februari 

' 1.1., en acht het hier  de plaats om zijn verscheiden eerbiedig te 
herdenken. 
Prof. s naam zal bij  allen die tot de Verwarmings-in-
dustrie in verbinding staan, of zullen komen te staan, in eervolle 
herinnering blijven. e nuttige plant der  Centrale Verwarmings-
industri e en der  Ventilatietechniek heeft Prof. i niet 

*) Op verzoek van de Ned. Vereeniging voor  Centrale e 
wordt deze brochure in liet B. Weekblad afgedrukt. 

enkel wetenschappelijk gekoesterd en gekweekt, doch hij  is ook 
practisch werkzaam geweest om haar  te doen gedijen, en haar 
bruikbaarhei d voor  maatschappelijke doeleinden te bevorderen. 
Prof. l is een dier  mannen geweest waarvan kan gezegd 
worden dat hij  heeft nagelaten: ..footprints on the sands of time" . 

e zijn voorbeeld ook in Nederland tot navolging prikkelen. 

e bedoeling van de uitgave dezer  brochure is. het zonder  twijfe l 
rijp e oordeel van een der  meest ervaren deskundigen op het ge-
bied der  Centrale Verwarming, in ruimen krin g bekend te ma-
ken nu er  symptomen zijn die er  op wijzen, dat men te onzent 
stappen gaat nemen in eene richting , die Prof. , en wij 
met hem, niet aanbevelenswaardig achten voor  eene gezonde 
ontwikkelin g der  verwarmings-industrie. 

Niet tegen bepaalde personen is ons optreden ten deze gericht, 
alleen tegen een stelsel. Ook zij  uitdrukkelij k vermeld dat geen 
eigenbelang van verwarmings-fabrikanten. doch uitsluitend hun 
liefde voor  het vak dat zij  uitoefenen, de reden vormt waarom 
zij  hunne medewerking tot de uitgift e dezer  brochure hebben 
verleend. 

n dit licht beschouwd, beveel ik de lezing der  volgende blad-
zijden reverentelijk bij  U aan. 

Namens de Nederlandsche Vereeniging voor 
Centrale Verwarmings-industrie. 

. J. E . Secretaris. 

Amsterdam, t 1914. 

E
in het licht van den tegenwoordigen tijd bezien. 

t verwarmen van gebouwen, wanneer  klimatologische om-
standigheden dit eischen, onverschillig of zij  Woonhuizen, 
Villa's . Ziekenhuizen of Fabrieken heeten, is een onderwerp dat 
in den tegenwoordigen tij d opvallend op den voorgrond dringt . 
Niet ten onrechte voorwaar, want met voeding, kleeding en wo-
ning heeft verwarming gemeen, dat zij  moet berusten op een 
hygiènischen grondslag en aan de hygiene wordt thans gelukkig 
meerdere aandacht geschonken dan in een tijdvak , dat het onze 
onmiddellij k voorafgaat. 

e Centrale Verwarming eischt voor  zich het recht op van be-
vorderlij k te zijn aan de hygiene, terwij l zij  tevens in staat is een 
gevoel van welbehagen op te wekken bij  de bewoners van ver-
trekken, de zieken in de ziekenzalen, de noeste arbeiders in de 
werkplaatsen, waar  zij haar  scepter  zwaait. Zij  toch geeft geen 
verzengende hitte op één plek in de kamer waar  het in tegen-
overgestelde hoeken ijzig koud kan wezen, zij  verbrandt, mits 
ondersteund door  doelmatige ventilatie en bij  goeden aanleg der 
verwarming, de kostbare zuurstof niet uit de verwarmde ver-
trekken, zij  zweept geen wolken asch en kolengruis op, doch 
biedt juist verdeelde warmte, doet aan de ademhalingslucht 
geen schade en verbant het rij k van kolen en asch naar  een kel-
der  waar  deze geen schade kunnen aanrichten, noch aan de ge-
zondheid der  bewoners, noch aan hunne omgeving. 

n valt weinig te zeggen, of het moest zijn de derving van 
een gezellig „hoekj e bij  den haard" , waarvan ongetwijfeld poëzie 
en bekoring uitgaat h andere tijden andere zeden en het 
verkrijge n van gezellige huiselijkheid is zeer  goed te bereiken, al 
zitten we dan ook niet in het hoekje bij  een rookenden haard. 
Geen wonder  dus dat de centrale verwarmings-industrie zich 
het veld harer  bemoeiing schier  bij  den dag ziet uitbreiden, waar-
van het logische gevolg is dat hare ervaring toeneemt tezamen 
met haar  streven om vroeger  gepeilde klippen te ontzeilen en 
zoo min mogelijk op nieuwe gevaarlijke plekken te stranden. 
Prof. , de man aan wien de wetenschappelijke Centrale 
verwarniingsindustri e groote verplichting heeft, zeide op het 
laatst gehouden Congres für g und g te Coin a. . 
gehouden: „wanneer ik straks zal spreken van zaken waarnaar 
nog te streven valt. kan het den schijn wekken alsof onze indus-
tri e nog in de windselen ligt. t dit niet het geval is. weet echter 
een ieder  die van ons vak eene ernstige studie gemaakt heeft. k 
onthoud mij  van de groote trom te roeren en de resultaten die 
wij  bereikt hebben te roemen ; wél wil ik verklaren dat wij  niet 
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voldoening op de ontwikkeling onzer e kunnen terug-
zien". 

j  bekruipt de lust om Prof. i in zijnen gedachtegang te 
volgen, al zou het mij  te ver  voeren om eene vertaling te geven 
van de gansche , uitgesproken door  die grijze autoriteit . 

k vertrouw ons vak te verheffen, niet te schaden, wanneer  ik 
straks zal spreken over  zaken waarnaar  te streven valt" , vangt 
Prof. i aan. 
Vormde een 30 a 40 jaren geleden slechts de ervaring en kennis 
van enkele firma' s de grondslagen, ik zou haast zeggen in recep-
tenvorm, der  Centrale Verwarmings- en Ventilatie-industrie, 
thans is alle geheimzinnigheid en kleindoenerij  verdwenen. 

n ten dage bereikt men door eene gelukkige vereeniging 
van theorie en practijk , zeer  gunstige uitkomsten, al verdient 
het aanbeveling om het oog gericht te houden op alles wat kan 
strekken om onze industrie te verheffen." 
Voorts verdeelt de Professor  zijn rede in 3 deelen, als : 

1. e keuze der ; 
2. Ontwerp en beoordeeling van offertes ; 
3. e uitvoering der  inrichting . 
Bij  het sub 1 genoemde onderwerp doet de redenaar  uitkomen 
dat de keuze eener  aan te brengen verwarming van woonhuizen, 
villa' s en alleenstaande gebouwen, zich ge woonlijk t beperkt tus-
schen plaatselijke verwarming (door  middel van kachels) en 
centrale verwarming. Gas en electrische verwarming komen 
slechts in zeer  bijzondere gevallen in aanmerking, zoodat over 
deze beide soorten hier  het stilzwijgen kan worden bewaard. 
Volgens het oordeel van Prof. i wordt de keuze voorna-
melijk beheerscht door  den smaak der  bewoners. 
Wie in kachels eene kamerversiering ziet, geen bezwaren heeft 
tegen het kolen- en aschtransport door  de woning, en waar  ka-
mers van normale grootte te verwarmen zijn, zal'vermoedelijk 
eene kachelverwarming kiezen. 

Wie daarentegen van het bedrijf Aer verwarming in zijne kamers 
niets wil weten en als eisch stelt dat zijne te verwarmen ver-
trekken, gelijkmatig, dus ook in hoeken en gaten, op een behage-
lijk e temperatuur  worden gebracht; wie bovendien niet tegen 
de kosten van aanleg opziet, hij  kieze zich eene Centrale ver-
warming. 
Een fout van de Centrale verwarmingsindustrie is deze: Zij 
voert al te vaak installaties uit, zonder  dat daarvoor  de ver-
eischte middelen te harer  beschikking worden gesteld. n zulke 
gevallen levert zij  geen werk waarmede de e eer  kan 
behalen, en dus ware het beter  achterwege gebleven. 
Een kenmerkend verschil tusschen plaatselijke en centrale ver-
warming is voorts gelegen in het feit dat de plaatselijke verwar-
ming over  weinig, de centrale verwarming over  eene rijk e 
wetenschappelijke ervaring beschikt. 

t nadruk wordt er  op gewezen dat een verkeerd gekozen ver-
warmingssysteem zelfs bij  de beste uitvoering geen bevrediging 
zal geven. Foutief wordt het daarom geacht wanneer geen zaak-
kundigen, doch wel zij  wier  oordeel alleen wordt ingeroepen 
omdat ze een zekeren stand of een zekere maatschappelijke 
positie bekleeden, en dus voor  autoriteiten worden aangezien, 
te beslissen hebben. e ten onrechte op den rechterstoel 
geplaatste personen verklaren zich misschien tegen centrale 
verwarming, op grond van ervaring verkregen, met verkeerd 
uitgevoerde inrichtingen. 
Ter illustrati e van het hier  aangevoerde diene, dat een medicus 
nu ongeveer  : , i jaar  geleden in het e e Weekblad 
een artikel plaatste over  ..voor  de gezondheid schadelijke ge-
volgen door  centrale verwarmingen ontstaan, van een medisch 
standpunt beschouwd". 
n dit artikel vinden wij , naast in ieder  leerboek voorkomende 

waarheden, in het oog springende onjuistheden! 
Nu worden opmerkingen van medische zijde gemaakt, dankbaar 
aanvaard door  de verwarmingstechniek, die streeft naar  hygië-
nische voordeelen. 

h wanneer  schadelijke invloeden van centrale verwarmin-
gen in het licht gesteld worden, moeten daarvoor  bewijzen ge-
leverd worden, en mag men zich niet bepalen tot het uitspreken 

320 

van vermoedens. n dat geval moet ook de criticus, willen en 
kunnen harmonisch in zich vereenigen en mag hij  niet, op grond 
van opgedane ervaring met eene enkele minderwaardige instal-
latie, voor  het vak ongunstige conclusies trekken! 
Waar de steller  van het artikel tot de slotsom komt dat warm-
water  zich beter  dan stoom leent voor  verwarming van woon-
huizen, spreekt hij  een lang bekende, door  mij  in woord en ge-
schrift steeds voorgestane meening uit. 

, maar  al te vaak geeft de genoteerde prij s den doorslag 
bij  de keuze uit de ingezonden ontwerpen. Echter  zullen gunstig 
bekend staande firma' s wél doen, met liever  een werk te laten 
loopen, dan goedkoope installaties te maken die niet aan het 
doel beantwoorden, daarbij  gedreven door  concurrentie-zucht. 
Bij  de tweede rubriek „Ontwer p en beoordeeling der  aanbie-
dingen"  wordt de noodzakelijkheid betoogd, dat een Ontwerp 
moet gemaakt worden vóór met den bouw van het te verwar-
men huis wordt aangevangen. 
En zulk een ontwerp behoort schriftelijk , niet mondeling te wor-
den ingediend, want bij  mondelinge aanbiedingen bezwijkt de 
aanbesteder  dikwijl s voor  de overredingskracht van een niet 
terzake kundig fabrikant of voor  een laag gestelden prijs . r 
aanbod, gebaseerd op een goed in elkander gezet ontwerp be-
hoort het volle eigendom van den maker  te blijven, wanneer  er 
geen belooning voor  in de plaats treedt, hetzij  dan in den vorm 
eener  opdracht of in geld. Zeer  sterk hekelt Prof. i de 
vaak toegepaste methode om de verschillende inzenders van 
ontwerpen tegen elkander  uit te spelen, en nog sterker  de ver-
foeilijk e methode van aan den laagsten inschrijver  de hooger 
geprijsde aanbiedingen ter  inzage te geven, in de hoop dat deze, 
op den basis daarvan, eene tweede offerte kan indienen, tegen 
een prij s beneden dien der  origineele ontwerpers. 
Wij  zouden er  aan toevoegen : Partout comme chez nous ! 

e geleerde schrijver  verklaart dat vroeger  waar  het gemeente-
werken gold, het inschrijven naar  een opgemaakt project bij 
openbare inschrijvin g schier  zonder  uitzondering werd toege-
past. t leidde tot het uitschakelen van de ervaringen der  goede 
uitvoerders een toch waarlij k niet te versmaden categorie — 
met het gevolg dat de uitvoerders meestal geen practische ver-
beteringen voorsloegen. Eerstens vreesden zij  daardoor  de ge-
voeligheid van den ontwerper  te treffen en in de tweede plaats 
kosten zulke voorslagen te veel tij d en moeite. Tegenwoordig 
zijn eenige stedelijke autoriteiten van systeem veranderd en 
worden bij  keuze enkele firma' s uitgenoodigd tot het indienen 
van projecten. < 

e uitvoering eener  centrale verwarmingsinstallatie gaat 
Prof. i voort kan niet op één lij n gesteld worden met 
de levering van een parti j  metselsteenen ! 

Voor  scholen en andere gebouwen van dezelfde soort en con-
structie kan een uniform en deugdelijk bevonden systeem van 
verwarming tot basis dienen waarop inschrijvingen worden in-
gewacht, doch ook dan kieze men een uitvoerder  die vertrouwen 
verdient op het gebied van geestes- en arbeidsprestatiën. Ook 
dan mag alleen de genoteerde prij s niet den doorslag geven en 
zij  bepaalt dat noodig gebleken bijwerk afzonderlijk in rekening 
kan worden gebracht, waardoor  het slaafs opvolgen van hetgeen 
als algemeene regel werd voorgeschreven, komt te vervallen. 

e uit te noodigen verwarmingsfirma' s dienen met bijzondere 
zorg gekozen te worden, en daarbij  moet minder  gelet worden 
op hun ..standing"  dan wel op hun kunnen als uitvoerders Geen 
aandacht dient te worden geschonken aan ..zeer  dringende ver-
zoeken"  om te mogen mededingen, en de keuze behoort niet 
geleid te worden door  verkeerd begrepen stedelijk patriotisme 
dan wel door  den wensch om een vriend van den architect ge- * 
noegen te doen. 

n aanmerking voorinschrijvingdienenalleendezulkentekomen 
wier  werk bereids een gunstige reputatie geniet. n die buiten 
deze categorie vallen, noodige men niet uit, omdat zij  toch geen 
opdracht bekomen, zoodat zij  noodeloos groote kosten maken, 
die zelfs bij  het toekennen eener  premie aan de inschrijvers, niet 
ten volle worden vergoed. 
Wel zal de bouwmeester  gegronde vrees kunnen koesteren dat 

firma' s van laatstgenoemde categorie hunne plannen laten uit-
werken met vreemde hulp. n het product daarvan redelijk 
en de gevraagde prij s er  voor  billij k is, komen de moeilijkheden 
voor  den architect eerst recht voor  den dag ! 
Ook komt het voor, gelukkig zeldzaam, doch hierin ligt geen 
reden er  niet het volle licht op te laten vallen, dat leveranciers 
van onderdeelen eener  centrale verwarmings-installatie, plan-
nen voor  den aanleg er  van verstrekken, aan kleine luiden als 
smeden, enz. echter  onder  voorbehoud dat bij  toewijzing alle 
onderdeelen door  hen geleverd worden. 
Zulk een handelwijze is natuurlij k een klap in het gezicht van 
den kundigen verwarmingsfabrikant en men behoort er  tegen te 
strijden met alle ten dienste staande middelen, evenals een ge-
diplomeerd medicus dit doet tegen den kwakzalver! 

t Bestuur  eener  Gemeente handelt volgens de zienswijze van 
Prof. i billij k en goed wanneer  het, bijaldien voor  zijne 
rekening een werk van beteekenis op verwarmingsgebied moet 
worden uitgevoerd, in de eerste plaats denkt aan zijne belasting-
betalers, indien het plaatselijk de beschikking over  goede krach-
ten heeft. t handelt echter  verkeerd bijaldien het verwar  -
mings-firma's buiten de Gemeente gevestigd, tot concurrentie 
uitnoodigt en deze niet op gelijken voet als de anderen behan-
delt, d. w. z. niet de opdracht tot uitvoering verstrekt, indien 
daarvoor  termen bestaan. 

s het, volgens Prof. , bij  het uitschrijven eener  concur-
rentie op verwarmingsgebied, noodig dat de architect van het 
werk zich om voorlichting wendt tot een deskundige, die dan 
ook een deskundige behoort te zijn; is het werk eenmaal aan een 
eerste klasse firm a gegund, dan acht ik verdere hulp vaneen 
deskundige onnoodig en ongewenscht. Gewoonlijk toch zal de 
uitvoerende firm a beschikken over  meer  ervaring en praktij k 
dan een buiten onze e staand ingenieur, en zij  neemt 
bovendien eene garantie voor  het werk op zich. s kan 
er  sprake van zijn dat bij  de oplevering van het werk een des-
kundige namens den architect een oordeel uitspreke ! Voorzich-
tigheid bij  de keuze van een deskundige is dan een eerste ver-
eischte. Niet ieder  die zich als ..Consulteerend "  vestigt, 
kan deskundige heeten! 

n hoort tegenwoordig verluiden dat het gewenscht is om het 
Amerikaansche systeem van handelen in Europa toe te passen, 
hierin bestaande, dat de ontwerpen der  verwarmingsinstallatie 
worden geleverd door  consulteerende ingenieurs, die dan de 
uitvoering aan gunstig bekend staande fabrikanten opdragen. 
„Niet s kan verkeerder  zijn en niets kan de verwarmingstechniek 
in hare ontwikkeling zwaarder  treffen,"  dus roept Prof. -
schel uit, „dan zulk een systeem in te voeren!"  Wij  zijn juist groot 
geworden gaat de hooggeleerde voort omdat de ontwerpen 
niet zijn uitgegaan van enkele consulteerende ingenieurs, doch de 
verwarmingsfirma' s hunne rijk e ervaringen konden benutten, 
en eene in goede banen geleidde concurrentie het middel bevat 
om de techniek te bevorderen. 

j  is vervolgt de Professor  meermalen gevraagd of ik niet 
liever  een ontwerp wikl e maken, dan als zaakkundige bij  het 
uitschrijven van een werk optreden? Steeds heb ik daarvan af-
gezien, omdat ik den Geestesarbeid en de ervaringen die bij  een 
in concurrentie ingediende aanbieding tezamenvloeien, hooger 
schat, dan de genoemde factoren aanwezig in een enkel persoon. 
Onder  punt 3: de uitvoering der projecten wijst de Professor  er 
op, dat de stand der verwarmingsfirma' s tegenwoordig in -
land te kampen heeft met te veel uitvoerders, veel te veel, wan-
neer  men het bedrag nagaat dat jaarlijk s in d voor  ver-
warmingsinstallaties wordt besteed. Van invloed is misschien 
hierop het feit dat voor  minderwaardige installaties weinig ken-
kis en middelen noodig zijn! Te groote concurrentie! Wie dit niet 
gelooft, vrage eens een voorname firm a in onze branche om 
in procenten op te geven het aantal ingediende aanbiedingen 
tegenover  uitgevoerde werken ! Geen wonder  dus dat er  firma' s 
gevonden worden die „Schablone"  en na-aperij-werk leveren. 
Bijvoorbeeld : Toen n k met zijn ongetwijfeld belang-
wekkend systeem der  „Schnellstromheizung"  optrad, begonnen 
vele firma' s hem te copieeren, zelfs te trachten hem te overtref-

fen. Ontelbare patenten werden op dergelijke systemen geno-
men, omdat men in „Schnellstromheizung"  „het"  systeem dei-
toekomst zag. 
Tegenwoordig worden werken volgens het e principe 
bijn a niet meer toegepast, ofschoon men er  bij  uitzondering nog 
wel eens toe overgaat. 
Een tweede voorbeeld : Sedert het in enkele bijzondere gevallen 
noodig bleek om lucht in eene zaal te brengen van boven naar 
onder, is deze wijze van ventileeren schier  mode geworden. 
Toch zij  voorzichtigheid in de toepassing van dit systeem aan-
bevolen ! 
Bij  afstands-verwarmingen (Fernheizungen) wordt, wanneer  de 
aan te sluiten gebouwen door  middel van Water-verwarmings-
lichamen verwarmd worden, tegenwoordig veelal, en terecht, 
eene Warmwaterverwarmin g met pompbedrijf toegepast. Ten-
gevolge van dit succes heeft men het pompbedrijf ook toegepast 
op verwarniingsinstallaties in betrekkelij k kleine gebouwen, 
daarbij  uitgaande van de meening dat de kosten van aanleg bil-
lijke r  zijn. 
k beweer  dat dit onjuist is. 

Tegenwoordig gaat men er  toe over  om bij  Afstands-verwarmin-
gen water  van over  de 100"  warmte te benutten. 
n gevallen waarin anders de goede verspreiding van de voor-

handen zijnde warmte tengevolge van te groote horizontale uit-
zetting der  installatie niet bereikt kan worden, moge eene der-
gelijke handelwijze gewettigd schijnen, het zou een vergissing 
zijn indien dergelijke installaties mode werden ! 
Terecht laat de Prof. er  op volgen : t valt te concludeeren 
dat het gewenscht is om van alle nieuw aan te geven werkwijzen 
kennis te nemen, doch daarbij  de noodige kritie k uit te oefenen. 

e toepassing van eene slechte methode kan de verwar-
mingsindustrie hoogelijk schaden. 

Voor den eigeaaar  eener  installatie is niet enkel van belang dat, 
maar ook hoe het vereischte resultaat bereikt wordt, in verband 
waarmede gewezen wordt op het gebruik van te kleine ketels, 
die zwaar  werk met een klein nuttig effect vereischen, minder-
waardig isoleermateriaal om de vrijliggende leidingen aange-
bracht, enz. enz. 
Ook missen wij  soms de middelen die den stoker  aanwijzen hoe 
warm het is in de verschillende vertrekken. n er  klachten 
in van de bewoners, dan stookt de bedienende persoon de ketel 
eens flink op, met het gevolg dat het veel te warm wordt in de 
bewoonde vertrekken en men de ramen openzet! 

n portiers in woonhuizen met het stoken der  ketels belast 
worden, is het dringend noodzakelijk deze menschen, meesten-
tijd s volslagen leeken, volledige instructiën te geven wat zij  heb-
ben te doen en wat te laten. 

t volgende geval illustreert deze meening : 
Eene warmwaterverwarming werd gestookt door  middel van 2 
ketels. Bij  eene lage buitentemperatuur  werden ernstige klachten 
gehoord over  te geringe verwarming der  woningen op het net 
aangesloten. e fabrikanten der  installatie werden gealarmeerd 
en vonden bij  onderzoek dat de stoker  beide ketels in bedrij f 
had. doch deze op 40' hield. Waarom stook je bij  deze koude niet 
op 801 werd den man gevraagd, die antwoordde: dat doe ik toch! 
2X40 = 80! 

Wi l men de bewoners van centraal verwarmde woningen tevre-
den stellen, dan moet de installatie zoo regelmatig mogelijk wer-
ken en zoo weinig mogelijk temperatuursverschillen aanwijzen. 
Niet genoeg kan gelet worden op de plaatsing der . 
Zi j  moeten niet alleen van een voldoend warmte-afgevend op-
pervlak zijn, doch zij  dienen geen waardevolle wand vlakken of 
vensternissen onbruikbaar  te maken door  deze als het ware te 
bepantseren. Omtinimeringen dienen zóó aangebracht te wor-
den dat ze gemakkelijk verwijderd kunnen worden en schoon 
te maken zijn, geen verwarmingslichamen behooren onder 
schoorsteenen geplaatst te worden, zoodat de lucht bij  het 
grondvlak onvoldoende verwarmd wordt. Gelet moet worden 
op het instellen der , om niet te spreken van 
de zich daarop bevindende aanwijzingsplaten. 

e gevolgen van eene ondoordacht geprojecteerde installatie 
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zijn vaak tot in den kelder  merkbaar! Zoo, bijvoorbeeld, worden 
soms in eerste klasse woonhuizen, waarvoor  hooge huurprijze n 
gevorderd worden, de kelderruimten, in bijzonder  die voor  het 
bewaren van wijn , totaal bedorven door  er  te veel warmte in te 
brengen als gevolg van onjuist aangebrachte verwarmingslei-
dingen, dan wel door  onvoldoende isolatie dezer  pijpen. Som-
mige berekeningen worden gemaakt met een te hooge waarde-
grens ; bij  een warmwaterverwarming soms van 90° tot 95°, ter-
wij l bij  lage druk stoomverwarming onvoldoende drukverlies 
voor  de verwarmingslichamen wordt aangenomen, tengevolge 
waarvan bij  het aanzetten der  verwarming, hinderlijk e geluiden 
ontstaan. e gewone toeslagen bij  de transmissie, houd ik voor 
noodigwat betreftde liggingderte verwarmen vertrekken ten op-
zichte van het compas, niet wat betreft de wind, die heden uit het 
Zuiden, morgen uit het Noorden blazen zal. n elk geval zou ik 
als regel stellen willen, dat betrekkelij k kleine grenswaarden 
aan de berekeningen ten grondslag liggen, teneinde ook aan bui-
tengewone weersomstandigheden het hoofd te kunnen bieden. 
Twee, naar  ligging, ontwerp en bestemming gelijkvormige ge-
bouwen, kunnen verschillende eischen stellen aan hunne ver-
warming, in verband met hun bouwaard en de snelheid van 
afwerking van het bouwwerk. 

Bij  door  Staat en Gemeente, en door  gunstig bekend staande 
Architecten ontworpen gebouwen kan men rekenen op een 
soliede constructie, niet op bijzonderheden bij  de uitvoering er 
van. Bijvoorbeeld: voor  een spauwmuur wordt een kleiner 
transmissie-coëfficiënt aangenomen dan voor  een volle muur 
van gelijke wanddikte. h gerekend moet er  kunnen worden 
dat de muur  ondoordringbaar  voor  lucht opgetrokken wordt, 
daar  anders bij  winddru k eene omgekeerde werking intreedt. 
Bij  het kiezen tusschen enkele dan wel dubbele ramen geeft 
meestal het prijsverschil den doorslag. Aangetoond kan evenwel 
worden, door  eene eenvoudige berekening, dat dubbele ramen 
door  besparing in de verwarming op den duur  goedkooper  zijn 
dan enkele ramen. 
Te weinig acht wordt veelal geslagen op goed sluitende vensters. 
Vensters uit onvoldoend droog hout vervaardigd, d in 
het werk geplaatst, vóórdat het gebouw eene zekere droogheid 
heeft verkregen, zullen langzamerhand onvoldoende sluiten en 
tot schade van de warmte-economie, buitenlucht vrijelij k door-
laten. Ook onpractisch aangebrachte ventilatie kan de verwar-
ming hoogelijk benadeelen. 

e voorbeelden kunnen aangehaald worden ten bewijze 
hoe de r  hand aan hand met den Architect gaan moet, 
ten einde een goed geheel te verkrijgen , en om aan te toonen dat 
de constructeurs van verwarmings-installaties de n Ar -
chitecten opmerkzaam moeten maken op bijzonderheden in 
den bouw, die de goede werking der  verwarming kan schaden. 

, men richt zich veel te weinig naar  deze uitspraak, en ook 
worden de opmerkingen van verwarmings-installateurs veel te 
vaak in den wind geslagen! 
Fouten maakt een ieder  en die beweert er  geen te begaan, heeft 
nog nooit goed geleverd. 
Wanneer  een fout begaan is, voegt de r  die haar  ontkent 
er  een veel grootere aan toe; en beter  is het om haar  spoedig en 
zoo goed mogelijk te herstellen. n handelt men -
nisch", een begrip dat in de verwarmingsindustrie nog te weinig 
burgerrecht heeft verkregen. d moet de n meer 
de achting van den r  genieten, als in doorsnede het 
geval is. 

e r  maakt het ontwerp, en de specificatie van het be-
noodigde; de n vult de prijzen in en alleen een harmo-
nisch samenwerken dezer  beide machten kan een goed resultaat 
opleveren. 

(Wordt vervolgd). 

m . i f 
S T E . 

e stichting t Verzorgingshuis te "  schrijf t een 
prijsvraa g uit voor  het maken van een ontwerp met kostenbe-

grooting voor  een verzorgingshuis, voornamelijk voor  oude 
mannen en vrouwen. e mededinging is opengesteld voor  alle 
in Nederland gevestigde bouwkundigen. t ligt in de bedoeling 
de stichting te doen verrijzen in de nabijheid van arbeiders-
wijken. e bouwkosten mogen het bedrag van ƒ 90.000 niet te 
boven gaan. Uitgeloofd worden prijzen van ƒ 800. ƒ750, ƒ550, 
ƒ300 en ƒ 150. 

e ontwerpen moeten uiterlij k 1 October  a.s. op het Gemeente-
huis van m aanwezig zijn. 

e jur y bestaat uit de heeren: . Nieuwenhuysen Bzn., voor-
zitter  van het bestuur  der  stichting; C. de Groot Jzn., architect 
en lid van het bestuur  der  stichting; mr. J. , secretaris id.; 
J. W. h en Jan Stuyt, architecten. t programma der 
prijsvraa g is kosteloos verkrijgbaar  ten bureele van den Secre-
tari s der  stichting, den heer  mr. J. , dienstgebouw Spoor-
straat 1, . 

1 . ® 
 B O U W E N . " 

e r  Joh. . lokt voortdurend tweestrijd uit. 
j  wenscht nu eens precies gezegd te zien, waarom toch moder-

nen afkeurend oordeelen over  traditioneel bouwkundig bouwen. 
Welnu, ik geloof dat de r  Joh. . beter  doet die strij d niet 
aan te wakkeren, maar  zich geheel aan de zijde van werkers te 
scharen, waarbij  hij  zich het beste thuis voelt. 
k voor  mij  sta aan de zijde van hen, die in hun werk een door-

leefd gevoel, iets dus dat niet anders dan van eigen tij d wezen 
moet (daar  dit in de rede zelf opgesloten ligt), trachten neer  te 
leggen. 
Wellicht kunnen anderen de emoties van tijden, waarin men zelf 
niet leefde, medemaken (niet medevoelen, wat heel iets anders 
is) en in hun werk uitbeelden. k voor  mij  kan dat niet 
Zoodoende zal men in de materialen, in hun samenstelling, dus 
in den geheelen opzet, het symbool van doorleving en dus van 
werkelijkhei d vinden. 
Vandaar  dat oude gebouwen, waarin die groote eigenschap aan-
wezig is, nog heden ten dage tot ons spreken. 

t komt er  dus op aan, en hier  worden de keuze van materiaal, 
constructies en vormen ondergeschikt aan dat doel, (wat niet 
zeggen wil dat zij  verwaarloosd worden, integendeel), om zoo 
getrouw mogelijk onzichtbare gedachtevormen in de bouw-
stoffen uit te beelden. 

C. J. E , Architect B. N. A. 

£9 . 8 
e afdeeling 's Gravenhage van de j  tot Bevorde-

rin g der  Bouwkunst zal op g 6, g 7 en Woensdag 
8 Juli a.s. in de kunstzalen d'Audretsch, l 16a een ten-
toonstelling houden van de ingekomen antwoorden op de prijs -
vraag voor  een Tuinstadwijk , haar  door  de Sociaal Technische 
Vereeniging van e s en Architecten, die 
de prijsvraag uitschreven, welwillend ter  expositie afgestaan. 

e tentoonstelling is voor  alle belangstellende gratis openge-
gesteld. 

e ra n het l voor  het h 
. t scheen dat de moeite, welke de commissie, be-

staande uit eenige invloedrijk e kunstenaars, met 't doel om de 
benoodigde gelden bijeen te zamelen voor e Bazel's maquette 
van zijn h n te vergeefsch was. 

s maanden is men bezig, doch op een gegeven oogenblik 
wilde 't maar niet verder, tot zich een r 
de zaak heeft aangetrokken, die er  in slaagde 't te kort komende 
bijeen te brengen. t miniatuur  raadhuis zal dus spoedig een 
plaats vinden in 't museum naast Jacob van Campen's Paleis. 

Alg H.
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: . Openbare l te 
Bussum. Arch- Van der  Goot en . Volkshuisvesting 
te's Gravenhage, door  S. de Cl. — t oude Jodenkerkhof 
van Praag, door  J. Coenraad . s Volkshuisvesting 
een vak? door  J.  Schaad. - e Verwarmingstechniek in het 
licht van den tegenwoordigen tij d bezien. Slot. Berichten. 
— t een plaat. 

. 

E  T E 
. ffl 

Jaar  in het Bouwkundig Weekblad achtereen-
volgens zijn verschenen de ontwerpen van de 
Openbare n te Utrecht, Apeldoorn, 

""Veendam , enz., achtte ik het niet ondienstig, 
ook de plannen van de Openbare l Naarden-
Bussum, zoomede dat van Franeker, onder  mijn leiding 
gebouwd, te doen opnemen en dit te meer, daar  die ont-
werpen in overleg met w Gebhard te Amster-
dam en . J. t te m zijn vastgesteld. Zij 
toch zijn door  studie en practische ervaring meer  dan 
eenig ander  met de Openbare l bekend, waar-
om mag worden aangenomen, dat in de plattegronden 
der  ontwerpen het practisch gebruik tot zijn bijzonder 
recht is gekomen. m maak ik met groote erkente-
lijkhei d van deze samenwerking melding. 
Bussum, Juni 1914. C. J. . 

G T E 
E £2 

n de  van 6 Juli a.s. zal 
wederom aan de orde komen de principieele 
behandeling van het vraagstuk der  volkshuis-
vesting, waaromtrent herhaalde malen in en 

t zwarte is bestaand werk. 
t gearceerde is nieuw werk. 

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. 

Plan voor  verbouwing van het perceel T. N. no. 23 te Franeker 
tot Openbare . Schaal 1 op 200. 
Architecten Van der  Goot en . 

buiten den d tot spoed werd aangedrongen. 
Erkennende dat het voor  niet-volkomen ingewijden 
moeilijk is een oordeel te geven, is het toch wellicht 
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Openbare l te Bussum. Plan Begane grond en Voorgevel. Schaal 1 a 200 
Architecten Van der  Goot en . 

voor  verscheidene lezers van het Bouwk- Weekbl. van 
belang een exposé van de feiten te schrijven, geput uit 
den overvloed vangegevens bij  de diverse stukken over-
gelegd, en er  een korte conclusie aan toe te voegen. 

e gegevens welke den n ter  beoordeeling 
van dit onderwerp, worden aangeboden zijn : 
1. Een voorstel van het College van B. en W.; 
2. Een rapport van het Gemeentelijk Bouw &  Woning-

toezicht ; 
3. Eenadvies van de Commissie van Plaatselijke Werken 

en Eigendommen; 
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4. Een bij  dat advies overgelegde 
nota van den r  van Gemeen-
tewerken. 
Een woord van hulde moet gebracht 
worden aan de nauwgezetheid van 
hen die een groote reeks van gege-
vens hebben verzameld, en aan hen 
die met voorzichtigheid daaruit ge-
tracht hebben een eigen meening te 
formuleeren. 
Waar hier  beneden die conclusies 
zelve zullen worden afgedrukt en be-
sproken past hier  een woord vooraf 
over de gegevens zelve, en zal het 
ieder  die de stukken in nadere studie 
neemt opvallen hoe betrekkelij k on-
volledig deze slechts kunnen zijn. 
Onvolledig omdat er  nog geen college 
bestaat dat beheert of bewerkt een 
woningstatistiek, een woningbedrijf 
een woningbeurs in deze gemeente; 
— onvolledig bovendien doordat de 
volkstelling van 1909. en de woning-
statistiek 1899 moesten worden ter 
hand genomen, terwij l de zekerheid 
bestaat dat sindsdien vele cijfers zich 
aanmerkelijk hebben gewijzigd, (re-
den waarom zelfs een tusschentijd-
sche plaatselijke volkstelling in 1914 
wordt aanbevolen). 

s te meer  valt het aangenaam op 
dat in vele punten, de noodzakelijk-
heid van ingrijpen wordt gevoeld en 
alleen over  de wijze waarop, de volg-
orde en de mate waarin gewerkt 
zal moeten worden, verschil van mee-
ning bestaat. 

e eindoverwegingen waartoe de 
verschillende colleges geraakten, 
vindt men in den navolgenden staat 
zie bladz. 326 en 327. 

Gaan wij  eerst de punten na-waan-
over  gelijke meening heerscht, dan 
zien we, dat in verband met hetgeen 
ik in den aanhef zei, allerwege de 
noodzakelijkheid wordt gevoeld: 
a. dat zeer  spoedig worde ingegrepen 

in Scheveningen zoowel als in den , hoewel 
over de mate waarin, verschil van meening bestaat; 
b. dat ingevolge vroegere n de gemeente 
zelf zal moeten bouwen met rijkssteunen tevens volgens 
de woningwet {en hare toelichting) aan de z.g.n.: -toe-
gelaten"  vereenigingen zooveel mogelijk hulp en facili -
teit moet worden getoond, (waarbij  in beide gevallen 
slechts bij  uitzondering de exploitatie een niet sluitende 
mag zijn) —  hoewel er verschil bestaat aan welke wijze 
van bouwen de voorrang moet worden gegeven ; 
c. dat zoowel wat betreft onteigening, terreinaan-

Openbare l te Bussum Architecten Van der  Goot en . 
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Openbare l te Bussum. 
Architecten Van der  Goot en . 

Uitleenruimt e en Studiezaal. 

koop, verbetering van bestaande woningen, in de hand 

werken van het opschuifsysteem, onderdak voor  onbe-

huisden, hulp aan groote gezinnen de Gemeente bij  lange 

na niet heeft gedaan, wat zij  had behooren te doen, 

en er  veel moet worden ingehaald, vóórdat een eenigs-

zins normale volkshuisvesting zal zijn verkregen; 

d. dat er  gezien deze 3 punten gesticht moet worden 

een woningbureau, een woningstatistiek, een woning-

beurs. 

e restricties onder  a enb geven aan over  welke punten 

het meeningsverschil in de a.s.  zal 

loopen; daarom is het zeer  te wenschen dat de ge-

meenteraadsleden eerst vast leggen de overwegende 

punten van overeenstemming, opdat niet het allerwege 

vooropgezette doel: dat er  spoedig en op groote schaal 

iets afdoends worde tot stand gebracht, wordt voor-

bij  geschoten omdat de eenstemmigheid over  deze beide 

detailpunten niet kan worden verkregen. 

t is van belang om hier  na te gaan in welke mate er 

woningnood heerscht. n is het er  over  eens dat in 

Scheveningen de toestand tot een noodstand is gestegen. 

Een der  bijlagen bij  de stukken, schetsende de behui-

zing van 68 jonggehuwde paren aldaar . 1913 Jan. 

1914) geeft daarvan de meest droeve aanteekening. 

r  eens is men het over  den , redenen daar-

van zijn in de eerste plaats de niet-volledige en niet-

recente gegevens; benevens het feit dat de e 

woningen in 't algemeen uit minder  verdiepingen be-

staan dan te Amsterdam en ; waardoor 

schijnbaar  een beter, doch in werkelijkheid door  de 

ophooping van gezinnen een ongunstiger  toestand aan-

wezig is, dan uit de tabellen kan blijken . Tevens komt 

alleen bij  de staten over  de bewoning der  verschillende 

wijken op juiste wijze de wantoestand aan 't licht, het 

is immers bekend genoeg dat den g een betrek-

kelij k kleine (hoewel in aantal groote) arbeiders-

bevolking telt — en het vraagstuk juist alléén loopt over 

arbeiderswoningen van lage en van zéér lage huren. t 

overige deel van de e bevolking is naar  ver-

houding, ook met elders, zéér  wél gehuisvest. 

Zelfs het voorstel van B. en W., dat wat betreft de direct 

te lenigen noodstand het minst direct is, wordt gemoti-

veerd door  de volgende zinsnede, op de geheele ge-

meente slaande: *) 

.. . ontkend mag echter  niet worden, dat de vraag naar  woningen 
van geringe huurprijze n dreigt grooter  te worden dan het aan-
bod daarvan, zoodat de voorziening daarin, voor  de toekomst de 
bijzondere aandacht der  overheid behoeft. 

e cijfers in de overzichten over  de laatste jaren van de ledig-
staande een nieuw gebouwde woningen vertoonen toch met be-
trekkin g tot de goedkoope woningen een teruggang welke doet 
zien, dat de particulier e bouwnijverheid weinig neiging heeft, 
zich in die richtin g te bewegen. 
(Zoo werden in 1913 slechts 44woningen met een weekhuur  van 
ƒ2.50 tot ƒ 3.50 en werd slechts één woning met een weekhuur 
van ƒ 3. bijgebouwd, terwij l het aantal leegstaande woningen 
met eene weekhuur  van ƒ2.50 tot ƒ 3.50 en beneden ƒ 2 50 in de 
jaren 1910 tot en met 1913 terug liep van 147 tot 79 en 130 tot 82). 

*) e spaarzame aanhalingen, in deze aankondiging, kunnen ge-
makkelij k met meerdere worden versterkt. n leze dan echter 
beter  de stukken zelf. 

Als reden daarvoor  wordt door  den r  van het Gemeen-
telij k Bouw- en Woningtoezicht opgegeven dat woningen met 
een huurwaarde van beneden ƒ 3. per  week niet anders dan 
bij  hooge uitzondering met sluitende exploitatie kunnen worden 
gebouwd. 

j  komt, dat verschillende overheidsmaatregelen aan-
leg van verkeerswegen, ontruimin g van slechte woningcom-
plexen den voorraad goedkoope woningen niet onbelangrijk 
zullen doen verminderen en er  toe zullen medewerken, dat de 
hoeveelheid in verband met de vraag daarnaar  te kort schiet. 

r  nog is, ter  toelichting van de bestaande be-

hoeften een opgave van de, alleen wegens de toename 

van de bevolking noodzakelijke woningen, (nota -

teur  van Gemeente werken): 

t men de woningen met jaarhuur  tot ƒ 250. en alle week-
woningen tezamen, dan komt men tot een totaal van 2471 of 
slechts 618 per  jaar  (dit in de laatste 4 jaren). Nog veel ongunsti-
ger  beeld verkrijg t men indien men samentelt de woning n met 
een weekhuur tot ƒ3.50; dit aantal bedraagt slechts 608, of 152 
per jaar. 
Van 31 . 1909 tot 31 . 1913, vermeerderende het aantal in-
woners der  gemeente van 270.108 tot 301.852 dus met 31.744. Op 
31 . 1909bedroeg blijkens de woningstatistiek het gemiddel-
de aantal bewoners per  woning386. Bij  een gelijkblijvend e dicht-
heid van bevolking zouden dus noodig geweest zijn om deze 

31.774 
toeneming der  bevolking op te nemen 386 

8224 woningen 

t totaal aantal woningen in genoemde periode gesticht be-
draagt 6171 (met inbegrip van her- en verbouw). n genoemde 
periode zijn echter  gesloopt 1409 woningen, zoodat de woning-
voorraad is vermeerderd met 6171 1409 -4662. t in deze vier 
jaren ontstaan tekort bedraagt van 8224 4662 3562. (Een noot 
geeft daarbij  aan dat deze cijfers nagenoeg, doch niet geheel 
zuiver  zijn; en bovendien dat de bewoning van bovenge-
noemde 3.86. tot 4 42 personen per  woning is gestegen). 

Voegt men daarbij  dat, met eveneens niet weersproken 

cijfers, over  de onbewoonbaarverklaring, en den aan-

leg van nieuwe verkeerswegen door  den r  van 

het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht de volgende 

gematigde opgaven worden gedaan, dan mag de groote 

behoefte aan dat soort woningen, ja, de zeer  aanstaande 

woningnood in de geheele gemeente, geen twistappel in 

de aanstaande g zijn. j  schrijf t hier-

omtrent : 

1"  de reeds aan het gebruik onttrokken (of nog te onttrekken) 
omvattende : 1409 woningen. 
2"  de voor den aanleg van nieuwe verkeerswegen op te ruimen 
woningen.na aftrek van die welke onbewoonbaar  zijn verklaard: 
1386 woningen. 
3"  de door  opruiming van slechte woning-complexen nog te ver-
wijderen of ingrijpend te verbouwen woningen, na aftrek van de 
onbewoonbaar  verklaarde en van die in de verkeerswegen 
vallende: 1404 woningen. 
4"  woningen welke worden opgeruimd door  de aanhangige ont-
eigeningen in het belang der  volkshuisvesting, na aftrek van die 
welke reeds onbewoonbaar  verklaard zijn : 334 woningen. 
5"  de woningen, die noodig worden om hier  en daar  maar  voor-
namelijk te Scheveningen de bestaande overbelasting van 
perceeleu op te heffen entevens om in de aangroeiing der  be-
volking te voorzien, welke rubriek als niet vatbaar  zijnde voor 
een schatting, wordt uitgetrokken voor: pro memorie. *) 

*) Bovenstaande aanhaling betreft natuurlij k ook woningen van 
meerdere huurwaarde, het zou echter  te ver  voeren hierop in te 
gaan. Van in vloed zij  n tevens op den noodstand: het opdrijven der 
huren, de overbevolking van woningen; huisvesting van groote 
gezinnen, van meerdere gezinnen in één woning en dergelijke. 
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S VA N T E VA N
EN . 

S VA N N  VA N T -
 BOUW- EN . 

Burgemeester  en Wethouders hebben nu de eer  den d voor 
te stellen, dat op den hier  aangegeven voet aan vereenigingen, 
vennootschappen en stichtingen uitsluitend in het belang van 
verbetering der  volkshuisvesting werkzaam en als zoodanig toe-
gelaten, die zich daartoe mochten aanmelden, steun van de ge-
meente voor  de uitvoering hunner  bouwplannen kan worden 
verleend. 
Zij  voegen hieraan echter  aanstonds toe. dat in de gegeven om-
standigheden de gemeente het bij  eene opwekking van het par-
ticulier  initiatie f naar  hunne overtuiging niet zal mogen laten. 

s aanstonds zal zijn over  te gaan tot het van gemeentewege 
stichten van een complex van 172 woningen aan de zuidwest-
zijde van het Afvoerkanaal en tot de uitbreidin g van het com-
plex bij  het kolenwagenslag, waartoe de d in beginsel heeft 
besloten en waarvoor, wat laatstgenoemd complex betreft, de 
definitieve ontwerpen gereed zijn. e uitvoering van dezen 
bouw achten Burgemeester  en Wethouders geboden met het oog 
op de bestaande woningschaarschte te Scheveningen 
Zoo spoedig mogelijk zullen voorstellen nopens den bouw dier 
complexen, zoo mogelijk met steun van het k in den vorm van 
voorschot en eventueel bijdrage in de aflossing, bij  den d 
worden ingediend. 

r  bovendien zal de Gemeente krachtig moeten voortgaan 
met het voorbereiden en afwerken van ontwerpen voor  den 
bouw van goedkoope woningen van den aard en in die gedeelten ï 
der Gemeente, die de door  haar  opgedane wetenschap in zake 
het vraagstuk der  volkshuisvesting als de meest geëigende doet 
kennen, zulks opdat het particulier  initiatie f van den aanvang 
af in die ontwerpen den noodigen leiddraad vinde, doch in-
zonderheid ook opdat de Gemeente gereed zij, om, terstond 
zelve de hand aan den ploeg te slaan en tot den bouw van wo-
ningen over  te gaan, wanneer  het particulier  ir.itiatie f mocht 
blijke n te kort te schieten, of andere redenen b.v. het uitvoeren 
van maatregelen welke woningen aan de bewoning zullen moe-
ten onttrekken, daartoe nopen. 

Ten einde voor  deze hare taak berekend te zijn ware, naar  de 
meening van Burgemeester  en Wethouders, vanwege de Ge-
meente verder  een organisatie in' t leven te roepen, waaraan in 
het bijzonder  de leiding van particulieren en de voorbereiding 
en uitvoering van eventueelen gemeentelijken aanbouw moet 
worden toevertrouwd; kortom die met de bestudeering ende 
leiding van het vraagstuk der  volkshuisvesting zal worden 
belast. 

e zal voor  zooveel noodig, naar  Burgemeester  en 
Wethouders zich vleien, spoedig een voorstel den d kunnen 
bereiken, waarbij  dan tevens de d zal worden uitgenoodigd. 
zich uit te spreken over  het in 't leven roepen van een woning-
statistiek en eene beurs voor  goedkoope woningen. 

s wordt met de beschikbare werkkrachten zooveel ge-
daan als mogelijk is. 

n in de rapporten voorkomt met betrekking tot de te 
bouwen woningen zeiven in het bijzonder  omtrent het in 
achtnemen van het opschuifsysteem bij  het bepalen van den 
aard daarvan. — dit zal besproken en daaromtrent beslist kun-
nen worden bij  concrete voorstellen om tot het bouwen over  te 
gaan. 

Op grond van de in dit bovenstaande ontwikkelde beschouwin-
gen, kan de noodzakelijkheid van overheidszorg voor  woning-
bouw als volgt worden gekenschetst: 
l u . Zorg voor  goedkoopere woningen wordt geëischt, omdat de 
particulier e bouwnijverheid niet bij  machte is. deze woningen 
tegen loonende huren te bouwen ; 
2°. Zorg voor  duurdere arbeiderswoningen is noodig om te voor-
komen dat over  eenige jaren, zich analoge bezwaren ten aanzien 
van deze woningen voordoen, als thans ten aanzien van goed-
koopere woningen in hooge mate worden ondervonden. 
Ten aanzien van hetgeen in het belang der  volkshuisvesting be-
hoort te worden verricht , kom ik tot de volgende conclusie, die 
niet afwijk t van de strekking van de door  mij  op het gebied van 
het woningvraagstuk overgelegde adviezen, dat noodig is : 
A. Voor  Scheveningen: 
Zoo spoedig mogelijk aanbouw van woningen van verschillende 
grootten, zoowel door  uitvoering van het bouwplan aan het 

g als van het plan aan gene zijde van het Afvoer-
kanaal ; 
voortzetting van opruiming van krotten te Scheveningen door 
onteigening en vervolgens het gereed maken van door  de oprui-
ming beschikbaar  komend terrein, voor  bouwterrein; 
instelling van een fonds voor  het verstrekken van bijdragen in 
de betaling van huur. 
B. Voor' s Gravenhage: 

t toekennen van voorschotten aan particulier e (toegelaten) 
vereenigingen en wel onder  zoodanige voorwaarden, dat het in-
dienen van verdere aanvragen krachtig wordt aangemoedigd; 
het bouwen van woningen van Gemeentewege, hetzij  door  de 
gemeente als particulier e werkgeefster, hetzij  direct als over-
heidsorgaan, ter  voorziening in huisvesting van de bevolking, 
waarvoor  in de eerste plaats in aanmerking komt het plan Veen-
kade Elandstraat; 
het waar  noodig voor  gemeenterekening aankoopen, verbeteren 
en exploiteeren van daarvoor  in aanmerking komende woning-
groepen, ten einde zooveel mogelijk te voorkomen, dat nog bruik -
bare woningen aan de huisvesting onttrokken worden; 
het opruimen van slechte woninggroepen, door  onteigening en 
het beschikbaar  stellen van het aldus verkregen terrein voor 
nieuwbouw; 
het aankoopen (eventueel onteigenen) op ruime schaal van ter-
reinen ; 
a) buiten de tegenwoordige bebouwing; 
6) binnen de tegenwoordige bebouwing en voorts: 
het instellen van eene woningbeurs ten einde : 
a) het huren en verhuren van woningen te vergemakkelijken en 
voortdurend de behoefte aan woningen te leeren kennen; 
b) door  het verzamelen van gegevens in samenwerking met het 
Gemeentelijk Statistiek bureau, en met het bureau bevolking te 
geraken tot een woning-statistiek. 
Welke van deze maatregelen, die alle van groot gewicht zijn in 
het belang der  Volkshuisvesting, acht ik uit een oogpunt van 
practische uitvoering het meest urgent: 
Aanbouw van woningen te Scheveningen en het verstrekken van 
voorschot aan particulier e vereenigingen die een aanvrage daar-
toe hebben ingediend. 
k rangschik daaronder  ook, de zorg voor  het behoud van be-
staande nog beschikbare woningen door  het aanbrengen van 
verbeteringen zoo noodig van gemeentewege. 

U S VA N N  EN F 
. 

e toestand op woninggebied maakt ingrijpen door  de gemeente 
dringend noodzakelijk. Onder  de gegeven omstandigheden dient 
zulks in de eerste plaats te geschieden door  aanbouw van Ge-
meentewege. 
n het algemeen verdient het aanbeveling om van Gemeentewege 

te doen bouwen eenvoudige hygiënisch ingerichte woningen 
van huurprijze n voorloopig tot ongeveer  ƒ 4. per  week, met 
dien verstande, dat de huurprijze n derwijze worden vastgesteld 
dat de exploitatie zich bedruipt. 
n Scheveningen waar  de woningnood zich het meest tot voor-
ziening dringt , is de aanbouw noodig van een groot aantal wo-
ningen van de laagste huurprijzen , voor  een deel ruimt e biedend 
voor  de huisvesting van groote gezinnen. Voor deze woningen 
zal, voor  zooveel noodig. een bijdrage in de exploitatie moeten 
worden verleend. 

t is noodig om naast en behalve den bouw door  de Gemeente 
zelve te bevorderen den bouw van volkswoningen voor  lichamen 
die zich bereid verklaren werkzaam te zijn in het belang der 
volkshuisvesting, door  het geven van voorschotten ingevolge het 
bepaalde in § 7 der  Woningwet, en daarbij , in beginsel, voorloo-
pig als voorwaarde te stellen : 
a) indien het geldt vereenigingen van belanghebbenden, het heb-
ben van 3°,Q van de vermoedelijke kosten als eigen kapitaal met 
dien verstande dat 2° 0 daarvan dadelijk, en l°/ „  binnen 5 jaar 
na het , waarbij  het voorschot werd verleend, zal 
zijn gestort. 
6) indien het geldt andere vereenigingen, het fourneeren van 
10c'  3 van de vermoedelijke kosten als eigen kapitaal. 

t verdient aanbeveling om vooral voor  de plannen voor  Ge-
meentelijken bouw, als voor  den bouw door  „toegelaten licha-
men"  zooveel mogelijk gebruik te maken van financieelen steun 
van het k op den voet van het bepaalde in § 8 der  Woningwet, 
zoowel in den vorm van rentedragende voorschotten als. waar 
noodig. bijdragen in de betaling der  annuïteit. 
Noodig is het regelen der  exploitatie van het Gemeentelijk Wo-
ningbezit als afzonderlijk bedrijf , zoodat een behoorlijk inzicht 
wordt verkregen in de financieele en sociale resultaten van de 
exploitatie van elk woningcomplex; en aan dit bedrij f dient 
tevens te worden opgedragen de behandeling van zaken met de 
betrokken vereenigingen, die voorschotten uit de Gemeentekas 
ontvangen, 

Noodig is de spoedige en stelselmatige inrichtin g van een vol-
ledige bouw-, woning- en bewoningsstatistiek. Evenzoo is noodig 
de oprichting van een woningbeurs. 
Wat betreft den Gemeentelijken woningbouw, behoort het werk-
programma voor  de allernaaste toekomst het volgende te om-
vatten : 
A. Voor  Scheveningen: 
Bouw van 81 woningen aan het . 
Uitvoering van de arbeiderswijk aan de Z.W. zijde van het Af-
voerkanaal met inachtneming van de in § 5 aangegeven wijzi -
gingen en aanvangende met het N. W. gedeelte, nabij  de Zeesluis; 
onteigening ex-de Woningwet, van een complex perceelen tus-
schen Pronkstraat en Weststraat, gevolgd door  den bouw van 
nieuwe woningen ter  plaatse. 
B. Voor  's Gravenhage : 
Geleidelijke uitvoering van stratenaanleg en bouw van arbei-
derswoningen op Gemeenteterrein nabij  den Trekweg, te be-
ginnen met het noordelijk gedeelte ; 
onteigening vaneen complex woningen aan de Gedempte Gracht, 
gevolgd door  stratenaanleg en bouw van woningen daar  ter 
plaatse; 
Bouw van arbeiderswoningen op Gemeente-terreinen nabij  de 
tramremise aan de n van . 

S VA N E E VA N E E 
N EN . 

veroorloven wij  ons U in overweging te geven om te bevor-
deren: 
l°dat zoo spoedig mogelijk worde ingesteld een grond-en woning-
bedrijf . 
Wij  achten de instelling van dit bedrij f van zoo groot gewicht, 
omdat wij  daarvan het al of niet naar  wensch slagen in eene 
spoedige en afdoende oplossing van het woningvraagstuk afhan-
kelij k achten t uw welnemen zullen wij  u binnen zeer  korten 
tij d een voorstel dien aangaande doen. 
2° dat zoo spoedig mogelijk ter  voorziening in de allerergste be-
hoefte van gemeentewege gebouwd worden de 81 woningen aan 
het , en uitgevoerd worde het plan aan gene 
zijde van het Afvoerkanaal, alsmede het plan aan den Trekweg. 
Wanneer  dit laatste door  omstandigheden niet vlug achtereen 
kan worden afgewerkt, is het raadzaam ook nog woningen te 
doen stichten volgens plannen te projecteeren op terreinen der 
gemeente bij  de Beijerstraat en bij  de Tramremise aan de n 
van . 

t zullen tot verwezenlijking zijn te brengen de plannen 
tot onteigening van perceelen en bouw van woningen aan de Ge-
dempte Gracht en aan de Pronkstraat en omgeving. 
3 ' dat onverwijl d met vereenigingen, in het belang van verbete-
rin g der  volkshuisvesting werkzaam, onderhandelingen nopens 
den bouw vanarbeiderswoningen worden aangevangen en voort-
gezet. 
4 dat worde ingesteld een woningbeurs. 
5 ' dat worde ingericht een volledige woningstatistiek, 
61 dat worde voorzien in onderdak voor  onbehuisde... zooals 
bovenbedoeld. 
Opdat al dadelijk een begin van uitvoering van de zoo dringend 
noodige voorziening in de behoefte kunne worden gemaakt, 
bevelen wij  U aan om zoodra mogelijk bij  den d in te dienen 
een voorstel tot het bouwen van 81 woningen aan het -
genslag waaromtrent ons advies U reeds mocht bereiken — 
en van een complex woningen aan gene zijde van het Afvoer-
kanaal -nopens welke, naar  wij  zijn ingelicht, weldra het nader 
voorstel van den r  der  Gemeentewerken zal worden 
ingezonden, alsmede tot het instellen van een grond-en woning-
bedrijf , bij  welk voorstel door  U, onder  mededeeling. dat betref-
fende andere onderwerpen, rakende de volkshuisvesting, nader 
voorstellen van U inkomen, zoude zijn over  te leggen de door  den 

r  der  Gemeentewerken ingezonden Nota. zulks ten 
einde den d gelegenheid te geven een overzicht aangaande 
het woningvraagstuk, zooals dat zich hier  voordoet, te verkrijgen. 



Zonder  in nadere détails te treden mag dus als erkend 
worden verondersteld dat er  inderdaad woningnood 
heerscht, en nog sterker  zal gaan heerschen; zoodat met 
den bouw van een 1000 tal woningen nog maar  betrek-
kelij k weinig zal zijn bereikt voor  die klassen der  bevol-
king, die, als niet behoorende tot de armlastigen of on-
nutten, alleszins recht hebben op een passende woning 
tegen passenden prijs . 
Blijf t over  de 2e twistvraag, ook voor  den architect niet 
zonder  belang, waar  en door  wié zal worden gebouwd? 

t waar, is te veel van lokale beteekenis dan dat het 
de lezers van het Bouwk."Weekblad belang zal inboeze-
men ; hoewel in 't algemeen als vaststaande mag wor-
den beschouwd dat, op enkele uitzonderingen na, de 
binnenstad dient te worden verlaten en bouw in 't groot 
in de buitenwijken thuis behoort. 
Van meer  belang is de vraag door  wie zal worden ge-
bouwd, door  de gemeente met een expresselijk daartoe 
te stichten bouwbureau (hetzij  slechts als overgangs-
maatregel de eerste jaren of permanent), of door  de 
„toegelaten"  of andere vereenigingen met een archi-
tect. **) t valt niet te ontkennen dat de laatste me-
thode, in de eerste plaats door  de "Woningwet wordt 
aanbevolen, het veelvuldigst wordt toegepast en niet 
zonder  vrucht. 

t kapitaal in 't algemeen trekt zich van dit soort be-
moeiingen af als niet voldoende winstgevend, mede 
omdat, indien de volkshuisvesting op voldoende schaal 
wordt aangevat, op het maken van overwinsten door 
woningnood niet meer  valt te rekenen. e ietwat zeld-
zame vereenigingen met een min of meer  liefdadig doel, 
zullen, hoezeer  van goeden wille, nooit den nood in 
vollen omvang kunnen lenigen, zelfs niet wanneer  (wat 
billij k is) ook haar  wordt toegestaan tegen even voor-
deelige voorwaarden als vereenigingen van belangheb-
benden rijkssteun te profiteeren. 
Er blijven dus over: de toegelaten vereenigingen, be-
doeld in de woningwet en de gemeente. 
Voor enkele jaren lag het klaarblijkelij k niet in de lij n 
van de overheid hier  ter  stede, de noodige steun te ver-
schaffen aan het particulier  initiatief ; ja, er  mag wor-
den gezegd dat op een gemeentelijke bouwwijze werd 
aangestuurd. e woningbouw n (e. a.) zou reeds 
lang voltooid zijn geweest, indien van voldoende mede-
werking bij  dc gemeente was gebleken. 
s te dien aanzien de meerderheid van het College van 

Burgemeester  en "Wethouders van meening veranderd, 
de onderteekening van het (met algemeene stemmen 
genomen) advies van Plaatselijke Werken &  E. door 
den Wethouder  van Publieke Werken doet vermoeden, 
dat er  nog aanhangers van de vroegere richtin g in dit 
College aanwezig zijn; hetgeen het particulier  initia -
tief zal doen vreezen voor  mogelijke latere stemver-
schuiving en daardoor  frontverandering van dit College. 

**) e tusschenvorm eenige architecten voor  de Gemeente te la-
ten ontwerpen, hier  in den g toegepast, schijnt geen onver-
deeld succes te hebben opgeleverd ; hoewel er  niet ten volle 
over  valt te oordeelen, daar  deze proeve, naar  mijn weten, niet 
werd beëindigd. 
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t is dus zeer  verklaarbaar  dat heden ten dage slechts 
weinig particulier  initiatie f zich vertoont, dit des te 
minder, waar  de belanghebbende bewoners zelf zoo 
weinig van zich doen hooren. t is alsof deze belang-
hebbenden door  hunne politieke- en vakorganisaties 
zoodanig in beslag zijn genomen, dat van hunne zijde 
voorshands op weinig voortvarendheid mag worden 
gerekend. t geheel in tegenstelling b. v. met Amster-
dam waar  zoowel arbeiders, als onderwijzers, e. a., zich 
ten eigen bate krachti g op dit vraagstuk hebben gewor-
pen. Van een andere categorie, de, door  enkele stroo-
mannen uit den grond gestampte bouwvereenigingen 
kan (op zijn gunstigst beoordeeld) eerst na tal jaren 
groote activiteit worden verwacht,omdat de gemeente, 
borgstaande voor  de resultaten, niet in den blinde doch 
eerst langzamerhand groote bedragen aan zulke ver-
eenigingen mag toevertrouwen. En hier  geldt het juist: 
wie spoedig helpt, helpt dubbel. 

Wat bovendien de quantiteit van de woningen aangaat 
is het bekend, dat het bouwen van groote complexen in 
de eerste plaats goedkooper  is ; en dat; in de tweede 
plaats alleen door  een goed stratenplan en oordeelkun-
dige koppeling en groepeering van woningen een gunstig 
geheel is te verkrijgen ; waar  de woningen zelf tot slechts 
zoo uiterst geringe variaties aanleiding geven. 
Uit de voorafgaande opmerkingen de slotsom te trekken 
datm. i. de gemeentelijke bouw de eenig juiste zou zijn, 
bij  alle voorkomende gelegenheden ware onjuist. Ook 
naar  mijne meening is de gangbare methode, de aan-
wijzingen in de woningwet te volgen en het particulier 
initiatie f te bevorderen ; immers, zoowel bij  oprichten 
als bewonen isergeenbeterbelangdanhetEigen-Belang. 

j  komt dat waarschijnlij k de gemeente iets duur-
der zal bouwen dan de particulier , hoewel mij  de scha-
duwzijde van de .kwade huur"  en de omvangrijke 
exploitatie wel wat zwart geteekend voorkomen. Aan 
den anderen kant is het moeilijk iets te voelen voor 
het voorstel van het Gemeentebestuur, te wachten tot 
het particulier  initiatie f zal optreden, want, wanneer 
zal men dit initiatie f voldoende achten en hoelang wil 
men erop wachten? Volstrekt niets kan ik er  voor 
voelen de gemeentebureaux vast plannen geheel te 
laten uitwerken op hoop-van-zegen, zonder  eenige 
zekerheid of deze binnen afzienbaren tij d zullen wor-
den verwezenlijkt alleen om gereed te zijn als het part. 
initiatie f ontbreekt, zooals door  het College van Burge-
meester  en Wethouders wordt aanbevolen. 
Zou ik dus mijnerzijd s in dit geval den gemeente-bouw, 
liefst tijdelij k b.v. voor  een 6- tot 8-tal jaren, warm 
aanbevelen; ook de tegengestelde werkwijze zou ik 
aanvaarden mits mij werd bewezen dat men spoediger, 
zekerder en beter tot het doel zou geraken. Van een 
der hoofdmannen, die een tegengestelde meening had, 
mocht ik tot mijn vreugde hetzelfde vernemen, ten op-
zichte van particulieren bouw. 

Van beide werkwijzen evenwel springt in 't oog dat er 
tusschen de twee, bij  hare toepassing nier  zulk een enorm 
verschil is, als men in theorie zou vermoeden. t 
spreekt immers van zelf dat een toegelaten vereeniging 

onder  sterke gemeente controle, zoowel tijdens als na 
den bouw, zoowel wat betreft de bewoning als de finan-
ciën, zoodanig is gebreideld dat evengoed de gemeente 
voor  zich zelf de taak kan ter  hand nemen. t ge-
noegen is dan ook uit alle bovengestelde conclusies te 
zien dat steeds „een gemengd systeem"  wordt aanbe-
volen. Zelfs zoover  gaat deze overeenstemming dat men 
de overgang van een exploitatie van een vereeniging 
naar  een gemeente-bedrijf, evenzeer  mogelijk acht als 
dat de gemeente zich een exploitatie-vereeniging zou 
assumeeren. 

r  wijze kan het dus onmogelijk worden geacht 
dat op dit tweede punt van het vraagstuk, de volkshuis-
vesting in haar  geheele omvang, als in de aanstaande 

g ter  sprake komend, zal mogen stran-
den. t zou Principieën-reiterei zijn, de theorie van het 
onderwerp te veel naar  voren te brengen en uit het oog 
te verliezen de steeds méér dringende eischen van de 
practijk . En wat zijn dan deze eischen? 
k herhaal: de bouw van woningen van diverse grootte en 
huur niet boven de ƒ 3.50 a ƒ 4.— p. w. in groot aantal, in 
hoofdzaak over de buitenwijken van den Haag verspreid, 
en dit wel ten allerspoedigste. 

n . . 

T E F 
VA N . m 

 J. . 

Jen heel moderne stadswijk met rechte, breede 
straten, waarlangs hooge huizen elkander  de 
loef afsteken in rijkdo m aan versierselen, 
plastisch of kleurig, of beiden, is verrezen op 

de plek, waar  vroeger  de oude Jodenstad zich bevond. 
Smalle, kromme straten; lage, donkere huizen, dicht 
opeen, met wonderlijk e hoven, den een ach ter  den ander, 
vormden het typische van deze wijk . e door  de 
nauwe straten van oud Praag, krijg t men eenigszins een 
idee, hoe het er  in de vroegere Jozefstad moet hebben 
uitgezien. 

t de opruimin g ervan is een brok Praagsche his-
tori e verdwenen. e nog overgebleven synagoge en 
raadhuis doen vreemd tusschen al dat nieuwe gedoe. 
Al s een overlevering staan deze kleine, eerwaardige 
gebouwen daar  stille getuigen van wat eens was. 
En met het nabijgelegen kerkhof zullen ze de herin-
nering daaraan blijven bewaren tot in verre toekomst. 
Een hoogst merkwaardig oord is dit oude Jodenkerk-
hof van Praag; wellicht de oudste e begraaf-
plaats van Europa. 

Omgeven door  lage, half verweerde muren, verborgen 
tusschen omringende gebouwen, is dit eeuwenoude 
plekje als van de buitenwereld afgesloten. Geen geluid 
dringt er  door  volkomen stilte niets hoort men 
er; slechts 't zachte ruischen der  blaren van 't dichte 
lover  der  oude vlierboomen, dat er  één groot dak 
spreidt over  de laatste rustplaats van vele voorge-
slachten. 

Ongeveer 12000 grafsteenen, bemost en verweerd, staan 
in 't lommer van dezen heerlijken tuin, die eenig in zijn 
soort is. 
Schilderachtig schaart zich steen aan steen, gedenk-
teeken aan gedenkteeken en waar  een plekje open 
is, heft een oude vlierboom zijn zwarten knoestigen 
stam omhoog. 
Onder alle jaargetijden is het even interessant en in-
drukwekkend, hetzij  in den helderen zonneschijn van den 
zomer, onder  het reine sneeuwkleed van den winter  of 
in den laten naherfst, als de wind door  de naakte boo-
men jaagt en de donkere gedaanten van de grafsteenen 
spookachtig afsteken tegen den grauwen hemel. En dan 
kan het er  zoo somber  zijn, dat men in de stille een-
zaamheid geneigd is al die geheimzinnige verhalen en 
legenden te gelooven, aan dezen oerouden akker  ver-
bonden en die volkomen het karakter  ervan weergeven. 

r  't mooist is het er  in de late lente. Vooral nu, zoo 
in de eerste Junidagen, wanneer  de vlierbloesem er 
heerlijk geurt en de vogels in de takken vroolij k zingen 
en de zon door  de dichte blaren op de steenen speelt en 
er  schitterende kleuren op weet te malen lichtvlek-
ken, die met 't zachtste windje mee bewegen. n leeft 
alles er! en is dit oude kerkhof inderdaad een „Beth -
Chajim; geen doodenakker  dus, maar  een .huis des 

" 

e schoon reeds als natuurmonument, interessanter 
nog zijn de grafsteenen zelf. Sommigen scheef, over-
hellend, verbrokkeld; van enkelen slechts fragmenten, 
die van onrustige tijden vertellen ; eenvoudige en rijke r 
bewerkte tot groote gedenkteekensin sarcophaagvorm; 
alles vindt men hier  bijelkaar . t zijn ze van zand-
steen, slechts een enkele van marmer. 

e inschriften zijn allen , in gelijke regels 
gerangschikt en prachtig over  het vlak verdeeld, dit op 
zeer  decoratieve wijze vullend. Nu eens zijn de letters 
in den steen ingehakt, dan weer  verhoogd. Symbolen 
duiden de verschillende stammen aan. Zoo ziet men 
twee zegenende handen op de steenen der  nakomelingen 
van Aaron, wat doelt op het priesterschap. Ook wordt 
er  nog een bijzonder  teeken gebruikt, dat meer  een 
toevoeging aan het eerste is en wel de e 
beginletters ï "  of . Z. voor r  Zedek i. e. eer-
waarde priester. 

Een gehouwen kan, soms ook met een sleutel erbij , 
geeft te kennen dat de ontslapene tot de levieten, de 
vroegere tempeldienaren behoorde, terwij l een drui -
ventros het huis van l aanduidt. 
Ook familienamen worden symbolisch voorgesteld, 
voornamelijk in de 17de en 18de eeuw, e 
taal meer  ingang vond bij  de Joden in Praag. Op steenen, 
dateerend van dezen tijd , ziet men dikwijl s een leeuw, 
haan, hert, karper  enz. afgebeeld voor  de gelijkluidende 
namen. n vertoonen oudere opschriften óf 
Joodsche, öf Boheemsche familienamen. 

t f is zeer  oud, hoewel het niet van zoover 
her dagteekent, als sommige legenden willen. 
Vanaf de 15de eeuw tot in de 18de is hier  begraven. 
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Afb. 1. t oude Joden kerkhof van Praag in den . 

Voortdurend is er  aarde opgebracht om weer  volgende 
geslachten een eeuwige rustplaats te kunnen bereiden. 
Vandaar  dat zooveel steenen op zoo'n betrekkelij k 
kleine ruimt e bijeen kwamen. 
Gedurende dezen langen tij d heeft de wijze van uitdruk -
king en vormgeving zich langzaam veranderd van Go-
tisch door e tot Barok en men vindt den in-
vloed van deze stijlen duidelij k in de grafsteenen weer, 
waarvan enkele uitstekende voorbeelden aanwezigzijn. 

Onder de hier  rustenden zijn schitterende figuren, ge-
leerden als de n Jehuda Ben Bezalel , die er 
in een krin g van dertig zijner  scholieren den eeuwigen 
slaap slaapt, of Jozef Salomo Ben Elias del o de 
Candio, een van de grootste geleerden der  17de eeuw, 
beroemd wereldreiziger, arts en wiskundige, leerling 
van den grooten Galileo Galilei, die ook n 
van Amsterdam geweest is en van zijne vele omzwervin-
gen op dit kerkhof zijn laatste rustplaats vond. 

t oudste graf is dat van den beroemden n en 
dichter  Abigdor o ( b 1439), die zeer  gezien was aan 
het hof van den Boheemschen g Weuzel . 

e grootste steen, die zich door  origineelen vorm en 
karakteristiek schrift kenmerkt, is die, welke het graf 
siert van l Ben Salman Jesaias z ( f 1572). 

g om hun eenvoud zijn de grafsteenen van 
den boekdrukker i Jemach en zijn zoon Be-
zaiel , dateerende respectievelijk van 1591 
en 1589. 
Geheel anders dan dezen is de groote e 
tombe, waaronder  de om zijn rijkdo m en menschlie vend-
heid bekenden i Ben Samuel l rust. t 
gedenkteeken in Sarcophaagvorm dateert van 1601. 
n de nabijheid staat op het graf van Salomo Ben Jechiel 

een kleine, doch zeer  sierlijk e steen, die wel even de 
aandacht verdient. 
Een eenvoudige, langwerpige, naar  boven spits toeloo-
pende steen duidt de laatste rustplaats aan van den 
Praagschen n d Gans, die hier  in 1613 be-
graven werd. Gans was beroemd als geschiedschrijver, 
wis- en sterrenkundige. j  was een tijdgenoot en vriend 
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van den grooten astronoom Tycho Brake, 
die onder  bescherming van r f 
op diens slot in Neu-Benatek waarnemingen 
deed, alwaar  Gans hem eenige malen be-
zocht en aan den arbeid in de sterrenwacht 
deelnam. 
Een van de kostbaarste gedenkteekenen, zoo 
ongeveer  in het midden van het kerkhof, is 
de marmeren tombe van , huisvrouw 
van Jakob Bas-Schewi von Treuenberg,welke 
met wapenschilden en den Boheemschen 

w versierd is, ter  aanduiding dat de 
hier  begravene van adel was. t monument 
dateert van 1628, 
n denzelfden trant zijn de tomben op de 

graven van de n Wolf Ben Zechiel 
Spira (f 1630) en zijn zoon Aaron Simon Spira 
(f 1679). Eender  is ook die van den n 

d Ben Abraham Oppenheim uit het jaar  1736. 
e gedenkteekenen hebben hetzelfde karakter , toch 

is van eentonigheid wegens herhaling hoegenaamd geen 
sprake, zelfs al staan ze zoo dicht op elkaar. t behoud 
van den hoofdvorm heeft men groote afwisseling weten 
aan te brengen in de onderverdeeling en het zijn de 
interessante details en oplossingen, die het gansche 
zoo'n aantrekkelij k aanzien geven. 

t is alles zoo juist gezien ; de herhaling van de hoofd-
massa waarborgt de rust, waarvan de gewijde stem-
ming van een kerkhof grootendeels afhangt, terwij l de 
persoonlijke opvatting, waarvan ieder  monument af-
zonderlijk getuigt, juist de gewenschte levendigheid 
aanbrengt en voor  saaiheid behoedt, wat elders weer 
door  de afwisselende grootte van eenzelfden vorm be-
reik t wordt. 

h belang alleen heeft de grafsteen van s 
Ben n Beck, die de lange ri j  van de hier  ter 
ruste gelegden sloot, toen in 1787 bij  verbod van r 
Josef  niet meer  op dit kerkhof begraven mocht wor-
den. 

Zeer  veel heeft deze oude begraafplaats door  gemaakt. 
r  geschiedenis staat in nauw verband met die van 

de Joden in Bohemen en welke van vele geslachten op 
hare steenen te lezen is. 
n vroegeren tij d is ze een enkele maal met ondergang 

bedreigd geweest, doch gelukkig daar  voor  behoed. 
r  is ons een kerkhof gebleven, meer  dan dri e 

eeuwen oud, waarvan iedere steen mooi is. n dat 
eens van onze tegenwoordigekerkhoven gezegd worden! 

e het er  daar  uitziet heeft de heer  van der  Ven on-
langs beschreven en kan men zelf gaan zien. 
Er is nog een tweede Jodenkerkhof, dat in tij d op dit 
volgt, waarvan de oudere steenen met de hier  afge-
beelde overeenkomen en de nieuwere meestal niet fraai 
zijn. Op de andere kerkhoven vindt men tusschen heel 
veel, slechts hier  en daar  een goed monument, waarvan 
ik later  nog eens in de gelegenheid hoop te zijn, U er 
eenige te doen zien. 
Praag,Juni 1914. 

E E N S G 
m ? m 

 J. . . 

s pendant bij  W. F. C. Schaap's ..Wie is de 
Stedenbouwer"  in de nos. 2 en 3 van den loo-
penden jaargang van het Bouwk. Weekblad 
stellen wij  ook ons opschrift in denvragenden 

vorm. 
s het toeval, dat dezer  dagen Jhr. A. . Op ten Noort' ) 

nog eens de aandacht vestigt op eenige uitspraken van 
den r  der  Volkshuisvesting . E. Wentink in 
diens artikel -de Bouwverordening en het Woning-
vraagstuk"  -), juist nu van regeeringswege te bevestigen 
ware of volkshuisvesting een vak is. 

e heer  W. zet in bedoeld artikel uiteen, waarom de 
meeste bouwverordeningen in ons land ten aanzien van 
den nieuwbouw te weinig verbetering in de volkshuis-
vesting te weeg brengen en dikwijl s juist het tegendeel 
bevorderen, doordat zij  slechts hoogst zelden gebaseerd 
zijn op een plan van bebouwing en bepaalde woning-
typen. 
Naast de omstandigheid, dat in de gemeentelijke be-
stuursorganisatie in den regel aan het technische per-
soneel niet de positie wordt toegekend, die het in het 
belang der  gemeente noodig heeft, moet tevens wel de 
aandacht er  op gevestigd worden, dat in ons land nog 
zeer  velen een allerbedroevendst begrip hebben van de 
eischen, die het vak Stedenbouw aan zijne beoefenaren 
stelt. 

j  schrijf t verder, dat bovendien op het tijdsti p der 
samenstelling van de eerste bouwverordeningen over-
eenkomstig de Woningwet, de Nederlandsche architect 
in vergelijking met zijn buitenlandsche collega's zeer 
ten achter  was wat betreft de bestudeering van het 
woningvraagstuk en in verband daarmede den steden-
bouw. 
Jhr . O. t. N. gelooft, dat het op het oogenblik al niet veel 
beter  is, dan in het begin dezer  eeuw. 

e Stiidte Ausstellung te f in 1912 zegt 
deze ontlokte, aan wie haar  ernstig bestudeerend be-
zocht, onwillekeurig de verzuchting, dat wat hier  in 
enkele Pruisische provinciën was bijeengebracht, niet 
in de verste verte zou kunnen worden geëvenaard door 
een soortgelijke tentoonstelling in ons land. 
Te weinig ziet men in ons land en in het bizonder  bij  de 
Besturen der  meeste groote en middelgroote gemeenten 
het overwegend belang in, om bij  het maken van alge-
meene of part iëele uitbreidingsplannen de hulp in te 
roepen van menschen, die een diepgaande studie van 
het vak van stedenbouw maakten. n den regel meent 
elk lid van het Bestuur  verstand te hebben van steden-
bouw en wordt overigens de eerste de beste ingenieur 
of architect geschikt geacht een plan te fabriceeren, 
dat dan naar  behoefte van de plaatselijke inzichten 
wordt veranderd en bewerkt, om ten 'slotte te worden 

') r  van Gemeente Werken te Enschede in het Tech-
nisch Tijdschrif t 1914 no. 1. 
-) e Gemeenteraad"  van . '11 en Jan. '12. 

Afb. 2. Grafsteen van l Ben Salman Jesaias z 
t 1572. 

vastgesteld. t men dan tot exploitatie of uitvoering 
van zoon plan, dan wordt bij  een eenvoudig onderdeel 
als de legging van electrische kabels of van gas- en wa-
terleidingbuizen de hulp van een „deskundige"  inge-
roepen — immers daarvan heeft men geen verstand. En 
inmiddels vergeet men dat juist de vaststelling van het 
tracé der  straten een kwestie is, welke veelal voor  eeu-
wen den vorm der  steden en de aesthetische werking 
der stadsbeelden beheerscht, het verkeer  bevordert of 
belemmert, de toetreding van licht en lucht in de wo-
ningen bepaalt. 
Ook op de 9de Jaarlijksche Bijeenkomst te Enschede van 

, enz. van Gemeentewerken en Bouw- en 
Woningtoezicht op 10 en 11 Juli 1913, werd op dezen 
stand van zaken nog eens ernstig de aandacht gevestigd. 

t was zeker  ook onder  den indru k van die bespreking, 
dat de heer  Sch. t. a. p. zijn klacht deed hooren. 
Wat de aan de woningen te stellen eischen aangaan, 
wijst de heer  W. in de meer  aangehaalde artikelen erop, 
dat leek en niet-leek zich met de meeste koelbloedig-
heid, hoewel noodgedrongen, hebben neergezet het be-
stek te schrijven voor  eene woning, zonder  dat men 
eerst voor  die woning een plan gemaakt had of zonder 
dat men ook maar  de meest vage voorstelling had. hoe 
die woning er  uit moest zien om te voldoen aan de 
eischen, welke uit een oogpunt van Volksgezondheid 
daaraan moeten worden gesteld en zonder  rekening te 
houden met de behoeften, zeden en draagkracht der  toe-
komstige bewoners.'' 
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Afb 3. Tombe van  huisvrouw van Jacob Bas-Schcwi 
von Treuenberg t 1628. 

Gelukkig, dat alle gestes der  gemeentebesturen in dit 
opzicht de goedkeuring behoeven van hooger  hand, van 
Ged. Staten, die bij  de beoordeeling van hetgeen hun 
ter  goedkeuring wordt aangeboden een grooten steun 
hebben aan de ambtenaren der . 

t die ambtenaren de gebreken in de eerste verorde-
ningen niet konden keeren, komt natuurlij k hierdoor, 
dat zij  zelf voor  een hun vreemde taak stonden. 
Nu de toekomstige herziening der  Woningwet tot eene 
verplichte hervaststelling der  bouwverordeningen zal 
noodzaken, kunnen van de jarenlange ondervinding der 

, in dit opzicht groote verbeteringen 
worden verwacht. 
Wat een voortvarend r  weet te bereiken, kan 
met eehvoorbeeld worden geïllustreerd aan denpas afge-
treden titulari s voor  Overijssel en Friesland J. . Faber. 

t is hier  niet noodig op de verdiensten van dezen 
ambtenaar  te wijzen. Bij  alle belangstellenden in het 
vraagstuk der  volkshuisvesting heeft zijn naam een 
goeden klank. 

t boek .Friesland en de Woningwet"  uitgegeven in 
samenwerking met Th. van Weideren baron s ') 
geeft getuigenis van hetgeen in die 12 jaar  is gewrocht. 
Wi j  weten wel, dat men in architectenkringen en onder 
heemschutters niet sterk tevreden is over  de achitecto-
nische aanwinst in Friesland's zand- en kleistreken en 
de dorpstimmerman in het navolgen van stadshuisjes 

') Besproken in het Bouwk. Weekblad van 1913 blz 509 e. v. 
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Afb. 4. Tombe van den , d Ben Abraham Oppen-
heim 'f 1736. 

in den verkeerden stijl van de laatste 25 jaar  der vorige 
eeuw hoogtij  vierde, doch alles kan niet ineens komen, 
hoeveel waarde harmonie met de omgeving hier  ook 
moge hebben. Onder  zijn opvolger  zal mogelijk ook aan 
dit deel vanhet vraagstuk meer  aandacht worden gewijd. 
n de betrokken provinciën en ook daarbuiten was men 

wel met recht nieuwsgierig wie den boedel zou te aan-
vaarden krijgen. Vooral waar  het bekend was, dat be-
trekkelij k niet veel personen met ervaring op dat gebied 
beschikbaar  waren. 

Wi j  zeiden reeds, de r  derVolkshuisvesting kan 
in de stadsuitbreiding een groot aandeel hebben, zijn 
bekendheid met de oplossingen van moeielijkheden in 
vele gemeenten schenken hem eene groote ervaring, 
waarmede hij  Ged. Staten bij  zijn advies kan steunen. 
Nog grooter  aanspraak wordt opzijne ervaring en kennis 
gemaakt, indien belanghebbenden tegen een voorge-
nomen uitbreidingsplan bezwaren inbrengen. 
Ook op de plannen der  woningbouwvereenigingen kan 
hij  grooten invloed doen gelden, zoowel wat de inrich -
ting als wat de uiterlijk e verschijning betreft. r  ook 
de begrootingen en exploitatie-rekeningen moet hij 
kritisc h beschouwen. 

Vervolgens wordt hem in beroep de vraag voorgelegd 
of een gegeven slechte woning nog voor  verbetering vat-
baar  is of onbewoonbaar  verklaard zal moeten worden. 

e beroepszaken in deze zullen allen wel grensgevallen 
betreffen en o.i. moet men zelf wel heel wat verbeterings-
processen hebben gevolgd om zonder  ter  eener  of 

anderer  zijde onbillij k te zijn tot het een of ander  te be-
sluiten. Waar zal men nu de kennis opdoen, die voor  de 
richtig e uitvoering dier  taak noodig is ? 
Waarschijnlij k zullen er  onder  degenen, die hierover 
te oordeelen hebben, zijn, die zeggen aan de T. . S., 
doch met ons wel meenen, geeft dit antwoord dan een 
bewijs van weinig juist begrip. 
n theorie kan men het eerstgenoemde punt aan een 

T . . S. wel doceeren, hoewel er  te t officieel 
nog niet, en officieus pas sinds korten tijdinhetadmini -
stratief-juridisc h gedeelte college wordt gegeven. All e 
andere punten worden alleen door  de praktij k geleerd. 
Natuurlij k is de waarborg van algemeene ontwikkeling, 
dat een diploma der  T. . S. schenkt, ook geen peul-
schilletje, maar  verder  dan dat strekt zich de waarde 
er  van dan ook al niet uit. Vraagstukken van ingenieurs-
kunst zijn hierbij  totaal niet tot oplossing te brengen. 

t eenigste is, bij  wie op den schijn afgaat zal het 
diploma wat poid geven. 
Wi l men iemand benoemen, die . opleiding heeft 
gehad, dan zou daarvoor  in de allereerste plaats in aan-
merking moeten komen een bouwkundig-ingenieur, die 
praktij k heeft in een of meer  der  onderdeelen van het 
werk, dat hem te wachten staat. 
Staat men echter  voor  de keuze iemand zonder -
diploma, maar  met praktij k van het vak, of iemand zon-
der praktij k maar  met diploma, dan zou elkeen, die nog 
niet bevangen is in de diploma adoratie, den lcnbenoe-
men, en denken, dat poid bij  de besturende Colleges zal 
wel komen, als de adviezen logisch en goed doordacht 
blijken . 
Tot opvolger  van den heer  Faber  werd ter  elfder  ure *) 
benoemd . . . . een r  der  spoorweg-
diensten, met diploma civ.-ing. Goed zal men zeggen, 
maar  die man kan reeds lang aantrekking tot en studie 
van het vak hebben gemaakt. 

p z aden wij  in het midden willen brengen, dat die 
lust en studie dan nog van zeer  recenten datum moet 
wezen. e naam van den titulari s hoorden wij  in dit ver-
band nog nooit. g men aannemen, dat alle Neder-
landsche belangstellenden wel lid zullen zijn geweest 
van het e e Woningcongres te Sche-
veningen in September  1913, dan geeft het te denken, 
dat men onder  de ledenlijst zijn naam vergeefsch zoekt. 

r  gesteld dit ware zoo, dan zou daaruit blijken , dat 
hij  als r  der  Spoorwegdiensten, dat 
toch zeker  een geheele persoonlijkheid vraagt, in het 
spoorwegvraagstuk weinig belang schijnt te hebben ge-
steld, en de kans groot is, dat hij  zich als woninginspec-
teur  gaat toeleggen op het vliegwezen, diepzeeonder-
zoek of bodemcultuur, om over  eenigen tij d directeur-
generaal van den landbouw te worden.') 

*) in beide beteekenissen, want zijn voorganger  was al buiten 
dienst. 
') t kan zijn nut hebben, hier  de aandacht te vestigen op het 
feit, dat toen het spoorwegongeluk te Bellen plaats had. aldaar 
een district-inspecteur  bevoegd was. die dat district tijdelij k 
waarnam, en die dit district niet kende. r  dit zeer  plotselinge 
ontslag van den benoemde als zoodanig, zal weer  tijdelij k een 
distric t zijn waargenomen door  iemand, die daarin niet thuis is. 

t moet voor  den heer  Faber  een slag in het gezicht 
zijn geweest, waar  zijn heengaan reeds maanden te 
voren bekend was, om als opvolger  een outsider  te 
krijgen . 
Onder de sollicitanten waren enkele niet gediplomeerde 
hoofdambtenaren met meer  dan 10-jarige praktij k in 
gemeentedienst. 

e doorslag schijnt hier  dus te hebben gegeven de aan-
bidding van het e diploma : 
a. uit overtuiging, dat een ander  van het werk niets 
zou terecht brengen, geen poid bij  de besturende col-
leges zou hebben ; en óf 
b uit vrees, dat het hem wel zou gelukken en daar-
mede het bewijs geleverd, dat het . diploma toch 
eigenlijk niet noodig is. 
Niet onwaarschijnlij k is het, dat het Curatoriu m en de 
Vereeniging voor  de Studiebelangen aan de T. . S. bij 
zoo'n benoeming van zich zouden doenhooren. t ver-
moeden ligt voor  de hand, dat het Curatorium , waar-
van één der  2 toen functionneerende leden met het 
solliciteeren van een niet gediplomeerde bekend kon 
zijn, terwij l hij  het met eene zoodanige benoeming be-
slist niet eens is, bij  voorbaat in die richtin g stappen 
heeft gedaan, b.v. door  te verzoeken een gediplomeerde 
te benoemen. 

n schijnt dus per  se een ongediplomeerde te hebben 
willen weren, al komt men daarvoor  niet rondweg uit. 

e overweging is waarschijnlijker , omdat tusschen de 
gediplomeerde en niet gediplomeerde inspecteurs wel 
eenige wrijvin g schijnt te bestaan; de overal optredende 
wrijvin g tusschen hen, die elkander  over  en weer  ver-
keerdelijk aanduiden als de mannen van de theorie en 
de mannen van de praktijk . 

e laatsten zouden bij  eene benoeming van een ongedi-
plomeerde naar  de meening van de andere zijde, daar-
uit munt kunnen slaan, bij  wijze van eene versterking 
hunner  positie. 

t zoeken naar  onderstellingen buiten de zaak zelve 
gelegen willen wij  niet voortzetten. 
Genoeg zij  het te constateeren, dat men van hooger 
hand de vraag, hierboven gesteld, in ontkennenden zin 
heeft beantwoord. n het belang van de groote vraag-
stukken is dit zeker  niet. 

Zwolle, Juni 1914. 

E N T 
T VA N N N

. 

Vervolg van blz. 322. Slot. 

^  ""  "  f och moet de r  koopmanschap bezitten en de 

mm 
5£ n een zekere mate van technische ontwik-

keling, op straffe dat aan de calculatie gebreken 
kleven. Van nieuwe installaties dient een firm a die 

haar  belang begrijpt , kennis te nemen, niet om fouten er  in te 
zoeken die zij  bij  gelegenheid tegen den vervaardiger  uitspelen 
kan dat zou een laag standpunt innemen zijn doch, om voor-
en nadeelen te leeren kennen en daarvan te profiteeren. 
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Prof. i brengt daarbij  een h gezegde in 
herinnering: 

Wer ist r  ? 
r was ersann. 

Wer ist Geselle ? 
r was kann. 

Wer ist g ? 
Jedermann. 

Nog één punt door  Prof. i aan het slot van zijn rede ge-
releveerd verdient onze bijzondere belangstelling. En wel dit : 

t men toch ophouden met het najagen van orders, door het 
maken van bedenkelijk lage aanbiedingen, doodend voor  eene 
gezonde concurrentie. 

r  weinig installaties met eene behoorlijke verdienste dan 
ejn groot aantal werken die goedkoopheidshalve, den stempel 
eener  onvoldoende uitvoering dragen en de zorgen, arbeid en 
moeite eraan verbonden niet waard zijn. 
Ter bepaling van het standpunt dat eene firm a inneemt en de 
geldelijke uitkomsten die zij  tracht te behalen, komt de kwaliteit 
van haar  werk, niet de kwantiteit voornamelijk in aanmerking! 
Ben ik ten slotte, meer  dan in mijn oorspronkelijk plan lag, Prof. 

i trouw gevolgd in zijn gedachtengang, ik heb mij  tot 
grootere uitvoerigheid laten verleiden door  gevoelens van sym-
pathie met het gesprokene in zijn geheel, waaruit voortvloeide 
de moeilijkheid der  keuze van datgene hetwelk beknoptheids-
halve achterwege gelaten kan worden, zonder  de kern van het 
betoog aan te tasten. 

Waar de e geleerde als zijne meening uitspreekt dat bij 
onze Oostelijke buren de markt van verwarinings-installateurs 
overvoerd is. waardoor eene veel te scherpe concurrentie ge-
boren wordt, legt Z. . Geleerde de vinger  op een wondeplek 
die ook in Nederland meermalen door ter  zake kundigen is 
aangeduid, als een ziekteverschijnsel der  centrale verwarmings-
industrie. 
Eene te scherpe concurrentie toch zal doen omzien naar  midde-
len om zich te bedienen van de goedkoopst mogelijke arbeids-
krachten en materialen en wat de laatsten betreft, zondej  eene 
al te nauwkeurige inspectie van de kwaliteit en goede werking 
er  van. Wie tot uitgangspunt aanneemt dat alleen het allergoed-
koopste hem dienen kan, levert geen werk, dat op den duur  be-
vredigingkan geven. 

Ook de kwestie van adviseurs, waarbij  Prof. i zich 
schaart aan de zijde der  tegenstanders dier  categorie van des-
kundigen, is in Nederlandsche vakkringen meermalen en ernstig 
besproken. Ook daar  wordt het optreden van adviseurs in de 
verwarmings-industrie niet in het belang van het vak beschouwd. 
Een verwarmingsinstallatie moet ontworpen en uitgevoerd wor-
den door den fabrikant , zooals deze zich het werk denkt en alle 
inmenging van derden lijd t tot confusie, misschien wel tot brod-
delwerk. t overbodig hier  aan toe te voegen dat samenwer-
king met den Architect dringend noodzakelijk is en blijft , terwij l 
de meeste onzer  Bouwmeesters voldoende ervaring op centraal-
verwarmingsgebied bezitten om a prior i aan te nemen dat uit 
dergelijke besprekingen, niets dan goeds geboren kan worden! 
Bij  een optreden van Adviseurs rijs t ook de vraag wie de verant-
woordelijkheid van het werk op zich neemt ? t de fabrikant 
zijn. die zich in de vrij e ontwikkeling zijner  gedachten beperkt 
ziet? n het de Adviseur  zijn. wier  geldelijke belooning van 
dien aard is, dat redelijkerwij s van hem niet geëischt kan worden 
om een dergelijk risico te aanvaarden ? 

En ligt het niet voor  de hand dat er  tusschen Adviseurs en Fabri -
kanten punten van verschil ontstaan, waarbij  elk der  betrokke-
nen zijn standpunt handhaaft ? Geeft dan de aanwijzing van den 
Adviseur  den doorslag, dan verblijven ook aan hem de gevolgen 
er  van en de Fabrikant acht zich van alle verantwoordelijkheid 
ontslagen! t de haan van den Fabrikant victorie, dan be-
komt de autoriteit van den Adviseur  een gevoeligen knak, en zal 
diens lastgever  niet begrijpen, waarvoor  hij  eigenlijk adviseurs-
honorarium betaalt! ' 

Samenwerking tusschen Adviseur en Fabrikant zal dus hoogst 
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moeielijk blijken , omdat de Adviseur  zijn autoriteit en de ver-
warmiugsfabrikantzij n standpunt van degelijk, ervaren vakman 
niet licht zal prijsgeven. r  arbitrage, hoor  ik zeggen, doch 
bij elk punt van verschil, ook als deze eens vele mochten zijn ? 
Zou op deze wijze een flink e voortgang van het werk bevorderd 
worden ? 
k heb de vraag hooren stellen of de stroom van wetenschappe-
lij k gevormde s die de Technische l jaar-
lijk s over  onze maatschappij  uitstort , geen verband houdt met 
het scheppen van ambten en betrekkingen, die beter  achterwege 
gebleven waren. 

t zij  bevestigend beantwoord worden ? k zou het betreuren, 
want ambten en betrekkingen, niet uit den drang der  noodzake-
lijkhei d ontstaan, werken altij d remmend, zijn vaak doodend 
voor  energie en ondernemingsgeest, waarbij  iets te wagen is. 
Vast en zeker  geloof ik dat in de verwarmingsindustrie de nood-
zakelijkheid van het optreden van adviseurs nooit gevoeld is 
geworden. 
Er zijn door  verwarmingsfabrikanten fouten begaan, en erzullen 
er  nog in den loop der  jaren begaan worden, doch de vrees 
schijnt mij  gegrond toe dat hun aantal eerder  toe dan af zal nemen 
indien het instituut adviseurs, burgerrecht in onze industri e 
krijgt . 

e men ook over  centralisatie of decentralisatie van gezag in 
algemeenen zin oordeelen moge, bij  het aanleggen van centrale 
verwarmingsinstallaties acht ik de leiding in ééne hand, die van 
den fabrikant , dringend noodzakelijk om tot eengunstigen uitslag 
te komen. 

t zou mij  veel leed doen indien deze toevoeging tot de rede 
van Prof. i aan andere motieven werd toegeschreven 
dan aan de eenige juiste : die van het belang der e in den 
besten zin. 

t vak heeft zich bereids af zoo krachtig en mooi ontwikkeld, 
dat het diep te betreuren zou zijn indien het door  de inmenging 
van ongewenschte elementen, hoe verdienstelijk overigens ook, 
een onherstelbaren knak kreeg. 
Geef het wat het noodig heeft: eene vrije , zelfstandige ontwikke-
ling en men zal hoe langer  hoe meer  tevreden zijn over  de ui -
komst dier  dotatie. 

n verband met het bovenstaande deelen wij  mede, dat in het 
eerstvolgend nummer van het Bouwkundig Weekblad van an-
dere zijde op deze brochure geantwoord zal worden. e . 

. is? 

e afdeeling 's Gravenhage van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst zal op g 6, g 7 en Woensdag 
8 Juli a.s. dagelijks van 10 5' juur  in de kunstzalen d'Audretsch, 

l 16a een tentoonstelling houden van de ingekomen 
antwoorden op de prijsvraag voor  een Tuinstadwijk , haar  dooi-
de Sociaal Technische Vereeniging van e -
nieurs en Architecten, die de prijsvraag uitschreef, welwillend 
ter  expositie afgestaan. 

e tentoonstelling is voor  alle belangstellenden gratis open-
gesteld. 

Nederlandsche Werkhond j.1. g heeft een bijeenkomst 
plaats gehad van eenige industrieelen, kunstenaars en belang-
stellenden, ten einde te overwegen, of een Nederlandsche bond, 
wiens organisatie en doel ongeveer  gelijk zou zijn aan die v.in 
den n Werkhond, opgericht zou kunnen worden. t 
algemeene stemmen werd de wenschelijkheid van de tot stand 
koming van een dergelijken bond uitgesproken, waarna de bond 
werd opgericht. Een commissie, waarin bovengenoemde 3 groe-
pen vertegenwoordigd zijn, werd benoemd, ten einde dezen 
bond nader  voor te bereiden. 
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rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, t 402, 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
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— Prof. . . , de Verwariningstechniek in het licht 
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E
N T T V A N N T E -

N . 

nder  bovenstaanden titel verscheen in de 
beide voorafgaande nummers van dit blad 
een artikel van de Nederlandsche Vereeniging 
voor  Centrale Verwarmings , welk 
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artike l ook reeds in brochurevorm aan verschillende 
belangstellenden is toegezonden. 
Waar deze brochure de noodzakelijkheid en het be-
staansrecht van raadgevende ingenieurs op het gebied 
der centrale verwarming en ventilatie, van een zeer  een-
zijdi g standpunt bezien, betwist, zij  het ons veroorloofd 
naar  aanleiding daarvan eenige opmerkingen te maken. 
Wi j  zullen ons daartoe bepalen om in hoofdtrekken 
deze brochure te bespreken en vertrouwen, dat de lezer, 
die eenigszins met de toestanden op de hoogte is, een 
onderscheid weet te maken tusschen datgene, wat het 
verwarmingsvak en zijne gezonde ontwikkeling betreft, 
en datgene, wat minder  met het vak heeft uit te staan, 
doch doelt op de behartiging van andere, en wel com-
mercieele, belangen. 
Volgens het artikel is het optreden van adviseurs niet 
alleen ongewenscht, doch ook nadeelig, ja, bepaald 
ruineerend voor  het vak. e bewering tracht men te 
rechtvaardigen met behulp van eene tendentieus uit-
gelegde rede van den overleden Professor . 
Een ieder, die eenigszins met den werkkrin g van Prof. 

i bekend is, zal moeten toegeven, dat de bewe-
ring : ..Prof. i schaart zich aan de zijde der 
tegenstanders van verwarmingsadviseurs"  eene on-
juiste is. Zooals bekend, had Prof. i naast zijn 
prcfessorsambt eene uitgebreide adviseurspractijk. t 
hij  zijn bijstand echter  als afgeloopen beschouwde, wan-
neer  de gunning had plaats gehad, is voor  iemand in zijne 
positie verklaarbaar. e opvatting wordt evenwel 
door  geen anderen adviseur, die zich uitsluitend met 
dit beroep bezig houdt (en het aantal van dezulken is 
vooral in het buitenland talrijk) , gedeeld. Wij  meenen 
dat de adviseur  op deze wijze zijn werk slechts half 
doet, in ieder  geval, wanneer  het groote installaties 
betreft. Wat zou bv. de architect ervan zeggen, wan-
neer  de aannemer verlangde dat de architect zijne func-
tie zou neerleggen, zoodra het bouwwerk was gegund? 
Op blz. 320, no. 26, lezen wij : t nadruk wordt er  op 
gewezen, dat een verkeerd gekozen verwarmingssys-
teem zelfs bij  beste uitvoering geen bevrediging zal 
geven. Foutief wordt het daarom geacht, wanneer geen 
zaakkundige, doch zij, wier  oordeel alleen wordt inge-
roepen omdat zij  eenzekerenstandof eene zekere maat-
schappelijke positie bekleeden en dus voor  autoriteiten 
worden aangezien, te beslissen hebben." 
Wi j  geven natuurlij k toe, dat de ingenieur, die zich voor 
deskundige uitgeeft op polytechnisch gebied, de centrale 
verwarming daaronder  begrepen, terwij l hij  practisch 
dit vak niet geheel kent, niet tot de ontwikkeling daar-
van zal bijdragen. Zij n optreden berust dan ook geens-
zins op degelijke grondslagen. t mag echter  beslist 
niet gezegd worden van diegenen onder  de categorie 
..die een zekeren stand bekleeden", en die zich uitslui-
tend met het verwarmingsvak bezighouden en niet 
alleen over  theoretische kennis beschikken, doch ook 
door  jarenlange practij k als ingenieurs bij  groote en 
bekende verwarmingsfirma' s in het buitenland practi -
sche ervaring opdeden, terwij l zij  door  hunnen arbeid 
bewezen, dat zij  vakmannen zijn. 
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Waar nu in de brochure als leidende gedachte alle ad-
viseurs over  een kam worden geschoren, komen wij 
daartegen op, al wordt in de gemelde zinsnede gespro-
ken van „geen zaakkundigen"  en blijkbaa r  dus de be-
hoefte aan adviseurs niet ontkend. 
Op blz. 320 wordt de wenschelijkheid betoogd: „E n 
zulk een ontwerp behoort schriftelijk , niet mondeling, 
te worden ingediend, want bij  mondelinge aanbiedin-
gen bezwijkt dè aanbesteder  dikwijl s voor  de overre-
dingskracht van een niet ter  zake kundig fabrikan t of 
voor  een laag gestelden prijs." 
Wie kan nu beter  over  zulke schriftelijk e projecten oor-
deelen dan de onpartijdig e ingenieur, die, uit de ver-
warmingsindustrie voortgekomen, natuurlij k moreel 
zoo hoog behoort te staan, dat hij  financieel onafhanke-
lij k blijf t van eiken leverancier? 
Volgens Prof. i zou, wanneer  de installatie 
eenmaal aan eene eerste klas firm a is gegund, verdere 
bijstand van adviseurs overbodig, ja, zelfs ongewenscht 
zijn, aangezien gewoonlijk de uitvoerende firm a over 
meer  vakervaring beschikt dan de buiten de industri e 
staande ingenieur, die zich eventueel bij  de oplevering 
weer  verdienstelijk kan maken. e valt op 
te merken, dat hij , die zich met recht raadgevend inge-
nieur  kan noemen, niet iemand is, die buiten de indus-
tri e staat en dientengevolge geen ervaring bezit. -
gendeel zal hij  in vele gevallen en omstandigheden meer 
ervaring en een ruimer  inzicht hebben dan die enkele 
firma , daar  hij  door  zijn beroep meer  in de gelegenheid 
is verschillende gezichtspunten te vernemen en te be-
oordeelen. 
Beschouwt men daarbij  het ontstaan en de ontwikke-
ling der  uitvoerende firma' s nader, ja, dan blijk t het, 
dat verscheidene onder  hen eigenlijk vertegenwoordi-
gers waren en nog zijn van buitenlandsche huizen op 
allerlei technisch gebied. Eerst later  ontstond hunne 
verwarmingsafdeeling, nadat een verwarmingsinge-
nieur  of technikus was aangesteld 
Wellicht deden zulke firma' s beter  door  niet al te luid 
op hunne groote ervaring te roemen, daar  deze toch 
meestal eene functie is van de kennis hunner  verwar-
mingstechnici en slechts zoolang als de hunne geldt, als 
deze heeren in hunnen dienst zijn. 
Verder  moet bij  deze firma' s de handelsgeest dominee-
ren boven de techniek. Uiteraard toch zijn voor  iedere 
firm a de handelsbelangen van groot gewicht en zijn 
deze bij  de meeste installaties onevenredig grootere 
factoren dan de belangen der  techniek. 

e adviseerende ingenieur  evenwel, die geheel buiten 
den handel blijft , zal dus meer  in de gelegenheid zijn 
dan de uitvoerende firma' s om zijne volledige aandacht 
te wijden aan de eischen van het verwarmingsvak in 
een technisch en economisch opzicht, niet alleen de 
eischen in het belang van den installateur, doch ook die 
in het belang van den aanbesteder. 
Ongetwijfeld is de tegenwoordigheid van den raadge-
venden ingenieur  bij  de uitvoering gerechtvaardigd, 
mede opdat hij  de opmerkzaamheid op mogelijke fouten 
of verbeteringen kan vestigen, waardoor  geschillen, 

ergernis en eventueele extra kosten kunnen worden ver-
meden. Een nauwgezet fabrikan t toch zal eene tijdig e 
en gegronde aanwijzing zeer  zeker  niet veronachtzamen. 
Verder  is de aanwezigheid van den ingenieur  gewenscht 
om de belangen van den opdrachtgever, resp, den ar-
chitect, te behartigen. e belangen zijn gedurende de 
uitvoering van minstens even groot gewicht als in een 
ander  stadium der  uitwerkin g van het ontwerp. 
Te oordeelen naar  de woorden der  N. V. v. C. V . . is 
de markt van verwarmingsinstallateurs overvoerd, 
waardoor  een veel te scherpe concurrentie ontstaat. 
Een gevolg dezer  scherpe concurrentie is, dat men 
zich van de goedkoopste arbeidskrachten en materia-
len zal bedienen. 

Nu rijs t de vraag, hoe de opdrachtgever  zich aan den 
nadeeligen invloed dier  concurrentie op de kwaliteit 
zijner  installatie kan onttrekken en hoe hij  er  zeker  van 
kan zijn, dat niet alleen een resultaat, maar  ook het ver-
eischte, d. w. z. een in technisch, hygiënisch en econo-
misch opzicht beoogd, resultaat wordt bereikt. 

t komt ons voor, dat bovengenoemde omstandighe-
den de behoefte aan onpartijdig e deskundigen doen ge-
boren worden. Vermoedelijk toch zullen de centrale 
verwarmings-industrieelen toegeven, dat het verwar-
mingsvak niet wordt benadeeld door  het behartigen der 
belangen van de gebruikers. Ongetwijfeld behooren de 
projecten, die door  concurrentie ontstaan, door  een 
vakman op hunne nauwgezette uitwerkin g en op de aan 
de uitvoering te stellen eischen te worden gecontro-
leerd. 

n de brochure wordt nochtans beweerd, dat de inmen-
ging der  adviseurs slechts tot „confusie"  of wellicht tot 
„broddelwerk "  aanleiding zal geven. Wasdithetgeval, 
dan zou niet alleen de adviseur  doch ook de fabrikan t 
een minderwaardig vakman zijn, want de vermeende 
bezwaren tegen de samenwerking van adviseurs en fa-
brikanten zullen ongegrond blijken waar  de adviseur 
een degelijk en ervaren deskundige is, aangezien de fa-
brikant , die werkelij k over  de noodige vakkennis be-
schikt, ook zeer  zeker  begrip zal toonen voor  de zake-
lijk e argumenten van andere vakkundigen. 
Wi j  meenen overigens, dat de Vereeniging schrijf t op 
een toon, die eene zekere zelfoverschatting verraadt. 
Toch breidt zich de adviseurspraktijk sedert jaren in 
verschillende landen meer  en meer  uit; en gaat men de 
resultaten van den arbeid der  raadgevende ingenieurs 
na, dan zullen ook de syndicaatsfirma's wel moeten 
toegeven, dat deze arbeid in vergelijking met dien der 
fabrikanten geenszins als ,broddelwerk"  kan worden 
beschouwd. 

Wanneer  nu het inroepen van de hulp van raadgevende 
ingenieurs in het verwarmings- en ventilatievak ook 
hier  te lande meer  en meer  in zwang komt, dan is dit 
zeer  zeker  het gevolg van de ontwikkeling van het vak. 

s wanneer  de architect met het ontwerpen der 
plannen bezig is, heeft hij  voorlichtin g noodig betref-
fende de verwarming en ventilatie, opdat hij  later  aan 
de eischen, die deze aan den bouw stellen, kan voldoen. 

e meer  zich het verwarmings- en ventilatievak 

gaandeweg ontwikkelt , des te hooger  worden ook deze 
eischen. 
s nu de architect genoodzaakt zich voor  deze voorlich-

ting tot een verwarmingsfabrikant te wenden, dus 
dezen als raadsman aan te nemen, dan staat hij  later 
bij  de aanbesteding en gunning niet geheel vri j  tegen-
over  dien fabrikant . t zal hem dan ook uiterst moei-
lij k vallen om, bijaldien bij  de aanbesteding andere 
firma' s voordeeliger  aanbiedingen deden, de belangen 
van zijn cliënt en de billijk e belangen der  andere geïn-
teresseerden te vereenigen. Aan een dergelijken gang 
van zaken is nog het bezwaar  verbonden, dat een pro-
ject, gebaseerd op een voorontwerp van een der  mede-
concurreerenden, in de meeste gevallen eenzijdig zal 
moeten uitvallen. t is nl. niet aan te nemen, dat de 
betreffende fabrikant , naast zijn ijver  om den architect 
van raad te dienen, ook niet eenigszins aan zijn eigen 
belangen zal denken en hierbij  zal trachten tegenover 
den architect, vooral op onderdeelen waarvan hij  ver-
tegenwoordiger  is of waarmede hij  op andere wijze een 
voorsprong heeft op zijne medeconcurrenten, het volle 
licht te laten schijnen. 

Ook daarom gelooven wij , dat de architect tot de over-
tuiging zal komen, dat hij  zich het best kan wenden tot 
een ingenieur, die geheel vri j  is van handelsbelangen, 
en dat hij  de bemoeiingen, welke aan eene verwarmings-
inrichting , ook tijdens de uitvoering, zijn verbonden, 
het beste aan een vertrouwd vakkundige kan overlaten. 
Eveneens zal iedere fabrikant , zijn eigen belangen voor 
een oogenblik buiten beschouwing latende, moeten toe-
geven, dat eene concurrentie op deze basis de redelijk -
ste is en in het belang van het vak verreweg de voor-
keur  verdient boven de hiervorengenoemde en tot nog 
toe meermalen gevolgde methode. 
's-Gravenhage, 7 Juli 1914. 

P E N . 

S TE . 
erseke — het welvarende dorp op Zuid -

|j r  Beveland is door  zijn oestercultuur  in ons 
land en in het buitenland een bekende plaats 

xAJ geworden. 
t aantal inwoners van e (thans rui m 4000), is 

door  die oestercultuur, in de laatste 25 jaren zeer  toe-
genomen; en was het vroeger  een klein, onbeteekenend 
dorp, bij  de meesten zelfs in ons land onbekend, thans 
moet het worden gerangschikt onder  de welvarende 
plaatsen van Zeeland. 

e is een eigenaardige plaats. Eigenaardig n.1. als 
men dit dorp en haar  inwoners vergelijkt met de andere 
dorpen op Zuid-Beveland. 
n alle andere dorpen van Zuid-Beveland en voor  een 

zeker  deel ook in Goes de eenige stad van dit 
Zeeuwsche eiland is ongeveer  alles, wat men ont-
moet, specifiek „Zeeuwsch"  ; de huizen, de menschen, 
de gewoonten, de zeer  mooie Zuid-Bevelandsche klee-
derdracht — in alles herkent met de echte Zeeuwen. 
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Afb. 1. Gemeentehuis te . Plan beganegrond. 
Schaal 1 op 300. Arch. F. G. C. . 

Niets daarvan in . Bij  de ontwikkeling en voor-
uitgang der  oestercultuur  in die plaats was steeds de 
behoefte groot aan werklieden, en in die jaren, dat deze 
cultuur  een groote vlucht nam, kwamen menschen van 
allerlei streken en gewesten zich daar  vestigen, omdat 
er  werk, en dus brood gevonden kon worden. 
Gevolg daarvan is geweest, dat de bevolking van 

e spoedig voor  een groot deel bestond uit per-
sonen, die geen Zeeuwen van geboorte waren; die 
ook nooit echte Zeeuwen werden en waardoor  vanzelf 
dit dorp al heel spoedig een zeer  gemengd karakter 
vertoonde. 

e Zuid-Bevelandsche kleederdracht b.v, vindt men 
er  schaarsch; de gewoonten en eigenaardigheden zijn 
er  anders dan in de overige Zeeuwsche dorpen en men 
moet dan ook zeker  niet te e zijn om studie te 
maken, van het echte Zeeuwsche of Zuid-Beveland-
sche ras. 

t ik echter  niet verder  ingaan op een beschrijving 
van e en zijn inwoners, doch mij  bepalen bij  het 
onderwerp, boven dit artikel genoemd. 
Er bleek in e ook al als gevolg van de sterke 
uitbreidin g der  bevolking behoefte aan een nieuw 
gemeentehuis. r  den Gemeenteraad werden, midden 
in het dorp, aan een kruispunt van 2 straten, een twee-
tal oude huizen aangekocht, met de bedoeling deze af te 
doen breken, en op het vrijkomend terrein een nieuw 
gemeentehuis te stichten. 
Aan ondergeteekende werd in November  1913 opgedra-
gen, de plannen voor  den nieuwen bouw te maken, waar-
bij  hij  gehouden was een reeds gemaakte platte-grond-
indeeling zooveel mogelijk te volgen. 
Gevolg van die opdracht is geweest, dat bijgaande plan-
nen behoudens enkele ondergeschikte wijzigingen — 
zijn goedgekeurd, en de aanbesteding in Januari 1.1. 
heeft plaats gehad 
Een der  wijzigingen is, dat de zijmuren van de stoep 

(op de perspectief-teekening nog voorkomend) zijn ver-
vallen en de stoep gemaakt wordt, als op de gevel- en 
platte-grondteekeningen is aangegeven; verder  zullen 
de dakbebordingen niet met leien, doch met pannen ge-
dekt worden en eindelijk zal het voordeurkozijn (gelijk 
op de platte-grondteekening reeds is aangegeven) onge-
veer  0.40 . naar  binnen worden geplaatst en met 
profielsteen ommetseld worden. 
Wat het gebouw betreft, diene het volgende. t peil 
of bovenkant vloer  van het gemeentehuis is ongeveer 
0.60 r  boven het trottoir , terwij l de zoldervloer 
4.50 . boven Peil is gelegen. 

e gevels van het gebouw worden gemetseld van grijze, 
hardgrauwe waalsteenen; het plint van grijze vlakke 
klinkers, afgedekt met hardsteenen band. e blokken 
in de gevels zijn van witten zandsteen; de afdekkin-
gen der  topgevels, de stoep en de raamdorpels van 
hardsteen. 
Om het aanplakbord wordt een omlijsting van zand-
steen aangebracht. 

t torentje wordt gedekt met leipannen. 
e klui s wordt van gewapend beton en van een brand-

vrij e kluisdeur  (fabrikaat ) voorzien. 
e vloeren in de gangen,, vestibule en portalen zijn ter-

razzovloeren ; de gang- en vestibulemuren worden tot 
een hoogte van 1.25 r  bemetseld mettegels in mat-
glazuur. 

e voordeuren, tochtdeuren en de trap worden van 
blank teakhout gemaakt; de lambriseeringen in de raad-
zaal, burgemeesters kamer en secretarie van eikenhout. 
Op de zolderverdieping worden door  plaatsing van 
brandvrij e cement-muren, archiefkamers ingericht. 

e onderramen worden bezet met spiegelglas; de boven-
lichten met glas in lood. 

e concierge-woning wordt zeer  eenvoudig afgewerkt; 
op de zolderverdieping worden twee slaapkamertjes 
gemaakt. 

e bouw van dit gemeentehuis met concierge-woning 
werd — zonder  eenig meubilair  — aangenomen voor  de 
som van/17200. 

t het dagelijksch toezicht is belast de gemeente-
opzichter  van . 
Goes, Februari 1914. e architekt, 

F. G. C. . 

A. . . B. 

G T E 
m 'S . 

. 
s slot op mijne aankondiging van de plannen 
voor  volkshuisvesting in de Gemeente 's Gra-
venhage in het vorig no. van het B. Weekblad 
diene het navolgende resultaat, dat in de 

n van 6 Juli werd bereikt. 
e principes van de snelle, en aanvankelijke gemeente-

lijk e werkwijze zonder  toegelaten vereenigingen uit te 
sluiten als gewenscht door  de Commissie van Plaat-
selijke Werken, werden neergelegd in het voorstel 
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; — en hiermede bleek een goede meerderheid 
van den d zich te kunnen vereenigen. 
Noch de meer  terughoudende wenschen van het college 
van Burgemeester  en Wethouders, noch de sterkere 
drang naar  gemeentelijke werkwijze van de Arbeiders-
parti j  mocht de noodige steun vinden, 

E . 

Allereerst het s (2 procent stam-
kapitaal voor  belanghebbenden en 10 procent voor  be-
langstellenden). t wordt verworpen met 26 tegen 8 
stemmen. 
Zonder  stemming wordt de 2 procent goedgekeurd. 

: 
a. . Goedgekeurd z. h. s. 
b. Van gemeentewege bouw bij  het Afvoerkanaal. Goed-
gekeurd met 32 tegen 6 stemmen. 
c. Woningen Trekweg. Goedgekeurd met 25 tegen 13 
stemmen. 
d. s (Beijerstraat en n van 

. Verworpen met 25 tegen 13 stemmen. 
. a. Voorstellen om voorschotten te verstrekken. Goed-

gekeurd. 
b. B. en W. zullen onderhandelingen aanknoopen met 
vereenigingen. Goedgekeurd. 
c. Voorschotten van e voor  opruiming of ver-
betering van woningen enz. Goedgekeurd. 
d. Voorstellen voor  onteigening van woningenGedempte 
Gracht en Pronkstraat. Goedgekeurd. 
e. Onderdak onbehuisden. Goedgekeurd. 
f. Woningbeurs, statistiek en dienst. Goedgekeurd. 

s (tehuis voor  ongehuwde arbeiders). 
B. en W. zullen preadvies uitbrengen. 

n kan zich niet anders dan verheugen over  het ver-
kregen resultaat; en nu zullen gemeente en vereenigin-
gen kunnen toonen,dat allerwege de wensch voorzit om 
snel en afdoend uit woningnood en woningachterstand 
te geraken. 

e d zelve heeft zich duidelij k uitgesproken, nu de 
hand aan den ploeg! 
den . S. . C. 

E E "  E N E E N 
E " 

door  W. PENAAT . ') 

E . 

ntstaan. r  het „Fachverband der -
striellen"  werden in 1906 op n , 
toenmaals privaat-docent in Berlij n en een ijveri g 
medewerker  aan al de pogingen tot opheffing der 

technische kunsten, hevige aanvallen gericht om wat hij . allicht 
niet ten onrechte, omtrent den algemeenen stand der  kwaliteit 
had geleeraard. Een kleine groep van kunstenaars en een van 
groote firma' s ondersteunden hem en met vrucht; toen werd 
hier  voor  organisatie de kiem gelegd ') e aanval op -
sius was niet de eenige aanleiding tot de oprichting van de 

e Werkbund" , verschillende motieven drongen als van 
zelve tot een samenvoeging der  gelijkgezinden. Zoo was het 
vooral een artikel van den bekenden architect en schrijver  Gur-
lit t in No. 7 van de „Ausstellungszeitung"  van de 3de c 

"  in n 1906; dat eene snelle 
ontwikkelin g van dezen strij d tusschen meer  of min tegenge-
stelde belangen in de hand werkte. e aanhef ervan luidt als 
volgt: 

e binnen een paar  weken te openen e j  ver-
„heidstentoonstelling wijk t af van een tot nu toe algemeen ge-
..volgde tentoonstellingsregel: ze wordt een kunstexpositie, 
„wan t er  wordt in het wezen der  zaak door  kunstenaars, niet 
„door fabrikanten ingezonden. n ligt het groote onder-
„scheid. e beschikbare ruimt e wordt in de belangrijkste afdee-
„linge n niet tegen plaatshuur  aan de inzenders afgestaan, die 
„da n zoo goed als dat gaat de goederen naast elkaar  uitspreiden; 
„maar de ruimte, waaraan een deftige vorm is gegeven, wordt 
„aan eiken artiest afzonderlijk aangewezen. e zoekt dan op 
„zij n beurt ambachtslieden fabrikanten en medewerkers uit, 
„welk e hem het best toeschijnen terwij l tot nu toe de fabrikant 
„den artiest koos, die hem het aangenaamst was." 
Tegen dit artikel , de e Tentoonstelling en de door 

s verkondigde stellingen werd o. a. geprotesteerd in 
den vorm van een fabrikanten-protest van naar  men zegt 6500 
firma' s met 400.000 arbeiders, waaruit het volgende citaat: 

r  de opvatting van Gurlit t wordt aan het publiek het ver-
trouwen inde kunstindustrieele et ablisseinents ontnomen. Zoo'n 
„tentoonstelling, die onder  den naam van kunstnijverheidsten-
„toonstellin g slechts de belangen van een pa;ir  kunstenaars dient 

') Uit het Orgaan van de Ned. Vereeniging voor  Ambachls- en Nijverheidskunst. 
-) Over  den n Werkbuiut "  feuilleton van 11. F. n li. . in het llan-
delabladvta 15 Juli 1912. 
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..en waaraan de deelname van kunstindustrieele firma' s als zelf-
standige exposanten van te voren was uitgesloten, draagt haar 
..naam ten onrechte, want zij  is geen expositie van kunstnijver -
..heid, maar  een kunstenaarstentoonstelling. Zij  die zich met 
..kunstnijverheid en nijverheid bezighouden, industrieelen en 
..kooplieden hebben indertij d het houden der  tentoonstelling 
..toegejuicht, daar  zij  er  een wezenlijke bevordering en onder-
..steuning van verwachtten voor  de economisch kwijnende 
..kunstindustrie. n de verwezenlijking van het hier  bovenom-
..schreven doel der  voorgenomen tentoonstelling moeten zij 
..echter  een ernstige benadeeling der  kunstnijverheidsindustrie 
..zien, en moeten daarom tegen zulk een opvatting en het door-
„drijve n daarvan protesteeren. Zij  vragen aan de e 
..Staatsregeering, of het in haar  belang en of het de bedoeling 
..kan zijn, om het in 't opstel van Gurlit t ontvouwde streven te 
„ondersteunen. Een streven dat slechts in het belang van enke-
„le n is, en aan een heele industri e met honderdduizenden van 
„werklieden , welke een niet onbelangrijk deel van het nationaal 
„vermogen representeert, een niet te berekenen nadeel zal kun-
„nen toebrengen." 

t protest had niet de verwachte uitslag. s bleef ge-
handhaafd en de Werkbund den 5-6 Oct. 1907 in n ge-
sticht, werd de drager  en verdediger  der  nieuwe inzichten. t 
waren, zooals gezegd, de directe aanleiding tot de stichting van 
de W. B.; daarbij  kwamen andere diepere oorzaken, die de 
noodzakelijkheid van de oprichting van den bond begrijpelij k 
maken. Zoo was de bestaande „Verban d r -
werbevereine"  met zijn 18000 leden, voor  een belangrijk deel 
leeken, niet meer  voor  zijn taak berekend. e onderlinge strij d 
over  moderne en historische richtin g en het te beperkte doel 
dezer  vereeniging, dat hoofdzakelijk bestond in de algemeene 
leuze „bevorderin g der "  maakten dezen Bond 
ongeschikt voor  wat deze jonge s en industrieelen „een 
algemeenen kultuurarbei d noemden. n heeft de . W. B. 
vooral ook zijn stichting te danken aan een inzicht, dat de voor-
uitgang in de Nijverheidskunsten niet alleen afhankelijk stelt 
van het werken der  kunstenaars in hun ateliers maar  ook in 
hooge mate van de geheele industrieele en economische ont-
wikkeling. Zooals wij  weten had de moderne Sier- en Nijver -
heidskunst in den aanvang en vooral in Engeland een hevige 
afkeer  van de machinale arbeid in de groot-industrie. Ook de 

e beweging heeft deze karaktertre k een tijdlan g be-

Arch . F. G. C. . 

zeten, maar  eerder  dan zelfs 
in , werd hier  de 
beteekenis van de industrie 
en de machine begrepen, zon-
der dat dit echter  tot een ste-
viger  organisatie aanleiding 
gaf. e oude leus „vóór  het 
handwerk, tégen de machine", 
werd ten deele omgezet in eene 
„met de machine en het groot 
bedrijf tegen de teelijkheid". 

n voelde, dat het onmogelijk 
was de groot-industrie te be-
strijden, dat de massaproduc-
tie niet kon worden ontkend, 
de moderne productiewijzen 
niet perse een slechten invloed 
op den vorm der  producten 
behoefde te hebben en dat de 
nieusch en met de machine en 
met het werktuig werk van 
goede hoedanigheid kan voort-
brengen. t en in-
genieurswerk worden hier-
mede gebracht binnen den 
krin g der  kunstbeoefening. 

j  kwamen nog een paar 
typisch e overwegin-
gen. Wij . zoo sprak 

men, kunnen op den duur  niet door  middel van goedkoope mas-
sa-artikelen een leidende plaats op de wereldmarkt veroveren ; 
goedkoop produceeren kan men nu reeds elders beter  dan in 

. t Frankrij k (en ook Engeland) niet bewezen, 
dat een verbinding van kunstenaar  en industrieel ook financieel 
loonend kan zijn ? e Fransche markt bedreigt ons nog steeds, 
maar deze bevoorrechte positie kan de onze worden. Wij  zul-
len voor  de eerstvolgende eeuwen de klaudizie van de geheele 
wereld kunnen veroveren als wij, , er  slechts in 
slagen op de wereldbeschaving ons stempel te drukken. Zie-
daar  hun gedachtengang, waarmee tevens een gevaar  is aange-
wezen dat de onbeperkte ontwikkeling van de . W. B voor 
andere kunstkuituren zou kunnen hebben; vooral voor  ons land 
is dat gevaar  niet denkbeeldig. 

Ook politieke inzichten hebben er  een rol bij  gespeeld. t ge-
loof aan de roeping van de kuituu r  om een brug te slaan tusschen 
politieke en sociale tegenstellingen enz. heeft aan de . W. B. 
vele sympathiën toegevoerd, o.a. die van denbekenden liberalen 
politicus, Fr . Naumann; terwij l ten slotte een zeer  materieelc 
druk op de ontwerpers werd uitgeoefend door  de omstandig-
heid, dat vooral na de e Tentoonstelling vele fabri -
kanten afkeerig van uitvoering van nieuwe modellen waren ge-
worden, de z.g. ,,Fabrikantennot" . 

. Wat is nu het doel van de e Werkbund ? Zien 
wij  de Statuten in, dan wordt dit aldus omschreven: 
§ 2.  Zweck des Bundes ist die Veredlung der gewerblichen 
Arbeit im Zusammenwirken von  und Hand-
werk durch  und geschtossene Stetlung-
nahme zu einschlagigen

t eigenlijke doel is dus de veredeling van den vakarbeid door 
samenwerking van , Nijverheid en Ambacht en als voor-
naamste middelen : opvoeding, propaganda en een gezamenlijk 
optreden bij  kwesties die hierop betrekking hebben. 

t doel is nog iets ruimer dan deze § aangeeft. 
e . W. B. verlangt b.v. niet alleen, dat de arbeid technisch 

beter  worde, maar  ook dat het product het resultaat zij  vau een 
waarlij k scheppend kunstvermogen. t eenvoudig navolgen 
van oude stijlvormen wordt verworpen, de . B. wenscht 
zich vooral vri j  te maken van de Fransche klassieke kunst en 
van de mode, niet omdat zij  die minacht, maar  omdat de bond 
de overwinning van de e Nijverheid slechts mogelijk 

acht door  het naar  voren brengen van het bijzondere 
karakter  van den duitschen geest. 

 handswerklieden, fabrikanten, handelaren, 
gemeentebesturen, verdere belangstellenden (in beperkte 
mate) wil de bond bij elkander brengen om de ..kwaliteit-
arbeid" (d.w.z. arbeid van behoorlijke technische en 
aesthetische hoedanigheid) te bevorderen en het knoeiwerk 
tegen te gaan met de bijgedachte om zoodoende de wereld-
markt voor  de duitsche smaak en de duitsche waar  te 
veroveren. 

r  tegelijk met die veredeling van de productie zal ook 
de gebruiker  en verkooper  hoogere eischen aan den hoeda-
nigheid van het product moeten leeren stellen; „bei -
stellern, n und Verkaufern kann ein Quatitcitsge-
wissen erzogen werden". 

t program omvat dus een opvoeding tot schoonheid 
en zin voor  goede kwaliteit in breede kringen, het is echt 
kuituurwer k en de . V . B. een groot opvoedkundig-
instituut . Onze tijd , zeggen zij. is er  toe geroepen om op 
den grondslag der  huidige productieverhoudingen een 
als h erkende arbeid te scheppen en elk van ons is er 
trotsch op aan de verwezenlijking van dit einddoel mede 
te werken. h het ligt in het wezen vanonzeutijd.dat 
deze duitsche arbeid haar  doel niet kan zoeken in de toe-
passing en exploitatie van oude siervormen, ook niet in het 
gebruikmaken van de persoonlijke invallen van kunste-
naars, maar  dat zij  moet berusten op omvorming van onze 
bedrijven, waarbij  niet alleen het voortbrengsel maar  ook 
de voortbrenger  en de wijze van voortbrenging vervormd 
wordt. 

(Wordt vervolgd). 

OVE  NA E -
G *). 

Fig. 1. Eenige vormen van kern- en barstfiguren bij  breuk na her-
haalde belasting. 

I irect een boek voor  architecten is het bovenstaande 
[niet. Toch hoop ik, dat er  genoeg leden onzer  maat-
schappij  en lezers van dit blad, zooveel belang stel-
len in het onderwerp, waarover  het blijkens zijn 

titel handelt, hetzij  dat dit hen aantrekt van de zijde der  kennis 
van materialen, hetzij  van uit constructief oogpunt, dat het wijzen 
op bovengenoemd werk van den civiel-ingenieur  C. Boeke tot 
nadere kennismaking aanspoort. 

e ondertitel wijst uit. dat het handelt over  „een onderzoek 
naar  de oorzaken van breuk en de optredende spanningen bij 
duurzaamheidsproeven van metalen"  en in het voorbericht 
lezen wij  dat het onderzoek, waarvan de resultaten worden 
medegedeeld, diende om stof te leveren voor  een proefschrift 
ter  verkrijgin g van het doctoraat in de technische wetenschap-
pen aan de T. . S. te , doch dat de zich voorloopig tot pro-
motor  bereid verklarende prof. J. , c.i., later  meende 
daarop te moeten terugkomen. e opsteller, met verlof in -
land, besloot tot eene uitgave in onveranderden vorm, wat de 
minder  gewone indeeling en wijze van behandeling der  stof 
verklaart . 

t breken van metalen na herhaalde belasting, schrijf t hij  in 
de inleiding, is ongetwijfeld een der  belangrijkste vraagstukken 
der vastheidsleer, daar  het in zeer  nauw verband staat met de 
(openbare) veiligheid. t neemt dan ook meer  en meer  de ge-
dachten van ingenieurs van alle landen in beslag en het is te 
hopen, dat hun vereenigd streven leiden zal tot eene spoedige 
oplossing van de problemen, die nog steeds na een onderzoek 
van eene halve eeuw onverklaard zijn gebleven. 
Er zijn dus nog problemen al is dit zeker  niet toe te schrijven 
aan te weinig onderzoek, maar  wel daaraan, dat de omstandig-
heden, waaronder  het onderzoek plaats heeft zoo uiteenloopend 

') e redactie had dit werkje ter  bespreking ontvangen; dat dit door  mij  ge-
schiedt vindt zijn oorzaak daarin, dat het reeds eenigen tij d in mijn bezit was, 
en de inhoud mij  bijzonder  interesseerde. Sch. 

en omdat de onderzoekers zelf van zoo verschillende onder-
stellingen uitgingen. Zonder  lang daarbij  stil te staan worden 
die verschillende hypothesen en methoden van onderzoek in 
dit boekje aangeroerd en op de tegenspraak met vroegere of 
latere gewezen. 
A l is het een probleem, waarover  de eerste publicatie geschiedde 
in 1858; de litteratuuropgave vermeld niet minder  dan 90 studies, 
waarvan er  6 na het opstellen van het manuscript (in 1911) uit-
kwamen. 

m er  in het begin om de 2 a 3 jaar  eene verhandeling uit. 
met den bouw van auto's en vliegmachines wordt het vraagstuk 
van lichte constructies meer  urgent en volgen ook de uitgaven in 
sneller  tempo tot 5 a 6 in 1 jaar  (1905 1907). 
Niet alleen echter  voor  de laatstgenoemde voertuigen is het 
vraagstuk van belang, ook het breken van wagonassen, kruk -
stangen. spoorstaven e.d. behoort er  toe. 
Van zeer  jongen datum is nog alles. e meeningen der  onder-
zoekers loopen sterk uiteen, wat door  één van hen wordt toege-
schreven aau het feit. dat in den regel de metalen als „leven-
looze"  stof worden beschouwd in plaats van als eene „levende'' 
massa. 
Wij  staan hier  voor  het vraagstuk der  uitputtin g (fatique)van 
metalen na herhaalde belasting. Bij  dit breken van metalen zijn 
het vooral twee verschijnselen, die oogenschijnlijk onvereenig-
baar  zijn nl. de zeer  lage spanningen, welke genoegzaam her-
haald, breuk veroorzaken en de toename in vastheid door 
„koud-smeden ". 
Uit de becijferingen in verband met de eigen proeven van den 
schrijver  opgesteld, toont hij  aan dat deze paradox inderdaad 
niet bestaat en wel degelijk eene vermeerdering van trekvastheid 
kan worden aangetoond. Zoo bleek bij  koper  met een trekvast-
heid van 40 . per . tijdens de eindelijke breuk eene 
spanning van 55 . te zijn opgetreden. 
Voor de beproevingen waarover  deze verhandeling spreekt. 

, is deze zeer  goede . benaming „duurzaam-
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Fig. 2. Stand van eenige kernfiguren met de daarbij  behoorende 
neutrale as tijdens de breuk. 

heidsproeven"  gekozen ; meer  beperkt zijn het dan „duurzaam-
heidsproevcn niet draaibuiging' . d.z. zoodanige, waarbij  een 
cilindervormig e proefstaaf op doorbuiging belast en tegelijk om 
zijne as wordt rondgedraaid. 

e verschillende vezels zijn dus opeenvolgend aan trek- en 
drukspanningen onderworpen, met als tusschenphase eene lig-
ging in het neutrale vlak. 
Bij  de beproevingen van den schr. werden als regel gebruikt 
proefstaafjes van ', i« inch dik, aan beide zijden ingeklemd in 
holle cilinders en in het midden belast, met een belasting P, die 
aangrijpt in 2 punten op een afstand = / van de opleggingen. Tus-
schen beide punten treedt derhalve een constant doorbuigend 
moment = 1 a . op, dit gedeeld door  het weerstandsmoment 

TT 

van het proefstaafje — d3. geeft theoretisch de spanning in de 

uiterste vezels aan, die echter  in de praktij k blijk t op het oogen-
blik van breuk geheel waardeloos te zijn. 

e snelheid waarmede de proefstaafjes worden rondgedraaid 
varieert van 250 1350 omwentelingen per  minuut. 

e omwentelingen worden automatisch geteld door  een tel-
werk, dat op het oogenblik van breuk wordt uitgeschakeld. 
Ter verkrijgin g van de breuk op de gewenschte plaats is in het 
midden een cirkelvormige uithollin g geslepen. 

s bij  eene oppervlakkige beschouwing van de resultaten 
blijk t de onregelmatigheid tusschen berekende spanning en 
aantal omwentelingen, van een afhankelijkheid is geen sprake, 
vooral bij  hard materiaal is de onregelmatigheid zeer  groot. 
Bij  beschouwing van de breukvlakken, waarvan enkele foto's 
en een 200 tal schema's worden gegeven, zien wij  een meer  glad 
gedeelte en een meer  grofkorrelig . t gladde deel ligt meestal 
rondom het andere deel, dat daarom als „kernfiguur "  wordt 
aangeduid. 

Buiten de kernfiguur  ligt de „barstfiguur" , het gedeelte dat naar 
schr. betoog, langzamerhand gebarsten is totdat de eindelijke 
breuk van het overgebleven staafgedeelte optrad. 

Voor  dat ontstaan van barstjes -worden verklaringen aange-
voerd. Zij  ontstaan uit zoogen. „sliplijnen" , volgens anderen ook 
door  ..plooiingen". Onaangevochten is deze barsttheorie niet, de 
schr. meent niet zonder  goede gronden dat hierin wel de verkla-
rin g moet liggen. 
n afzonderlijke hoofdstukken worden behandeld het qualitatief 

en quantitatief onderzoek der  breukvlakte en vervolgens eene 
berekening opgesteld voor  de werkelij k optredende spanningen. 
Bij  beschouwing van eenige breukvlakken voorgesteld in fig. 1, 
blijk t wel dat de stand eener  niet centrale kernfiguur  van grooten 
invloed moet zijn op de sterkte, en voor  verschillende standen 
van de neutrale as, de te berekenen spanningen zeer  uiteen-
loopen ; voor  de eene figuur  de vertikalc, voor  een ander  de 
horizontale stand het gevaarlijkst zal zijn en b.v. voor  eene lang-
werpige kern als in het midden van fig. 2 een scheeven stand 
noodlottig wordt. 

r  op een en ander  ingaan zou hier  te ver  voeren. Wij  willen 
alleen nog wijzen op het laatste hoofdstuk dat vragen der  prak-
tij k behandeld en wel in de le plaats de veranderlijkheid van de 
elasticiteitsgrens bij  herhaalde belasting. Evenals Bauschinger, 
vond ook . Bairstow, dat eene herhaling van belastingen 
kleiner  dan de elasticiteitsgrens op den duur  blij  vende vorm-
verandering kan veroorzaken. t zou het bestaan blijken van 
een „bovenste"  elasticiteitsgrens, waarbij  bij  eenmalige belasting 
blijvende vormverandering optreedt, en een „onderste"  elastici-
teitsgrens of primitiev e elasticiteitsgrens, zijnde die spanning, 
welke, ook wanneer  zij  een onbepaald aantal malen herhaald 
wordt, nalaat blijvende vormveranderingen te doen optreden. 
Een uittrekkingsdiagram heeft dan het verloop als in fig. 3. t 
verschil tusschen beide grenzen is somtijds zeer  aanzienlijk; in 
één geval werd b.v. voor  de le 3684. voor  de 2e waarde 2601 . 
per ' gevonden; het is grooter  voor  eene staaf met ronde 
doorsnede dan voor  eene met rechthoekige doorsnede en voor 
die weer  grooter  dan voor  een  vormige doorsnede. 
Als wij  hiermede van deze interessante studie, verschenen bij 

. &  J. Brusse te , afscheid nemen, dan is het om 
nog eens met nadruk te wijzen op het begin van ons artikel . 
Zwolle, Juni 1914. J. . . 

m . ffl 
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A EENE G VOO  EEN -
S  VOO E N EN 

N T E . 

Artike l 1. e Stichting schrijf t een prijsvraag uit voor  het maken 
van een ontwerp met kostenbegrooting voor  een verzorgings-

huis, voornamelijk voor  oude mannen en vrou-
1 wen, te , waarvoor  de mededinging is 

opengesteld voor  alle in Nederland gevestigde 
bouwkundigen. 

Art . 2. t terrein van het te stichten gebouw of 
gebouwencomplex wordt geacht gelegen te zijn 
tusschen twee parallelwegen ieder  ter  breedte 
van 12 . loopende van Oost naar  West, met een 
breedte aan den weg van 100 . en een diepte 
tusschen de wegen van 160 . 

e ontwerpers zijn niet gebonden aan de op het 
uitbreidingsplan van m getraceerde we-
gen t ligt echter  in de bedoeling de stichting te 
doen verrijzen in de nabijheid van arbeiders-
wijken. 

Art . 3. e ontwerper  is verplicht aan te geven, 
hoe het aantal woningen geschikt ter  bewoning 
voor  twee personen (zie art. 4 A. . 1) kan worden 
verdubbeld. I — — I 

Fig. 3. Uitrekkingsdiagrani met ..bovenste"  en „onderste"  elasticiteitsgrens. 
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reikbaar  plat, waar  de zieken zonder  veel bezwaar  in de open 
lucht kunnen vertoeven. 
Bij  ieder  der  ziekenzalen: één theekeukentje, één waschkamertje 
en W. C. Er  moet voldoende ruimt e gerserveerd worden voor 
een eventueel later  op te stellen personen- en een spijzenlift. 

e spijzenlift behoeft niet uit te komen in de keuken op den be-
ganen grond, doch zal vandaar  gemakkelijk bereikbaar  moeten 
kunnen zijn. 
7 ten minste een badkamer. 

. Economie-gedeelte: 
een keuken  55 , waar  voor  het geheele zoo dadelijk te stich-
tes als later  te stichten tehuis gekookt moet worden, met bij -
keuken + 25 . 
provisiekamer, tevens broodkamer met kasten ; 
kelder  voor  brandstoffen en een voor  provisie ; 
linnenkamer; 
verstelkamer; 
strijkkamer ; 
bestuurskamer  30 ; 
spreekkamer  20 ; 
twee kamers voor  directrice ; 
twee kamers (slaap-, tevens zitkamer) voor  het personeel; 
de noodige W. C s, waarvan één in de nabijheid van de be-
stuurskamer  ; 
afzonderlijk : 
a. een waschhuis  40 ; 
b. een doodenhuis. 

. Niet alleen met het oog op de uitbreidin g doch ook om de 
inrichtin g zelf zal in gepaste mate terrein voor  tuinaanleg gere-
serveerd moeten zijn, terwij l bovendien overeenkomstig het be-
paalde bij  art. 4 sub 4 rekening moet gehouden worden met 
mogelijke stichting van kleine, doch veelvuldige werkplaatsen. 
NB. t zal den ontwerper  vri j  staan het sub  en  genoemde 
tot één gebouw te vereenigen. 

B. — Voor personen aan wie niet de noodige vrijheid kan gegeven 
worden. 
Alhoewel voorshands geen vertrekken hiervoor bijgebouwd zullen 
worden zal de ontwerper moeten aangeven op welke wijze be-
hoorlijk  gescheiden, zonder in contact te komen met groep A, zal 
kunnen worden bijgebouwd. 
1. voor mannen 1 woonzaal en 1 slaapzaal. 12 bedden ; 
2. voor vrouwen 1 woonzaal en 1 slaapzaal, 12 bedden. 
Beide slaapzalen met eenige ruimte voor dagverblijf voor een vier-
tal hulpbehoevenden. 
3. W. Cs en ten minste één badkamer. 

Art . 5. t architectonisch karakter  van het geheel moet een-
voudig zijn. t gebouwencomplex wordt door  eenige beplan-
ting omgeven, waarvan de kosten buiten deze begrooting vallen. 

e materialen of die, welke veel onderhoud vorderen, 
moeten vermeden worden. 

e bouw moet voldoen aan de e Bouwverordening. 

Art . 6. e Bouwkosten voor  het gedeelte wat oogenblikkelijk 
moet worden uitgevoerd, mogen het bedrag van ƒ 90.000. niet 
te boven gaan. Onder  de bouwkosten zijn begrepen de aanleg 
van water- en gasleiding, rioleering en alles, wat tot een com-
plete aflevering van het gebouw behoort, waaronder  11 <>o be-
stedingskosten. 
Op installatie van electrische verlichting, centrale verwarming 
en terreinafscheiding behoeft niet gerekend te worden, maar 
wel op de schoorsteenkanalen voor  kachels en schoorsteenman-
tels voor  bestuurskamer en de twee kamers voor  de directrice. 

Ar t 7. Verlangd worden: 
A. Een situtatieteekening, waarop naast aanwijzing der  wind-
streken is aangegeven de tuinaanleg in de onmiddellijk e om-
geving van het gebouwencomplex en het plan van uitbreidin g 
op een schaal 1 a 500. 
B. Op schaal 1 a 100 de planteekeningen voor  fundeering met 
kelder, beganen grond en verdieping, waarin de bestemming 
der vertrekken is ingeschreven, terwij l de meubelen van de ver-
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t geheel zal moeten voldoen aan behoorlijke eischen van hy-
giene. All e woon- of slaapvertrekken voor  de ouden van dagen 
zullen gelijksvloers gelegen moeten zijn. r  gelegen ruim-
ten zullen alleen voor  ziekenzalen met bijbehoorend theekeu-
kentje en W. C. (dus niet voor  zalen voor  hulpbehoevenden), 
vertrekken voor  personeel of voor  zolder- en bergruimten be-
stemd mogen worden. 

e toegangen tot het gebouw zullen 0.50 . boven het maaiveld 
komen. e begane grond van het gebouw zal niet meer  dan 
0.15 . boven deze toegangen moeten gelegen zijn (dus 65 . 
boven het maaiveld). e vaste zandbodem ligt 0.70 . beneden 
het maaiveld. 

Art . 4. Uitgaande van het door  den raad der  gemeente m 
in overeenstemming met de voorstellen der  commissie ad hoe 
ingenomen standpunt: 
1°. dat zooveel mogelijk moet getracht worden om de ouden van 
dagen ieder  in eigen omgeving te doen voortbestaan en niet dan 
bij  hooge noodzakelijkheid en zulks alleen op grond van hulp-
behoevend of ziek zijn in gemeenschappelijke verpleging op te 
nemen; 
2". dat zooveel mogelijk vrijhei d van bewegen moet gegeven 
kunnen worden; 
3". dat er  onder  de verpleegden ook personen gevonden zullen 
worden aan wie deze vrijhei d van bewegen in het belang van de 
goede orde niet kan worden toegestaan, dat voorts deze groep 
personen zoo min mogelijk in contact moet komen, met de sub 1 
bedoelde groep; 
4". dat werkgelegenheid voor  dengenen, die zulks wenschen, 
moet gegeven worden ; (zie sub ; 
5°. dat beide groepen (hieronder  genoemd: A en B) van uit één 
keuken bediend zullen moeten worden (zie onder ; 
6". dat zoo min mogelijk personeel van buiten zal moeten wor-
den aangesteld; 
zal het gebouw of zal het gebouwencomplex ten aanzien van de 
verpleegden in twee deelen gescheiden gedacht moeten wor-
den ; waarvan: 
A. het gedeelte voor  hen aan wie groote vrijhei d van be 
weging moet kunnen gegeven worden, direct zal worden uitge 
voerd. 
B. het gedeelte voor  diegenen aan wie zulks niet kan toegestaai 
worden, eerst later  daaraan toegevoegd zal moeten worden. (
eischen voor  dit gedeelte zijn daarom cursief gedrukt). 
A. Voor personen aan wie groote vrijheid van beweging kan ge 
geven worden. 
. Afzonderlijk e bewoning: 

1. 30 kamertjes, geschikt ter  bewoning van twee personen. 
Voorwaarden per  kamertje: 
a. een oppervlakte van tenminste 15 . ongerekend een voo: 
slaapgelegenheid te bestemmen ruimt e van 2 2.25 ; 
6. ventilatie zoo naar  buiten als naar  den gang; 
c. stookgelegenheid voor  klein fornuis; 
d. vaste kast : 
e. houten vloeren; 
ƒ. behangselpapier  op den muur; 
2. op zolder  30 afgesloten bergruimten van 8 J. oppervlakti 
ieder; 
3. teminste 5 W. C s (3 voor  vrouwen, 2 voor  mannen), en twe< 
urinoirs ; 

. Gemeenschappelijke bewoning: 
1. een recreatievertrek van  40 . oppervlakte ; 
2. 1 zaal voor  hulpbehoevende mannen, 10 bedden; 
3. 1 zaal voor  hulpbehoevende vrouwen, 10 bedden; 

e zalen sub 2 en 3 elk bovendien met eenige ruimt e voor  dag 
verblij f voor  een viertal hulpbehoevenden, die hoewel niet bed 
legerig, zich toch niet van de zaal kunnen verwijderen. 
4. bij  iedere zaal als bedoeld sub 2 en 3 een W. C. 
5. een ziekenzaal voor  mannen, 10 bedden. 
6. een ziekenzaal voor  vrouwen, 10 bedden. 
Zoo de zalen sub 5 en 6 op de verdieping ondergebracht worden 
zal de ontwerper  moeten zorgen voor  een ruim gemakkelijk be-



trekken voor  de verpleegden en de bedden op de zalen genoemd 
in art. 4  sub 2 en4 en onder  B sub 1 en 2 op de plattegrond be-
hooren te zijn ingeteekend. 
C. e voornaamste gevels en minstens twee doorsneden, waar-
uit voldoende de algemeene constructie van den bouw is te 
onderkennen; alles op een schaal van 1 a 100. 

. Een gedeelte van een der  gevels op een schaal van 1 a 20. 
e teekeningen worden verlangd in inktlijnen : 

de lichtopeningen mogen met een vlakke tint worden aange-
geven. 
E. Een perspectiefteekening in potlood van af den Zuid-Weste-
lijke n hoek van het terrein opgehaald uit den platten grond 1 a 
100, de lichtopeningen met een vlakke tint aan te geven. 
F. Een gespecificeerde raming van kosten, opgemaakt volgens 
de bij  dit programma gevoegde lijst van eenheidsprijzen. 
G. Een beknopte memorie van toelichting, voornamelijk met het 
oog op de te gebruiken bouwstoffen. 

e teekeningen, modellen of andere stukken, die niet door  het 
programma voorgeschreven zijn. zullen buiten beschouwing 
bli j  ven en niet worden tentoongesteld. 

Plannen, die naar  het oordeel der  jur y de bouwsom overschrij-
den, kunnen niet in aanmerking komen voor  bekroning. 

Art . 8. e mededingers onderwerpen zich door  de inzending van 
hun ontwerp onvoorwaardelijk aan de uitspraak der  jury . 
Uitgeloofd worden: 
een eerste prij s groot ƒ 800.—; 
een tweede prij s groot ƒ 750.—; 
eenderde prijsgroot/550 — ; 
een vierde prij e groot ƒ 300.—; 
een vijfd e prij s groot ƒ 150.—; 
Wanneer  de jur y oordeelt, dat geen der  ingekomen plannen 
voor  den eersten prij s in aanmerking komt, heeft zij  het recht 
het bedrag der  vier  overige prijzen onder  de vervaardigers der 
vier  best geoordeelde plannen als premiën te verdeelen. 

t eerstbekroonde ontwerp wordt het eigendom van de Stich-
ting. 

Art . 9. t ligt in de bedoeling, aan den eerstbekroonde de 
leiding der  uitvoering van den bouw op te dragen, onder  de 
voorwaarden van de honorariumtabel der j  tot be-
vordering der  Bouwkunst, inet dien verstande dat de uitgeloofde 
prij s niet in mindering gebracht zal worden. 

t werk zal daartoe in de tweede klasse worden gerangschikt. 
e schadeloosstelling bedoelt in art. 16 der  „Algemeene regelen" 

wordt bepaald op f 1500 —. ' 

Art . 10. e ontwerpen worden vrachtvri j  ingewacht den 1 Octo-
ber 1914, aan het Gemeentehuis te , of uiterlij k op dien 
datum als aangeteekend per  post of als verzekerd pakket per 
spoor  afgezonden zijn (recus voor  eventueel bewijs op aanvrage 
over  te leggen.) 
Elke verzending, die niet op het gestelde tijdsti p is ingezonden, 
zal buiten beschouwing blijven en onmiddellij k aan het corres-
pondentie-adres worden teruggezonden. 
Binnen een week na den datum van inlevering worden de mot-
to's der  ingezonden ontwerpen gepubliceerd. 

e ontwerpen moeten anoniem zijn en worden ingezonden 
onder  een kenteeken of motto. 
Op straffe van uitsluitin g is het aan inzenders verboden op de 
een of andere wijze, de anonimiteit vóór de uitspraak der  jur y te 
verbreken. 
Bij  elke inzending zal in twee afzonderlijke, behoorlijk gesloten 
omslagen, waarop aan de buitenzijde het motto is gesteld, moeten 
worden gevoegd: 
in de eene : met opschrift „naambrief "  ; een door  den ontwerper 
onderteekende verklaring , luidende: 
Ondergeteekende, inzender  van het ontwerp: motto 
verklaard, dat dit ontwerp zijn geestelijk eigendom is; 
in de andere : met opschrift „correspondentie-adres", een corres-
pondentie-adres. 

e laatst 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 . 11. All e ontwerpen met bijbehoorende stukken zullen 
na de uitspraak der  jur y gedurende minstens een week te -
sum kosteloos worden tentoongesteld, op nader  aan te kondigen 
tij d en plaats. 

t jury-rappor t zal daarbij  ter  lezig liggen. 
e Stichting behoudt zich het recht voor  gedurende 2 maanden 

na de uitspiaak der  jury , de ontwerpen ter  toonstelling af te 
staan aan bouwkundige lichamen, die daarop prij s mochten 
stellen. 
Na het verstrijken van dien tij d zullen de ontwerpen, die niet 
het eigendom van de stichting zijn geworden, onmiddellij k aan 
de correspondentie-adressen worden teruggezonden. 

e ontwerpen zullen van den dag van ontvangst tot dien van 
terugzending tegen alle schade worden verzekerd voor  een be-
drag van ƒ 250 elk. 

Art . 12. e jur y voor  deze prijsvraag bestaat uit de heeren: 
. Nieuwenhuijsen Bzn., Voorzitter  van het bestuur  der  Stichting; 

C. de Groot Jzn., Architect en lid van het bestuur  der  Stichting; 
. J. , Secretaris van het bestuur  der  Stichting; J. W. 

, Architect. 
Jan Stuyt, Architect. 
die zich blijkens de onderteekening van dit programma met de 
bepalingen er  van hebben vereenigd. 

e jur y zal haar  uitspraak in een rapport motiveeren en zooveel 
mogelijk over  alle, doch in elk geval over  de ontwerpen dei-
laatste schifting gedetailleerde beschouwingen leveren. t jury -
rapport zal zoo mogelijk tegelijk met de jury-uitspraak , doch in 
elk geval vóór de opening der  tentoonstelling verschijnen en ter 
lezing liggen. 
Voor  het vaststellen der  eindconclusie zal de jur y voltalli g 
moeten aanwezig zijn. 
Bij  ontstentenis van een lid der  jur y van zoodanigen duur, dat 
daardoor  de afwikkeling der  prijsvraag aanzienlijk zou worden 
vertraagd, kan een plaatsvervangend-lid door  de Stichting in 
overleg met de Permanente Prijsvraag-Commissie worden be-
noemd. 

e jur y neemt al hare besluiten met gewone meerderheid van 
stemmen. Na de uitspraak zal de naambrief, behoorende bij  het 
eerstbekroonde ontwerp door  of namens het bestuur  der  Stich-
ting, in tegenwoordigheid van de jur y worden geopend. Voor 
het openen der  naambrieven van de overige bekroonde of van 
eventueel gepremieerde ontwerpen wordt de toestemming van 
de inzenders vereischt. 

t bureau van inlichtingen wordt gevormd door  de jury . 
e inlichtingen worden slechts schriftelij k gevraagd en met de 

antwoorden gepubliceerd in het Bouwkundig Weekblad en Ar -
chitectura en ter  publicatie toegezonden aan de Bouwwereld en 
de Opmerker. 
All e correspondentie moet gericht worden tot het lid der  jury , 
den r . Nieuwenhuijsen Bzn , te , ter  Gemeente-
secretarie. 
Na den 1 Augustus worden geen inlichtingen meer  verstrekt. 

Art . 13. Voor  zoover  dit programma niet nader  bepaalt, zullen 
op de prijsvraag van toepassing zijn de algemeene regelen voor 
nationale bouwkundige prijsvragen, ingesteld door: 
de j  tot Bevordering der  Bouwkunst, Amsterdam; 
het Genootschap Architectur a et Amicitia , Amsterdam ; 
de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap, te m ; 
den Bond van Nederlandsche Architecten, Amsterdam. 
Art . 14. t programma met Bouwverordening zal op franco 
aanvrage, zoolang de voorraad strekt, kosteloos verkrijgbaar 
zijn aan het adres van den heer . Nieuwenhuijsen Bzn., ter 
Gemeente-Secretarie te . 
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1 3 . graafwerk / 0.40 
1 .. cementbeton voor  vloerwulven enz 12.— 
1 .. metselwerk van miskl. hardgrauw in slappe 

cementmortel voor  fundamenten 15.-— 
1 ,. idem voor  binnenmuren 16. 
1 „  idem van klinker s in sterke cementmortel . .. 19.— 
1 .. idem gelijkkleuri g hardgrauw in slappe cement-

mortel 18.— 
1 vurenhout voor  vloerbinten 40. 
1 .. „  „  bekapping, gewoon werk . . .. 50. 
1 „  grenenhout voor  bekappingen 70.— 
1 .. .. ., kozijnen en dergelijke 75.— 
1 . dakschot met tengels en latten voor  dakpannen .. 1.35 
1 .. pannendak 1.40 
1 .. vurenhout vloer, dik 0.028  1.30 
1 : ' . hardsteen 200.— 
1 . vlakke cementbepleistering 0.80 
1 .. wit pleisterwerk 0.40 
1 .. plafond met beteugeling, riet en specie . . .. 1.20 
1 .. buitenverfwerk 0.60 
1 binnenverfwerk 0.60 
1 .. vensterglas met stoppen 2.10 
100  G. gegoten ijzer  met modelkosten 14.-
100 getrokken balkijzer  gelegd en gemenied . .. 12.— 
100 .. gesmeed ijzer  voor  ankers en beugels enz. .. 18.— 
100 lood met soldeer  30. -
100 zink met soldeer  50. -
Waterclosets met toebehooren a 40.- -
Urinoir s met toebehooren a 60.— 
n deze prijzen zijn begrepen alle arbeidsloonen voor  gereed-

making. aanbrengen, en alle hulpwerkzaamheden, winst, risico, 
verrekening, enz. 

 Jury : 

. N Bzn., Voorzitter . 
. J. , Secretaris. 

C. E T Jzn. 
J. W. . 
JAN . 

Bet Bestuur der Stichting: 
. N Bzn., Voorzitter . 

. J. , Secretaris. 
. . A. . 

C. E T Jzn. 
A. G. VA N . 
J.  Wzn. 
J. S Jr. 

. V. . . 

Gezien de  : 
v. , Secretaris. 

Na 1 Augustus 1914 zullen geen inlichtingen meer  over  deze prijs -
vraag door  de Jury verstrekt worden. 

EEN E J -
S . 

 e firm a . van Aalten &  Zn., in ijzerwaren, Spuistraat 
30 te Amsterdam brengt weer  iets nieuws. 
Wij  hebben in ons nummer van 9 Augustus 1913 eene 
beschrijving opgenomen van een nieuw systeem 
draaideuren, die toen door  deze firm a in den handel 

werden gebracht. 
r  de prij s van deze deuren echter  veel te hoog kwam, heeft 

de firm a op het oogenblik weer  een nieuw systeem. -
trent deelt de firm a het volgende mede. 

t nieuwe systeem is veel beter  dan het vorige, en daarbij  aan-
merkelij k goedkooper. 

e nieuwe deur. waarvan eene afbeelding hierboven is afge-
drukt , bestaat uit twee deelen. 

e vleugels A dienen als tochtafsluiting, en draaien dus mede. 

t is onnoodig te zeggen, dat een deur. uit twee afdeelingen be-
staande, vele voordeelen aanbiedt boven eene uit vier  afdeelin-
gen, door  de meeidere ruimte, die elke afdeeling bezit. Tijdens 
het draaien veroorzaakt deze deur  geen tocht, daar  de gebogen 
vleugels A dan wind scheppen, terwij l de vierdeelige deur  tijdens 
het draaien den wind naar  binnen slaat, dus wel tocht veroor-
zaakt. 

, dat bij  de vierdeelige deur  herhaaldelijk voorkomt, 
is bij  deze deur  uitgesloten, daar  aan het mechaniek eene 
luchtdrukinrichtin g is toegevoegd, waardoor  de deur  na het 
draaien steeds weer  op zijn plaats terug komt. dus zoodanig, dat 
aan beide zijden de opening steeds vri j  blijft . 

e deur  blijf t dus niet doordraaien, zooals de vierdeelige tot nu 
toe deed. 

e middenwand B bestaat uit twee deuren, die op speunen 
draaien, en is zoodanig gemaakt, dat in geval van paniek deze 
deuren vanzelf open gaan, door  er  flink tegen aan te duwen. 

r  de boven beschreven luchtdrukinrichting , die de deur 
steeds op haar  plaats houdt, is het absoluut onnoodig de vleugels 
A eerst vast te zetten, 

t volgt, dat dit de eenige deur  is. die bij  paniek beslist 
gevaarloos is. aangezien het publiek, dat met geweld zich een 
uitgang tracht te verschaffen, tegen den middenwand B aange-
druk t wordt, die daardoor  vanzelf opengaat, zonder  vooraf 
eenige bewerking te behoeven te ondergaan. 
Ook de deuren met drie of vier  afdeelingen worden door  de 
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firm a . van Aalten &  Zoon geleverd met de boven beschreven 
luchtdrukinrichting . 

e tweedeelige deur, alsmede de luchtdrukinrichtin g zijn ge-
patenteerd. 
Van de tweedeelige zijn reeds een kleine honderd stuks geplaatst 
en van de vierdeelige met luchtdrukinrichtin g reeds eenige hon-
derden, waarvan de adressen door  de firm a gaarne verstrekt 
worden. 

e tweedeelige zijn o.a. in gebruik bij  tal van bankgebouwen, 
beurzen, hotels, café's, enz. o.a. bij  de Crédit s te Parij s ; 
de Société Générale de Castellane te ; de Bourse de 
Commerce te ; Elysée Palace . Carlton , 

l du , allen te Parij s ; l West-End te Nice, Cecil 
l te Nice, de Groote Club, t Amsterdam, enz. 

Ze worden gemaakt door  de bekende fabriek Société des Portes 
r  te , die aan de firm a . van Aalten &  Zn. te Am-

sterdam den alleenverkoop heeft opgedragen. 
Ten slotte deelt de firm a nog mede, dat alle deuren, die door 
deze fabriek geleverd worden, in elk opzicht volkomen worden 
gegarandeerd, zoowel wat werking, als afwerking betreft, en 
dat bij  haar  een miniatuur  ter  bezichtiging is. 

m . B 
Van een heel klein provinciestadje. t Weesperpoortsta-
tion. dat we langzamerhand als zeer  verouderd gingen beschou-
wen, heeft zich nu op merkwaardige wijze verjongd. e vroeger 
zo onbehagelike ruimt e is plotseling veranderd in de vriende-
likste ontvanghal der  wereld door  het aanbrengen van lieve, 
rustieke bloempotten met fri s groen en frisse bloemen, vroli k en 
gezond bloeiende te midden van stoom, rook en roet. t publiek 
zal deze aardig-gedachte oplettendheid zeker  waardeeren, al 
weten ze niet dat dit slechts een klein begin is van de verfraaiing, 
die in de toekomst zal plaats vinden, wanneer  sierlike vogels in 
vergulde kooitjes overal in de kap worden opgehangen. Niet 
alleen de bloemen en kleurenpracht zal verrukken, ook het oor 
zal gestreeld wordendoor  zacht gekwinkeleer, wanneer  de stoom-
fluiten zwijgen. 

Een Schoonheidscommissie voor  scholen n het orgaander 
Nederl. Vereeniging voor  Ambachts-en Nijverheidskunst leest 
men onder  den titel ..Een goed voorteeken"  : 
„Verleden jaar  hebben de heeren . P. Berlage en C, Oosschot 
op verzoek van det bestuur  van t aan het Volk" , te Amster-
dam, zich belast met de betere verzorging van het inwendige van 
één schoollokaal. t resultaat was zóó treffend, vooral ook ge-
ziende scherpe tegenstelling met de wrange en smakelooze wijze, 
waarop de schoollokalen meest zijningericht,dat de propaganda, 
die de Vereeniging t aan het Volk"  wenscht te maken voor 
dit uitstekend beginsel, wel niet beter  dan door  deze fleurige 
proefneming kon worden versterkt. 

Thans heeft het gemeentbestuur  van Amsterdam, naar  wij  mogen 
aannemen, goede plannen om door  te gaan in deze richting . B. en 
W. van Amsterdam hebben althans een commissie in het leven 
geroepen, die dit college van advies zal hebben te dienen omtrent 
de wijze, waarop het inwendig aanzien der  schoolgebouwen, 
zonder  dat daaraan groote sommen ten koste behoeve te worden 
gelegd, kan worden verbeterd. 
n die commissie zijn benoemd de heeren C. W. Nijhoff , . P. Ber-

lage Nzn.. C. Oosschot, J. . W. , . B. N. Bolderman, 
mr. A. J. . . N. d . t is de bedoeling, dat die 
commissie, wanneer  zij  gaat overwegen, op welke wijze hare 
denkbeelden op de minst kostbare wijze zijn te verwezenlijken, 
ook. in overleg met de besturen der  ambachtsscholen en de Quel-
linusschool. scholen bij  het versieren der  schoollokalen gebruik 
is te maken, zóó, dat dit werk tevens dienstbaar  wordt gemaakt 
aan hunne opleiding in de praktijk. " 

m van d . Zondag 5 Juli werd 
de Tentoonstelling van , vervaardigd op de -
lijk e Nederlandsche l te 's Gravenhage in het 

m van d te m geopend. 
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Op deze tentoonstelling is zoowel klos-als naaldkant vertegen-
woordigd, terwij l dagelijks een dame aan het werk is, die op 

g en Vrijda g valenciennekant, op de overige dagen cluny-
kant zal maken. 

t is interessant naast de tentoongestelde werken te kunnen 
zien hoe de kant vervaardigd wordt. 

s over  het verweeren onzer  groote bouwwerken. e 
heer  J. van Baren schrijf t in Natura over  dit onderwerp : 
Na medegedeeld te hebben de hoeveelheden zwavelzuur, zout-
zuur, salpeterzuur  in de lucht boven steden, in regenwater  en in 
de dauw. vervolgt hij  : 
Onder  invloed van al deze voor  bouwwerken zoo schadelijke 
bestanddeelen ontstaat op de gesteenten allereerst een dunne 
korst, die alle poriën dicht en den regen het verdere binnen-
dringen verhindert. e korst bestaat, volgens de onderzoe-
kingen van E. r  uit Giesen, aan wiens mededeelingen:
Verwitterung der Gesteine, besonders der Baiisteine" -
buch der  Steinindustrie , Berlin 1914)hethier  volgende ontleend 
is, uit zwavelzure kalk, die moeilijk en zwavelzure kalk. die ge-
makkelij k in regenwater  oplost. e de korst ontstaat en uit 
welke bestanddeelen zij  bij  andere gesteenten bestaat, isnogniet 
bekend. e korst nu kan. hetzij  door  heftige regens, hetzij  door 
de zwaarte, hetzij  onder  invloed vande vorstverwijderdworden 
en het alsnu bloot gekomen gedeelte wordt opnieuw aangetast 
en gaandeweg brokkelt het gesteente op die wijze af. 
Naast het ontstaan van een korst is ook de vorming van nieuwe 
verbindingen vastgesteld, verbindingen die uit nitraten bestaan 
en waarvan de ons bekende ..muursalpeter"  wel het beste voor-
beeld is. h ook van deze verbindingen is ons nog weinig 
bekend en r  dringt daarom zeer  op een scheikundig en 
microscopisch onderzoek aan, te meer, wij l hij  bij  de verweering 
van den n dom heeft kunnen vaststellen, hoe in betrek-
kelij k korten tij d een schoon bouwwerk gevaar  kan loopen, van 
zijn oorspronkelijke pracht beroofd te worden. t zijn vooral 
de gebouwen, welke uit kalk- en zandsteen opgetrokken zijn, 
die het meest aan verweering bloot staan, vooral als zij  in fabriek-
rijk e gedeelten neergezet zijn. 

. 

J. F. . N f 
e architect J. F. . Frowein, architect te 's-Gravenhage, is te 

Scheveningen overleden. Frowein was een leerling van . P. 
J. . Cuypers en van . Blomme te Antwerpen. Geruimen tij d 
heeft hij  gewerkt onder  J. van  in het bureau voor  de 

n van Onderwijs, enz. Van de daarna doorhem 
ontworpen gebouwen zijn vooral bekend de Oranje-Sociëteit en 
de melkinrichtin g aan de Stadhouderslaan, beide te's-Graven-
hage. 
Groot was zijn werkzaamheid op het restauratie-gebied; hersteld 
zijn doorhem de kerken te Vlissingen, Uselstein, Binnenwijzend, 
Groote , de aardige raadhuisjes van .Tisp en Graft , terwij l 
meer  algemeen bekend is zijn restauratie van de interessante 

a State te . 

E . 

. 
Vergadering van het r  op  14 Juli a.s. ten 
10' 2 ure v.m. in het Gebouw der . 
Op de Agenda komt voor  o.a. 

n stukken; n van den Voorzitter ; Ver-
kiezing van 2 ; e herziening van Statuten 
en Algemeen k t der j  ; Be-
noeming vaneen Algemeen Secretaris r  der -
pij , wegens bedanken van den huidigen functionaris, den 
heer  J. Gratama; Algemeene September  Vergadering. 
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 : . Algemeen Secretaris en -
dacteur  der j  t. Bev. d. Bouwkunst. — . — -
ziening der  Statuten en Alg. . t der . 

. Platte daken, door  J. C. van Epen. 
— Zorgvliet en k Paleis te 's Gravenhage. — e 

e Werkbund"  en een e "  door 
W. Penaat. Berichten. — e Berichten. 

E 
Algemeen Secretaris en r  der . tot Bev. der 
Bouwkunst. Van den heer  J. Gratama, Algemeen Secretaris en 

r  der . tot bev. der  Bouwk. heeft het r 
een schrijven ontvangen, ter  bevestiging van een vroegere offi-
cieuze mededeeling, waarin hij  het r  verzoekt aan 
de Algemeene Vergadering voor  te stellen hem eervol ontslag 
te verleenen als Algemeen Secretaris der . met ingang van 1 
September  a.s. Op het verzoek van het r  de functie 
van r  te willen blijven waarnemen, heeft de heer 
Gratama verklaard, hiertoe in beginsel niet ongenegen te zijn. 
Waar in de functie van Algemeen Secretaris zoo spoedig moge-
lij k moet worden voorzien, en het tractement van dezen functio-
naris en van den r  nader  geregeld zal moeten worden, 
in overleg met de Commissie van Financiën, zal dezer  dagen een 
oproep van sollicitanten voor  de betrekking van Alg. Secretaris 
in de bladen worden geplaatst. 

a zal een voordracht worden opgemaakt door  het -
bestuur, en zal dit onderwerp nader  behandeld worden in een 
Algemeene Vergadering der . 

j  Bond. t r  ontving mededeeling van enkele 
leden der , die tevens lid van den Bond van Ned. Architecten 
zijn, waarbij  zij  bedanken voor  het lidmaatschap der j  inge-
volge de in de j.1. gehouden Algemeene Vergadering aangeno-
men motie, dat het lidmaatschap der j  met zich medebrengt 
de verplichting, dat men niet lid mag zijn van een andere vak-
vereeniging van architecten. 
n verband hiermede vraagt het r  zich af, of deze 

leden niet wat voorbarig hun besluit genomen hebben. s 
de j  is bezig zich te reorganiseeren op de basis der  Fusi-Statu-
ten, ingevolge het besluit der  Alg. Vergadering van 16 Juni j . 1. 
Tegelijkertij d zal een schifting der  leden plaats hebben. Waar 
op het oogenblik nog niets definitiefs is vastgesteld betreffende 
het resultaat dezer  reorganisatie, en dus ook nog niet beoordeeld 
kan worden, of in de j  een meer  of mindere zuivere vakver-

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

eenigingstoestand zal zijn geschapen, meent het r 
dat het niet doenlijk is op het oogenblik een juiste vergelijking 
te maken tusschen de j en den Bond. 
Eerst wanneer  de reorganisatie der . zal zijn voltrokken en 
duidelij k haar  gewijzigd karakter  en hare nieuwe ledeu-indee-
ling is te beschouwen, eerst dan treedt ook de bepaling in wer-
king, dat men geen lid kan zijn van twee vakvereenigingen ; en 
eerst dan zal het mogelijk zijn op juiit e wijze de . en de Bond 
te vet gelijken en te bepalen, van welke vereeniging men lid 
zal blijven.  Alg. Secretaris : 

J. . 

g der  Statuten en Alg . . t der . 
t r  ontving het volgende schrijven : 

WelEd. Geb. , 

e Commissie tot g van Statuten en Algemeen -
houdelijk t (waarin door  het bedanken van den r 
J. A. G. v. d. Steur, B. . door  U werd benoemd de r  C. J. 

) heeft gemeend U haar  verslag te moeten uitbrengen 
in den vorm van een brief.' 

e bezigheden vingen aan met de voorlezing der  moties aange-
nomen in de Alg.Vergadering van 16 Juni jl. ; waaruit der  Com-
missie bleek, dat hare taak een eenvoudige kou zijn, daar  de uit-
spraak van die vergadering aan duidelijkhei d niets te wenschen 
overliet. 
Niettemin werden in hare Commissie-vergaderingen de alge-
meene beschouwingen (hoewel strik t genomen misschien niet 
eens tot hare werkzaamheid behoorende) geenszins uitgesloten. 
Als vanzelf liepen deze in hoofdzaak. — naast de splitsings-
kwestie waarover  onze Commissie met de Commissie van 
Onderzoek eerst later  verslag zal doen, over  de punten Eere-
code en Contributieheffing . Terwij l in het algemeen eenstemmig-
heid heerschte ten aanzien van de hoofdvraag: moeten de 
grondslagen van den opgetrokken bouw der  fusie (nu der  her-
ziening) nog worden aangetast, welke vraag met neen werd 
beantwoord, meende de r  Poggenbeek voor  enkele gedeel-
ten een uitzondering te moeten maken, en zich te moeten ver-
klaren tegen de contributieheffing zooals die bij  de herziening 
wordt vooropgesteld; en eveneens zich te moeten verklaren, 
niet tegen het princip e zelf van een Eerecode doch tegen de 
redactie zooals die thans luiden zou. e r  Poggenbeek ver-
zocht dat van zijn meening melding zou worden gemaakt. 

t de meerderheid der  Commissie alle grondslagen zooveel 

347 



Afb . 1. Ontwerp van J. C. van Epen. 

mogelijk wenschte te behouden, vindt naast de erkenning ervan 
in de ledenvergadering, een hoofdreden hierin : dat deze ook in 
breeder  kringen naast onze j  als de beste basis voor 
een ruimgedachte vakvereeniging van onze dagen kan worden 
beschouwd, zoodat het beter  is thans deze meer-algemeene 
strekking niet te wijzigen. t opnemen toch van een groote 
meerderheid van aan de opgestelde normen voldoende vakge-
nooten. en van een groot aantal ongeorganiseerden kan leiden tot 
een krachtige, homogeene actie naar  buiten, en tevens tot een 
sterke, sympathieke uiting van het vereenigingsleven in den 
boezem der j  zelve. 

e algemeene sympathie zal de , 
volgens het oordeel onzer  Commissie verbeuren in-
dien de principieele denkbeelden zouden worden 
verlaten, hier  en daar  deze beginselen zouden wor-
den verzwakt, of vertroebeld, en de mogelijkheid tot 
allerlei amendeering zou worden opengesteld. Tac-
tisch zou dan het werk der  Fusie-Commissie weer 
ongedaan worden gemaakt, terwij l juist door  het be-
houden en volgen ervan eenheid in onze organisatie 
zal kunnen worden bereikt. 
Onze Commissie is er  dus in groote meerderheid 
vóór. die Fusie Statuten en het Algemeen . 

. gewijzigd volgens het preadvies van het -
bestuur, aan te nemen, onveranderd. 

e enkele wijzigingen, die zij  voorstelt, betreffen in 
hoofdzaak redactiewijzigingen nu de fusie tot een 
herziening moest worden omgewerkt; zij  kwamen 
aan den dag bij  de artikelsgewijze behandeling der 
stukken. e Commissie heeft gemeend hare opmer-
kingen ineen apart lijstj e tc moeten plaatsen,') erbij 
voegende dat het detailpunten betreft welke, afge-
scheiden van de door  haar  gewenschte reorganisatie, 
later  in beschouwing genomen kunnen worden, wan-
neer  toch aan een juris t zal moeten worden opge-
dragen, de fijn e schaaf over  het werk te laten gaan. 

e overgangsbepalingen (Art . 24 Statuten) zouden 
naar het oordeel der  Commissie, door Uw -
bestuur het best als volgt kunnen worden gewijzigd 
en toegepast: 
1. Nadat U eerlang zal zijn bekend gemaakt de 
schifting door  onze Commissie en de Commissie van 
Onderzoek te. verrichten, zal Uw , 
door te kennen de groepen en het waarschijnlij k 
aantal harer  leden, een zij  het ook globale finan-

cieele berekening kunnen maken van de gevolgen van de her-
ziening. 
2. Aan hen, van wie zal worden voorgesteld, dat zij  in een andere 
groep beter  zullen tehuis behooren dan in hunne tegenwoordige, 
kan het r  daarvan vertrouwelij k bericht geven, om 
hen, indien zij  ter  vergadering komen, voorbereid te doen zijn, 
en een zuivere stem te doen uitbrengen. n dit bericht zal tevens 
vermeld kunnen worden op welke wijze de herzieningstatuten 
gelegenheid tot hooger  beroep openen, ten aanzien van de 
schifting. 
3. t r  zal de vergadering mededeelen, naast het 

hierboven geschetste oordeel der  herziening van 
onze Commissie, het bovengenoemde finan-
cieele toekomstbeeld, enbloc noemende hoeveel 
leden, medewerkers, enz. onze j  na 
de herziening zal tellen en hoe hunne bijdragen 
zullen zijn. 

p zullen de leden stemmen of zij  tot de 
nieuwe wetstoepassing zullen besluiten. t 
blijke n van ja, dan zouden Statuten en Alg. 

. . b.v. 1 Jan 15 in werking kunnen tre-
den. 
4. e enkele gevallen, waarin terzake van de 
schifting hooger  beroep zal worden gevraagd op 
het oordeel onzer  Commissie en der  Commissie 
van Onderzoek, zullen worden behandeld als in 
de Statuten aangegeven, vóór bovengenoemden 
datum. 
5. e gedrukte lijst van leden, medewerkers, enz. 
zal den leden daarna worden toegezonden. 
n het vertrouwen dat onze werkzaamheid Uwe 

waardeering zal mogen oogsten en zal worden 
gepubliceerd in het Bouwk. Weekblad, 
hoogachtend, namens de Commissie : 

S. E . 
Afb . 2. e ..de "  te Baarn. 
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Arch.J. C. van Epen. ) Afgedrukt op blz. 358. 

m . f] 

E . 
] agelijks doen we ons best 

om zuiver  logisch werk te 

maken; en dan is 't leuk om 

de verandering van werk 

te kunnen opmerken. Een opvatting, 

die ik lang heb vast gehouden, is wel 

deze: de indeeling van een land-

huis gereed zijnde, wordt het geheel 

met één groote kap met flink over-

stek afgedekt, waardoor  ik alles be-

veilig voor  regen. Een groote scha-

duwparti j  komt dan onder  zoo'n kap 

en geeft dan, ik zou haast zeggen een warme aanblik 

aan 't huis; 't ziet er  landelijk uit. (afb. 1) A l werkende 

voelde ik in een bouwwerk toch meer  't monumentale 

op den voorgrond komen inplaats van 't landelijke, en 

ik zette wel de kap over  't geheel, doch met topgevels en 

wel zonder  overstek; ik dekte den muur met de pan af. 

r  begon 't meer  monumentale reeds te komen; 

steenmassa's moeten 'tzijn , die tegen de lucht afsteken, 

(afb. 2) Wanneer  we nu afb. 3 zien, bespeuren wij  al 

de neiging naar  de plat-afdekking. 

We zien daar  de erker  met de logische verdeeling van 

ramen, waarnaast een zware schoorsteen; en werkelijk , 

't pannendak daarachter  doet veel minder  stoer. 

Afb . 4 geeft een ontwerp met geheel plat-afdekking; 

de toren is gedekt met een monier  plaat en de spiegel-

ruiten zijn opgesloten door  een ijzeren raamwerk. Jam-

mer genoeg zijn in werkelijkheid de ramen niet zoo 

gemaakt als op deze afbeelding, is aangegeven, doch 

op uitdrukkelij k verlangen en ik zou haast zeggen 

„hoog bevel"  veel grooter  gemaakt. 

Nadat ik dit ontwerp had gemaakt wilde ik verder, en 

maakte ik voor  eigen studie de andere twee plat afgedek-

te ontwerpen, (afb. 5, 6 en 7) Werkelijk , dit is m. i. de 

meest logische opvatting; hoe juist en mooi komt 

't plan in zijn inwendige vormen in de gevels uit. 

n heeft niet één verloren hoek, van binnen zijn alle 

kamers mooi en de terrassen verhoogen de bewoon-

baarheid. e tij d mankeert me nog verder  hierop in te 

gaan, maar  ik hoop nog wel eens op dezen platbouw 

terug te komen en nog vele ontwerpen in dezen geest 

uit te voeren. k kan een ieder  aanraden : zet 't eens in 

dien geest op en al die kapjes en pannetjes worden er 

kinderachtig speelgoed bij . 

Wanneer  we eenplattegrond ontwerpen, waarin zuivere 

geometrische figuren voorkomen, en dan in de opstan-

den die geometrische figuren optrekken, zoodoende de 

luchtlijne n vormend van ons inwendige plan, geloof ik 

dat we verrassende resultaten zullen krijgen . 
V . EPEN. 

:Afb . 3. Woonhuis van J. C. van Epen, door hem ontworpen. 

T EN
S T E 'S . 

m 
oor de N.V. . tot Exploitati e van het Park 

Zorgvliet is 12 Februari j.1. aan Z. Ex. den 

r  van Financiën het volgende adres 

verzonden. 

, 

E E P J T

, gevestigd te 's Gravenhage. heeft met belangstel-
ling kennis genomen van de tusschen de thans afgetreden -
rin g en n Burgemeester  en Wethouders van 's Gravenhage 

 TB . iyi " 5 - l < J V  . 

it̂ EPE  a».„, 

Afb . 4. Woonhuis te . Ontwerp van J. C. van Epen. 
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Afb. 5. Studie ontwerp van J. C. van Epen. 

gevoerde correspondentie over  eventueele verplaatsing van het 
paleis van e t de . 
Uit deze correspondentie, voorkomende onder  N<'. 348 van de 
Bijlagen van de n van den Gemeenteraad van's-Gra-
venhage in 1913. heeft genoemde Vennootschap den indruk ver-
kregen dat de , ofschoon niet genegen op het desbe-
treffende voorstel van Burgemeester  en Wethouders in te gaan, 
het denkbeeld van den bouw van een paleis op Zorgvliet niet 
beslist verwerpelijk acht en wellicht genegen zou zijn een voor 
de g meer  aannemelijke aanbieding te dier  zake in 
overweging te nemen. 

e Vennootschap is daardoor  te rade geworden de noodige 
stappen te doen tot het verkrijgen van de beschikking over  het 
aan r  A. E. . Goekoop toebehoorende gedeelte van Zorgvliet 
en is thans in staat Uwe Excellentie in bijgaand ontwerp, voor-
gesteld op de teekeningen A, B, C,  en E *) een kort saamgevat 
voorstel tot r i l in g van grond aan te bieden, waardoor  naar 
hare meening aan de bedoeling van de g op meer  be-
vredigende wijze kan worden voldaan dan volgens het voorstel 
van Burgemeester  en Wethouders van 's-Gravenhage. 

e Vennootschap biedt tegen /1 650.000, het k de beschik-
king aan over  ruim 16 . grond op Zorgvliet, voor  den bouw 
van een nieuw paleis met huisarchief, terwij l voor  het bestaande 
paleis aan het Noordcinde en de daaraan grenzende gronden 
van de n (private), ter  gezamenlijke oppervlakte van + 
4.5 . op de hierbij  gevoegde teekeningen A, B en C nader 
aangeduid, ƒ 2.150.000, door  haar  zou worden ontvangen. 

t k zou bij  deze grondruilin g dus ƒ 500.000, méérontvan-

*) Teekening C is gereproduceerd in afbeelding 2; teekening E in afbeelding 1. 

350 

gen dan te betalen hebben. Waar 
nu uit een op te maken ontwerp 
met begrooting van kosten zal 
zijn aan te toonen, dat voor  4 
millioen gulden een paleis kan 
worden gebouwd, dat volkomen 
voldoet aan de eischen van in-
richtin g en comfort, die onaf-
scheidelijk aan een doelmatig en 
aangenaam verblij f zijn te ver-
binden, zou derhalve het k 
voor  den bouw van een nieuw 
paleis f 3.500.000.— hebben uit 
te geven. 

t betrekking tot deze onge-
twijfel d voor  's s financiën 
niet onbelangrijke uitgave, moge 
de Vennootschap echter  onder 
de aandacht van Uwe Excellen-
tie brengen, dat naar  de vrijwe l 
algemeene opvatting, die door  de 
vorige g werd gedeeld, 
een verbouwing van het paleis 
noodzakelijk is, indien niet tot 
den bouw van een nieuw paleis 
wordt overgegaan. 
Waar de vorige g de 
kosten dezer  verbouwing op 
f 1.150 000, stelde en deze 
kosten zeker  niet te hoog zijn 
geraamd, zou derhalve de bouw 
van een nieuw paleis op de in dit 
adres aangeduide plaats, het k 
slechts komen te staan op een 
uitgave van f 3.500.000,— — 
f 1.150.000,— = f 2.350.000. 
méér, dan indien eenvoudig 
tot de verbouwing werd beslo-
ten. 

e Vennootschap zou voor  rond 
2h millioen gulden een + 4.5 

. groote oppervlakte gedeeltelijk bebouwden grond in de 
stad verkrijgen , waarvan bijna de helft, na als openbare wegen 
en plantsoenen te zijn aangelegd en gerioleerd, door  haar  koste-
loos aan de gemeente 's-Gravenhage moet worden overgedragen. 

j  vermeent de Vennootschap te mogen opmerken, dat 
het paleis op Zorgvliet wel niet in het centrum van de oude 
stad zou blijven, doch in een voor k Paleis veel schoo-
ner  en geschikter  omgeving zou komen te liggen, een omgeving 
die verlevendigd zal worden door  den belangrijken verkeers-
weg, langs het nieuwe paleisterrein aan te leggen, welke ver-
keersweg ongetwijfeld druk bezocht zal worden door  vreemde-
lingen en door  de bewoners van een voornaam stadskwartier  en 
het Park Zorgvliet d en omgeving) die zich begeven 
naar  de schoonste wandelingen van de e (Schevening-
sche Boschjes, Nieuwe Park bij  den g enz.), in hoofd-
zaak dus door  hen die voor  hun genoegen uitgaan (en niet, zooals 
in het centrum van de oude stad, door  haastige menschen die 
voor  zaken uitgaan). 

t vroeger  wel geopperde bezwaar, dat het publiek bij  een 
Paleis op Zorgvliet niet voldoende gelegenheid zou hebben e 

t te kunnen aanschouwen bij  een zich vertoonen van af 
het paleis, verliest bij  een zoo gemakkelijk toegang gevend en 
met ruime voorpleinen aan een belangrijken weg gelegen Paleis 
zeker  alle reden van bestaan. 

r  zal zich bij  het nieuwe paleis een daarbij  passend 
nieuw centrum van deftig en aangenaam verkeer  vormen. 
Ten einde bovendien aan het nieuwe paleis een waardige om-
geving te verzekeren en daarbij  de belangen van het k en de 
gemeente 's-Gravenhage zooveel mogelijk te bevorderen, is de 
Vennootschap bereid aan de Gemeente, door  verkoop dan wel 

door  ruilin g te verschaffen een oppervlakte grond 
van + 3.6 . op Zorgvliet, voor  de stichting van 
de op teekening  aangegeven gebouwen, waarvan 
een te bestemmen voor  Congresgebouw en het 
andere voor  Academie voor l t 
of voor  eenig ander  doeleinde. 
Een Commissie van ter  zake kundige mannon, zal 
dadelijk worden gevormd, wanneer  de in deze 
aangegeven plannen eenige sympathie bij  de -
geering kunnen vinden, deze Commissie zal bereid 
worden bevonden den bouw der  bedoelde stich-
tingen te bevorderen en daarbij  van advies te die-
nen. 
Bij  het opmaken van het ontwerp is uitgegaan van 
de meening, dat het behoud van de stalgebouwen 
op de tegenwoordige plaats, ook om financieele 
reden, de voorkeur  verdient boven verplaatsing 
naar  het nieuwe paleisterrein. r  den bouw van 
een auto-garage en rijtuigremis e in het nieuwe 
paleis, ware wellicht voldoende te voorzien in de 
daarmede verband houdende behoefte van den 
dienst ten paleize. 
Voor  de bestemming, te geven aan de paleister-
reinen c. a. aan het Noordeinde en den Prinsesse-
wal, zijn dri e ontwerpen opgemaakt, voorgesteld 
op de hierbij  gevoegde teekeningen A, B en C. 
Ontwerp A, waarbij  het bestaande paleis niet in 
stand zou kunnen blijven, geeft een plan voor 
aanleg van straten, met omliggende bouwterreinen 
door  de Vennootschap te verkoopen. 
Uitvoering van dit plan, waartoe de Vennootschap 
slechts noode zou overgaan, zal noodig zijn wan-
neer  de voor  uitvoering van een der  ontwerpen B 
of C noodige medewerking van het k en de ge-
meente 's-Gravenhage niet kan worden verkregen. 
Ontwerp B beoogt inrichtin g van het paleis tot , 
waartoe het gebouw en eventueel verder  noodig terrein, door 
de Vennootschap tegen den kostenden prij s aan de Gemeente 
kan worden overgedragen. 

Ook kan, desgewenscht, voor  het k tegen den kostenden prij s 
beschikbaar  worden gesteld de noodige oppervlakte bouwter-
rein, voor  de stichting van . t stratenplan 
is bij  dit ontwerp passend gewijzigd. 
Ontwerp C beoogt voor  de gemeente 's-Gravenhage oplossing 
van het vraagstuk "  en stichting van een Gebouw 
voor . 

e Vennootschap stelt ook hierbij  de 
gebouwen en terreinen tegen den kos-
tenden prij s ter  beschikking van de Ge-
meente en is ten aanzien van de stich-
ting van een Gebouw voor , reeds 
door  een kapitaalkrachti g lichaam in 
staat gesteld op voor  de Gemeente aan-
nemelijke voorwaarden voorstellen te 
doen om tot den bouw daarvan te kun-
nen geraken. 

t stratenplan is bij  dit complex van 
monumentale gebouwen, zoo ruim mo-
gelijk opgevat. 

n echter  het Gemeentebestuur 
het k Paleis niet geschikt acht 
voor s en eventueele verbou-
wing te kostbaar  zou vinden, het Paleis 
zooals het bestaat liever  bestemt voor 
een , en een Gebouw voor 

t nog niet noodig vindt, dan is de 
Paleistuin het aangewezen punt voor 
het eventueel nieuw te bouwen -
huis ; een beter  centraal punt aan de 
grens van de nieuwe stad, zoo dicht 
mogelijk bij  het oude centrum, is A f l ) ? p e r s p e c t i e f v a n a { b . 6 . 

Afb . 6 Studie-ontwerp van J. C. van Epen. 

zeker  niet te vinden. 
Uit het bovenstaande, moge Uwe Excellentie blijken , dat het 
direct behalen van winst bij  de hier  voorgestelde transactie, door 
de Vennootschap niet is beoogd, al erkent de Vennootschap na-
tuurlij k gaarne dat de verhooging van de aantrekkelijkheid van 
haar  Villapark , door  den bouw van het k Paleis en van 
de genoemde Congres- en Academiegebouwen, haar  ook finan-
cieel niet onverschillig is. Bovendien echter  wordt de Vennoot-
schap tot dit adres geleid door  het verlangen mede te werken 
tot het verkrijgen van een oplossing voor  het zeer  belangrijke 
vraagstuk ..Paleis- en " 
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Afb . 1. Park Zorgvliet met k Paleis, volgens het ontwerp van de . t Park Zorgvliet" . I 
100 200 

| Schaal. 

Alb . 2. Exploitati e plan voor  het k Paleis met Tuin . volgens het ontwerp van de . t Park Zorgvliet.' 
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T Schaal. 



Afb. 3. Ontwerp van Prof. . I I I  I 
0 10 20 30 40 50

e Vennootschap veroorlooft zich eerbiedig de vrijhei d Uwe 
Excellentie te verzoeken, haar  wel te willen doen weten of de 

g in beginsel genegen zoude zijn deze aanbieding in 
overweging te nemen of daarvoor  verder  met haar  in onderhan-
deling te treden. j  moet de Vennootschap evenwel het 
voorbehoud maken, dat zij  met de gemeente's-Gravenhage tot 
overeenstemming gerake, zoowel aangaande het plan van aan-
leg van straten op de door  haar  eventueel te verkrijgen terrei-
nen van het bestaande paleis cum annexis, als omtrent de be-
stemming en de wijze van bebouwing dier  terreinen. 
Ten slotte moge de Vennootschap nog onder  de aandacht van 
Uwe Excellentie brengen, dat bij  de boven omschreven aan-
bieding, het k het recht van aankoop van het terrein Zorg-
vliet verkrijgt . e termij n gedurende welken dit recht door 
de Vennootschap aan het k wordt verleend, kan worden 
gesteld op ongeveer  vier  maanden. 

n zullen de met de gemeente 's Gravenhage te voe-
ren onderhandelingen, over  de eventueel aan de thans be-
staande pale is terreinen te geven bestemming, slechts kunnen ge-
schiede nop den grondslag, dat door  de Vennootschap gedurende 
denzelfden termijn , op door  de g te stellen voorwaar-
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den, het recht van koop van het Paleis en annexen 
verkrijgt . 

 Naamlooze Vennootschap 

 tot  van 

T T ". 

(w.g.)Z. . 

Goedgekeurd door  den d van Commissarissen, 
jn de vergadering gehouden op den 5dcn Februari 
1914. 

(w.g.) J. F. . v. . , 
Voorzitter. 

Prof. i uit Aken, die het bebouwings-
plan van Zorgvliet heeft vastgesteld, is ge-
vraagd zijn meening over  het plan der . 

t Park Zorgvliet"  te willen mededeelen 
in het Bouwkundig Weekblad. 
Prof. i heeft welwillend hieraan vol-
daan en zond een beschouwing, waarvan hier-
onder  de vertaling volgt. 

T N ' 
T E N . 

. . ,

 A . . . -

 T E . 

an het verzoek om mijne bevinding 
kenbaar  te maken over  de gedachte 
eene eventueele verplaatsing van 
het k Paleis te 's Graven-

hage naar  het Park Zorgvliet, alsook over  het 
door  de j t Park Zorgvliet" 
daartoe ontworpen plan, voldoe ik met te 
meer  genoegen, omdat mij  dit ontwerp zeer 
sympathiek is. 

t zal wel niet ernstig weersproken kunnen 
worden, dat het tegenwoordige paleis we-
gens zijne bescheiden afmetingen en zijn nauw 
ingesloten ligging, niet bepaald het karakter 
draagt van een k verblijf , en het mag 
als een verheffend teeken van de liefde tot 
het Vorstenhuis gelden, dat de drang tot den 

bouw vaneen nieuw en meer  waardig verblij f in een bij 
voorkeur  passende omgeving, uit de bevolking zelve 
is voortgekomen. 

Naar  mijne meening kan voor  de verwezenlijking van 
dezen wensch geen betere plaats gevonden worden, dan 
het Park Zorgvliet. n het hart der  stad gelegen, dus 
in onmiddellijk e verbinding met den polsslag van het 
volksleven blijvend, daarbij  echter  toch onder  beschut-
ting van oud eerwaardig geboomte in eene vreedzame, 
voor  onmiddellijk e aanraking met de dagelijksche ver-
keersdrukte beveiligde omgeving gelegen, beantwoordt 
de ligging op ideale wijze aan den wensch van het 
koningsgezinde volk om de e Familie in een 
dergelijke ongestoorde omgeving te zien. t terrein 
verdient te meer  de voorkeur, door  de nabijheid van het 
Vredespaleis,den zetel voor  internationale toenadering, 
welke een kenteeken is van de verheven plaats, die door 

Schaal 

Nederland en zijn Vorstenhuis, op grond van neutraliteit , 
in de beschaafde wereld bekleedt. 

t ontwerp, hetwelk door  de  Zorgvliet 
openbaar  is gemaakt, geeft naar  mijn meening den juis-
ten weg aan, om tot verwezenlijking van het schoone 
denkbeeld te geraken. t Paleisgebouw zou, zooals 
zulks ook behoort, eene eenigszins verhoogde ligging 
krijgen , hetgeen met een krachtigen onderbouw en 
met geleidelijke terreinhellingen gemakkelijk te verkrij -
gen is. e toegang tot het hoofdportaal zal niet onmid-
dellij k van den geruischvollen hoofdverkeersader, den 
Ouden Scheveningscheweg, doch door  een fraaien 
dwarsweg verkregen worden, terwij l een prachtige laan 
in de richtin g van het Paleis naar  het Vredespaleis, 
welke de onderlinge verhouding van deze beide belang-
rijk e representatieve gebouwen op schoone wijze uit-
drukt , tot hoofdweg zal worden gemaakt. 
Een Congresgebouw aan de eene en een Academie voor 

l t aan de andere zijde, zullen de be-
teekenis van dezen prachtweg nog verhoogen en aan de 
genoemde onderlinge verhouding en ideeën-verbinding 
nog meer  bijzonderen nadruk verleenen. 
Als een gelukkige gedachte in het ontwerp is nog te noe-
men, dat het Paleis zoo ver  van genoemden dwarsweg 
zal komen te liggen, dat daarvóór nog een statig voor-
plein overblijft , groot genoeg om bij  vorstelijke ont-
vangsten of andere feestelijke gelegenheden een talrijk e 
volksmenigte toe te kunnen laten, waarvan bij  het 
tegenwoordige Paleis geen sprake is. 
k acht het niet in de bedoeling te liggen om het ontwerp 

in bijzonderheden te beschouwen, het is hier  toch uit-
sluitend om een situatieplan te doen, waaruit de moge-
lijkhei d van uitvoering van het hoofddenkbeeld moet 
kunnen blijken . 

n veroorloof ik mij  bescheidenlijk mijne 
meening te zeggen omtrent de vraag, wat met het tegen-
woordige Paleis en bijbehoorend Park gedaan zou 
kunnen worden: 

t denkbeeld dit Paleis in te richten als s 
wil mij  uit een practisch en een aesthetisch oogpunt 
niet aanbevelenswaard toeschijnen. t Paleis zou voor 
dit doel waarschijnlij k toch zeer  belangrijke verande-
ringen moeten ondergaan; men weet, dat verbouwing 
in verhouding zeer  veel geld kost, zonder  daarbij  te be-
reiken, wat men bij  een nieuwen bouw na rijpelij k over-
wogen plan verlangen kan en moet. 

n zou veel veranderen en veel toevoegen moeten; 
echter  zou de beste bouwmeester  niet in staat zijn, zich 
zoo aan den geest van den oorspronkelijken ontwerper 
aan te passen, dat niet iets vreemds in de architectuur 
van het gebouw zou zijn op te merken en zijn oorspron-
kelijk e waarde niet verminderd werd. En ten slotte 
zou de nieuwe bestemming van het gebouw een zoo 
groote tegenstelling vormen met die van een -
lijk e woning, dat men maar  al te dikwijl s er  aan herin-
nerd zou worden, dat het vroeger  toch veel mooier  was 
dan thans. 

r  houd ik het denkbeeld van Prof. . 
Valkenier , om het tegenwoordige Paleis tot een 

„Oranj e "  in te richten, voor  buiten-
gewoon gelukkig. 
k vermoed dat voor  de verwezenlijking van dit denk-

beeld slechts zeer  geringe verbouwingen noodig zullen 
zijn en dat daarbij  de strenge deftigheid van het ge-
bouw, noch innerlijk , noch uiterlij k zeer  weinig zal 
lijden. e inrichtin g tot s zou daarentegen een 
veel dieper  ingrijpen in den bestaanden bouw mede-
brengen en de eenheid van het geheel bezwaarlijk kun-
nen doen behouden blijven. 

Wat nu verder  de vraag betreft of de Paleistuin, om de 
kosten van de groote onderneming voor  den bouw van 
een paleis te verlichten, voor  bebouwing zal moeten op-
geofferd worden, verklaar  ik, een dergelijk plan nooit 
te zullen kunnen goedkeuren. e stad breidt zich steeds 
uit , steeds meer  menschen verzamelen zich binnen de 
grenzen van het nauwere stadsgebied; en al is n g 
ook rij k aan pleinen en natuurgroen, zoo zou het toch 
een misgreep zijn dezen rijkdo m relatief te verminderen, 
door  de bestaande vrij e tuinen te midden van aaneenge-
sloten bebouwing en dichte bevolking, door  bebouwing 
te vernietigen. Zulk e parken zijn als de longen in het 
stedelijk organisme te beschouwen, en hoe meer  de be-
volking toeneemt, hoe meer  behoefte men daaraan zal 
gevoelen. Er  zou echter  niets tegen zijn, het denkbeeld 
tot stichting van een museum in het tegenwoordige Pa-
leis uit te werken en in uitzicht te stellen, om door  ver-
deren bijbouw gelegenheid te verkrijgen , alles wat 

n g aan openbare kunst, misschien ook weten-
schappelijke verzamelingen bezit, bijeen te brengen. 

e gelegenheid daartoe bestaat aldaar  in ruime mate. 
Zulk e bijgebouwen (vergelijk bijgaande schets, afb. 3) 
zouden aan de achterzijde van het Paleis zijn aan te slui-
ten en een ruimen tuin moeten omgrenzen, waaruit de 
toegang tot de verschillende museums-afdeelingen is te 
verkrijgen . n tuin denk ik mij  met arkaden omgeven, 
met voorwerpen van plastische kunst versierd, daar-
door  geëigend om in eene gewijde stemming het rij k 
der kunst te betreden. A l het rijverkeer  zou van 
deze wijdingsplaats geweerd moeten worden, echter 
zouden de overdekte toegangen, waardoor  de tuin met 
de omliggende straten wordt verbonden, zeer  ruim aan-
gelegd moeten worden, om van buiten af fraaie door-
zichten te verkrijgen , die tot intreden uitnoodigen. 

e wensch ik in geen geval mijn geëerde vak-
collega's in d vóór te zijn, doch in alle beschei-
denheid slechts mijn gedachten uit te spreken, het-
geen misschien aanleiding zou kunnen geven tot de 
gelukkige oplossing van het zooveel omvattende denk-
beeld. 

k acht mij  niet bevoegd om eenige meening te hebben 
over  de keuze van de plaats voor  de stichting van een 
nieuw , aangezien hiervoor  een zeer  grondige 
kennis van de plaatselijke toestanden noodig is, welke 
ik begrijpelijke r  wijze niet bezit. 
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E E ' E N E E N 
E ' 

door  W. PENAAT . 

Vervolg van blz. 341. 

id del en. e middelen, waarmede men dit in 't 
kort omschreven doel tracht te bereiken kan men 
vinden in de verschillende jaarverslagen, die een 
beeld geven van den intensieven arbeid van onze 
duitsche collega's en hun medewerkers. Behalve de 

gewone vergaderingen en jaarvergaderingen met referaten, 
propagandareizen v. d. secretaris enz. vinden wij  verschillende 
geschriften vermeld, welke reeds gepubliceerd of in voorberei-
ding zijn. 

Zoo: .  Naamann's brief naar  aanleiding v. d. oprichting van 
de . W. B.; de uitgave van een gewerbliche  het 
3de Jaarverslag onder  den titel  der
schen Arbeit; een rij k geïllustreerd jaarboek 1911 1912 in 10000 
exemplaren, N T E E V O O

E N  700 N V O O N ; het 

jaarbiek van 1912—1913 enz. n de samenwerking met andere 
vereenigingen zooals vereenigingen van architecten,nijverheids-
kurstenaars. teekenaars, kantoorbedienden, winkelpersoneel. 

t bonden voor  kunst en kuituur , algemeene industrievereeni-
gingen en patroonsvereenigingen. 

e gewone adressen, verzoeken, moties, adviezen aan de over-
heid enz. ontbreken niet. d en inlichtingen aan de 
leden en een bemiddelingsbureau voor  het samenbrengen van 
kunstenaars en firma's. Vooral ook cursussen en lezingen en in-
structieve Tentoonstellingen (o. a. voor  de smaakopleiding voor 
den winkelier  en het personeel.) 
Als belangrijke stichtingen treffen wij  aan: t e
voor  Handel en Ni/verheid met een " 
en fotograf iën-collectie, welke uitgezonden wordt, terwij l dat -
seumtevens reisexpositie's organiseert ook in 't buitenland, o.a. in 
Amerika ; en als laatste stichting de „Höhere  für
korationskunst" met een eigenaardige inrichtin g van „Schaufen-
sterabonnements"  waardoor  leerlingen per  contract volgens de 
nieuwe inzichten de winkeletalages van bekende Berlijnsche 
firma' s arrangeeren. Voegen wij  hieraan nog toe de voorberei-
ding voor  de groote Werkbundtentoonstelling dit jaar  in n 
te houden dan geeft dit alles wel een indruk van groote bedrij -
vigheid. 

Organisat ie. Voor  cfe organisatie van dezen bond zijn vol-
gende punten van belang. n de eerste plaats de artikelen van de 
statuten: 
S 3. r  des Vereins können sein: 

, Gewerbetreibende, Sachverstandige und Förderer  kön-
nen n beitreten. die im Einverstandnis mit dem 
Vorstand einen Vertreter  bezeichnen, der  eine Stimme erhalt. 
§ 4. e Aufnahme der r  erfolgt durch Beschlusz der 
Vorstandschaft. 
*j. 5. r  jahrlich e g wird  von jedem e 
durch e seiner t 
festgesezt. Er betragt mindestens zehn . 
S 6. e t erlischt: 
(a) durch schriftliche Erklarung . 
(ft) durch den Tod. 
(ei durch Ausschlusz. 

r  Ausschlusz ist zulassig. wenn ein d gegen das Bundes-
interesse handelt. 
§ 7. Organe des Bundes sind: 
1. der  Vorstand und die Vorstandschaft. 
2. der  Ausschusz. 
3. der . 
§ 8. r  Vorstand besteht aus zwölf n und den Ge-
schaf tsführer . 
S 10. e Vorstandschaft überwacht die g des Bun-
desgedankens durch die Organe und die r  des Bundes. 
S 12. An allen Orten. an welchen es für  die g des 
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Bundeszweckes erforderlich erscheint, ernennt die Vorstand-
schaft aus der  Zahl der  dort ansassigen r  des Bundes 
einen Vertrauensmann mit einjahrigen Amtsdauer. Zu seinen 
Obliegenheiten gehort es sowohl das e der  Bundes in 
dem ihm zugerwiesenen Bezirk wahrzunehmen, als auch die -
teressen der  im Bezirk ansassigen r  dem Bunde gegen-
über zu ve rt r  eten. 
§ 13. r  Ausschusz besteht aus den Vertrauensmanuern (*} 12) 
und den von der g jahrlic h gewahlten 

. 
§ 15. r  Ausschusz unterstützt die Vorstandschaft in die Ge-
schaftsführung und erledigt alle Angelegenheiten, welche ihm 
von derVorsstandschaftzurBeschluszfassung vorgelegt werden, 
insbesondere setzt der  Ausschusz die Tagesordnung für  die or-
dentlichen n Jahresarbeitsplan 
endgültig fest. 

j  eenige aanteekeningen. 
Bij  § 4. e toelating is beperkt en slechts hij  die door  het Be-
stuur  wordt waardig gekeurd kan bondslid worden. e uitnocdi-
ging om lid te worden geschiedt door  een „Ehrenkarte" , die als 
volgt luidt : 

r e Werkbund lad sie hiemit zur t ein. 
r  Gedanke von der  Verpflichtun g der  deutschen Arbeit zur 

höchsteu , in seiner  künstlerischen und gewerblichen 
Bedeuting wie in seiner  volks- und weltwirtschaftlichen Wirkung , 
findet bei n soviel Verstandnis und Förderung. dasz der 

e Werkbund Wert darauf legt Sie in seiner  Gemeinschaft 
zu wissen". 
Bij  § 6 c. is naderhand toegevoegd: „Unehrenhaftes geschaftli-
ches Gebaren ist als eine g zu betrachten, die im Sinne 
des § 6 der Bundessatzung gegen das Bundesinterresse verstöszt. 
Bij  § 8. e samenstelling van het r  is sedert de op-
richtin g zóódanig, dat de verhoudig van , fabrikan -
ten en deskundigen is als 3:2:1. 
Voor  de samenstelling van het totaal der  leden zijn de volgende 
getallen van waarde. 
Bij  de oprichting bestond de Bond uit 224 kunstenaren, 143 ver-
tegenwoordigers van handel en nijverheid. 62 deskundigen. 
31 t 1909 is die verhouding 332 kunstenaren, 225 vertegen-
woordigers van handel en nijverheid, 81 deskundigen. 
n Aug. 1909 is de verhouding 369 267 95 

31 t 1910.. .. „  436 278 129 
31 „  1911 „  „  .. 494 290 138 
n i 1913 bij  benadering opgemaakt uit de ledenlijst is de ver-

houding aldus: 695 kunstenaren 360 vertegenwoordigers van 
handel en nijverheid, 74 leeraren, professoren, rectoren enz., 
28 litteratoren , publicisten, 40 n en kunst-
historici , 121 diversen. Verder  vinden wij  voor  1913 nog als leden 
vermeld: de "  te Berlijn , Frankfor t a. , e 
a.S.. , , Plauen in Vogtl, Sorau , ftral -
sund, Straatsburg, en de "  in e a. S. 

, , , , , -
lingen, Stettin. e - u. Gewerbekammer te Olmütz en het 

t te Bozen en te Troppau. Ten slotte 
de volgende korporatie' s r , r 

k und gewerbekammertag, d für  neue 
Frauenkleidung und Frauenkultur , e Brücke E.V. -
nales t zur  Organisierung der  geistigen Arbeiten, Export-
verband r  Qualitatsfabrikanten , r 
Bund, Verein r , Vereinigung für 
angewandte t E.V. 

Wij  hebben nu een kort overzicht van het ontstaan, het doel. 
de middelen en de organisatie van de . Over  de resultaten 
van den Bond kan vooral de in dit jaar  te houden Tentoonstel-
ling te n en ook de daaraan verbonden Jaarvergadering 
het beste een inzicht verschaffen. Enkele zwakke punten kan 
men door  uitlatingen zoowel in als buiten den bond wel vinden 
en het is niet slecht om hierop de aandacht te vestigen. 

. Van de Velde drukt e in de tweede jaarvergadering 
reeds zijn vrees uit, dat het opvoeren van de kwaliteit aesthetisch 

en technisch niet zoo gemakkelijk zal zijn: „alles in allem werde 
der Beeinflussung der e durch die r aber  erst 
dann einen nachhaltigen Erfol g haben. wenn der  Fabrikleiter 
nicht nur  vom r die neuartige oder  gereinigte Form für 
seine Erzeugnisse annehmen, sondern diese auch f 
Technik und l einwandf rei ausf ühren werde. Sonst werde 
die Ueberlegenheit deutscher  Produkte immer nur  in den -
logen, nicht aber  in Wirklichkei t existieren. 

e r  Gericke, direkteur  der r k 
meent weer  dat: „man sich einstweilen damit begnügen müszte 
wenn derbztr . Geschaftsleiter  sich zunachst vielleicht verpflich-
tet nur  für  den Absatz nach dem e die Bedingungen des 
Bundes als r  anerkennenzu wollen". Ook wijst hij  op 
het gevaar  der  oneerlijke concurrentie, die goed uitgevoerde 
ontwerpen met een kleine verandering en een slechte uitvoering 
kan namaken. 

t het bijeenbrengen van kunstenaar  en fabrikan t zonder 
meer  voor  de Nijverheidskunst slechte gevolgen kan hebben 
kan niet ontkend worden. Een sterke vermeerdering van op-
drachten, die zooals de industrie dat verlangt dikwijl s in een 
korten tij d moeten ontworpen worden, werkt het ontstaan van 
ontwerp-bureaux in de hand. welke degenereerend op den 
kunstenaar  en zijn ondergeschikte krachten kunnen werken. 

n het gevaar  dat er  dreigt doordat de kunstenaar  zonder 
scherpe kritie k nieuwe zg. surrogaten aanvaardt en voor  het 
materiaal dat naderhand blijk t volstrekt geen „kwaliteit-mate -
riaal "  te zijn nieuwe ontwerpen maakt en zoo een bedriegelijke 
schijn-ontwikkelin g in de hand werkt. 

Verder  krijg t men den indruk dat het samenbrengen van kunste-
naar  en publiek niet tot haar  recht komt. Een ander  vindt weer: 
„schone n und n in , aber  keine Taten" 
enz. enz. 

e correspondent van de N  Courant uit het d schrijf t 
weer  in het nummer van 20 t 1914 het volgende : 

e e Werkhond nu heeft de deuren wijder  open gezet. 
j  wil aansluiting tusschen bouw- en sierkunstenaars, industrie 

„en handel, toonaangevend publiek. t idee is dus niet kwaad, 
„wan t wat helpt ons artiestenwerk indien de machtige industrie 
„en handel niet medewerken? r het komt vooral op de mede-
„werkend e artistieke leden aan en in het begin werd er  zeer 
„serieus gezift. n ons d was prof. Bosselt, een zeer  be-
„kwaa m beeldhouwer de zoogenaamde vertrouwensman, die 

s tot deelneming persoonlijk uitnoodigde. t is nu 
„geheel veranderd en ik geloof, dat een iedereen lid kan worden. 

t blijk t al daaruit, tlat het . W. B. niet meer  achter  denamen 
„va n inzenders op Tentoonstellingen voorkomt. t zou eigen-
„lij k voor  ons een reden zijn deze Tentoonstelling (te ) 
„met n zin te boycotten! Te meer, omdat er 
„meer verwerpelijke teekens zijn! 

n zie bijv . het werk van Bruno Paul, van s en anderen, 
„o m spoedig te ontdekken hoe debarokstijlpoeslief ingedrongen 
„is , hoe de Biedermeijer-stij l vegeteert met gedrukte bloempjes 
„o p katoen en glimmende meubelen". 
n hoever  dergelijke afwijkingen een dusdanige verslapping bij 

de toelating der  leden en een indringin g van commercieele mo-
destroomingen voortkomen uit de organisatie van de . W. B. 
moet onderzocht worden. 
Friedric h Naumann noemt in zijn brochure t und Volks-
wirtschaft"  (een lezing gehouden voor  de . W. B.) de volgende 
stelling: e Unternehmer von Qualitatsindustrien mussen sich 
„sowohl dem Publikum als auch den Verfertigern von -
„schund gegenüber als Einheit fühlen, dürfen aber  weder  den 

n noch den Arbeiter n gegenüber als Unternehmerver-
„ban d im gewöhnlichen Sinne diese Wortes auftreten, wenn sie 
„nich t die t selbst ruimeren wollen, von der  sie leben." 
Een wijze raad, maar  niet zoo heel gemakkelijk in een organi-
satie vast te leggen, ofsch on niet onmogelijk. 
Nog op andere wijzen zou de industrie den kunstenaar  en de nij -
verheidsknnst kunnen gebruiken voor  doeleinden waarvoor  zij 
niet bestemd zijn. Bijv . als reclame en een middel om minder-

waardige waar  onder  de knnstvlag te maken en te verkoopen ot 
als een middel in den economischen strijd . Voor  het laatste geeft 

s Urbach in zijn artikel in e g der  deut-
schen Arbeit "  een voorbeeld. j  schrijf t daar  : 

e e Zementwaren und e steht in-
„mitte n eines wirtschaftlichen s wie man ihn harter  sich 
„woh l kaum denken kann. r f war  ja die Ursache die-
nden Zementwarenfabrikanten-Vereinigung d unter 
„di e Aegide des n Werkbundes führte . 
Natuurlij k kan de technische en aesthetische veredeling van een 
product een mooi en toelaatbaar  wapen zijn in den concurren-
tiestrijd , maar  de kunstenaar  moet dan wel de absolute zeker-
heid hebben, dat hij  aan den juisten kant medevecht. 
Zoo zijn wij  dus niet blind voor  de gevaren die het welslagen van 
een dergelijken bond bedreigen zoowel van de zijde van den 
„streverkunstenaar" , als van den koopman of fabrikant , die 
onder  valsche vlag zal trachten binnen te dringen, te profiteeren 
van den bond zonder  in waarheid de beginselen trouw te die-
nen, en zoo zal men nog wel meer  bezwaren kunnen opwerpen 
die, dunkt mij , echter  wel meerendeels kunnen ondervangen 
worden. 

. — Stellen wij  ons de vraag of een soortgelijke orga-
nisatie als de . W. B. voor  ons land mogelijk en gewenscht is, 
dan kunnen de volgende motieven er  vóór aangevoerd worden. 
n de eerste plaats bestaat er  een kern van samenwerkende 

kunstenaars en industrieelen. t staat een groep van in-
dustrieelen, die iu den grond der  zaak wel voor  het nieuwe werk 
en de grondige aesthetische verzorging voelen, al was het alleen 
maar  omdat de aard van hun bedrij f het streven naar  aestheti-
sche en technische volmaking medebrengt of moest brengen. Zij 
zijn echter  ten deele bevangen door  een ongegronde vrees voor 
de moderne nijverheidskunstenaren en hun nieuwe positie, 
waarvan zij  ten onrechte m. i. een slechten invloed voor  hun 
prestige of hun economische belangen verwachten; krampachtig 
houden velen vast aan het verouderde inzicht, dat de firm a met 
de naamlooze teekenaar  de ontwerper  is. t is zaak om, zonder 
essentieele belangen van den op te richten bond in gevaar  te 
brengen, deze industrieelen tot ons te trekken ook in hun 
eigen voordeel, terwij l anderzijds het groote overschot van tot 
nu toe ongebruikte ontwerpkrachten zoowel in het belang van 
de Sier- en Nijverheidskunst als in dat van de industrie en de 
gemeenschap, in het werk gesteld kunnen worden. 
n de tweede plaats verkeert de e Sier-en Nijver -

heidskunst, die als kunstbeweging zich vri j  zuiver  ontwikkelde 
en ondanks alle tegenwerking handhaafde, in de moeilijke en 
beperkende omstandigheden, welke veel overeenkomst hebben 
met die, welke mede aanleiding gaven tot het stichten van de 

. W. B. t is de vraag of de kunstenaars-vakvereenigingen in 
staat zijn om het doel wat aan de . W. B. ten grondslag ligt, te 
verwezenlijken. k geloof, dat men. gezien de verspreiding van 
krachten, de stichting van een soortgelijken bond ernstig in over-
weging moet nemen. 

e kunstenaren, zoowel architecten als Sier- en Nijverheids-
kunstenaren, zijn voor  het grootste gedeelte in verschillende 
meer  of min zuivere vakbonden opgenomen, waarin de bevorde-
rin g van de belangen van Bouw-, Sier- en Nijverheidskust tot 
haar  recht komen. Er is echter  geen reden, waarom niet een be-
paald deel van die algemeene belangen of middelen aan een 
nieuw organisme zou kunnen worden toevertrouwd vooral 
denk ik direct aan Tentoonstellingen en algemeene propaganda, 
welke onder  zekere voorwaarden misschien beter  aan een 
anders samengesteld lichaam kan worden overgelaten, vooral 
wanneer  dit aan niet-kunstenaars belanghebbenden of be-
langstellenden de gelegenheid biedt om zonder  aan de grond-
belangen van deze kunsten en haar  beoefenaren te raken, door 
den daad aan de bevordering ervan te kunnen medewerken. Er 
zijn werkelij k een groot aantal waarlij k belangstellenden, die 
wel is waar  van meet af individueel of bij  gelegenheid hun hulp 
gaven, maar  die niet duurzaam en gezamenlijk steun en mede-
arbeid konden geven. 
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n kunnen wij  de neiging constateeren van vele gelijkvoelende 
Architecten Sier- en Nijverheidsknnstenaren om zich in het 
belang van hun idealen te vereenigen. 

(Wordt vervolgd). 

. gj 
Gebouw der  Tweede . 

Aan zijne  den  van Waterstaat 

Geelt met verschuldigden eerbied te kennen, 
let Algemeen Bestuur  van het Verbond van Nederlandsche 

s Vereenigingen. 
dat het met veel belangstelling heeft kennis genomen van de 
plannen der g tot verbouwing en uitbreidin g van het 
Gebouw der  Tweede r der  Staten Generaal, 
dat het, beseffend de groote beteekenis van dit Gebouw der 
Volksvertegenwoordiging en zijne situatie in het zoo belangrijk 
nationale Gebouwen-complex aan het Binnenhof en omgeving, 
van meening is. dat aan een der  meest begaafde Nederlandsche 
Architecten de opdracht moet worden gegeven voor  het ont-
werpen van dit bouwwerk en voor  het leiden van den bouw, 
dat het met volle instemming heeft kennis genomen van het 
adres der  vier  Bouwkundige Vereenigingen: j  tot 
bevordering der  Bouwkunst, Genootschap „Architectur a et 
Amicitia" , Vereeniging ..Bouwkunst en Vriendschap", en Bond 
van Nederlandsche Architecten, tot Uwe Excellentie te dezer 
zake 8 i 1914 gericht, en 

dat het, zonder  zich uit te spreken of prijsvragen in het algemeen 
en in welken vorm wenschelijk zijn, in dit geval, overeenkom-
stig de wensch der  bovengenoemde vier  Bouwkundige Vereeni-
gingen, het uitschrijven van een ideeën prijsvraag, gevolgd door 
een engeren wedstrijd, ten zeerste aanbeveelt, ten einde op deze 
wijze den bouwmeester  te doen aanwijzen, 
't Welk doende, enz. 
Voor  het Algemeen Bestuur  voornoemd 

w.g. Y , Voorzitter. 
w.g. J. , Secretaris. 

Amsterdam, 10 Juli 1914. 

Ter herinnering diene, dat tot het Verbond van Ned. -
naars Vereenigingen zijn toegetreden de volgende Vereenigin-
gen: 
Architectur a et Amicitia , Art i et , Bond van Neder-
landsche Architecten, Genootschap van Nederlandsche Compo-
nisten, e , j  tot Bevordering der 

, e . Pictura Velu Vensis, Pulchri 
Studio, St. , Nedeilandsche Tooneelkunstenaars vereeni-
ging, Algemeene Nederlandsche Toonkunstenaars-vereeniging, 
Vereeniging voor  Ambachts- en Nijverheidskunst, Vereeniging 
t3t Bevordering der  Grafische , Vereeniging van -
kundigen. 

n daken. Te d (gem. Beesd) is in tegenwoor-
digheid van tal van Burgemeesters en andere autoriteiten op het 
landgoed van de Erven van den graaf van Bylandt, een vuur-
proef gehouden met onbrandbaar  riet, waarmede eenige boer-
derijen en schuren op het landgoed zijn gedekt. Op een weide 
was voor  dat doel een houten gebouwtje opgetrokken, waarvan 
de eene helft met onbrandbaar, de andere helft met gewoon riet 
was gedekt. Alhoewel tusschen het onbrandbaar  riet gloeiende 
briketten en brandende lappen gedrenkt in petroleum waren ge-
stoken en het dak met petroleum was overgoten, doofden de 
vlammen weldra uit, zonder  het riet te verteren. 

a werden dezelfde proeven herhaald op het gedeelte dak 
met gewoon riet gedekt. Al spoedig stond het gebouwtje in lichter 
laaie. t gewone riet vlamde hoog op en viel spoedig ineen, 
t :rwij l van het onbrandbare riet weinig verteerde en bij  het in-
storten in zijn geheel inviel. 

Alg. H.
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. 
Verkiezing van 2 leden van het . Aangezien 
de verkiezing van 5 leden van het r  op de Alg. Ver-
gadering van 16 Juni j.1. tot gevolg heeft gehad, dat 3 leden zijn 
gekozen, heeft het r  bepaald, dat de nieuwe ver-
kiezing ter  voorziening van de overblijvende 2 vacatures (door 
bedanken der  heeren W. t Czn. en J. A. G. van der 
Steur) zal plaats hebben Zaterdag 19 September  a.s., in aanslui-
ting aan de bepaling in het Alg. . t art. 4: t tijd -
stip der  verkiezing wordt vastgesteld door  het r  en 
minstens 2 maanden vóór het vastgestelde tijdsti p gepubliceerd 
in het Bouwkundig Weekblad. 

j  wordt in herinnering gebracht, dat genoemd art. 4 ver-
der  bepaalt, dat de candidaatstelling voor  het r  ge-
schiedt minstens 6 weken vóór de verkiezing, in het Orgaan van 
de j  door  minstens 10 , of door  eene 
wettige vergadering van de n eener  Af deeling, te-
vens n der , speciaal totdat doel geconvoceerd. 

t het oog op dezen termij n worden de candidaatstellingen 
ingewacht tot uiterlijk  Woensdag 5 Augustus a.s. bij  het bureau 
der , t 402, Amsterdam. 

j si van wijzigingen, welke naar  het oordeel van de Com-
missie tot g van Statuten en Algemeen -
delij k , later, als tot wetswijziging besloten is in 
beschouwing genomen kunnen worden. (Zie ook blz. 348 ) 

Van de concept-statuten opgesteld door  de Fusie-commissie : 
le. Art. 1 § 1 te wijzigen, overeenkomstig de redactie voorko-
mende in hetpraeadvies vanhet , zie Weekbl. van 
6 Juni 1914 No. 23. Vereeniging is een architecten-vakvereeni-
ging en draagt den naam van  tot Bevordering der 
Bouwkunst. Zij is opgericht in 1842en is gevestigd te Amsterdam. 
2e. Artikel 4 §8. 
Aan dele alinea toe te voegen: 
bij den algemeen Secretaris. 
3e. Artikel 5 §12. 

Tusschen de woorden Vereeniging en vervallen te voegen : 
tijdelijk  geschorst of definitief. 
4e. Artikel 7 § 16. 

n de laatste alinea de letters B. N. A. te vervangen door  B. 
5e. Artikel 8§18. 
Te wijzigen als volgt: 

e contributi e der  leden en aspirant-leden bedraagt f 20. per 
jaar, eventueel vermeerderd enz. 
6e. Artikel 12 § 25. 

e aftredendcfn.) enz. 
7e. Artikel 13 

Verschillende Commissiën. r  in de plaats te stellen: 
Commissiën. 

Se. Artikel 17§33. 
te laten volgen achter: 
a het vakblad: Orgaan der  Vereeniging; te scheiden in een offi-

cieel- en redactioneel gedeelte. 

9e. Artikel 20 § 36. 
Het vereenigingsjaar  begint den len  en eindigt den 30en 
April. 

10e. Artikel 24 § 40. Overgangsbepalingen. t artikel vervalt. 

Algemeen huishoudelijk reglement. 

11e. Artikel 1 § 6. 
n de 2e regel vervallen de woorden: hem en. 

Ten slotte zal worden opgenomen in de statuten de bepaling, dat 
de leden niet tegelijkertij d lid van eene andere vakvereeniging 
mogen zijn. 

 Bremer c. s.) 
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 : . Alg. Secretaris j  t. Bev. 
d. Bouwk. — Verkiezing van 2 leden van het . 

Nieuwe . Verslag der g 
op 14 Juli j.1. — . k door  J. 
Gratama. l s aan de Waldeck Pyrmontlaan 
te Amsterdam. Arch. s en . — e e 
Werkhond en een e , door  W. Penaat 
Slot. Welke waarde moet worden toegekend aan een di-
ploma van Uitvoerder  ? door  F. de . - - Welke rechten kan 
de aannemer ontleenen aan § 495, letter  b, in verband met §468 
alinea 3 der  A. V. van Waterstraat 1901, door . Egbert 
J. C. Goseling. Centraal bureau voor  Sociale Adviezen. 
Prijsvragen. — Berichten. - e Berichten. Officieel 
gedeelte. 

, 

Algemeen Secretaris der j  tot Bevordering 
der  Bouwkunst. Sollicitanten voor  deze betrekking, welke 
met 1 September  a s. vakant komt. worden verzocht zich per 
franco-brief zoo spoedig mogelijk aan te melden bij  het bureau 
der j t 402. Amsterdam, alwaar  nadere 
inlichtingen verstrekt worden. 

Verkiezing van 2 leden van het . Aangezien 
de verkiezing van 5 leden van het r  op de Alg. Ver-
gadering van 16 Juni j.1. tot gevolg heeft gehad, dat 3 leden zijn 
gekozen, heeft het r  bepaald, dat de nieuwe ver-
kiezing ter  voorziening van de overblijvende 2 vacatures (door 
bedanken der  heeren W. t Czn. en J. A. G. van der 
Steur) zal plaats hebben Zaterdag 19 September  a.s., in aanslui-
ting aan de bepaling in het Alg. . t art. 4: t tijd -
stip der  verkiezing wordt vastgesteld door  het r  en 
minstens 2 maanden vóór het vastgestelde tijdsti p gepubliceerd 
in het Bouwkundig Weekblad. 

j  wordt in herinnering gebracht, dat genoemd art. 4 ver-
der  bepaalt, dat de candidaatstelling voor  het r  ge-
schiedt minstens 6 weken vóór de verkiezing, in het Orgaan van 
de j  door  minstens 10 , of door  eene 
wettige vergadering van de n eener  Afdeeling. 
tevens n der , speciaal totdat doel geconvo-
ceerd. t het oog op dezen termij n worden de candidaatstel-
lingen ingewacht tot uiterlij k Woensdag 5 Augustus a.s. 
bij  het bureau der . t 402. Amsterdam. 

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. 

Nieuwe . r  het r  zijn aangenomen als 
Buitengewoon d de heeren : B. G. . Ged. B. Opz., Gro-
ningen ; E. de Graaf, Bouwkundige. Utrecht; J. J. . 
Ged. B. Opz., Amsterdam; . W. J. van Wezel. B. Opz.. -
drecht; . C. . g . Techn. School. Utrecht: 
W. van Tusschenbroek. Bouwkundige, Amsterdam; A. , 
B. Teekenaar, Amsterdam. 

Verslag van de g op g 14 
Jul i j.1. 

e voorzitter  heette de aanwezigen welkom, in het bijzonder 
den heer  Van . als nieuw lid van het . 
Spreker  sprak de verwachting uit, dat de heer  Van m 
krachti g zoude medewerken voor  den bloei van de , waarna 
de Voorzitter  hulde bracht aan het afgetreden lid den heer 
Alb . Otten voor  diens belangstelling en flink e medewerking 
betreffende de zaken der . 

E TOT G VA N STATUTE N EN . . -

. n herinnering zij  gebracht, dat op de Alg. Vergadering, 
16 Juni j.1. gehouden, de 3 n der  Fusie-Commissie 
benevens de heeren P. G. Buskens en F. W. . Poggenbeek 
benoemd werden in de Commissie tot g van Statuten 
en Alg. . , welke herziening zou plaats hebben 
op de basis der  Fusie-Statuten. e heeren de Clercq, Versteeg, 
Buskens en Poggenbeek hadden staande de vergadering deze 
benoeming aanvaard ; de heer  J. A. G. van der  Steur  had te ken-
nen gegeven, dat hij  tot zijn leedwezen wegens drukk e werk-
zaamheden voor  deze benoeming moest bedanken. n diens 
plaats heeft het , op voorstel der  Commissie be-
noemd de heer  C. J. , die de benoeming heeft aanvaard. 

e Voorzitter  der  Commissie, de heer  S. de Clercq deelde mede. 
dat de Commissie, wat betreft de herziening der  Stat. en A. . 

. met haar  taak gereed was, waarbij  hij  het advies der 
Commissie den heer  Salm aanbood. t r  nam van 
dit advies kennis en besloot het te publiceeren in het B. Week-
blad. (Zie de publicatie op blz. 347 en 358). 

. Volledigheidshalve plaatsen wij  hier  nogmaals de 
mededeeling, die reeds in het vorig no. van het B. Weekblad is 
opgenomen, namelijk: 

t r  ontving mededeeling van enkele leden der 
. die tevens lid van den Bond van Ned. Architecten zijn, waar-

bij  zij  bedanken voor  het lidmaatschap der . ingevolge de in 
de j.1. gehouden Algemeene Vergadering aangenomen motie, dat 
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het lidmaatschap der . met zich medebrengt de verplichting, 
dat men niet lid mag zijn van een andere vakvereeniging van 
architecten. 
n verband hiermede vroeg het r  zich af. of deze 

leden niet wat voorbarig hun besluit genomen hebben. s 
de . is bezig zich te reorganiseeren op de basis der  Fusi-Sta-
tuten. ingevolge het besluit der  Alg. Vergadering van 16 Juni j.1. 
Tegelijkertij d zal een schifting der  leden plaats hebben. Waarop 
het oogenblik nog niets definitiefs is vastgesteld betreffende het 
resultaat dezer  reorganisatie, en dus ook nog niet beoordeeld 
kan worden, of in de . een meer  of mindere zuivere vakver-
eenigingstoestand zal zijn geschapen, meende het r 
dat het niet doenlijk was op het oogenblik een juiste vergelijking 
te maken tusschen de . en den Bond. 

Eerst wanneer  de reorganisatie der . zal zijn voltrokken en 
duidelij k haar  gewijzigd karakter  en hare nieuwe leden-indee-
ling is te beschouwen, eerst dan treedt ook de bepaling in wer-
king, dat men geen lid kan zijn van twee vakvereenigingen ; en 
eerst dan zal het mogelijk zijn op juiste wijze de . en de Bond 
te vergelijken en te bepalen, van welke vereeniging men lid zal 
blijven. 
Besloten werd de desbetreffende leden van deze meening van 
het r  in kennis te stellen. 

. . Van den heer  J. Gratama. 
Algemeen Secretaris en r  der . was een schrijven 
ontvangen, ter  bevestiging van een vroegere officieuze mede-
deeling, waarin hij  het r  verzocht aan de Alg. Ver-
gadering voor  te stellen hem eervol ontslag te geven als Alge-
meen Secretaris der j  met ingang van 1 September  a. s. 
n verband hiermede herinnerde de heer  Gratama er  aan, dat 

hij  met 1 September  zal ophouden secretaris te zijn van de 
ambtelijk e Commissien, namelijk: de Commissie van voorberei-
ding der , de Commissie van Fi -
nanciën, de Bibliotheek-Commissie, en de Commissie tot -
ziening der m Tabel. 

Tevens verzocht hij  ontslag als lid en secretaris der  Commissie 
van Onderwijs. 
Waar hij  in het Alg. Bestuur  van het Verbond van Ned. -
naars Vereenigingen met den heer  de Clercq de j 
vertegenwoordigt en hij , naar  hij  meende, in deze functie niet 
gekozen was als Alg. Secretaris der . maar  als particulier , het-
geen ook gezegd kon worden van zijn lid-zij n van de Commissie 
voor  de . Bouwkunst Tentoonstelling 1915, was er  voor 
hem geen aanleiding voor  deze functies te bedanken en zou hij 
gaarne de j  in deze functies blijven vertegenwoor-
digen. 

t was hem zeer  aangenaam van het r  het offi-
cieuse verzoek te ontvangen, het p van het Bouw-
kundig Weekblad en van Bouwkunst te willen blijven waar-
nemen. Uit dit verzoek toch meende hij  de conclusie te mogen 
trekken, dat het r  van meening is. dat hij  met eenig 
succes het redacteurschap heeft waargenomen. 
Gaarne was hij  bereid aan dit verzoek in beginsel te voldoen. 
Een nadere regeling van de positie en van het salaris van den 

r  zal moeten worden vastgesteld. 

Ten slotte stelde hij  zich beschikbaar, ook na 1 September onze 
j  van dienst te zijn. hetzij  door  zijnen opvolger  in te 

lichten, hetzij  door, voor  een korten tijd . nog enkele dagen in de 
week het secretariaat te blijven waarnemen indien dit werkelij k 
noodig blijk t voor  het belang der . 
Aan het einde van zijnen ontslagbrief dankte hij  het -
stuur  ten zeerste voor  de aangename en collegiale wijze, waarop 
hij  het genoegen had met dit College te mogen samenwerken 
voor  den bloei der , daarbij  de beste wenschen 
voor  dezen bloei uitsprekend. 

t r  besloot maatregelen te nemen ten einde zoo 
spoedig mogelijk in de functie van Alg. Secretaris te voorzien, en 
het tractement van dezen functionaris en van den , 
in overleg met de Commissie van Financiën, zoo spoedig moge-
lij k te regelen. 
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Besloten werd de aanvrage om ontslag van den heer  Gratama te 
publiceeren in het B. Weekblad en daarna een oproep van solli-
citanten voor  de betrekking van Alg. Secretaris in de bladen te 
plaatsen. 

a zal een voordracht worden opgemaakt door  het -
bestuur, en zal dit onderwerp nader  geregeld worden in een 
Algemeene vergadering der , aangezien volgens de Statuten 
der . de Alg. Vergadering deze functionarissen benoemt en 
ontslaat. 

. Zooals reeds in het Jaarverslag der . 1913 is 
medegedeeld (zie blz. 276), werd het wenschelijk geacht, naar 
aanleiding van besprekingen tusschen de . en den Bond van 

n in Nederland, dat er  een Commissie tot stand 
zou komen, waarin afgevaardigden van de . en afgevaardig-
den van den Bond zitting zouden nemen. e Commissie zou de 
volgende taak hebben. Wanneer  de Bond meent dat een archi-
tect te zware eischen aan het hout stelt, en in het algemeen lastig 
is betreffende de houtlevering, zoodat de Bond hierin aanlei-
ding zou kunnen vinden dezen architect bij  de houtleveranciers 
bekend te maken, dan is het de taak der  Commissie een nader 
onderzoek in te stellen. Waar in deze Commissie zoowel archi-
tecten als houtleveranciers zitting hebben, hoopte men op deze 
wijze een juiste beoordeeling bij  eventueele klachten van den 
Bond te verkrijgen . 

t r  heeft in deze Commissie benoemd de heeren: 
. A. N. . Alb . Otten en G. Versteeg, die de benoeming 

hebben aanvaard. Van de zijde van den Bond zijn hierin be-
noemd de heeren: . Endt, A. . . Wesselink en J. . C. de 
Jong . 

E E TE G N VA N 

E . t r  ontving het volgende 
schrijven van het bestuur  van het Centraal Bureau voor  Sociale 
Adviezen: 

11 Juni 1914 
. . 

Bij  het bestuur  van het Centraal Bureau voor  Sociale Adviezen 
bestaat het voornemen om in het najaar  stappen te doen tot op-
richtin g van een centrale organisatie ter  bevordering der  belan-
gen der  volkshuisvesting. 

t bestuur  is daarbij  geleid door  de overweging, dat weliswaar 
ook buiten het Bureau verschillende organisaties aanwezig zijn, 
die zich reeds aan de zaak der  volkshuisvesting laten gelegen 
liggen, maar  dat geen van deze het geheele uitgestrekte gebied 
bestrijk t of ook op den duur  kan bestrijken. 
Om taktische redenen meende het bestuurde voorkeur  te moe-
ten geven aan de oprichting van een zelfstandige vereeniging 
boven een uitbreidin g van de werkzaamheid van het Bureau, 
wat overigens op zichzelf niet onmogelijk zou zijn geweest. 

t bestuur  is voornemens in het najaar  een bijeenkomst bijeen 
te roepen van een aantal vereenigingen en personen, die geacht 
kunnen worden belang te stellen in de verbetering der  volks-
huisvesting in den meest uitgebreiden zin. t zou er  echter  prij s 
op stellen, alvorens daartoe over  te gaan, vooraf overleg te 
plegen met vertegenwoordigers van die organisaties, wier  aan-
rakin g met het groote vraagstuk van meer  voortdurenden en 
bli j  venden aard is. en met enkele op den voorgrond tredende 
personen op het gebied der  volkshuisvesting, ten einde daarna 
met te meer  kans van slagen tot zijn oproep te kunnen overgaan. 

t bestuur  heeft de eer  hierbij  Uwe vereeniging uit te noodigen 
tot deelneming aan deze vóórconferentie. e worden, met 
Uwe vereeniging. uitgenoodigd de besturen van den Nationalen 
Woningraad, de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten, 
den Bond , de Vereeniging voor  de Staathuishoud-
kunde en de Statistiek, de Vereeniging Nederlandsch Congres 
voor  Openbare Gezondheidsregeling, het k t 
van , de Sociaal Technische Vereeniging van -
kratische s en Architekten, de Vereeniging van -
sche , de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap, 
den Bond van Nederlandsche Architekten, de Vereeniging Ar -
chitectura et Amiciti a en het , benevens en-

kele op den voorgrond tredende personen.die zich op het gebied 
van het Woningvraagstuk hebben bewogen. 
Tij d en plaats dezer  conferentie, die waarschijnlij k in September 
aanstaande zal worden gehouden, zullen nader  worden bericht. 

t bestuur  zal het ondertusschen op prij s stellen van U te mo-
gen vernemen, dat U zich bereid verklaart aan deze voorconfe-
rentie deel te nemen. 

t bestuur  heeft de eer  U hierbij  te doen toekomen een schets 
van enkele artikelen uit later  vast te stellen statuten, waarin 
taak en organisatie van het op te richten lichaam, zooals het be-
stuur  zich die aanvankelijk voorstelt, zijn omschreven. 

d 

Het bestuur van het Centraal Bureau voor 
Sociale Adviezen 

(get.) . . , Voorzitter. 
(get.) . , Secretaris-directeur. 

e Vereeniging stelt zich ten doel: 
a. het bevorderen van de verbetering van de volkshuisvesting; 
6. het bevorderen van de samenwerking tusschen hen, die op 
het gebied van het woningvraagstuk werkzaam zijn ; 
c het maken van studie uit wetenschappelijk en praktisch oog-
punt van alle onderwerpen, die liggen op het gebied van of in 
verband met het woningvraagstuk; 

d. het verstrekken van voorlichting aan openbare lichamen, 
particulier e instellingen en personen over  de genoemde onder-
werpen. 

e middelen om tot dit doel te geraken zijn : 
1. het verzamelen van gegevens en het vormen van een biblio-
theek; 
2. het instellen van commissies tot het bestudeeren van vraag-
stukken en het houden van besprekingen; 
3. het inrichten van een bureau tot het geven van advies en het 
zich verzekeren van de medewerking van personen en lichamen, 
die bij  het verstrekken van voorlichting behulpzaam kunnen zijn 
of die voorlichting kunnen verleenen ; 
4. het houden van voordrachten en vergaderingen ; 
5. het richten van adressen aan de bevoegde lichamen ; 
6. het uitgeven van geschriften ; 
7. het bevorderen van den bouw van woningen, waar  daaraan 
behoefte bestaat; 
8. het samenwerken met de bevoegde organen van het openbaar 
gezag; 
9. het samenwerken met en zich aansluiten aan andere lichamen 
zoo in het binnen- als buitenland, die op hetzelfde gebied werk-
zaam zijn; 
10. alle andere wettige middelen die aan bereiking van het doel 
bevorderlij k mochten blijken . 

e contributi e bedraagt, voor  natuurlijk e personen op zijn minst 
per  jaar, voor  openbare lichamen, vereenigingen enz. op 

zijn minst 
n de ledenvergadering hebben natuurlijk e personen een stem. 

andere leden stemmen. 

t bestuur  bestaat uit ten minste personen. e (vereeni-
gingen) wijzen volgens nader  vast te stellen regelen een deel 
van de leden van het bureau aan. 

t secretariaat wordt waargenomen door  en het Bureau is ge-
vestigd bij  het Centraal Bureau voor  Sociale Adviezen. e 

r  van dat Bureau is lid van het bestuur. 
e overige leden van het bestuur  worden gekozen door  en uit 

de leden. Voor elke vacature maakt het bestuur  een aanbeveling 
van twee personen op. 

t r  voelde veel sympathie voor  dit plan en het 
besloot te voldoen aan het verzoek tot deelneming aan de con-
ferentie te dezer  zake in September  te houden. Als afgevaardigde 
der . op deze Conferentie werd benoemd de heer  W. . de 
Wijs, Bouwkundig r  te Enschedé. 

W Van r  A. . , leider 
van het Wander-museum für  Stadtebau, Siedelungswesen und 

ffl 

Wohnwesen ontving het r  een schrijven, waarin 
medegedeeld werd. dat op het oogenblik een tentoonstelling 
van genoemd Wandermuseum gehouden wordt te Osnabrflck. 
Gevraagd werd, of het niet mogelijk zou zijn deze tentoonstelling 
ook in Nederland te houden, bijv . in Amsterdam of in Utrecht. 

r  de heer n zich reeds met personen in Utrecht over 
dit onderwerp in verbinding had gesteld, en naar  het -
stuur  meende. Utrecht zich als centrum van het land zeer  goed 
hiertoe leent, te meer  daar  de Burgemeester  van Utrecht. . 
Fockema Andreae veel belang stelt in het onderwerp, getuige 
zijn belangrijk werk : e e Stedenbouw"  in 1912 
verschenen, besloot het r  den heer n te advi-
seeren, zich verder  te dezer  zake tot den Burgemeester  van 
Utrecht te wenden, en genoemde Burgemeester  nader  te wijzen 
op het voorstel van den heer n en op het belangrijke van 
een dergelijke tentoonstelling in Nederland. 

 Alg. Secretaris. J. . 

. 

. 
r  J. . 

JUBBE S AAN E -

N T E . Amsterdam is 

l de meest belangrijke plaats in Nederland 
'om de ontwikkeling der moderne architectuur 

in Nederland na te gaan. Welke andere stad zou in ons 
land zich in dit opzicht met de hoofdstad kunnen meten? 
Zeker, in , in Arnhem, in n g vooral, 
in , en in meerdere kleinere en grootereplaat-
sen zijn belangwekkende voorbeelden van moderne ar-
chitectuur  te zien; maar noch wat betreft de intensiteit 
van het streven, noch wat betreft de verschillende nu-
anceeringen in dit streven en het aantal typeerende 
voorbeelden is eenige stad in Nederland hierin met 
Amsterdam gelijk. n Amsterdam klopt het bouwkun-
dig hart van Nederland. e bouwkunstige golf is hier 
het sterkst en zoowel de opstuwende kracht van het 
moderne als de zinkende onmacht van den stijl-namaak 
vinden wij  hier  op groote schaal. Aan beursgebouwen, 
aan kantoren, aan woonhuizen, aan arbeiderswoning-
blokken, aan monumentaal bouw en aan eenvoudigen 
bouw kunnen wij  het willen en het kunnen, kunnen wij 
den strij d tusschen nieuw en oud zien. 
n welke plaats van Nederland is het vereenigingsleven 

van de architecten zoo opgewekt ? Waar wordt leven-
diger  parti j  gekozen in bouwkunstige kwesties, waar 
wordt de bouwkunst ernstiger  en hartstochtelijker  ge-
diend ? En is niet het grootste deel van de goede, waar-
achtige bouwkunstenaars in Nederland uit Amsterdam 
afkomstig, of onder  Amsterdamschen invloed ontwik-
keld? n niet voornamelijk de toonaangevende 
Amsterdamsche architecten .school"  gemaakt? 

e gedachten kwamen mij  voor  den geest bij  het zien 
van bijgaande afbeeldingen van een dubbel , 
dat door  de architecten s en g aan 
de Waldeck Pyrmontlaan te Amsterdam gebouwd 
wordt . 

s en g zijn geen onbekenden voor  hem, die 
met belangstelling de ontwikkeling der  moderne archi-
tectuur  in Nederland gade slaat. Zij  behooren tot die 
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l s aan de Waldeck-Pyrmontlaan te Amster-
dam. Plan beganegrond en Bel-etage. 
Schaal 1 op 200. Arch. s en . 

jongeren, die vol waardeering en eerbied voor  wat 
voorgangers als Berlage, de Bazel en t hebben 
gedaan en nog doen, toch, en terecht trachten verder, 
in elk geval meer  hun eigen weg te gaan. Wat de voor-
gangers moesten veroveren óp een tijd , die lijnrech t 
tegenover  de nieuwe moderne bouwkunst-ideeën stond, 
is voor  de jongeren een van zelf sprekende zaak. t 
vraagstuk van den stijl-namaak bestaat eigenlijk niet 
voor  hen, wij l er  voor  hen niets natuurlijke r  en niets 
blij-moedigers is dan zich zelf te zijn. t de voor-
gangers de bouwkunst gezuiverd hebben, staan de jon-
geren in zeker  opzicht naiever  en eenvoudiger  tegen-
over  deze kunst. k wijs hierop omdat inderdaad de 
bouwkunst uit de jaren, laat ik zeggen van 1890 1910 
vaak te veel gebonden was door  een intellectueel prin -
cipe, en daardoor  niet op harmonische en natuurlijk e 
wijze beheerscht werd door  het artistiek kunnen. Bij 
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vele bouwwerken was het princip e de meerdere van 
de kunst, van het kunnen. e jongeren gaan verder, 
en kunnen verder  gaan. Zi j  beschouwen de beurs van 
Berlage niet als een hoogtepunt, niet als iets dat af is, 
maar  als een begin, met de diepe waardeering voorden 
grooten hervormingsdaad, die de architectuur  van dit 
bouwwerk beteekent. 

t die jongeren, met de meerdere vrijhei d en de meer 
artistieke en plooibare beheersching van het beginsel, 
ook gevaar  kunnen loopen losbandig, slap, ondegelijk, 
te veel individueel of beginselloos te worden, ligt in den 
gang der  evolutie. 

s en g hebben voor  eenigen tij d aan de e 
e een t gebouwd, van opmer-

kelij k goede kwaliteiten. Een rustige baksteen architec-
tuurvan groote lijn , die, op de grens van het stugge mis-
schien, toch door  goed-sprekende, opschietende bak-
steen profielen en vooral door  een verdienstelijke ver-
deeling der  hoofdpartijen en van deuren en ramen, iets 
fijn s in het groote heeft. 

e invloed van Berlage is hier  merkbaar; maar  er 
is hierin reeds iets evenwichtigs en regelmatigs, dat 
vroegere werk van Berlage wel eens mist. 
Een rijke r  gesierd 3 dubbel heerenhuis in het Wil -
lemspark, met een zwaar  dak heeft daarna weer 
eens de aandacht op deze twee architecten gevestigd. 
Al s geheel misschien niet zoo goed als het cafe-restau-
rant, zijn er  toch interessante partijen aan dit gebouw, 
zoowel betreffende raamopvatting als ornamentale 
detailleering. 

t hierbij  afgebeelde dubbel heerenhuis komt mij 
voor, voor  zoover  de schetsen een beoordeeling toela-
ten, gelukkig van conceptie en van vormgeving te zijn. 
Bij  een eenvoudigen plattegrond (die geen bijzondere 
eigenschappen heeft) een rationeele opbouw. 

t is hier  echter  niet bij  het bloot-rationeele geble-
ven. e buitenarchitectuur  heeft een bepaald karakter , 
een accent, een .stemming". 

e bedoeling is klaarblijkelij k geweest, het gegeven, 
vierkant huis, in een grooten, rustigen, massalen vorm 
te geven, dus iets te maken wat men in de wandeling 
monumentaal noemt. e verschillende elementen, o.a. 
raamgroepen, zijn samengevat en verticaal verbonden; 
groote muurvlakken vertoonen zich in volle kracht, van 
boven door  een zware band verbonden, de goot steekt 
niet uit ; het stoere dak rijs t achter  de muurmassa's op. 
En zoo ontstaat een groote geslotenheid, met een 
bepaalde krachtige stand, met een zekere verheffing. 

t ons zeggen ; een architectuur  van zekere kloek-
heid. Welnu, m. i. ligt de verdienste van dit ontwerp 
daarin, dat deze zelfde soort kloekheid overal is door-
gevoerd. 

Een eerste eisch voor  een kunstwerk is, dat het door  een 
hoofdstemming wordt beheerscht. 

t is dat, wat men noemt; aus einem Guss, het is ook 
dat, wat men harmonie noemt. 

t stoere vormt de basis van onzen indru k en de 
toetssteen voor  onze beoordeeling. l s aan de Waldeck-Pyrmontlaan te Amsterdam. Voor- en Zijgevel Schaal 1 op 200. Perspectief 

Arch . s en . 
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Achtergevel. 

Wat hieraan niet voldoet, valt -eruit" , is hinderlijk , 
is disharmonisch. 
En wanneer  wij  het project goed beschouwen, zul-
len wij  weinig vinden, dat hinderlij k is. Alleen ware 
te noemen: de aansluiting van de tuinmuur  met het 
kleine balconnetje op de hoeken aan de voorgevel. 

e afschuining van de hoeken van het gebouw is eigen-
aardig maar  goed van werking; het lompe en te zware 
van de gevels werd hierdoor  vermeden. e kleine deur-
raam met driehoekig balconnetje vormen een motief, 
dat in zijn kleinheid als accent, nog net toelaatbaar 
zijn, hoewel zij  op de grens van het minder-juiste 
staan. 

r  het dunne muurtj e vlak onder  het balconnetje, 
schuin afgedekt met een stuk zandsteen, doet als door-
gezette muur in de stoere opvatting van het geheel veel 
te mager. r  dient een forschere greep gedaan te 
worden r hinderlijk , hoewel niet mooi, is de 
reeks van 4 gekoppelde ramen in den voorgevel op den 
beganen grond, waardoor  de - voet"  van het gebouw wat 
verbroken wordt, terwij l ook de schoorsteen boven op 
het platte dak (welks plat gedeelte overigens, als bevat-
tende het bovenlicht van de trappen, niet onjuist is) wel 
goed gekopppeld zijn maar  in verbinding met het hek-
werk niet juist zijn opgelost, daar  de rookgaten niet 
boven het hek uitsteken. 
Ten slotte zij  nog medegedeeld, dat de gevels opge-
trokken zullen worden van donkere roode baksteen, 
afgezet met lichte zandsteen, terwij l het dak gedekt zal 
worden met donker  grijze leien en het houtwerk licht 
geverfd zal worden. 

E E "  E N E E N 
E " 

door  W. PENAAT . 
Vervolg van blz. 358. Slot. 

indrin k toch is op te merken het groeiend besef van 
de noodzakelijkheid eener  concentratie, eener  ste-
viger  organisatie, door  het bijeenbrengen van al die 
werkers, wier  arbeid getuigt van eigen scheppend 
vermogen (of althans van het oprechte streven daar-

naar) in het juiste gevoel der  innige samenhoorigheid van de 
Bouw-, Sier- en Nijverheidskunsten en met het verlangen 
naar eene werkelij k uit de volle gemeenschap opgroeiende 
onverdeelde kunstuiting. 

Velen zien in dat het thans onvermijdelij k is de in verschillende 
vereenigingen verspreide gelijkgezinde Architecten, Sier- en 
Nijverheids-kunstenaars te vereenigen, hun aantal uit te brei-
den, hun streven en werk zuiver  te houden en samen op te 
trekken tegen alle verstarde copiekunst. modekunst en schijn-
kunst in welken vorm ook. Ontwerpers en belanghebbenden 
en belangstellenden zouden dan onder  een bepaalde leus bij 
elkaar  gebracht moeten worden om de beletselen uit den weg 
te ruimen, dien den groei dezer  practische kunsten hebben 
tegengehouden en beperkt tot de ateliers en een kleine kring . 
Verder  is het streven van de zoekers naar  moderne vormgeving 
ruimer geworden ; ook hier  leefde reeds lang het inzicht dat deze 
veredeling, herschepping van Ambacht en Nijverheid, deze op-
voeding tot het begrip en de waardeering van technische deug-
delijkheid, en nieuwe eigen schoonheid een onderdeel moest 
vormen (inderdaad vormde) van een beweging naar  een nieuwe 
cultuur . 
Ten slotte hebben wij  in ons land in de laatste 10 jaar  telkens 
nieuwe vereenigingen zien opkomen, welke zich de opvoeding tot 
schoonheid in werkplaats, school, in huis en in het leven tot opgave 
hebben gesteld. Vereenigingen als: t aan Allen" , t aan 
't Volk" , „Veredelin g van het Ambacht" , „Schoonheid in Onder-
wijs" , „Vereeniging voor t en Volkskunst" , " 
enz. hebben elk een stuk van dit program ter  hand genomen. 
Al deze stroomingen samen te voeren in één bedding; dragers, 
bemiddelaars en bevorderaars dezer  nieuwe idealen tezamen 
in actie te brengen is een goede en nuttige daad. waarvoor  juist 
nu de tij d is gekomen, nu een hernieuwde belangstelling bij  de 
besten uit het publiek onmiskenbaar  is. 

j  komen nog enkele reeds aangestipte factoren. Zoo de 
wenschelijkheid van een meer intensieve en imponeerende pro-
paganda voor  het nieuwe streven en het reeds bereikte in den 
vorm van grootere, meer  omvattende, meer suggestieve Ten-
toonstellingen, zonder  dat daardoor  de taak van den ontwerper 
verzwaard en te veel van zijn financieele draagkracht geeischt 
wordt. n het samenbrengen van den zuiver  strevenden ont-
werper  met den juist voelenden en eerlijk willenden fabrikanten 
ook met den invloedrijke n man uit de leidende kringen van 
handel, bankwezen en overheid, welke meer  door  gebrekkige 
kennis dan door  onwil voor  dit nieuwe leven onverschillig zijn 
gebleven. 
Vatten wij  dit nu in 't kort samen, dan vinden wij  als motieven: 
1. de erkenning dat op't oogenblik een kentering in de publieke 
belangstelling merkbaar  is; 
2. de noodzakelijkheid van het vereenigen van den modernen 
architect-, sier- en nijverheids-kunstenaar  in den strij d tegen 
copiëer-, bureau- en mode-kunst, met eerbiediging van de wer-
kelij k levende traditie ; 
3. de wenschelijkheid van het op ruime schaal samenbrengen van 
kunstenaars met industrieëelen, kooplieden, kunstpublicisten, 
belangstellenden enz. in één organisatie voor  de technische 
en aesthetische veredeling van alle producten, die daarvoor  in 
aanmerking komen. s zoowel van het oude maar  door  eigen 
vormgeving nieuw oplevende handwerk, als van de moderne 
machinale groot-productie; 
4. de nuttigheid van het tijdelij k bijeenbrengen van alle vereeni-

gingen met een aesthetisch-opvoedkundige strekking in die geval-
len waar  concentratie gewenscht is. naast het zelfstandig streven 
om beter  begrip en waardeering van technische deugdelijkheid, 
gepaard aan nieuwe schoonheid (de z.g. kwaliteitswaar) te be-
vorderen; 
5. de wenschelijkheid van een betere propagandadoormeerdere 
publicaties en grootere meer  omvattende en meer  imponeerende 
Tentoonstellingen. 

t zijn in 't kort m. i. soliede motieven waarop de oprichting 
van een nieuwen bond te rechtvaardigen zou zijn, vooral nu bij 
den bestaanden toestand van verspreiding der  moderne eens-
voelende krachten men niet bij  machte is gebleken om aan deze 
moderne Architectuur  Sier- en Nijverheidskunsten de begeerde 
en ongetwijfeld eerlijk verdiende betere ontwikkelingskansen 
te geven. 
Wordt nu eenmaal de wenschelijkheid van het stichten van een 
boud aangenomen, dan zou het doel van den bond kort omschre-
ven aldus kunnen luiden: 
1.  veredeling van den arbeid in Ambacht en Nijverheid door 
het verbeteren der aesthetisch-technische hoedanigheid v. h. pro-
duct. 
2. Het vereenigen van alle moderne doelbewuste kunstkrachten 
in bouw-, sier- en nijverheidskunst, welke thans in verschillende 
vereenigingen verspreid niet tot volle werkzaamheid kunnen ge-
raken, in één organisatie (zonder echter de taak der zuivere kunst-
vakvereenigingen te belemmeren of over te nemen) met fabrikan-
ten, winkeliers, deskundigen, belanghebbenden en belangstellen-
den, om gezamenlijk al die vijandige elementen te bekampen of al 
die beletselen uit den weg te ruimen, welke de volle ontplooïng van 
deze technische kunsten tegenhouden. 

3. Centralisatie van al die aesthetisch-opvoedkundige bestrevin-
gen, welke alle er min of meer op gericht zijn om op school, in de 
werkplaats, in het bureau, in huis en in 't leven den zin voor 
schoonheid en deugdelijkheid te bevredigen, te ontwikkelen en te 
versterken. 
Voor de organisatie is van ingrijpend belang hoe en welke ele-
menten kunnen opgenomen en welke uitgesloten moeten worden. 

. a. w wie zouden de toekomstige leden kunnen zijn ? 
Wij  Vinden de volgende categorieën. 

A.  C. 
. 

. 
. 

. 
. 

Andere belanghebbenden en be-
langstellenden (zoowel corpora-
ties als personen), o.a. technici, so-
ciologen, kunstpaedagogen. en be-
langstellende leeken en vertegen-
woordigers der  overheid. 

1. Om daaruit de juiste keuze te doen zal men moeten vasthou-
den aan lidmaatschap op uitnoodiging alof niet met een eerekaart. 
Overwogen zal moeten worden of hierbij  z. g. vertrouwenslieden 
of een bepaalde comihissie van toelating moet worden ingesteld. 
Niet toegelaten moeten worden: 
a. van de kunstenaren, zij  die beslist vijandig tegenover  het mo-
derne streven staan of door  hun arbeid bewezen hebben geen 
betrouwbare strijder s daarvoor  te zijn, (alle strevers). 
b. van de fabrikanten enz. geldt hetzelfde. Ook zij  waarvan men 
kan aannemen dat zij  niet het doel v d. bond, maar  bijkomstige 
reclamebelangen of eenzijdige cominercieele belangen inden 
bond zouden willen behartigen, dienen uitgesloten. 
2. Een bureau voor  aesthetische technische kwaliteit , en een con-
trol e op de met een bondsteeken als werk van de leden ver-
kochte waar, zou hierbij  goede diensten kunnen bewijzen. 

t bijeenbrengen van de gelijkgezinde elementen en het in con-
tact brengen van de zoekers van nieuwe eigen vormgeving met 
het publiek is vooral van belang. 
3. t is noodig en moet scherp en duidelij k omschreven 
en zonder  aanzien des persoons toegepast. 

Architecten. 
Sierkunstenaars. 
Nijverheidskunstenaars. 

. 
B. 

Fabrikanten. 
Winkeliers. 

. 

4) . Contributi e naar  eigen schatting met een minimum van bijv . 
ƒ 5 . - . 
5) . e bond mag niet de vakactie vandekunstenaars-vakvereeni-
gingen belemmeren of haar  taak overnemen. 
6) . n Bestuur  en in het totaal der  leden mag het kunstelement 
niet door  het andere overstemd worden. 

s óf het aantal der  kunstenaars-leden mag niet overtroffen 
worden door  het aantal der  overige leden; 
óf de stem van een kunstenaarslid zal vermenigvuld worden met 
een coëfficiënt, die verkregen wordt door  het totaal aantal niet-
kunstenaar  leden te deelen door  dat der  kunstenaars, zoodra 
het aantal kunstenaarsleden in de minderheid is. 

e verhouding in het Bestuur  zal zóó zijn,dat op óBestuursleden 
komen (3) kunstenaars, (2) kooplieden of fabrikanten, (1) des-
kundige of belangstellende. 

7) . Een aparte groep van donateurs is te overwegen. 
8) . Eveneens het instellen van een controle lichaam, dat zorgt 
dat de leden niet in strij d met de beginselen handelen. 

r  hoe overigens de organisatie moge worden, steeds zal in 
de  de samenwerking van 3 elementen; van , ar-
beid samenleving; van schoonheid, techniek en kuituur ; van ont-
werper, vervaardiger, verbruiker ; van kunstenaar, fabrikan t en 
belangstellende verzekerd moeten zijn, omdat deze drieëenheid 
de grondslag van de boven omschreven nieuwe opgave vormt. 

E E T N TOEGE-
 AAN EEN A VA N 

" 

Over dit onderwerp heeft de heer  F. de r  gesproken op de 
Jaarvergadering van den Ned. Aannemersbond op 15 Juli j.1. 

e Aannemer"  geeft het volgende verslag. 

 de Voorzitter.' 

Toen ik op de laatst gehouden bestuursvergadering het punt van 
de examens voor  uitvoerder  ter  sprake bracht, vermoedde ik 
niet de uitnoodiging te ontvangen deze zaak hier  voor  u in te 
leiden. k moet dan ook beginnen met de clementie der  vergade-
rin g in te roepen, aangezien de tij d van voorbereiding zeer  kort 
is geweest. Om eenigszins volledig te zijn, wil ik beginnen met 
een kort historisch overzicht te geven, waaruit zal blijken , hoe 
deze examens in de wereld gekomen zijn. 

t zal 6 a 7 jaar  geleden zijn, dat de heer  Boersma en ik door 
het r  uitgenoodigd werden den Bond te vertegen-
woordigen op een vergadering, die bijeengeroepen was door  den 
Opzichters- en Teekenaarsbond. teneinde met de j 
van Bouwkunst, Sociaal Technische s e.a. een bespre-
king te houden over  de jaarlijksc h gehouden examens voor 
bouwopzichter  door  genoemde . 
Nadat ieder  der  afgevaardigden zijne op-en aanmerkingen ten 
beste had gegeven, werd door  mij  het denkbeeld geopperd om 
ook een examen in te stellen voor  aannemer en uitvoerders en 
onderbazen. e gecombineerde Commissie meende echter, dat 
examen-eischen voor  patroons moeilijk door  hen kon worden 
vastgesteld, aangezien ze zelf patroon zijn. terwij l dan tevens 
met evenveel recht een examen voor  architecten moest ingesteld 
worden; en ofschoon velende wenschelijkheid daarvan erken-
den, meende men toch. dat de tij d voor  patroons-examens nog 
niet was gekomen, zoodat het denkbeeld van zulk een examen 
moest worden losgelaten. Anders stond het met een examen voor 
uitvoerders. r  werd veel gevoeld en werd mij  opge-
dragen daarvoor  een concept voor  de eischen te ontwerpen. 
En waarom meende ik nu, dat het denkbeeld van een examen 
voor  uitvoerder  aanbeveling verdiende ? 

n het algemeen staat bij  mij  vast, dat het intellect moet regeeren. 
d.w.z. de algemeene richtin g moet aangeven en de leiding in han-
den hebben ; en nu weet ik wel. dat niet alles zich in het keurslij f 
van een examen laat vastgespen, ook het intellect niet, maar  als 
regel mag men toch aannemen, dat ontwikkeling en intellect 

364 365 



tweelingen zijn en iemand, die een examen doet, geeft daardoor 
toch blij k van eenige ontwikkeling. r  komt nog bij , dat ik 
meende daarmee tevens te bereiken het doel van onzen Bond, 
n.1. het verheffen van den aannemersstand; want als regel mag 
men toch aannemen, dat vele uitvoerders aannemers in spé 
zijn, zoodat vooruitgang van uitvoerders indirect den aanne-
mersstand ten goede komt. t was de reden, dat ik met dat 
denkbeeld in bovengenoemde commissie-vergadering kwam en 
ik genoot al dadelijk deze voldoening, dat men het met mij  vol-
komen eens was. t gevolg daarvan was dan ook, dat we allen 
met ambitie gearbeid hebben om de eischen voor  dat examen 
vast te stellen. n hoeverre ik daarmede mijn opdracht van het 

r  te buiten ging, wil ik thans in het midden laten. 
Wel kan ik zeggen, dat mijne medebestuurders daarover  nooit 
aanmerkingen hebben gemaakt, zoodat ik zelfs meende daaruit 
te mogen afleiden, dat ik wel in hun geest had gehandeld. 
Niettegenstaande dit alles zijn die examens niet zoo populair  ge-
worden, als ik mij  had voorgesteld; en het is mij  totaal onbekend, 
hoe men daarover  denkt in aannemerskringen. En dat is het wat 
ik thans zoo gaarne zou willen vernemen, waar  straks de gele-
genheid zal gegeven worden, zijne gedachten hieromtrent uit te 
spreken, terwij l voor  kennisneming der  eischen door  het ver-
spreiden van het programma in deze zaal is gezorgd. 
Thans rest mij  nog de vraag te bespreken, welke waarde moet 
worden toegekend aan het diploma voor  uitvoerder. 
Volgens mijn meening is de plaatsing van het woordje (onder-
baas) tusschen twee haakjes niet juist. e bedoeling toch, dat 
onderbaas en uitvoerder  hetzelfde zijn, is niet juist. Onder  uit-
voerder  versta ik mannen, die de dagelijksche leiding van 
het geheele werk hebben en den aannemer bij  afwezigheid 
vervangen; terwij l ik onder  onderbaas iemand versta, die één 
onderdeel van het werk leidt. En nu heb ik met dé hier  bespro-
ken examens alleen den uitvoerder  op het oog. En het behoeft 
volgens mijne meening geen betoog, dat iemand, zich als uitvoer-
der aanbiedende met het besproken diploma in zijn bezit, bij  mij 
al dadelijk het vermoeden wekt. met een bruikbaar  man te doen 
te hebben. s weet ik een theoretisch ontwikkeld man voor 
mij  te hebben. t hij  nu daarom alleen goed kangeacht worden, 
zou ik niet onvoorwaardelijk willen beweren, want b. v. een 
groote factor  is de vraag, of hij  geschikt is met werklieden om te 
gaan; doch men zal mij  toegeven, dat men die geschiktheid alleen 
uit de practij k kan leeren. h blijk t hij  dan op het werk die ge-
schiktheid ook te bezitten, dan is hij  voor  mij  een persoon van 
veel beteekenis. Wij  hebben toch voor  de uitvoering noodig 
mannen, die het vak goed beoefend hebben, en daarnaast eenige 
ontwikkelin g bezitten. e robuste man met eelthanden moge ge-
schikt zijn voor  onderbaas, daarnaast lijk t mij  de eenigszins be-
schaafde en met eenig intellect begaafde uitvoerder  voor  het 
welslagen van het werk eene behoefte. 

t lijk t mij  dan ook meer  het ongewone, het onbekende, dan 
wel het ongewenschte om een uitvoerder  aan een examen te on-
derwerpen. 

t moge eenigszins vreemd schijnen, dat de j  van 
Bouwkunst dit ex amen afneemt; maar  ik geloof dat dit bij  nadere 
beschouwing niets bijzonders is; immers neemt de j 
ook de examens af voor  teekenaar  en bouwkundig opzichter, 
krijg t daarvoor  een subsidie van het k en is geheel voor  dit 
werk ingericht. s wat was eenvoudiger, dan dat hetzelfde 
lichaam ook die voor  uitvoerder  afneemt. En wat nu de examina-
toren betreft, het kan toch geen bezwaar  opleveren, dat een ar-
chitect of ingenieur  het examen voor  een uitvoerder  afneemt ? 
Verder  zit in die examen-commissie een aannemer, die zoo 
noodig van advies kan dienen in zooverre dit speciaal met het 
aannemersbedrijf verband houdt. Trouwens, het is mij  van nabij 
bekend, dat de j  gaarne meer  aannemers-examina-
toren in de commissie zou willen opnemen, doch onze collega's 
schijnen zich daarvoor  niet gaarne te leenen. n meene dus 
niet dat de j  beslag op die examens legt uit eigen 
belang of uit welken hoofde dan, maar  alleen geschiedt dit in het 
belang van het vak. k ben dan ook zoo vri j  hier  een woord van 
hulde te brengen aan dat instituut voor  die bemoeiingen, te meer 
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wij l jaarlijk s een geldelijk offer  gevraagd wordt, niettegen-
staande de rijkssubsidie. 
Thans meen ik, r  de Voorzitter , als inleider  genoeg te 
hebben opgemerkt, terwij l ik mij  voorts bereid verklaar, wan-
neer  dit noodig mocht blijken , nadere inlichtingen te verschaf-
fen. Ten slotte wil ik er  dit nog wel bijvoegen, dat ik in dit exa-
men veel goeds zie en het inderdaad bijdraagt om het peil van 
vakkennis te verhoogen. 
Een politieagent, een deurwaarder, een timmergezel en timmer-
man-meester  onderwerpen zich aan een examen, waarom dan 
niet een uitvoerder? Ook ten aanzien van dit examen onder-
streep ik het devies aan het hoofd van ons Bondsorgaan afge-
druk t : onze instellingen aan te passen aan de groeiende behoef-
ten en veranderde omstandigheden van onzen tijd . is ieders 
taak. Welnu, ik heb mij  als taak opgilegd om die examens voor 
uitvoerder  naar  voren te brengen, en in hoeverre ik mij  van die 
taak heb gekweten, stel ik ter  uwer  beoordeeling en wacht daar-
omtrent een uitspraak dezer  vergadering af. 

e heer  de Vlugt dankt den heer  de  die op dit terrein 
zeer  verdienstelijk werk heeft geleverd en dus als het ware aan-
gewezen was om deze materie voor  de vergadering te belichten, 
zoowel voor  de inleiding als voor  den arbeid, dien hij  ten nutte 
en ter  bevordering van de vakopleiding heeft verricht , en stelt 
vervolgens de gelegenheid open om, desgewenscht, nog enkele 
vragen te stellen of nog iets over  de zaak in het algemeen te 
zeggen. 

n wordt gebruik gemaakt door  den heeren Bijker , Utrecht, 
Westenberg, Zaandam, en den oud-voorzitter  van den Bond, 
den heer  F. . Janssen. 

e heer  Bijker  heeft weinig aan het door  den heer  de r  ge-
sprokene toe te voegen en het denkbeeld door  den inleider  ont-
wikkeld, is spr. zeer  sympathiek. Een uitvoerder  is inderdaad 
nog iets anders dan een onderbaas, daar  hij  den aannemer 
moet kunnen vervangen en daartoe eene speciale opleiding 
noodig heeft. 

e heer  Westenberg gaat met den vorigen spr. geheel accoord. 
ook daarom, omdat door  hooge eischen te stellen aan den uitvoer-
der, de verheffing van den aannemersstand in de hand zal wor-
den gewerkt, gezien het feit, dat onder  de uitvoerders vele toe-
komstige aannemers zijn. 

e eischen voor  het diploma van uitvoerder  gesteld zijn tamelijk 
hoog. j  dient echter  gevorderd voldoende practische er-
varing, een element van groot belang, waarvoor  men de oogen 
geopend moet houden. 
Spr. vraagt of van den Bond niet kan uitgaan een schema, hoe 
men zich de vooropleiding van den toekomstigen uitvoerder 
denkt. 

e heer  Janssen meent in de eerste plaats, dat het verschil tus-
schen een onderbaas en een uitvoerder  al zeer  precair  is en 
hunne taak werkelij k niet zooveel uiteenloopt. Voorheen zegt 
spr. noemde men den patroon baas; de uitvoerder  van heden is 
ongeveer  de onderbaas van vroeger. 
Overigens zegt de benaming uitvoerder  reeds, wat van dezen 
wordt verlangd, t. w. geen ontwerpen, geen détailleeren. maar 
uitvoeren. En daartoe is noodig veel practische ervaring, ook in 
zooverre dat hij  zuinig moet kunnen werken. Verder  veel tact en 
veel ondervinding, omdat de uitvoerder  dikwijl s is de wrijfpaal , 
het stootkussen tusschen directie en aannemer. 

m meent spreker  moet de nadruk gelegd op de practische 
opleiding, moet deze vooraan staan op het programma en moet 
daarnaast de lust aanwezig zijn om zich theoretisch te bekwa-
men. e praktij k dus voorop, terwij l wat de beoordeeling van de 
capaciteiten en kwaliteiten van een candidaat-uitvoerder  betreft, 
spr. van meening is. dat alleen mannen van de praktijkdez e naar 
waarde kunnen schatten. 

n zijn antwoord zegt de heer  de r  dankbaar  te zijn voor 
de sympathie betuigingen en het debat, die zijne inleiding heeft 
uitgelokt, aangezien het hem inderdaad om eene bespreking van 
het beginsel te doen was. 
Spr. beaamt de uitspraak, dat vele uitvoerders aannemers in 

den dop zijn en gaat dus met de heeren Bijker  en Westenberg 
accoord. Wat laatstgenoemde verder  wenscht, een schema van 
practische vooropleiding, dit ligt niet op den weg van deze ver-
gadering en kan misschien later  aan de orde komen. 
Ook met den heer  Janssen is Spr. ten slotte niet in tweestrijd. 

e heer  Janssen stelde de practij k voorop, doch ontkende geens-
zins de waarde van een goede theoretische opleiding, en daar-
mede bewegen beiden zich in ééne richting . Anders dan de heer 
Janssen, blijf t Spr. echter  wel degelijk onderscheid zien tusschen 
onderbaas en uitvoerder, al wenscht hij  daarop niet nader  in te 
gaan, en is dit wellicht eene kwestie van persoonlijke opvatting. 

e heer , 's Gravenhage, zou ter  verkrijgin g van een 
diploma voor  uitvoerder  den eisch willen stellen: twee jaar 
practij k als uitvoerder, waarbij  dan de theoretische kennis 
gedurende dien tij d zou kunuen worden verkregen. r  de 
theorie voorop te plaatsen, wekt men te veel den schijn alsof 
de candidaten te veel worden afgericht, ..opgestoomd"  om maar 
het diploma te behalen. 

e heer  de r  antwoordt kort . dat nu reeds elke candidaat 
de schriftelijk e bewijzen moet leveren, dat hij  gedurende mins-
tens 3 jaren op bouwwerken practisch werkzaam is geweest. 

t is wel niet hetzelfde als wat de heer s wenscht, doch 
gaat al vri j  aardig in dezelfde richting . 

e heer  de Vlugt die hierop mededeelt, dat de heer  de r 
gaarne eene practisch resultaat van zijne inleiding zou zien, stelt 
daarom namens den inleider  de volgende motie voor: 

e Nederlandsche Aannen-ersbond, vergaderd op 15 Juli 1914 
te Amsterdam, 
gehoord de inleiding met de daarop volgende bespreking; 
geeft als zijne meening te kennen, dat het „examen voor  uit-
voerder"  bevorderlij k moet zijn aan de algemeene ontwikkeling; 
beveelt die examens ten zeerste aan, en gaat over  tot de orde 
van den dag." 
Aangezien, desgevraagd, niemand tegen deze motie bezwaar 
maakt, constateert spr. dat zij  met algemeene stemmen is aan-
genomen en zegt tevens toe. dat het r  t. z. t. nader 
zal overwegen of en in hoeverre er  aanleiding kan bestaan om 
deze zaak tot een punt van nader  onderzoek te maken. 

E N N E
N AA N § 495,  B, N 

T S 468, A 3  A. V. 
VA N T 1901. 

. Egbert J. C. Goseling heeft dit onderwerp behandeld op de 
Jaarvergadering van den Ned. Aannemersbond op 15 Juli j.1. 

e Aannemer"  bericht hierover: 
. Goseling vangt zijn rede aan met er  op te wijzen en er  zijne 

ingenomenheid over  uit te spreken, dat hij  zich te midden der 
aannemers bevindt en pays de connaissance, op bekend terrein 
dus, waar  hij  aan alle kanten goede bekenden ontmoet, terwij l 
spr. de „brutaliteit" , naar  hij  het noemt, om zichzelf hierte intro -
duceeren o.m. verontschuldigt, door  te wijzen op het feit, dat 
men niets nieuws te n zal krijgen, doch alleenlijk een oud 
onderwerp, zij  het op ietwat gevarieerd thema. 
Spr. herinnert er  dan aan, dat er  feitelijk pas sedert 1895 A. V. 
bestaan en dat sedert 1901 in bijna alle bestekken wordt ver-
wezen naar  de A. V. van Waterstaat, vastgesteld dd. 1 Februari 
1901, waarin men in § 465 (art. 93) het bekende hoofdstuk „ge-
schillen"  kan vinden. Vóór 1895 toch was de aannemer geheel 
overgeleverd aan het arbitriu m of de willekeur  van den aanbe-
steder. e toen geldende A. V., die van 1878. lieten bij  alle ge-
schillen de beslissing aan den aanbesteder, zoodat, al klink t het 
eenigszins paradoxaal, er  onder  dat régime eigenlijk geen ge-
schillen waren. 

e stand van zaken veranderde door  de invoering der  A. V. 
van 1901, die voor  den aannemer een recht creëerden, t. w. het 
recht om het bindend advies van een commissie in te winnen 
in de gevallen sub a-f. genoemd in $ 495. 
Na met een enkel woord op de beteekenis van dat recht te heb-

ben gewezen en op de wijze, waarop het wordt gehanteerd, 
zaken, waarbij  spr. niet behoeft stil te staan omdat ze den aan-
nemers voldoende bekend zijn, vraagt spr. wanneer  de aan-
nemer dat recht kan uitoefenen en vestigt daartoe in het bijzon-
der de aandacht op de redactie van § 495, met name van den 
aanhef, waaruit, indien men nauwkeurig leest, blijk t dat alleen, 
wanneer  er  verschil bestaat tusschen den aannemer en de direc-
tie, eerstgenoemde zich kan wenden tot den aanbesteder  en 
recht heeft op de uitspraak eener  Commissie van Advies in de 
bekende zes gevallen. 

t volgt, dat feitelijk , indien er  tusschen de directie en den 
aannemer geen verschil bestaat, de aannemer geen reden heeft 
om tot den aanbesteder  te gaan. En hierin heeft spr. de eerste 
kli p bij  de toepassing van § 495, waarop, hoe ongelooflijk het ook 
moge schijnen, toch, naar  de jurisprudenti e leert, krachtens de 
beslissing van een rechtscollege een aannemer reeds is gestrand. 
Spr. licht dit geval nader  toe. e aannemer diende eene rekening 
van meer  en minder  werk in, de directie keek die rekening na 
en beiden werden het. nadat eenige kleine bezwaren van hare 
zijde uit den weg waren geruimd, daarover  eens. 
Niet echter  de aanbesteder. die de rekening meer  werk niet 
goedkeurde en betaling weigerde. e aannemer gaf daarop den 
aanbesteder  te kennen, dat hij  de uitspraak van eene Commissie 
van Advies wenschte in te roepen en eischte met een beroep op 
§ 495 daartoe medewerking van den aanbesteder. die echter 
weigerde en deze weigering motiveerde met de bewering, dat 
de aannemer geen geschil had met de directie, zoodat er  ook 
geen aanleiding bestond tot de instelling van eene Commissie 
van Arbitrage . 

t rechtscollege, daarna door  den aannemer geroepen om in 
deze kwestie uitspraak te doen. stelde den aanbesteder  in het 
gelijk. 
En ongetwijfeld had. naar  spr. mededeelde, dit rechtscollege ge-
lijk , als men zich bij  de beoordecling dezer  uitspraak stelt op 
een streng formeel standpunt en het uiterste formalisme in het 
recht meent te moeten huldigen. Niet echter  indien het had wil-
len optreden als een dienaar  van. had willen toepassen het 
recht der  werkelijkheid."  zooals een bekend hoogleeraar  in 
zijne inaugureele rede het recht noemde, dat voeling houdt en in 
overeenstemming wordt gebracht met de werkelijkheid , met de 
practij k van het leven. 

n dat geval en op dien grondslag zou ook het hierbedoelde 
rechtscollege een geheel andere beslissing hebben genomen. 
Er is nog een tweede klip . zegt spreker, waarop men door  de-
zelfde paragraaf 425 alinea 6 verzeilen kan. 
n al. 6 staat: de aannemer heeft recht op de uitspraak van eene 
commissie van advies inzake van een geschil omtrent de verre-
kening van meer  of minder  werk, doch daarbij  wordt verwezen 
naar  § 468 en wat staat daar  ? dit : „ingeval de noodig gebleken 
afwijkingen aanleiding geven tot meer  of minder  werk. wordt 
zoo spoedig mogelijk een door  de e met den aannemer 
onderteekende staat of overeenkomst opgemaakt, die in twee-
voud, op gezegeld papier  van 50 cent in hoofdsom, aan de goed-
keuring van den r  (d. w. z. den besteder) wordt onder-
worpen." 

Nu heeft zich een geval voorgedaan.dat een aannemer een ge-
schil had over  meer  of minder  werk. doch over  het hem toeko-
mende saldo geen betaling kon verkrijgen . Toen zegt de aan-
nemer tegen den aanbesteder, beslist gij  dan over  de bestaande 
questie, waarop deze antwoordde : ik weet van geen questie tus-
schen u en de directie. Eerst moet gij  overleggen die staat of 
overeenkomst, welke § 468 der  A. V. als eisch stelt, dan zal ik het 
geval beoordeelen en zoo ge die staat niet overlegt, ontken ik het 
aanwezig zijn van een geschil. 

Wat nu die staat, die dag- of weekstaat betreft, de praktij k leert 
ons, dat het al zeer  moeilijk zoo niet onmogelijk is, deze aan te 
leggen, dat toch laat meestal de tij d niet toe. 
Sprekers opvatting van $ 495 ten aanzien van dit geval is altij d 
geweest, dat verrekening van meer  of minder  werk niet anders 
was dan het indienen der  rekening en zoo er  verschil over  ont-
staat, dat dan de Commissie van advies heeft te beslissen of aan 
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alle formaliteiten is voldaan, doch dat de aanbesteder  dit niet 
mag doen en wel allerminst zich daarachter  verschuilen om zich 
zoodoende aan betaling te onttrekken. 
Er zijn evenwel rechterlijk e colleges, die buiten de practij k 
van het leven staande, dit voegt spreker  daar  ironisch aan toe 
— natuurlij k veel beter  weten. 

t is gebleken in een procedure voor  het f te Arnhem op 
24 Nov. 1908. t f verklaarde de bepaling van § 468 al. 3 te 
zijn van gebiedend recht, d.w.z. ais een voorwaarde, waaraan 
absoluut voldaan moet worden, om de zaak voor  den rechter 
aanhangig te kunnen maken. Aan den letter  van het bepaalde 
moet dus voldaan worden. Er  staat: indien afwijkingen noodig 
blijken , moet daarvoor  zoo spoedig mogelijk een staat opge-
maakt worden. 

t f eischt dat elk stukje werk. voor  het voltooid is, vermeld 
wordt op dien staat, welke wekelijks moet afgeteekend worden. 

r  als dit alles is geschied, zou men meenen, dat de aannemer 
klaar  is. Neen. zegt spreker, het f gaat nog verder, of liever 
gezegd: gaat verder  terug tot art. 1646 B. W.. waardoor  de 
eisch er  nog aan toegevoegd wordt, dat ook van elk onder-
deeltje, dat er  bijgekomen is, een schriftelijk e opdracht is ver-
strekt. Zoolang dus die staat niet is gesanctioneerd door  een 
schriftelijk e opdracht van den aanbesteder. neemt het f 
dien niet aan en sluit de deur  voor  den aannemer ten aanzien 
van de e van Advies. 

Een soortgelijk geval heeft zich te g voorgedaan. 
Een aannemer had voor  een polderbestuur  uitgevoerd het aan-
brengen van een steenglooiing, een bezoding en een bekramming 
en moest bovendien aanbrengen eenkrammat, hoewel dit laatste 
niet in het bestek was aangegeven, doch door  de e mon-
deling opgedragen, wij l zonder  dien krammat het werk niet op 
behoorlijk e en degelijke wijze uitgevoerd kon worden. 

e aannemer brengt de kosten voor  het maken van dien kram-
mat op de rekening van meer  werk. doch de aanbesteder  weigert 
betaling en weigert ook tot de samenstelling van een commissie 
van advies mede te werken, wij l hij  alle meerder  werk ontkende 
met de bewering, dat de aannemer dien krammat had aange-
bracht in zijn eigen belang. 

e zaak komt voorde k en deze acht de eisch des aan-
nemers niet ontvankelijk opgrond der  volgende overwegingen : 

t tusschen partijen geen geschil bestaat over  het door  de 
eischers ten behoeve van de gedaagde uitgevoerde werken als-
mede dat daarop van toepassing zijn verklaard"  de Algemeene 
Voorschriften voor  de uitvoering en het onderhoud van werken 
onder  beheer  van het . van Waterstaat, l en Nijver -
heid van 1 Februari 1901, dat de vordering van de eischers is 
gebaseerd op de stelling dat door  hen meer  werk is verricht dan 
in het bestek is opgenomen n.1. het maken van een krammat; 
dat de gedaagde wel erkent, dat het maken van bedoelden 
krammat niet in het bestek was voorgeschreven, doch de vorde-
rin g bestrijdt op grond dat er  voor  meerder  werk volgens de 
A. V. geen sprake is en er  dus geen gtschil over  meerder  werk 
bestaan kan; 

dat de eischers zich ten deze beroepen op de bepaling van § 495 
der  A. V. volgens welke zij  het recht hebben te vorderen dat het 
advies van een commissie wordt ingewonnen, doch ten onrechte; 
dat toch zulk een commissie eerst dan optreedt wanneer  zich 
een der  in die par. bedoelde gevallen voordoet; 
dat echter  het geschil hetwelk partijen verdeeld houdt, onder 
geen dier  gevallen kan gebracht worden met name niet onder 
dat genoemde sub b, betreffende de verrekening van meer  en 
minder  werk; 
dat er  immers geen geschil bestaat over  eenige verrekening, 
maar  wel over  de vraag of er  al dan niet meer  werk is verricht , 
welke vraag moet beantwoord worden naar  de voorschriften 
vervat in § 467, lo in verband met § 468 al. 1 en 3 der  A. V. ; 
dat toch terwij l volgens §467 lo de aanbesteder  bevoegd is in 
bestek zoodanige wijzigingen en verwisselingen en aanvullingen 
te gelasten als vóór of tijdens de uitvoering noodig zullen blijken 
die afwijkingen volgens al. 1 van § 468 den aannemer schriftelij k 
zullen worden gelast en ingeval die noodig gebleken afwijkingen 
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aanleiding geven tot meer  of minder  werk volgens al. 3 zoo 
spoedig mogelijk tusschen aanbesteder  en aannemer een onder-
teekende staat of overeenkomst wordt opgemaakt; 
dat de eischer  derhalve moet bewijzen, dat er  overeenkomstig 
vorenstaande bepalingen den aannemer een schriftelijk e last 
is gegeven tot eene wijziging of aanvulling van het werk. hetwelk 
aanleiding tot meerder  werk heeft gegeven na welk bewijs de 
eischer  eerst kan ageeren over  de verrekening van dat werk; 
dat nu de gedaagde die lastgeving heeft ontkend en de eischer 
hiervoor  het bewijs niet heeft geleverd, noch daarvan bewijs-
aanbod hebben gedaan, aan hem zijn vordering als ongegrond 
moet worden ontzegd." 

Er is, zegt spreker, nog dezer  dagen een dergelijke uitspraak 
gegeven door  het Gerechtshof in den . Op 16 Apri l van 
dit jaar  heeft dat f een appèlzaak behandeld, waarbij  de aan-
besteder  als appellant optrad. 
Ook hier  ging het over  de verrekening van meerder  werk, waar-
bij  de aanbesteder  zich beriep op de schriftelijk e opdracht, hoe-
wel de architecten erkenden het meerder  werk te hebben opge-
dragen. e k oordeelde, dat waar  de gedaagde niet 
heeft ontkend, dat de bewilliging of goedkeuring door  zijne 
architecten is gegeven, het niet ter  zake doet of deze al dan niet 
schriftelij k heeft plaats gehad, en wees den aannemer zijn eisch 
toe, doch de aanbesteder  gaat in appèl en het f zegt ..neen, de 
opvatting der k is onjuist" , en „dat , zal de opdracht van 
de architecten den aanbesteder  binden, de werken schriftelij k 
moeten zijn ingewilligd en die inwilligin g moet blijken uit een 
register, aangelegd en elke week bijgehouden door  de directie 
en door  den aannemer voor  gezien geteekend en goedgekeurd ; 
dat de k ten onrechte aanneemt, dat van die schrifte-
lijk e bewilliging niet behoeft te blijken , omdat appellant niet 
heeftontkend.dat de architecten bewilligd hadden in de bedoelde 
werken en aldus opdracht hadden verleend ; 
dat immers die schriftelijk e bewilliging niet wordt gevraagd 
voor  het bewijs, dat de architecten opdracht hebben verleend, 
maar  voor  het bewijs, dat de aanbesteder  is gebonden door  de 
opdracht door  de architecten verleend, hetgeen de appellant 
niet heeft erkend maar betwist; 

dat vaststaat, dat de architecten niet hebben aangelegd en weke-
lijk s bijgehouden een register, dat door  den aannemer voor  ge-
zien is geteekend en goedgekeurd en daarvoor  niet in de plaats 
kan treden een soort dagboek van een opzichter, dat immers de 
bewilliging van de architecten niet inhoudt, daargelaten de vraag 
of dit dagboek ook aan de andere vereischten voldoet.... enz.; 
dat voorts ook geen getuigen kunnen toegelaten worden, vermits 
art. 1646 B. W. voorschrijft , dat geen vermeerdering van prij s 
kan worden gevraagd door  den aannemer van het gebouwonder 
voorwendsel van gemaakte veranderingen of bijvoegselen, die 
niet in het bestek zijn begrepen als die veranderingen of ver-
grootingen niet schriftelij k zijn ingewilligd en over  den prij s er 
van met den eigenaar  geen overeenkomst is gesloten. Opgrond 
van al dergelijke overwegingen werd des aanbesteders eisch 
toegewezen en die des aannemers ontzegd. 

e komt . Goseling dan ook tot de volgende con-
clusie : 

dat er sedert 190S zich een strooming openbaart om terug te keeren 
tot de oude leer van vóór 1895, en dat het recht, dan aannemer toe-
gekend bij § 495 letter b, nog geen voldoende waarborgen en 
zekerheid geeft, dat de uitspraak van eene commissie van advies 
zal kunnen wordeu ingeroepen, indien de aannemer meent, dat er 
een geschil bestaat. 

t ergste is intusschen, dat de aannemer in gevallen als boven 
geïllustreerd, volkomen machteloos staat. s door  de 
toepasselijkverklaring van § 495 heeft de aannemer in de 
daar  genoemde gevallen van zijn recht om de beslissing van den 
gewonen rechter  in te roepen afstand gedaan; terwij l zelfs, ge-
steld dat derechterzichdesondankscompetentverklaarde.de 
eisch tot betaling den aannemer zou worden ontzegd, op grond 
van niet-nakoming der  formaliteiten, omschreven in art 1646 
B. W. en § 468, alinea 3 der  A. V. 

Spr. zegt nooit ot te nimmer, te hebben kunnendenken.dat 
§ 495 letter  6 op deze wijze zou worden geïnterpreteerd, 

t baat echter  niets en allen zijn aan de desbetreffende uitspra-
ken gebonden. 

r  toch moet daarin verandering komen, omdat het practisch 
absoluut onmogelijk is om elk oogenblik eene schriftelijk e op-
dracht te vragen en den in § 468 genoemden staat, „zoo spoedig 
mogelijk"  op te maken, omdat, in het kort , theorie en practij k 
ten deze niet zijn te vereenigen. 
Spr. raadt daarom den aannemers aan zich aan de geciteerde 
uitspraken te spiegelen en in zoodanigen geest te besluiten, dat 
dergelijk onrecht hen niet meer  kan worden aangedaan. 
Wel behoeft men niet alle aanbesteders en directies over  een 
kam te scheren; wel zijn er, met name onder  de besturen van 
openbare lichamen, ruim van denkwijze en breed van opvatting 
en dreigt het kwaad voornamelijk van particulier e zijde, al 
worden ook daar  andere elementen aangetroffen, doch niemand 
is, als het op betalen aankomt, meer  conservatief dan een par-
ticulier , ook al weet hij , dat hij  meer heeft verkregen dan waarop 
hij  recht had. 

t het oog op deze pernicieuse leemte in de A. V. zal de aan-
nemer het best doen tegenover  de quasi-sympathie van aanbe-
steders en directies een andere houding aan te nemen, inplaats 
van eene zorgelooze goede trouw, die hem op dit punt zoo me-
nigmaal in eene impasse heeft gebracht. 
Spr. hoopt daarom spoedig te mogen vernemen, dat de Neder-
landsche Aannemersbond een besluit heeft genomen, dat aan 
deze kwaal, die reeds dreigt in te kankeren, een einde maakt. 

 applaus.) 

Van de gelegenheid, door . Goseling opengesteld om naar 
aanleiding van het door  hem gesprokene nadere vragen te doen, 
wordt het eerst gebruik gemaakt door  den heer  Wimmers, -
sluis, die vraagt: 
lo. Of het feit. dat de leiding van en verantwoordelijkheid voor 
het werk bij  de directie berust, niet voldoende is om den aanne-
mer voor  kwade gevolgen te vrijware n ? 
2o. Of de schuld daarvan in vele gevallen niet bij  de aannemers 
zelf is te zoeken ? en 
3o. Of de inleider  den Bond geen advies zou kunnen geven 
hoe hij  in deze moet handelen, waar  het inroepen van juridische 
hulp den aannemer niet kan baten, in verband met de tendenz 
der geciteerde vonnissen ? 
terwij l de heer , 's Gravenhage. de vraag stelt of mis-
schien de directie voor  betaling van het meerdere werk aan-
sprakelijk kan worden gesteld, indien de aanbesteder  deze 
weigert ? 

. Goseling beantwoordt deze vragen als volgt: 
e leiding en verantwoordelijkheid berusten weliswaar  bij  de 

directie, maar  dit sluit zonder  meer  niet in zich het recht om op-
drachten te geven buiten het bestek. 

t er  schuld bij  den aannemer zou zijn, vóór de geciteerde uit-
spraken, ontkent spr.. die het zelfs niet onmogelijk acht. dat een 
aannemer zich op adv.ies van een juris t veilig waande onder  de 
bescherming van § 495. 
Wat het geven van een prae-advies betreft, daartoe is spr. in de 
eerste plaats niet geroepen en hij  zal zich daarvoor  dus wel 
wachten, te meer  nog, daar  het hem niet bekend is of de Bond 
een zoodanig advies wenscht, noch hoe de vergaderingoverdeze 
zaak denkt. 
Wat de vraag van den heer s aangaat zegt spr.. dat hij  de 
directie moreel zeer  zeker  aansprakelijk acht voor  de betaling. 
n dit verband haalt spr. het voorbeeld aan van een architect, die 

den aannemer uit eigen portemonnaie een bedrag van / 20.000 
aan meer  werk betaalde, dat de aanbesteder  weigerde te vol-
doen. 

. een andere vraag is of de directie juridisc h ook aan-
sprakelijk kan worden gesteld en dan meent spr. dat wat voor 
den aannemer geldt eveneens geldt voor  den architect, in zoo-
verre, dat ook deze ten slotte het bewijs der  schriftelijk e op-
dracht zou kunnen eischen. Spr. betwijfelt sterk of eene actie 

tegen den architect, afgezien van diens moreele verplichtingen, 
eenig succes zou opleveren. 

e heer  v. . , vraagt vervolgens of de aannemer 
met eene schriftelijk e opdracht van de directie voldoende ge-
dekt is? 

. Goseling beantwoordt deze vraag in beslist ontkennenden 
zin ; de schriftelijk e opdracht moet komen van den aanbesteder. 
Spr. wijst hierbij  op eene kleine nuance in het bepaalde bij  art. 
1646 B. W. en § 464, al. 3 der  A. V. 

e staat, bedoeld in §468, zou naar  spr. meent, indien zij  weke-
lijk s wordt afgeteekend een afdoend recht kunnen geven, ware 
het niet, dat art. 1646 B. W. nog verder  gaat en bij  het schriftelij k 
bewijs ook „vaststelling van den prijs "  eischt. 
Overigens vestigt spr. in dit verband de aandacht op de zeer  on-
logische interpretati e van § 468. , indien alle formali -
teiten streng naar  den letter  zijn vervuld dan is er  eenvoudig 
geen geschil meer  mogelijk; een afdoend bewijs, dat de be-
staande uitlegging onjuist is. 

e heer  van , , vraagt ten slotte of de 
aannemer, indien in het bestek een post ter  verrekening van 
meer  werk is gesteld, daaraan eenig recht kan ontleenen ? 

. Goseling meent van niet. omdat daarmede de goedkeuring 
van den aanbesteder  niet wordt verkregen; de opdracht door 
den aanbesteder  niet is gesanctionneerd. 
Paragraaf 468 blijf t onverbiddelijk van kracht en spr. vreest 
ernstig, dat de aannemer die op zoon verrekenpost zou ver-
trouwen, bedrogen zou uitkomen. 

U VOO E -
. 

t ligt in het voornemen van het Centraal bureau van Sociale 
Adviezen, t 444, Amsterdam, een nieuwe uitgave te 
doen verschijnen van het indertij d door  dit Bureau samenge-
stelde r  geschiedenis, inhoud en werking van bepa-
lingen betreffende minimum-loon en maximum-arbeidsduur  in 
bestekken voor  bouwwerken", dat reeds sinds geruimen tij d is 
uitverkocht. t het oog op de groote uitbreiding , die opneming 
van bovengenoemde bepalingen in den laatsten tij d heeft geno-
men, is een geheele omwerking der  stof noodzakelijk geworden. 

t Bureau zou daarbij  liefst zoo volledig mogelijk te werk gaan 
en gaarne in staat gesteld worden om niet alleen te bespreken 
bepalingen, voorkomende in bestekken, uitgaande van openbare 
lichamen, maar  ook die welke door  particulieren bij  aanbeste-
dingen worden opgenomen. s vroeger  mocht het van enkele 
architekten inlichtingen ontvangen, welke zeer  op prij s werden 
gesteld. Thans neemt het bureau de vrijhei d zich tot de archi-
tecten met een verzoek om medewerking te wenden. t heeft 
een vragenlijst opgesteld, die het gaarne beantwoord zoude zien 
door  architekten. die in hun bestekken de bedoelde bepalingen 
opnemen. 

1. Welke zijn de bepalingen betreffende minimum-loon, maxi-
mum arbeidsduur  enz. die als regel worden opgenomen in 
Uw bestekken voor  bouwwerken ? 

2. Zij n in deze bepalingen in den loop der jaren reeds wijzigin -
gen noodig gebleken ? Zoo ja welke ? En wanneer  ? 

3 Welke waren de redenen, die tot het aanbrengen dezer  wijzi -
gingen aanleiding hebben gegeven? 

4 Welken invloed hebben de bepalingen gehad op de hoogte 
der inschrijvingen? 

5. Welke invloed hebben de bepalingen gehad op den plaatse-
lijke n loonstandaard en arbeidsduur? 

6 Welke is de invloed geweest op het gehalte en den duur  van 
het werk ? 
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7. n een minimum-loon in de bestekken is opgenomen, is 
dan een voor  alle vakken geldend minimum-loon of wel een 
voor  ieder  vak afzonderlijk vastgesteld? 

8. Wordt bij  het vaststellen van het minimum-loon ook eenige 
invloed toegekend: 
a. aan de r  van Arbeid ; 
6 aan werkliedenvereenigingen. 

9. e wordt, indien met verwijzing naar  het gebruikelijk e loon 
is volstaan, ingeval van oneenigheid hierover, de hoogte van 
dit loon bepaald ? 

10. Welke moeilijkheden hebben zich bij  de uitvoering en de 
controle op de naleving der  bepalingen voorgedaan ? 

11. Welke is Uw oordeel over  de werking dezer  bepalingen ? 

12. Tot welke opmerkingen geeft bedoelde regeling aanleiding? 

B . ffi 
Prijsvraa g Stichting t Verzorgingshuis"  te . 
Een exemplaar  van de Verordeningen op het bouwen en wonen 
te m ligt voor  belangstellenden ter  inzage op het bureau 
der . t bev. d. Bouwk.. t 402. Amsterdam. 

e Algemeene 's-Gravenhaagsche Bouwgrond. -
schappij  te 's-Gravenhage, gevolg gevende aan hare belofte 
om prijzen en premiën uit te loven voor  de bestegevelontwerpen 
van gebouwen gesticht op hare terreinen, heeft den wedstrijd, 
nu voor  het tweede hon. erdtal gebouwen weder  uitgeschi even. 
Tot juryleden heeft de j  benoemd den beer . E. C. 

, rijkbouwmeester  en den heer  J. , bouwkundig 
ingenieur, beiden te 's-Gravenhage. terwij l door  de deelnemers 
aan den wedstrijd tot juryleden werden gekozen de heeren . P. 
Berlage, architect te Amsterdam. W. t Czn., architect 
te m en E. T. Ehnle. architect te 's-Gravenhage. 
Aan dezen wedstrijd werd deelgenomendoor20deelnemersmet 
32 inzendingen. 
Toegekend zijn: 

1". Een prij s van ƒ 1590 aan den heer  Joh. s Jr., voor  het 
ontwerp van een groep van vier  heerenhuizen aan het e de 
Colignyplein, Nos. 28. 29, 30 en 31, waarvan de eigenaresse is de 
N V. 's-Gravenhaagsche , directeur  de heer . J. 
van der  Burg. 
2". een eerste premie van ƒ 1000 aan de heeren G. W. Fikker t en 
C. W. . van den Elshoudt voor  het ontwerp van het gebouw der 
N.V. Electrische j r  et Emergo"  aan de Amalia 
van Solmsstraat Nos. 2 en 4. 
3". Een tweede premie van ƒ 200 aan den heer  J. . n voor 
hetontwerp van vill a "  aan de n Sophiestraat No. 1 
hoek t en hoek van het e de Colignyplein, waar-
van eigenaar  is de heer  J. . Vorstius. 
4". een tweede premie van ƒ 200 aan den heer . Stoffels voor  het 
ontwerp van een groep van twee heerenhuizen en twee beneden 
en bovenhuizen met tusschenbouw aan de Charlotte de Bourbon-
straat Nos. 11. 13, 15 17 en 19 21, waarvan eigenaar  is de heer  A. 
van . 
5". een tweede premie van ƒ 200 aan den heer . A. . de Wolf 
voor  het ontwerp van een heeren huis aan de Juliana van Stolberg-
laan No. 49, waarvan eigenaar  is de heer  C. J. v. d. Zijden. 

t volledig t zal opgenomen worden in het vol-
gend No. van het B. Weekblad. 

. 
l op den . Over  het aanstaande hotel op den m te 

Amsterdam schrijf t de heer  W. t Czn. in e -
der  o.m.: 
..Ter hoogte van 1.10 r  boven het trottoi r  wordt de z.g. ..be-
gane grond'-vloer  gemaakt. t het uitzicht op den m komt 
bier  in de allereerste plaats het café met ten as, op den hoek 

m en Vijgendam een ..tearoom". e ingang van het café zal 
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aan de Vischsteeg (die dan wellicht in Vischstraat zal omgedoopt 
worden ?) komen, die van de „tearoom ". aan den Vijgendam. Bij 
het cafe, grenzende aan de tearoom, komt de restauratiezaal aan 
den Vijgendam en een biljartzaa l aan de Warmoesstraat. e bil -
jartzaal zal ook toegankelijk zijn van de Warmoesstraat. Op den 
hoek Vijgendam-Warmoesstraat een Bodega, en aan den anderen 
hoek een coiffettrszaak. die ook aan het hotel wordt dienstbaar 
gemaakt, dus van uit de l bereikbaar  is. 

e hotel-ingang bevindt zich aan de Vischsteeg. toeganggevende 
tot een ruime , waarin de hoofdtrap naar  de bovenver-
diepingen is ontworpen ; naast deze l is het hotel-restaurant, 
dat ook van uit het café bereikbaar  is. 

Een derde ingang geeft met een afzonderlijke trap toegang tot 
de feestzaal, die zich over  de volle breedte aan den m uitstrekt 
(47.5 . e zaal is door  afscheidingen in vij f kleinere zalen 
verdeelbaar, welke alsdan voor  kleinere partijen of vergaderin-
gen kunnen dienen. 
Bij  deze feestzaal is een receptiezaal, met ruime garderobe en 
toiletten ontworpen. 
Op de le verdieping bevinden zich ook. aan de Vijgendamzijde 
de rook-, schrijf- , lees- en conversatiezalen voor  den hoteldienst, 
terwij l de overige ruimt e reeds voor  de hotelkamers is ingericht. 

e herhalen zich op de 2e verdieping (zonder  de feestzaal-
ruimt e aangezien deze een hoogte heelt van twee verdiepingen) 
op de 3e, 4e en 5e verdieping terwij l aan de e eene 6e 
verdieping aanwezig is. met kamers voor  het personeel en voor 
de noodige bergruimte, linnenkamers etc. 
n het geheel zullen ei 200 gastenkamers zijn. met totaal 317 bed-

den, Van deze kamers zijn er  35 waaraan een badkamer grenst, 
terwij l de inrichtin g eene zoodanige is. dat groepen van kamers 
tot een logeabel geheel vereenigd kunnen worden. Buitendien 
zijn 16 algemeene badkamers aanwezig." 

t u belangstellen in de materialen en den „stijl " 
waarin het getouw zal worden uitgevoerd, laat mij  in antwoord 
op het eerste u dan mededeelen. dat hierbij  hoofdzakelijk bak-
steen in vereeniging met graniet en zandsteen zullen dienen; 
voor  de vloeren gewapend beton, voor  de overspanningen ge-
woon- en geconstrueerd ijzer, voor  de afdekkingen pannen en 
leipannen en ten siotte voor  de afdekkingen der  „torenachtig -
heden"  (zooals een dag'oladesteticus zich uitdrukte ) een nog niet 
te definieeren natuursteen van grijs-blauwe kleur, met, als op-
perste bekroningen, bliksemafleiders, waaraan zooals u weet 

zoowel gebouwen als menschen behoefte kunnen hebben. 
Wat den „stijl "  betreft, hoop ik het door  stijlloosheid tot stijl te 
brengen." 

E . 

. 
t der  Schoonheids-Commissie te Amsterdam. B. 

en W. van Amsterdam hebben aan de 4 Amsterdamsche Bouw-
kundigen Vereenigingen toegezonden 2 exemplaren van het 
Concept t der  Schoonheids Commissie met de laatste-
lij k door  B. en W. daarin aangebrachte wijzigingen, waarbij  met 
de wenschen. vervat in het schrij  ven der  4 Vereenigingen d.d. 
29 r  1913, zooveel mogelijk rekening is gehouden. 
B. en W. zullen gaarne vernemen dat de Ver  :enigingen zich met 
dit Concept t kunnen vereenigen. 
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t villapar k Zorgvliet. — l de oorzaak der  vochtig-
heid van gebouwen. Prijsvragen. . 
Uit onze Permanente Tentoonstelling van Bouwmaterialen. 

Berichten. 

E 

Verkiezing van 2 leden van het . Aangezien 
de verkiezing van 5 leden van het r  op de Alg. Ver-
gadering van 16 Juni j.1. tot gevolg heeft gehad, dat 3 leden zijn 
gekozen, heeft het r  bepaald, dat de nieuwe ver-
kiezing ter  voorziening van de overblijvende 2 vacatures (door 
bedanken der  heeren W. t Czn. en J. A. G. van der 
Steur) zal plaats hebben Zaterdag 19 September  a.s.. in aanslui-
ting aan de bepaling in het Alg. . t art. 4: t tijd -
stip der  verkiezing wordt vastgesteld door  het r  en 
minstens 2 maanden vóór het vastgestelde tijdsti p gepubliceerd 
in het Bouwkundig Weekblad. 

j  wordt in herinnering gebracht, dat genoemd art. 4 ver-
der  bepaalt, dat de caudidaatstelling voor  het r  ge-
schiedt minstens 6 weken vóór de verkiezing, in het Orgaan van 
de j  door  minstens 10 , of door  eene 
wettige vergadering vah de n eener  Afdeeling, 
tevens n der , speciaal tot dat doel geconvo-
ceerd. t het oog op dezen termij n worden de candidaatstel-
lingen ingewacht tot uiterlij k Woensdag 5 Augustus a.s. 
bij  het bureau der , t 402, Amsterdam. 

Nieuwe Buitengewone . r  het r  zijn 
aangenomen als Buitengewoon d der  heeren : 

. A. de Vries, B. Teekenaar, Amsterdam ; 
W. k , Bouwkundige, Beets ; 
A. Blankert, Opz. le kl . N. . S. , Semarang ; 
C. . , B. Opz. Teek., Amsterdam; 
C. , Bouwkundige, . 

. 

U UN -
WESEN N "

. . . . 
N J G U S T A V N J E NA '). 

Jberstadt heeft met dit nieuwe werk zijn goe-
n naam bevestigd van ernstig wetenschap-

pelik werker  en ijveri g voorstander  van het 
'klein e woningtype. Uit een enorme hoeveel-

heid gegevens heeft hij  het voor  hem waardevolle weten 
te binden tot een organies geheel, dat een duidelik beeld 
geeft van de ontwikkeling der  volkshuisvesting in Ne-
derland. Breed van aanleg is het boek; Eberstadt schetst 
den groei der  hollandse steden van haar  ontstaan tot 
haar  tegenwoordige toestand, en behandelt daarbij  den 
invloed van onzen strij d om macht, van onze handels-
politiek en van onze belastingstelsels in de verschillende 
geschiedkundige perioden. j  ontvouwt de stedebouw-
kundige gebeurtenissen van iederen tijd , hoe de stad 
eerst vesting was, hoe de vestingbouw zich wijzigde 
naar  de veranderingen van het geschut, hoe de strenge 
italiaahse begrippen tot in d doordrongen, hoe 
de slechte duitse aanleg in d navolging vond, enz. 

t treft ons te horen, dat wij  een volk zijn geweest van 
stedebouwers, die gedurende eeuwen een nationale 
stedebouwkunst wisten te handhaven, totdat wij  in de 
dagen van verslapping met de geesteloze straten-
schema's genoegen namen. „  W~as keinen fremdlandi-
schen Einwirkun g bis dahin gelungen war  die Ent-
nationalisierung des niederlandischen Stadtebaues 

') e prij s van het boek is: ingenaaid ƒ 7.80; gebonden ƒ 8.45. 

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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das hat in wenigen Jahrzehnten die Fehlleitung der 
jüngsten Bautatigkeiterreicht"  (na 1870). Een voorname 
plaats ruim t Eberstadt in voor  onze maatregelen op 
bouwtechnies gebied en voor  onze methoden van ont-
eigenen en stadsuitbreiding. Na dit algemeen histories 
gedeelte behandelt de schrijver  achtereenvolgens de 
hoofdsteden n , Amsterdam, , Utrecht 
en Arnhem, de kleinere steden in Zuid- en Noord-

d en ten slotte Friesland en Groningen, de lande-
lik e woonwijze en de landsteden. j  streeft niet naar 
volledigheid bij  de schildering van de kleine woning en 
van de kleine middelwoning, integendeel hij  acht het 
opsporen van alle verschillende alleenstaande gevallen 
nutteloos en wil slechts het typiese, het algemeen bruik -
bare type onderzoeken. Terecht. t deel is uiterst be-
langrijk . Eberstadt toont, dat hij  het onderwerp geheel 
beheerst, en door  en door  kent, hij  beschikt zelfs over 
de jongste litteratuu r  en kent de gebouwen uit den aller-
laatsten tijd . We mogen hierbij  wel vermelden dat vele 
Nederlanders hem den weg gewezen hebben, w. o. 

. E. Wentink, J. . Faber, P. Bakker  Schut, A. r 
en W. F. C. Schaap. Vervolgens behandelt Eberstadt 
het Nederlandse kredietwezen en de woningwet in alle 
uitvoerigheid. 

, die Eberstadt een weinig kent, zal nieuwsgierig 
zijn naar  de bevindingen van dezen duitsen woningher-
vormer in een land, waar  de huurkazerne nog niet in-
heems is. Zij n oordeel luidt over  het algemeen gunstig 
en waarderend. _ Bauten, wie sie n für  Amster-
dam, wie eine e künstlerisch geschulter  Architek -
ten sie für  Arnheim, Enkhuizen, Enschede, Sneek, Aals-
meer  und für  eine ganze Zahl anderer  Gemeinden ge-
schaffen hat, dürften zu dem besten gehören was für 
den kleinen Wohnungbauzu fordern ist." d 
wordt nog erg geklaagd, dat de aanbouw van kleine 
woningen ver  achterblijf t bij  de behoefte.Eberstadt geeft 
voor  dit verschijnsel dri e oorzaken op, ten eerste den 
grondprijs , ten twede de wijze van taxering voor  de 
hypotheekbanken, ten derde de moeilikheid om bouw-
krediet te verkrijgen . 

e hoge grondprij s moet geweten worden voornamelik 
aan de slechte uitbreidingsplannen in d en spe-
ciaal aan het bouwbloksysteem. k wijst 
Eberstadt op de slechte gevolgen van de brede straten 
voor  buitenwijken, waar  geen verkeer  optreedt, en van 
de bouwblok-indeling, die slechts voor  een bepaald wo-
ningtype gunstig is. n het laatste deel van het boek 
vinden we dan deze apotheose: ^Zugleich mit dem 
Straszensystem andert sich die Bodenaufteilung. Eine 
neue Form der  stadtischen Gelandeteilung gelangt zur 

; es ist der  Baublock, genauer gesagt der 
Baustellenblock d. h. die von vier  gleichwertigen Stras-
zen umschlossene Baustelleneinheit. s r 
hat die planmaszig aus Baustellen zusammengesetzte 
Blockfigur  als allgemeines Aufteilungssystem nicht 
gekannt. Wo sich blockahnliche Figuren herausbilde-
ten, können wir  die Unbehilflichkeit , man darf sagen, 
die t der  Veranstalter  noch heute aus den 
alten Planen herauslesen. 
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Erst die Neuzeit hat mit den Theorien der  Festungs-
baumeister  und der  Geometrie der  Planung den Bau-
block zur  Grundlage der  Bodenaufteilung gemacht in 
folgerichtiger g der  damaligen Anschau-
ungen. Wenn uns das Geschichtliche aber  eine Erkennt-
nis im Stadtebau eindringlichklarstellenkann.solautet 
sie: fort mit dem Baublock ; er  ist ein Fremdkörper im 
Stadtebau der  Gegenwart. Solange wir  uns nicht von 
dem System des Baublocks freimachen, werden wir 
nicht zu befriedigenden Planungen unserer  Stadterwei-
terungen gelangen. Ob man das Quadrat oder  das 

k anwendet, ob man in neudeutscher r 
die , die sich Bebauungsplan nennen, 
verzerrt , krümm t und einschneidet, sie taugen alle-
samt nichts. r  altere Stadtebau hatte andere l 
andere Bevölkerungsschichtung, andere Bauten. Für 
die Aufgaben der  Gegenwart laszt sich die künstlerisch 
zureichende Planung einer  stadtischen Besiedelung in 
der Baublockmanier  nicht herstellen." 

e hoofdoorzaak van de duurte der  grond is dus volgens 
Eberstadt de grote kosten voor  den aanleg van ruime 
straten; door  den hogen grondprij s ontstaat de vele-
verdiepingen-bouw, met kleine frontbreedten en inge-
wikkelde platte-gronden of erger  nog; het gevolg is, dat 
men door  deze omstandigheden geen kleinwoningbouw 
meer  kan uitvoeren en gedwongen wordt over  te gaan 
tot het bouwen van betere woningen voor  den meer 
gegoeden stand. 

Al s twede belangrijke faktor , die den kleinwoningbouw 
belemmert, is genoemd de taxeermethode voor  de hy-
potheekbanken. 
n het jaar  1906 besloten de gezamelike hypotheekban-

ken aan het systeem van overschatting ten dienste van 
het spekulatieve bouwbedrijf een eind te maken. Ten-
gevolge van deze maatregel konden de bouwonderne-
mers de grondprij s niet meer  dekken, waardoor  de 
kleinwoningbouw een gevoeligen knak kreeg. e gro-
tere woningen werden hierdoor minder  getroffen 
dan de kleine, want voor  de eerste kon men gemak-
keliker  belanghebbenden vinden, die het ontbrekende 
bouwkrediet wensten bij  te passen. Ook bleef voor  deze 
woningen de mogelikheid van een overschatting van 
10 a 15 % , nog bestaan, die bij  de gemakkelik-na-te 
rekenen arbeiderswoningen uitgesloten was. 
Ten derde vond Eberstadt, dat de inrichtingen in 

d voor  het verschaffen van bouwkrediet alleen 
dan voldoende zijn, wanneer  de grondprij s een bepaalde 
grens niet overschrijdt. 
Van een slechte inwerking van de woningwet wil Eber-
stadt niets weten. t aantal kleine woningen ging 
ook achteruit in plaatsen waar  nog niet volgens de 
woningwet gebouwd wordt. j  hecht weinig waarde 
aan het bezwaar, dat de partikulier e bouwers een aan-
zienlike konkurentie ondervinden door  de bouwver-
enigingen uitsluitend ten behoeve van de volkshuis-
vesting gesticht, die de voordelen genieten, welke 
de wet in zo ruime mate toekent, betreffende goed-
kope bouwgrond, gemakkelik te verkrijgen bouwgeld, 
vrijstellingen van bouwverordeningsvoorschriften enz. 

t grootste van de dri e bezwaren lijk t mij  de slechte 
uitbreidingsplannen. Nederland staat stedebouwkundig 
tegenwoordig vri j  laag; eerst na een weeropbloei van 
deze kunst kunnen we betere straatplannen en bouw-
blokindelingen verwachten. e felle kritie k van Eber-
stadt is zeer  zeker  rechtvaardig; we zullen betere 
methoden moeten volgen. k wijs in dit verband op de 
voorstellen van i en , die een systeem 
bedacht hebben van brede verkeerstraten en nauwe 
woonstraten, waardoor  de één- en tweefamiliehuizen 
weer  in ere hersteld worden; en op de voorstellen van 
Eberstadt*) zelf, te vinden bijvoorbeeld in „Neuzeitliche 
Baupflege"  bladz. 156. n d zijn ook reeds 
meerdere arbeiderskolonies gesticht met kleinwonin-
gen aan engere woonstraten en met hoge randbebou-
wing aan brede verkeerstraten. e studieprijsvraag 
van de sociaal-techniese vereniging, onlangs hier  te 
lande gehouden, liet enige oplossingenin dien geest zien. 

e andere bezwaren door  Eberstadt genoemd zijn m.i. 
maar  tijdeli k van kracht; tenminste, wanneer  mocht 
blijken , dat arbeiderswoningen een normale rente kun-
nen afwerpen, zal het hypotheekwezen en het bouw-
krediet zich zo wijzigen, dat uitvoering van kleine wo-
ningen mogelik blijft . Belemmerend werken echter  alle 
biezondere ondersteuningen, bijvoorbeeld van gemeen-
tewege, die kunstmatig de huren in het bereik van den 
arbeider  brengen. 

Een streng betoog tegen de huurkazerne zal men in dit 
werk, dat deel uitmaakt van een gehele serie studies 
over  stedebouw en woonwijze niet vinden. Overal 
vinden we echter  verstrooide opmerkingen over  de 
slechte grondpolitiek. g zijn dan ook dik-
wijl s de feiten, die Eberstadt hier  in d verzameld 
heeft, welke zijne theorien schijnen te bevestigen. 
Over  de verkeersmiddelen sprekend, vermeldt hij , dat 
in 1912 niet minder  dan 13057 arbeiderskaarten ge-
kocht zijn door  arbeiders, die naar  Zaandam gingen en 
hun woning in Amsterdam hadden, terwij l 
daarentegen slechts 2831 kaarten uitgegeven werden 
aan Zaanse arbeiders, die in Amsterdam werkten. 
Eveneens werden 11760 kaarten aan Amsterdammers 
en maar 7544 kaarten aan Zaandammers, die aan de 

g werkten, uitgereikt. 
We zouden juist de omgekeerde cijfers verwacht heb-
ben, want onder  de belangrijke stedebouwkundige 
maatregelen om een extensieve woonwijze te bevor-
deren wordt juist gerekend de verbetering van het 
verkeer. Zoo prijs t Eberstadt in deze zelfde studie de 
uitstekende instelling van de Amsterdamse tramvroeg-
ritten . 
We staan hier  dus voor  een probleem. Wi l de arbeider 
werkelik liever  in de grootstad wonen om de eigen-
aardige voordelen betere scholen — betere zieken-
huizen en dergelike? e deskundigen in volkshuis-
vestingzaken schrijven het verschijnsel toe aan de 
slechte woontoestanden in de kleinere omringende 
plaatsen, en ook Eberstadt verklaart deze mening te 

*) Voorstel van Prof. . Petersen en Prof. Eberstadt. 

zijn toegedaan. Belangrijk was het nu geweest dit Am-
sterdam-Zaandam geval eens nader  te onderzoeken, 
en het valt te betreuren, dat Eberstadt Zaandam niet 
in de ri j  der  te onderzoeken steden heeft opgenomen. 

e vergelijking met g geeft wel enige aanwij-
zing, dat Eberstadt juist gezien heeft; een bewijs kan 
slechts geleverd worden door  een nauwkeurig onder-
zoek van de Zaandamse kleinwoningen. 
Nu Eberstadt dit nagelaten heeft blijven nog tal van 
veronderstellingen toepasselik o. a. deze, dat de arbei-
ders geregeld werk vinden in Amsterdam en slechts 
tijdeli k naar  Zaandam trekken, waar  de hoeveelheid 
werk aan grote schommelingen onderhevig is. 
Eberstadt besluit: h wir d man in der  Vorliebe des 
Arbeiter s fur  das Groszstadtleben durchaus nicht die 
wesentliche oder  entscheidende Ursache für  dieses 
Verhaltni s suchen dürfen, sondern vielmehr  den Stand 
des Wohnungswesens dafür  verantwortlic h machen 
und daraus die ernste g entnehmen an den 
Einrichtingen der  Bodenpolitik zu arbeiten."  Een goede 
grondpolitiek is het effektrijkst e middel voor  het decen-
traliserend wonen! 

Eberstadt konstateert met vreugde, dat er  een kentering 
in Amsterdam is gekomen wat betreft de volkshuis-
vesting. j  noemt de woningen van Eigen , ge-
bouwd door , en die van de AlgemeeneWoning-
bouwvereeniging, gebouwd door  Berlage. e wonin-
gen staan te midden van vier  verdiepingshuizen op 
grond, die niet voor  een vlakke bebouwing bestemd 
was. Onder deze bezwarende omstandigheden hebben 
de architecten weten te bouwen met een sluitende ex-
ploitatierekening. 

e twee gevallen bewijzen zeker, dat men niet te 
spoedig aan een noodzakelikheid van hoge woonhuizen 
of van huurkazernes hoeft te denken (de prij s van den 
grond mag op ƒ 20, gesteld worden), maar  voor  de 
superioriteit ten opzichte van de hoge bouw of ten op-
zichte van de huurkazerne bewijzen ze nog niets. t 
hierover  nog verschil van opvatting kan bestaan, komt 
niet in de gedachten van Eberstadt op. s het 
eigen kleine woonhuis is het ideaal, en slechts noodge-
drongen gaat men tot slechtere woonhuisvormen over. 
Eberstadt zegt bijvoorbeeld over  Eigen d spre-
kend, dat het bouwblok veel weg heeft van de vroe-
gere woonhofjes met dit verschil, dat de gevels naar 
de straat toegekeerd zijn. Tegenover  moderne bouw-
verenigingswoningen hoeft het nauweliks naar  voren 
geschoven te worden, dat zo'n tuinhof omgeven door 
tweeverdiepingenhuizen den voorkeur  verdient boven 
binnenhoven, die door  vierverdiepingenhuizen om-
geven zijn en welke bovendien weinig rustig zullen 
zijn door  de dichtere bevolking. e Eberstadtse ge-
volgtrekkingen zijn evenwel zeer  tendenzieus. We moe-
ten twee gevallen nemen, die met elkaar  te vergelijken 
zijnen niet dezen bouw stellen tegenover  een veel slech-
teren, waardoor  het pleit gemakkelik te winnen is. Wi l 
men eerlik de twee woonwijzen tegen elkaar  uitwegen, 
dan moet men als volgt te werk gaan : we brengen het-
zelfde aantal mensen onder  in vierverdiepingenbouw, 
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dan zullen we bemerken: een vergroting van de vrij e 
grond, een vermindering van lawaai, een vermindering 
der  kosten. n begrijpe mij  goed, ik wil niet bewe-
ren, dat het onderhavige geval van de Eigenhaard 
woningen te verbeteren ware door  een hoge bebou-
wing, maar  alleen, dat de algemene konklusies, die 
Eberhardt meent uit dit voorbeeld te mogen trekken, 
in hun algemeenheid onjuist zijn. 
Stel er  werden meerdere zulke bouwkomplexen naast 
elkaar  ontworpen, dan zou de mogelikheid reeds groot 
zijn, door  een systeem van hoge randbebouwing en lage 
middenbouw een sociaal-ekonomies betere bebouwing 
te verkrijgen met meer  open ruimt e en geringere kosten. 
Eberstadt zegt, dat er  velen zijn, die de vele-verdiepin-
gen bouw in Amsterdam toeschrijven aan de hoge on-
kosten van fundering, maar  de woningen van Eigen 

d hebben hem aangetoond, dat ook deze bewe-
rin g geen steek houdt, want voor  de lage Eigen -
woningen was maar  een éénrijigepaalfunderingen nodig 
terwij l voor  hogere woonhuizen twee paalrijen nodig 
zijn. e vraag blijf t nog bestaan of de funderingskosten 
per woning minder  zijn. r  toegegeven dat dit zo is, 
dan is door  dit biezondere geval de statistiek nog niet 
veranderd, waaruit we kunnen leren, dat de kosten per 

 dalen naarmate het gebouw in hoogte toeneemt. 
(Eberstadt zoekt immers naar  het typiese,.niet naar  het 
biezondere maar  naar  het algemeen bruikbare). 

t gevolg van de brede woonstraten is volgens Eber-
hardt grote straatonkosten, dure grond, meer  wonin-
genhuizen met ingewikkelde platte-gronden, waardoor 
veel ruimt e onnuttig verknoeid wordt en het aantal bij -
ruimten percentsgewijze toeneemt. Ook deze bewe-
ringen zijn niet geheel neutraal. e slechte platte gron-
den zijn dikwijl s ontworpen door  onkundige bouwers. 

t meerwoningenhuis heeft veel bij  ruimten,omdat men 
hier  in d vooriedere woning een afzonderliken in-
gang wenst. e typiese huurkazerne kan dikwijl s 
niet goed ontworpen worden, omdat de bouwverorde-
ningen dit systeem tegenwerken. 

Evenals de woninghervormers mildere voorschriften 
wensen voor  de lage bouw, omdat de zware konstruk-
ties daarvoor  geen zin hebben, zo zouden ook de voor-
standers van het gemeenschappelik wonen in grote 
woonhotels, voorzien van de nieuwste techniese inrich -
tingen met typiese gemeenschappelike instellingen 
(keuken, bad, waskeuken), moeten trachten de voor  de 
huurkazerne hinderlik e bepalingen uit de bouwveror-
deningen te lichten. 

r  deze kleine bespreking heb ik willen wijzen op 
het persoonlike element, dat sterk in dit boek aanwezig 
is, zonder  in het minst te kort te willen doen aan de 
grote verdiensten van Eberstadt. "Wanneer  men door 
deze studie een juist inzicht wil krijgen in de volkshuis-
vesting in Nederland, moet men de zienswijze van Eber-
stadt mede in aanmerking nemen. Onder  de afbeeldin-
gen van belangrijke moderne arbeiderswoningen vindt 
men werk van Berlage, n en Stapensea. 
Niet genoeg kan echter  deze nieuwe uitgave aan ieder 
aanbevolen worden. F. J. . . 
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T . 
ij  ontvingen van de j t Park 
Zorgvliet "  een map, bevattende een platte-
grond van n g en Scheveningen, een 
2-tal kaarten betreffende het bouwplan van 

het park, een aantal kiekjes in het park en van aldaar 
gebouwde villa's, benevens een beschrijving van het 
park, waarin zijn historie en bijzonderheden over  het 
bouwplan, de bebouwing enz. gegeven worden. 

e . was zoo welwillend eenige cliché's van de afge-
beelde villa' s aan het B. "Weekblad ter  leen af te staan. 

t park Zorgvliet is, zoowel wat betreft zijn plan van 
bebouwing als de architectonische waarde der  villa's, 
die er  reeds zijn gebouwd, een nadere studie zeer  zeker 
waard. "Wi j  zullen hierop echter  nu niet ingaan, hopen-
de later  gelegenheid te vinden een en ander  meer 
kritisc h te beschouwen. 

Voorloopig zij  hier  het een en ander  uit de historische 
beschrijving medegedeeld: 
..Aan de door  den r  Th. n samengestelde be-
schijving van ..Zorgvliet, Buitenrust en " 
(Amsterdam, j  ..Elsevier") ont-
leenen wij  het volgende : 
Om zich in de nabijheid van 's-Gravenhage een buiten-
verblij f te stichten, kocht Jacob Cats, in 1643 dri e mor-
gen een honderd vijf-en-negentig roeden lands en eenige 
woeste gronden, gelegen benoorden n , achter-
eenvolgens voor  4000 ponden en 3000 gulden. 
Cats was toen reeds 65 jaar  oud, maar  hij  was, zegt 

, „een ondernemend en practisch man. t ligt 
dus voor  de hand dat het ontginnen van woeste duin-
gronden voor  een dergelijk man een aantrekkelijk e zaak 
moest zijn" . 

n 1652 liet hij  op „Zorgvliet "  het nu nog daar  aanwe-
zige, thans door . A. E. . Goekoop bewoonde, huis 
bouwen. 
Toen Cats in 1660 in den ouderdom van 82 jaren over-
leed, werd „Zorgvliet "  geschat op f 12.000. en toebe-
deeld aan zijn tweede dochter, Elisabeth, vrouwe van 
Carnisse. 

r  de kleinkinderen en achterkleinkinderen van Cats, 
werd „Zorgvliet" , waarvan de oppervlakte toen 4 mor-
gen bedroeg, in 1675 voor  f 21.000. verkocht aan den 

r s "Wille m Bentinck, eerste r  van 
Prins Willem , die het Park volgens den toen gebrui-
kelijken stijl e deed aanleggen. 
n 1709 werd „Zorgvliet "  toebedeeld aan "Wille m Ben-

tinck, r  Van n (minderjarig e zoon uit het 
tweede huwelijk van s "Wille m Bentinck). e liet 
den aanleg van het park wijzigen naar  Engelsche ma-
nier. Zij n kleinzoon "Wille m Gustaaf Frederik, Baljuw 
en t van 's-Gravenhage, werd in 1774 eige-
naar  van het landgoed. 

„Zorgvliet "  werd door  hem niet bewoond en kwam in 
verval; het werd in 1819 gerechtelijk verkocht wegens 
het niet behoorlijk voldoen van de rente van een op het 
landgoed gevestigde hypotheek van f 30.000. en toe-
gewezen aan den Procureur  Bastiaan Seebregt die het 
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hoogste bod, f 25.200.— had gedaan. j  had het even-
wel gekocht voor w Wachter, de houdster  van 
de hypotheek. Na haar  overlijden in 1831 kwam .Zorg-
vliet"  voorloopig in handen van Jhr. Jan de la Basse-
cour  Caan, van wien het in 1837 door  den toenmaligen 
Prins van Oranje, later g Willem , in eigendom 
werd overgenomen voor  f 52.000.—. 

e g vergrootte-Zorgvliet"  met uitgestrekte gron-
den onder n en n g gelegen, waartoe 
ook de Gemeenteraad van 's-Gravenhage n 
vestigt hierop de aandacht welwillend medewerkte. 
Na 's s overlijden, in 1849, werd n Anna 
Paulowna, voor  rui m f 350.000. eigenares van de ge-
heele bezitting, die later  werd toebedeeld aan haar 
dochter  Prinses Sophie, gehuwd met den Groothertog 
Van Saxen-Weimar. 

r n Anna Paulowna en de Groothertogin, 
werden van het toen ongeveer  600 n opper-
vlakte beslaande bezittingen, dat inmiddels door  de 
voor  's-Gravenhage buitengewoon gunstige tijdsomstan-
digheden, zeer  belangrijk in waarde was toegenomen, 
verschillende gedeelten (te zamen rui m 265 ) 
voor  rui m f2.100.000. verkocht. Aan de Gemeente 
's-Gravenhage werd de voor  het waterververschings-
kanaal benoodigde grond gratis afgestaan. 

t park „Zorgvliet "  ter  grootte van  90 , 
werd gekocht door  de j t Park Zorg-
vliet" . e gronden in den Segbroekpolder  ter  grootte 
van  234 , werden gekocht door  de -
schappij ; van het eigenlijke park .Zorg-
vliet"  verkocht zij  het middengedeelte met het huis van 
Cats aan . A. E. . Goekoop, die het thans bewoont, 
terwij l het voormalig paleis Buitenrust met aangren-
zend park, dat met .Zorgvliet"  één geheel uitmaakte, 
aan de Carnegie-stichting werd verkocht voor  den bouw 
van het Vredespaleis. 

e j t Park Zorgvliet"  behield voor 
zich de overblijvende gronden met fraaie waterpartijen 
en boomgroepen, liggende rondom het aan . Goekoop 
verkochte gedeelte. 
n het inmiddels ontworpen uitbreidingsplan van 

's-Gravenhage zijn de terreinen van .Zorgvliet"  aan-
gewezen als Villapark . 

n aanvankelijk sommigen meenen, dat er  niet 
genoeg belangstelling voor  het bouwen van villa' s zou 
bestaan, zoo hebben de vele aanvragen van binnen en 
buiten de stad wonende gegadigden doen besluiten de 
exploitatie van een villapar k te aanvaarden. 
Na langdurige onderhandelingen werd in het begin 1912 
in hoofdzaak overeenstemming met de Gemeente ver-
kregen over  het villaparkplan , oorspronkelijk voorge-
steld door  den heer  Z. , Architect te's-Gravenhage 
mét medewerking en volgens de beginselen van Prof. 

. . l , r  aan de Technische 
l te Aken. 

Ten slotte zij  nog medegedeeld, dat de j 
eene Commissie in het leven heeft geroepen, bestaande 
uit de heeren i Evers, r  in de Archi -

tectuur  aan de Technische l te ; . E. 
C. , C. B. , r  en J. g 
B. , aan wiens oordeel alle geprojecteerde villa' s 
onderworpen worden om te voorkomen, dat er  in het 
park gebouwen zouden verrijzen, die het aesthetisch 
aanzien zouden schaden. J- G. 

, E
VA N GEBOUWEN. 

ver  dit onderwerp heeft Prof. J. A. van der s ge-
sproken op het Nederlandsen Congres voor  open-
bare gezondheidsregeling, dat 12 en 13 Juni te -
trich t is gehouden. 

e N. . Ct. bericht hierover: 
Sedert eenige jaren, zeide prof. v. d. , laat ik geen gelegen-
heid voorbijgaan om dit onderwerp mondeling of schriftelij k 
voor  leeken te behandelen. t vraagstuk is betrekkelij k een-
voudig en voor  elkeen begrijpelij k te maken. h zóó een-
voudig is het niet, dat de bouwers het over  't hoofd mogen zien. 

e meesten hunner  doen dit en bouwen zoodoende duur  en 
slecht, en niet zelden gebeurt dit in overeenstemming met de 
van overheidswege uitgevaardigde voorschriften en verorde-
ningen. 
Wij  leven in een vochtig klimaat en op een vochtigen bodem, en 
op rekening daarvan wordt gewoonlijk de vochtigheid van 
woningen en andere gebouwen geboekt. k wil trachten u in 
korten woorden te overtuigen, dat de schuld bij  de bouwers 
moet gezocht worden. 

l is een deegachtige stof, die de eigenschap bezit van na 
korter  of langer  tij d vast te worden of te versteenen en één ge-
heel te vormen met steenen, die er  mede vermetseld worden, 
een geheel, dat meer  of minder  weerstand biedt aan moker  en 
breekbeitel. 
't s een fout van de bouwers, dat zij  dien weerstand als eenigen 
maatstaf nemen voor  de deugdelijkheid van de mortel. 

e bestanddeelen van de mortel zijn drie-of vierderlei: 1. een 
bindmiddel; 2. water  om dit tot deeg of pap te maken ; 3. zand 
om het krimpen van dit deeg tegen te gaan ; als 4e bestanddeel 
kan daar  een hydraulische toeslag bijkomen. 

t bindmiddel kan van verschillenden aard zijn ; meest is het 
kalk of van kalkachtigen aard. 

k kan op tweeërlei wijze versteenen: 1. door  opneming van 
koolzuur  uit den dampkrin g en vorming van koolzure kalk en 
2. door  binding van water  en vorming van kiezelzure kalk. , 
die alleen door  opneming van koolzuur  kan versteenen, wordt 
vette of luchtkalk genoemd. . die met water  versteent, heet 
hydraulische of waterkalk. 
Op koolzuurverharding valt weinig of uiet te rekenen, doordien 
het laagje koolzure kalk. dat aan de oppervlakte ontstaat, den 
toegang voor  de lucht tot het binnenste van de mortel bemoei-
lijkt . l van luchtkalk en zand is dus een slechte mortel. 
Voor  het ontstaan van koolzure kalk is de tusschenkomst van 
water  noodig. d stoken om een nieuwe woning droog te 
krijgen , is dus in geen geval raadzaam. 

t is een dwaalbegrip van vele bouwers, dat hydraulische kalk 
alleen onder  water  versteent Zij  versteent met het water, waar-
mede zij  tot deeg is gemaakt, niet met het water  er  omheen. 

e graad van hydraulicitei t der  waterkalk hangt af van haar 
gehalte aan hydraule actoren (kiezelzuur. aluinaarde en ijzer-
oxyde). Portland-cement is de meest hydraulische kalk van alle. 

, die weinig of niet hydraulisch is, kan hydraulisch gemaakt 
worden door  vermenging met hydraulische toeslagen, d. z. 
poedervormige stoffen, die uit kiezelzuur, aluinaarde en ijzer-
oxyde bestaan (tras, gemalen tufsteen, poeder  van gebrande 
klei enz.). 

Op zich zelf, d.i. zonder  vermenging niet kalk, versteenen de 
hydraulische toeslagen met water  niet. Zij  zijn op zich zelf onge-
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Groep van vier  heerenhuizèn aan het , No. 
prijs , groot ƒ 1500. Architect Joh. s Jr. 

28, 29, 30 en 31, te 's Gravenhage, bekroond met den eersten 

voelig voor  water. e fijner  de hydraulische toeslag gemalen 
en hoe inniger  hij  met de kalk vermengd is, hoe beter  hij  aan zijn 
bestemming zal voldoen. t verdient daarom aanbeveling, 
beide stoffen dooreen te malen. Een in gepaste verhouding door-
eengemalen mengsel van schelpkalk en tras wordt sedert eenige 
jaren te Briell e en te n met goed gevolg in den handel ge-
bracht onder  de benaming van schelpkalktrasmeel. 
Schelpkalk is op zich zelf reeds een weinig hydraulisch; mortel 
van één deel gemalen schelpkalk op drie deelen zand is een 
goedkoope en goede mortel voor  binnen en buitenmuren van 
woningen, poreus genoeg om samenwerking van koolzuur- en 
hydraulische verharding mogelijk te maken. 

Schelpkalktrasmeel, in de verhouding van 1 : 3 met zand ver-
mengd, geeft in korten tij d vaster  en droger  metselwerk. 
Ouder gewoonte wordt te onzent groote waarde gehecht aan 
een trasraam tegen het optrekken van vocht uit den bodem. n 
stelt het samen uit eenige lagen klinker s in sterke mortel, half in, 
half boven den grond. Ten einde het trasraam waterdicht te 
maken, voegt men weinig en soms geen zand aan de mortel toe 
Zulk e mortels krimpen en barsten in de lucht, de voegen raken 
los en in hun onkunde bereiken de bouwers reeds daardoor  juist 
het tegendeel er  mede van hetgeen zij  beoogen. h het kwaad 
wordt nog zeer  verergerd door  de overmaat van kalk, die zij 
gewoon zijn te verwerken. Overmaat van kalk is niet hetzelfde 
als gebrek aan zand. l van 1 cement, 2 kalk, 10 zand is b.v. 
schraal genoeg om niet stuk te krimpen, doch de met het cement 
vermengde kalk is niet toegankelijk voor  koolzuur; bovendien 
houdt zij  de cementdeeltjes van elkaar  verwijderd , en doet daar-
door  afbreuk aan de hydraulische verharding. Gelijke uitwer-
king heeft een overmaat van kalk in trasmortel. 
Onversteende kalk laat moeilijk water  los; wellicht neemt zij 
water  uit de lucht op ; hoe grooter  de hoeveelheid kalk, die niet 
kan versteenen, hoe vochtiger  de muren en hoe meer  zij  door-
regenen. 

k zijn mij  gevallen vermeld van huizen, die men 
droger  gemaakt had, door  de er  in aanwezige dikke lagen plei-
stermortel van vette kalk af te bikken en een nieuwe bepleiste-
rin g met schelpkalkmortel aan te brengen. 
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Een ongeloof elijke overmaat van kalk wordt menigmaal met een 
weinig zand en wat cement in opgaande muren verwerkt. Soms 
is de hardheid in weerwil van de neiging tot water  opnemen 
tamelijk groot; dan denkt de bouwer, dat zijn werk goed is. 
Soms echter  kan men na 25 jaren nog een mes tot aan het heft 
in de voegen steken. 

n van huismuren is een zeer  algemeen gebrek, 't s 
een dwaling, te meenen, dat dit aan de steen ligt. e oorzaak is 
— behalve niet vol metselen de samenstelling van de mortel, 
die krimpscheuren, losraken van voegen en opnemen van water 
door  de onversteende kalk veroorzaakt, dat door  den wind naar 
binnen wordt gestuwd. 

e verkeerde samenstelling van de mortel, vooral van die van 
het trasraam, heeft nog andere verschijnselen ten gevolge, die 
wel te voorkomen, maar  nog niet geheel en al te verklaren zijn : 
muuruitslag en afschilfering. Overal, waar  inwatering en op-
trekken van water  uit den bodem plaats heeft, nemen wij  die 
verschijnselen waar  ; zeer  algemeen o.a. onmiddellij k boven het 
trasraam, waar  het optrekken door  de vensterdorpels gestuit 
wordt. Zij  zijn het beste bewijs voor  de verkeerde uitwerkin g 
van trasramen van kalkrijke , zand-arme of zandlooze mortels. 

e meest gebruikelijk e bindmiddel is tegenwoordig Portland-
cement, aangelengd met kalk. Nu bevat P.-c. zelf reeds een over-
maat van kalk of het laat tijdens het versteenen kalk vrij . die, 
om goed metselwerk te verkrijgen , door  bijmenging van hydrau-
lischen toeslag (tras) behoort vastgelegd te worden. P.-c. mag op 
zich zelf in de lucht met niet minder  dan 2'/-, liefst niet minder 
dan 3 deelen zand op één deel cement verwerkt worden. 

s voor  trasraam van voldoende dichtheid tegen het op-
trekken van water  zijn: 
1 P.-c, 1 tras, 4 tot 4'/a zand. 
1 schelpkalktrasmeel, 2 tot 2'/s zand. 
1 schelpkalk, tras, li/u tot 2 zand. 
1 vette steenkalk *), 1' > tras, 2'  tot 3 zand. 

r  mortels mogen in de lucht niet verwerkt worden, omdat 
zij  krimpen, barsten en ten deele loslaten. e voegen 

*) Poeder. 

nemen dikwijl s scherven van de steen mede, ten be-
wijze dat de aanhechting aan de steen plaatselijk 
grooter  was dan de vastheid van de steen. 
Voor  het keeren van optrekkend vocht wordt 
geen zoodanige waterdichtheid vereischt als voor 
een regenbak of een kelder  in grondwater, die aan 
waterdruk hebben weerstand te bieden. 

h buitendien houde men wel in het oog, dat vol-
strekte waterdichtheid bij  metselwerk en mortels 
niet bestaat. Wat wij  gewoon zijn zoo te noemen, 
is een vorm van capillariteit , haarbuisjeswerking. 
Een waterkeerende muur  is te vergelijken met een 
spons, een kleidijk , een met modder  gevulden kist-
dam, die, zelf met water  verzadigd, aan zekeren 
waterdruk weerstand bieden. n beginsel is het 
eenige verschil, dat in de mortel het bindmiddel 
een deel van het water  vastlegt, m.a.w. er  mede 
verhardt . 

n het waterkeerende deeg ingesloten en er  mede 
omringd zand doet geen afbreuk aan het waterkee-
rend vermogen. Alleen dan. wanneer  het zand in 
zoodanige hoeveelheid inde mortel voorhanden is, 
dat tusschen de zandkorrels kanalen open blijven, 
gaat het water  er  doorheen. 
Ten slotte wil ik nog een eigenschap van versteend 
P.-c. vermelden, waarop eerst in den laatsten tij d 
mij n aandacht gevestigd is geworden: zijn bijzon-
der  geringe soortelijke warmte. e opmerking geldt 
niet voor  poreuze, d.i. veel lucht bevattende, uit 
stampmortel vervaardigde metselsteen.) -
men, geplant tegen schuttingen van gewapend be-
ton, sterven, omdat de schutting geen zonnewarmte 
opneemt, en dus ook niet uitstraalt ; woonkamers, 
waarvan de wanden geheel of gedeeltelijk met ce-
ment bepleisterd zijn, laten zich niet warm stoken, 
doordat het vocht uit de lucht op het koude opper-
vlak der  cementbepleistering neerslaat en telkens 
opnieuw tot verdamping gebracht moet worden; 
huizen van gewapend beton als dat te Santpoort zijn om die 
reden onbewoonbaar. 

r  mijn voorschriften te volgen, aldus besloot sp., zullen de 
bouwers beter  en tevens goedkooper  werken, dan zij  thans 
meestal doen. 

Gebouw der  N. V. Electrische j r  et Emergo"  aan de Amalia 
van Solmsstraat No. 2 en 4 te s Gravenhage. Bekroond met een eerste 
premie, groot ƒ 1000. Architecten: G. W. Fikker t en C. W. . van den 
Elshoudt. 
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uit-e jur y voor  het t heeft 27 Juli j.1. 
spraak gedaan over  de ingekomen ontwerpen. 

n waren 25 ontwerpen onder  de motto's. 
Camera Obscura CO.; Camera Obscura ; Schets; Beets; -
mage ; ; ; Tan ;' ; A.B.C.; Anonymus 3; Eenvoud ; 
Vrede en liefde; Pieter  Stastok; Weerspiegeling; Nederland; 
Aristolochia Clematitus; ; Polyantha; r  omnia 
vincit ; a ruit ; Baksteen en terracotta; ; Start; Wit 
Groen. 

t algemeene stemmen werd door  de jur y met den eersten prij s 
groot f 1000 bekroond de beeldhouwer J. Bronner  te , 
welke zijn werk onder  motto „Holland"  inzond. 

e tweede en derde prij s werden niet uitgereikt, doch de inzen-
dingen onder  de motto's Camera Obscura  en f ontvingen 
elk f 300, eveneens met algemeene stemmen der  juryleden. 

e jur y bestond uit de heeren . P. C. de Bazel, Prof. . A. J. 
der n J. g . Jac. van , . s da 
Costa, Prof. A. N. . Ode en d A. Springer. 

J. B. VA N . 

Secretaris, Jury en

Aan den  van Beheer der „Algemeene s-Graven-
haagsche Bouwgrondmaatschappij. 

Weledelgeboren Heeren. 
e jur y in den door  U uitgeschreven gevelwedstrijd voor  het 

tweede honderdtal gebouwen, samengesteld uit de onderge-
teekenden : 

. E. C. l c. b. i., J. , b. i., . P. Berlage Nzn., W. 
t Czn. en E. F. Ehnle. — waarvan de eerste twee door 

Uw Bestuur  werden aangewezen en de laatste drie door  de in-
zenders, heeft de eer  U hierbij  haar  rapport toe te zenden. 

e jur y kwam bijeen op g 9 Juni j . 1. in een woonhuis aan 
de t no. 2. waarvan de benedenkamers tot 
tijdelij k bureau waren ingericht, alwaar  de teekeningen, photo's 
en verdere bescheiden waren tentoongesteld. r  20 deelne-
mers was met 32 inzendingen aan den wedstrijd deelgenomen. 
Nadat alle stukken waren gezien en aan een nauwkeurig onder-
zoek onderworpen, werd overgegaan tot een beschouwing der 
gebouwen in de werkelijkheid . 
Op deze rondwandeling werd een totaalindruk verkregen van 
den geheelen nieuwen aanbouw in dit stadsgedeelte en kon in-
zonderheid aandacht worden geschonken aan de gebouwen, 
door  de inzenders ontworpen. 

a werd teruggegaan naar  het „bureau"  en werden de tee-
keningen. afbeeldingen en alle bijbehoorende gegevens op nieuw 
aan een vergelijkend onderzoek onderworpen, waardoor  de jur y 
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Groep van 2 heerenhuizen en van 2 beneden- en bovenhuizen aan de Charlotte de 
Bourbonstraat. No. 11, 13, 15. 17, 19 en 21 te.'s Gravenhage. Bekroond met een tweede 
premie, groot ƒ 200. Architect . Stoffels. 

tot het besluit kwam aan Uw Bestuur  het onderstaande voorstel 
te doen, naar  aanleiding van de volgende overwegingen. 

t valt niet te ontkennen dat in den laatste jaren een vri j  alge-
meen streven is waar  te nemen om al wat er  gebouwd wordt 
beter  architectonisch te verzorgen dan vroeger  geschiedde. t 
het uitschrijven van gevelwedstrijden aan dat streven ten goede 
komt, is te begrijpen en dankbaar  te erkennen. 

t groote waardeering voor  de onbekrompen wijze, waarop 
Uw Bestuur  prij s en premien heeft uitgeloofd en waardoor, 
naast de behartiging der  belangen Uwer , door  U 
wordt medegewerkt aan het bevorderen der  Bouwkunst, moet 
de jur y U als hare overtuiging mededeelen dat de belooningen 
wel wat hoog werden gesteld en dat, gelet op de inzendingen, 
deze niet voor  de volle uitgeloofde bekroningen in aanmerking 
kunnen komen. 

r  nu bij  Uwe bepalingen voor  den wedstrijd aan de jur y de 
gelegenheid werd gegeven op gemotiveerde gronden een voor-
stel tot splitsing der  belooningen te doen, zoo meent zij  U hierbij 
te mogen adviseeren om toe te kennen de volgende onderschei-
dingen : 
een prijs van f1500. 
een eerste premie van .. 1000. 
en drie tweede-premien, elk van ƒ 200 .. 600. 

Tezamen f3100. 
en die belooningen voor  de aanstonds te noemen inzendingen te 
bestemmen. 

t ligt niet in de bedoeling der  jur y over  elk der  32 inzendingen 
afzonderlijk iets te zeggen ; zij  meende dit om verschillende re-
denen achterwege te moeten laten. r  wel meent de jur y goed 
te doen de vij f uitverkozen ontwerpen in dit rapport nader  te 
bespreken om daarmede te doen uitkomen waarom zij  naar  vo-
ren traden en tot belooning werden voorgedragen. 
n verband met het voorgaande omtrent de verdeeling der  uit 

te reiken gelden, heeft de jur y de eer  U voor  te stellen de beloo-
ningen toe te kennen aan de hier  achter  genoemde personen 
voor  hunne respectieve ontwerpen ; te weten : 
lo. Een prijs van ƒ 1500. aan den heer  Joh. s Jr. voor 
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zijn ontwerp van een groep van vier 
heerenhuizen aan het -
Colignyplein, nos. 28, 29, 30 en 31. 

2o. Een eerste-premie van ƒ 1000. 
aan de heeren G. W. Fikker t en C. 
W. . van den Elshoudt, voor  hun 
ontwerp van het gebouw der  N.V. 
Electrische j  el 

 aau de Amalia-van-Solms-
straat, nos. 2 en 4. 

3o. Een tweede-premie van ƒ 200.— 
aan den heer  J. . . voor  zijn 
ontwerp van vill a  aan de 

t n<> 1, hoek der 
n t en hoek v/h. 

. 

4". Een tweedepremie van f 200. 
aan den heer . Stoffels, voor  zijn 
ontwerp van een groep van twee 
heerenhuizen en twee beneden- en 
bovenhuizen met tusschenbouw, aan 
de Charlotte-de-Bourbonstraat nos. 
11,13,15/17 en 19/21. 

5°. Een tweede-premie van f 200. aan 
den heer . A. . de Wolf voor  zijn 
ontwerp van een heereuhuis aan de 
Juliana-van-Stolberglaan no. 49. 

Bespreking der  bovengenoemde 
ontwerpen. 
1°. t ontwerp, een baksteenbouw, 

waarin de raam- en deuropeningen nog al flink met hout zijn 
omgeven en waarbij  die houten geraamten op vele plaatsen be-
langrijk e functien vervullen, is zeer  geslaagd. e groep geeft 
bij  voldoende afwisseling der  gevels onderling, een rustig en 
goed geheel. 
Waar het voor  den totaal-indruk niet zou geschaad hebben, als 
het met leien gedekte dak over  de twee huizen in het midden 
recht ware doorgetrokken, zoo valt hiervan te zeggen dat, met 
het oog op de indeeling, betere kamers op de zolderverdieping 
zijn verkregen door  het vormen der  beide topgevels en dat de 
verdeeling der  groep in afzonderlijke woonhuizen hiermede 
beter  is uitgesproken. e torenvormige uitbouwen aan de beide 
uiterste huizen, hoewel de spitsen wat zwaar  doen, werken veel 
mede tot het goede van het geheel. 

e omtrek, het geheele beeld, is zeer  aangenaam en maakt dat 
de overgang aldaar, van het plein naar twee straten, welke nog 
al moeilijk was, op goede wijze is bereikt. 
Bij  het bebouwen van pleinen en straten zou het aanbeveling 
verdienen de ontwerpen in één karakter  te leiden en, met be-
houd van alle gepaste afwisseling, met meer  onderling overleg 
te handelen ten opzichte van de aansluiting van afzonderlijke 
huizen, in plaats van reeksen huizen, van allerlei uiting en op-
vatting, gedachteloos naast elkander  te plaatsen, zooals thans 
meermalen plaats heeft. 
n dit verband kan op de hier  behandelde groep van vier  huizen 

als op een goed voorbeeld gewezen worden. 

2». t gebouw heeft een strengen, eenvoudigen gevel, welke 
goed aandoet. t is een gevel van grijzen baksteen spaarzaam 
met bergsteen afgewisseld. e krachtige groote halfcirkelbogen 
der beide benedenvensters, met de daarnaast en daartusschen 
staande drie ingangen, geven met de zich daarboven bevin-
dende zes gelijke kleinere lichtvensters,in twee groepen elk van 
drie, een goede verdeeling van den gevel; terwij l de horizontale 
afsluiting aan de ééne zijde en de topgevel aan de andere zijde, 
waarin een venster, gelijk aan voornoemde zes vensters, mede-' 
werken om het rustig geheel te voltooien. Ofschoon, bij  de 
strenge opvatting van het geheel, enkele détails wel eenvou-
diger  waren te behandelen geweest, zoo is dit een verdien-

stelijk ontwerp te noemen; ook de algemeene kleur  is 
goed. 

3°. Vill a  in hoofdzaak van baksteen gebouwd, 
maar  hier  en daar  afgewisseld door  getimmerten en hoo-
gere en lagere dakvlakken, met pannen afgedekt, trekt 
voornamelijk aan als men haar  beschouwt van af het 

. n doet het geheel het beste en 
komen gunstige verhoudingen in de verdeeling der  gevels 
goed uit; van andere punten af gezien is de aanblik niet 
zoo gunstig. t gebouw is door  een kleinen tuin omgeven, 
zoodat het hekwerkje op steenen voet ter  afscheiding van 
de straten, op eenige plaatsen nog al dicht bij  de gevels 
komt, hetgeen voor  het villa-karakte r  niet bevorderlij k 
is. — t geheel heeft echter  wél verdienste en zoo kwam 
het voor  een der  tweede-premien in aanmerking. 

4". e groep bevat twee geheele huizen en twee bene-
den- en bovenwoningen met tusschenbouw. Zij n de eerste 
twee van matige breedte, de andere hebben, in hun type, 
een gunstiger  breedte-maat. 

e houten erkerbouw aan de eerste en tweede verdie-
ping van den tusschenbouw, hoewel bescheiden van voor-
sprong, doet wat zwaar  aan en indien deze voor  de 
tweede verdieping had kunnen ontbeerd worden, zou 
een balkon daar  ter  plaatse, op den ondersten erker, 
meer  tot rust van den geheelen gevel hebben bijgedragen. 
Overigens heeft deze baksteenbouw, ook wat kleurver-
deeling aangaat, veel goeds en mag deze groep onder  de 
verdienstelijke worden gerekend, zoodat dit ontwerp een 
tweede-premie verwierf. 

5". l deze gevel, van baksteen en bergsteen opge-
trokken, bij  eersten indruk , zich niet veel van andere 
dergelijke gevels onderscheidt, zoo is er  in de onderdeden 
wel een en ander  aan te wijzen, dat meer  de aandacht 
trekt . 

e verdeeling van den gevel op den beganen grond, twee 
vensters in het midden der  voorkamer, ter  wederzijden 
een afschuining met venster, en daarboven de gevel weder 
op het vlak in de rooilij n doorgetrokken en boven de be-
schreven benedenpartij  van een erkerbouw voorzien, 
doet zeer  goed. 

e teruggelegen ingang, met stoepje, is goed in het geheel 
verzorgd, het venster  daarboven t hierboven 
het dakschild met gootlijst en dakvenster  aanwezig is, en 
voor  het overige en grootere deel de gevel boven den 
erkerbouw flink hoog is opgetrokken en van vensters 
voorzien, in plaats van het dakschild te laten doorgaan, — is 
met elkander  oorzaak dat een grooter  geheel werd verkregen, 
te meer  daar  hier  geen topgevel werd gebouwd, maar  tot af-
sluiting een gootlijst, geflankeerd door  verhoogde penanten, 
werd aangebracht, waarbij  de zolderkamer in aanzien won. 

r  het hoekpenant naast het dakvenster  op te trekken werd 
een goeden overgang tusschen den voorgevel en den zijgevel 
verkregen, hetgeen tevens ten goede kwam aan de ontmoeting 
der dakschilden. e algemeene kleur  van dit ontwerp doet 
aangenaam aan, het verwierf een tweede-premie. 

Aangezien de algemeene beschouwing over  de inzendingen 
vooraf ging en het besluit der  Jury, met daaraan verbonden 
voorstel, werd medegedeeld, acht de jur y hare taak thans 
volbracht en wenscht zij  te eindigen met nogmaals hare waar-
deering uit te spreken voor  Uw Bestuur  voor  het uitschrijven 
von dezen tweeden gevelwedstrijd, 
's Gravenhage, 18 Juni 1914. 

e Ju ry : 
(w. g ) . P. E NZN . 

.. .. W. T CZN . 

„  .. . E . C. . 

„  „  J. . 

., ,. E . F. . 

s aan de Juliana van Stolberglaan No. 49 te's Gravenhage. 
Bekroond met een tweede premie groot ƒ 200. Architect . A. . 
de Wolf. 

e heeren , Fikker t en van den Elshoudt, Stoffels en 
de Wolf hebben, op verzoek van de redactie van het Bouwk. 
Weekblad, een photo van hun bekroonden gevel of gevels, ter 
reproductie beschikbaar  gesteld. Gaarne betuigt de e 
hiervoor  haren hartelijken dank. 

e heer s gaf nog eenige nadere toelichting, die wij  hier-
onder  laten volgen : 
„Aangezocht door  die N.V. om een ontwerp te maken voor  een 
moeilijk e hoekoplossing van plein op straat, en wel omdat ik 
reeds bij  het eerste honderdtal ook met den len prij s bekroond 
was, meende ik vooral voor  dezen speculatie bouw. een voorbeeld 
te moeten geven, door  hoogst eenvoudige lunzen, zonder  eenige 
versiering, alléén goed van conceptie en kleur, ook om te be-
wijzen dat niet duurder  behoeft gebouwd te worden dan ge-
woonte is. 
k maakte hiervoor  de plattegronden en gevels op 1 ion en de 
voorgevels op ' 10 der  ware grootte. 
k heb ze verder  niet gedetailleerd, hoewel dit eerst de bedoe-
ling was ; reden waarom er  enkele details niet bizonder  geslaagd 
zijn. (zie topgevels). 

n voorschrift om een bepaalde kleur  baksteen en alle kozijnen 
en ramen enkel wit te houden, heeft men gelukkig gevolgd, daar 
het juist hierom ging." 
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Behoort bij  het Bouwkundig Weekblad van 1 Aug. 1914. No. 31. 



; open en dicht. 

. Q 
E . 

Aan de  van het „Bouwkundig Weekblad". 
Weledelgeboren , 

Wij  verzoeken U beleefd om aan de volgende regelen eene 
plaats te verleenen in het eerst verschijnend nu-mmer van Uw 
Weekblad. 

t de meeste belangstelling namen wij  kennis van het ingezon-
den stuk van de n Erikstru p &  Struve in het nummer van 
Uw blad van 11 Juli No. 28. 
Tegenspraak hebben wij  verwacht in Uw Orgaan, doch het is 
ons bijzonder  aangenaam dat deze alleen gekomen is van een 
kant waarvan met groote stelligheid verwacht kon worden dat 
het antwoord den stempel zou dragen van bezadigdheid, gepaard 
aan duidelijkheid , kwaliteiten die wij  aan het ingezonden stuk 
voornoemd, gaarne en dankbaar  toekennen. 
Onze zeer  gevestigde overtuiging dat de gezonde ontwikkeling 
der  Centrale Verwarmings-industrie beslist vordert dat Fabri -
kanten hunne installaties uitvoeren naar  eigen ontwerp, zij  het 
ook onder  bereidverklaring om, desnoodig, wijzigingen er  in 
aan te brengen in overleg met een werkelij k deskundige, blijf t 
onveranderd gehandhaafd. 

t veel genoegen kunnen wij  hieraan toevoegen dat deze onze 
meening gedeeld wordt door  die Autoriteiten in ons eigen land 
en , wier  meening wij  ter  zake inwonnen. 
Schijnt het ons overbodig toe om over  te gaan tot het beantwoor-
den in bijzonderheden van het schrijven der  heeren Erikstru p 
&  Struve, op grond dat wij  ons standpunt bereids uitvoerig heb-
ben toegelicht, de volgende kantteekening veroorloven wij  ons 
te maken bij  de opmerking betrekking hebbend op de afhanke-
lijkhei d der  meeste verwarmingsfabrikanten van de aan hunne 
zaken verbonden . 

Zeer  zeker  hebben ook verwarmings-fabrikanten hulpkrachten 
noodig, en onder  de voornaamste dezer  rekenen zij  natuurlij k 
hunne . 

h in hunne zaken, als overal elders, is het aansprakelijk 
hoofd van de zaak ..de"  man die het welslagen der  onderneming 
in handen heeft, ook al verdiept hij  zich niet persoonlijk in alle 
details er  van. 
n deze positie komt hem, naar  onze wijze van zien, meer  waar-

deering toe dan de heeren Erikstru p &  Struve hem toekennen. 
t de meeste hoogachting teekenen, 
Nederlandsche Vereeniging voor Centrale 

Verwarmings-industrie, 
(w.g.) . J. de , Secretaris. 

Amsterdam. 28 Juli 1914. 
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T ONZE E TENTOON-
G VA N . 

e firm a P. , Grafrat h bij  Solingen (Pruisen) 
heeft een constructie van dakvensters uitgevonden, 
daarop patent verkregen en onder  den naam „Protek -
tor"  in den handel gebracht. 
Bij  dit dakvenster  is het glasraam niet, zooals bij  de 
oude modellen, door  een door  4 gaten gestoken draad, 
maar  door  een volledig scharnier  met het onderraam 
verbonden. t glasraam kan hierdoor  gemakkelijk van 
binnen uit worden afgenomen. t scharnier  bestaat 
uit 2 buisvormig gebogen stukken, die in elkaar  gescho-
ven worden, waarvan het eene deel op het onderraam 
en het andere deel op het glasraam bevestigd is. r 
middel van een stift wordt een zijwaarts afschuiven 
verhinderd. 

Aan den middenstijl van het glasraam is een veer  van 
staalband bevestigd, welke dient voor  het sluiten van 
het raam; de veer  springt dan met haar  opening boven 
een stift, die aan het onderraam voor  het openhouden 
van het raam is bevestigd. e stelstang kan men vast-
zetten aan het bovenste deel van den middenstijl van 
het raam. r  is een hinderlij k uitsteken van 

den stang vermeden en ziet het venster  er  van binnen beter  uit. 
n de Permanente Tentoonstelling van bouwmaterialen in het 

gebouw der . tot Bev. d. Bouwkunst, t 402, Am-
sterdam, is dit raam geëxposeerd en is het kosteloos te bezich-
tigen. 

Vertegenwoordiger  voor d is G. . Fasot, de t 
67, Amsterdam. 

. ^ 
Bond van Ned. Architecten. n de j.1. gehouden bestuursver-
gadering van den B.N.A. is het Bestuur  als volgt samengesteld: 
Jos. Th. J.Cuypers, Voorzitter ; Jon. , 2de Voorzitter ; Jan 
de r  (Emmastraat 27, Amsterdam) 1ste Secretaris; A. t 
Jr. , 2de Secretaris; A. P. Smits, Penningmeester; Jan van der 
Valk , lid . 

Cursus Voortgezet t onderricht van 
het Genootschap A . et A . j  vestigen wij  de aandacht op 
de advertentie voorkomende in dit no. van het B. W. waarin 
o.a. wordt medegedeeld, dat de inschrijvin g voor  deelnemers 
aan dezen cursus 1914 15 is opengesteld tot 10 Augustus; inlich-
tingen te bekomen bij  den administrateur, denheerG.J. , 
Nic. t 123, Amsterdam. 

34ste JflRRG . - 8 AUG . 1914 - No. 32. 

BOUWKUNDIG 
WEEKBLA D 
ORGAAN%MAATSCHAPPL ' 

TOTBEVORDERINGDERBOUWKUNS T 

Commissie van : . B. N. ; 
w". J. E ; A.  G . B . Z N . . : : : : : : : : 

. :: :: :: :: :: :: :: :: :: 

Bureau van : t 402. A'dam 
Bureau van Administr . : . 5. n . 
Uitgevers: N &  CO. :: :: :: n . 

; voor  Nederland fr . p. p. ƒ7.50 's jaars. voor ë en het Buitenland (bij  vooruitbetaling) / 9.50 
Afz.nummers/0.15. fr . p.p. ƒ0.16— 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 advertentiën tegen belangrijk verminderde prijzen. 

* * * 
: . Verkiezing . 

— Nieuwe Buitengewone . Ontvangen Boek-en Plaat-
werken. . t Verkeer. . door 
F. J. . Zanzibar  door  J. C. . -
gebouwen en . — g van den Staat 

. Zomervacantie. Berichten. t een plaat. 

. 

Verkiezing . n aansluiting aan het bepaalde in 
art. 4 van het Algemeen k t wordt mede-
gedeeld, dat de volgende lijsten van candidaat gcstelden voor 
de verkiezing van het r  zijn ingekomen : 
Candidaat gesteld de heeren : 

F. W. . . Architect, Amsterdam. 
J. . E , Architect, . 

Gesteld door  de volgende n 
B. VA N , 

. , 

A. . N. VA N , 

W. J. E , 

A. J. , 

Professor , 

T . 

OSCA , 

. , 

J. A. . 

. S , 

C. B. S , 

J. B. , 

J. A. VA N N . 

n aansluiting aan Art . 4 van het Algem. k -
ment wordt medegedeeld, dat bovengenoemde candidaat ge-
stelde , zoo zij eventueel geen candidaat wenschen te zijn. 
uiterlijk  Woensdag 19 Augustus as. hiervan schriftelij k kennis 
moeten geven aan den Alg. Secretaris der , -
straat 402, Amsterdam. 
Nieuwe Buitengewone . r  het r  zijn 
aangenomen als Buitengewoon d de heeren : Jac. de Boer, 
B. Opz.Teek., Purmerend; G.A.G. van Andel, Bouwk, den ; 

. . Schippers, B. Opz., o ; . v. d. Broek. B. Opz. Teek., 
Amsterdam; Th. Ph. v. d. Waal, B. Opz., den . 
Ontvangen Boek- en Plaatwerken. e Baugewerk-

igfi 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. 

Schule in Aachen. Jaarverslag 1913 14;  N. d . 
Overdruk uit de Gids : t als k ; — A. W. Weis-
man. Toch ouderwetsch ? - . P. J. Tutein Nolthenius. Volks-
kunst als : Sleeswijk's kaart van ; — 

. t van . Catalogus der  Boekerij. e 
Suplement 1914; Teekenschool voor . Vier-
endertigste Verslag 1913-14; E. W. s en . Sluijterman, 
Nederlandsche n en hun . Afl . ; Centr. 
Bureau voor  de Statistiek, . Afl . 5. 

. 

T
u i . 

door  F. J. Z B. . 

Oet nieuwe jaarboek van de e Werkbund 

is gewijd aan het verkeer. Bijdragen zijn ge-

leverd door  mannen, die ook bij  ons inNeder-

'land bekend zijn, zoals Prof. Peter  Behrens, 

August l Scheffler  en Prof. Bruno Paul. Fris, 

jong, opgewekt is de toon van dit werk ; er  spreekt durf 

uit en trots : -Enige tientallen jaren geleden waren wij 

nog parvenuen, onze kunst leed door  grote stijlverwar -

ring ; nu echter  gaan wij  vóóraan, onze invloed op het 

buitenland wordt duidelik merkbaar, en, laten we het 

bli j  erkennen, te midden van veel onrijp e en onbe-

langrijk e voortbrengselen, zijn in d kunstwer-

ken gewrocht, die door  slechts weinig buitenlandse 

kunstwerken geëvenaard worden." 

t verkeer  is niet de onaangename nieuwe faktor  in 

het moderne leven, die alle kunst vernietigt, integen-

deel, de enorme ontwikkelin g van het verkeer  zal juist 

veel tot de vorming van een nieuwe kunst bijdragen. 

e zal die nieuwe kunst zijn? vragen velen zich af. 

e vormspraak zal ze bezitten?"  vragen anderen 

meer  nauwkeurig. Peter  Behrens laat het antwoord 

over  aan onze nazaten. 
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n te . Zuidzijd e van het groote perron 
lottenburg; het ingenieurswerk is van Baurat g van 
Voorkomend in het Jahrbuch des n Werkbundes, 

o . Verlag Ernst Wasmuth, Berlin. 

. Onze tij d heeft dié eenheid in vormverschijning nogniet 
bereikt, welke de voorwaarde en het kenmerk tegelijk 
is van een stijl . t is ons niet bekend welke voorwaar-
den met het tegenwoordige kunstwillen overeenstem-
men, anders zouden wij  een verklarin g van een stijl voor 
onzen tij d kunnen geven. Een stijl is slechts terugblik -
kende op een afgesloten tijdperk , dat voldoende ver  van 
ons verwijderd ligt, te begrijpen. Weten kunnen we 
slechts, dat het nooit een enkele voorwaarde, maar 
altij d een complex van materiele en ideële voorwaarden 
geweest is, die de stijlgevende vormeenheid bepaalde". 
Onder  die voorwaarden noemt Peter  Behrens als zeer 
gewichtige de wijze van tijd - en ruimtebenutting. We 
ondervinden een ander  rythmus in onzen tij d dan in 
een der  voorbijzijnden. Zo is het ook een rythmiese op-
vatting, wanneer  we zeggen, dat onze tij d sneller  gaat 
dan die van onze vaders. e haast heeft ons bemachtigd. 
Wi j  hebben geen tijdmeeronsinbiezonderhedente ver-
diepen. Als we door  de straten jagen, komen de details 
der gebouwen niet meer  tot hun recht. Zitten we in een 
sneltrein, dan zien we van een stadbeeld slechts het 
silhouet. e enkele gebouwen verdwijnen uit onze be-
langstelling. Een nieuwe wijze van beschouwen is ons 
eigen geworden, waaraan slechts een architektuur  van 
grote gesloten vlakken beantwoordt. t op een enkel 
gebouw de aandacht gevestigd worden, dan plaatse 
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Ontwerp van de architecten t en Süssenguth te Char-
de . . Altona. 
1914. en ontleend aan: Architektu r  des XX Jahrhundert, von 

men het aan het doel van onze bewegingsrichting. Stra-
tenwanden moeten gevormd worden door  een eenvou-
dig naast-elkaar-zetten van gelijke elementen of door 
een overzichtelike kontrastwerking van regelmatig 
weerkerende motieven. 
Wanneer  we deze redeneringen van Peter  Behrens 
vervolgen moeten we wel besluiten, dat de moderne, op-
handen zijnde kunst geen of weinig detailschoonheden 
zal bezitten, maar  zich als stijl zal openbaren door  een 
overeenstemming van ruimteverhoudingen, kontrast-
werkingen en massa-samenstellingen. e moderne tij d 
heeft een ander  rythme, daaruit volgt een andere 
beschouwingswijze, daaruit een andere architektuur . 
Zo zou dus Peter  Behrens logies een detailloze kunst 
moeten voorspellen! 

Voor  de stedebouw neemt Peter  Behrens de baroktij d 
tot voorbeeld, met haar  axiale stadsplannen; ook in 
het stadsplan moet het detail verdwijnen, 
Wanneer  wij  slechts letten op de eisen, die aan de inwen-
dige ruimten van moderne gebouwen gesteld worden 
zouden we eveneens noodzakelikerwijze tot eenvoudiger 
architektuur  geraken, want ook binnen is er  verkeer, 
ook hier  tijd - en ruimtebenutting. e hoofdvoorwaarden 
(veel licht, voortdurende veranderingsmogelikheid, on-
gehinderde verbindingen) veroorloven geen gebouw met 
een architektuur , die veel biezonderheden heeft. , 

Ontvanghal van het Station te e i. B. Ontwerp van A. Stürzenacker te e i. B.; uitvoering van de ijzer-
constructies door f en Widmann te . 
Uit : Jahrbuch des n Werkbundes 1914. Verlag: Eugen , Jena. 

hoe we ook over  deze kwestie nadenken, of we uitgaan 
van de eigenaardigheden van een modern stadsplan of 
van de eisen der  gebouwen zelf, altij d moeten we een 
zelfde slotsom maken: een eenvoudige architektuur  zon-
der veel details, waardoor  alleen de hoofdzaken uit-
gedrukt worden. 

Uit dit laatste volgt dan weer  vergemakkelikte typevor-
ming (warenhuis, station) voor  gebouw en stad. Ook 
voor  de gehele stad, die een typiese vorm zal bezit-
ten: een zakendeel met zeer  hoge zakenhuizen en 
daaromheen kransvormig de horizontale buitenwijken. 
Peter  Behrens besluit zijn levendig artikel met aan te 

l van het nieuwe n in Stuttgart; ontvang-gebouw. Ontwerp van Paul Bonatz tn F. E. Scholer  te Stuttgart. 
Uit : Jahrbuch des n Werkbundes 1914. Verlag: Eugen , Jena. 
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Automobiel. Naar  een ontwerp van Ernst Neumann te Berlijn . 
Uit : Jahrbuch des n Werkbundes 1914. Verlag Eugen , Jena. 

manen de verschijnselen van onzen tij d met vreugde te 
aanvaarden, het plakaatachtige, het modeachtige enz. 
Geen nut kan voortspruiten uit romanties, dromerig 
verlangen naar  hetgeen voor  altij d voorbij  is. e nieuwe 
tij d stelt nieuwe opgaven aan de kunst, die eens vervuld 
zullen worden, wanneer  wij  de rythmiese schoonheid 
van dezen tij d zullen beseffen. 

n dezelfde toon met verwante gedachten behandelt 
Frit z r  het onderwerp Stedebouw en Verkeer. 

t middeleeuws ideaal is voorbij  en niet meer  bruik -
baar  voor  onzen tijd . e oude stadjes met de aan elkaar 
gerijde huisjes, de bochtige straatjes, de idylliese, 
onsymetriese marktpleinen horen bij  het langzame 
voetgangersverkeer  en het gemoedelike marktwezen. e 
nieuwe verkeersmiddelen hebben tengevolge gehad de 
„horizontaliserende wand-eenheden", waarin het huis 
op zich zelf weinig meer beteekent en in spontaan ont-
stane huizenblokken, die de sociale organisatie van een 
modern werk ras aantoonen. Wi l men nu bijvoorbeeld 
een oud gedeelte van een stad karaktervol behouden, dan 
moet men zorgende typies daarbij  behorende verkeers-
toestanden in de toekomst in stand te houden. Gurlit t 
heeft daarom het middel aangegeven de oude stadkern 
van het doorgangsverkeer  vri j  te houden en dit op een 
brede ringstraat te voeren. t gevolg zal de ekono-
miese achteruitgang zijn van de kunstmatig in oude 
staat bewaarde city. r  noemt een beter  plan de 
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verschillende „centraalgebouwen", (die dus veel ver-
keer  trekken) over  de gehele stad te verdelen, een fo-
rum te stichten met regeringsgebouwen, een ander  voor 
de huishouding van de stad, een forum voor  de weten-
schap met universiteit en bibliotheken, enz. e 
methode van r  zal echter  de ontwikkeling en de 
vervorming van het centrum niet kunnen beletten. 
Een wijs stadsbestuur  zal die maatregelen moeten 
nemen, die de groei en bloei van de stad verzekeren 
en een goed stedebouwer zal de natuurlik e processen 
helpen bevorderen. 

e moeilikheid blijf t dus bestaan: moet men de oude 
gebouwen zo gauw mogelik vervangen door  nieuwe, 
die in harmonie zijn met het nieuwe verkeer, (welke 
methode bijvoorbeeld zeer  gelukkig door n is 
toegepast voor  Parijs, of moet men het oude zolang mo-
gelik beschermen? Een moeilikheid, waarop geen voor 
alle-gevallen-geldend antwoord mogelik is. r 
geeft ook vervolgens een recept hoe de niet te vermij -
den doorbraken in de oude stad uitgevoerd kunnen 
worden zonder  het typies karakter  te schaden. Niet 
door  verbreding der  oude straten, waardoor  dikwijl s 
„wertvolle s "  ten offer  moet vallen maar 
door  parallelstraten. j  dient opgemerkt te wor-
den, dat in het laatste geval evenzeer  de oude stad van 
karakter  verandert en dat door  de pijnlik e tegenstel-
ling van oud en nieuw evenzeer  de harmonie verloren 

gaat. Ook is die stad niet het mooiste, die op een maxi-
mum bezit van .wertvolles "  kan bogen. 
We moeten zoeken naar  de meest eenvoudige, minst 
gewrongen oplossing. Amsterdam bijvoorbeeld zou door 

* deze parallelstraatmethode geheel uit haar  verband 
gerukt worden, want de klassieke schoonheid van 
het stadsplan verdraagt dit dualisme niet *). r 
noemt als voorbeeld de gelukkige oplossing, die 
in verschillende inzendingen voor  de prijsvraa g van 
Groot-Berlij n te zien was, om de e door 
dubbele parallelstraten ten Noorden en ten Zuiden te 
ontlasten. e kunnen zulke doorbraken het beste uit-
gevoerd worden ? n de straten recht of krom te 
zijn? r  meent, dat men het er  algemeen over  eens 
is, dat ieder  geval individueel behandeld moet worden. 
Voert het verkeer  de heerschappij  of wordt architek-
toniese monumentaliteit verlangd dan kan men met de 
rechte straat het gelukkigste effekt bereiken. n mag 
echter  nooit de rechte straat of ook de kromme straat 
voortrekken ter  will e van een onhistoriese bouwro-

> mantiek, want de middeleeuwse stadsplannen zijn in 
werkelikheid rationeler  dan men gewoonlik aanneemt. 

e straten zullen in de toekomst voornamelik naar  het 
verkeer  onderscheiden worden. 

*) Wanneer  het nieuwe gemeenteplan voor  de e straat 
gepubliceerd wordt zal er  gelegenheid zijn hierop uitvoerig terug 
te komen. 

e symmetrische Ausgeglichenheit des Stadtorganis-
mus ist Voraussetzung aller  Einzelbebauung: heute 
hat man wieder, im Gegensatz zu der  Praxis des 19 
Jahrhunderts, die t der  alten Architekturfor -
derung eingesehen, typische Hausformen in plastisch 
geschlossenen Blöcken zusammen zufassen, dagegen 
die Strassen selbst nach Situation, Verkehr, wirtschaft-
licher  und künstlerischer Absicht untereinander  zu 
individualisieren. Nur  diese Ar t vermag dem grosz-
stadtischen Verkehr  den richtigen d zu 
geben, insofern dessen fluktuierender e 
rhythmisch gebandigte Einheit einer  asthetisch wtirde-
vollen Straszen-architektur  entgegengestellt werden 
soil" . 

g is verder  in deze uitgave een artikel van 
Wilhelm Ostwald (wiskunstenaar, esperantist) getiteld 
.Normen" . 

e kunstenaar  verlangt geen absolute vrijheid , integen-
deel, hij  waardeert het, dat het leven hem grenzen stelt. 

r  de praktij k wordt zijn kunstenaarschap tot de 
grootste hoogte opgevoerd. Zij n kunst wordt een so-
ciaal produkt en daarom modern. „Sozialisierung oder 
Vergesellschaftung kann nicht stattfinden ohne die 
Zugrundelegung von Normen, von übereinstimmende 

n tionen". 
t moderne leven kristaliseert zich in veelvuldige 

normen. e Europese spoorwegbond heeft voor  de goe-
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derenwagenprofielen algemeen geldende normen vast-
gesteld; het postverkeer  kent wereldmaten voor  brief-
kaarten, kleuren voor  postzegels e. d. t verkeer  zal 
veel bijdragen tot de vorming van normen, ten eerste 
voor  de verkeersmiddelen zelf, ten twede voor  de ver-
keers-objekten. 

„W e leven nog in de nabloei van de individualistiese 
periode, die echter  reeds voor  een andere begint plaats 
te maken, waarin de mens zich vrijwilli g zal onderwer-
pen aan bepaalde normaal-voorwaarden, waarin het 
individualisme verdrongen wordt door  machtige orga-
nisaties. e nieuwe vorm van de samenleving zal de 
organisatoriese zijn. Zelfs op het biezondere gebied der 
kunst konstateren we groepenvorming: er  zijn schilder-
scholen met aparte artisten, werkmethoden met aparte 
grondbeginselen. Wanneer  het dus mogelik is, deze wilde 
mensekinderen tot organsaties te brengen, die dezelfde 
gedachten huldigen, hoeveel gemakkeliker  zal het dan 
zijn ze te dwingen hun arbeid te leveren in minder  diep-
gaande, in uiterlike overeenstemming. Oswald bedoelt 
hiermede, dat er  eenheid zal komen in de ruimt e afme-
tingen, in de maten en gewichten. n het boekenrijki s 
deze beweging reeds begonnen, het papier  heeft 
reeds normaalmaten. , die de beschavende in-
vloed van deze normaalformaten waargenomen heeft 
ondervindt ieder  vergrij p tegen deze konventies als 
ruwheid. Zet men naast elkaar  twee tentoonstellingen 
van aanplakbiljetten in normaalformaat en in ver-
schillende niet tot elkaar  in betrekking staande forma-
ten, dan krijg t men den indruk van twee verschillende 
„kultur  schichten". Technies leidt het normenprinciep 
in de huizenbouw tot bepaalde verhoudingen voor  wan-
den, vensters, meubels enz. e mogelikheid toont Os-
wald aan door  naar  Japan te verwijzen, waar  tapijten, 
kamers, enz. bepaalde normen hebben. 

e kunst lijd t niet door  deze algemene normendwang. 
e historie kan voor  deze stelling de bewijzen leveren, 

in de muziek hebben de symphoniën, sonaten, trio' s en 
kwartetten de traditionele indeling allegro, andante, 
scherzo en finale behouden; in de dichtkunst valt de 
strenge vorm aan het sonnet waar  te nemen. Architek -
ten binden zich door  systemen (een stap verder  en ze 
zullen met r  het systeem der  systemen vinden.) 
Ook kunnen deze voorbeelden dienst doen te demon-
streren, dat het individuele niet door  het onderordenen 
aan bepaalde wetten geschonden wordt maar  zich vol-
komen vri j  kan ontplooien. e kunstenaar  ondervindt 
deze grenzen niet als beletselen van zijn kunst, maar  als 
„ei n souveranes l zur  Sicherung eines -
schen Erfolges". 

Vervolgens zij  vermeld, dat Peter  Jessen handelt over 
e Form im Weltverkehr" . August Endell over 

„di e Strasze als s Gebilde"  ; k 
over s oder  Strasse?"; Gropius over r  Stilbil -
dende Wert industrielier  Bauformen"; Osthaus over 

; l Scheffler  over  „Gut e und schlech-
„t e Arbeit e im Schnellbahngewerbe"; Neumann over 

e Architektu r  der  Fahrzeuge"; Bruno Paul over 
„Passagierdampfer und ihre Einrichtungen" ; Scheibe 
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over s ; Bosselt over  „Verkeh r  Geld 
und ; Schmid over  „  Brief marken"  ; terwij l 
het 6e jaarbericht van de Werkbond uitgebracht wordt 
door  Jackh voor d en door  Vetter  voor  Oosten-
rijk . n i 1913 is in Zwitserland een soortgelijke 
bond opgericht. r  dagen is Nederland gevolgd. 

t jaarboekje is verrijk t door  een aantal keurige af-
beeldingen betrekking hebbend ep het verkeer, en o. a. 
ook door  het reclamewerk van „d e zes." 

e zes is een combinatie van zes plakaatkunstenaars: 
Glass, , , Pretorius, Schwarzer  enZietara, 
die voor  250 k u zes schetsen bieden van ieder 
één, waaruit ge de beste ter  uitvoering kunt aan-
wijzen. e uitvoering verzorgt de firm a (G. Schuh &  Cie) 
in het formaat 91 bij  125 . 

t jaarboekje is als geheel een betoog, dat het verkeer 
en de wereldorganisatie belangrijke faktoren zijn, die 
op de kunst inwerken. e hierbij  gevoegde afbeeldingen 
laten zien, dat ook techniek en hygiëne een woordje 
mee te vertellen hebben. All e faktoren tonen verwant-
schap met elkaar  en begunstigen eikaars werking we-
derkerig, vandaar  het optimistiese voorgevoel, dat de 
nieuwe kunst in aantocht is. 

t est en route, rien ne 1'arrêtera. 

. m 
door  J. . 

nder  de 
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al hunne afwisselende eigenaardigheden maken dit 
oude handelscentrum buitengewoon aantrekkelijk . 
Echter  is er  van de ankerplaats gezien, niets dat de 
hooggeroemde reputatie van eeuwen-oudheid en weel-
derige rijkdo m aan Oostersche kunstschatten, die het 
geniet, schijnt te rechtvaardigen. 
Al s ge over  de verschansing van de groote mailboot 
leunend, uitziet op de lange ri j  van onbeteekenende 
huizen, waar  het leelijke „moderne"  paleis van den ex. 

Afb . 1. Een Swabili-schoonheid. Naar  een teeke-
ning van J. C. . 

Afb . 4. 
Afb. 5. 

Afb . 7. 
Gesneden houten deuren te Zanzibar. 

Afb. 6. 



Afb . 2. Straat in Zanzibar. Naar eene teekening van J. C. 
. 

Sultan het weinige interessante dat een enkele groep 
nog heeft, vernietigt, dan valt Zanzibar  zeer  tegen. 
Neen, dan zijn er  mooiere plaatsen. En in gedachten 
ziet ge m of Tanga met hunne prettige ge-
bouwen en huizen te midden der  palmen. t is toch 
iets fraaiers dan dit saai-eentonige beeld. 
Evenwel is de voorgrond ervan zeer  levendig. e vele 
roeibooten en eigenaardige zeilschepen, die, volgela-
den met een keur  van koopwaar, om het groote schip 
krioelen, om hun kans waar  te nemen; de prachtige 
zwarten, die ze sturen, in hunne lange, witte gewaden, 
of half naakt, een roode fez op den donkeren kop, 
waarin het wit van oogen en tanden schittert, en de 
waardige e koopman zelf, met zijn veelkleuri-
gen tulband op het hoofd, leveren een zeer  vroolijk , be-
wegelijk schouwspel. e de swahili gidsboys, die 
aan boord komen om hunne diensten op te dringen en 
met hun eigenaardige uitspraak der  verschillende talen 
een vermakelijkheid op zich zelf zijn, verzachten den 
eersten, onaangenamen indruk , die Zanzibar  van zich 
geeft en maken U nieuwsgierig om eens aan wal te gaan 
en U te overtuigen of er  iets waar  is van wat ze be-
weren. e nieuwsgierigheid wordt nog versterkt door 
een enkelen blik op te koop aangeboden foto's, en 
het gevolg is, dat een gids aangenomen wordt, die 
een van de booten verzekert, welke naar  den wal 
varen. Een korte tocht over  het kalme water  en ge 
staat aan den heeten oever  en in Zanzibar. Spoedig 
blijk t dat de gids niet overbodig is, vooral bij  'tdoorkrui -

Afb . 3. Straat in Zanzibar. 

sen van de e wijk en het bezoeken der  Bazars. 
n de hoofdstraten lokken de winkels der  Cingaleesche 

juweliers en Oostersche kooplieden, welke ware a 
zijn van de kunstnijverheid van Japan, China, Burma, 
Benares, Perzië enz. en enorme kunstschatten bergen, 
die de bewondering van alle vreemdelingen wekken. 
Zeer  interessant zijn ook de achterbuurten, waar  de 
straten vol bedrijvigheid zijn en winkel na winkel even 
aantrekkelij k is, en door  hunne vreemde verscheiden-
heid zeer  boeien. r  ziet men den kleinhandelaar  in 
levensmiddelen en specerijen, den verkooper  van 
vreemd uitziend gebak en lekkernijen, de vervaardigers 
van alle soorten matten en de werkplaatsen van ivoor-
snijders, goud- en zilversmeden. r  arbeiden die 
knappe werklieden, op den grond gezeten, er  rustig op 
los, met hun voet het werkstuk vasthoudend, om beide 
handen vri j  te hebben. En het moeten wel werkelijk e 
kunstenaars zijn, die alles uit zich zelf hebben, want 
zeker  is in de meeste gevallen de omgeving niet inspi-
reerend, tenzij  zij  met hunne Oostersche verbeelding 
juist in den groezelig, schemerdonkeren achtergrond 
van hun werkplaatsen al die rijk e vormen en schoone 
lijnen zien. 

Of men ziet er  door  een mooie poort en donkere voor-
parti j  op een helderlichte binnenplaats, waar  een ge-
blinddoekte kameel in de schaduw van een palm lang-
zaam een molen rond beweegt, waarin uit noten olie 
geperst wordt of waar  in de koelte van een palmafdak 
linnen geweven wordt op een erg primitie f getouw. 
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Afb. 8. s met erf. Zanzibar. 

e straten zijn zeer  nauw, enkele nog geen twee s 
breed. e huizen zijn hoog tengevolge van de hooge ver-
diepingen, die het klimaat eischt. Ze hebben zeer  dikke 
muren, die geheel wit gepleisterd zijn; sommige een wei-
nig getint, wat eentonigheid voorkomt. e daken die 
niet direct op de muren rusten, steken zeer  ver  over, 
zoodat men, opziende slechts een smalle strook van de 
strakke blauwe lucht bemerkt. 
Bij  enkele huizen zijn de verdiepingen uitwendig door 
een lij n aangeduid. e vensters onderbreken in regel-
matige rijen de gevelvlakken. Beneden zijn ze voorzien 
van staven en soms van een mooi gesmeed hek t type 
raam van de verdiepingen is zeer  bizonder. g in het 
vertrek geplaatst, reikt het bijna op de vloer. t is door 
een lage impost in twee gedeeld. t bovengedeelte 
heeft naar  buiten openstaande jalouzieluiken en naar 
binnen draaiende ramen met glasruiten, terwij l het 
ondergedeelte, slechts naar  buiten openende, massieve 
luiken heeft. Een mooi gesmeed hek vult veelal de 
opening. 
Echter  is dit alles, hoewel merkwaardig, zeer  eenvoudig 
en zouden deze huizen verder  geen bizondere vermel-
ding verdienen, ware het niet voor  een enkel onderdeel 

doch een zeer  voornaam dat door  zijn rijk e be-
handeling in die povere massa een waar  hoofdmotief 

Afb. 9. Swahili huizen, Zanzibar. 
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geworden is. t zijn de deuren, die tot het koele 
inwendige dezer  huizen toegang geven. Ze zijn 
ware kunstwerken. All e huizen zonder  uitzonde-
rin g hebben de aandacht op hunne deuren geves-
tigd en deze geven bij  de goede typen zulk mees-
terlij k snijwerk te zien, dat het een genot zou zijn 
een kwartier  of langer  voorzoo'n deur  te moeten 
wachten. 

e grootste rijkdo m van het versierend snijwerk 
is aan het kozijn aangebracht, dat daardoor  aan 
het geheel een vriendelijk , tot binnenkomen uit-
noodigend, karakter  geeft, terwij l de eenvoudige 
deuren met hunne zware, uitstekende, gepunte 
bouten, zeer  goed het begrip : uitsluiten, verdedi-
gen weergeven. Ze worden gescheiden door  een 
zware naald, die met een groot gehouden roset-
tenmotief versierd is. 

e kleur  is warm donkerbruin , waarmee het brons van 
de bouten goed samengaat. t gevoelig bewerkte ko-
zijn met zijn fijne, lichte schaduwwerking vormt een 
goede, zachte, geleidelijke overgang tot het witte muur-
vlak. 
n hoofdzaak komen twee typen voor: 

Een, met halfrond bovenlicht, dat ook in zijn details 
sterk aan het Oosten doet denken en het andere, vier-
kant, met breede bovendorpel, die, soms met op -
spreuken gelijkende opschriften versierd is en een Ara -
bische invloed verraadt. 

e versieringen zijn in de geledingen van het profiel van 
het kozijn aangebracht en het buitenste lid gaat geheel 
rond. e verdere zijn voor  bovenlicht en deur  verschil-
lend. t kozijn heeft een hooge onderdorpel, waarover 
men bij  't binnenkomen moet stappen, op de manier  als 
aan boord van schepen het geval is. Eigenaardig is de 
sluiting van de deur  met een ketting aan dezen dorpel. 

e nieuwe door  Europeanen opgetrokken gebouwen 
getuigen van een beschaafden, smaakvollen geest. All e 
aandacht is er  ook op de deur  (meestal zoo'n mooie 
oude) gevestigd en het overige in waardigen eenvoud 
behandeld. 

e Engelsche kerk is een flink e bouw, die vooral inwen-
dig een stemmige indruk maakt, doordat het matig in-

vallende licht nog door  gebrand glas getemperd 
wordt en het zoldergewelf met zijn zachtroode 
baksteenen verdeelingsbogen in 't half duister  laat, 
Van een eenigszins moderner  karakter  is het 
nieuwe post- en telegraafkantoor, dat met zijn 
colonnade zeer  aangenaam aan doet. 

A l wandelende geraken we uit de stad en komen 
langs prachtige buitenwegen, waar  de huizen der 
Europeanen in een tropischen plantengroei ver-
scholen liggen, in een ander gedeelte van Zanzi-
bar n.m. het kafferdorp . r  wonen de Swahili's, 
die van een welgevormd, zeer  donker  ras zijn. 

e mannen zijn gekleed in lange, witte gewaden; 
de vrouwen geven de voorkeur  aan helle kleuren 
of somber  zwart. n haar  is kort , doch nog ge-
vlochten en wel zoo, dat deze zeer  korte vlechtjes 

in evenwijdige lijnen van oor  tot oor  de schedel volgen. 
e huizen zijn zeer  eenvoudig en hebben allen een 

soort voorgalerij, waarover  het grasdak uitsteekt. Een 
gedeelte van deze „stoep"  is eenige voeten verhoogd 
en hier  genieten de bewoners hun siesta gedurende de 
heete middaguren, oefenen handwerkslieden hun be-
drij f uit of heeft de koopman zijn waren uitgestald. 

e bedrijvige hoofdstraat met de kleurige bevolking, 
typische huizen en mooie palmen levert een aardig, af-
wisselend schouwspel, nog verlevendigd door  kijkje s 
rechts en links in de vele zijstraatjes met hun huiselijke 
tooneeltjes, waar  kleine kleuters spelen, schuw weg-
loopend, zoodra ze bemerken dat ze gade geslagen 
worden. 

e zijstraten, als we ze zoo mogen noemen, vormen een 
uitgebreid net op zich zelf, een ware doolhof, die zich 
eenerzijds tot dicht bij  de stad uitstrekt . Zoo mogelijk 
zijn ze nog nauwer, behalve op de open plekken waar 
nog gebouwd moet worden of waar  nieuwe huizen ver-
rijzen, die niet ineens afgemaakt schijnen te worden. 

r  kan men opmerken, dat de kern der  muren 
bestaat uit een vlechtwerk van takken. Om deze -be-
wapening"  wordt dan verder  de muur  met leem opge-
trokken. t dak is van lang gras of van palmbladen, 
aan stokken geregen. e ingang is voor  op de stoep en 
de deur  is het beste van het geheel. l zeer  primi -
tief, vertoont de naald toch eenige versiering. 

Ongemerkt zijn we weer  in de e buurt aangeland, 
waar  nog de markt de aandacht trekt en vooral dat ge-
deelte, waar  curiositeiten verkocht wordendoor  Arabi -
sche kooplieden en lombardhouders. Niet van die arti -
kelen, speciaal gemaakt voor  den verkoop aan vreem-
delingen, doch zulke, welke in werkelij k gebruik bij  het 
volk zijn. Van het praktische huishoud koperwerk en 
kleeden af tot de groote gebogen messen, die de welge-
stelde Arabier  in zijn gordel draagt, alsmede sieradiën 
met kostbare steenen bezet, zijn hier  in willekeur  uit-
gestald. 
Voor  hen, die de waarde kennen, is er  in Zanzibar  een 
goede gelegenheid tot het koopen van edelsteenen. 
Zij , die van natuurschoon houden, kunnen per  trein een 
uitstapje naar  het nabij  gelegen Bububu maken en 
daar  de kruidnagel en kokosnootplantages bezich-
tigen. Echter  zal den kunstliefhebber  daarvoor  de 
tij d ontbreken, geboeid als hij  is door  het vele 
schoons in tafreel, kleurcombinatie, groepeering 
en detail, dat Zanzibar  biedt, en de architekt 
vooral door  de deuren, die een langer  oponthoud 
en goede studie waard zijn. 
Praag, najaar  1913. 

N EN -
. 

Over dit onderwerp heeft Prof. . Bestelmeyer  uit 
n gesproken op de j . 1. gehouden -

getag"  te . 
n het 11de Jaarverslag der e voor  de Ned. 

n van Geschiedenis en t geeft de heer  F. A. -
fer  hierover  het volgende verslag: 
Volgens Prof. . Bestelmeyer  had het lang geduurd, voordat 
men algemeen de uittarfende naaktheid van het fabrieksgebouw 
had ingezien ; nog langer, voordat men had erkend, dathet leelijk 
was zondernoodzaak. 
n den laatsten tij d is dit echter  bewezen, en zóó beslist, dat nu 

ook aan den ingenieur  de eisch gesteld wordt bij  het bouwen 
rekening te houden met de eischen der  schoonheid. 
Evenals de „Werkbund" . werkt de plaatsbescherming aan de 
noodzakelijke voorlichting, bovendien echter  beschouwde zij 
van den beginne afliet als hare taak ook practisch mede te wer-
ken aan het verbeteren van de industriegebouwen. 

j  kwam het streven van de plaatsbescherniing. vooral in 
den aanvang, met de industri e in botsing. e industrie stelde 
terecht het materieele vraagstuk op den voorgrond, maar  ver-
zuimde aan de ideëele zijde de haar  toekomende plaats in terui-
men. e plaatsbescherniing nam een tegenovergesteldstandpunt 
in. Zij  eischte. dat de industriegebouwen zich harmonisch naar 
de omgeving zouden voegen, maar  men verweet haar. dat zij  te 
ver  ging en de onbelemmerde ontwikkeling van een moderne 
fabriekbouwkimst belette. 

Wanneer  men intusschen op de moderne fabrieken let, ziet men 
de goede uitwerkin g van de plaatsbescherniing. e plaatsbe-
scherniing streeft er  waarlij k niet naar  om den eischen van de 
hedendaagsche industrie hinderpalen in den weg te leggen. Om 
aan de behoeften der  industriegebouwen te voldoen, is men ge-
komen tot zuiver  doelmatige vormen, en deze laten speelruimte 
genoeg om kunst en industri e met elkander  te verzoenen. e fa-
brieksgebouwen van een Peter  Behrens, een , een 

d enz., vormen mijlpalen in de ontwikkeling van de 
industriëele architectuur. Bij  hen kunnen wij  het vraagstuk van 
den hedendaagschen fabriekbouw als opgelost aanmerken. 

n deze gebouwen in de omgeving van een groote stad of te 
midden van andere industriegebouwen dien indruk binnen 
een dorp van karakteristieke bouwwijze komt de tegenstelling 
tusschen de nuchtere vormen der  doelmatigheid sterk uit tegen-
over  de harmonische vormen van de oude omgeving. t geldt in 
nog verhoogde mate, wanneer tevens verschil in afmetingen 
tusschen het oude en nieuwe de eenheid verbreekt. n kan 
echter  nog die tegenstelling verzacht worden door  de keuze van 
materiaal. 

Terecht heeft de plaatsbescherming juist op de keuze van mate-
riaal bijzonder  den nadruk gelegd. r  kan werkelij k met 
de streek, of met de plaatselijke wijze van bouwen, zonder 
schade voor  de ontwikkeling van een gezonde industrie-bouw-
kunst, rekening gehouden worden; reeds door  harmonisch sa-
menvloeien met de omgeving wordt veel gewonnen. 
Een dergelijke wijze van handelen is tevens in het voordeel van 
de industrie. Want het materiaal ter  plaatse gebruikt, hield reke-

Afb . 10. Straat in een Swahilidorp. 
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ning met het klimaat en is meestal, als afkomstig uit de buurt , 
ook goedkooper. 

e houding der  plaatsbescherming tegenover  de industriege-
bouwen is aldus samen te vatten : 

e plaatsbescherming verlangt van de industrie-bouwkunst, dat 
zij  in de eerste plaats reeds in de geheele dispositie van een ge-
bouw het denkbeeld van een fabriek uitdruk t entevens, zooveel 
dit mogelijk is, rekening houdt met de afmetingen der  omgeving 
en met de plaatselijke bouwwijze. 
Voorbeelden, waarin met deze denkbeelden rekening gehouden 
werd. dus van het samenwerken van industrie en plaatsbescher-
ming, bestaan reeds wel bewijzen, dat in de kringen van de 
industri e ook de plaatsbescherming aanhangers gevonden 
heeft. e industri e heeft ingezien, dat voor  haar, door  samen-
werking met de kunstenaars, zoowel bij  de voortbrengselen 
der fabriek als bij  den aanleg van hare gebouwen, groote 
voordeden behaald kunnen worden. Een schoon gebouw toch 
is voor  den fabrikan t de beste reclame. Een in de omgeving pas-
sende fabriek, met scherp zich in het geheugen prentend silhouet, 
maakt meer  indruk op het publiek, dan het smakelooze reclame-
bord, aan den muur  der  fabriek aangebracht. 

r  ook van een sociaal standpunt beteekent de aesthetische 
oplossing voor  fabrieksgebouwen in den geest van plaatsbescher-
ming een grooten vooruitgang. Ook de eenvoudige werkman toch 
kan zich niet onttrekken aan de behoefte naar  het schoone. dat 
in elke menschenziel woont. Bezielend moet het daarom op hem 
werken, wanneer  hij  zijn eentonigen arbeid verricht in een ge-
bouw, dat in- noch uitwendig afstoot door  zijn vormen. 
Aan de plaatsbescherming komt een woord van dank toe ge-
zorgd te hebben, dat industriegebouwen niet vloeken met de 
omgeving, dat zij  zelfs kunnen medewerken tot verhooging van 
het schoon der  streek. Voegt men daarbij  een verstandig aange-
legde machinale uitrusting , welker  eigenaardige machinevormen 
in den regel makkelijker  dan gebouwen in een bestaande omge-
ving passen, dan krijg t men ten slotte een zeer  karakteristiek ge-
heel. n hoeverre ook het groote publiek dit ..schoon''  vindt, hangt 
af van de mate waarin het in staat is het nieuwe te waardeeren. 
Niet overal echter  zet men ongestraft een fabrieksgebouw. Er zijn 
plaatsen, die, alricht men er  de beste fabrieksgebouwen op, onher-
stelbaar  hierdoor  geschonden worden. n denke hierbij  slechts 
aan die plaatsen, waar  de moede mensch tijdelij k rust zoekt. 
Er zijn andere plaatsen, door  historische bouwwerken en herin-
neringen van zoo geheel bijzondere waarde, dat elk modern 
industriegebouw er  een wanklank zou vormen. 
n dergelijke gevallen staan de plaatsbescherming en allen, die 

hart hebben voor  het behoud van het plaatselijk schoon, voor 
een moeilijk vraagstuk. 

e voor  de hand liggende wensch naar  wettelijke bescherming 
wordt door  de tegenstanders beantwoord met de bewering, dat 
eee dergelijke knevelarij  op de vernietiging van de ontwikkeling 
der industrie moet uitloopen. e beste bescherming, aldus spre-
ker, is daarom te zorgen,datde industri e verre blijf t van streken, 
die zij  zou kunnen schenden. 
Sedert jaren houdt men zich in Engeland bezig met het vraag-
stuk hoe de omgeving der  fabriek te vrijware n tegen den rook, 
de afvalproducten en de afwatering. Zoo b.v. beschadigt de rook 
van een fabriek het naaldhout kilometers in den omtrek. e ver-
ontreiniging van de afvoerkanalen, die verder  de rivieren ver-
pesten, is een ramp geworden. e techniek en de wetgeving 
werken te zamen om deze toestanden te verbeteren. Eerst wan-
neer  de techniek hierin een oplossing zal gevonden hebben, zal 
ook de wettelijke bescherming krachtiger  kunnen optreden. 

t oplossen van dergelijke moeilijkheden zal middelen vorde-
ren, waarvan het te hopen is, dat de industrie hen zal kunnen 
bekostigen. Zij  zal hiertoe des te eerder  in staat zijn, wanneer  de 
kosten over  meerdere fabrieken verdeeld kunnen worden. 
Gemeenten of vereenigingen moeten dit vraagstuk meer  onder 
de oogen zien en ter  hand nemen, door  streken. — die wegens de 
aanwezigheid van natuurkrachten en natuurschatten, wegens 
gunstige ligging voor  het verkeer  en gezond klimaat enz. zich 
bijzonder  tot de vestiging van industrie leenen door  het aan-
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leggen van waterwegen, spoorwegaansluitingen enz. daartoe 
voor  te bereiden. 
Voor  streken, die men voor  de industrie zou willen sluiten zou 
men de toestemming tot het oprichten van fabrieken kunnen 
weigeren. 
Tot medewerking ter  verwezenlijking van deze denkbeelden 
opent zich voor  de plaatsbescherming een ruim veld. en op deze 
wijze zou wellicht menige plek beter  tegen de industrie be-
schermd worden dan met wettelijke maatregelen. 
Bij  de verdere bespreking legde Prof. Seesselberg er  den nadruk 
op, dat men niet moet vergeten, dat in overgangstijdperken wan-
klanken onvermijdelij k zijn. Tot eenstemmigheid kan men eerst 
komen, wanneer  een nieuwe cultuur  geheel en al gezegevierd 
heeft. Verder  brak hij  een lans voor  de nieuwe bouwmaterialen, 
en betoogde, dat de „Werdandibund "  geen tegenstander  van 
plaatsbescherming en monumentenzorg is, maar  alleen langs an-
dere wegen het zelfde doel beoogt. 

. t uit Bautzen betuigde als waterbouwkundige zijne in-
stemming met de rede van Prof. Bestelmeyer. vooral met het 
denkbeeld van centralisatie voor  den afvoer  van water  enz. van 
fabrieken. Voorbeelden daarvan bestaan reeds in het -
bied en elders. 

e Voorzitter , de r , merkte op, dat hij  met vreugde 
den Voorzitter  van den ..'Werdandibund"  het woord gegeven 
had, maar  hij  hoopte zeer, dat de weg van disharmonie tot har-
monie door  de bemoeiingen van plaatsbescherming voortaan 
korter  dan tot heden zou zijn. Beslist kwam hij  tegen het gebruik 
van nieuwe materialen op, niet alleen voor  zoover  zij  bewezen 
slecht te zijn, maar  ook voor  zoover  zij  niet tot de streek behoor-
den, waar  gebouwd werd. 

G VA N N S T A A T 
. 

Over dit onderwerp heeft Prof. F. Schuhmacher  gesproken op 
de jl . gehouden "  te . 
n het 11de jaarverslag der e voor  de Ned. -

menten van Geschiedenis en t geeft de heer  F. A. r 
hierover  het volgende verslag: 
Ontwikkelin g en voorkoming van schending, aldus Prof. F. 
Schuhmacher, zijn moeilijk bij  een sterk uitbreidende stad te 
vereenigen. 
Wereldstad en plaatsbescherming men zij  oprecht- zijn twee 
afzonderlijk e begrippen. 
Spreker  schildert daarna hoe men in g hiertegenover 
staat. t werken van de vereeniging voor  plaatsbescherming, 
naast de controle der  bouwpolitie op alle werken, waarop de 
Staat door  verkoop van Staatsgrond of op andere wijze invloed 
heeft of kan krijgen, maar  vooral het werken van een „Gevel-
commissie"  zijn voorloopers geweest van het sedert 1912 be-
staande „Baupflegegesetz". 

e wet is een vereeniging van wat men elders deels als -
malschutz", deels als „Verunstaltungsgesetz"  bezit. 
All e historische monumenten zijn, zoowel zij  zelfs als hunne om-
geving aan de zorg van een commissie toevertrouwd. Eene in-
ventarisatie is in wording, waarbij  ook aan de grafmonumenten 
bijzondere zorg zal besteed worden. Eveneens strekt zich de 
bescherming uit tot natuurmonumenten. Zelfs worden bijzonder 
merkwaardige boomen geïnventariseerd en beschermd. 
Als een afzonderlijk arbeidsveld is aan de commissie de zorg 
voor  de nieuwe gebouwen opgedragen. e zorg beperkt zich 
niet, zooals in menige andere wet, tot bepaalde, beschermde 
strooken, maar  omvat het bouwen, waar  ook, binnen den staat 

, zoowel door  particulieren als door  den Staat. 
e commissie kan zich verzetten tegen alle bouwplannen, waar-

in zij  een schending, en, in den samenhang, een te kort doen aan 
het schoon van straten, pleinen of landschappen ontdekt. Ver-
langt zij  maatregelen, die den bouwheer  binnen de grenzen van 

de wet benadeelen in hoogte of terrein, dan moet zij  schadever-
goeding voorstellen, welker  bedrag de schattingscommissie heeft 
te bepalen. t men na vij f maanden niet tot afdoening der 
zaak, dan komt het kanten verzet het bouwen te vervallen. 

e ver-strekkende plichten en rechten zijn aan een uitvoerend 
lichaam toevertrouwd, dat zóó is samengesteld, dat de grootst 
mogelijke waarborg bestaat voor  een deskundige en onbevoor-
oordeelde behandeling der  zaak. 

e beslissing berust bij  een gemengde commissie van drie leden 
uit den Senaat en zes leden uit de burgerij . 

e commissie kan naar  haar  goeddunken beslissen, hare be-
sluiten berusten op het verslag van een deskundigen bijraad , 
die onder  zijne 25 leden deskundigen van verschillende vakken 
telt. Behalve de hoofden van de betrokken staatsinstellingen en 
de directeuren van de musea en wetenschappelijke instellingen, 
behooren hiertoe vij f particulier e architecten, een tuinarchitect, 
een beeldende kunstenaar, een ander  kunstenaar  en acht kunst-
minnende leeken. 

n zijn getroffen voor  verdeeling van den arbeid. 
Volgens sprekers verzekering werkt deze samengestelde inrich -
ting toch snel. t wordt vooral bereikt, doordat de commissie 
een bouwinspecteur  bezit, die op zijn bureau alle inkomende 
stukken vooraf reeds bewerkt. t bureau is tevens zóó inge-
richt , dat het een plaats van voorlichting vormt. 
Volgens spreker  moeten bij  het bouwen in een wereldstad on-
derstaande punten in het oog gehouden worden: 
Streven naar  een goede verdeeling der  massa, naar  een behoor-
lijk e dakindeeling, naar  eenheid in de bouwcomplexen, naar 
controle over  de overgangen van de eene architectuur  in de 
andere, naar  degelijke behandeling van de materialen. 
Om in het verwarde beeld, dat de moderne wereldstad thans te 
aanschouwen geeft, weer  karakter  te brengen, komt het spreker 
als eenig middel voor. dat de gezamenlijke architecten van een 
stad met het bouwmateriaal van de streek een stijl zoeken, die 
bij  dat materiaal behoort, en die stijl dan de plaatselijke stijl 
wordt. t heeft n reeds bereikt in zijn „Putzstil" . Voor 

g zal dit met baksteen te bereiken zijn. j  waarschuwt 
hierbi j  echter  tegen het slaafs volgen van het bestaande oude. 
.Plaatsbescherming en Wereldstad"  eischen een prijsgeven van 
recepten uit het verleden. t plaatselijke, dat men te bescher-
men heeft, is gelegen in de behartiging der  eischen van plaatsen 
materiaal. s de eischen van het heden in een wereldstad 
dwingen tot een zelfstandige ontwikkeling van het verleden. 
Alleen de zorg voor  de nieuwe gebouwen, die zóó hare roeping 
opvat, kan ten voordeel van een wereldstad zijn. 

. 
. Juli 1914. 

Aan alle ingenieurs, architecten, industrieelen en andere 
werkgevers, welke opzichters, teekenaars of daarmede 
gelijk te stellen technici in hun dienst hebben. 

WeledelGestrenge Heeren! 

t kan U niet onbekend zijn. dat de Algemeene Nederlandsche 
Opzichters- en Teekenaarsbond reeds jaren lang ijver t voorde 
algemeene invoering van een aan opzichters, teekenaars en 
daarmede gelijk te stellen technici te verleenen jaarlijksch e 
zomervacantie. Een onderzoek, daartoe ingesteld, heeft aange-
toond, dat gedurende den tijd . dat de bond die algemeene in-
voering voor  zooveel mogelijk heeft trachten te bevorderen, het 
aantal technici dat jaarlijk s in het genot van een zomervacantie 
wordt gesteld, bijna verdubbeld is. 

n werkgevers, die daartoe hebben willen medewerken, die 
hun opzichters en teekenaars thans reeds van een jaarlijksch e 
vacantie doen genieten, betuigen wij  daarvoor  gaarne onzen 
dank. 
Toch kennen helaas nog niet alle technici het genot van zulk een 

jaarlijkschen rusttij d in volkomen vrijhei d door  te brengen ; met 
enkele cijfers zullen wij  trachten dat aan te toonen. 
Van de gedurende het jaar  1913 tot onzen bond toegetreden 
nieuwe leden deelde slechts 51 "  o in het voorrecht eener  zomer-
vacantie, terwij l voor  slechts 40 "o de duur  dier  vacantie langer 
dan 8 dagen was. Van de in het jaar  1913 ingeschreven sollici-
tanten in het plaatsingbureau door  onzen bond geëxploiteerd 
- op welke inrichtin g wij  tevens de vrijhei d nemen Uwe aan-

dacht te vestigen bij  eventueele vacaturen in Uw personeel-
was slechts 47"» in het genot van een vacantietijd gesteld, ter-
wij l voor  slechts 34", „  die tij d een duur  had van 8 dagen of langer. 
Van beide vorenbedoelde aantallen opzichters en teekenaars 
genoot 49 0 o van een jaarlijkschen ontspanningstijd en 37 "  o van 
een zoodanigen tij d van 8 dagen of langer. 

e conclusie van voorgaande beschouwingen is dus, dat van 
vorenbedoelde groep technici 51",, de vacantie-genoegens niet 
kende en de vacantie van 63 o/o als zijnde van korteren duur 
dan 8 dagen niet voldoende is om aan haar  doel te kunnen be-
antwoorden. 
Want wat islenslotte het doel van den vacantietijd? Ontspanning. 
niet waar? en van een ontspanning, die evenzeer  in het belang 
van den werkgever alsvandenvacantie-genietenden werknemer 
is. Wij  zouden hier  toch kunnen aanhalen uitingen van tal van 
hygiënisten en economen van naam. die alle hierin overeen-
stemmen, dat 's menschen zenuwkracht niet altij d gespannen 
kan zijn en waar  dat al geschiedt, na langeren of korteren tij d 
een zekere verslapping, verzwakking intreedt, welke niet nalaat 
een zeer  ongunstigen invloed uit te oefenen ook op het arbeids-
vermogen en vanzelf op de arbeidsprestatie. n de memorie van 
toelichting op de Oostenrijksche wet op den arbeid der  handels-
bedienden kon men lezen: 

e vacantie is geen schade voor  den werkgever, want. gelijk 
de ervaring heeft aangetoond, wordt de frischheid en de energie 
juist van den met geestesarbeid beladen arbeider  door  een va-
cantietijd versterkt en verlevendigd en het arbeidsverlies in 
den vacantietijd door  de verhoogde arbeidskracht gemakkelijk 
goedgemaakt". 

Aan deze officieele verklarin g behoeft — meenen wij  niets te 
worden toegevoegd; er  blijk t overduidelijk uit, dat het verlee-
nen van een zomerverlof door  den werkgever  allerminst als 
een schadepost mag worden geboekt. r  een in vrijhei d en 
ontspanningdoorgebrachten vacantietijd wordt het zenuwstelsel 
van den werknemer zoodanig versterkt, dat het daarvan 't ge-
volg zijnde intensievere arbeidsvermogen de niet aangewende 
arbeidskracht gedurende den vacantietijd. vri j  spoedig inhaalt. 

r  niet minder  dan voor  den werkgever  is een jaarlijksch e 
vacantie voor  den werker  zelf van groot gewicht. Welk een genot 
toch verschaft zulk een vacantie-tijd na een jaar  van voortdu-
renden arbeid, van voortdurende inspanning van lichaam en 
geest. e geheel kan men zich wijden aan de met de beschik-
bare middelen overeenstemmende liefhebberijen ; hoe kan men 
genieten van de schoonheid van natuur  en kunst en hoe zijn de 
vacantie-genoegens niet het middel om het gezinsleven mooier 
en verhevener  te doen zijn. En tenslotte : hoe zal niet de werk-
gever, die zijn ondergeschikten in de gelegenheid stelt in die ge-
nietingen te deelen. in achting en waardeering dier  onderge-
schikten rijzen; hij  wordt voor  hen de humane patroon, die in 
zijn menschen niet uitsluitend winstobjecten ziet. 
Welnu, waar  kan worden aangenomen, dat thans nog ongeveer 
de helft der  Nederlandsche opzichters en teekeuaars het voor-
recht van een jaarlijksch e zomervacantie niet kent en slechts 
ongeveer  een derde deel een zoodanige vacantie geniet die acht 
dagen of langer  duurt ; 

waar  de Algemeene Nederlandsche Opzichters- en Teekenaars-
bond ten doel heeft de belangen van die technici voor  te staan 
en hij  blijkens zijn program streeft naar  de algemeene invoering 
van een jaarlijksche zomervacantie van ten minste 14 dagen, met 
behoud van salaris; 
daar  richt hij  zich thans met het beleefde, doch dringende verzoek 
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tot alle werkgevers in Nederland, welke opzichters, teekenaars 
of daarmede gelijk te stellen technici in hun dienst hebben, om 
al die technische werkers in het genot te stellen van een jaar -
lijksch e zomervacantie van ten minste 14 dagen en met 
behoud van salaris. 

Namens het bondsbestuur van den 
Algemeenen Nederlandschen Op-
zichters- en Teekenaarsbond: 

J . . , Voorzitter. 
C. J . W. E , Secretaris. 

. 
Cursus Voortgezet- en t 
van het Genootschap A . et A . Betreffende dezen cursus vesti-
gen wij  de aandacht van belanghebbenden op de advertentie, 
voorkomende in dit n"  van het B. Weekblad, waarin o.a. wordt 
medegedeeld, dat de inschrijvin g van deelnemers aan den Cur-
sus 1914 1915 is opengesteld tot 10 Augustus a.s.; inlichtingen 
worden verstrekt door  den heer  G. J. , administrateur 
van den Cursus, Nic. t 123. Amsterdam. 
Ned. Aannemersbond. n de Algemeene Vergadering van den 
Ned. Aannemersbond, gehouden 16 Juli j.1. te Amsterdam, is het 
volgende bindende besluit genomen: 

a. t ingang van 1 Januari 1915 zullen de leden van den Bond 
verplicht zijn zich te onthouden van inschrijvin g naar  werken, 
waarop niet toepasselijk zijn de bepalingen, dat: 
alle geschillen zullen worden beslecht door arbitrage en Werksta-
king en uitsluiting zullen worden beschouwdalsovermachtenrecht 
gevenop verlenging van den oplevering termijn.met dien verstande, 
dat verloopig — bij  wijze van overgangsmaatregel de hier  be-
doelde verplichting niet zal gelden voor  werken voor  rekening-
van Openbare Besturen; 
b. l van niet-nakoming van het sub a bedoelde besluit, zal 

van toepassing zijn het bepaalde bij  de artt . 7 sub b. 2de lid' ) en 
10, 2de lid-) der  statuten", 
waarop door  de afdeeling m een amendement was in-
gediend, dat eveneens is aangenomen, en welks strekking is om : 
1. den aanhef van her  voorstel te lezen als volgt: 

e vergadering neme het navolgend bindend besluit: 
t ingang van 1 Januari 1915 zullen de leden van den Bond 

„verplich t zijn zich — zoowel rechtstreeks als zijdelings te ont-
houden van inschrijvin g naar  werken, waarop niet toepasselijk 
zijn de bepalingen dat; enz." 
2. aan het slot toe te voegen de zinsnede : 
„en verzoekt het r  stappen te doen. opdat zoo 
„spoedig mogelijk genoemd bindend besluit ook van toepassing 
„word e op publiekrechtelijk e licha i en, met dien verstande, dat 
„tevens worde aangedrongen op spoedige aanneming, respectie-
velij k invoering, der  nieuwe A. V." 
Ondoordringbaar  beton. n heeft eene nieuwe methode ont-
dekt om beton ondoordringbaar  te maken. e maakt men 
gebruik van de gewone groene zeep. 

t beton wordt met zeepsop vermengd ; op 1 : 1 beton komen 
6 a 8 kil o zeep. t kalkwater, dat steeds in cement aanwezig is, 
schijnt zich met de alkalische bestanddeelen der  zeep te vereeni-
gen tot een ondoordringbaar  calcium oxyde. dat de poriën geheel 
vult . t het mengsel kunnen zelfs beton-muren, die al gereed 
zijn, waterdicht worden gemaakt; daartoe bedekt men ze met 
een dubbele laag van de substantie. 
Bij  de constructie van waterleidingen, reservoirs en dergelijke 
kan deze methode groote diensten bewijzen, temeer  daar  de kos-
ten gering zijn. 

l) Art. 7, al. 2 sub b luidt : Onverminderd het sub a bepaalde, kan bij  niet-nakoming 
van besluiten als bedoeld in artikel 10, 2de lid dezer  Wet, vervallen-verklarin g óók 
worden uitgesproken door  het . 
-) Art. 10 ui. 2 luidt : Bij  niet-nakoming van bepaaldelijk door  eene algemeene of door 
eene huishoudelijke vergadering daartoe aangewezen besluiten, verbeurt het in ge-
breke zijnde lid een bedrag van ten hoogste ƒ 5000. behoudens beroep opscheids-
lieden. 
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 : . 
— Nieuwe Buitengewone . Ontvangen Boek-en Plaat-
werken. - . e e „Werkbund " 
Tentoonstelling te , door  J. Gratama. e St, -

k te Goes, door  F. G. C. . s 
Bürgerhaus in der  Schweiz. g voor  Woningbouw-
vereenigingen. door  J. . Schaad. — e Examens voor  B. Opz. en 
B. Teek. ingesteld door  de . t. bev. d. Bouwkunst. Prijsvra -
den. Berichten. e Berichten. - Officieel Gedeelte. 

. 
g op g 18 Augustus 

ten 1'  J ure n.m. in het gebouw der p de agenda komt 
o.a. voor: 

e nieuwe . 
Notulen der  vorige vergadering. 

n stukken. 
n van den voorzitter. 

Behandeling sollicitaties voor  de betrekking van Alg. Secretaris 

der . 
Algemeene September-Vergadering. 

g van Statuten en Alg. k t en 
schifting der  leden. 
Nieuwe Buitengewone . r  het r  zijn 
aangenomen als Buitengewoon d de heeren : J. . Bijning , B. 
Opz. Teek., den ; J. Bot. B. Teek, Amsterdam; J. . v. 
Buuren, Ged. B. Opz., Bussum; A. A. van Altena, B. Opz. Teek., 
Enschedé en als : k " . 
Ontvangen Boek- en Plaatwerken. Staatsspoorwegen in Ned. 

, Verslag over  1912; — e Trijpweverij , Album; 
F. Wind, Technisch Vademecum; J. . Altink , Constructie-
leer; — . van Nijverheid, t Amsterdam, Verslag 
over  het schooljaar  1913 -1914; — Centr. Bureau v/d. Statistiek, 

t Afl . 6; P. J. A. . , k der  be-
schrijvende , met atlas; — k t van 

, Naamlijst der  leden ; - - . Verband für  die -
terialprüfunge n der  Technik, Geschaftliche ; — . 
J. . Architectonische Samenstellingen, Tekst en Atlas; 

, Buitenplaatsen. Tuinen en Parken van Nederland, 
Schelteina en s Boekhandel; — Schweizerische -
nieur  und ArchitektenVerein, s Bürgerhaus in der  Schweiz; 

e tot het opmaken en uitgeven van een inventaris 
tn eene beschrijving van de Ned. . v. Gesch. en . Elfde 
jaarverslag 1913. 

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 E -
G T E 

Si . %i 
door  J. . 

^ ^ ^ Q s de „"Werkbund"-tentoonstellin g te , 

die tot October  geopend zou zijn, door  de oor-

logs-onrust gesloten ? k weet het niet, maar  ik 

vermoed, dat ook hier  het verwoestend oor-

logszwaard zijn invloed heeft doen gevoelen, en dat deze 

vruchtbar e en opvoedende tentoonstelling, die een 

beeld wil geven van de veredeling van het e 

handwerk en van de e industri e door  de hulp 

der kunstenaars, zijn kuituur-bevorderend werk 

heeft moeten staken door  den druk van het brute oor-

logs-geweld. Er  zit iets tragisch in, dat d 

met zijn modernen Werkbund de eerste was, die op 

krachtige en systematische wijze de moderne kuituur , 

wat betreft de kunst in handel en industrie, bevorderde 

en tot een groote en energieke uiting deed komen in zijn 

Werkbund-Ausstellung, en dat ditzelfde d 

ook de eerste is, die het oorlogszwaard trekt en zich 

werpt op zijn vijanden, zich niet bekommerend om de 

neutralitei t van g en België. Toch komt het 

mij  voor, dat er  tusschen deze beide daden meer  ver-

band bestaat, dan men oppervlakkig zou meenen, dat 

tusschen een zoo typisch werk van den vrede, als deze 

tentoonstelling is, en de ongehoord onrechtvaardige 

neutraliteitsschendingdoor , zou kunnen be-

staan. n beide toch herkent men de kenmerkende -

sche eigenschappen : organisatie, volharding, de wil tot 

doordringen, doorzetten en veroveren, het hevige 

verlangen nummer één te zijn en te blijven, de trotsche 
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Afb. 2. Bureau-gebouw. 

en lachende hoogmoed en zelfoverschatting van zich 
te voelen het ras van het heden en van de toekomst, 
het e ras, dat bij  zijn gejubel van d 
über Alles"  ook de verplichtin g gevoelt een wereldher-
vormende en wereldverbeterende rol te moeten spelen, 
zoowel in de politiek, als in de wetenschap, de tech-
niek en de kunst. d wil overwinnen, zoowel 
in de werken van den vrede als van den oorlog. -
rakteristiek is deze levende en levendige e 
kracht , deze eerzucht, die tot vaste bondgenooten heeft: 
organisatie, samenwerking, discipline en moderniteit. 
n de Werkbund Ausstellung kan men bovengenoemde 

eigenschappen vri j  sterk, de een meer, de ander  minder, 
terug vinden, en dat, terwij l toch deze tentoonstelling 
geen e genoemd zou kunnen worden, 
omdat de leiding van de tentoonstelling berust bij  de 
.Werkbündler "  d.w.z. de meest-vooruitstrevende, de 
algemeen-voelende moderne kunstenaars in -
land, wier  werk en wier  gedachten boven het verouderd -

, ja boven , 
heengaan tot het meer  algemeene, tot het internationale 
van de beste soort, tot datgene, wat Amerika, Engeland, 
Frankrij k en vooral f aan goed- en echt-
moderns, elk op zijn wijze, in hun groeiende cultuur , in 
hun bouwkunst, kunstnijverheid en sierkunst willen 
bereiken. 
Waar nu de tentoonstelling wel gesloten zal zijn, waar 
in elk geval de Nederlander  deze tentoonstelling wel 
niet meer  zal bezoeken, zou de vraag gesteld mogen 
worden, of het nog zin heeft in het Bouwkundig 
Weekblad er  over  te schrijven. k meen, dat men deze 
vraag bevestigend kan beantwoorden, omdat wat ook 
het resultaat zal zijn, dat de geweldige volkeren-strij d 

in Europa zal opleveren, of dus de e of een an-
dere macht in Europa een overheerschende rol zal 
spelen de groote moderne evolutie zal dóórgaan, en 
al hare behaalde overwinningen, al haar  streven en al 
hare uitingen zijn en blijven voor  ons en voor  ons nage-
slacht van het grootste belang. 
En tot dat belangrijke streven behoorde ook de Werk-
bund-Ausstellung. Zeker, lang niet alles was daar  van 
buitengewone beteekenis; betrekkelij k veel bevond zich 
op deze reusachtige tentoonstelling, dat best gemist 
kon worden, ja, dat aan het Werkbund-streven zelfs 
schadelijk was. Aan den anderen kant echter  waren er 
tal van ernstige en succesvolle pogingen tot moderne 
schoonheid te zien, zoowel wat betreft de aanleg van de 
tentoonstelling, als de tentoonstellingsgebouwen en het 
geëxposeerde. 
Over  het streven van den Werkbund heb ik reeds ge-
schreven in B. Weekblad 1914 no. 26. Veredeling van 
de e kunstnijverheid en industrie, is het parool. 
Beseffend, dat moderne kunst alleen dan gezond en 
vruchtbaar  kan zijn, wanneer  zij  staat op modernen bo-
dem, wil de Werkbund ook vóór alles in de huidige 
samenleving ingrijpen . Niet alleen het handwerk, maar 
ook en vooralhet machinale werk moet zijn eigen schoon-
heid verkrijgen . Verder  moeten het kantoor, de fa-
briek, het station, de spoorwegcoupé, de straat, de win-
kel en zijn etalage, de reclameplaat, het drukwerk , enz. 
in het algemeen de utilitair e onderwerpen, die vroeger 
buiten de kunstbemoeiingen werden gehouden, hunken-
merkenden vorm verkrijgen en tot schoonheid komen. 

t deze schoonheid modern zal zijn, spreekt bij  deze 
onderwerpen wel van zelf; maar  ook de van oudsher 
bekende kunstobjecten: de gebouwen, de meubelen, het 
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Afb . 3. „Farbenschau 

gebrandschilderd raam, de beelden, de fonteinen, de 
aanleg van stad en dorp, enz., ook al deze onderwerpen 
moeten modern zijn, d.w.z. door  onzen geest en volgens 
onze opvattingen, in aansluiting aan onze behoeften, 
door  onze vorm-voorkeur  en vorm-kracht en met onze 
moderne hulpmiddelen ontworpen en gemaakt. Op juiste 
wijze is de organisatie van den Werkbund sociaal ver-
takt, doordat zij  bevat al die groepen, welke op de toege-
paste kunst een grooten invloed uitoefenen: kunstenaars, 
fabrikanten, handelaren, critic i en vooruitstrevende po-
litici , groote opdrachtgevers, zooals belangrijke -
schappijen e. d. en belangstellenden uit het publiek. 

e lezer  verder  verwijzend naar  genoemd B. Weekblad 
no. 26, meen ik goed te doen met mijn bespreking der 
tentoonstelling in tweeën te splitsen, en eerst een be-
schrijvin g te geven van datgene, wat mij  het belangrijkste 
leek, om daarna een meer algemeene beschouwing en 
samenvatting van de beteekenis der  tentoonstelling te 
laten volgen. 

e tentoonstelling is gelegen aan den overkant van den 
n te . t terrein leent zich daar  uitstekend 

voor  het doel, maar  een bezwaar  is het, dat de verbin-
ding tusschen de stad en de tentoonstelling, die hoofd-
zakelijk plaats heeft over  de n brug, wat 
lang is. e brug zelf is een geweldig stuk h werk; 
zoowel het trein- als het tram- en het voetgangerverkeer 
gaat er  over. Een architect is blijkbaa r  er  bij  geroepen 
om de brug architectonisch te verfraaien; hij  ontwierp 
daartoe de reusachtige landhoofden en toegangsportalen 

n stijl . e kwasi-verdedigingstorens, op 
zich zelf niet slecht van vorm, doen bij  de geweldige 
schaal en spierkracht van de brug en bij  het ij l systeem 
van verticale stangen wel wat gek; maar  het gekst is 
hier  het beeldhouwwerk, de gedrongen mannetjes en 
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lompe beesten, wier  echt-nagemaakte e my-
stiek en primitivitei t in lijnrecht e tegenstelling is met de 
zuiver-wiskundige dynamische mystiek van de brugzelf. 
Op verbluffende wijze is bij  deze brug de heele peri-
ode van het menschelijk denken, tusschen de middel-
eeuwen en het heden, weggelaten, en zijn de uiteinden 
der afgesneden tijdsdraden op onverklaarbare wijze aan 
elkaar  geknoopt. Neen, de zaak is toch wel verklaar-
baar, en wel door  de diep-ingewortelde historische 
stijl-namaak in de architectuur, die aan de architectuur 
het eigen wezen, d.w.z. het moderne ontnam en haar 
daardoor  tot een soms hinderlijke , soms goedmoedige, 
maar  tot een altij d belachelijke maskerade maakte. 

t ingenieurswerk van de brug heeft aesthetisch veel 
meer  waarde dan het bouwkundige deel, en het is een 
overwinning in den geest van den Werkbund dat wij 
dit inzien. Wanneer  men over  de geweldige brug loopt 
en men kijk t naar  dat mastbosch van hoog opschieten-
de ijzeren stangen, die met de groote tralie-bogen in 
een constructief en rythmisch geheel zijn vereenigd, en 
en men voelt de betrekkelijk e ijlheid van het geheel, 
doordat het onrustige vakwerk tusschen de stijlen, dat 
de vroegere bruggen hebben, hier  weggelaten is, dan 
begrijpt men, dat deze brugoplossing al weer  een stap 
verder  is in de aesthetische evolutie van den grooten 
ijzeren bruggenbouw. n de brugtorens weer  beschou-
wend, geeft men s gelijk, die zegt, dat ons na-
geslacht met meer  belangstelling zal kijken naar  de 
ijzerconstructie van deze groote brug, dan naar  de 
totaal gerestaureerde en grootendeels in de 19e eeuw 
nieuw gebouwde e . 
k sta bij  de beschouwing van deze brug wat langer  stil, 
omdat zij  eigenlijk vormt de monumentale overgang van 
de stad tot de tentoonstelling, en zij  tegelijkertij d in 
hare architectuur  een monumentaal voorbeeld geeft van 

Afb . 4. „Farbenschau" . . 

slechte ingenieurskunst, dus volkomen tegen de Werk-
bundgedachte in. 

e aanleg van de tentoonstelling spreekt duidelij k 
uit bijgaande plattegrond. En hieruit spreekt ook de 
groote opzet van het geheel, vooral als men let op 
de aangegeven schaal van 200 . e tentoonstelling 
is dan ook te groot; s heeft hierop op de Jah-
resversammlung van den Werkbund gewezen, en van 
vele zijden werd dit bevestigd. 
Zi j  is niet alleen te groot, doordat te veel en soms zwak 
werk is toegelaten, maar  ook, omdat het geheel veel te 
veel bevat, niet meer  te overzien is, en men weken noodig 
heeft om alles gezien, laat staan bestudeerd te hebben. 
n de l alleen zijn rui m 240 zalen en kamers! 
n tegenstelling met menige andere groote tentoonstel-

ling is de aanleg klaar, overzichtelijk en zelfs hier  en 
daar  zeer  goed. (Ook de Gentsche tentoonstelling had 
een goede plattegrond). 
Ter  oriënteering volge hier  de aanduiding der  hoofd-
zaken : 

s het „Vergnügungspark"  (dat wij  echter  wel 
„links "  kunnen laten liggen, omdat het een heel gewoon 
en ordinair k is en de Werkbund er  blijkbaa r 
niet in geslaagd is, dit belangrijk onderdeel van een 
groote tentoonstelling te veredelen, zooals zij  oorspron-
kelij k wel van plan was). 

r  het ingangsgebouw 1 komt men over  een weg 
onder  boomen, die langs den n loopt, en van waar  men 

een prachtig gezicht op n en vooral op zijn m 
heeft, in het Bureaugebouw (8). t is het eigenlijke be-
gin van het tentoonstellingsterrein. t hier  tegen-
over  bevindt zich „Farbenschau" , 13, links het -
sche , 10, en verder  de Winkelstraat, 12, welke weg 
vervolgens leidt tusschen het Oostenrijksche , 22, 
en het Bier-restaurant, 21, naar  een plein, dat omgrensd 
is door  de hoofdgebouwen: Wijnrestaurant , 28, Feest-
gebouw, 27, , 25, terwij l in den rechter  uithoek 
van het plein zich bevindt het Saksische , 23. 

s van „Farbenschau"  gaat een weg langs de Ver-
keershal, 15, naar  het Theehuis, 17, dat,op een oud bas-
tion gebouwd, een blijvend gebouw is. 
Achter  het plein voor  het Feestgebouw en de l 
bevindt zich een tweede plein, dat begrensd wordt door 
het s der  Vrouw, 29, Fabriek en Bureau, 36, en het 
Theater, 31. Achter  dit theater  zijn de afdeelingen: 
Ziekenhuis met tuin, 34, tuinaanleg, kerkhofkunst, enz. 
Tegenover  Fabriek en Bureau, 36, bevindt zich het 
Bremer-Oldenburger , 38, terwij l aan het eind is 
geprojecteerd een soort model dorp: Nieuw Neder-

h , 40-53. 
k heb hier  slechts de hoofdzaken aangestipt; het zou te 

ver voeren, allerlei kleinere onderdeelen te vermelden. 
n het algemeen is de aanleg wel overzichtelijk, zonder 

dat zij  saai wordt ; minder  gelukkig zijn de twee groote 
pleinen, het een voor  de , 25, en het ander 
voor  Fabriek en Bureau, 36, daar  deze wat te groot en 
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leeg en open aandoen, zooals ook uit den plattegrond 
voldoende te zien is. 

t eerste belangrijke gebouw, dat onze aandacht trekt , 
is het , 1, waarvan hierbij  een afbeelding 
gegeven wordt. Als massa werking en als poortgebouw 
is het wel verdienstelijk, terwij l gelukkig is de licht- en 
schaduwwerking van de gevels en vooral van den open 
binnenhof. e detailleering is wat barbaarsch-Egyp-
tisch en verraadt gemis aan voldoende eigen vinding. 
Vooral zwak is de figurati e in de velden der  gevels, 
de bronskleurige, suffig kijkende leeuwen, de antiqui-
seerende 3 figuren, wier  beteekenis mij  duister  is, zijn 
in hun verwaterde Empire-achtigheid al heel weinig 
interessant en lachwekkend van onmoderniteit. "Wi j 
zien hier  een kras voorbeeld van hetgeen wij  ook ver-
der nog wel eens zullen zien op deze tentoonstelling; 
een talentloos teruggaan tot 1830. Beter  is de behande-
ling van den binnenhof; in het ruwe geele pleister  zijn 
boven de rechthoekige openingen tusschen de vier-
kante pijler s goede decoratieve velden aangebracht, 
voorstellend figuren, die aan Grieksche vaasbeschilde-
ringen herinneren, en in zwart en rood behandeld 
zijn. Grijs-blauwe, fantastische, in kelkvormen opge-
bouwde siervazen van majolica zijn links en rechts ge-
plaatst; in het midden werpt een bronzen Amazone 
haar  speer. Aan weerszijden een open, vriendelij k bin-
nenhof, waaromheen de dienstvertrekken. 

r  vlak tegenover  bevindt zich de .Farbenschau", zie 
af b. 3 en 4 (plattegrond 13). t paviljoen, dat een be-
schaafde architectuur  vertoont, die echter  niet karakte-
ristiek het tijdelijk e van een tentoonstellingsgebouw 
aanduidt, en die wel geen pretentie, maar  ook geen 
bijzondere kwaliteiten bezit, is ontworpen door -
mann . 

e galerij  rechts is het begin van de winkelstraat. Voor 
het paviljoen is een charmant vijvertj e met omgaand 
wandelpad, groen en bloemen aangelegd; in het 
vijvertj e een fraai beeld van een slapende vrouw. Zeer 
gunstig van werking is de walmuur, die de weg voor 
het paviljoen van de vijver  scheidt en, rijkelij k met 
bloemen en groen getooid, een levendige en kleurige 
achtergrond vormt voor  het bassin. 
Over  de .Farbenschau", de tentoonstelling van kleur, 
een der  meest belangrijke onderdeden van deze ten-
toonstelling, zoo niet de belangrijkste, een volgende keer. 

E ST. A G N A-
 TE GOES. f] 

door  F. G. C. . 

S3 

e meeste leden onzer  tot Bevor-
dering der  Bouwkunst zullen zich nog herin-
neren de 43ste aflevering van „Oud e Be-
 staande Gebouwen", jaargang 1902, waarin 

een beschrijving van de St. - of Groote 
kerk te Goes. e zeer  fraaie teekeningen hierin voor-
komende en de bijbehoorende tekst (ontleend aan 
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„Bulletin" , uitgegeven in t 1902 door  den Neder-
landschen Oudheidkundigen bond), waren van den heer 
Adolph r  te's Gravenhage. 
Aan het slot van genoemd „Bulletin "  vermeldt de schrij-
ver, dat zich te Goes een Commissie gevormd heeft, met 
het loffelij k doel, het schoone kerkgebouw weder  te 
herstellen; dat een som van 30.000 gulden geraamd is 
om de allernoodzakelijkste herstellingen te doen uit-
voeren, en dat hij  van harte hoopt, dat gemelde Com-
missie naar  wensch moge slagen en zich daardoor  de 
dankbaarheid van het kunstlievend nageslacht zal 
weten te verwerven. 

t was in Februari 1902. 
Gelijk het nu met alle dergelijke werken gaat (vooral 
waar  ook bij  deze restauratie hulp en steun van het 

k noodig was), duurde het nog geruimen tij d eer  een 
begin kon worden gemaakt met de uitvoering der  restau-
ratieplannen. n 1907 werd aan het kerkgebouw met de 
eerste, voorbereidende werkzaamheden begonnen en 
sinds dien werd geregeld, volgens een te voren opge-
maakt plan, voortgegaan, zoodat er  op dit oogenblik 
reeds heel wat hersteld of vernieuwd is. "Waar het nu 
hier  een restauratie betreft van een zeer  belangrijk 
historisch gebouw, wenschen we omtrent een en ander 
iets naders mede te deelen. 
Vooraf echter  ter  herinnering nog iets omtrent 
de geschiedenis van het kerkgebouw, waarvoor  door 
mij  geraadpleegd werd het reeds genoemde „Bulletin " 
van den Nederlandsch Oudheidkundigen Bond; „Bij -
zonderheden uit de geschiedenis van de stad Goes"  van 
dr . Piccardt en „d e Zeeuwsche Volksalmanak van 
1844"  van dr. E. B. Swalue. n t bizonder  zij  een 
ieder, die werkelij k belangstelt in het w en 
zijn geschiedenis, de lezing van bovengenoemd „Bulle -
tin" , aanbevolen. 

t zekerheid den tij d der  stichting dezer  kerk vast te 
stellen, is niet mogelijk. s in de 14de eeuw was het 
oostelijk deel der  kerk (het koor) aanwezig; in het begin 
der 15e eeuw (1423) kon geheel het kerkgebouw, als 
voltooid, worden ingewijd. n 1618 is vervolgens het wes-
telij k gedeelte (het schip) met den toen, volgens de ge-
schiedschrijvers bestaanden toren, geheel afgebrand, 
welk gedeelte in 1621 opnieuw was opgebouwd; bij 
dezen bouw werd meteen de thans nog bestaande 
slanke houten toren gebouwd, midden boven het kruis-
gewelf tusschen schip en transept. 

e kerk is vijf-beukig ; het in 1618 afgebrande gedeelte 
had bovendien aan de Noord- en Zuidzijd e nog een ri j 
kapellen, die bij  den nieuwen bouw niet weder  zijn aan-
gebouwd. Verder  was het middenschip en transept bij 
den oorspronkelijken bouw voorzien van een stergewelf 
en de zijbeuken en kapellen van kruisgewelven, terwij l 
bij  den nieuwen bouw van 1619 1621 deze gewelven 
niet weder  zijn aangebracht; ook de transeptgewelvén, 
die bij  den brand ingestort zijn, werden niet weder  ver-
nieuwd. Zooals reeds gezegd is, bestaat nu nog alleen 
het kruisgewelf tusschen schip en transept en de ster-
en kruisgewelven in het koor  of zoogenaamde tegen-
woordige preekkerk. 

Gezicht op de St. k te Goes van den Oostwal. 

e aanvangstukken voor  de gewelfribben zijn echter 
overal aanwezig, zoodat o. i. geldgebrek de oorzaak is, 
dat de gewelven nog nooit zijn aangebracht. 
Gelijk reeds is opgemerkt, is de oorspronkelijke kerk 
gebouwd in 't laatst der  14e e n begin der  15e eeuw en 
vertoont dan ook de bouwvormen van dien tijd ; het in 
1619- 1621 opnieuw gebouwde schip met zijbeuken ver-
toont de vormen van het einde der  15e en begin der  16e 
eeuw. e nieuwe toren daarentegen eveneens van 
1619—1621 geeft den stijl aan van de periode, waarin 
hij  gebouwd werd. 

t Goesche kerkgebouw is een monument van betee-

kenis. e Zeeuwsche geschiedschrijverSmallegangezegt 
in zijn „Chrony k van Zeeland", dat .diergelijke kerk 
nochte van grootte, nochte van doorluchtigheit in Zeeland 
nauwelijks te sien is". 
En nu mag wellicht in dit gezegde eenige plaatselijke 
trot s niet te miskennen zijn, toch is zeker, dat Goes in 
dit kerkgebouw een schoon monument van middel-
eeuwsche bouwkunst bezit. Vooral de Noordelijke 
Transeptgevel, waarvan de r  A. r  in voor-
meld „Bulletin "  een uitvoerige beschrijving geeft, is een 
der schoonste voorbeelden van wat demiddeleeuwsche 
bouwmeesters tot stand wisten te brengen. „Eender -
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gelijk stukje architectuur" , zegt de heer , ,,zoo 
eenvoudig en toch zoo rijk , zoo elegant en tevens zoo 
slank en harmonisch van lijnen, vindt zijn weerga in 
Zeeland niet en slechts weinig monumenten van Neder-
land kunnen hiermede in vergelijking treden." 
Sinds 1621 nu is er  zeer  weinig aan het kerkgebouw 
veranderd. n 1633 zijn er  aan de Westzijde der  tran-
septen een paar  bergplaatsen aangebouwd, die het 
gebouw ontsierden en nu dan ook weer  worden opge-
ruimd ; ook zijn de geschilderde ramen, die vroeger 
aanwezig geweest moeten zijn, allen verdwenen. 
n den loop der  eeuwen heeft echter  het onderhoud 
nog al eens wat te wenschen overgelaten. Verschillende 
steenen raamposten werden door  houten vervangen; de 
raamtraceeringen zijn zeer  vervallen; de schraagbogen 
met hunne mooie pinakels en beeldhouwwerken hebben 
zeer  geleden; de mooie noorder  transeptgevel had 
dringend voorziening en herstelling noodig; de daken 
lieten overal het hemelwater  door  en de banden en lijst -
werken van natuurlijk e steen zagen er  maar  al te ge-
havend uit. En nu kunnen we wel aannemen dat de 
fondsen voor  noodzakelijk en goed onderhoud niet al-
toos toereikend waren, maar  zeker  is ook—gelijk dit 
ook het geval is met zoo tal van andere historische 
monumenten —, dat de herstellingen, die geschied zijn, 
dikwijl s op zeer  onoordeelkundige wijze werden uitge-
voerd. 

Thans een en ander  over  de reeds uitgevoerde, en nog 
in uitvoering zijnde restauratiewerken. 
Zooals we reeds mededeelden werd in 1907 een begin 
gemaakt. 

t werkplan voor  de jaren 1907 tot en met 1913 om-
vatte de navolgende werkzaamheden: 
a. plaatsen van een nieuw raam in den Noordelijken 
transeptgevel met nieuwe loodbeglazing; 
b. herstelling van deze i gevel; 
c. herstelling of vernieuwing van alle overige ramen 
met nieuwe beglazing; 
d. herstelling muren, borstweringen en contre forten; 
e. gedeeltelijk vernieuwen en herstellen van de 4 
schraagbogen aan de Noordzijde; 
ƒ. herstellen en vernieuwen van daken, goten en goot-
lijsten; 
g. herstellen en vernieuwen der  verankeringen; 
h. herstellen van de schraagbogen aan de Zuidzijde; 
i. aanbrengen van beeldhouwwerken en pinakels bij 
de schraagbogen. 
Voor al deze herstellingen werd een som f 42.000 ge-
raamd; gedurende 7 achtereenvolgende jaren (te be-
ginnen in 1907 en te eindigen in 1913) kon er  dus 

 6,000 gulden per  jaar  worden verwerkt. t bedrag 
van 6.000. kwam bijeen door: 
Een bijdrage van f 4000. per  jaar  van het ; 

m van . 1000. „  „  „  de , 
en m van . 1000.— „  „  r particulieren. 

Uit dit werkplan blijkt , dat alleen restauratie der 
buitenwerken werd bedoeld. 
Gelijk het met dergelijke restauratiewerken steeds gaat, 
bleek aan het einde van het jaar  1913, dat voor  gemeld 

bedrag ad /42.000 lang niet alles hersteld kon worden, 
wat oorspronkelijk werd gedacht en in het werkplan 
werd opgenomen; we vernemen echter, dat voor  de 
eerstvolgende 4 jaren weder  een bedrag van /4500.— 
per jaar  beschikbaar  is, voor  verdere uitvoering der 
restauratiewerken. 
Van de hierboven opgesomde werkzaamheden zijn 
thans uitgevoerd: 
a. Geheele herstelling van den noordelijken transept-
gevel, waarbij  een geheel nieuw raam met loodbeglazing 
werd ingebracht; 
b. g van de noordelijke en zuidelijke zijbeuken 
van het schip, met hunne westelijke eindgevels; 
c. m van de daken boven deze zijbeuken; 
d. m van alle ramen (met de loodbeglazing) van ge-
noemde zijbeuken; 
e. m van de 5 ramen van het koor, achter  het orgel, 
met omlijstingen, muurwerken, enz. 
/ . m van enkele dakgedeelten (zuidzijde van het 
koor), terwij l men thans een begin heeft gemaakt met 
het herstellen van de dakbedekkingen aan de noordzijde 
van het koor. 
Behoudens enkele kleinere werkzaamheden is hiermede 
genoemd, wat tot dusver  werd gerestaureerd en men 
ziet daaruit, dat de herstellingen een geregelden voort-
gang hebben en de tij d is, naar  we hopen, niet zoo verre 
meer, dat we het gebouw wat het uiterlijk e betreft 

weder  geheel hersteld zullen zien, ook al moet de 
restauratie zich dan ook, om finantieele redenen, bepa-
len tot het allernoodzakelijkste. 
Over  de wijze van restaureeren wensch ik geen oordeel 
uit te spreken, om de eenvoudige reden, dat over  restau-
raties zeer  verschillend geoordeeld wordt en het voor 
niemand van eenig belang is, dat ook ik mijn oordeel 
daarover  thans eens in 't publiek uitspreek. 
k meen hier  dan ook te kunnen volstaan met de mede-
deeling, dat onze mooie Goesche k een goede restau-
rati e zeer  zeker  in alle opzichten waard is: dat ik ten 
zeerste toejuich dat de j  ondanks de 
groote finantieele offers, waartegenover  weinig draag-
kracht staat manmoedig blijf t volhouden en zelve 
ook het vertrouwen blijf t koesteren, binnen niet te lan-
gen tijd , het gebouw weder  geheel hersteld te zullen 
zien en eindelijk, dat de leiding en uitvoering der restau-
rati e is opgedragen aan den architekt J. A. Frederiks 
te 's Gravenhage, zoodat zeer  zeker  van bevoegde ver-
zorging kan worden gesproken. Bovendien wordt, zoo-
als dit bij  alle werken, die door  het k worden gesub-
sidieerd, plaats heeft, van e het noodige toe-
zicht uitgeoefend. (Slot volgt). 

S S N
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e Vereeniging van Zwitsersche s en 
Architecten gaat regelmatig voort met hare 
publicaties over  het Zwitsersche burgerhuis. 
n B. Weekblad 1912, No. 11 hebben wij  het 

eerste deel: s Bürgerhaus in Uri "  uitvoerig bespro-

ken ; daarna zijn verschenen: 2de deel: das Bürger-
haus in Genf; 3de deel: das Bürgerhaus in St. Gallen 
und Appenzell. En nu ligt het 4de deel voor  mij : das 
Bürgerhaus in der  Schweiz. e deelen zijn in uitgaaf 
dezelfde; overal volgt op een historische beschrijving 
der gebouwen een reeks fraaie afbeeldingen, welke 
meestal toegelicht worden door  opmetingen van het 
geheel en van de merkwaardigste details. 

t lijk t mij  goed, de aandacht op deze werken te ves-
tigen, en wel speciaal de aandacht van . 
Zwitserland, ook een klein land, maakt ons beschaamd 
door  deze uitgaaf. Wanneer  komt in d een der-
gelijk werk tot stand? n meene niet, dat in d 
niet voldoende materiaal hiervoor  aanwezig is. -
deel. d is eigenlijk altij d een burgerlij k land ge-
weest ; groote monarchale of aristocratische gebouwen 
hebben wij  weinig; onze kracht en onze macht berustte 
van de 16de eeuw af hoofdzakelijk bij  de burgerij . En 
talrij k zijn de oude gebouwen, als raadhuizen, woonhui-
zen, pakhuizen, dorpswoningen, landhuizen, enz. die 
onder  het begrip .Bürgerhaus"  vallen, en een afbeelden 
en opmeten overwaard zijn. n kan d wel het 
klassiek-burgerlijk e land noemen, en terecht is zijn oude 
schat van burgerlijk e monumenten en kunstnijverheid 
beroemd. 

t t het initiatie f nemen, om, eventueel 
met behulp van andere vereenigingen, een dergelijk 
standaardwerk als dit Zwitsersche werk te stichten. 
Behoeft het natuurlij k geen nader  betoog, dat het in 
het algemeen wenschelijk is onze karaktervolle, oude 
burgerhuizen te beschermen en af te beelden, waardoor 
een groot en hoogst belangrijk deel van deze levens-
volle kunst wordt bewaard; deze wenschelijkheid 
wordt nog te meer  gevoeld, als wij  nagaan, welke groote 
waarde een goede verzameling opmetingen en photo's 
van deze gebouwen heeft voor  het hedendaaagsch 
bouwkunstig onderwijs. 

e schoonheid der  steden is niet afhankelijk van hare 
hoofdmonumenten; deze vormen maar  een klein, hoe-
wel belangrijk onderdeel, maar  de hoofdzaak is de 
stadsaanleg en de architectuur  der  burgerhuizen. e 
laatsten geven het karakter  aan de stad en aan de 
straten ; zij  vormen den achtergrond en omgeving voor 
de monumenten als kerk, raadhuis, beurs, enz.; zij  zijn 
de grondtoon der  schoonheid van het geheel. 

s eerder, naar  aanleiding van de huisjes bij  de 
e kerk te n en van het oude Vendu-

huis te , heb ik in het B. Weekblad er  op gewezen, 
dat vroeger  te veel aandacht werd geschonken aan de 
enkele, zij  het dan ook belangrijkste monumenten, zoo-
als ook de geschiedenis der  kunststijlen dit deed; en 
dat de groote cultuurwaarde van de meer  bescheiden 
gebouwen blijkbaa r  niet werd begrepen. Trouwens, 
eerst in den laatsten tijd , nu de bouwkunst niet meer 
alleen kunsthistorisch, maar  dieper  en juister  cultuur -
historisch wordt bestudeerd, is de volle aandacht ge-
vallen op het straten-beeld, op den stadsaanleg, dus op 
het geheel. 

m is de studie van het burgerwoonhuis van het 

hoogste belang bij  de opleiding van den architect. t 
groote arbeidsveld voor  hem is de.burgerbouw, het be-
trekkelij k eenvoudige, maar  daarom niet ondankbare 
werk; de opgaven voorwerken van meer  monumentalen 
aard, als kerken, raadhuizen, enz., zijn zeldzaam, en 
daarenboven zijn slechts enkele architecten begaafd 
genoeg, deze opgaven architectonisch te beheerschen. 
Nu in de laatste jaren met groot succes de strij d tegen 
den revolutiebouw is aangebonden, op practisch gebied 
door  de bouwverordeningen, op aesthetisch gebied 
door  de z.g. schoonheidscommissiën; nu in de groote 
bouwbeweging voor  de volkshuisvesting meer  en meer 
de leiding van den architect gevraagd wordt, moet 
een juiste en veelzijdige studie van het burgerwoonhuis, 
in den ruimsten zin van het woord genomen, een belang-
rij k deel vormen van het bouwkunstig onderwijs, zoo-
wel lager, middelbaar  als hooger. 
En, vreemd genoeg, toch maakt dit onderwerp nog wei-
nig deel uit van genoemd onderwijs! n het algemeen 
grijp t dit onderwijs vaak te hoog; het leeft aesthetisch 
soms boven zijn kracht. t gaat hiermede als met het 
onderricht in de Geschiedenis der  Bouwkunst, waar-
over . van der t g in zijn voordracht, ge-
houden op de eerste e in 1911 zoo 
terecht opmerkte: 

s belangrijk en leerrij k de studie van de Algemeene 
bouwkunstgeschiedenis ook moge zijn, toch rijs t de 
vraag of daaraan niet te veel aandacht wordt geschon-
ken in verhouding tot onze Nationale bouwkunst. Want 
wat nut het den meesten onzer  leerlingen, de hoofdtijd -
perken der  architectuur  te kunnen onderscheiden en de 
voornaamste historische monumenten bij  name te ken-
nen, als zij  vreemdelingen blijven in hun eigen land, dat 
de meeste hunner  toch nooit of slechts voor  korten tij d 
zullen verlaten? Wat nut het hun, de grootsche samen-
stelling van een Egyptischen tempel, de edele en vol-
maakte architectuur  van een Parthenon, de stoute con-
structies van een Gothischen l te kennen, 
indien zij  niet verstaan de taal, die uit onze eigen monu-
menten spreekt? , zonder in 't minst op de op-
voedkundige waarde van de Algemeene bouwkunstge-
schiedenis af te dingen, mag toch wel worden verlangd, 
dat meer  aandacht wordt geschonken aan onze Natio-
nale bouwkunst, waaronder  wijniet alleen moeten be-
trekken de meest bekende monumenten, maar  ook die 
oude bouwwerken van meer  bescheiden aard als onze 
mooie landelijke bouwwerken. 

n het belang van een karaktervoll e ontwikkeling onzer 
bouwkunst moet als eisch worden gesteld een grondige 
kennis van de monumenten en oude karakteristieke 
bouwwerken in ons eigen land, gebouwd door  ónze 
voorouders, met ónze materialen in ónze atmosfeer. Uit 
den aard der  zaak worden in ons kleine land werkelij k 
monumentale bouwwerken slechts zelden uitgevoerd. 

t werk van den dag omvat meestal opgaven van meer 
bescheiden omvang, die niettemin groote moeilijkheden 
met zich kunnen brengen. Welnu, is het dan niet logisch, 
dat bij  het bouwkundig onderwijs met 't oog daarop, 
wordt vooropgesteld een grondige studie van die be-
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langrijk e overblijfselen uit vroegere kunstperioden, 
welke aan eischen hadden te voldoen, die voor  een groot 
deel ook thans nog worden gesteld?" 

t andere woorden vragen wij  hetzelfde : s het niet 
logisch en wenschelijk, dat bij  ons bouwkunstig onder-
wij s ook volop de aandacht wordt geschonken aan dat-
gene, wat een hoofdbestanddeel van de Nederlandsche 
bouwkunst uitmaakt, d. i. het burger  woonhuis? En wat 
kan hiertoe meer  vruchtbaar  werken dan een goed ge-
ordend, juist beschreven een fraai afgebeeld overzicht 
van wat ons rij k verleden ten opzichte van deze bouw-
kunst achterliet ? J. . 

G VOO -
. Q 

u 
Joen mij  bovengenoemde uitgave van het Cen-

traal Bureau voor  Sociale Adviezen door  de 
redactie ter  bespreking werd toegezonden, 
 leek mij  dit een taak van geringen omvang; 

immers meende ik te kunnen volstaan met te wijzen op 
de aanvullingen, die deze 3e druk had ondergaan.
bemerkend, dat noch de le van 1910, noch de 2de van 
1912 in dit Weekblad zijn aangekondigd, moest deze be-
spreking wat ruimer  worden genomen, waarbij  het ge-
pleegd verzuim kon worden hersteld, 

t komt herhaaldelijk voor, dat de architect, die de 
bouwplannen voor  een «toegelaten"  vereeniging ont-
werpt, ook in administratief opzicht haar  promotor  is. 
Om die reden heeft het zijn beteekenis en rechtvaardi-
ging, hier  op het werkje, dat overigens geen bouwkun-
dige aanwijzingen bevat, de aandacht te vestigen. 
Er is geene uitgave van het C. B.v. S.A., dat zoo'n suc-
ces heeft behaald, als dit ; wel zijn van andere uitgaven 
de le oplagen uitverkocht, maar  zoo spoedig achtereen 
dri e oplagen overtreft aller  verwachting. Toch is hetgeen 
wonder, dat er  vraag naar  deze handleiding is, waar-
toe niet het minst medewerken, de namen der  samen-
stellers, de . mr. . , directeur  van het C. B. 
v. S. A., die de taak, oprichting, bouwplannen, rechts-
vorm, toelating, enz., der  vereeniging behandelde, en 

. C. A. , directeur  van het Amsterdamsch 
Bouwfonds, die meer  in het bijzonder  bewerkte het ge-
deelte handelend over  bouw- en exploitatiekosten, voor-
schotten en bijdragen, exploitatie en boekhouding. 
Uit het voorwoord zien wij , dat het bestuur  meende aan-
vankelijk met een herdruk te moeten wachten met het 
oog op de aanhangige herziening der  Woningwet. t 
voortdurend inkomen van bestellingen heeft van dit 
voornemen doen afzien. n weten wij  nu alvast, 
dat een volgende druk slechts een kwestie van korten 
tij d is. 
Buiten de groote vraag naar  het boekje, waren er  toch 
ook wel enkele andere redenen, die tot deze nieuwe 
uitgave noopten, om te beginnen de wijziging van het 

k besluit tot uitvoering der  Wet, en de buiten 
verwachting gestegen rentevoet. 
Voor  wie het werk dus niet kennen, volge hier  een op-
somming van hetgeen er  in te vinden is. 
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Waartoe kan de werkzaamheid eener  „toegelaten"  ver-
eeniging zich bepalen, d.w.z. tot welk woningtype, wel-
ke hulpdiensten mag zij  de bewoners bewijzen; ziet hier 
vragen, die in k  worden behandeld. t vol-
gende bespreekt de wijze waarop de vereeniging tot 
stand komt, de oprichting, den financieelen opzet der 
bouwplannen, het eigen kapitaal, den rechtsvorm, de 
statuten, waarbij  naar  voren komt welke vorm van 
vereeniging voor  elk bijzonder  geval de meest aange-
wezene is d.w.z. de vereeniging volgens de wet van 1855, 
de coöperatieve vereeniging, de naamlooze vennoot-
schap of de stichting, terwij l in 3 bijlagen schema's 
voor  die statuten worden gegeven. t vette letters 
wordt gewaarschuwd tegen klakkelooze overname dier 
concepten en vooraf de raadpleging van het C. B. v. 
S. A., aangeraden tot welks doel dit o.m. behoort. 

t de vereeniging volgens de wet van 1855 wel de 
meest gevolgde is, bewijst de statistiek, daar  onder  de 
158 tot 1 Jan. 1912 toegelaten lichamen voorkomen: 
129 d.g. vereenigingen, 8 coöperatieve vereenigingen, 7 
naamlooze vennootschappen en 14 stichtingen. 
Achtereenvolgens moet de vereeniging rechtspersoon-
lijkhei d verkrijgen , toegelaten worden in den zin der 
Woningwet — hoe geschiedt dit alles? — en kan dan 
beginnen den steun der  overheid te vragen; en wat moet 
zij  dan doen om dien steun deelachtig te worden? ook 
die vragen worden beantwoord. 

k  geeft voorbeelden van de berekening van 
bouwkosten en van eene exploitatie-rekening van een 
bouwvereeniging in eene groote stad. (Coöperatieve 
bouwvereeniging "  te Amsterdam) en in een 
provinciestadje (woningbouwvereeniging .Arbeiders-
belang"  te , beide met verklarende aanteeke-
ningen. 
Ook worden verstrekt gegevens betreffende de exploi-
tatie van 244 en 170 woningen der  N.V. Woningmaat-
schappij  te Amsterdam over  het tijdvak 1882 tot 1911; 
van de Vereeniging ten behoeve der  arbeidende klasse 
te Amsterdam over  1865 tot 1910 ; en (in deze oplage 
nieuw) van de Woningbouwvereeniging „Openbaar Be-
lang"  te Arnhem over  1894 tot 1911. 

e steun der  overheid t.w. de voorschotten en bijdragen 
volgens de Woningwet, wordt in een volgend hoofdstuk 
behandeld. e vraag: welke zekerheid de gemeentelijke 
overheid — tegenover  het rij k verantwoordelijk der 
vereeniging stellen moet, wordt omstandig uiteengezet. 

e voorwaarden door  verschillende gemeenten gesteld 
vormen een bonten staalkaart. Vaak wordt er  meer  ge-
eischt dan noodig is. e gemeente zorge er  voor, dat 
zij  zich waarborgen verschaft voor  een solied beheer, 
maar legge de vereeniging niet zoozeer  aan banden, dat 
de animo, het initiatie f der  bestuurders verloren gaat" 
is de conclusie, waartoe de samenstellers der  handlei-
ding komen. 
n het . B. van 28 Juli 1902 komen, naar  bekend is, be-

palingen voor, regelende den rentevoet, waarnaar  een 
voorschot zal worden verleend. j  was geen lagere 
koers der  3 '/ c obligatien N. W. S. ondersteld dan 85*y\ ; 
sedert is deze koers daar  belangrijk onder  gedaald. 

Aansluitend aan dat . B. werden in de vorige drukken 
gegeven: plans van rentebetaling en aflossing in 50 jaar 
van een voorschot als voren bedoeld bij  koersen van 
853 i boven pari . Aan tabellen, die rekening hielden 
met lagere koersen was dringend behoefte. Thans zijn 
deze voortgezet tot 743/ l f i % !  z' j  komen thans voor  (in 
8 tabellen) van 743/ i « % — boven pari . 

t mag eenigszins verwonderen, waarom de toege-
voegde tabellen niet reeds lang als eene aanvulling 
tot den 2en druk verkrijgbaa r  waren gesteld. t was 
toen voor  de bezitters en de laatste koopers van den 
vorigen druk heel onaangenaam, daarin wel aan te 
treffen verschillende tabellen, waaraan zij  niets had-
den en niet de eenige, die zij  op dat oogenblik zouden 
behoeven. 
a k V, de exploitatie van woningen, wordt 

achtereenvolgens behandeld: de organisatie van het be-
heer, het toezicht, het onderhoud, het huurreglement en 
de geldbelegging. 

e besturen van woningbouwvereenigingen zijn niet al-
tij d personen, rij k aan kennis van boekhouden. Eene 
uiteenzetting van eene richtige boekhouding dier  ver-
eenigingen is van het meeste belang, ook voor  gemeen-
tebesturen, die toch de balans- en de winst- en verlies-
rekening moeten kunnen beoordeelen. Welke boeken 
moeten aangelegd worden, hoe deze ingericht moeten 
zijn en hoe de verschillende voorkomende posten wor-
den geboekt, is met voorbeelden behandeld. 
Een belangrijk punt, de regeling der  afschrijvingen, 
wordt zeer  uitvoerig behandeld, wat niet te verwon-
deren is, waar  hieromtrent zoo vaak strij d tusschen ge-
meentebesturen en vereenigingen kan ontstaan. 
Al s nieuw is toegevoegd de balans en de winst- en ver-
liesrekening van e op 31 . 1910 en eene 
exploitatie-rekening over  een blok woningen (Van 
Beuningenstraat 67 109 te Amsterdam) mede over 
1910. 
Op den tekst volgen wijders verschillende bijlagen 
op sommige is reeds gewezen o.a. model statuten 
en verschillende modellen, die noodig zijn om de ver-
eeniging aan den gang te zetten en loopend te houden. 

t ik hieraan nog toevoegen, dat voor  dezen druk een 
veel aangenamer lettertype is gebruikt dan voor  de 
vorige, dat de inhoudsopgave meer  in onderdeelen is 
uitgewerkt, en dat de prij s voor  de 255 blz. druks thans 
op f 1.90 is bepaald. . 

E S VOO  B.  EN B. 
, E -

J TOT G  BOUW-
. 

ÏQj  ver  dit onderwerp heeft de Alg. Ned. Opzichters- en 
Teekenaars-Bond in zijn Xlde Algemeene Verga-
dering, gehouden 21 i j.1. te Utrecht van ge-
dachten gewisseld. n het dezer  dagen in de Bonds-

stem verschenen verkort stenografisch verslag lezen wij  hier-
over  het volgende: 
Bij  de heropening te 7' j  uur  stelt de Voorzitter  aan de orde het 

voorstel van het bondsbestuur  tot instelling eener  commissie, 
die zal hebben te onderzoeken, in hoeverre het mogelijk is door 
instelling van staatsdiploma's de grenzen van het vak der 
bouwkundigen wat in te perken, om daardoor  wat evenwicht 
tusschen aanbod en vraag in dat vak te brengen. Spr. was door 
het bondsbestuur  aangewezen, dit voorstel toe te lichten en hij 
was voornemens dat vri j  uitvoerig te doen. Waar wij  echter 
vandaag den tij d aan „nuttiger "  zaken hebben besteed, is voor 
die uitvoerige toelichting geen gelegenheid meer. Bovendien 
kan de inleiding van Vrijenhoek van hedenmiddag voor  een 
belangrijk deel voor  het thans aan de orde zijnde vraagstuk 
gelden. j  toch heeft afdoende aangetoond, dat de tegenwoor-
dige diploma's reeds burgerrecht verkregen, zoodat spr. meent, 
dat de stap om tot het staatsdiploma te komen — niet onuit-
voerbaar  moet worden geacht. 

t de tij d dringt , dat wat regel in ons vak wordt gebracht, 
vooral op het gebied van vraag en aanbod, daarover  zijn wij  het 
vermoedelijk wel allen eens. Alleen onze bondsleden dierven 
tengevolge van werkloosheid in 1907 tezamen f 20.800 loon ; in 
1908 was dat bedrag f 23.840 en in 1912 niet minder  dan f 66.080. 
Zes en zestig duizend gulden loonverlies in één jaar  onder  de 
nog niet voluit 500 leden van onzen bond. t aanbod overtreft 
in de bouwkundige vakken dus verre de vraag, zoodat werke-
loosheid in groote mate heerscht. Uit de rede van Vrijenhoek en 
ook uit spr.'s openingsrede is wel duidelij k gebleken, dat de 
werkeloosheid niet een gevolg is van de onvoldoende intellec-
tueele ontwikkeling onzer  vakgenooten. En hoe absurd het ook 
moge schijnen, een feit is het, dat juist de bekwamen, de gediplo-
meerden van de werkeloosheid hebben te lijden ; de onbekwa-
men bieden zich voor  veel lager  salaris aan men denke slechts 
aan de vele advertenties met „hoog loon geen vereischte"  — en 
verdringen daardoor  de bekwamere collega's. 
Op grond van dit alles is het bondsbestuur  tot de vraag ge-
komen, of er  niet een zoodanige regeling in de bouwkundige 
vakken tot stand zou kunnen worden gebracht, die wat even-
wicht tusschen vraag en aanbod zou brengen. t bondsbestuur 
is allerminst van oordeel, dat zulks met een handomdraaien is 
geschied; integendeel is het zich volkomen bewust van de groote 
moeilijkheden, die ons in den weg zullen staan. h bezwaren 
zijn er  niet om over  te vallen, doch om ze te overwinnen. -
om vertrouwt spr.. dat deze vergadering tot instelling der  door 
het bondsbestuur  voorgestelde commissie zal overgaan. Thans 
nog een enkel woord over  het voorstel-Amsterdam, dat een 
uitspraak van dit congres vraagt inzake het door  bondsleden al 
of niet aanvaarden van het lidmaatschap der  examencommissie, 
ingesteld door  de j  van Bouwkunst. t bonds-
bestuur  is van oordeel, dat. mocht het congres tot instelling der 
staatsdiploma-commissie besluiten, het voor  den bond van 
weinig beteekenis meer  is, of zijn leden al of niet deel der 
examencommissie uitmaken. Een principieele uitspraak achten 
wij  dan vrijwe l overbodig. 

Tenslotte kan spr. nog mededeelen, dat het bondsbestuur  als 
leden der  staatsdiploma-commissie zou willen aanzoeken de 
leden: van Eldik en Jordens in den ; van Warmelen. Bus-
sum; Boeijenga, Nijmegen en de dri e dag. bestuurders Vrijen -
hoek. de Jongh en . 

o (Wijbenga) gaat in het algemeen in deze aan-
gelegenheid volkomen met het bondsbestuur  accoord. e tegen-
woordige examens hebben een beteekenend burgerrecht ver-
kregen en het contact met de regeering is tevens tot stand 
gekomen. Ook spr. is dus van oordeel, dat een poging om een 
algeheele staatsregeling te verkrijgen , gewaagd moet worden. 
Wat betreft het deelnemen onzer  mannen aan de examen-com-
missie der j  wenscht spr., dat de Bond een ruim 
standpunt zal innemen. 
Amsterdam. ) is het nietmetdeninleidereens.dat 
de reden voor  een principieele uitspraak inzake het examinator-
schap, door  de instelling der  staatsdiplomacommissie zou zijn 
vervallen. Gedurende den tijd , dien de staatsdiploma's nog 
noodig zullen hebben om tot stand te komen, zou een vaste ge-
dragslijn in deze van groot nut zijn. t standpunt van 1910, 
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neergelegd in den brief van ons bondsbestuur  aan de -
schappij  van 10 Juni 1910. kunnen wij niet blijven innemen. Onze 
bond kan niet zijn technisch meest bekwame leden aanwijzen, 
omdat hij  hen als zoodanig niet kent; de bond weet of wij  goede 
leden, niet of wij  bekwame technici zijn. m moeten wij 
der j  de keuze der  examinatoren laten. Spr.'s af-
deeling heeft deze meening neergelegd in een resolutie, welke 
hij dan voorleest. 
s-Gravenhage (Jordens) stelt een kleine redactiewijziging 
voor. welke wijziging het bondsbestuur  overneemt. 

e voorzitter  zou over  de Amsterdamsche resolutie een hartig 
woordje moeten zeggen, wij l die in lijnrecht e tegenspraak is met 
ons standpunt, vastgelegd in ons schrijven van Juni 1910. e 
brief is nimmer ingetrokken. Spr. ontraadt echter  ten drin -
gendste de resolutie in behandeling te nemen, ook al omdat 
ons de tij d ontbreekt. 
Amsterdam l : Als het congres dan de leden vri j 
wil laten in het al of niet in de examencommissie treden, 
dan mogen wij  toch zeker  wel verlangen, dat niet elke beslis-
sing als een . . . . feit in het bondsorgaan wordt medegedeeld. 

e voorzitter  snapt zeer  wel de bedoeling in de resolutie ver-
scholen. t gaat er  om spr. onaangenaam te zijn, doch dit wil 
hij  wel zeggen, als wij  de geheele examengeschiedenis nog eens 
weer  van voren af aan zouden ophalen, spr. niet ongerust zou 
zijn. dat deze vergadering hem in het ongelijk zou stellen. Spr. 
wenscht echter  in deze thans geen gelijk te krijgen ; de eenheid 
is hem meer  waard. n wij  daarom het voorstel-Enschedé 
aanvaarden en de zaken laten, zooals ze zijn. 
Amsterdam (v. d. Ven) kan niet de verantwoordelijkheid 
dragen voor  het door  zijn medeafgevaardigde gesprokene. 

p volgt een vri j  scherpe discussie tusschen den afgevaar-
digde n en den voorzitter, waarna Vrijenhoek (bonds-
bestuurl zegt, dat de brief van 1910 niet meer  de beteekenis van 
toen heeft, omdat thans in de keuze der  examinatoren niet meer 
de , doch de regeering de eindbeslissing heeft. 

e duldt geen inmenging van anderen, en spr. is overtuigd, 
dat wij  thans den brief van 1910 niet meer  zouden schrijven. 

e Jongh (bondsbestuur) vreest, dat door  Vrijenhoek' s woorden 
Amsterdam tot de conclusie komt. dat haar  resolutie nu juist 
reden van bestaan heeft. h spr. wil waarschuwen tegen het 
nu afwijzen van het medezeggenschap, daar  wij  daarvan straks 
--als wij  inzake het staatsdiploma gaarne een woordje zouden 
willen meepraten onnoemlijk veel last zouden hebben. Wij 
behoeven ons zelf toch geen brevet van onbevoegdheid in deze 
te geven ? 

e Voorzitter : kunnen we nu niet stemmen ? 
's-Gravenhage (Wassenburg) wenscht vooral de commissie niet 
als kapstok dienst te zien doen . . .. 

e Voorzitter : is niemand tegen het voorstel tot instelling der 
commissie en tegen dat der  afdeeling o om 
inzake de examens den toestand van thans te handhaven ? Aan-
genomen. 

. 
Prijsvraag .. Verzorgingshuis" te . 
Tengevolge der  buitengewone omstandigheden, waarin wij  vcr-
keeren, is de termij n van inlevering der  ontwerpen voorloopig 
verdaagd tot 31 r  1914 en de beantwoording der  vragen 
eveneens uitgesteld. 

Namens de Jury, 
. , 

Voorzitter. 

m . B 
n van aardewerk. Steenen kachels d 

algemeen toegepast geven, gelijk bekend is een aangename 
gezonde warmte. e te vereenigen met de voordeden van 
centrale stoomverwarming is dunkt ons, wel een ideaal maar 
wie zou gelooven, dat radiatoren van aardewerk practisch moge-
lij k zijn ? 
Toch is dit thans gelukt aan de bekende firm a Villera y & Boch 
te . Zij heeft zich het recht van uitvoering verzekerd van 
deze uitvindin g van . Emil Eckstein in Teplitz. 

e radiatoren bestaan uit een willekeuri g aantal geleidingen, 
die elk voor  zich 56.5 . hoog zijn, 27 . breed. 5.5 . dik. Elk 
wordt onderworpen aan een koude waterproef van 12 atmos-
feren druk en voor  de verzending een tij d lang met stoom op zijn 
dichtheid beproefd. e stootvlakken van de geleidingen worden 
nauwkeurig evenwijdig en vlak geslepen. e verbindingen ge-
schieden met gepatenteerde, veerende verbindingsbuizen. 

e hygiënsche voordeden dezer  kachels zijn groot. r  de ge-
glazuurd gladde oppervlakte zijn zij  gemakkelijk te reinigen en 
hecht er  weinig stof aan ;door  den aard van het materiaal is het 
hinderlijk e verbranden van de stofdeeltjes uitgesloten en daar-
mee tevens de droge ongezonde kamerlucht. 
Wel zal het in werking stellen iets langzamer geschieden, daar-
entegen koelen zij  minder  snel af en verwarmen gelijkmatiger. 

Vraag en Aanbod. 
Vi l l a aan de Tobias Asserlaan op Zorgvliet . Architect 
J . , B. . e afbeelding van deze belangwekkende 
vill a in het vorig no. van het B. Weekblad, en ontleend aan de 
map ..Zorgvliet' '  is wat onduidelijk en doet de architectuur  niet 
geheel tot zijn recht komen. n het eerstvolgend no. van Bouw-
kunst zal eene beschrijving van de vill a met afbeeldingen wor-
den opgenomen. 

E . 

. 
Verkiezing van 2 . n verband met de 
candidaatstelling voor  het r  hebben de heeren 
F. W. . Poggenbeek en J. . de s medegedeeld, dat zij  de 
candidatuur  aanvaarden. Aangezien er  niet meer  candidaten 
dan open plaatsen zijn, zijn deze beide heeren dus gekozen. 
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zonden. 

. 

Alg . September-Vergadering. n verband met de tijdsom-
standigheden en den ongeregelden treinenloop heeft het -
bestuur  besloten de Algemeene September-Vergadering te 
verdagen tot October. e plaats waar  de vergadering gehou-
den zal worden, zoomede de datum, zullen nader  worden me-
degedeeld. 
Ontslag van Opzichters en Teekenaars. n de tegenwoor-
dige ernstige tijden, nu door  het oorlogsgeweld steeds meer 
handel en industrie worden lamgeslagen, wordt ook de werk-
zaamheid van den architect voortdurend meer  ingekort. En zal 
de crisis nog lang duren, dan zal ook hij  binnen niet langen tijd . 
behoudens een hoogst enkele uitzondering, werkeloos of zoo 
goed als werkeloos worden. 
Toch is het op het oogenblik nog niet zoo ver; en in ver-
band hiermede meent het r  der j  tot Bev. der 
Bouwkunst met aandran'g den collega's in overweging te moeten 
geven, hun personeel zoo lang mogelijk in dienst te houden. 
Want zijn de tijden voor  de architecten ernstig, zeer  zeker  niet 
minder  ernstig zijn zij  voor  de Opzichters en Teekenaars, die 
bij ontslag niet alleen geheel werkeloos, maar  vaak ook broo-
deloos worden. n besefte men, dat hoe meer  men 
op de een of andere wijze zijn opzichters en teekenaars werk-
zaam laat, des te meer  men ook medewerkt om de algemeene 
crisis en de algehede werkeloosheid te voorkomen. Gaarne zou 
het r  een meer  afdoende raad geven, maar  het 
weet dezen niet. t er  van de zijde der  opzichters en tee-
kenaars een andere oplossing mogelijk geacht worden, dan zal 
het r  die gaarne vernemen en overwegen. 

. 

E TOU
T E S 

. m 
door  J A N S T U Y T . 

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. 

et was een merkwaardige tocht en in vele op-
zichten zeer  bijzonder, deze rondreis waar-
van ik trachten zal een waarachtig en getrouw 
verhaal te geven. 

Tot goed begrip ga vooraf een overzicht van wat men 
in Engeland de -Garden city movement''  noemt. 
Zooals met vele grootsche zaken, was ook hier  het 
denkbeeld van de tuinstad ontsproten uit het brein 
van een man uit het volk. onbekend buiten zijn on-
middellijk e omgeving en zonder  de machtige middelen 
van rijkdo m of bevoorrechting om zijn gedachten en 
plannen te verwezenlijken. En het is niet te veelgezegd, 
dat de naam van . Ebenezer , de stichter  van 
de tuinstad-beweging, in de geschiedenis nog met eere 
zal genoemd worden, wanneer  de namen van vele 
vooraanstaande politic i en soldaten voorgoed vergeten 
zullen zijn, want van hem alleen kan het gezegd worden, 
dat hij  in den modernen tij d een stad heeft gesticht, en 
dat hij  niet alleen één stad stichtte maar dat hij  door  zijn 
practische geestdrift en zijn helderziend idealisme de 
wereld een denkbeeld heeft geschonken, dat in weinige 
jaren een algeheele verandering heeft gebracht in de 
tot nu toe gangbare methoden van stadsuitbreiding. 

t was in 1898, dat hij , na vele jaren de sociale proble-
men van het leven op het land bestudeerd te hebben, 
onder  den titel van ..To w a Peaceful Path to 

l "  een boek heeft geschreven, dat later 
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werd uitgegeven als: Garden Cities of . 
t vraagstuk dat . Ebenezer d zich ter  op-

lossing had gesteld, was te bewijzen, dat door  geheel en 
al nieuwe steden te planten midden in het land, vri j  van 
de slechte invloeden der  generaties, aan het leven in de 
stad gewend, er  gelegenheid gegeven werd voor  een 
voller, vrije r  leven en dat de geestelijke, moreele en 
intellectueele ontwikkeling even zeker  volgen zou als 
de physieke. t was geen gemakkelijk probleem het 
was het scheppen van nieuwe economische verhoudin-
gen. t betrof ten eerste Stadsuitbreiding, destijds 
een geheel nieuw denkbeeld in Engeland; thans, dank 
zij  het werk van . d en zijn helpers, een erkende 
noodzakelijkheid en vastgelegd in een Act of Parliament. 
Voor  en aleer  een spit in den grond werd gestoken moest 
de geheele stad in groote lijnen althansop papier  staan. 

t is een punt van groote beteekenis, dat het aantal 
huizen gelimiteerd zij  en, met het stellen van een 
maximum huizen per , de oppervlakte van het 
geheel is vast te stellen, waarna men de schema's voor 
de rioleering, watervoorziening en verlichtin g kan uit-
werken. e bevolking eener  tuinstad worde vastgesteld 
tusschen de dertig- en veertigduizend inwoners. 
Ten einde de stad tot hare juiste verhoudingen te bren-
gen, kreeg . d het denkbeeld om de stad 
van een breeden gordel te voorzien, bestemd voor  ak-
kerbouw, opdat in de boerderijen op dien gordel en de 
groententuinen enz. alles gevonden zou worden, wat de 
stad uit dien hoofde noodig hebben zou. 

h het is onnut den werkman het wonen in de tuin-
stad te bepleiten, indien hem geen gelegenheid wordt 
gegeven werk te vinden dicht bij  zijn woonplaats. 
"Weinigen hebben zich tot nog toe rekenschap gegeven 
van het enorme economische verlies, ontstaan door  het 
heen en weer  brengen van werkvolk naar  en van hun 
werk. Niet alleen dat er  veel tij d wordt verloren, maar 
de condities van werkmanstreinen zijn zoodanig, dat 
ernstige physieke gevolgen te vreezen zijn en dat wij 
daardoor  wellicht den grond leggen voor  reeksen ze-
nuwstoringen in komende geslachten. 

e plaats-reserveering van af den beginne voor  indus-
trieele ondernemingen maakt het mogelijk, dat in de 
tuinstad het werkvolk niet te ver  van de fabriek woont 
en dat de fabriek zelve naar  hygiënische beginselen kan 
worden gebouwd, rui m en frisch. 

Aan de financieele zijde van het tuinstad-vraagstuk 
moest ernstige aandacht worden geschonken. 

t werd vastgesteld, dat het dividend op 't kapitaal 
niet meer  zou bedragen dan 5% en dat het meerdere 
ten goede zou komen aan de gemeenschap. 

t land zou gekocht worden tegen den prij s van ak-
kerland en in erfpacht uitgegeven door  de Vereeniging 
of , die de Stad sticht. e meer  de be-
volking zich uitbreidt , hoe hooger  de waarde van den 
grond wordt, en deze meer-waarde komt weer  ten goede 
aan de bevolking. e stichtende maatschappij  treedt 
op als een soort gemachtigde; wanneer  de stad zich niet 
voldoende heeft ontwikkeld, kan zich een lichaam con-
stitueeren, dat, het tot dan toe tot stand gebrachte 
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overnemende, als permanent gemachtigde van de inwo-
ners optreedt. 

e opzet dezer  principes werd dertien jaar  geleden 
begroet met dat welwillende cynisme, waarmede nu 
eenmaal bijna alle nieuwe denkbeelden begroet worden. 
Utopie! Prachtig, maar  onuitvoerbaar! "Wild e visioe-
nen enz. leest men in de bladen en tijdschrifte n uit die 
dagen. Slechts zeer  weinigen hadden vertrouwen in 
de zaak en de resultaten hebben die weinigen in 
het gelijk gesteld! 

Van datgene wat nu sinds het eerste optreden van . 
d in deze richtin g in Engeland was tot stand 

gekomen, werd ons in een acht-daagsche rondreis eenig 
denkbeeld gegeven. 

t was een internationaal gezelschap, dat Vrijdag -
morgen den 10d c n Juli in de motor  char-a-bancs plaats 
nam, welke ons in een goed half uur  naar  Caledonian 

d brachten, waar  wij  de vanwege de e 
Graafschapsraad opgerichte arbeiderswoningen kon-
den bezichtigen. 

e eerste groep was, wat men in Engeland noemt, 
..tenements"  en wat min of meer  overeenkomt met wat 
wij  kazernewoningen noemen. 
Om een ruime binnenplaats, die men door  een breede 
poort bereikt, zijn de woningen gegroepeerd op ver-
schillende verdiepingen, welke door  open steenen trap-
pen bereikbaar  zijn. 

e binnenplaats is met een aardig aangelegden tuin, 
voorzien van zitbanken, gestoffeerd, terwij l de paden 
geasphalteerd zijn. "Waterafvoeren toevoer, rioleering, 
electrisch licht enz, blijk t alles zeer  goed verzorgd ; 
de oppervlakte en inhoud der  woningen lijken ons met 
betrekking tot de huurprijze n wel wat gering toe. 
Er zijn daar  tezamen 272 apartementen, plaats biedend 
voor  1384personen, welke gemiddeld/1.85 perweeken 
per kamer betalen,belasting enz. inbegrepen. t geheel 
maakt een uiterstsoliden,echterweinigvrolijkenindruk. 
Beter  werden wij  gestemd, toen wij  vandaar  naar  "Whit e 

t e reden, waar  wij  de eerste tuinvoorstad kon-
den bewonderen. r  zijn de cottages in sierlij k arran-
gement, ruim en luchtig gegroepeerd om groote binnen-
pleinen, die gedeeltelijk als speelvelden, gedeeltelijk als 
wandeltuinen, prachtig onderhouden, zijn aangelegd. 
Wi j  zijn hier  aan den zelfkant van , op 11 . 
van Charing Cross en de grond is hier  in 1901 gekocht 
tegen ongeveer  één gulden de vierkante . 

e door  een gift van 10.000 pond van wijlen d 
Smaythling in staat gesteld, heeft men hieraan nog een 
tuin van  2 e kunnen toevoegen. 

e huizen (cottages) zijn alle van het bekende Engel-
sche type, in blokken van 5 a 6 en ook in groepen van 
telkens twee alleraardigst gegroepeerd langs de breede, 
goed aangelegde en wel onderhouden wegen. e tuin-
tjes voor  en achter  de huizen toonen een schat van 
bloemen, terwij l het geheel een buitengewoon vriende-
lijke n indru k maakt. Er  zijn te zamen 884 huizen met 
plaats voor  6905 personen; vij f winkels en een dokters-
woning zijn tegelijkertij d gemaakt. 

e huizen met dri e kamers doen 6 6 = / 3.90 huur 

per week, die met 4vertrekken gemiddeld 10, — ƒ6. 
en die met vij f vertrekken gemiddeld 11 = ƒ 6.60. 

t zijn geen prijzen voor  arbeiders, en ook uit de in-
richtin g en meubileering der  huizen bleek, dat wij  hier 
een bevolking hadden van laat ons zeggen: middel-
bare technici en administratieve hulpkrachten. 
n elk woonvertrek vonden wij  een sierlijk e Engelsche 

haard met houten bovenmantel, koud en warm water-
leiding door  heel het huis, terwij l nergens de badkamer 
ontbreekt. Toch zijn de vertrekken te klein naar  onze 
opvatting en ook de huur  is met betrekking tot de 
ruimt e in de woning, naar  onzen maatstaf veel te hoog. 
Een kelder  of zolder  hebben wij  hier  niet en nergens 
op onze bezoeken aangetroffen. n schijnt in 
Engeland geen behoefte te zijn. 
n den namiddag hebben wij  eerst een curieuse groep 

woningen bezocht midden in . n n 
bij n Park namelijk ligt een eigendom van 
het hertogdom Cornwallis, waar  voor  eenigen tij d zich 
een collectie krotwoningen bevond, welke zijn neer-
gehaald terwij l het geheele complex thans naar  een 
vast plan wordt bebouwd met typische eenvoudige 
huizen, laag van verdieping aan breede straten gelegen. 

t complex is nog in aanbouw, o.a. zagen wij  daar 
een groot oude mannen- en vrouwenhuis; een carr é 
rondom omgeven met woningen, waarvan die op de 
verdieping gelegen bereikbaar  zijn door  breede steenen 
trappen, toegang gevende tot rondloopende balcons, 
waarop de toegangsdeuren der  verschillende aparte-
menten uitkomen. 
Vandaar  ging het naar  Wembley l Garden Suburb. 
Een prachtige tocht, begunstigd door  het heerlijkste 
weder. d werd de bebouwde kom van 

n verlaten en reden wij  door  de buitenwijken het 
heerlijk golvend landschap, dat n aan die zijde 
begrenst, tegemoet. 
Onder  een groote tent werden wij  ontvangen door  the 
Committee en werd ons de gebruikelijk e thee geoffreerd. 

a begon een wandeling over  de Estate Wembley 
l Garden Suburb is een onderneming die ten doel 

heeft, voor  betrekkelij k geringen prij s de in n ar-
beidende middenklasse een eigen tehuis te verschaffen. 
Op de helling van een heuvel omgeven door  kleinere en 
grootere parken, in de onmiddellijk e nabijheid van vier 
spoorwegstations is de situatie bijzonder  gunstig. 

n is, voorloopig althans, voor  winkels enz. aangewe-
zen op het nabijgelegen dorp Wembley zoodat het ge-
heel als .residential"  kan beschouwd worden. 
Van de verschillende stations zijn dagelijks gelegenhe-
den te over  om in 20 a 25 minuten n te bereiken. 
Wi j  zagen ook het plan van uitbreidin g dat voor  geheel 
de estate reeds thans gereed is; slechts een klein gedeelte 
is in exploitatie en daarvan zijn slechts enkele hui-
zen pas gereed en bewoond. Architect van de onderne-
ming is George E. Clace, een bekende specialiteit op 
het gebied der  cottagebouw, een sympathieke man die 
ons op minzame wijze alle gewenschte inlichtingen ver-
schafte. 

e huizen zijn charmant, niet groot van afmeting doch 

met een kennis van zaken en een smaak ineengezet, die 
werkelij k bewondering wekken. 

e huizen, die wij  zagen waren alle nog onbewoond en 
pas klaar; doch hoewel ongemeubeld hadden ze reeds 
thans iets gezelligs, iets aardigs, gevoelde men er  zich 
reeds dadelijk aangenaam op zijn gemak. 
Waar het langzamerhand hier  in d schijnt, dat 
de beoefening der  bouwkunst bestaat in het zoeken 
naar  nieuwe geveloplossingen als spiegelbeeld der 
komende cultuur , en wij  aan de essentieele elementen 
der bouwkundige praktij k zoo bitter  weinig aandacht 
schenken, was het een aangename gewaarwording 
eens een collega te ontmoeten, die van wel of niet 
ouderwetsch blijkbaa r  weinig notie had, maar des-
niettemin zijn vak op uitstekende wijze verstond. 
Een man, die in zijn beschaafd werk toonde, wat mach-
tige factor  in socialen zin architectuur  voor  het leven 
zijn kan. 

e praktische aangename huizen worden verkocht 
tegen ongeveer  7 a 8000 gulden, terrein inbegrepen, ter-
wij l men voor  de betalingen allerlei praktische facili -
teiten heeft in het leven geroepen, welke het verkrijgen 
van dien eigendom ook voor  bescheiden beurzen zeer 
vergemakkelijken. 
Voor  den avond van dezen eersten dag hadden wij  een 
invitati e van de t Noble s and s 
of Salisbury. 

e edelman interesseert zich bijzonder  voor  de Gar-
den City movement en zijn vriendelijk e receptie gaf ons 
gelegenheid weer  eens een aristocratische e 
woning te bezichtigen. 

Een nieuw gezichtpunt zou ons Zaterdagmorgen wor-
den gegeven. The pioneer  co-partnership suburb 

G werd een bezoek gebracht. 
Wat is een co-partnership society? 
Een co-partnership Teenants Society is wezenlijk een 
werk van openbaar  nut. 

e financieele resultaten zijn dermate geregeld, dat de 
huurder  mede profiteert van de toename in waarde en 
dat een duidelij k vastgesteld interest of dividend den 
geldbelegger  is gereserveerd. t overeenbrengen der 
belangen zoowel van huurder  als geldbelegger  is de 
groote nationale waarde van dezen opzet. 
Van het standpunt van den huurder  geldende volgende 
overwegingen. 

j  leef t in een huis met tuin op voorwaarden, die hem het 
gevoel geven van deelgenoot; hij  heeft er  dus belang bij 
te zorgen, dat alles er  goed uit ziet en uit blijf t zien: al 
zijn mede bewoners van de voorstad verkeeren in het-
zelfde geval. 

e huurders zijn alle aandeelhouders, en van de pro-
fijten der  onderneming komt het surplus pondsponds-
gewijze ten goede aan de huurders in den vorm van 
aandeelen. 

e aandeelhouders ontvangen 5"  n, de obligatiehouders 
4 en 4', °/o. 
Word t men nu om een of andere reden genoopt te ver-
huizen, dan worden de primitiev e aandeelen gerestitu-
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eerd met de later  uit de profijte n toegevoegde wor-
den de eventueele herstellingskosten aan het huis c. a. 
uitgevoerd - is het zoo goed bewoond, dat deze niet 
noodig zijn, dan ontvangt men ook die geaccumuleerde 
aandeelen terug. 

Op deze wijze heeft een ieder  er  groot belang bij  te zor-
gen, dat alles juist in orde blijft ; en er  was dan ook 
slechts één roep over  het schitterend aspect van de 
eerste der  coöperatieve woningvereenigingen. 

h er  gaat ook een groote opvoedende kracht van 
deze instellingen uit : Elke bewoner heeft een zekere 
verantwoordelijkheid voor  de intellectueele, sociale en 
ontspanningsdepartementen der  gemeenschap; er  is 
dus een zekere trainin g in de maatschappelijke ontwik-
keling, die elders ontbreekt. 

Alhoewel de huurder  nooit kan zeggen: „di t huis is het 
mijne"  is er  toch een gevoel van mede eigenaarschap in 
het bezit der  aandeelen en het meedeelen in de profij -
ten, wat van groote opvoedende waarde is. 
En deze voordeden sociaal zoowel als financieel 
geven een zekerheid zoowel aan den geldbelegger  als 
aan den huurder. En de resultaten zijn daar  om te be-
wijzen, hoe gezond deze beginselen ten slotte zijn. Nie-
mand behoeft meer  te aarzelen zijn geld in deze onder-
nemingen te beleggen. Zij  zijn een alleszins zekere 
belegging, terwij l men daardoor  medewerkt aan een 
gezonde oplossing van het vraagstuk der  goede woning-
verschaffing. 

Een groote factor  voor  het welslagen dezer  onderne-
mingen is de buitengewone zuinigheid, waarmede het 
beheer  wordt gevoerd gevolg van den juisten opzet en 
het inzicht bij  de administratie. 

e is de Ealing Estate tot stand gekomen? Eenige be-
langhebbenden bij  de bouwvakken, meest allen inwo-
ners van Ealing kwamen bij  elkaar  en associeerden 
zich met een maatschappij, die de coöperatie op 
industrieel gebied reeds in praktij k bracht. 
n 1901 werd voor  5000 gulden land gekocht voor  de 

oprichtin g van negen huizen. 

e zaak breidde zich uit, en zoo gezond waren hare 
grondslagen, dat de j  in 1904 reeds een 
bezit had van 300.000 gulden. Toen begon het denk-
beeld zich grootscher  te ontwikkelen. 

d men tot nu toe zich bepaald tot het bouwen van 
eenvoudige solide woningen zonder  meer, thans kwam 
er  wat men noemt de breede blik . s werden 
geroepen de plannen van aanleg en bebouwing zoodanig 
te ontwerpen, dat de schoonheid alle recht wedervoer 
en dat in het uiterlij k aspect een vreugdevolle aanblik 
werd verkregen; de groote invloed van een sierlijk e 
omgeving op het geluk der  bewoners werd diep gevoeld 
en met den meesten zorg werd voor  het verkrijgen en be-
waren dezer  schoonheid gewaakt. Oude boomen werden 
niet alleen gespaard, doch het wegenplan en de huizen 
werden zelfs zoodanig gegroepeerd, dat dit oud ge-
boomte mede bijdroeg tot verfraaiing der  omgeving; en 
men moet door  deze tuinstad zooals wij  gewandeld 
hebben, om te beseffen, wat dit beteekent. t succes 
was schitterend. 

Op het oogenblik heeft de maatschappij  een bezit in 
land en gebouwen van / 2.400.000, en wanneer  al het 
land bebouwd zal zijn met  700 huizen, zal dit bedrag, 
tot over  de / 3.000.000 beloopen. e huur  der  huizen 
loopt van 6.90 tot 12 gulden per  week. Voegen wij  hier 
nogbij, dat voor  groote speelvelden in prachtige ligging 
is gezorgd en dat in de nabijheid grond is gereserveerd 
voor  moestuinen, die alleszins blijken aan de verwach-
ting te beantwoorden, dan blijk t dat wij  hier  staan 
voor  een sociaal werk van machtige beteekenis; en dan 
vragen wij  ons ernstig af: zou het geen tij d worden bij 
ons te lande over  deze zaken eens ernstig na te denken. 

e ellendigste schoonheidsschennis, die wij  heden ten 
dage mede maken,is wel de ontsiering van het landschap 
door  de bouwerij  ten plattelande. e verdienstelijk 

t ook werke, hoe vele schoonheidcommissies 
er  ook benoemd worden, die schennis knaagt en zal 
blijven knagen als een kanker  aan het zeer  bijzondere 
mooi van ons h buiten. 

t eenige afdoende middel tegen dit ontzaglijke 
kwaad is de gecombineerde woningbouw door  compe-
tente bouwmeesters. En gezien de schitterende resul-
taten in Engeland reeds verkregen,kan op het tot stand 
komen van dergelijke ondernemingen bij  ons te lande 
niet sterk genoeg worden aangedrongen. Ealing is in 
1901 begonnen en thans is er  een grandiose beweging 
over  heel het land, welke zich in de daadwerkelijke be-
langstelling van de hoogsten in den lande tot de -
ninklijk e Familie toe, gelukkig mag verheugen-

( Wordt vervolgd). 

E ST. -
 T E GOES. m 

door  F. G . C. . 
(Vervolg van blz. 404. Slot.) 

| hans rest ons nog iets mede te deelen om-
trent het inwendige van het kerkgebouw. 
Zooals we reeds meedeelden betreft de 
voorgenomen restauratie alleen het buiten-

werk. Aan het intérieur van het gebouw zal dan voor-
loopig ook niet zoo veel geschieden, hoewel hier  zeer 
veel te verbeteren en te herstellen is. Van wege de 

j  zijn echter  thans in de z.g. preekkerk, 
(het koor, dat door  een muur ten Oosten van het 
transept, van het westelijk deel van het kerkgebouw, 
thans wandelkerk geheeten, is afgescheiden) enkele 
kolommen van de kalklaag ontdaan; deze kolommen 
zijn van zandsteen en hebben zeer  mooie kapiteelen. 

l het inwendige van het kerkgebouw, wat muur-
werk, kolommen, gewelven, enz. betreft, is sinds jaren 
onder  de witkal k gezet en gehouden. En als we nu de 
kolommen met kapiteelen bezien, die van deze kalklaag 
ontdaan en weder  hersteld zijn, dan kunnen we ons 
reeds eenigszins een voorstelling vormen, wat een over-
weldigend schoonen indru k het kerkgebouw vanbinnen 
zou maken, indien alles eens behoorlijk gerestaureerd 
zal zijn. 

Ook is sinds den brand van 1618 en den daarop gevolg-

Zuidzijd e . 

den wederopbouw van 1619 1621, het kerkgebouw van 
binnen nooit afgewerkt. Zooals reeds werd opgemerkt, 
heeft sinds dien brand alleen de z. g. preekkerk gewelven 
en het kruisvlak van schip en transept; de aanvang-
stukken voor  de eventueel aan te brengen gewelven 
zijn echter  overal aanwezig. Verder  zijn tusschen de 
kolonnetten boven de kolommen vakken, die op 12 -
ter  hoogte een balkon, en op 17 r  hoogte een ge-
profileerd venster  met traceeringen bevatten. Voor deze 
balkons nu behoorden balustraden te zijn aangebracht 
en in de rondbogen, die het balkon dekken, tracee-
ringen; van de 36 aanwezige balkons is er  echter  slechts 
één aldus afgewerkt; deze is op de afbeelding van het 
orgel aan de linkerzijd e te zien. Bij  de overige 35 bal-
kons zijn echter  ook weer  overal de aanvangsstukken 
aanwezig. 

Behalve een goede restauratie, zou er  dus ook ten op-
zichte van voltooiing nog zeer  veel te doen zijn. Of een 
dergelijke voltooiing ooit werkelijkheid zal worden? 
We zouden er  ons van harte in verheugen, indien 
ook dit eenmaal tot stand zou kunnen komen; voorloo-
pig echter  zal het wel tot de goede wenschen blijven 
behooren. 

t orgel in de kerk is wel waard om er  even bij  stil te 
staan. t orgel is niet het oorspronkelijke. Vermoedelijk 
toch heeft het eerste orgel tegen den westgevel van het 

oorspronkelijk gebouw gestaan en is met den brand van 
1618 mede verwoest. 
Op dit tijdsti p nu was het kerkgebouw reeds lang in 
handen der ; deze overgang toch dagtee-
kent reeds van 1578. Toen nu in 1618 het oorspronkelijk 
orgel mede vernield werd, maakte men geen haast om 
een nieuw orgel te doen vervaardigen. n 1578 toch werd 
op de Synode van , in de e kerken 
alle orgelmuziek verboden; zelfs werd wenschelijk ge-
acht, de orgels uit de kerkgebouwen te verwijderen. n 
1581 werd op de Synode van g weder toege-
staan, dat de orgels in de kerkgebouwen bleven: mu-
ziek tijdens de godsdienstoefeningen werd echter  niet 
geduld. n 1608 werd voor  de Goesche kerk weder  een 
organist aangesteld; deze mocht echter  alleen spelen 
vóór en na den dienst. 

d kwam er  ten dezen opzichte gelukkig 
weder  een andere meeningen volgens dr. Swalue in 1638 
(Synode van ) en volgens anderen in 1641 (Synode 
van ) werd orgelmuziek bij  het Psalmgezang 
der godsdienstoefeningen weder  toegestaan. 
Gevolg hiervan was, dat in 1611 aan den orgelbouwer 
Willem n te m werd opgedragen, een nieuw 
orgel voor  het Goesche kerkgebouw te maken; deze 
kweet zich op zeer  loffelijk e wijze van zijn taak en in 
1643 werd het orgel voltooid. 
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n 1711 bleek dit orgel een goede herstelling noodig te 
hebben; deze restauratie werd opgedragen aan den 
orgelmaker  J. Cool. Bij  deze gelegenheid werd boven het 
orgel de nu nog aanwezige bekapping aangebracht en 
het orgel tevens voorzien van deuren. t aanbrengen 
dezer  deuren had vermoedelijk de bedoeling het orgel 
voor  stof en vuil te vrijwaren ; als zoodanig hebben ze 
echter  weinig dienst gedaan. r  den n 
kunstschilder  A. Bisschop zijn deze deuren in hetzelfde 
jaar  1711 met zeer  fraaie Bijbelsche voorstellingen be-
schilderd, die de meesterhand alle eer  aandoen. 
Nogmaals werd het orgel in 1826 hersteld doorC. J. van 
Oeckelen te Breda, terwij l ook in het jaar  1909 een be-
langrijk e restauratie geschiedde door  de firm a v. d. Bij -
laardt uit . A l deze herstellingen betroffen 
hoofdzakelijk het speelwerk. t orgel is bekend om zijn 
mooi geluid. 
Over  het meubilair  van de kerk is niet zoo heel veel be-
langrijk s mede te deelen. 

e preekstoel is tamelijk eenvoudig en dagteekent van 
1594, evenals het doophek rondom de preekstoel. Aan 
de preekstoel is een aardige koperen lezenaar, geschon-
ken door  - en versierd met het wapen van den Burge-
meester  Johan ; deze dagteekent van 1769. 
Eenige banken onder  het orgel dagteekenen van 1654. 
A l dit genoemde meubilair, van eikenhout vervaardigd, 
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heeft reeds meerdere keeren met de verfkwast 
aanraking gehad. 

t overige meubilair  heeft niets te beteekenen. 
n het midden der  preekkerk staan stoelen en 

langs de muren banken; allen echter  zonder  eenige 
kunstwaarde. 
n de laatste jaren heeft men, om meerdere plaats-

ruimt e te verkrijgen , een gaanderij  gebouwd tegen-
den scheidingsmuur  van preek- en wandelkerk en 
onder  voormelde gaanderij  eenige nieuwe banken 
gemaakt; bij  deze werkzaamheden wordt echter 
weinig rekening gehouden met historie of stijl van 
het kerkgebouw; de rugleuningen der  nieuwe ban-
ken van moderne kraalschroten'en heel de ver-
dere samenstelling geven nu juist geen voorbeeld, 
hoe meubilair  in een dergelijk historisch gebouw 
moet wezen. 
Bij  het wegbreken van de oude banken onder 
voormelde gaanderij  werden in den scheidings-
muur tusschen preek- en wandelkerk een paar 
raampjes met zandsteenen omlijstingen ontdekt. 

e ramen, uit gedraaide kolommetjes met zeer 
goed bewerkte toogstukken bestaande, zijn her-
steld en weder  aan de westzijde van voormelden 
muur zichtbaar. 
n het Goesche kerkgebouw werd voorheen 

evenals in tal van andere kerken ook begraven. 
Ook hebben hier  verschillende personen een laat-
ste rustplaats gevonden, die zich jegens stad of 
gewest verdienstelijk hadden gemaakt, en der-
halve komen in ons kerkgebouw meerdere graf-
zerken voor, waarop namen van meer- of minder 
beroemde voorvaderen. 

Verschillende der  mooist bewerkte grafzerken hebben 
in de laatste jaren een veiliger  plaats gekregen, door 
deze te verleggen naar  plaatsen, waar  zeer  weinig ge-
loopen wordt of rechtop tegen de muur te plaatsen. Als 
veiligheidsmaatregelen tegen het beloopen en daar-
door  afslijten der  dikwijl s zeer  mooi bewerkte graf-
steenen is deze verplaatsing te verdedigen, overigens 
blijf t er  echter  veel tegen te zeggen. e grafzerken be-
hooren o. i. op de graven zelve en het rechtop plaatsen 
der  steenen tegen de zijmuren wil ons daarom minder 
bevredigen. 
Ten slotte nog iets over  de illustraties. 

e afbeeldingen van het buitenwerk van het kerkge-
bouw spreken duidelij k genoeg voor  zich zelve. 
Op beide afbeeldingen van de zuidzijde van het koor, 
ziet men iets van de restauratie der  daken; in het bij -
zonder  vestigen we de aandacht op de afbeelding van 
den gerestaureerden, zeer  fraaien noorder-transept-
gevel. 

e afbeelding van de preekkerk in het midden der  18e 
eeuw heeft historische waarde ; de stoelen zijn wegge-
ruimd , zooals bij  een begrafenis midden in de kerk 
steeds moest geschieden, Op deze afbeelding komen 
ook de oorspronkelijke lichtkronen voor, benevens tal 
van wapens van adellijke families. 

e afbeelding van het orgel is bijzonder  mooi; hierop 

komen ook duidelij k uit de 5 koorramen, die thans 
hersteld zijn. 
Uit de verschillende illustraties blijk t overigens 
genoegzaam welk een belangrijk historisch ge-
bouw de St. k te Goes is. En 
hoewel over  dit kerkgebouw de laatste jaren heel 
wat is geschreven, kwam het ons niet ongewenscht 
voor, opnieuw nog eens een en ander  mede te dee-
len over  het gebouw, dat de Goesenaren met trots 
hun Groote k noemen, en we hopen dat dit 
artike l er  toe moge bijdragen de belangstelling 
voor  dit historisch monument te vermeerderen. 
Goes, Juli 1914. 

E E „W E -
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door  J. . 

. (Vervolg van blz. 402). 

et zal ieder, die d bezoekt, 
wel opvallen, dat daar  een eigen-aar-
dige en bijzondere kleurgevoeligheid 
heerscht. e e kleuren in de de-

coratieve en toegepaste kunsten, in de interieurs, 
op de reclameplaten, in de gedrukte of geweven 
stoffen, op de terra-cotta's ende majolica's, enz. 
zijn anders dan de . Zij  zijn in het alge-
meen sterker, zwaarder, heviger; ja zij  zijn vaak op 
het brutale af. e meer  gedempte, en wat wij  noe-
men „beschaafde"  tinten ontbreken daar  meestal. 

e kleuren zijn er  meer  primair , meer  ongebroken en vol 
directe kracht. Overbeschaafde menschen houden hier 
niet van ; met een hooghartig gebaar  wenden zij  zich er 
van af. n vallen deze kleuren zeer  in de 
smaak van hen, die zich vol vroolijk e en sterke levens-
lust voelen. 

t is begrijpelijk . Er  is een direct verband tusschen 
iemands persoonlijkheid en zijn kleurenkeus. 
Zeg mij  welke kleuren gij  mooi vindt, en ik zal u zeggen, 
wie gij  zijt , zou men in variati e op een bekend gezegde 
iemand kunnen toevoegen. n werken op de zin-
nen; men spreekt, en terecht, van een vroolij k geel, een 
donker  bruin , een lachend rood, een soetsappig rose; 
van oud, eerwaardige ivoor-kleuren, van een afgestor-
ven grijs, men spreekt, bij  de diepere kleurstudie van 
schilderijen, van oppervlakkige en diepe kleuren. 
Juist doordat de kleuren op onze zinnen werken zijn zij 
een zoo dankbaar  middel om de architectuur  te hulp te 
komen. e groote beteekenis der  kleuren wordt door 
de architecten vaak te veel niet begrepen of verwaar-
loosd. 

r  ik ben overtuigd, dat bij  ruimten, bij  interieurs, 
die een bepaalde stemming moeten hebben, de kleur 
in het drietal : verhoudingen, licht en kleur, niet de 
minste is. 
Er zit iets zeer  opwekkends, iets sterk-levends in de 

Gerestaureerde Noorder  Transeptgevel. 

krachtige e kleuren. Zij  staan soms op de grens 
van het barbaarsche ; maar beteekent het barbaarsche 
hier  eigenlijk niet het primitief-zinnelijk-krachtig e ? Aan 
den anderen kant gaat de r  wel eens met het 
grootste gemak in zijn kleuren over  tot het rauwe, 
zonder  dat hij  zelf dit blijkbaa r  voldoende beseft. Zoo-
dat men kan zeggen, dat hij  aesthetisch een sterke maag 
heeft. 
Wat mij  echter  altij d heeft aangetrokken in -
land, wat wij  in , (misschien door  onze oude 
cultuur ) te veel missen, is de frissche, opwekkende 
kleurkracht . 

e kleur  manifesteert zich daar  werkelij k als een be-
langrij k element in de samenleving ; bij  ons is zij  dikwijl s 
te bescheiden, om van beteekenis te zijn. t ligt in onzen 
volksaard, in onze kalmte en bedachtzaamheid. r 
vaak is de e opgewektheid mij  liever. 

, en typisch , is het, dat de Werk-
bund het kleur-element op zich zelf gemaakt heeft tot 
een hoogst belangrijk onderdeel van zijn tentoonstel-
ling. k heeft hij  hiermede de groote beteekenis 
van dit element willen aantoonen, en daarbij  de onge-
looflijk e kleurenpracht en kracht in de natuur  en de 
goede kleur-toepassingen in kunst en industri e willen 
laten zien. En hij  heeft dit gedaan op een zakelijke, 
uitvoerige, en zeer  leerzame wijze in zijn gebouw „Far -
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e preekkerk in het midden der  18e eeuw. 

benschau". e officieele katalogus geeft hierover  de 
volgen de goede inleiding: 
Vor m en kleur  zijn de beslissende elementen bij  alle 
kunstscheppingen. Nieuwe vorm-gedachten zijn dan 
ook bij  de algemeen verhoogde kunstbeoefening, zooals 
die in de laatste 15 jaar  bij  ons te bemerken valt, op 
alle gebieden van het scheppen doorgedrongen, en het 
kan ook niet ontkend worden, dat in groote kringen een 
verhoogd verlangen naar  kleurgenot is ontwaakt. 
Echter  voldoen nog lang niet alle werken van de toege-
paste kunst aan de eischen van een verfijn d kleur-
gevoel. e kleurtentoonstelling kan in deze richtin g 
opwekkend en vruchtbaar  werken, ja, gehoopt mag 
worden, dat zij  een uitgangspunt zal worden voor  de 
verdere ontwikkeling van een meer  zuivere kleur-toe-
passing in de d en in de . 
Een zeer  omvangrijk programma vormt de basis der 
kleurtentoonstelling. Getoond moest worden op uitvoe-
rige en veelzijdige wijze de kleur, zooals zij  in de natuur 
voorkomt, zooals zij  in de techniek verwerkt wordt 
en zooals zij  in de kunst en het leven tot uiting komt. 

r  de natuur  de beste leermeesteres is voor  de ont-
wikkelin g van het kleur-gevoel, vormt een keuze van 
fraai-kleurig e natuur-voorwerpen de eerste afdeeling. 

n bewondert de kleureffecten, die ons de natuur 
biedt aan rijk-kleurig e gesteenten, marmersoorten en 

halfedelgesteenten; uit het dierenrij k zijn vertegen-
woordigd schitterend-kleurige inheemsche en exotische 
kapellen en vogels, en in de aangrenzende hal vindt men 
bloemen en bloeiende heesters als de voornaamste dra-
gers der  kleur  in de natuur. 
Uitgaande van het inzicht, dat de nuttige toepassing 
van de natuur-studie en iedere kunstvolle toepassing 
van kleuren, slechts haar  doel bereiken kan, wanneer 
schoone en onveranderlijke schilder- en verfmiddelen 
gebruikt kunnen worden, meende men in de tweede 
plaats aan de moderne kleur-chemie een in verhouding 
groote plaats te moeten inruimen. e resultaten van de 
pogingen van e verffabrieken, licht- en wasch-
echte kleuren te maken, zijn door  leerzame voorbeelden 
van hare toepassingen in vier  zalen tentoongesteld. 
Even zoo belangrijk als de echtheid is de bestendigheid 
van de voor  kunst-doeleinden en voor  het gewone schil-
deren bestemde verven. 
Alles, wat de kunstenaar  maakt houdt dan slechts zijn 
waarde, wanneer  de kleuren, die hij  van het palet op 
het doek brengt, onveranderd blijven en eeuwen 
duren. En bij  de aankleeding onzer  woonruimten is 
men niet in staat duurzaam bepaalde kleur-werkingen te 
verkrijgen , wanneer  de verf der  wanden, deuren en 
vensters na korteren of langeren tij d overgaat in andere, 
niet gewilde tonen en haar  decoratief karakter  verliest. 
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t is dus duidelijk , dat de verkrijgin g van degelijke 
schilder- en verfmiddelen van primair e beteekenis is 
voor  de gezonde ontwikkeling op alle gebieden, waarop 
de verf wordt toegepast. 
Terwij l in de zalen van de verf- en schildermiddelen 
het wetenschappelijke en het praktische hoofdzaak 
is, hebben de overige afdeelingen van .Farbenschau" 
een aesthetisch karakter . e vrij e artistieke kleurkeus 
komt in een verzameling van ontwerpen voor  vlakver- 1 

siering tot uiting. t was de bedoeling, de toepassing 
van zulke ontwerpen in de verschillende takken van 
de kunstnijverheid te toonen; maar  met het oog op de 
beschikbare oppervlakte was het slechts mogelijk, 
enkele gebieden te vertegenwoordigen. Zoo gaf de her-
innering aan de kleurenpracht van de glasschilderkunst 
in onzer  middeleeuwsche kerken aanleiding, aan de mo-
derne techniek de opgaaf te stellen, een ruimt e met 
fraai-kleurig e glasschilderingen te versieren. 
Nergens echter  ontplooit de kleur  in het huidige leven 
sterker  hare bekoring dan in edele bekleedings stoffen, 
in de vrouwenkleeding en in de vrouwen versiering. 

m meende men bijzonder  gewicht te moeten leggen 
op een indruk-wekkende vertooning van kleurige feest 
kleederen, die, als avondtoilet gedacht, bij  electrisch 
licht worden getoond. e artistieke leiding van deze 
afdeeling berustte bij  de bekende deskundige op het 
gebied der  vrouwenkleeding, de Berlijnsche schilder 
Prof. , terwij l de uitvoering van de kostuums 
was van de eerste e konfectie-firma's. En daar, 
volgens de ervaring, de werking van een vrouwen-
kostuum het best beoordeeld kan worden aan het 
levende model, werd aan de „Farbenschau"  een model-
theater  verbonden, waarin dames in fraai-kleurig e 
feestkleederen optreden." 

Zooals men ziet, een interessant idee en een uitvoerig 
programma, welke beide tot vader  hebben Professor 

, r  van het e m in 
Crefeld. 

e verwachting, door  het lezen van bovenstaande in-
leiding gewekt, wordt door  de Farbenschau zelf met 
zijn ruim 20 zalen niet beschaamd. 

s in de voorhal komen wij  onder  de kleur-bekoring 
van de levendige en krachtige decoratieve glasmozaie-
ken van Bengen, uitgevoerd door  de bekende Fa. Puhl 
&Wagner-Gottfried , , dezelfde firm a die 
ook de groote en prachtige gebrandschilderde kerkra -
men van Thorn Prikker  uitvoerde, ook op deze tentoon-
stelling geëxposeerd en waarop wij  later  terugkomen. 
n de ontvanghal vinden wij  wederom kleuri g werk van 
Bengen, n.1. op de hoofdwand dri e schilderingen: Ama-
zonenslag, en rechts en links n en Avond. e 
kleuren zijn hier  niet vlak aangebracht, maar  bestaan 
uit vlekken en strepen van sterke, ongebroken kleuren 
naast elkaar, op de wijze der  pointillisten, waardoor 
pittig e en tintelende effecten worden bereikt. 

t eerst krijgen wij  hierop de zalen met de kleuren in 
de natuur: n met de hevigste en schoonste 
kleuren als fonkelend groenblauw en groen; kleurige 
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marmersoorten, allerlei gesteenten, sier- en edelstee-
nen, enz. t is een genot deze kleurenpracht in de door 
electrisch licht helder  beschenen muurkasten te be-
zichtigen. 

t de inheemsche en exotische kapellen, vogels en 
bloemen, in de volgende twee zalen geëxposeerd, even-
eens van een bijzondere schoonheid en vaak van tref-
fende kleurcombinatie en decoratieve werking zijn, 
behoeft wel geen nader  betoog. 
Belangwekkend zijn in de volgende vier  zalen de toe-
passingen der  echte teerverfstoffen door  verschillende 
verffabrieken. Zoo is er  een ontvangkamer en een ten-
toonstellingszaal, ontwerp van , waar  smaak-
volle kleurtoepassingen te zien zijn op meubelleer, 
tapijten, gordijnen, boekbanden, doeken enz. Verder 
valt op een zeer  geslaagde rustzaal, met een betimme-
rin g en met meubels in kersenhout, eveneens ontwor-
pen door . terwij l in een andere zaal talrijk e 
proeven van licht en waschechte stoffen worden ge-
toond. 
Een zaal met glasschilderkunst mocht hier  natuurlij k 
niet ontbreken; de bekende zware en sterke kleuren in 
vaak hartstochtelijke en karakteristieke composties 
kunnen wij  hier  bewonderen. Er  is werk van Bengen, 
Thor n Prikker , Pechstein e.a. 

e toepassingen van decoratieve vlakversieringen in 
een volgende zaal, meest werk van -
schulen, treft ons minder, omdat wij  deze e 
decoratieve kunst al meer  gezien en bewonderd heb-
ben in tijdschriften . Uit deze afdeeling blijk t hoe ook 
terecht het onderwijs als een hoogst belangrijke factor 
in de algemeene kleurontwikkelin g wordt opgenomen. 
Frappant zijn echter  weer  de zijden stoffen, de vrou-
wenkleeren en de vrouwen-sier. "Welk een keus van 
rijk e en fraaie kleuren, welk een materiaal voor  vrou-
wenschoonheid, in alle graden van luchtige of pikante 
coketterie en sierlijkheid tot rijp e waardigheid. Wi j 
mogen d benijden om deze groote keus van 
goede en fraaie stoffen. Wordt d hierbij  niet 
een beetje bleek en provinciaals? 
Bijzonder  merkwaardig zijn de directe inspiraties op 
natuurkleuren; vogels, vlinders en schelpen tot voor-
beeldgenomen, zóó, dat aan den voet van de uitgehangen 
stof het natuurvoorwerp ter  vergelijking is opgesteld. 

t is wel volop : de natuur  dienstbaar maken aan den 
mensch. Talentvol zijn deze pogingen, het decoratief 
kleurgeheim der  natuur  te ontraadselen, en, door  de 
schoonheid geinspireerd, de moderne industri e te be-
nutten tot het vervaardigen van de schoonst-mogelijke 
stoffen. Er  zijn prachtige stukken bij , en toch . . . . is en 
blijf t de natuur  de baas, toch zijn de natuurkleuren in 
hun felheid, in hun glans, in hun diepte, in hun fluwee-
ligheid, in hun ik-weet-niet-wat van substantie en na-
tuurlijk e afwisseling nog eenige graden hooger  in schoon-
heid dan het menschenwerk, dat hen wilde navolgen. 

r  en door  systematisch en ruim is deze kleurten-
toonstelling opgezet. Zelfs een theatertje is erbij  ge-
bouwd, om de stoffen aan de levende modellen te ver-

toonen. e , van nature voelend voor  gezonde 
en blijd e kleuren, wil nu de juiste kleurverfijnin g be-
reiken. Gaat dit niet geheel parallel aan de Werkbund-
beweging, aan de groote e kracht, die zich 
veredelen wil , en die, met sterke doorzetting, alle 
moderne middelen gebruikt om dit te bereiken? Ook 
in het kleurprobleem gaat de moderne e kunst 
een kant uit, die voor  ons van groot belang is; en het 
zou daarom zeer  toe te juichen zij, als ook in d 
deze geheele „Farbenschau"  eens getoond kon worden. 

(Wordt vervolgd) 

 EN . 

ver  dit onderwerp heeft de bekende Prof. . Corne-
lis Gurlit t gesproken op de j.1. gehouden -
pflegetag te . t Elfde Jaarverslag van de 

e voorde n van Geschiede-
nis en t bericht hierover: 
Vooreerst besprak Prof. Gurlit t den werkkrin g van den kunst-
handel. e is dikwijl s de noodzakelijke tusschenpersoon tus-
schen kunstproductie en consumptie, omdat hij  de markt weet 
te vinden, die de voortbrenger, de kunstenaar, niettegenstaande 
de vereenigingen voor  kunst en tentoonstellingen van kunst, 
dikwijl s tevergeefs zoekt. Nog meer  is dit het geval bij  de voor-
werpen, waarvan de vervaardigers niet meer  leven, dus in het 
antiquariaat . Verzamelaars en musea, die in hun bezit een over-
zicht over  de internationale kunst van alle tijden geven willen, 
zijn op het antiquariaat en zijn beurs, de kunstveilingen, aange-
wezen. 

Zi j  allen werken samen om de kunstvoorwerpen van hunne 
oorspronkelijk e plaats te verwijderen en in het bezit van een 
nieuwen eigenaar  te brengen, onverschillig of die in het binnen-
of buitenland woont. 

n vaardigden enkele n met twijfelachti g gevolg 
een verbod van uitvoer  uit. n kan de vraag opwerpen of dit 
tegenover  een volk met een rijk e kunst juist gezien is. Zou het 
aanzien in de kunst van landen als Spanje, Nederland, ë zoo 
hoog zijn. wanneer  alle werken van Velasquez, t en 

l zich uitsluitend te , Amsterdam of e be-
vonden? 
Spreker  zegt, dat het hem aangenaam aandeed e kunst 
te n te zien, en dat hij  ze zeer  gemist heeft in e 
verzamelingen, juist omdat hij  trotsch was op die e kunst. 
Zi j  strijd t in het buitenland voor  het aanzien van het land. 

e kunsthandel is een gewichtige, belangrijke zaak, vooral om-
dat het bewijs van echtheid zoo moeilijk te leveren is, en de ver-
leiding tot vervalsching en bedrog door  de hooge prijzen voor 
echte stukken zoo groot zijn. Vandaar  de voorliefde van den 
handel voor  het onbetwisbaar  echte, een liefde, die de beheer-
ders van musea natuurlij k deelen. 

n verband hiermede besprak hij  het opdrijven der  prijzen, dat 
zoowel in den geest van den kunsthandel als van den kunstenaar 
ligt , en daarom niet bestreden kan worden. 
Spreker  ging daarna over  tot de musea. e oude volken zijn 
hierbi j  tegenover  Amerik a in het nadeel. Amerik a tracht Europa 
leeg te koopen, en hiertegenover  biedt Amerik a met zijn jonge 
beschaving niets. Ook onderling berooven de volken elkander. 
Zi j  zijn verontwaardigd, wanneer  een buitenlander  een schil-
derij  of beeld van hunne kunst uitvoert maar  zij  zijn niet 
minder  verontwaardigd, wanneer  hun uit een vreemd land de 
uitvoer  van een kunstwerk verboden wordt. 

t geldt, wat d betreft, zelfs voor  de afzonderlijke 
staten en provinciën. Eenige groote museau, in staat tot belang-
rijk e aankoopen, in d hebben te laat ingezien, dat de 
kunst, wier lot de monumentenzorg zich aantrekt, toch zoo 
kwaad niet is, en werpen zich op het verzamelen van e 

kunst in een tijd , waarin in wijden krin g een sterke tegenzin be-
staat tegen het afstaan van kunstvoorwerpen aan musea. n 
prijs t den vindingrijke n directeur, die een flink museum tot 
stand brengt en men laakt zijn plunderen van het land. Er ont-
staan hevige botsingen tusschen de belangen van de landstreek 
en van de kunstgeschiedenis. 

t toenemende aantal van musea hetgeen niet altij d een 
zegen is , de grootere belangstelling voor  volkskunst — niet 
uitsluitend uit een kunstoogmerk —, de wensch in een museum 
een beeld van een landstreek te geven plaatselijke kunst -—, 
zij  hebben het doel der  musea, in vergelijking met vroeger, ver-
anderd. e inventarisatie van de monumenten heeft op het aan-
wezige materiaal de aandacht gevestigd, maar  de maatregelen 
tot wettelijke bescherming der  oude kunst trachten het weg-
sleepen van kunstwerken te verhinderen. e positie van de 
musea is in deze omstandigheden niet gemakkelijker  geworden. 

n bedenke echter, dat hun belangrijkste taak niet is de kunst-
historie te dienen, inaar  de kunstontwikkeling. 

e onvolledigheid van de musea is bijzaak : de kunsthistoricus 
kan immers reizen en zoo zijn kennis aanvullen. 
Bij  zijne uitweiding over  het onderwerp wees spreker  er  op, dat 
de Saksische houtsculptuur  der  15de eeuw wel reeds lang in het 
museum van het k Saksisch Oudheidkundig Genoot-
schap verzameld werd, maar  niet met het oog op de kunst-
geschiedenis, en dat zij  op kunstveilingen niet. of hoogstens ver-
momd als Beiersche of Zwabische houtsculptuur, voorkomt. Zoo 
komt het, dat de groote musea nog geen jacht maken op deze 
kunst en men nog menig belangrijk stuk op zijn oorspronkelijke 
plaats kan vinden. e plaatsbescherming kan een goed werk 
doen met te zorgen, dat dit zoo blijft . 

Verder  stond spreker  stil bij  de vraag wat te doen met voorwer-
pen, die wegens hun vervallen toestand voor  hunne oorspronke-
lijk e bestemming onbruikbaar  worden. 
Vroeger  was men het er  over  eens, dat zij  in musea behoorden, 
of dat zij  geheel hersteld moesten worden. Thans beproeft men, 
soms tegen den wil van den bezitter  in. hen in den ouden toe-
stand, alleen verzekerd tegen verder  bederf, ter  plaatse te laten ; 
den verkoop aan kooplieden te voorkomen en de verdere behan-
deling van deze voorwerpen te doen overeenstemmen met de 
belangen van de monumentenzorg en de opvattingen, geldig 
voor  museumbeheer. 

t is een vraag, die niet principieel te beantwoorden is. n 
moet in de eerste plaats trachten den bestaanden toestand te 
bestendigen ; is dit ondoenlijk, dan herstelle men slechts in zoo-
ver, als door  zuiver  technische middelen het beschadigde aan-
gevuld kan worden, en wel zóó, dat het karakter  der  kunst onge-
schonden blij  ft. Eerst in de tweede plaats komt de algeheele 
restauratie in aanmerking, waarbij  echter  de aanvullingen als 
moderne toevoegselen moeten gekenmerkt worden. s noch het 
eene noch het andere doenlijk, dan komt de vraag in overweging 
of het voorwerp niet beter  in een museum bewaard wordt. 

e oplossing zal vooral de juiste zijn. wanneer  de kunstwaarde 
van het voorwerp niet mede afhankelijk is van de plaats van op-
stelling, zoodat het algemeen belang bij  het kunstwerk boven 
dat van den bezitter  wellicht op een zeer  afgelegen plaats —, 
verreweg overwegend is. Of ook wanneer  het voorwerp om de 
eene of andere reden in zijn oude omgeving niet meer  op zijne 
plaats is. 

e vraag rijs t daarna in welk museum moet het opgenomen 
worden: in het plaatselijke, als een stuk plaatselijke geschie-
denis, in een landsmuseum als een stuk ontwikkelingsgeschie-
denis van de vaderlandsche kunst, of in een internationaal 
museum als een stuk kunst in het algemeen. Om hierin te beslis-
sen, om te zorgen dat een beperkt, maar  dieper  gaand museum 
niet een stapelplaats van minderwaardig goed wordt; dat het 
land niet ten koste van de musea leeggeplunderd wordt, maar 
dat de schatten van het land ook een vormenden invloed op het 
volk kunnen uitoefenen, daarvoor  moet de Staat waken. Er moet 
een plaats zijn, van waaruit over  de veelzijdige, uiteenloopende 
belangen beslist wordt. Een man, die het onbeperkte vertrouwen 
geniet, met breeden blik , vri j  van vooroordeelen, moet de beslis-
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sing geven. j  moet in het k zoo'n autoriteitet bezitten, dat 
tegenover  hem elke tegenspraak verstomt. j  zal dan ook een 
einde kunnen maken aan de wederzijdsche uitplunderingen. t 
komt er  dus vóór alles op aan de juiste persoon voor  deze invloed-
rijk e plaats te vinden. 
Bij  het debat merkte . Von Bezold op, dat het gevaar  van be-
rooving van kerken door  den kunsthandel zeer  beperkt is ge-
worden en slechts bij  uitzondering nog voorkomt. e verkoop 
van kunstschatten in particulier  bezit zal wel moeilijk ooit te 
voorkomen zijn. Een tegenstelling tusschen museumbelangen 
en monumentenzorg bestaat z. i. niet meer: den plicht de vader-
landsche kunst voor  het land te behouden erkennen ook de mu-
seumbeheerders ten volle. Een systematische afbakening van 
de verzamelingen is stellig noodig, want bij  de tegenwoordige, 
toestanden worden zeker  menigmaal de grondbeginselen van 
de monumentenzorg geschonden. 

Een eenigszins stelselmatige verzameling kan slechts met be-
hulp van kunstkoopers te zamen gebracht worden. e kunst-
handel, die nationale kunstschatten naar  het buitenland uitvoert, 
waaronder  vele waardelooze, brengt ook menig kunstwerk van 
waarde uit het buitenland terug. 
Spreker  betoogt, dat de musea, naast het dienen van de kunst-
wetenschap, ook in dezelfde mate het opvoeden in de kunst tot 
taak hebben. 

. Swoboda uit Weenen neemt het standpunt in, dat de kunst-
handel in kerkelijk e voorwerpen in menigte in de kerken brengt, 
beslist te veroordeelen is. e minderwaardige voorwerpen 
dragen er helaas nog toe bij . dat soms de oude, echte kunstwerken 
in de kerken vernield en verwijderd worden. Slechts het beste, 
en hiervan doordringe men zich, is voor  de kerk goed genoeg. 
Een firma, die in dezen zin zou willen werken, zou én de kunst, 
èn de , èn de monumentenzorg dienen. 

e r  Von Oechelhaüser merkte op, dat een werkelijk e tegen-
stelling tusschen musea en monumentenzorg niet bestaat, en dat 
voor  elk geval afzonderlijk de belangen van het vaderland, van 
de kunst en van den koopman met tact in overeenstemming 
moeten gebracht worden. 
Prof. Fuchs bepleit de oprichting van dorpsmusea tot het be-
waren van huisraad, dat de dorpsbewoners, als verouderd, niet 
meer  gebruiken. 

Q .
N A E T 

" 

t Genootschap ..Architectura et Amicitia "  heeft de twee vol-
gende prijsvragen uitgeschreven: 
1. Een garage met chauffeurswoning op een landgoed. 
2. Een brug over  een stadsgracht. 
Aan de jur y is voor  elk dezer  prijsvragen een bedrag van ƒ 100 
beschikbaar  gesteld, om geheel of gedeeltelijk te bestemmen 
voor twee bekroningen, beide niet diploma van het Genootschap. 

e inzendingen moeten uiterlij k 1 t 1915 bezorgd zijn bij 
den len Secretaris, t 545 549 te Amsterdam. 
Vragen worden tot en met 1 October  1914 met de antwoorden 
gepubliceerd in het Genootschapsorgaan. 

e jur y bestaat uit de heeren: Jan de , J. . v. d. y en 
G. F. la Croix. 

. 
E . 

n ons nummer van 1 Augustus j.1. gaven wij  een verslag van 
de voordracht van Professor  Van der , gehouden op het 
Congres voor  Openbare Gezondheidsregeling te t 
over  „het Gebruik van l bij . 
n het tijdschrif t voor  Sociale e van Augustus j.1. vinden 

wij  naar  aanleiding van die voordracht onderstaand stuk ge-
plaatst, waarvan opname ook in ons blad wordt verzocht, 
waaraan wij  hierbij  voldoen. 

Geachte

t veel belangstelling werd door  mij  het verslag van het 
Gezondheidscongres te , dat ik tot mijn leedwezen 
niet kon bijwonen, gevolgd. 

e voordracht van professor  van der s over  „het gebruik 
van mortel bij  huizenbouw"  geeft mij  aanleiding U eenige ruimt e 
in het tijdschrif t voor  Sociale e te verzoeken. 
Bij  de zeer  interessante mededeelingen toch over  de mortels 
zelf, zou het m. i. wel wenschelijk zijn geweest, als het z.g. vol-
metselen eenigszins uitvoeriger  was behandeld geworden, aan-
gezien het vri j  algemeen heerschende euvel van niet volmetse-
len, meer  aanleiding tot vochtige huizen geeft dan de samenstel-
ling van de mortels. 

n het algemeen voelen de metselaars heel weinig voor  goed 
volwerken, omdat zij  de steenen vlugger  op hun juiste plaats 
kunnen krijgen , zonder  dat, ten opzichte van de stootvoegen, de 
mortel behoorlijk over  de geheele dikte van den muur wordt 
uitgespreid, terwij l zij  in den regel raadgevingen van iemand, 
die zelf het truweel niet hanteert, diep minachten ; voorts stellen 
vele opzichters, nog niet doordrongen van het groote belang van 
„goed volmetselen", dikwijl s te veel prij s op een kleine voeg, en 
nemen dan de verdeeling voor  het aanbrengen van de noodige 
mortel, te krap. 

k is door  mij  waargenomen, dat er  bij  pas uitgevoerd 
metselwerk slechts aan de voorzijde ter  dikte van  1 . mor-
tel aanwezig was. 
Tijdens een inspectie van de Gezondheidscommissie te Venray, 
waarvan ik de eer  heb lid te zijn, passeerden wij  een in aanbouw 
zijnd woonhuis, dat ik voor  het eerst zag; op goed (?) geluk ver-
zccht ik de heeren, om eens te mogen aantoonen hoe of er  veelal 
met metselwerk geknoeid wordt. Oogenschijnlijk was allesgoed 
volgemetseld en waren de voegen zeer  ruim ; met een mes werd 
op enkele plaatsen de stootvoeg ter  diepte van 1 a 1' j . uit-
gekrabd, terwij l verder  met een lid van een platte duimstok de 
geheele dikte van den muur kon worden doorgestoken. 

t miste geen enkele maal. 

t hetzelfde gevolg nam ik een dergelijke proef bij  een in aan-
bouw zijnd openbaar  gebouw in een vri j  belangrijke gemeente. 

t vochtige gebouwen hiervan het gevolg zijn, behoeft wel geen 
nader  betoog. 
Een trasraam tegen het optrekken van vocht uit den bodem 
wordt, door  het niet vol te metselen, totaal bedorven. 
Naar  mijne meening verdient het aanbeveling om, in plaats van 
of naast een trasraam, een isoleerlaag van daarvoor  bijzonder 
geprepareerd asphalt te gebruiken, zooals dat in de Pruisische 
bouwverordeningen is voorgeschreven, waarmede door  mij  ook 
bij  het vochtvrij  maken van bestaande gebouwen, de beste erva-
ringen, zijn opgedaan. 
Aangezien het onderwerp in hooge mate de volksgezondheid 
raakt, heb ik gemeend een en ander  langs dezen weg aan de 
voordracht van professor  Van der s te mogen toevoegen. 
Gennep. Juli 1914. P. V A N O E . 
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g op g 18 Augustus. t 
r  was volledig aanwezig, te weten de heeren: 

A. Salm G.Bzn., S. de Clercq. A. W. C. , J. W. , 
J. B. van , B. J. Ouëndag, F. W. . Poggenbeek. J. . de 

s en Jan Stuyt. benevens de Alg. Secretaris J. Gratama. 

e voorzitter  opende de vergadering, verheugde zich over  den. 
ondanks den ongeregelden treinenloop zoo flinken opkomst der 
leden, en heette de aanwezigen welkom, in het bijzonder  de 
nieuw gekozen , de heeren F. W. . Poggen-
beek en J. . de . Spreker  wenschte. onder  applaus der 
aanwezigen, deze heeren geluk met hun benoeming en sprak de 
verwachting uit, dat zij  krachtig zouden medewerken voor  den 
bloei der . a herdacht de voorzitter  de medewerking 
der afgetreden leden, de heeren W. t en J. A. G. van 
der Steur  en sprak hij  waardeerend over  hetgeen zij  voor  de 

. gedaan hebben. 

e heer  Poggenbeek, voor  de gelukwenschen bedankend, 
deelde mede. dat hij  geaarzeldhad.de candidattiur  te aanvaar-
den, omdat hij  meende dat de voorgenomen reorganisatie der 

. in de richtin g der  vakvereeniging misschien te ver  kon gaan. 
Spreker  vreesde, dat, door  deze hervorming te veel op de spits 
te drijven , verschillende zeer  gewaardeerde personen, die 
krachti g medewerken tot bevordering der  bouwkunst maar 
die niet geheel en al voldoen aan de eischen. gesteld voor  het 
architect-lidmaatschap, de . zullen gaan verlaten. Spreker 
vroeg, of niet alsnog een Eere-comité benoemd zou kunnen 
worden dat de j  behulpzaam kan zijn om te trachten bedoelde 
krachten voor  de j  te behouden. e Voorzitter  antwoordde 
hierop, dat dit punt eigenlijk niet aan de orde is en thuis behoort 
bij  de rondvraag. e schiftingscommissies kan echter  op het 
voorstel van den heer  Poggenbeek gewezen worden. Spreker 
heeft zelf ook enkele opmerkingen, die hij  aan de schiftingscom-
missie heeft medegedeeld. n zal er  bij  de behan-
deling van de voorstellen dezer  Commissie in de Alg. Verga-
dering volop gelegenheid zijn eventueele bezwaren te berde te 
brengen en te bespreken. 

E TOESTAN J N T N 

. Zooals de leden begrijpen zullen was een 
der belangrijkste punten van de Agenda de bespreking van den 
finantieelen toestand der j  en de huidige crisis. Waar 
verschillende belangrijke inkomsten der j  minder 
zullen bedragen dan deze begroot zijn. achtte het r 
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: . e huidige crisis en de j 
t. bev. d. Bouwk. - Verslag der g op 
18 Aug. jl . . Jubileum J. . de f f. 

Amsterdam en m en de crisis. e Tour door 
Engeland met de Garden-Cities-Association, door  Jan Stuyt, 
Vervolg. Prijsvraag . -Berichten. 

t een plaat. 

. 

e huidige crisis en de j  tot Bevordering der 
Bouwkunst. Waar in dezen ernstigen tij d door  den oorlogstoe-
stand allen, zoowel Overheid als Particulieren, gedwongen zijn 
de grootst mogelijke zuinigheidte betrachten, daar  verkeert ook 
de j  tot Bevordering der  Bouwkunst in deze om-
standigheid. r  deze crisis word ook zij  in hare belangrijkste 
bronnen van inkomsten getroffen, en aangezien zij  aan den 
anderen kant aan verschillende financieele verplichtingen moet 
blijven voldoen, zou het r  zich niet verantwoord 
gevoelen tegenover  de leden der , wanneer  het niet 
eveneens tijdi g belangrijke beperking aanbracht in het huishou-
den der . n verband hiermede heeft het -
stuur  na rij p beraad besloten te bezuinigen, o.a. in een der 
belangrijkste posten van uitgaven, de periodieken. 

t r  is tot de overtuiging gekomen, in aansluiting 
aan het advies te dezeq zake van de Commissie van Financiën, 
dat het wenschelijk is de uitgave van „Bouwkunst "  voorloopig 
te staken, en het aantal pagina's tekst van het Bouwkundig 
Weekblad te verminderen tot zes. 

r  worden op belangrijke wijze op de kosten voor  clichés, 
drukwer k en honorarium voor  de medewerkers gespaard. 
Tevens werd het wenschelijk geacht zoo spoedig mogelijk deze 
beperking te doen aanvangen. 

t nadruk zij  er  hier  op gewezen, dat deze maatregel slechts 
voorloopig en dus van tiidelijken aard is. en dat het de bedoeling 
is, zoo spoedig de financieele toestand het weer  even toelaat, de 
periodieken wederom op den ouden voet uit te geven. 
Waar deze maatregel genomen moest worden tengevolge van de 
algemeene crisis, dus tengevolge van force majeure, vertrouwt 
het r  dat leden en abonné's deze tijdelijk e beper-
king zullen billijken . 

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. 

http://geaarzeldhad.de


het wenschelijk te trachten op desbetreffende posten te bezui-
nigen, en werden verschillende voorstellen hieromtrent gedaan. 
Besloten werd, deze voorstellen nader  te bespreken met de 
Commissie van Financiën. 

G . . Waar. zooals gezegd is, de hui-
dige crisis ook zijn invloed uitoefent op de j  en hare finan-
ciën, achtte het r  het niet gewenscht op dit oogen-
blik over  te gaan tot het opstellen van een voordracht voor  de 
benoeming van een Alg. Secretaris door  de Alg. Vergadering, 
en werd besloten gevolg te geven aan het verzoek van den 
huidigen Alg. Secretaris, den heer  J . Gratama. zijn met 1 Sep-
tember  aangevraagd ontslag te verdagen. 

S EN . r 

de crisis worden vele bouwwerken stopgezet of wordt de voor-
bereiding ervan uitgesteld ; hierdoor  zijn verscheidene architec-
ten voor  de vraag gesteld, of zij  hun opzichters en teekenaars 
moeten ontslaan of niet, eri zoo ja, op welke wijze dit moet ge-
schieden. n verband hiermede werd door  enkele aanwezigen de 
wenschelijkheid betoogd, dat getracht zou worden, deze steeds 
grooter  wordende werkeloosheid onder  dit personeel tegen te 
gaan. en zoo mogelijk een uniforme regeling hierin te treffen. 
Na bespreking kwam men echter  tot de overtuiging, dat geen 
uniform e regeling te treffen was. daar  de omstandigheden van 
iederen architect te dezer  zake anders zijn; dat het eenige moge-
lijk e was. den architecten met aandrang in overweging te geven, 
hun personeel zoo lang mogelijk aan te houden, waardoor  de 
werkeloosheid onder  deze technici en daarmede de algemeene 
crisis zooveel mogelijk werd tegengegaan. 

t r  betreurde het, dat het niet een meer  afdoend 
middel aan de hand kon doen, en het verklaarde zich gaarne be-
reid, indien van de zijde der Opzichters en Teekenaars een ander 
voorstel zou worden gedaan, dit te ontvangen en te overwegen. 
Besloten werd in het B. Weekblad hierover  een officieel bericht 
te plaatsen. 

. t r  ontving een schrij-
ven van de . waarin zij  mededeelde, 
dat zij  zeer  tot haar  leedwezen vernam, dat er  bij  het -
stuur  ernstig bezwaar bestaat de Commissie te machtigen om 
zich ook namens de . tot de g te wenden met het 
verzoek, om de voorschriften omtrent „hout "  in de verschil-
lende algemeene voorschriften te doen opnemen. 
„U w bezwaar", schrijf t de Commissie, „i s hierin gelegen, dat onze 
„Commissie niet heeft getracht om het peil van de qualiteit van 
„het aangevoerde hout te verhoogen en dit te brengen op het 
„pei l van het buitenland, waar  volgens Uw schrijven veel beter 
„qualitei t hout zou worden verwerkt dan in Nederland. 

n geeft Uw schrijven ons den indruk , dat Uw bezwaar 
„lang s den weg van gemeen overleg zoude zijn op te heffen en 
„da t er  Uwerzijds wel bereidwilligheid bestaat hiertoe mede te 
„werken . n deze veronderstelling verzoeken wij  U ons wel 
„schriftelij k te willen mededeelen, op welke gronden de boven-
„vermeld e meening omtrent de betere qualiteit van het in het 
„buitenlan d verwerkte hout berust. e beschouwingen, welke 
„volgens Uw schrijven van 9 i door  eenige architect-leden bij 
„ U zijn ingediend, bevatten ongetwijfeld de hiervoor  noodige 
„gegevens. 

„Onz e Commissie zal dan inmiddels trachten zooveel mogelijk 
„va n andere zijde voorlichting te bekomen, en zal dan gaarne 
„i n de gelegenheid worden gesteld om deze belangrijke vraag te 
„behandelen met een of meer  door  U aan te wijzen architect-
„leden, wier  meening in bovengenoemde beschouwingen en in 
„Uwen brief van 9 i is weergegeven". 

t r  besloot aan genoemd verzoek te voldoen, en 
nader  zijn meening mede te deelen omtrent de betere kwaliteit 
van het hout in het buitenland. t zal zich te dezer  zake 
wenden tot de heeren van Bilderbeek, Bremer en Freem, -
rath, Schaap en Versteeg, zijnde de architect-leden die bezwaren 
hadden ingediend tegen het ; terwij l als 
afgevaardigden der . ter  bespreking van de bezwaren in de 

422 

vergadering der t benoemd werden de 
heeren A. . Freem en J. W. . e heer h nam de 
benoeming aan; inmiddels is bericht ontvangen, dat ook de heer 
Freem de benoeming aanneemt. 
Zooals reeds vroeger  is medegedeeld, is de . in deze Com-

t vertegenwoordigd door  de heeren . A. N. 
t en J. Verheul. e laatste heeft inmiddels ontslag als 

li d der  Commissie genomen. 

E E TE G N VA N 

E . Zooals wij  reeds hebben medegedeeld 
in het verslag der  vorige , heeft het 

r  den heer  W. . de Wij s b.i., benoemd tot afgevaar-
digde der . op de bijeenkomst van afgevaardigden van ver-
eenigingen en van particulieren ter  bespreking eener  eventueele 
oprichtin g van een Centrale Organisatie ter  bevordering der 
belangen van de Volkshuisvesting, waartoe het Centraal Bureau 
voor  Sociale Adviezen het initiatie f heeft genomen. 

t was het r  aangenaam te vernemen, dat de heer 
de Wij s de benoeming heeft aanvaard. 

. . P. E NZN . t veel belangstelling en ingenomen-
heid nam het r  kennis van de zeer  vereerende 
onderscheiding aan den heer . P. Berlage Nzn. verleend door 
de Groningsche Universiteit, die bij  gelegenheid van haar  300 
jari g bestaan, hem het Eeredoctoraat in de n heeft uit-
gereikt. 

t r  verheugde zich over  deze hulde en deze open-
lijk e en waardige erkenning van de vele letterkundige verdien-
sten van den heer  Berlage op het gebied der  bouwkunst in het 
algemeen en der  moderne Nederlandsche bouwkunst in het 
bijzonder; en het besloot den heer  Berlage alsnog schrifte-
lij k geluk te wenschen. 

F. J. , B. . e heer z had bericht, dat hij , in ver-
band met zijn vertrek naar , tot zijn leedwezen bedanken 
moest als lid van de Bouwkundige Adviesbureau-Commissie. 

e heer z is benoemd tot ingenieur  bij  B. O. W. in Ned. 
, Afdeeling Gouvernementsgebouwen. t r 

sprak zijn erkentelijkheid uit voor  de medewerking van den heer 
z in het algemeen in de . g interessant artikel van 

zijn hand is in het B. Weekblad verschenen. 
t r  hoopte, dat de heer z in ë zou kun-

nen blijven medewerken tot bevordering der  bouwkunst, waar-
bij  de j  en het B. Weekblad zich gaarne beschikbaar  blijven 
stellen voor  samenwerking en hulp. 

E . n verband met de tijds-
omstandigheden en den daaruit ontstanen ongeregelden treinen-
loop werd besloten de Alg. September  Vergadering te verdagen 
tot October. Een beslissing over  plaats en datum der  vergade-
rin g zal nader  genomen worden. 

t overige behandelde is niet voor  publicatie geschikt. 

 Alg. Secretaris 
J. . 

. 

 J. . E . 
1844 1914. 

n s oud-Bestuurslid en Eerelid, de heer  J. . 
E , is dezer  dagen 70 jaar  ge-

worden. e juiste datum van zijn verjaardag 
en de plaats waar  hij  op het oogenblik ver-

toeft, zijn ons niet bekend kunnen worden, zoodat het 
daarom ons niet mogelijk was hem te complimenteeren. 
A l wou, allicht met voordacht, de jubilari s dit feest on-

opgemerkt voorbij  laten gaan, zoo willen wij  toch niet 
nalaten dit feit juist in het Bouwkundig Weekblad te 
gedenken, temeer  daar  hij  krachti g medegewerkt heeft 
aan het totstandkomen van de uitgave van dit blad. 

t vignet van het eerste nummer is van zijn hand en 
in het eerste artikel , dat 4 i 1881 verscheen, ontwik-
kelt hij  het nieuwe program en werkplan van de toen 

mede voor  het grootste gedeelte op zijn initiatie f 
gereorganiseerde j  tot Bevordering dei-
Bouwkunst. 

n ouderen leden zij  er  aan herinnerd en den jonge-
ren leden, die den heer  de f niet kennen, zij  het 
gezegd, dat hij  steeds een vuri g strijder  was en nog is 
(getuige zijn aanwezigheidopdein Junij.1. gehouden Al -
gemeene Vergadering), voor  de belangen en den bloei 
van de j  tot Bevordering der  Bouwkunst. 
k mocht toen herinneren aan de door  hem in 1880 ge-

sproken woorden; 
„Word t ten juisten tijd e een reorganisatie verzuimd, 
„da n zoude zij  spoedig blijken verachterd of verouderd 
„t e zijn ten nadeele van haren invloed en het doel harer 
„stichting , en een bron worden van steeds toenemende 
„teleurstellin g voor  hare leden," 
en deze zin als het ware als motto bezigen voor  de dis-
cussies, die over  de voorgestelde, eventueel nieuwe 
reorganisatie, zouden plaats hebben. 

e f was in 1877 en 1878 lid van het Bestuur  der 
j  t. b. d. Bouwk.; van 1888 1896 was hij  Vice-Presi-

dent. 
Op de Alg. September-vergadering van 1899 werd de 

f op voorstel van het r  benoemd tot 
Eerelid, naar  aanleiding van zijn ontslagname als di-
recteur  der l voor . 

t verslag van deze September-vergadering meldt 
hierover  o. a : „Wa t de heer  de f gedaan heeft is 
algemeen bekend. j  sloeg nu ongeveer  20 jaar  geleden 
de hand aan den ploeg; hij  heeft den invloed der -
schappij  helpen uitbreiden en hij  wist naast versprei-
ding van kennis, verhooging en verbetering van den 
algemeenen smaak te verkrijgen." 
Officieel zijn de verdiensten van de f erkend o. a. 
door  zijn benoeming tot Officier  in de Orde van den 
Eikenkroon, en tot r  der  Franz Joseph Orde. 
Van 1879- 1882 was hij  lid van het Bestuur  der -
dustrieschool van de j  voor  den Wer-
kenden Stand; en wij  mochten hem daar  bij  het in 

i 1914 gehouden 50-jarig feest van deze School ont-
moeten. 

t meest misschien nog wel was de f bekend 
als r  van de l voor
heid. 

e school werd opgericht in 1881, vooral door  zijn 
actie en die van Jhr. de Stuers. e f heeft in Wee-
nen zijn opleiding gehad; en toen hij , na de oprichtin g 
der school, directeur  werd, heeft hij  Weensche krach-
ten, zooals Sturm en Jünger, aan de school verbonden. 

e f was vooral theoretisch onderlegd. e Stuers 
wilde het anders, wilde meer  praktij k en was tegen de 
Weensche richting . r  ontstond meer  en meer 

wrijvin g tusschen deze twee, en in 1899 nam de f 
ontslag. 

e f stond in de toegepaste kunst de beginselen 
der logica voor; doch hij  was daarom nog geen Gothi-
ker zooals . Cuypers ; hij  was vooral een bevoegd be-
oordeelaar  van de . 

e f was een uitstekend stylist; over  allerlei on-
derwerpen heeft hij  zijn heldere gedachten gepubliceerd. 
Volbloed kunstnijveraar , bewerkte hij  o. a. de 2e druk 
van het bekende boek van . Bruno Bucher, de -
nijverheid, (welk boek later  door  den r  Berden, den 
tegenwoordigen r  van de l voor 

, is omgewerkt) en hij  deed wat in zijn 
vermogen was om de d te bevorderen. 
Als zoodanig herinner  ik b.v. aan zijn hulde aan den 
hoofdpersoon van de Utrechtsche maskerade in 1881 
(voorstellende , Aartshertog van Oostenrijk) 
die het maken van een getrouwe nabootsing van de zoo 
kostbare verzilverde, gedreven stalen uitrustin g van 
zijn „naamgenoot", welke in het arsenaal te Weenen 
bewaard werd, opdroeg aan de Utrechtsche firm a Be-
geer  &  Caspers, die tevens een compliment kreeg voor 
de schitterende uitvoering. 

e werd niets anders beoogd, dan een aanmoe-
diging in het algemeen om het voorbeeld van dezen ge-
fortuneerden student te volgen, en te breken met het 
denkbeeld, dat „iet s bijzonders"  alleen in het buiten-
land kan gemaakt worden, en steeds de Nederland-
sche industri e te bevoordeelen. 
Voorts herinner  ik aan zijn uitnoodiging aan de Neder-
landsche n tot deelname aan de -
ternationale e Tentoonstelling te Amsterdam 
in 1883, zijn voorlichting, zijn wenken en zijn beschou-
wingen over  het groot belang der  Nederlandsche t 
op deze tentoonstelling. 

Al s architect en als lid onzer . heeft hij  met zijn wel-
versneden pen vele belangrijke beschouwingen gege-
ven, welke vaak critisch en humoristisch waren gekruid. 
Toen b.v. een 30-tal jaren geleden opvattingen en be-
grippen over  stijlmanie, stijlloos, realistisch en idealis-
tisch, modern enz. door  „  Vox"  in zijn -
kelen, met niet minder  ijver  werden besproken, verde-
digd of gehekeld, dan in de laatste jaren geregeld ge-
schiedt, is het belangrijk het antwoord van de f 
te lezen in zijn artikel getiteld „Overdrijving" , hetwelk 
gezonde waarheden bevat, die ook nu nog volledig hun 
waarde behouden hebben, en dat destijds aanleiding 
gaf tot repliek, waarin zich ook een lid der  toenmalige 
redactie van het Bouwkundig Weekblad e heer  dr. P. 
J. . Cuypers) mengde, vooral omdat citaten van Viol -
let le e werden aangehaald; dit gaf onzen jubilari s 
gelegenheid uit Carlsbad nog een geestig woordje mee te 
spreken, en vol humor toonde hij  aan dat Viollet le e 
zich leelijk vergist heeft door  stijl en schoonheid te ver-
warren. *) 

*) Een kort naschrift (van e ) op zijn eigen betoog wil ik 
hier  nog als „karakterschets"  niet onvermeld laten : 
„Ofschoon het volgende de kwestie niet raakt, en derhalve 
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Belangrijk is het geschrift van de f over  Oud-
Nationale Bouwkunst in het algemeen en zijn bizondere 
studie over het overzicht en de kenmerken van de 
Noord- en Zuid-Nederlandsche , eigenlijk 
een beschouwing over  begripsverwarring tusschen 

" n een 
inleiding van de vraag, die hij  zich gesteld had: t 
die Oud-Nationale bouwwijze van de 16e en 17e eeuw 
waarde als toepassing voor  meer  omvangrijke gebouwen 
in onzen tijd? " 

e heer de f had meer in het bijzonder op het 
oog het Centraal Station en het , waar-
van algemeen onjuist gezegd werd, dat deze in oud-

n stijl gebouwd zijn). 
e vraag werd door  hem bevestigend beantwoord, ter-

wij l hij  er  bijvoegde: 
-Bij  de toepassing van die bouwwijze, voor het uit -
- w è n d i g e, lette men er  daarbij  op, niet de detailvor-
..men na te maken, maar de eenvoudige groote elemen-
„te n van samenstelling in toepassing te brengen. Voor 
„  het inwendige hergeve men aan schilder- en beeld-
.houwkunst de plaats, die haar  toekomt, en trachte in 
„bekende karaktertrekke n der . versierings-
„kuns t een algemeene uitdrukkin g zoowel als de ver-
„der vereischte details te vinden. 
„Vóó r alle andere stijlrichtinge n is de Nederlandsche 

e aangewezen om de grondslag te zijn voor 
„onze studie, 1' omdat zij  als beeldende kunst dezelfde 
„rechten en hulpmiddelen bezit, als welke andere -
naissance ook; 2'  omdat zij  daarbij  meerdere en veel 
 betere rechten heeft, als zijnde nationaal." 

t onder  sub 1' beweerde slaat voornamelijk op den 
invloed van talrijk e e geïmporteerde plaatwer-
ken, toen door  vele architecten ijveri g geconsulteerd 
bij  het ontwerpen van e gevels, welke daar-
door een meer h of h karakter  kregen, 
terwij l die architecten blijkbaa r  onbekend waren met 
de kunstvoortbrengselen van eigen bodem, en eerst la-
ter  meer  daarvan kennis namen, toen buitenlanders hen 
daarop opmerkzaam hadden gemaakt, zooals Profes-
sor  Galland, van Ysendijke, Ewerbeck en Neumeister, 
terwij l immers toch de studie van eigen kunst van meer 
en een nationaal belang is!) 

n aansluiting hieraan wil ik ook nog even er  aan her-
inneren, dat de f Juryli d was bij  de beoordeeling 
der plannen voor de nieuwe Beurs in 1885. Bij  de ver-
dediging van de werkwijze der  Jury, welke in die dagen 
zeer  gehekeld werd, verdedigde hij  ook de motieven die 

„slechts uit speelschen overmoed, ga ik een wijl e verder  en be-
..twijfel of de hier  misplaatste — verklaring : „les creations de 
„l a nature sont toujours belles"  zelfs op zichzelf genomen juist 
„is , waartoe ik, onder  méér, aan het voorbeeld herinner  van een 
„giraff e of van een dashond. e gaarne ook. kan ik die beesten 
„nie t mooi vinden, trots ze gestyleerd zijn; daar  men bijv . de 
„uitgerekt e halzen der  giraffen toeschrijft aan de eeuwenlange 
..oefening, om hun voedsel aan te hooge boomen te vinden. 

r  dan ten overvloede dringt zich onmiddellij k een 
„nieuw e twijfe l op : Of ze dan vroeger wél gestyleerd waren.... 
„roe/i ze er nog niet bij konden ?" 
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bij  de beoordeeling voor  hadden gezeten om Cordon-
nier' s plan te kiezen en eindigde hij  zijn pleidooi: 

„War e 't in Hollandsche e gedacht ik zou 
„' t nog mooier  vinden. d Cordonnier  dezelfde kennis 
„va n onze oud-nationale architektuur  bezeten, als Ber-
-lage in het plan "  toont, dan zou het 
„beursgebouw naderbij  komen aan de illusie, die ik mij 
„vormde . r  't is zoo min h als ons 

s ; en toch heeft het s mij  nooit ge-
-hinderd." 

r  kwam hij  nog eens hierop terug, n.1. in zijn ge-
schrift n voor  Citroenen"  naar  aanleiding van 
de voordracht van B. en "W. voor wie Publieke "Wer -
ken een nieuw ontwerp had samengesteld, dat ter  aan-
beveling omschreven werd als: „i n den trant van de 

e bouwwerken uit den aanvang der  zeven-
tiende eeuw", waarbij  dus zegt de voordracht van 
B. en W. „gebrui k is gemaakt van het rijk e materiaal 
dat door  de prijsuitschrijvin g in het bezit der  Gemeente 
is gekomen." 
Principieel deze schandelijke handelwijze aan de kaak 
stellende en het ontwerp ontledende met een opsom-
ming der  samengeflanste heterogene bestanddeelen en 
motieven uit de gepremieerde, aangekochte plannen van 
Cordonnier, Grol l en Ohman, voegde hij  daaraan toe: 

h als men weet, dat noch het plan Cordonnier  noch 
-dat van Grol l en Ohman iets van dien stijl hadden, 
„word t het duidelijk,dat dit zoogenaamde -
„sche stijlkarakte r  eenvoudig dienst doet om - mis-
.schien onbewust — den leek te bedotten."  (') 

') Volledigheidshalve, kan ik mij  de lust niet bedwingen om ook 
nog het volgende uit dat artikel aan te halen: n heeft in 
„hoofdzaak het grondplan genomen van den tweeden prijs -
„winner , en aan de gevels en het intérieur van den eersten (nu 
„en dan ook van den tweeden concurrent) zooveel motieven 
..ontleend als men maar eenigszins gebruiken kon, om „waar voor 
„zij n geld"  te hebben. n plaats dus van een kunstwerk te krijgen 
„ui t één stuk, dat inderdaad een monument is en als zoodanig het 
„karakte r  draagt van zijn tijd , van zijn bestemming en van zijn 
„maker , heeft men een samenstel gekregen van bouwkundige 
„onderdeelen, vereenigd tot een geheel dat nóch monumentaal, 
„nóch indrukwekkend, nóch schoon, nóch sierlij k is. 
„Bi j  den eersten oogopslag blijk t de gelijkenis met deelen van 
„d e prijsontwerpen, vooral van Cordonnier, die uit hun verband 
„geruk t en voor  een ander  grondplan pasklaar  gemaakt, natuur-
„lij k hunne eigenaardig beoogde werking hier  ten eenemale 
„missen. 

e hoekpaviljoens aan het k zijn in hoofdzaak naar  Cor-
„donnier  gevolgd, de middenpartij  is op het hoofddenkbeeld van 
.. Grol l geïnspireerd. t venster  van de s is, schoon ver-
„waterd , weer  van Groll , terwij l de groote vensters in -
„gevel van Cordonnier  zijn afgekeken: ofschoon zoo onberede-
„neerd mogelijk. Want die groote vensters (plan Cordonnier)— 
„moesten de beurszaal verlichten, zijn dus noodig en architec-
tonisch in den gevel gemotiveerd; doch zij  zullen in het nieuwe 
„pla n uiterlij k schijnbaar  óók voor  de groote zaal bestemd — 
„daarentegen aan drie boven elkaar  geplaatste kantoren licht 
„geven, e enorm hooge vensters zijn dus een architectonische 
„leugen geworden; het uitwendige van het gebouw is met het 
„inwendig e in strijd : een grove bouwkunstige fout. 
„Gedeelten van de topgevels, van de torentjes, van de dak-

Nu ik tot tweemaal toe de Amsterdamsche Beurs, figuur -
lij k uitgedrukt , „op het tapij t bracht"  zij  gedachtig 
aan het -driemaal is scheepsrecht"  in herinnering 
gebracht, dat de f met zijn vriend k 
Beursplannen hebben ontworpen, en wel schetsen voor 
een beurs aan het k in 1879, en een geheel finan-
tieel uitgewerkt plan voor een beurs aan den m in 
1884. e f leidde het laatste voorstel persoonlijk 
in op de druk bezochte vergadering van Burgerplicht . 
Bedoelde vergadering mocht ik bijwonen, en ik was ge-
tuige van het groote succes dat de inleider  met zijn 
voorstel oogstte, hetwelk aanleiding gaf om een adres 
aan den d te richten met verzoek dit plan te doen 
uitvoeren. 
Om nog even bij  de Beurs te blijven, zoo lijk t het wel of 
de f de zienersgave bezat, want bij  de Beursvoor-
dracht van B. en "W. in Februari 1891, doet hij  nog een 
nieuw voorstel aan de hand. "Wanneer  men nu voor  -be-
staande Beurs"  - - „d e Beurs van Berlage"  leest, dan 
schetste hij  een toestand, zooals die nu onlangs tot stand 
is gekomen! -Perceelen onteigenen aan -
moesstraat, deze verbouwen tot Effectenbeurs en met 
een passerelle verbinden met de bestaande Beurs!" 
"Was de , zooals gezegd, geen architect die de prak-
tij k uitoefende, zoo heeft hij  niettemin dikwijl s prakti -
sche architectonische oplossingen voorgesteld. g ik 
nog herinneren aan zijn belangrijke studie „Paniek in 
den Schouwburg", waarbij  feitelij k het geheele systeem 
aangegeven is van gangen, trappen en naar  buiten open-
slaande deuren in de couloirs met directe verbinding 
met het buitenterrein, enz. Een systeem, dat aan het 
publiek volkomen gerustheid en zekerheid van redding 
zou geven in geval van brand, een noodlottige paniek 
zou voorkomen of neutraliseeren. Een systeem, dat in 
de laatste jaren geheel of gedeeltelijk bij  modernen 
theaterbouw wordt toegepast. 

Bouwwerken van zijn hand zijn mij  niet bekend, tenzij 
daaronder  gerangschikt kan worden het Sarphati mo-
nument in het, naar  dezen Amsterdamschen n 
genoemde park. (Afgebeeld op bijgaande losse plaat). 
Onlangs bij  de herdenking van den geboortedag van 
dezen merkwaardigen man, nu 100 jaar  geleden, waren 
de couranten vol van herinneringen aan zijn werk in 
het belang van Nederlandsch hoofdstad en werd mede 
herinnerd aan het huldeblijk , te zijner  eere opgericht. 

„vensters en lijstversieringen — alles, is meerendeels verwaterd 
..Cordonnier. 
„Ook voor  het inwendige is de halfcirkelvormig e kapspant over-
„genomen, maar  de werking is er  totaal van bedorven door  hare 
„plaatsin g op een antieke kroonlijst . n zijn er  granieten zuilen 
„met bronzen kapiteelen; de trots van ons Bureau van Publieke 
„Werken , de bloem van de voordracht alsof granieten 
„zuile n met bronzen kapiteelen overal mooi en monumentaal zijn 
„waar inen ze maar gelieft neer  te zetten ! 

, een kinderlijk e opvatting, één staaltje uit velen ! 
n voor  citroenen worden in deze voordracht aan de 

„goede burgerij  geboden, die, na de kostbare voorbereiding en 
„d e hooggespannen verwachting door  de prijsvraag opgewekt, 
„waarlij k recht had op iets beters. t feit dat de knolten goed-
..kooper zijn, en maar anderhalf miljoen kosten, zal wel niemand 
„verlokke n er  des te gretiger  in te bijten" . 

t was in het jaar  1874, dat daarvoor  een prijsvraa g 
werd uitgeschreven met denuitslag, dat aan dri e mede-
dingers opdracht gegeven werd een nieuw ontwerp en 
modellen te maken. 

t ontwerp van e f werd gekozen voor  de uit-
voering. e jaar  verstreken en de uitvoering kon nog 
niet plaats hebben bij  gebrek aan de noodige geldmid-
delen. Eerst in 1886, gesteund door  een subsidie van de 
Gemeente, had de aanbesteding plaats en werd het werk 
gegund aan de firm a Cerlij n en de n voor  ongeveer 
/ 25000. , exclusief het bronzen borstbeeld van . 
Samuel Sarphati, waarvoor w Stracké Van 
Bosse het welgelijkend model had gemaakt. Ongeveer 
12 meter  hoog verheft zich het monument uit een wa-
terbasin van 16 meter  over  de grootste afmeting. Oor-
spronkelijk was het monument gedacht in de Sarphati-
straat op een hardsteenen plateau, omgeven door  een 
balustrade met aan vier  kanten toegankelijk door  trap-
treden. t is in hoofdzaak gebouwd van Oberkirch -
ner  zandsteen met enkele deelen van graniet o. a. de 
de kolommen. e keizerskroon, die het geheel bekroont, 
de kapiteelen en de basementen, de spuwers van de fon-
teinen zijn, evenals het borstbeeld, in brons gegoten. 
All e modellen voor  ornamenten, schilden en bekronin-
gen, enz. werden onder  directe leiding van e f 
uitgevoerd door  Zijl , leerling van de -
school, waarvan e f toen directeur  was. 

e laatste jaren trok ons Eerelid zich meer uit het 
openbare leven terug, ook al gedeeltelijk om gezond-
heidsredenen, en woonde hij  kalm veelal te Oosterbeek. 

e uit naam van onze leden in het algemeen en van 
het r  in het bizonder, wenschen wij  hem 
geluk met zijn feestdag, in de hoop dat hij  nog vele jaren 
gespaard moge blijven, ook voor de j  tot 
Bevordering der  Bouwkunst, waarvan hij  éénmaal me-
debestuurder was, en wier  belangen wij  in zijn goed 
aandenken blijven aanbevelen. A. S. 

 EN
EN E . ü 

n Amsterdam is een gemeentelijke commissie 
ten dienste van Nijverheid en Bedrijven ijveri g 
aan het werk, ten einde zooveel mogelijk de 
nadeelige invloed van de crisis op deze gebie-

den tegen te gaan. e Commissie heeft in de dagbladen 
het volgende over  hare werkzaamheden gepubliceerd : 

t betrekking tot de verbetering, welke in den toestand dei-

bouwbedrijven is ingetreden, kunnen onderstaande cijfers 

worden verstrekt: 
Aantal perceelen, waarvan de bouw is gestaakt. 

Wegens oorzaken Wegens oorzaken 
van geld. aard van tech. aard. 

10 Aug. 81 154 
17 Aug. 92 22 

e Commissie houdt zich bezig met het beramen van maatrege-
len, om beiderlei oorzaak uit den weg te ruimen. 
Zi j  doet ditzelfde met betrekking tot de industrieele bedrijven 
en heeft in verband daarmede den burgemeester  verzocht te 
bevorderen, dat haar  de medewerking wordt verzekerd van de 

g en het  Nationaal Steuncomité. 
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Totaal. 

235 
114 



e Commissie pleegde overleg zoowel met patroons- als met 
arbeidersorganisaties over  het aan het werk houden van een 
zoo groot mogelijk aantal arbeiders in de verschillende bedrij -
ven, door  inkrimping  van den arbeidstijd of de invoering van 
een ploegenstelsel; dit denkbeeld vond algemeene instemming. 
Zooals zij  reeds in hare vorige mededeeling te kennen gaf, hangt 
het van den aard van het werk af, welk van de twee bovenge-
noemde middelen moet worden toegepast. 

e Commissie acht het hierbij  in elk geval gewenscht. dat het 
uurloon geen verandering ondergaat, ter  voorkoming van loon-
geschillen in de toekomst. 
Voor  het overige wekt zij  de werkgevers- en arbeidersorganisa-
ties op. omtrent deze zaken met elkaar  in overleg te treden. 
Voor  zooverre partijen niet zelf tot overeenstemming komen, 
biedt de Commissie gaarne hare bemiddeling aan. 
Van de zijde der g ontving de Commissie de mededee-
ling. dat in tal van gevallen de kans bestaat in den vreemde op-
gehouden en voor  Nederland bestemde goederen, door  bemid-
deling der g hunne bestemming te doen volgen. Belang-
hebbenden, die van deze bemiddeling wenschen gebruik te 
maken kunnen zich met duidelijk e opgaven wenden tot den 
hoofdinspecteur  van den arbeid. Prinsengracht 834. 

t betrekking tot plaats gevonden prijsverhoogingen van som-
mige materialen en grondstoffen ontving de Commissie van ver-
schillende zijden inlichtingen, welke ten de ele zeer  uiteenloopen. 

e Commissie stelt zich voor  te dezer  zake overleg tusschen 
leveranciers en afnemers uit te lokken. 

t adres der  Commissie is : 

1. Voor  de Bouwbedrijven: Valckenierstr. 2 (Bureau Bouw-en 
Woningtoezicht); 
2. Voor  de e bedrijven: Prinsengracht 834 (Bureau 
Arbeidsinspectie). 

Wij  kunnen in verband hiermede mededeelen dat de 
Commissie tot Voorbereiding der  Vergaderingen van 
het r  der j  tot Bevordering 
der Bouwkunst ook reeds van gedachte gewisseld heeft 
over  de vraag, op welke wijze iets gedaan kon worden 
tegen de werkeloosheid der  architecten en van hun per-
soneel. e Commissie nam met veel ingenomenheid 
kennis van bovenstaand bericht; en het bleek haar, 
volgens ingewonnen mededeelingen, dat van de zijde 
der Amsterdamsche Gemeente alles gedaan wordt om 
de bouwbedrijvigheid zoo veel mogelijk door  te zetten, 
ten einde op deze wijze krachti g mede te werken om de 
algemeene malaise tegen te gaan. 

r  Bouw- en Woningtoezicht worden zooveel mo-
gelijk faciliteiten gegeven bij  Bouwvergunningen, 
waarbij  eventueele afwijkingen in verband met voor-
geschreven of te gebruiken materialen kunnen worden 
toegestaan. n worden bouwvergunningen 
met grooten spoed verleend. Verder  houdt het zich 
voortdurend op de hoogte van den gang van zaken in de 
bouwerij ; confereert zij  niet alleen met aannemers en 
leveranciers van bouwmaterialen, ten einde den voort-
gang van de werken te bevorderen, maar houdt zij  zoo 
noodig ook besprekingen met bouwheeren ter  over-
reding tot voortzetting van gestaakten bouw of het on-
dernemen en doorzetten van nieuwen bouw. 
Zeer  gelukkig mag het initiatie f genoemd worden van 
den wethouder  Wibaut, om de volkswoningbouw in 
deze dagen met bekwamen spoed ter  hand te nemen. 
Zoowel bij  de Gemeente als bij  het k heeft dit denk-
beeld veel sympathie gevonden. e toch worden 
tal van arbeidskrachten aan het werk gehouden, terwij l 

426 

tevens een hoogst nuttigen bouw daarmede tot stand 
wordt gebracht. Naar  wij  vernemen worden niet alleen 
de reeds ingekomen aanvragen om e van 
Vereenigingen voor  Volkshuisvesting zoowel door  de 
Gemeente als door  de g snel behandeld, maar 
ook worden plannen voor  het oprichten van nieuwe 
bouwblokken voorbereid. 
Van bevoegde zijde werd medegedeeld, dat in de ma-
laise der  bouwbedrijven gelukkig reeds eenige verbete-
rin g is waar  te nemen. 

t zou zeer  wenschelijk zijn, indien spoedig een sta-
tistiek werd opgemaakt betreffende den invloed van de 
crisis op de werkzaamheid der  architecten, en hier  ligt 
een dankbaar  arbeidsveld open voor  de plaatselijke 
bouwkundige vereenigingen. 
n verband met den oorlogstoestand zijn verschillende 

materialen niet of moeilijk te verkrijgen; o.a. het cement 
is vrijwe l uitgeput; echter  worden binnenkort flink e 
partije n weer  verwacht. Belgische steen is natuurlij k 
niet te krijgen ; zink moeilijk , evenzoo natuursteen; hout 
en baksteen zijn er  daarentegen genoeg. 

t wordt mogelijk geacht, dat, wordt Nederland niet 
in den oorlog betrokken, de bouwbedrijvigheid zich 
tamelijk goed in de crisis zal herstellen. 
Ook in m neemt men maatregelen om den toe-
stand te verbeteren, zooals blijken moge uit onder-
staand bericht uit de dagbladen. 

e Commissie van Aannemers, die zich gevormd heeft om groo-
tere werkeloosheid in de bouwbedrijven te m te voor-
komen, zegt in een brief aan ingenieurs, architecten en hen, die 
het aanbesteden van bouwwerken alhier  kunnen bevorderen, 
dat de treurige omstandigheden, waaronder  wij  op het oogenblik 
leven, voor  de bouwbedrijven onder  meer  droevigs, ook ten 
gevolge hebben, dat voorgenomen aanbestedingen, voor  onbe-
paalden tij d worden uitgesteld, zoodat binnenkort voor  de 
werklieden een buitengewoon groote werkloosheid te wachten is. 
Een groot aantal der  aannemers is daarom bijeengekomen om 
de vraag te overwegen of het mogelijk zou zijn de moeilijkheden 
van besteders, leveranciers en aannemers op praktische wijze 
te verminderen. 

Als resultaat van deze besprekingen hebben een twintigta l -
terdamsche aannemers, bij  welke er  zich nog wel meer  zullen 
aansluiten, een combinatie gevormd, met het doel die werken, 
waarvan de aanbesteding dreigt te mislukken of reeds mislukt 
is, gemeenschappelijk aan te nemen en onder  hun gemeenschap-
pelijk e verantwoordelijkheid tegenover  besteders en leveran-
ciers, uit te voeren. Alvorens u. aldus de commissie, van ons 
voornemen in kennis te stellen, hebben wij  eerst het oordeel van 
het gemeentebestuur, als grootste werkgeefster  gevraagd, en wij 
mochten tot onze vreugde vernemen, dat ons denkbeeld daar 
met sympathie werd begroet. 

m vraagt de commissie met haar  te onderhandelen over 
de uitvoering van voorgenomen bouwwerken, waarvoor  de ge-
wone wijze van aanbesteding niet tot een bruikbar e overeen-
komst heeft mogen leiden. e commissie wijst er  echter  op, dat 
welslagen van haar  pogen mogelijk is, wanneer  de wijze van be-
taling gemakkelijk wordt geregeld, en wanneer  bij  de samen-
stelling van de bouwwerken gebruik gemaakt wordt van de ma-
terialen, in de qualiteiten en afmetingen, zooals die in ons land 
aanwezig zijn. 

t voorloopig bestuur  van deze commissie bestaat uit de heeren 
T . W. Zonneveld, W. Zonneveld, W. v. n Jr., J. J. y Gz., 
J. J. , J. . Nieuwenhuizen, . T. Blanken. S. A. Stolk, 
secretaris, Bergweg 310. 
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door  J A N S T U Y T . 

Vervolg van blz. 412. 

an Ealing ging het langs de zelfkant van 
n in een heerlijke ri t naar -

, waar  dri e Coöperatieve vereeni-
n een schitterend complex van 

woningen hebben gebouwd, dat zijn weergade 
niet kent. Een heerlijke natuur  waarvan met de 
meest scrupuleuse zorg is parti j  getrokken, werkt 
hier  mede een geheel tot stand te brengen, dat 
ons allen in verrukkin g bracht. Photo's noch be-
schrijvin g kunnen hier  een voldoend denkbeeld 
van geven; om deze schoonheid naar  waarde te schat-
ten moet men ze persoonlijk gaan zien. 

e beste architecten van Engeland hebben hier  gewed-
ijverd.en met eerbied wordt men vervuld voor  een land, 
waar  zulke grootsche zaken zoo prachtig worden tot 
stand gebracht. 

s Thomas Thorton bood ons een gezellige lunch aan 
in het , waarna . y Vivian de eerste zit-
ting van het congres opende met een rede over: Co-part-
nership in . 
Wat . d is voor  de tuinstad beweging is . 
Vivia n voor  het Co-partnership ; hij  is de promotor 
de onvermoeide, stoere werker, die thans reeds zulke 
schitterende resultaten van zijn ingespannen arbeid 
mag begroeten. 
Na de lunch gingen wij  in groepen onder  leiding van 
de sympathieke leden van the Commitee het tuindorp 
doorwandelen. 

e e afdeeling was onder  de hoede van den 
vriendelijken . Cooper, in wiens aangenaam tehuis 
wij  ten slotte onder  een Engelsche tea van de ver-
moeiende wandeling uitrustten. 
Tegen vij f uur  werden wij  vergast op een open lucht-
spel ..The mystery of the valorous t St. George 
and the slaying of the great "  dat werd opge-
voerd door  bewoners van de Garden Suburb. 
Alleen in een zeer  beschaafd land zijn zulke 
dingen mogelijk. e samenwerking van oud en 
jong, groot en klein, rij k en arm, de samenhoo-
righeid, de prettige toon die er  heerscht, het is 
alles voor  ons van een zoo ongeloofelijke onbe-
reikbaarheid, dat wij  moeite hebben te beseffen 
hier  werkelijkheid om ons heen te hebben. 
Waarlij k een beschaving moet zeer  hoog staan 
waar  zulke dingen niet alleen mogelijk zijn, maar 
om zoo te zeggen tot de dagelijksche ontspannin-
gen behooren. e nobele wijze waarop het En-
gelsche volk zich weet te amuseeren heeft ons 
meerdere malen getroffen; zoo sterk als bij  de 
opvoering van deze pageant echter  nimmer. 
Een vriendelijk e uitnoodiging t d 
vereenigde ons dien avond in het t aan een 

Afb. 1. Bournville. Beech road. 

bijzonder e buitengewone eigenschappen 
als gastheer  van dezen groot-industrieel, die zich voor 
de Garden-city-movement mede bijzonder  interesseert, 
konden wij  dien avond leeren kennen; wij  zouden later 
nog schitterender  bewijzen van Engelsche hospitaliteit 
van dezen nobelen man mogen ondervinden. 

e Zondag was een zoogenaamde Free . Wie echter 
eenigszins bekend is in die omgeving zal beseffen, hoe 
wij  genoten op onze boottocht van d Bridge 
naar n Court en terug, en hoe wijd e sierlijk e 
bloemenschat van n Court hebben bewonderd. 

n vroeg naar  Birmingham, waar  wij  na 
een receptie door  den Burgemeester  een uitlegging 
over  de stadsuitbreiding van Birmingham te hooren 
kregen, en een rede over  townplanning, welke beide ik, 
als niet direct in verband staande met de ons hier  bezig-
houdende tuinstad-beweging, liever  later  afzonderlijk 
zal behandelen. 

's Namiddags wachtte ons nieuwe verrassingen. Want 
een verrassing is Bournville, de tuinstad bij  Birmingham. 

t dorp Bournvill e heeft zijn ontstaan te danken aan 
. George Cadbury, de groote cacaofabrikant die daar 

zijn uitgestrekte fabrieken heeft. Aan het einde van een 
vijfjari g tijdvak , toen hij  439 huizen had opgericht, 
schonk . Cadbury het landgoed, waarop die huizen 
gebouwd, waren aan de Charit y Commissioners als 

Afb . 2. Bournville. e road. 
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Afb. 3. Bournville. Woodsbrooke road. 

beheerders voor  de natie. e gezamelijke waarde der 
opeenvolgende schenkingen door . Cadbury ge-
daan is over  de dri e millioen gulden. 
Zoowat een vierde gedeelte van het geheel is thans in 
exploitatie, en er  zijn thans, de winkels inbegrepen, 
ongeveer  negen honderd huizen. e wegen zijn ongeveer 
14 r  breed, de voortuintjes 6,5 r  diep waa rdoor 
deze tot prachtige ontwikkeling kunnen komen. e af-
scheiding langs den weg bestaat uit wél onderhouden 
hagen of begroeide muren van groote blokken natuur-
steen. 
Uit de vij f hierbij  gegeven photo's kan men zich eenigs-
zins een denkbeeld vormen van de heerlijke resultaten, 
hier  bereikt. 
Zooals uit het nu reeds gebouwde aantal huizen blijkt , 
hebben wij  hier  te doen met een van de grootste onder-
nemingen op dit gebied, en uit Afb.  Beech road krijg t 
men eenig denkbeeld van die uitgestrektheid ; hieruit 
ziet men ook de prachtige ligging op het in breede gol-
vingen heuvelachtig landschap. 
Ongeveer  90 percent der  bewoners zijn werklieden, 
waarvan zoowat de helft in Birmingham werken. Om 
het kapitaal een rente te verschaffen van vier  procent 
is de huur  vastgesteld op een basis van 6' .. percent, wat 
gemiddeld per  huur  voor  elke woning op ƒ3.75 per 
week komt. 

Afb . 4, Bournville. . 
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Wegens de uitgestrektheid van de garden village 
"  konden wij  alles niet afwandelen, doch maakten 
*  wij  de tour  met onze omnibussen, van welker  top 

men een schitterend overzicht had over  het geheel. 
i Zonder  dat het nu juist een afgesloten plein vormt, 

J. is er  echter  toch een gedeelte waar  de gebouwen 
van algemeen nut bijeen zijn gegroepeerd. k 
en scholen, winkels, badhuis, speelterreinen enz. 

t was tegen vier  uur, dat wij  hier  aankwamen. 
Opeen hoog terrein terzijde van den weg en tame-
lij k ver  boven het niveau daarvan, was een school 
gebouwd die wij  eerst voor  een kerk hadden aan-
gezien ; immers een monumentale toren, naar 
Engelsche zede zonder  spits, sloot het gebouw 
van de straatzijde af. Aan twee zijden had die 
toren groote wijde boogopeningen en de begane 
grond vloer  was dus een aan twee zijden open por-

taal; van die breede poorten gingen monumentale trap-
pen naar  de straatweg, waarop wij  ons toen bevonden. 
Plotseling trof ons oor  een ongehoorde muziek. e 
klokken in den schooltoren begonnen te luiden, eerst 
langzaam en bedeesd, dan sterker, tot ten slotte uit de 
toren een melodische klankengloed laaide, die, gedra-
gen op den wind, als een reusachtig orgelspel ons stom 
deed staan van verbazing. Zooals men weet zijn deze 
in Engeland veel voorkomende klokkenspelen zeer  ver-
schillend van de onze ; het is eigenlijk meer  een door 
elkaar  luiden van vele (gewoonlijk zeven) op elkaar 
gestemde kleinere en grootere klokken. t effect was 
overweldigend, temeer  waar  dit concert hier  geïllus-
treerd werd door  een schouwspel van zoo bijzonderen 
aard, dat allen die er  getuigen van mochten zijn, het 
wel nimmer zullen vergeten. 

Wat was het geval? Bij  de eerste klokketonen ver-
scheen in de donkere poortopening een klein meisje in 
witt e kleederen, dra kwam er  een tweede, en ook in de 
andere poort verschenen er  meerdere. d 
daalde dit kleine gedoe de trappen af, weldra ge-
volgd door  weer  anderen ; en toen verschenen er  al 
meer, al meer, als witte duiven uit een duiventil , als 
witt e rozen, die met kwistige hand over  de breede 
trappen en het prachtige grasveld rond de school 
werden uitgestrooid. En al maar  door  zwierden de 

klankrijk e tonen uit de galmgaten, en al maar 
door  zweefden de lichte figuurtje s uit de poort-
openingen, huppelend spelend en springend en 
een schouwspel biedend van zoo wondere schoon-
heid, dat wij  niet wisten in wat tooverwereld wij 
waren aangeland. Waar de poëzie bij  het uitgaan 
van een dorpschool dikwijl s ver  te zoeken is, 
vonden wij  hier  niet alleen poëzie, maar  poëzie 
van een fantastische waarde, zooals die, naar  wij 
meenden, alleen in een rijke , dichterlijk e verbeel-
ding kan opkomen. 
En waar  wij  thans helaas in Europa er  aan twij -
felen, of er  bij  het menschdom nog van beschaving 
sprake mag zijn, stonden wij  hiervoor  een uiting 
van zeer  hooge beschaving, die ons allen met de 
diepste bewondering vervulde. 

B 

. Cadbury ontving het gezelschap in een der  tot de 
onderneming behoorende ontspanningslokaliteiten aan 
een welvoorziene theetafel, waar  .the Band"  de inter-
nationale volksliederen ter  eere van het gezelschap 
hooren liet. 

(Wordt vervolgd). 

G . 
T OVE E N ONT-

N VOO  E EN T VOO -

 (BEETS). 
ie Jury constateert met genoegen, dat een zoo groot 
aantal beeldhouwers en architecten hunne krachten 
aan deze prijsvraag gegeven hebben, hoewel tevens 
blijkt , dat voor  vele der  inzenders het vraagstuk te 
machtig was. 

n waren 25 ontwerpen, waarvan 1 ongeldig wegens het 
ontbreken van modellen in gips. 

e motto's der  inzendingen waren : 
1. Camera Obscura C. O.; 2. Camera Obscura ; 3. Schets; 
4. Beets; 5. ; 6. ; 7. ; 8. Tan; 9. ; 
10. A.B. C.; 11. Anonymus; 12. Eenvoud; 13. Vrede en liefde; 
14. Pieter  Stastok; 15. Weerspiegeling; 16. Nederland. 17. Aris-
tolochia Clematitus ; 18. ; 19. Polyantha. 20. r 
omnia vincit; 21. a ruit ; 22. Baksteen en Terracotta; 23. -
land; 24. Start; 25. Wit en Groen (ongeldig). 

e Jury heeft elk ontwerp beoordeeld op drie gronden. Ten 
eerste werd beoordeeld de algemeene geestelijke idee in ver-
band met de bestemming en de plaats, waar  het monument moet 
komen. 

Ten tweede de wijze, waarop deze idee was uitgewerkt, zoowel 
architectonisch als sculpturaal. 

Ten derde werd de detailleering van sub. 2 beoordeeld. 

No. 1. Camera Obscura C. O. 
e algemeene idee is onoorspronkelijk en banaal. e uitvoering, 

wat algemeene behandeling betreft, is beschaafd, doch leeg. 
Weinig aansluiting tusschen plantsoen en monument. e sculp-
tural e vorm en het architectonisch detail hebben verdienste, zoo 
ook het teekenwerk, uitgezonderd de perspectiefteeken ing 
No. 2. Camera Obscura H. 

e bedoeling is te loven, doch de uitvoering kan niet in elk op-
zicht geprezen worden. e combinatie van de zware baksteen 
pijler s en bronzen figuur  is onvriendelijk , welke indruk versterkt 
wordt door  het ijzeren hekwerk. Bovendien is de open tempel-
vorm op de plek ongewenscht door  de nabijheid van reeds twee 
muziektenten. t teekenwerk is zeer  smaakvol, de details van 
het beeldwerk goed en beter  dan de architectonische details. 
No. 3. Schets. 

e idee is onvoldoende, alsook de uitwerkin g ervan, terwij l de 
aansluiting aan het plantsoen slecht is. e details missen de noo-
dige beteekenis. 
No. 4. Beets. 

e idee, hoewel beter  dan bij  3, is banaal. e details konden 
deze fundamentale fout niet goed maken. 
No. 5. Hommage. 
Ook hier  getuigde de algemeene idee van te geringe vindings-
kracht bij  den ontwerper. e uitwerkin g en detailleering moeten 
bepaald onvoldoende geacht worden. Er is ook geen aansluiting 
tusschen plantsoen en monument. 
No. 6 H. 
Wat betreft de algemeene geestelijke gedachte kon ook in dit 
ontwerp geenerlei verheffing gevonden worden. e uitwerkin g 
ervan heeft zeer  weinig waarde. t en plantsoen staan 
zeer  los ten opzichte van elkaar. e figuur  heeft eenige ver-
dienste. 
No. 7.
n dit ontwerp is monumentale en symbolieke gedachte uitge-

Afb. 5. Bournville. r  Num road. 

drukt , hoewel niet voldoende in overeenstemming met de 
eischen van deze prijsvraag. t geheel is heroïsch en somber 
en daardoor  weinig in overeenstemming met de te huldigen per-
soonlijkheid. t met onmiddellijk e omgeving zijn tot een 
goed geheel geworden. e begrooting is foutief, de eenheids-
prijzen zijn veel te laag gesteld. e details zijn origineel, doch 
eenigszins verbrokkeld en grof. voor  zoover  het bouwkundig 
deel betreft. 

t teekenwerk is krachtig en goed verzorgd. 

No. 8. Tan. 
e idee is verdienstelijk, hoewel niet monumentaal, doch ge-

tuigend van een vriendelijken geest. t geheel behoort niet in 
de vrij e ruimte, doch zou aannemelijk zijn in verbinding met be-
groeiden achtergrond en berceaux. wanneer  het silhouet beter 
was. Zooals de ontwerper  zich de verbinding met waterparti j  en 
plantsoen denkt, is het geheel zeer  onbelangrijk. t beeldhouw-
werk is handig geboetseerd, doch toont meer  den schilder  dan 
den beeldhouwer. 

e architectuur  is arm. 

No. 9. Hortatius. 
Geen geestelijke gedachte. r  confiseriewcrk dan beeldhouw-
werk. g en teekenwerk zijn slecht. 

No. 10. A. B. C. 
t idee is oudbakken, de uitwerkin g ervan is onjuist, daar  de 

hassins aan twee zijden ook vrij e figuren verlangen en geen 
..achterzijden". e architectuur  is slecht, het beeldhouwwerk 
zwak en zonder  geestelijke waarde. 
No. 11. Anonymus. 

t geheel is arm van vinding.de uitwerkin g braaf en de opzet 
veel te groot voor  de omgeving. 

t detail is evenzoo braaf. 
No. 12.

n de geestelijke gedachte wordt te veel waarde toegekend aan 
de authentieke stoel, waarop de schrijver  gezeten is, en de 
authenthieke ring, die hij  draagt. 

t geheel is zielig en zou op kleine schaal als familiestuk mis-
schien voldoen, doch als monument is het zonder  beteekenis e 
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Prijsvraag t te . e van het met den eersten prij s bekroond ontwerp, motto " 
Ontwerper  J. Bronner. 

plaatsing van den stoelrug naar e zou uitgevoerd zeer 
hinderlij k zijn. 

No. 13. Vrede en
Gepoogd is de intimitei t uit te drukken door  plaatsing van het 
beeld in pergola. l de gedachte hiervan waarde heeft, is 
de uitwerkin g ervan niet goed. ook in verband met de plaats van 
bestemming. 

t waterbekken is veel te klein in verhouding tot de figuur . e 
sculptuur  heeft groote gebreken, doch het is goed, dat de figuur 
van alle zijden bezien kan worden, zonder  hinderlij k te zijn. 

No. 14,  Stastok. 
e gedachte uitgedrukt in kunstvollen vorm ontbreekt. t ge-

heel is beter  voor  een dorpspomp dan voor  een -
nument geschikt, in elk geval is de bedoeling zwak tot uiting 
gekomen. t sculpturale detail is zeer  beschaafd, wat geenszins 
gezegd kan worden van de architecturale details. 

No. 15. Weerspiegeling. 
e gedachte is pompeus, wat geheel in strij d is met het karakter 

der  ..Camera Obscura". e grootsche ontwikkeling, dienende 
om ten slotte een kubus met het portret van d te dra-
gen, is in geen enkel opzicht te verdedigen. e uitwerkin g heeft 
verdienste, zoo ook de groepeering. hoewel een weinig verant-
woordde fantasie den ontwerper  parten e architectuur 
is krachtig bedoeld, maar  onopgelost, het boetseerwerk levendig 
getoetst. 

No. 16. Nederland. 
e geest in het ontwerp is niet geconcentreerd. e ontwerper 

heeft het zwaartepunt niet kunnen vinden, vandaar  het vele n.1. 
pergola's, beelden, bassins en eilandjes. Architectuur  en beeld-
houwwerk zijn te weinig beschaafd ; het detail, hoewel niet zon-
der actie, heeft geen waarde door  te weinige gebondenheid. 

No. 17. Aristolochia Cleinatitus. 
e gedachte aan een grafmonument voor  een gestorven held, 

heeft den ontwerper  te veel beheerscht. e uitvoering van deze 
gedachte is niet slecht, wat betreft den opbouw, doch de bekro-
nende figuurtje s zijn uit de schaal van het geheel, terwij l tevens 
de voeten wegvallen voor  den beschouwer, die dicht bij  het 
monument staat. t plaatsen van d en het diaken-
huismannetje als bekroning van het geheel, verraadt weinig 
symbolieke gedachte. t monument belemmert het doorzicht. 

e ornamentatie van het geheel is totaal buiten proporti e tegen-
over  de aangebrachte reliefs. t detail heeft verdienste en ver-
raadt een gevoelige hand. 
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No. 18 Haarlem. 
e gedachte is zonder  veel waarde. 
t plein wordt in drieën gesneden in plaats van gebonden te 

zijn. e architectuur  is slecht, de vorm der  banken heeft ver-
dienste. t detail is onvoldoende. 
No 19.

e gedachte is beter  dan de uitwerking . 
e algemeene vorm, waarin de gedachte is uitgedrukt , gelijkt 

veel op een reuzenbloempot en getuigt van zeer  weinig vormbe-
grip. t detail is zeer  onvoldoende. 
No. 20.  omnia vincit. 

e gedachte is zeer  afgezaagd. t monument kan overal staan 
en voor  alles dienst doen. e uitwerkin g is geheel in overeen-
stemming met de gedachte. e vier  jonge meisjes op de hoeken 
missen karakter . 

e bloemtaart, waarop het monument is gedacht, doet onaange-
naam aan. t detail vertoont niet genoegzaam plastisch ver-
mogen. 

No. 21. Hora ruit. 
Tevergeefs werd ook hier  door  de Jury gezocht naar  eenige bij -
zondere gedachte of symboliek. t geheel is een samenlezing 
van allerlei motieven, zonder  leidende gedachte aaneengevoegd. 

e buste van d is niet gelukkig in het geheel opgeno-
men. Aan het detail is te zien. dat de vervaardiger  over  zekere 
handigheid beschikt. 
No. 22. Baksteen en Terracotta.. 
Er is een onjuiste leidende gedachte in het ontwerp. t geheel 
is in tegenstelling met de bedoeling van de prijsvraag een sta in 
den weg. Architectuur  en sculptuur  zijn goed gewild, doch de 
vorm door  die wil uitgedrukt is niet bereikt, wat vooral in het 
detail zichtbaar  wordt. 
No. 23 Holland. 

n bescheiden vorm is in overeenstemming met de bedoeling van 
de prijsvraag de gedachte aan d en de figuren uit zijn 
„Camera Obscura"  weergegeven. e groote achthoekige fontein-
bak met de kleine figuurtje s op de hoeken, zal het karakter  van 
de plek goed beheerschen. e figuurtje s zullen zich bij  het rond-
wandelen aardig ontwikkelen en zich weerspiegelen in het wa-
ter. t geheel is werkelij k geïnspireerd door  de „Camera" . e 
uitwerkin g is even verdienstelijk als de bedoeling, doch de 
bouwkundige details vragen ernstige herziening. e beplanting 
is sober  gebleven en daardoor  beter  dan bij  de andere ontwer-
pen, waar  meestal weinig rekening met de plaats is gehouden. 

e sculpuur  is goed, de houding der  figuurtje s is bekoorlijk . 

t Sarphati monument in het Sarphati park te Amsterdam. Ontworpen door  J. . de . 

Behoort bij  het Bouwkundig Weekblad van 29 Augustus 1914 No. 35. 



e plaatsing van het middenstuk zou naar  het gevoelen der  Jury 
wellicht harmonischer  kunnen geschieden in verband met de 
banken en het beeld van . 
No. 24. Start. 

t heheel heeft te weinig samenhang en is te druk . e plaat-
sing van het bassin in de hoogte belemmert de waarneming van 
het water  en van de weerspiegeling der  figuren. e arbeid aan 
model en teekening besteed is groot, de details zijn zeer  zwak. 

e bekroont de Jury met algemeene stemmen het 
ontwerp No. 23, onder  motto "  ingezonden. e prij s 
is f 1000.—. 

t verheugt de Jury zeer, dat één ontwerp werkelij k zooveel 
verdienste heeft, dat zonder  bezwaar  de opdracht aan den 
inzender  zal gegeven kunnen worden. 

r  zelfs tegen de beste der  overige ingezonden ontwerpen be-
zwaren bestaan, ernstig genoeg om deze niet voor  uitvoering in 
aanmerking te doen komen, worden de tweede en derde prij s 
niet toegekend. Waardeerende den arbeid en de beteekenis 
..qualitate qua"  van de inzendingen No. 2 en No. 7, onder  de 
motto's „Camera Obscura "  en , wenscht de Jury de 
inzenders van deze ontwerpen voor  te dragen voor  een be-
looning van f 300. voor  elk ontwerp. 
Be Jury: w.g. . P. C. de Bazel; Prof. . A. J. der ; 
J. g ; Jac. van ; . s da Costa; Prof. A. W. 

. Odé; d A. Springer  ; de Secretaris der Jury :J . B. van 
m . 

Bij  opening der  naambrieven bleek de bekroonde te zijn J. Bron-
ner, beeldhouwer te , die zijn ontwerp onder  motto 

"  inzond. 
n inzenders voor  een belooning voorgedragen, werden ver-

zocht hunne namen te mogen publiceeren, waartoe zij  hun toe-
stemming verleenden. 

e inzenders onder  motto „Camera Obscura "  bleken te zijn 
. F. s B. . en C. J. van der f beeldhouwer. 
e inzenders onder  motto "  W. B. , beeldhou-

wer  en . A. . architect. 

G V A N T T N N 
S P O -

. 

m 
adere omschrijving, van wat de ontwerper  van bij -
gaand ontwerp "  zich heeft gedacht van 
een t volgens gegeven pro-
 gramma. 

e ontwerper  is van de gedachte uitgegaan, dat d het 
best geëerd zal worden door  een monument, hetwelk door  zijn 
intimiteit , zijn vriendelijk e aantrekkkelijkheid , de Camera Obs-
cura, aan welke deze eigenschappen zoozeer  eigen zijn, in her-
innering brengt. 

d toch mag niet op één lij n gesteld worden met de 
groote figuren der  menschheid, en men zou allerminst blij k ge-
ven de zeer  waardevolle eigenschappen van den schrijver  te 
begrijpen, door  een standbeeld of een „denkmal "  te stichten. 
A l hetgeen maar eenigszins op rethoriek kan gelijken, moet zorg-
vuldig vermeden worden, daar d in geenen deele 
een rethorische persoonlijkheid was, doch wel een eenvoudig 
mensch, die het burgerlij k milieu hetwelk hij  beschreef, lief had, 
al hekelde zijne goedmoedige spot hare bekrompenheden, voor-
oordeelen en valsche conventies. 
Een gedenkteeken, dat door  zijn massaliteit en zijn hoogte in-
druk maakt, meende de ontwerper  dus te moeten vermijden en 
eerder  te trachten, een harmonisch complex van enkele groe-
pen met de fleurigheid van een beplanting te moeten verkrijgen , 
waartoe het beschikbare terrein en de omgeving allergunstigst 
medewerkt. 

e langgerekte vorm van het terrein, hetwelk een breede ont-
wikkelin g van het geheel gebiedt, de schoone omlijsting van de 
boomen, binnen welker  omgrenzing, komende van de , het 
geheel overzien moet worden, de intimitei t van geheel dit ge-

Prijsvraag t te . -
figuur  van het met den eersten prij s bekroond ontwerp: 

o "  Ontwerper  J. Bronner. 

deelte aan den aanvang van den r , noodzaakt 
het ontwerpen van een niet hooge groep. 

e wandelaar  die, zooals d beschrijft, zijne kalme 
verpoozing in den t komt zoeken, moet de oprechte natuur-
lijkheid  van den schrijver  in het monument terugvinden. 

e figuren uit de Camera zijn het eigendom van de Nederlanders 
geworden, wij  kennen ze allen, Nurks en Suzette Noiret, van der 

n en Pieter  Stas'ok, en hen een rol te doen spelen in dit 
monument, kwam den ontwerper  als een noodzakelijkheid voor. 
Zi j  moeten echter  een kennelijke rolspelen in dit monument, niet 
als reliëf, ondergeschikt aau het een of ander  piëdestal, hetwelk 
den beschouwer ontgaat, doch vrijstaande. Want de figuren uit 
de Camera zijn met een penetrante, scherpe geestheid getypeerd, 
waarom dan ook die figuren zoo ons eigendom zijn geworden. 

e ontwerper  zou echter  zijn ontwerp niet volledig gemaakt 
hebben, wanneer  niet d zelf in het complex was opge-
nomen. Want het is een eigenaardigheid van de Camera, dat de 
schrijver  zich tusschen zijne figuren beweegt en zelf een der 
figuren van zijn boek is j  wandelt zijn boek door, leeft met 
zijne figuren. j  knoopt kennis aan tusschen ons en zijne geestes-
kinderen, en wij  stellen het ons voor  dat hij , na een bezoek, „een 
plaatsje van ontwijk , al is dat dan ook nog zoo klein, waar  hij 
zichzelven kan toebehooren"  opzoekt en zich zijne figuren voor 
zijne vertellingen voor  den geest riep. 

Zoo, al wandelend rustende, niet als een standbeeld, waarvan 
de bestandbeelde poseert voor  den beschouwer, meende de 
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ontwerper  de voornaamste figuur  van de Camera te moeten op-
vatten. j  staat aan het einde van het geheele ontwerp. 

e halfronde begrenzing van het terrein aan beide zijden leidde 
er  toe. aan de beide uiteinden een cirkelvormige afstuiting aan te 
brengen, in welks midden eenerzijds d zich bevindt, 
anderzijds, een bloemperk, waarom heen banken. n tus-
schen deze cirkelvormige afsluitingen bevindt zich de fontein. 

e achthoekige fonteinkom wordt afgesloten door  een rand, 
welke eene hoogte . 
Op de hoekpunten van den achthoek bevinden zich in aansluiting 
aan den rand 8 piëdestals, waarop figuren, ontleend aan de Came-
ra, zijn aangebracht. e fontein als voornaam architectonisch 
motief, zal tot i .1 onderdeden een architectonisch karakter  moeten 
dragen. e figuurtje s zullen met elkaar  een geheel moeten vor-
men, zoodat een ritmisch verband deze figuurtje s tezamen vat. 

e opvatting der  beeldjes moet zoodanig zijn, dat een eenvou-
dige behandeling, een vaste verbinding tusschen de kom met de 
piëdestals en de beeldjes verkregen wordt. e ontwerper  stelt 
zich voor, dat deze kom van een rustig en lieflij k effect zal zijn. 

d den kom gaande, zal men van elk figuurtj e de houding en 
gebaren allengs van alle zijden beschouwen en al voortgaande 
de contours zich zien wijzigen. e spiegeling in het water  der 
kom. bij  het niet spuiten van de fontein, zal tevens een motief 
zijn tot het versterken van den indruk . 

e figuren, welke de ontwerper  heeft willen weergeven, zijn 
Nurk s ('). , v. d. . Suzette Noiret, Bruis, 
Stastok Jr., Teun de Jager, Stastok Sr  Ten einde duidelij k te 
maken, welke voorstelling zich de ontwerper  van de uitgebeelde 
figuren heeft gemaakt, diende het volgende : 

e hatelijke en beleedigende Nurks, die toch niet geheel onge-
voelig was. het , met zijn -aandoenlijk ..ver-
haaltje"  over  zijn spaarduitjes, de ..charmante"  v. d. . die 
de eer  belaagt van de deugdzame Suzette Noiret, die haar  moe-
der  gaat bezoeken. Bruis, het buikj e van e warm het was en 
hoe ver."  Pieter  Stastok, de droge boekenwurm, die waratje ver-
liefd wordt en uit spelevaren gaat, Teun de Jager, de forsche 
kerel, ter  jacht gaande, onbewust van het onheil, dat hemdreigt, 
Stastok Sr. het toonbeeld van huiselijkheid, die ..om zes uur  op-
stond, teneinde om hall acht aan het ontbij t te zijn en daar  hij 
volstrekt niets te doen had, hij  die tusschentijd aanvulde met 
pijpjesrooken" . 

e figuren gaven tevens den ontwerper  aanleiding om door 
verschillende accessoires een aardige compositie te verkrijgen . 

r  de e aan het einde domineerend moet zijn 
voor  het geheele ontwerp, zijn de figuren met piëdestal zoo laag 
gehouden. 2 . dat de , 4 , boven de beeld-
jes uitreikt . 
Van de f komende zal dan dit domineerend beeld een ge-
heel vormen met de zich daaronder  groepeerende statuetten. n 
de kom wordt een bronzen middenstuk aangebracht, waarin zich 
de fontein bevindt. 
Een naar  boven spuitende straal zal komen uit den bek van een 
door  een knaapje vastgehouden dolfijn , terwij l acht zijdelings 
uitspuitende stralen uit de neusgaten en den bek eveneens van 
dolfijnen zullen komen '-). 

e ontwerper  heeft als steenmateriaal gekozen voor  de fontein-
bak. de piëdestals en de banken, de "  en voor 
de beelden Euviller  kalksteen. 
Tot de beplanting behoort een haagje van Texus Baccata. hoog 
30 c  , breed 40 . hetwelk een afsluiting van het geheele 
terrein vormt. e afsluiting door  middel van het haagje wordt 
aan de eene zijde, om het , omgevoerd, aan 
de tegenovergestelde zijde, vormen de reeds genoemde banken 
deze afsluiting. e banken worden zoo eenvoudig mogelijk 
gemaakt, zonder  leuning, teneinde het gezicht op de kom 
niet te belemmeren. 

'i e volgorde van de hiergenoemde figuren komt overeen met de volgorde van dc 
beeldjes op hel n gipsmodel, te beginnen bij  het heeltje. waarvoor  op den 
grond een kruisj e is aangegeven (Nurks). 
:) e oppervlakte van het water  in de kom zal zijn 30 . boven de grondljnen, 
tot aan de onderkant dekstuk. 
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r  waar  de haag onderbroken wordt door  de paden, zullen 
zandsteenen afsluitstukjes, van de afmetingen van het haagje 
worden aangebracht, op welke blokjes een beestje zal worden 
gehakt. 
Binnen de omgrenzing van het haagje zullen in de lengterichting 
perken van seizoenbloemen ter  breedte van 1.20 . aangebracht 
worden. t haagje zal van zelfsprekend hooger  moeten zijn 
dan de bloemperken. Teneinde het uitzicht niet te belemmeren, 
zal het reeds genoemde bloemperk in het midden van ee.̂  der 
uiteinden uit lage bloemen moeten bestaan, terwij l het omsloten 
wordt door  een rand van Buxus Sempervirens 15 , hoog en 
15 . breed. 

, bloemen en gras zullen ieder  gescheiden worden door 
een randje aarde. 

t geheele terrein zal vlak aangelegd worden, behalve het ge-
deelte waarin zich de e bevindt, welk gedeelte 
naar  het midden toe iets zal oploopen. 
Aan weerszijden van den middenweg, welke gelegenheid biedt, 
vanaf de banken recht op de kom toe te loopen, worden gras-
perken aangebracht. 

e ontwerper  heeft gemeend het beschikbare terrein niet te 
mogen versnipperen, doch de grasperken een voorname rol in 
de beplanting toe te moeten deelen, daar  de rust van de gras-
perken, de levendigheid der  groepen meer  tot zijn recht zal 
brengen, en de aandacht niet zal worden afgeleid. 
Tevens zal de steen van het monument prachtig van kleur  zijn 
te midden van het gras. 

^ . Jgg 
Werkeloosheid Opzichters en Teekenaars. Bij  het ter  perse 
gaan van dit blad ontvingen wij  een circulaire, opgesteld door 
den Alg. N. Opz. en Teek. Bond.gericht tot alle . Archi -
tecten, n en andere werkgevers, waarin gewezen 
wordt op den hulpbehoevenden toestand waarin de Opz. en 
Teekenaars door  de crisis verkeeren en waarin met klem ver-
zocht wordt deze Technici zoolang mogelijk aan het werk te 
houden, zij  het op nader  vast te stellen voorwaarden, waarbij 
het Bestuur  verder  verzoekt, dat algemeen aan dege-
nen, die op 1 Augustus onder  de wapenen zijn geroepen, het 
volle sataris over de maand Augustus wordt uitbetaald, met in-
achtneming, dat het uit te betalen bedrag over  de komende 
maanden met de betrokkenen wordt overeengekomen. t 
volgt, dat het dienstverband niet wordt verbroken en zoo noodig 
een plaatsvervanger  gedurende de mobilisatie kan worden aan-
gesteld. Ten slotte verzoekt het bestuur  eerst dan tot inkrimpin g 
van het personeel over  te gaan, wanneer, voor  zoover  de be-
drijfsvor m zulks toelaat, voor  allen, zonder  onderscheid, de 
arbeidsduur  is verkort . t Bestuur  is er  van overtuigd, dat het 
personeel liever  korter  werkt en daardoor  minder  salaris zou 
ontvangen, dan dat het zou moeten aanzien, dat enkelen worden 
ontslagen. 

n het volgend nummer hopen wij  op deze circulair e terug te 

komen. 
Gemeentelijke Subsidie voor  een beperkte e 

g van Bouwkunst in Augustus-Oc-
tober  1915 te Amsterdam. B. en W. van Amsterdam stellen 
den d voor: behalve de beschikbare zalen in het Stedelijk 

, een bedrag van ƒ 5000 ter  beschikking der  commissie 
te stellen en meenen. dat voor  inwilligin g hiervan inder-
daad termen bestaan, onder  het bepaalde beding echter 
een beding, dat door  de commissie is aanvaard dat, hoewel 
de tentoonstelling onder  het protectoraat van het Gemeentebe-
stuur  zal worden gehouden, zij  niet voor  rekening der  Ge-
meente zal worden georganiseerd, zoo dat het risico, ook wat het 
financieele deel betreft, geheel door  de commissie wordt gedra-
gen en de Gemeente dus door  het aanvaarden van het protec-
toraat en het verleenen van den bovenomschreven steun aan al 
haar  verplichtingen zal hebben voldaan. 
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: . g 
op g 8 September. — e Crisis en de Bouwbedrijvig-
heid. . Werkeloosheid Opzichters 
en Teekenaars. — t orgel in de St. a k te Goes. 

- Vernielde n in België. Uit onze Permanente-
Tentoonstelling. 

. 

g op g 8 September  ten 
10'  ure v.m. in het Gebouw der . 

Op de Agenda komt voor  o a.: 

n stukken. 

n van den Voorzitter . 

e huidige crisis en de toestand der . 

Bespreking van den tegenwoordigen toestand en de belangen 
van de architecten en van hun personeel, en het beramen van 
maatregelen ter  eventueele verbetering van den toestand te 
nemen door  de , eventueel in vereeniging met de 
andere bouwkundige Vereenigingen. Eenige bijzonderheden 
omtrent den huidigen toestand zijn vermeld in B. Weekblad van 
29 Augustus, en in dit No. 

Voorstel van de Ned. Vereeniging voor  Centrale Verwar-
mings-industrie om aan te stellen een Surveyor, die desge-
wenscht, zich zal hebben beschikbaar  te stellen om n 
Werkgevers te dienen van advies, in het geval dat zij  van de 
diensten der  leden onzer  Vereeniging wenschen gebruik te . 
maken voor  den aanleg van Centrale Verwarmingsinstallaties. 
Ventilatie-inrichtinge n of Warmwater-voorzieningen. Verder 
ligt het in de bedoeling om de te benoemen deskundige op te 
dragen, mede desgewenscht. om na te gaan of uitgevoerde wer-
ken zijn opgeleverd volgens het tusschen partijen overeenge-
komene. 

 Alg Secretaris, 

J. . 

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 E BOUW-
. Se 

WW ü 
S3 

5J n aansluiting aan het artikel -Amsterdam en 
m en de Crisis" , voorkomend in het 

p^lvori g no. van het Bouwkundig Weekblad 
"*heef t de Commissie van Voorbereiding der 

n nader  van gedachten ge-
wisseld over  de vraag of, en zoo ja wat eventueel ge-
daan zou kunnen worden, ten einde te trachten de toe-
nemende werkeloosheid van de architecten en van 
hun personeel in dezen ernstigen oorlogstoestand te 
verbeteren. 

t bleek der  Commissie echter  niet mogelijk middelen 
te beramen, voor  en aleer  bekend was de hoe-grootheid 
en de de juiste aard van deze werkeloosheid. 

m werd de wenschelijkheid gevoeld, dat vóór 
alles met bekwamen spoed een enquête zou worden 
ingesteld, zoodat een juist beeld van den invloed van de 
crisis op de werkzaamheid van de architecten en van 
hun personeel kan worden verkregen. Gemeend werd, 
dat snel een resultaat bereikt zou kunnen worden, wan-
neer  de bouwkundige vereenigingen, die geheel of in 
hoofdzaak plaatselijk zijn, hare medewerking in deze 
verleenen, door  een uniforme lijst met vragen aan de 
architecten uit hun omgeving ter  beantwoording voor 
te leggen. Uit de plaatselijke rapporten zou een eind-
rappor t kunnen worden opgesteld, en in verband hier-
mede zouden, indien mogelijk, voorstellen geformuleerd 
kunnen worden ten einde op de een of andere wijze 
dit onderwerp te regelen, verbetering aan te brengen, 
en hulp te verleenen. 
n de vragenlijst zou gevraagd kunnen worden, of de 

architect opgeroepen is voor  den militaire n dienst, en 
zoo ja, welke invloed dit heeft gehad op zijn werk; of 
hij  een plaatsvervanger  heeft aangesteld, dan wel of hij 
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assistentie noodig heeft. Verder  zou gevraagd kunnen 
worden aan de architecten, dus ook aan hen, die niet 
zijn opgeroepen voor  den militaire n dienst, of hun werk-
zaamheid invloed ondervindt van den oorlog, en zooja, 
op welke wijze, a. bij  opdrachten voor  nieuw-bouw; b, 
bij  bouwwerken in voorbereiding; c. bij  bouwwerken in 
uitvoering. 
Ten opzichte van het personeel zou den architecten ge-
vraagd moeten worden, hoe groot hun personeel was 
vóór de crisis, en of en hoeveel personen van hun perso-
neel zijn opgeroepen voor  den dienst; of deze opgeroe-
penen zijn ontslagen of niet; en of de opzeggingstermijn 
van 1 maand in acht is genomen. "Wanneer  zij  niet ont-
slagen zijn, of hen dan verminderd salaris wordt toege-
kend, en hoeveel; en hoelang dat salaris dan vermoede-
lij k nog zal worden uitgekeerd. 
Verder  zou gevraagd moeten worden, wanneer  het per-
soneel of een gedeelte er  van niet voor  den dienst is 
opgeroepen, of de architecten, in verband met de 
crisis personeel hebben ontslagen, en zoo ja, hoeveel 
en op welke wijze; dan wel, of zij  den arbeidstijd van 
het personeel hebben verminderd, en zoo ja, hoeveel. 
Ten slotte zou gevraagd kunnen worden, welke midde-
len bevorderen, dat in den toestand der  architecten en 
van hun personeel verbetering werd aangebracht. 

e vragen werden slechts globaal opgesteld en zijn 
natuurlij k voor  verbetering en aanvulling vatbaar. 

e Commissie meende echter  dat, waar  het hier  het be-
lang van de geheele Nederlandsche professie betreft, 
het wenschelijk zoude zijn, indien de voornaamste 
bouwkundige vereenigingen samen hierover  beraad-
slaagden en gezamenlijk trachtten de beste oplossing en 
een goede samenwerking en onderlinge steun te verkrij -
gen. Nader  werd overwogen, of het niet mogelijk zoude 
zijn, dit punt te bespreken op de vergadering van de 
Besturen der  vier  bouwkundige vereenigingen, uitge-
schreven op 10 September  a.s. ter  bespreking van de 
onderwerpen: het t voor  de Amster-
damsche Schoonheidscommissie, opgesteld door  Bur-
gemeester  en "Wethouders van A'dam, en waarbij  zoo-
veel mogelijk is rekening gehouden met de wenschen 
der  Amsterdamsche bouwkundige vereenigingen; en: 
het voorstel der  Ned. Vereeniging voor  Centrale Ver-
warmings-industrie tot het aanstellen van een alge-
meenen surveyor. (Zie de agenda der -
vergadering, blz. 433). 
Verder  besprak de Commissie van Voorbereiding bo-
vengenoemd de vraag: op welke wijze eventueel steun 
verleend zou kunnen worden aan collega's, die door  de 
crisis in moeielijkefinancieele omstandigheden geraken; 
op welke wijze de architecten zouden kunnen medewer-
ken om de bouwbedrijvigheid te vermeerderen en ver-
schillende bezwaren te dezer  zakeuitden wegteruimen. 

t kunnen nu nog geen nadere mededee-
lingen worden gedaan, maar  ook deze punten zouden 
op de vergadering van 10 September  a.s. nader  be-
sproken kunnen worden. 

e Commissie nam hierbij  met belangstelling kennis van 
hetgeen in Engeland op dit oogenblik gedaan wordt. 

e Buildin g News bericht hierover, dat op initiatie f 
van het l e of Britis h Architects 14 Augus-
tus j.1. een groote vergadering is gehouden, waar  de 
geheele architectenstand vertegenwoordigd was, zoodat 
ook leden van andere Engelsche architecten-vereeni-
gingen aanwezig waren. 

p werd besloten, dat de geheele architectoni-
sche professie hare diensten zou aanbieden aan de -
geering, opdat deze daarover  zou kunnen beschikken 
op de wijze, welke het meest nutti g zoude zijn voor 
de huidige omstandigheden. Verder  bood de . 
aan de g aan het gebruik van de zalen op den 
beganen grond van het gebouw van het . 
n zake de jonge architecten, die reeds onder  de wape-

nen waren geroepen of die van plan zijn zich bij  het 
leger  aan te sluiten, werden architecten gevraagd zich 
op te geven, ten einde deze jonge collega's zooveel als 
mogelijk is te assisteeren bij  het werk, dat zij  verlaten 
moesten. 

Verder  werd een krachti g beroep op allen gedaan, om 
als één man in te teekenen op het Prince of "Wales' 
Nationaal Steun Fonds, waarbij  het e zelf een 
flink e som gaf. 

e Architectura l Association deelde mede, dat zij  een 
vrijwilligerskorp s had opgericht, waarbij  zich reeds 
250 leden hadden aangesloten. Zij  beschikten over  een 
goed exercitie terrein, wapenen, enz. 

t Bestuur  van de Society of Architects besloot in zijn 
vergadering van 20 Augustus met alle krachten de be-
sluiten van het . . B. A. te steunen. 
Verder  keurde zij  goed een eerste storting van f 1200 
als een bijdrage voor  een fonds, waaruit architecten 
ondersteund zouden kunnen worden, die door  den oor-
log niet meer  in hunonderhoud konden voorzien, terwij l 
de leden van de Society en hun vrienden werden aan-
gespoord flink in dit fonds bij  te dragen. t beheer  van 
dit fonds werd opgedragen aan het Oorlogscomité der 
Architecten, door  de . . B. A. gesticht. e directe 
ondersteuning van architecten, die in finantieelen nood 
door  den oorlog verkeerden, zou uit dit fonds verkregen 
kunnen worden, en dit niet in den vorm van liefdadig-
heid, maar  in den vorm van loon. 

e architecten zouden bijv . een bescheiden hono-
reering kunnen krijgen voor  opmetingen van histori-
sche gebouwen,ontwerpen voor  stadsuitbreidingen, enz. 
Op deze wijze zou een dergelijk architect een klein 
weekloon verdienen, en zou de samenleving na den oor-
log van het geleverde werk kunnen profiteeren. 

e actie van de Engelsche architecten is zeker  te loven, 
en de navolging ervan, zij  het niet in alle onderdeelen, 
is een ernstige overweging ten volle waard. 
Ook bij  ons zijn onderwerpen, die op deze wijze in dub-
belen zin vruchtbaar  bewerkt kunnen worden; wij  her-
inneren slechts aan het gebrek aan een volledig stel 
opmetingen en beschrijvingen van het boerenhuis en 
van het burgerwoonhuis, en aan het gebrek aan de 
noodige gegevens voor  de bestudeering en de be-
schrijvin g van de ontwikkeling der  plattegronden van 
onze steden. 
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t is de taak van elk, en zeer  zeker  van den architect--
die uithoofde van zijn vak een zoo belangrijke rol speelt 
in het uitgebreide bouwvak, te trachten, dat de werk-
zaamheden zoo veel mogelijk doorgaan, opdat krachti g 
een algemeene crisis en de toenemende werkeloosheid 
worden tegengegaan. 

e tij d vraagt nu, dat de architecten, nadat zij  eerst 
hun positie onderling en tegenover  hun personeel goed 
geregeld hebben, zich verstaan met de andere groepen, 
betrokken in de bouwbedrijvigheid, met aannemers, 
leveranciers, overheid en bouwend publiek, opdat de 
bezwaren, die nu meestal den bouw tegenhouden, zoo-
veel mogelijk, overwonnen worden. 
Vooral de overheid kan hierbij  een groote en dankbare 
rol vervullen. , voor  haar  is het van het grootste 
belang, dat de tallooze bouwvakarbeiders straks niet 
werkeloos en broodeloos zullen zijn en ondersteund 
zullen moeten worden. r  krachti g de bouwbedrij-
vigheid te bevorderen, en door, waar  noodig, deze fi-
nantieel binnen redelijke grenzen te steunen, bereikt zij, 
dat krachti g de crisis wordt bestreden, de arbeider 
werkelij k zijn geld verdient en niet het demoralisee-
rende van bedeeling ondergaat; en dat daar  en boven, 
door  de gebouwen zelf, nuttig werk tot stand komt. t 
dit vooral ook voor  den volkswoningbouw geldt, spreekt 
wel van zelf. 
Zooals reeds in ons artikel in het vorig B. Weekblad is 
gezegd, verricht de Amsterdamsche Gemeentelijke 
Commissie ten dienste van Nijverheid en Bedrijven in 
deze een zeer  nuttig werk. Wij  gaven toen een eerste 
mededeeling dezer  Commissie, hier  onder  volgt een 
tweede: 

e verbetering in den toestand der  bouwbedrijven hield aan, 
zooals uit onderstaande opgaven kan blijken . 

Aantal perceelen waarvan de bouw is gestaakt. 
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e uit bovenstaande cijfers blijkende verlevendiging in het 
bouwbedrij f had echter  een zeer  snelle vermindering van de be-
bare hoeveelheid portland-cement en tras tengevolge. e Am-
sterdamsche Vereeniging van handelaars in bouwmaterialen 
(metselmaterialen en aanverwante artikelen) heeft krachtige 
pogingen in het werk gesteld, nieuwe voorraden cement aange-
voerd te krijgen . e pogingen zijn reeds met goed gevolg be-
kroond, wat een hier  te lande aanwezige parti j  Belgische cement 
betreft. Ten aanzien van in d aangehouden partijen 
Zwitsersche en e cement is in overleg met de commissie 
de bemiddeling ingeroepen van de regeering. welke daarop de 
noodige telegrafische instructies aan hare diplomatiek een consu-
lair e vertegenwoordigers in d heeft doen toekomen. 
Besprekingen met de besturen van de Vereeniging van Neder-
landsche Baksteenfabrikanten en de Vereeniging van Neder-
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landsche n leverden het volgende 
resultaat op: n beide industrieën wordt geklaagd over  gebrek 
aan kolen. e raad is gegeven zich t.d.a. tot de regeering te 
wenden. 

e baksteen-industrie ondervindt overigens nagenoeggeenebe-
lemmering, ook niet wat de verscheping betreft. e prijzen en 
betalingsconditiën hebben vooralsnoggeene verandering onder-
gaan. t bestuur  der  vereeniging voor  deze industri e stuurt in 
de richtin g van het behoud van dezen gunstigen toestand. 

e kalkzandsteen-industrie lijd t aan gebrek aan kalk, welke per 
spoor  uit d moet worden aangevoerd. t bestuur 
van de vereeniging voor  deze industrie is de weg gewezen voor 
het verkrijgen van de medewerking der  regeering voor  de be-
spoediging van den aanvoer. Ondertusschen wordt getracht de 

e kalk tijdelij k door  schelpkalk te vervangen. 
Ernstige klachten zijn ingekomen over  contractbreuk, prijsver -
hoogingen en wijzigingen in de betalingscondities in deze indus-
trie. Bij  eene bespreking met het bestuur  der  Vereeniging van 
Nederlandsche n is krachtig aange-
drongen bedoelde misbruiken tegen te gaan. Als het standpunt 
der commissie is bij  deze bespreking te kennen gegeven: 
le. dat het niet naleven van contracten alleen in geval van wel 
bewezen overmacht gerechtvaardigd is ; 

2e. dat prijsverhooging voor  den op 1 Augustus aanwezigen 
voorraad niet verdedigbaar  is te achten en voor  na 1 Augustus 
vervaardigde steen alleen voor  zoover  de kosten van grondstof-
fen en van de verwerking van deze gestegen zijn. 
Wat den ijzerhandel betreft, heeft de commissie hare pogingen, 
betere verhoudingen tusschen leveranciers en afnemers in dit 
bedrij f te verkrijgen , voortgezet. Op het eerlang verkrijgen van 
een bevredigend resultaat bestaat goede kans. 

Voor  zoover  de voortzetting van het bedrij f wordt belemmerd 
door  ingetrokken crediet of gebrek aan contant geld, heeft de 
commissie aan het gemeentebestuur  een voorstel gedaan, waarop 
thans nog geen beslissing is genomen. 

n verband met de door  haar  gehouden besprekingen raadt de 
commissie belanghebbenden aan haar  door  het doen van mede-
deelingen op de hoogte te stellen van waargenomen misstanden 
in eenig bedrijf . 

 Alg. Secretaris, 
J. . 

. 
S EN 

. 
e Algemeene Nederlandsche Opzichters- en Teekenaarsbond, 

heeft de volgende circulair e verzonden : 
Aan alle ingenieurs, architecten, industrieelen en andere 

werkgevers, welke opzichters, teekenaars of daarmede 
gelijk te stellen technici in hun dienst hebben. 

WeledelGestrenge Heeren ! 

n deze dagen, nu tengevolge van de ontwrichtin g van het 
economische leven, honderden technici tot werkloosheid zijn 
gedoemd en even zoovele honderden tengevolge van de mobi-
lisatie uit hun werk zijn gehaald en zonder  inkomen hunne 
gezinnen of bloedverwanten hebben moeten achterlaten, richt 
het Bondsbestuur  van den Algemeenen Nederlandschen Op-
zichters- en Teekenaarsbond tot U het verzoek, zóódanige 
maatregelen te treffen, dat op eenigerlei wijze aan den hulp-
behoevenden toestand, waarin de technici blijkens onze onder-
zoekingen reeds verkeeren, tegemoet wordt gekomen. 

t is ons gebleken, dat talrijk e gezinnen van technici, waarvan 
de vader  onder  de wapenen is geroepen, met huivering de 
komende tijden zien naderen. Anderen, den eersten Augus-
tus reeds ontslagen, hebben hun gezin opgebroken en hun 
intrek genomen bij  bloedverwanten of bij  collega's, die nü nog 
in staat zijn de behulpzame hand te bieden, doch straks even-
eens hetzelfde lot zullen treffen. 

Op den dag der  mobilisatie, den eersten Augustus, hebben 
eenige patroons hun personeel ontslagen, zonder  dat den 
wet tel ij  k geste lden opzegg ings term ij  n in acht is 
genomen. 
Er zijn werkgevers, die hun technisch personeel voorstellen met 
ingang van 1 September  e.k. de salarissen met 10 tot 40°/o te ver-
minderen, zonder  dat de arbeidsduur  wordt ingekort. 
Alhoewel wij  overtuigd zijn, dat deze daden door  eenige werk-
gevers gepleegd, ten scherpste door  U zullen worden afgekeurd, 
achten wij  ons, met het oog op de toekomst, verplicht, deze han-
delingen onder  Uwe aandacht te brengen. 

r  tegenover  staat, dat door  werkgeversvereenigingen be-
sluiten zijn genomen, die van een welwillende houding getuige-
nis afleggen. t zij  ons vergund deze in het kort te releveeren. 
n de Telegraaf van 19 Augustus j.1. b.v. weerlegt . J. , 

secretaris van de Nederlandsche Vereeniging van Werkgevers 
in de , gevestigd te Amsterdam, in een ingezon-
den stuk de beschuldiging van . . A. , kantonrechter  te 
Amsterdam, als zouden werkgevers meermalen in lijnrechten 
strij d met de wet op het Arbeidscontract zijn opgetreden. 
n het bedoeld ingezonden stuk lezen wij  o. m.: 
..Naar  aanleiding hiervan stelt de Nederlandsche Vereeniging 
van Werkgevers in de , gevestigd te Amsterdam, 
er  prij s op het volgende te berichten: 

bij  geen harer  leden hebben opzeggingen plaats gehad zonder 
inachtneming van een vastgestelden opzeggingstermijn ; 
opzeggingen in verband met de tegenwoordige moeielijke om-
standigheden zijn slechts bij  enkelen en voor  enkelen voorge-
komen ; 
voorts is er  in de algemeene vergadering van onze vereeniging 

' op 14 dezer  nadrukkelij k op gewezen, dat het algemeen belang 
vordert de werklieden zooveel mogelijk aan het werk te houden, 
hetgeen echter  voor  velen onzer  uiterst bezwaarlijk is door  de 
exorbitante prijsverhooging der  materialen en de veel voorko-
mende wanbetaling van afnemers." 

e geruststellende woorden, geuit aan het adres der  werklie-
den, zullen zeer  zeker  ook voor  het technisch personeel bedoeld 
zijn, aangezien wij  geen enkele reden hebben te onderstellen, 
dat tegenover  de technici een andere houding zal worden aan-
genomen. 
Een andere werkgeversorganisatie, n.1. de Nederlandsche Ver-
eeniging voor  Centrale Verwarmings-industrie, heeft bekend 
gemaakt, dat de Buitengewone Algemeene Vergadering met 
algemeene stemmen besloten heeft om te trachten, zelfs met 
financieele opofferingen, de werklieden der  leden dezer  ver-
eeniging zooveel en zoolang mogelijk in dienst te houden, op 
door  ieder  lid met zijn arbeiders te regelen tijdelijk e voor-
waarden. 

e bekendmaking, die onderteekend is door  een 16-tal zeer 
goed bekend staande Firma' s leden der  vereeniging .vestigt 
alleszins den indruk , dat deze werkgevers tot elk overleg met de 
betrokkenen dus ook met de technici meenen wij , bereid zijn. 

t r  van de . tot Bev. der  Bouwkunst schrijf t 
in het Bouwkundig Weekblad van 22 Augustus jl . het volgende : 

n de tegenwoordige ernstige tijden, nudoor  het oorlogsgeweld 
steeds meer  handel en industri e worden lamgeslagen, wordt ook 
de werkzaamheid van den architect voortdurend meer  ingekort. 
En zal de crisis nog lang duren, dan zal ook hij  binnen niet lan-
gen tijd , behoudens een hoogst enkele uitzondering, werkeloos 
of zoo goed als werkeloos worden. 

Toch is het op het oogenblik nog niet zoover; en in verband hier-
mede meent het r  der . tot Bev. der  Bouwkunst 
met aandrang den collega's in overweging te moeten geven, hun 
personeel zoo lang mogelijk in dienst te houden. Want zijn de 
tijden voor  de architecten ernstig, zeer  zekerniet minderernstig 
zijn zij  voor  de Opzichters en Teekenaars, die bij  ontslag niet 
alleen geheel werkeloos, maar  vaak ook broodeloos worden. 

n besef fe men, dat hoe meer  men op de één of andere 
wijze zijn opzichters werkzaam laat, des te meer  men ook mede-
werkt om de algemeene crisis en de algeheele werkeloosheid te 
voorkomen. Gaarne zou het r  een meer  afdoende 

t s van , uitwendig bij  de verwoesting behou-
den : inwendig grootendeels vernield. 

raad geven, maar  het weet dezen niet. t er  van de zijde der 
opzichters en teekenaars een andere oplossing mogelijk geacht 
worden, dan zal het r  die gaarne vernemen en over-
wegen." 

t blijk t zonneklaar, dat het r  der . tot Be-
vordering der  Bouwkunst niets liever  wenscht, dan dat de archi-
tect-leden, op nader  vast te stellen voorwaarden, hunne opzich-
ters en teekenaars zoo lang mogelijk aan het werk houden. 
Op grond van bovenstaande uitspraken, meent het Bondsbestuur 
van onzen Bond, dat U den ernst der  tijden en de benarde om-
standigheden, waarin de Nederlandsche technici verkeeren, vol-
komen zal onderschrijven en bereid zal worden gevonden, Uwe 
medewerking tot leniging van den nood te verleenen. 
Wij  erkennen, dat niet alle werkgevers, om financieele redenen 
in staat zijn dezelfde maatregelen voor  hun technisch personeel 
te treffen. Er  zullen zich gevallen voordoen, die een afzonder-
lijk e regeling eischen en waarover  óf met het personeel óf met 
het bestuur  der  vakvereeniging, voor  welk doel wij  altij d be-
schikbaar  zijn, overleg moet worden gepleegd. 
Eén verzoek evenwel, zouden wij  gaarne algemeen zien inge-
willigd , n.1. dat aan degenen, die op 1 Augustus onder  de wape-
nen zijn geroepen, het volle salaris over de maand Augustus 
wordt uitbetaald met inachtneming, dat het uitt e betalen bedrag 
over  de komende maanden met de betrokkenen wordt overeen-
gekomen. t volgt, dat het dienstverband niet word verbro-
ken en zoo noodig een plaatsvervanger gedurende de mobilisatie 
kan worden aangesteld. 

Ten slotte verzoeken zij  eerst dan tot inkrimpin g van het perso-
neel over  te gaan, wanneer  voorzoover  de bedrijfsvorm zulks 
toelaat voor allen, zonder onderscheid, den arbeidsduur is ver-
kort. 
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t bestuur  is er  van overtuigd, dat het personeel liever  korter 
t en daardoor  minder  salaris zou ontvangen, dan het zou 

moeten aanzien, dat enkelen worden ontslagen. 
n het volgend no. hoopen wij  op deze circulair e terug te komen. 

n zich onverhoopt gevallen voordoen, die een inwilligin g 
van bovenstaande verzoeken bemoeilijken, of omstandigheden 
aanwezig zijn, die de gewenschte maatregelen in den weg staan, 
dan zijn wij  gaarne bereid mede te werken om een goede oplos-
sing te bewerkstelligen. 

Aldus vastgesteld door  het Bondsbestuur  in zijne 
vergadering, gehouden te Amsterdam op 22 Aug. '14. 

E N N . 
e geweldige oorlog, die op het oogenblik woedt, heeft in België 

niet alleen op de verschrikkelijkst e wijze dood, verderf en 
ellende gebracht, maar heeft ook, zooals wel te vreezen was, 
zijn schennende hand geslagen aan enkele van de belangrijke 
monumenten, die België in zoo talrijk e mate bezit. 

e tijdin g van de verwoesting van n heeft alom diepe ver-
ontwaardiging gewekt. , het centrum van oude Belgische 
kuituur , vernield, zijn bevolking gedood of gevlucht, zijn fraaie 
monumenten op een enkele na totaal verwoest door  het e 
oorlogsgeweld. 
En in de eerste verontwaardiging sprak men van een optreden 
als van de . 

t is op het oogenblik niet doenlijk een juist en billij k oordeel 
over  deze zoo zeer  te betreuren daad van de s te vellen. 

t is niet onmogelijk dat zij  genoodzaakt waren, krasse maat-
regelen te nemen. r  toch rijs t de vraag, of zij  niet te grof zijn 
opgetreden, en of zij  wel voldoende hebben beseft, dat het ver-
nielen van een stad als n niet is het schenden van het bezit 
van België alleen, maar  het schenden van een bezit van de ge-
heele menschheid. En welke ook de motieven zijn tot zoo een 
daad, de daad zelve blijf t in zijn wezen barbaarsch. 
Ondanks internationale oorlogs-overeenkomsten en humani-
tair e stroomingen blijf t de oorlog een afschuwelijk barbarisme, 
een ongehoorde monstruositeit in onze 20ste eeuw. Noch de 

, noch de Engelschen, Franschen en n hebben 
afzonderlijk schuld aan dezen oorlog; het is nu zeker  ook niet 
onze beschaving, die dezen krij g gewild heeft. r  het is onze 
samenleving zelf, die het toeliet, dat jaarlijk s millioenen en mil-
lioenen werden besteed aan het militarism e in Europa, welk 
militarism e nu menschenlevens, kultuurschatten, nijverheid en 
industri e allerwege vernielt. 

Niet het recht, niet de geest, maar  het militarisme, het brute ge-
weld, zegeviert op het oogenblik. 
Voorloopig hebben in België het meest geleden de steden , 

n en . n k zijn niet vele belangrijke gebou-
wen vernield; in n is de slanke, hoog opschietende toren 
van de St. k gebombardeerd en ernstig beschadigd. 
Ook de Onze e Vrouwe kerk heeft hierbij  veel geleden; in 
hare zijkapel bevindt zich de beroemde e Visch-
vangst"  van , van 1618, welke schilderij  onherroepelijk 
verloren schijnt te zijn. 

r  de uitbrandin g van de middenstad te n is verwoest 
de wereld-beroemde universiteits bibliotheek die door  talrijk e 
schenkingen en aankoopen in de 17de-, 18de-en 19dc-eeuw een 
buitengewone belangrijkheid had verkregen en prachtig gehuis-
vest was. 
Verder iste gronde gegaan de St. Pieterskerk, uit den laat-Gothi-
schen tij d (1425 97), een kruisvormige basilica met kooromgang 
en kapellen-krans, een der  belangrijkste kerken van België. Een 
gedeelte der  muren staat nog; een restauratie wordt niet onmo-
gelijk geacht. e inhoud van de kerk is vermoedelijk geheel ver-
nield. Zij  bevatte o. a. een prachtigen ijzeren kroonluchter  van 
twaalf armen, in flamboyantstijl van Jan s (1490); schil-
derijen e d van den n Erasmus"  en ..Avond-
maal" , twee hoofdschilderijen van k Bouts, een -
familie"  van Quinten . een "  van r 
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van der  Weyden, een prachtige Gothische koortabernakel van 
1450, hoog 15 , van s de . 
Van het Stadhuis werd aanvankelijk bericht, dat het eveneens 
geheel verbrand was. t bleek echter  later  gelukkig niet waar  te 
zijn ; wel schijnt het inwendige totaal vernield te zijn. 

t Stadhuis dateert van 1447 63, en is ook door s de 
 gebouwd. t behoort ongetwijfeld tot de fraaiste schep-

pingen van de Belgische . Bijgaande afbeelding is 
ontleend aan het bekende standaardwerk van Van . 

t Stadhuis bevatte schilderijen van Otto Venius, die Crayer, 
, van Orley, Coxyen. 

'1 

s i i ï vr.; 

mm 

T ONZE E . 
e r  Emil Sanders, t 409 te Amsterdam, 
exposeert sedert eenigen tij d in het Gebouw der 

j  ijzeren kleerkasten waarvan de deur-
paneelen met plaatijzer  of draadwerk voorzien zijn. 

t zijn zoo ongeveer  de bekende modellen. 
Wij  vestigen echter  bizonder  de aandacht op een nieuw, door 
hem ingevoerd model. 

e kasten zijn n.1. bizonder  praktisch en nemen weinig plaats 
in. e fronten zijn slechts 25 . breed en kunnen er  dus vele 
naast elkander  geplaatst worden. e diepte van de kastjes be-
draagt daarentegen wel 49 , zoodat ruimschoots berging is 
voor  kleederen. 

e hinderlijk e openslaande en veel plaats innemende draaideu-
ren komen bij  dit model niet voor, aangezien het (afsluit) front 

geperforeerd plaatijzer  — naar  boven schuift als bij  een cilin-
derbureau. 
Ging Amerik a voor  met propaganda te maken voor  ijzeren kan-
toormeubelen en kasten, zoo was de aanschaffing vaak niet 
mogelijk, wegens de hooge prijzen welke daarvoor  gevraagd 
werden. e door  den r  Sanders vertegenwoordigde fabriek 
maakt ook diverse andere smeedijzeren kasten tot billijk e prij -
zen, als boeken- en actenkasten, boekenrekken, garderobes voor 
theaters, hotels, scholen, fabrieken ; magazijn-, werktuig- en ge-
reedschap-kasten, enz. 
Voor  nadere bizonderheden vrage men de geïllustreerde prijs -
couranten aan. 
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Garden Cities-Association, door  Jan Stuyt. Vervolg. — Be-
richten. Personalia. 

. 

J . . E . 

Verslag der g op 8 September 
1914. 

-

anwezig waren de heeren: A. Salm G.Bzn., Voor-
zitter, S. de Clercq, J. W. , B. J. Ouëndag, 
F. W. . Poggenbeek en J. . de , benevens de 
Alg. Secretaris J Gratama. 

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 heeren J. B. van , Jan Stuyt en A. W. C . s hadden 

: bericht verhinderd te zijn ; de laatste ingevolge een samenkomst 
van het Bestuur  der . T. School te Utrecht. 

E S EN E . Zooals de leden begrijpen zullen, 
was deze g hoofdzakelijk uitgeschre-
ven, om wederom van gedachten te wisselen over  de positie en 
de werkzaamheid van de architecten in den huidigen crisis. 

j  kwam in de eerste plaats aan de orde de vraag, of, en 
zoo ja, wat van de zijde der j  gedaan zou kunnen 
worden om steun te verleenen aan die , die door 
den oorlogstoestand in behoeftige omstandigheden geraakten. 

r  de malaise worden de architecten in het algemeen ernstig 
getroffen; er  zijn werken die niet afgemaakt worden, en evenzoo 
worden werken, die voor  besteding gereed zijn, niet besteed; 
terwijl , behoudens hoogst enkele uitzonderingen, nieuwe wer-
ken ook niet worden voorbereid. j  komen tal van zorgen 
voor  den architect; zoo om zijn personeel, al is dit eventueel 
verminderd, zoo mogelijk te blijven salarieeren ; verderde moei-
lijkheid  voor  die architecten, welke, opgeroepen voor  den mili -
tairen dienst, plotseling uit hun werk zijn gerukt en geen maat-
regelen hebben kunnen nemen, om de voorbereiding van hunne 
bouwplannen of wel de uitvoering van hunne werken nader  te 
regelen. r  dan een architect, die niet financieel krachtig ge-
noeg is, om in deze crisis, wanneer  zij  nog wat lang duurt , het 
hoofd boven water  te houden, zal, wanneer  hij  niet op de een of 
andere wijze geholpen wordt, gebrek moeten lijden. 

t r  was van meening. dat. waar  de j 
is een vakvereeniging van architecten, het een eerste plicht van 
haar  is, te trachten, dat de vakgenooten elkaar  zoo veel mogelijk 
steunen. e j  is echter  eerst sinds eenige jaren 
vervormd tot een dusdanige vereeniging, welke met de op jl . 
gehouden Algemeene Vergadering in beginsel aangenomen her-
vorming haren definitieven en volledigen vorm zal krijgen . 
n verband hiermede is het oprichten van een Weerstandskas 
nog niet aan de orde gekomen. Gelden, sp»ciaal bestemd om 
ondersteuning te verleenen, zijn dus niet aanwezig. 
Toch meent het r  dat de huidige ernstige tijden de 

j  verplichten om al het mogelijk te doen, die Archi -
, welke gebrek dreigen te gaan lijden, naar  vermogen 

hulp te verleenen. 

t r  zou het daarom zeer  toejuichen, indien het 
mogelijk bleek, dat een Steunfonds bijeen gebracht zon kunnen 
worden door  particulier e bijdragen der . Uit dit 
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fonds zou, op aanvraag en na onderzoek, eenige geldelijke steun 
aan hen, die het werkelij k dringend noodig hebben, kunnen 
worden verleend. j  werd de vraag geopperd, of het niet 
mogelijk zoude zijn ook de medewerking van k en Gemeente 
te verkrijgen , bijv . door  dat deze opmetingen van boerderijen, 
burgerwoonhuizen en historische monumenten lieten maken en 
dit werk honoreerden. 

t r  vertrouwde, dat voor  het Steunfonds niet 
te vergeefs een beroep gedaan zou worden op de flink e offer-
vaardigheid van die , die in staat zijn aan het 
fonds bij  te dragen. 

e eventueele uitvoerbaarheid en de organisatie van een derge-
lij k plan werden nader  overwogen. t r  zou, werd 
tot uitvoering van het plan overgegaan, na overleg gepleegd te 
hebben met de Commissie van Financien, willen voorstellen aan 
de n goed te keuren.dat de j  zelf ook 
in het fonds bijdraagt . 

E S EN E S N . Ten opzichte van 

het ontslaan van opzichters en teekenaars sprak het -
bestuur, in aansluiting aan zijne mededeeling in B. Weekblad 
van 22 Augustus j.1. bladzijde 409. nogmaals de wenschelijkheid 
uit. dat de architecten zoolang mogelijk hun personeel op de 
een of andere zijde werkzaam houden, opdat de werkeloosheid 
onder  deze technici en daarmede de algemeene malaise zoo 
veel mogelijk wordt tegengegaan. 

t r  ontveinsde zich echter  niet het feit, dat, wan-
neer  de crisis nog lang duurt , de architect in het algemeen geheel 
werkeloos zal worden, en het ontslag van de opzichters en tee-
kenaars, behoudens bijzondere gevallen, hiervan noodzakelijk 
het gevolg zal zijn. 

s zijn verscheidene architecten, zeer  tot hun leedwezen 
gedwongen, hun personeel geheel of gedeeltelijk te ontslaan. 

E S EN E . e vraag werd overwogen, 
wat de architecten zouden kunnen doen, om te bevorderen, dat 
de bezwaren, die op het oogenblik de bouwbedrijvigheid voor 
een groot gedeelte lam slaan, worden overwonnen. Waar de 
besturen der  4 bouwkundige vereenigingen g 10 
September  bijeen zouden komen ter  bespreking van de pun-
ten: t t van de Amsterdamsche Schoon-
heidscommissie, opgesteld door  B. en W. en: het voorstel van 
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Park d met de eerste Schoolgebouwen en de l brug. 

de Nederlandsche Vereeniging voor  Centrale Verwarmings-
industrie, werd besloten de crisis in de bouwbedrijven in deze 
vergadering ook ter  sprake te brengen. Verschillende punten be-
treffende dit onderwerp werden nader  besproken. Algemeen 
werd gemeend, dat de architecten zeer  weinig invloed kunnen 
uitoefenen op de bouwheeren. ten einde hen te overreden hun 
voorgenomen bouw door  te zetten. Wel zouden misschien met 
vrucht pogingen aangewend kunnen worden bij  de Overheid en 
bij  groote , om in dezen tij d de bouwbedrijvig-
heid te bevorderen, o.a. voor  de Volkshuisvesting. 
n enkele gemeenten o.a. te Amsterdam wordt in deze richtin g 
reeds veel gedaan *). terwij l ook de regeering en de groote -
schappijen den voorgenomen bouw van werken voortzetten, 
zooals o.a. blijken moge uit de aanbestedings-advertenties in het 
B. Weekblad van j.1 Zaterdag, t.w.: den bouw van een post en tele-
graafkantoor  met directeurswoning te Naaldwijk ; den bouw van 
een telegraaf-telefoonkantoor  te Zutphen ; het maken van eene 
uitbreidin g met kantoorlokalen v<tn de goederenloods, het wij -
zigen van sporen en wissels met bijkomende werken op het 
emplacement t (Staatsspoor); het maken van een 
spoorweg en daarmede in verband staande werken te n -
Vroomshoop (Staatsspoor); het maken van een losweg en het 
leggen van sporen en wissels met bijbehoorende werken op het 
Stationsemplacement n g . . S. ; het uitbreiden 
van de goederenloods te t . . S. ) ; 
terwij l het r  tevens met ingenomenheid kennis nam 
van andere mededeelingen in de bladen omtrent bouwactie door 
de ; o.a., dat in zake het nieuwe Station te r  de 
onderhandelingen met den n inschrijver  weder  zijn aan-
geknoopt ; het plan over  te gaan tot het verbouwen van het pro-
vinciehuis te Arnhem e.a. 

n verband hiermede mag tevens gewezen worden op de pogin-
gen, door  den l van den Arbeid, aangewend 
bij  den r  van . om te bevorderen, dat deGemeen-

*) n verband hiermede zij  medegedeeld, dat de Gemeenteraad van Amsterdam in 
zijn zitting van 9 September  het belangrijke besluit beeft genomen, B. en. W. te 
machtigen,namens de gemeente het risico op zich te nemen van, onder  van hunnent-
wege te oefenen toezicht en controle, aan bouw-en nijverheidsondernemingen met 
het oog op de tijdsomstandigheden te verleenen speciale credieten, tot een maximum 
van te zamen een mi l l ioe n gulden, onder  voorwaarde, dat de helft van dat risico 
door  het k wordt gedragen. 
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tebesturen overgaan tot het uitvoeren van bouwwerken, waar-
voor  de bestekken reeds geheel gereed liggen. 
Eveneens zou misschien met succes bij  de g aangedron-
gen kunnen worden om toezending, en zoo mogelijk, een spoe-
dige, van materialen uit het Buitenland. Pogingen in deze geest 
werden reeds met succes aangewend door  de Gemeentelijke 
Commissie ten dienste van Bedrijven en Nijverheid te Amster-
dam, dank zij  vooral de krachtige actie te dezer  zake van den 
heer r  van Gemeentewerken aldaar, lid dezer  Com-
missie. 
n de vorige nummers van het B. Weekblad hebben wij  over 
de werkzaamheid dezer  commissie reeds een en ander  mede-
gedeeld. 
Verder  werd nog de aandacht erop gevestigd dat verschillende 
materialen te duur  verkrijgbaar  worden gesteld. n verband 
hiermede werd opgemerkt dat, waar  de g de prijzen 
vaststelt voor  levensbehoeften, het wenschelijk is dat zij  dit 
ook zal doen voor  de bouwmaterialen. 
Andere materialen zijn niet of zeer  schaarsch te verkrijgen ; na-
gegaan zal moeten worden of deze door  nationale producten 
vervangen kunnen worden. 
Een der  oorzaken van het stopzetten der  bouwbedrijvigheid is 
het gebrek aan materialen; het zal wenschelijk zijn, dat een lijst 
van werken werd opgemaakt, die door  gebrek aan materialen 
stil liggen of niet uitgevoerd worden. e lijst zou dan gevoegd 
kunnen worden bij  het verzoek, te richten tot de autoriteiten, 
ten spoedigste te willen'bevorderen, dat in dit gebrek aan mate-
rialen op de een of andere wijze wordt voorzien. 

. e heer  Jan Stuyt heeft het volgende schrijven 
gericht tot het r  : 

25 Augustus 1914. 

Geachte , 

Ondergeteekende meent een oogenblik uwe aandacht te mogen 
vragen voor  de volgende overwegingen : 
Toen indertij d uit den loop der  onderhandelingen met betrek-
king tot het Fusie vraagstuk mij  was gebleken, dat een omzetten 
der j  tot Bevordering der  Bouwkunst in eene Vak-
vereeniging, voor  de j  zelve rampzalig en voor  de 
Bouwkundige Professie in het algemeen betreurenswaardig zou 

e . 

zijn, heb ik getracht door  openlijk van die zienswijze te doen 
blijken , den gang van zaken een (naar  mijne meening) betere 
keer  te doen nemen. 
Toen een tusschentijdsche onverwachte herverkiezing van het 

r  noodig bleek, meende ik geen vrijhei d te hebben 
alsnog zitting te blijven nemen. Uit mijn candida.itstelling mocht 
echter  worden opgemaakt,dat mijn opvatting van den stand van 
zaken door  een gedeelte der  leden niet werd gedeeld, en mocht 
ik besluiten alsnog tot het vallen van een definitieve beslissing 
mij n mandaat te mogen blijven vervullen. 

e beslissing is thans gevallen; en hoewel ik aanvankelijk meen-
de alsnog tot de algeheele regeling zou zijn tot stand gekomen, 
te moeten aanblijven, blijk t toch dat ik moeilijk van nut zal kun-
nen zijn bij  het tot stand komen van een reorganisatie, die naar 
mij n inzichten niet de juiste is, en doe ik beter  mijn plaats in te 
ruimen voor  een lid van het , dat als voorstander 
dier  reorganisatie dan ook met hart en ziel daaraan kan mede-
werken. 
Weshalve ik de eer  heb bij  deze voor  het verdere lidmaatschap 
van het r  te bedanken. 

t belangstelling zal ik de verdere ontwikkeling blij  ven volgen, 
en verblij f onder  dankzegging voor  de vriendschappelijke wijze 
waarop wij  hebben mogen samenwerken, 

t collegialen groet, 
JAN STUYT . 

e Voorzitter  van het r  had daarop getracht, den 
heer  Stuyt te overreden op zijn besluit terug te komen, en nog als 

d in functie te willen blijven, tot de huidige reor-
ganisatie tot stand zal zijn gekomen. e heer  Stuyt achtte het 
echter  beter  zijn besluit te handhaven. t r  eerbie-
digde deze meening, maar  betreurde zijn heengaan ten zeerste, 
omdat de heer  Stuyt steeds met veel ijver  en warme belangstel-
ling heeft medegewerkt voor  den bloei der , zoowel 
in het r  en in verschillende Commissien der -
schappij, als in het B. Weekblad, terwij l zijne heldere inzichten 
en adviezen bij  de besprekingen zeer  werden gewaardeerd, ook 
al had hij  betreffende de huidige reorgasatie der j 
de meerderheid niet aan zijne zijde. 

E VA N . n verband met zijn ontslag als 
d had de heer  Stuyt tevens ontslag genomen als 
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lid van de Commissie van Financien. n zijn plaats werd benoemd 
de heer  B. J. Ouëndag, die de benoeming aanvaardde. 

 J. . E F Naar  aanleiding van het artikel over 
het Jubileum van den heer  J. . de f in B. Weekblad van 29 
Augustus 1914 door  den Voorzitter  der . heeft de heer  de 

f den schrijver, zijn hartelijken dank betuigd voor  deze 
door  hem zeer  gewaardeerde verrassing, waarbij  hij  zijn schrij-
ven eindigt met de woorden: „Wilt , bid ik U, van mijn erkente-
lijkhei d de tolk zijn bij  het , voor  hunne goede 
wenschen, ook namens de leden uitgebracht, en de verzekering 
ontvangen dat ik die belangstelling hoop waardig te blijven ten 
bate der , die wij  lief hebben, die alssaamgeweven 
met het beste deel van ons leven was". 

Nadat genoemd artikel verschenen was, is in het archief der 
j  een goed gelijkend portret van den heer  de f 

gevonden, hetwelk wij  alsnog hierbij  reproduceeren. 

 Alg. Secretaris 
J. . 

. 

E TOU
T E S 

. m 
door  J A N S T U Y T . 

(Vervolg van blz. 429.) 

ij  bezochten dien middag ook het dorp -
borne, waar  de e Tenants d 
een vij f honderdtal huizen heeft gebouwd. e 

3 organisatie is geheel op dezelfde leest ge-
schoeid als de Pioneer  Society in Ealing. 
Typisch en leerrij k is de inleiding van de wordingsge-
schiedenis dezer  tuinstad. 

Toen in den herfst van 1906, tengevolge van een voorstel 
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om Birmingham door  een tram met e te ver-
binden, het gevaar  dreigde dat de speculatie-bouwers 
de bouwterreinen van het district als een veld voor  hun 
activiteit zouden gaan beschouwen, sloegen eenige 
geestdriftigen voor g m de handen in-één 
en bestudeerden zorgvuldig de kaart om te zien van 
welken kant gevaar  dreigde, en hoe dit af te weren zou 
zijn. t kwam hun voor, dat een zeker  terrein, bekend 
als r  Pool Estate, zoowat zes en dertig acres groot, 
ten gevolge van zijn ligging eigenlijk de sleutel van de 
situatie (uit een oogpunt van stadsuitbreiding) was. 
Wanneer  dit terrein bebouwd zou worden met den mo-
dernen gruwelijken speculatiebouw, dan was het evident 
dat het geheele district praktisch verknoeid zou zijn, en 
de eigenaars der  omliggende terreinen ontmoedigd zou-
den zijn om hun bezit nog voor  betere doeleinden te 
ontwikkelen. r  als r  Pool Estate zou worden 
bebouwd met zorgvuldig in acht nemen der  eischen 
van schoonheid en betamelijkheid, op economische 
beginselen die het tegenovergestelde van een sweating-
systeem van den grond beteekenen, dan kon het het 
Centrum worden van een wijselij k ontworpen, goed 
georganiseerde districtbebouwing." 

t zou ons te ver  voeren hier  te verhalen, hoe tengevol-
ge van den voorgestelden tram-aanleg de grondprijzen 
dermate stegen, dat het plan van coöperatieve bebou-
wing moest worden opgegeven, en hoe na het misluk-
ken der  tramplannen de grond tot zoodanigen prij s te 
krijge n was, dat het welslagen der  onderneming moge-
lij k werd wij  willen er  hier  alleen op wijzen, hoe uit 
die inleiding blijk t welk juist inzicht te dezer  zake in 
Engeland heerscht, en met weemoed slaken wij  de ver-
zuchting : e men bij  ons te lande bij  verschillende 
gelegenheden zulk wijs inzicht getoond, hoeveel onheil 
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ware dan niet voorkomen geworden. (Wij  denken hier 
bijvoorbeeld aan de Gemeente Bloemendaal bij -
tenlust). l niet zoo sierlij k als Bournvill e of 

d maakt e toch weer  een aangename 
indruk , en blijk t uit den bloei van de onderneming weer 
eens te meer  de gezonde basis waarop de zaak is ge-
grondvest. 

n volgenden morgen stond tegen elf uur  onze extra 
trein, uitsluitend uit restauratie- en keukenwagens be-
staande, gereed en werd de tocht aanvaard naar  het 
aloude Chester, de schilderachtige hoofdstad van het 
graafschap Cheshire. 

e lunch werd in den trein gebruikt. 
t was een goede gedachte ons dien dag bij  wijze van 

verpoozing eens niet met de gardencity-movement be-
zig te houden. e indrukken volgden elkander  zoo snel 
op, en wat ons ter  overweging werd geboden was zoo 
interessant, dat het goed was zijn geest eens met iets 
anders te verkwikken. 
Toch viel Chester  ons niet mede en dat zal wel zijn 
omdat wij  er  te veel van verwacht hadden. Naar  de 
photo's en teekeningen, die men hier  en daar  al had ont-
moet, mocht men veronderstellen in Chester  zoo iets als 
Brugge of Neurenberg of m te vinden ; en van 
dergelijke belangrijkheid is het heelemaal niet. 

e zoogenaamde , overdekte galerijen langs de 
winkelstraten, zijn heel interessant; de prachtige en rij k 
ontwikkelde houtbouw aan de gevels is zeer  belangrijk , 
doch men ziet dat laatste in bijna elke Engelsche pro-
vinciestad even zoo mooi. e uitstekend gerestaureerde 
cathedraal is een prachtig en zeer  belangrijk bouwwerk 
en tijdens het ons daar  geboden orgelconcert hadden 
wij  een heerlijke gelegenheid van die stemmige schoon-
heid volop te genieten. r  gebeurde toen ook weer  iets 
karakteristiek Engelsch. Wij  hadden nog maar  een half 

uur voor  het vertrek van onze extra trein, en er  was nog 
veel te zien. 
Toen sprak de leider: s and Gentlemen, wij  zullen 
onze trein een uur  later  laten gaan dan kunnen wij  nog 
een uur  langer  van Chester  genieten en komen nog bij -
tijd s in l aan. Een extra trein, die men heel kalm 
een uur  later  laat vertrekken s , die 
gewoon zijn aan de koude drukt e waarmee ten onzent 
het spoorwegverkeer  altij d schijnt gepaard te moeten 
gaan, iets ongehoords. En zonder  stoornis zijn wij  dien 
avond een uur  later  in l aangekomen. 

n volgenden morgen om negen uur  hebben wij  een 
prachtige tocht gemaakt op de , en waren wij 
tegen een uur  of tien te Port Sunlight. 
Sir  Willia m h , de stichter  van Port Sun-
light, begon de fabrikati e van zeep in Januari 1886 te 
Warringto n in het graafschap Cheshire. 
Toen in den herfst van 1887 de terreinen te Warringto n 
te klein werden, ging . r  op onderzoek uit naar 
een terrein, dat in de nabijheid van het spoor  en van het 
groote vaarwater  tevens gelegenheid bieden zou om de 
noodige werkkrachten gemakkelijk te verkrijgen . Zij n 
keus viel op Bromborough Pool aan de y tegen-
over . e oppervlakte, die gekocht werd, was 
aanvankelijk 23 hectaren, waarvan 10 hectaren voorde 
bureaux en fabrieken en het overige terrein voor  een 
arbeidersdorp bestemd was. . r  gaf bij  den aan-
vang der  werkzaamheden als zijn wensch te kennen, dat 
zij  voor  hun werklieden zouden kunnen bouwen comfor-
tabel ingerichte huizen, elk voorzien van alle gemakken 
inclusief een bad, en dat bij  elk huis een tuin zou zijn. 
Steeds hebben de zaken zich uitgebreid; de tegenwoor-
dige productie is ruim 4 millioen kil o per  week. e 
totale oppervlakte is thans 94 , waarvan 55 
voor  het tuindorp . Er zijn 1 800 huizen. Er is echter  op 
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uitbreidin g nog gerekend, want steeds wordt het bedrij f 
grooter. 

e totale waarde der  terreinen en gebouwen wordt ge-
schat op 33 millioen gulden, terwijljhe t maatschappelijk 
kapitaal 250 millioen gulden bedraagt. Sunlight zeep is 
dan ook over  heel de wereld verspreid. 

t tuindor p maakt een integreerend deel uit van de 
industriëele organisatie. t is geleidelijk gebouwd 
uit de voordeelen uit de onderneming behaald. t ver-
huren der  huizen is geen handelszaak. e huur  dekt de 
kosten in geenen deele. 

e huizen worden eenvoudig aan de werklieden ver-
huurd onder  een stelsel van „deelname aan den bloei 
der onderneming"  tegen een prij s die juist voldoende 
is om de kosten van onderhoud en reparaties te dekken. 
0;ider  dienzellden titel van „deelname aan den bloei 
der onderneming"  zijn ook de verschillende inrich -
tingen van algemeen nut, waar  later  sprake van zal 
zijn, georganiseerd. 

e huizen zijn naar  twee typen ingericht; de kleinste 
hebben beneden één groote eetkamer (keuken) met 
waschkeuken, bad en verdere gemakken en boven dri e 
slaapkamers, terwij l de grootere bovendien beneden 
een zitkamer hebben en boven vier  slaapkamers. 
All e huizen hebben een tuintj e vóór en achter  het huis, 
terwij l voor  eiken bewoner tegen matige huur  een moes-
tuin beschikbaar  is. e voortuintjes worden in orde 
gehouden vanwege de fabrieksdirectie; en hoe prachtig 
dat systeem werkt hebben wij  kunnen zien bij  ons be-
zoek ; het is een lust voor  de oogen en dit draagt niet 
weinig bij  het geheel een schitterend aspect te geven. 

e onderhoudskosten dier  tuintjes zijn 35 cent p. w. 
t men 4"u van het kapitaal en 1»<> onderhoud 

dan is de huur  der  woningen per  week  ƒ 6.50 
belastingen, watervoorziening enz. alles inbegrepen. 
Er wordt echter  voor  huur  slechts berekend voor  de 
kleinere huizen/3.25 en voor  de grootere ƒ4.65 p. w. 

e breedte der  wegen is ongeveer  12 r  waarvan 
7.20 . verhard en 4.80 . voor  de trottoirs . 
Er zijn echter  ook eenige breedere wegen. Behalve deze 
wegen zijn uitgestrekte speelterreinen gereserveerd 
terwij l om de muziektent groote open ruimt e aanwezig 
is. e kerk is door  de stichters ter  herinnering aan hun 
ouders opgericht. Zooals uit de hierbijgaande photo's 
blijk t zijn er  goede schoolgroepen, een technisch insti-
tuut, een openbare bibliotheek, feestzaal, badinrich-
tingen, enz. n e , het , werden 
wij  door  den r r  ontvangen. Wi j  hadden ge-
legenheid daar  een prachtige collectie heerlijke schil-
derijen en kunstvoorwerpen te genieten door  de fabri -
kanten uit hun particulier e verzamelingen afgestaan. 
Gainsborough en e ontbraken niet terwij l een 
keurcollectie Wegdewood zooals wij  zelden zagen onze 
bijzondere aandacht trok . 

t Port Sunlight ten opzichte van andere tuinsteden 
veel vóór heeft zal uit het bovenstaande duidelij k zijn. 

t geheel maakt dan ook een schitterenden indruk 
waarvan de hierbijgevoegde afbeeldingen eenigermate 
een denkbeeld mogen geven. t was jammer dat de 
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tij d zoo beperkt was, gaarne hadden wij  te midden dier 
sierlijk e omgeving eenigen tij d rond gewandeld doch 
het programma vermeldde nog zooveel voor  dien dag 
dat wij  ons haastten het station te bereiken waarvan 
wij  met den trein onder  de y door  in eenige minu-
ten l weer  bereikten. 

(Wordt vervolgd) 

2$ . ffi 
Prijsvragen van A . et A . t Bestuur  van het Genootschap 
..Architectur a et Amicitia "  verzoekt ons, ter  aanvulling van ons 
bericht in No. 34. te berichten, dat de mededinging in de prijs -
vragen uitsluitend voor  leden van het Genootschap open staat. 
Werkeloosheid in het Bouwbedrij l te Utrecht. Vrijdag -
av nd 4 Sept. had ein gecombineerde vergadering plaats uit-
geschreven door  het . Bestuur  van de Club van Utrechtsche 
leden van het Gen. „Architectur a et Amicitia "  in 't Gebouw voor 

n en Wetenschappen te Utrecht ten einde ten spoedigste 
maatregelen te beramen om in de komende werkeloosheid in 
het algemeen te voorzien, door  die werkeloosheid te trachten te 
verminderen voor  het geheele bouwbedrijf . 
Op uitnoodiging waren afgevaardigden aanwezig van: 
l.den Bond van Nederlandsche Architecten, krin g Utrecht; 2. de 

. tot bev. der  bouwkunst, afd. Utrecht; 3. den Ned. Aan-
nemersbond ; 4. de Patroonsvereeniging „Plichtsbesef"; 5. de 
Aannemersvereeniging „Unie" ; 6. de Alg. Patroonsver. in de 
Bouw- en aanverwante vakken; 7. den Bond van Technici, afd. 
Utrecht; 8. de . Werkliedenvereeniging ..St. Joseph"  ; 9. den 
Utr . Bestuurdersbond; 10. den Ned. Werkliedenbond „Patrimo -
nium" ; 11. den Alg. Ned. Werkliedenbond. 

e r  P. Nicolai leidde de Vergadering. 
e punten, welke onder  het oog werden gezien, waren: 
t beramen van middelen om bouwwerken weer  te laten door-

gaan. A. Prij s en hoeveelheid der  materialen welke verkrijgbaar 
zijn en hoe deze zich verhouden ten opzichte van de prijzen en 
hoe veelheden vóór de crisis. B. Op welke wijze de materialen, 
die niet verkrijgbaar  of te duur  zijn, kunnen worden vervangen. 
C. Credietstelsel: e kunnen ook te dezer  stede middelen be-
raamd worden om tot een beter  crediet te komen, b.v. zooals 
dit te m geschiedt. . t terugverkrijgen van het ver-
trouwen bij  de principalen. E. t bevorderen van volkshuis-
vesting met medewerking van k en Gemeente. F. t zoeken 
van samenwerking met het Steuncomité om zoodoende de werk-
krachten van de aldaar  ondersteunden te kunnen benutten. 
Aangeraden werd om in overleg te treden met het Gemeente-
bestuur  van Utrecht om zoodoende voor  den steun een alge-
meen vertrouwen te verwerven. 

Besloten werd dat de aanwezigen een Centraal Comité zouden 
vormen van 26 personen. t werden als dagelijksch bestuur 
gekozen de heeren P. . C. Nicolai, voorz.; G. C. B. van , 
vice-voorz.; C. J. de , le secr.; N. van , 2e Secr., en 
J. , penningm. 

. 

Ju l iu s e ltd or  f i ï 

n den ouderdom van 91 jaar  is overleden de bekende architect 
Julius , r  aan de Technische -
school te Berlijn . 

f heeft zeer  veel gebouwd; zijn eerste werken in -
sche e beloofden veel, maar  hij  heeft zich niet boven 
een sterk electisme kunnen verheffen. l karakter 
ontbreekt meestal aan zijn werken ; zijn hoofdwerk, de bekende 
Berlijnsche , is ondanks zijn grootheid niet grootsch maar 
overladen. f is ten onzent vooral bekend door  zijn 
vele geschriften, o. a. zijn publicaties over  de e -
naissance. j  was een uitstekend leeraar. 

- f -W " A C » <y y— 
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: . e huidige crisis en de 
particulier e architect. . e Tour 
door  Engeland met de Garden-Cities Association, door  Jan 
Stuyt. Vervolg. — e Gemeentelijke Commissie ten dienste van 
Nijverheid en Bedrijven te Amsterdam. . 
Berichten. 

. 
e huidige crisis en de particulier e architect. Naar  aanlei-

ding van den ernstigen oorlogstoestand hebben de Besturen dei-
vier  bouwkundige Vereenigingen, te weten : de j  tot 
Bevordering der  Bouwkunst, de Bond van Nederlandsche Ar -
chitecten, de Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap"  en het 
Genootschap „Architectur a et Amicitia "  het wenschelijk geacht 
een enquête in te stellen naar  den toestand der  architect-leden 
der  Vereenigingen en vanhunpersoneelin verband met de crisis. 

t is geschied op initiatie f der j  tot Bevordering 
der  Bouwkunst. Op een gemeenschappelijke vergadering dei-
vier  Besturen op 10 September  is een Commissie benoemd, be-
staande uit de vier  voorzitters en secretarissen. 

e Commissie was van oordeel, dat bij  het beramen van even-
tueele middelen het vóór alles noodig is, de hoe-grootheid en 
den juisten aard dezer  werkloosheid te kennen. Zij  heeft daar-
toe een uitvoerige vragenlijst opgemaakt, waarop de antwoor-
den als strik t vertrouwelij k worden beschouwd. 

e vragenlijst is aan alle architect-leden der  Vereenigingen 
toegezonden. 

. 

E TOU
T E S 

a . m 
door  J A N S T U Y T . 

(Vervolg van blz. 444.) 

la een prettige lunch in het eenigszins ouder-
[wetsche doch grootsch en breed opgevatte 

l stonden de rijtuige n weer 
I klaar  voor  een ri t door  de parken en de om-

i K J i m 
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 — itr. 

geving van . Op die prachtige ri t hadden wij 
nog gelegenheid de reusachtige werken van de nieuwe 

l te zien; de ontzaglijke steigerwerken, die 
zich hoog in de lucht verheffen geven thans reeds een 
denkbeeld hoe belangrijk bouwwerk hier  wordt tot 
stand gebracht. 
En dan de ligging! Waar wij  hier  in Nederland gewoon 
zijn de nieuwe kerken in de steden ergens in een hoek 
gestopt te zien of tusschen de huizen ingedrongen, 
vonden wij  hier  de ligging van de l op een 
reusachtig plateau, geheel de omgeving beheerschend, 
waarlij k koninklij k gearrangeerd. Waar wij  weten hoe 
moeielijk het in ons land is iets in die richtin g te be-
reiken, waardeeren wij  te meer  het hooge peil waarop 
blijkbaa r  de autoriteiten in l hunne overwe-
gingen te dezen opzichte handhaven. 

l heeft zich in de laatste jaren enorm uitge-
breid. e oppervlakte, die in 1835 niet meer  dan 1.858 
acres omvatte, is thans ontwikkeld tot een oppervlak 
van 16.619 acres. 

Waar de voorspoed van een stad nauw verband houdt 
met het gemak en de snelheid waarmede men zich van 
het eene eind naar  het andere kan begeven, is het niet 
te verwonderen dat de gemeentelijke autoriteiten er 
op bedacht waren een stelsel van hoofdwegen saam te 
stellen waarop die gemakkelijkheid van het verkeer 
kon worden gebaseerd; en waar  nu de situatie van 

l aan de y ongeveer  dezelfde is als die 
van Amsterdam aan het , was het voor  ons van groot 
belang met het grootsche wegenplan nader  bekend te 
worden. t stelsel bestaat in een groote ringbaan 
langs den buitenkant van de gemeente, met radiaal we-
gen naar  het middenpunt, in aansluiting met de be-
staande hoofdwegen. 

e nieuwe ringbaan vormt een half cirkel met een 
straal van ongeveer  dri e mijl , uit het centrum der  stad. 
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Afb . 10. Port Sunlight. 

Queens , zoo[heet de baan, is aangelegd buiten de 
bebouwde kom. e eigenaars van den grond, waarover 
de weg loopt, stonden kosteloos een breedte van 12 . 
af, in verschillende gevallen zelfs 20 . 

e gemeente maakte den straataanleg voldoende voor 
het tegenwoordig verkeer; de overblijvende breedte 
werd zoodanig met gras en boomen aangelegd dat 
latere uitbreidin g van het verharde gedeelte altij d mo-
gelijk blijft , 

Waar de weg over  land van verschillende eigenaren 
loopt is met al deze menschen accoord getroffen moe-
ten worden, en hoewel de overeenkomsten hier  endaar 
verschillen, berusten ze toch in het algemeen op dezelf-
de basis, waarbij  is rekening gehouden dat het aan de 
nieuwe weg gelegen terrein niet gering in waarde steeg 
wegens de geschiktheid tot bouwterrein. 

e kosten in doorsnede van Queens e bedragen 
7.000 Pond per  mij l en daar  de verbreeding der  be-
staande wegen in de buitenwijken 70.000 Pond per  mij l 
bedragen en die verbreeding voor  wegen in de oude 
stad 350.000 Pond per  mijl , valt het in het oog dat de 
aanleg van breede verkeerswegen vóór de ontwikkeling 
van de terreinen rondom, een werkelijk e economie is 
en in het belang der  gemeente. 
Een groot deel van de kapitaal-uitgave zal door  de ge-
meente worden terug geïnd in den vorm van straatbe-
lasting der  aangebouwde perceelen. 
Queens e is aangelegd op een breedte van 84 voet 
waarvan thans 25 voet is verhard deze verharding 
kan echter  later  tot 45 voet worden verbreed. 
Naar  mate de aanleg van deze reusachtige ringbaan 
vordert worden ook de radiaal straten in orde gebracht 
en hierbij  komt het gezonde beginsel van stadsuitbrei-
ding in sectoren tot uiting. 
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e Tennisbanen. 

Wanneer, naar  wij  hopen binnen niet al te langen tijd , 
de ideëenprijsvraag voor  Groot-Amsterdam ons in de 
gelegenheid zal stellen de denkbeelden onzer  architec-
ten over  het zoo belangrijke vraagstuk van het Amster-
damsche uitbreidingsplan te leeren kennen, zal gewis 
ook de aanleg van zulk een reusachtige ringbaan onder 
de oogen worden gezien. e aanpak van l mo-
ge daarbij  ten voorbeeld strekken. 
Op onzen tocht naar  Wavertree Garden Suburb hebben 
wij  een eind over  die Queens e gereden; een eigen-
aardige gewaarwording zulk een uitstekend aangelegde 
weg met trottoir s en boombeplanting, alles tip-top in 
orde midden door  het open veld, waar, zoover  als het 
oog reikt , nog van geen bebouwing sprake is 
Wavertree Garden Suburb is ook gebouwd op het co-
partnership systeem en dan ook evenals Ealing, -
stead enz. bij  den Bond dier  maatschappijen aangeslo-
ten. t is een prachtig plan van aanleg en hoewel men 
hier  wegens het vlakke van het terrein de schilderach-
tigheid van de glooiingen van d mist, wordt 
door  de breede opvatting van den aanleg een prachtig 
geheel verkregen. e Suburb sluit aan Queens e aan 
en een eigenaardigheid is hier, dat de speelterreinen, 
tot een groot geheel bijeen gevoegd, een reusachtig 
binnenplein vormen midden in de eigenlijk bebouwde 
kom, en zoodoende een integreerend deel van het ge-
heele bebouwingsplan uitmaken. 

m en breed is alles aangelegd en de grootere en 
kleinere binnenpleintjes, met de huizen rondom in den 
geest van onze oude , maken het tot een gezellig-
heid, die anders op een terreinzonder  natuurlijk e voor-
deelen als geboomte of heuvels moeielijk te bereiken 
zou zijn. 
Bij  de thee, die ons door  het Committee werd aangebo-

den, werd ons mededeeling gedaan, dat na afloop 
van het Congres Zaterdag a.s. de r t 

d ons op zijn buitengoed in t tot een be-
zoek uitnoodigde. 
Op echt praktische wijze had onze gastheer  reeds 
voorde bestrijding der  onkosten gezorgd, en onze 
penningmeester  liet onder  groote geestdrift der 
aanwezigen de cheque van 6000 gulden zien die 
voor  dat doel hem door  dezen royalen gastheer 
was toegezonden. 

n volgenden morgen hadden wij  gelegenheid in 
l een groep etagewoningen te zien voor 

de allerarmsten bestemd en die ons een goeden 
kij k gaven op de zorg door  de gemeente l 
aan het woningvraagstuk besteed. Opmerkelij k was 
daar  dat, hoewel deze woningen midden in l 
stonden, waar  de grond duur  in prij s is, er  toch een 
groote ruimt e voor  speelplaatsen voor  de kinderen, 
wandeltuinen en zelfs een muziektent was gereser-
veerd, alles eerste klas in orde. 
Alhoewel het geheel niet zoo groot is als wat wij  den 
eersten dag van onzen tocht in Caledonian d zagen, 
maakte het toch een veel prettiger, vroolijke r  indruk . 
n St. George l een uitstekend klassiek gebouw,wer-

den wij  daarna door  den d r  van l ont-
vangen, waar  de derde zitting van het congres plaats 
had en waarbij l n Taylor  een rede hield 
over  gemeentelijken woningbouw. 
Onze extra trein stond half twaalf weer  gereed en 
bracht ons midden door  het prachtige, doch voor  ons 
gevoel nogal verlaten land, tegen den namiddag langs 

h naar  Warwick , waar  wij  om van het eene 
station naar  het andere te komen, gelegenheid hadden 
dit prachtige stadje van nabij  te leeren kennen. n een 
goed half uur  waren wij  toen in Stratfor d on Avon, het 
doel van den tocht voor  dien dag. 
Stratfor d on Avon is een heerlijk stadje en hoewel het 
natuurlij k zeer  belangrijk is de aan Shakespeare her-
innerende plaatsen en gebouwen te bezoeken, zou toch 
een bezoek aan de sublieme kerk reeds de moeite van 
een reis er  heen zijn waard geweest. e ligging van die 
kerk bij  de rivier , omgeven door  het aloude kerkhof, 
waar  een lommerrij k geboomte de meest vredige stem-
ming bracht, is werkelij k onvergelijkelijk . Trouwens, 
heel Engeland door  is die aansluiting der  gebouwen bij 
de omgeving, die -mise en page"  van een verrassende 
volkomenheid. r  in Stratfor d was het al een bijzon-
der mooi geval. 
Ook het interieur  van de kerk met haar  prachtige 
vensters en interessante meubelen was een bezoek over 
waard. t was dan ook noode, dat wij  ten slotte af-
scheid namen om tegen den avond naar n terug 
te keeren, terwij l wij  den tij d niet onaangenaam door 
een gezellig middagmaal in den trein wisten te korten. 

n laatsten dag en werkelij k niet de minste van deze 
merkwaardige rondreis was gewijd aan het bezoek van 

, de eerste tuinstad van geheel de wereld. 
Wat is ? 

Afb. 11. l . The Circle. 

e stad h werd gesticht tien jaar  geleden als 
een geheel nieuwe woon- en industriestad, ontworpen 
om te beantwoorden aan de moderne eischen van de 
woning, de fabriek en de industrieele ondernemingen. 

t heeft thans een bevolking van bij  de negen duizend 
zielen, met meer  dan dertig fabrieken; het grootste deel 
der bevolking is in de verschillende takken van industri e 
werkzaam. e groei van de stad is te danken aan de 
groote voordeelen.die deze stad den inwoners bieden kan. 

e stad is geheel nieuw, zoodat de ligging der  fabrieken 
van te voren wel overwogen is, en zoodanig, dat deze 
het gunstigste is voor  de ontwikkeling der  industri e 
eenerzijds, terwij l ze anderzijds aan de stad zoo weinig 
mogelijk materieel of esthetisch schade doet. 

e stad heeft zijn eigen waterleiding, gas en electrici-
teit, terwij l de wegenaanleg, rioleering, enz. uiterst goed 
verzorgd is. n de tienjarige ontwikkeling is de onder-
neming een succes gebleken, terwij l de toekomst ervan 
thans wel verzekerd is. 

e komt zoo iets tot stand? Ziedaar  de vraag, die ons 
bij  de eerste intrede in het h op de lippen 
kwam. e is het mogelijk dat men op een gegeven 
oogenblik uitmaakt: hier  op dit land, betrekkelij k ver 
van andere steden, zullen wij  eens een stad gaan stich-
ten en dat gaat men niet doen in onbewoonde nog 
niet ontginde streken ergens ver  weg in Amerika, maar 
midden in het aloude, dichtbevolkte Engeland. t is 
iets zoo dermate fantastisch, dat wij  buitengewoon ge-
prikkel d waren er  meer  van te weten te komen. 
En het bleek tenslotte zeer  eenvoudig. n 1900 werd 
de Garden City Association gesticht, en de leden 
waren zoo overtuigd, dat het tuinstad-denkbeeld ver-
wezenlijkt kon worden, dat in 1902 the Garden City 
Pioneer  Company tot stand kwam met het doel uit te 
zien naar  een geschikt terrein waarop de tuinstad 
kon worden gebouwd. t maatschappelijk kapitaal 
was/240.000. 

Na uitgebreid onderzoek door  heel het land werd ten 
slotte een prachtig terrein van zacht glooiend land 
gevonden te h in , 34 mij l van 

n aan de Great Northern. n 1903 werd the Pioneer 
Company ontbonden en de aandeelen overgezet op First 
Garden City , een j  met een aan-
deelen-kapitaal van/ 3.600.000. 
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Afb. 12. . h . 

t land ter  grootte van zes vierkante mij l werd ge-
kocht en in 1904 begon de bouwerij. 
Toen het land in bezit der  maatschappij  was gekomen 
werd eerst het algemeene plan opgemaakt, daarna voor 
de waterleiding gezorgd, de gasfabriek opgericht,'rio-
leering aangelegd, nieuwe wegen gemaakt, een per-
sonen- en goederen-station gebouwdi boerderijen in-
gericht, een electrisch krachtstation geïnstalleerd enz. 
zoodat het wel 1906 werd eer  eenigermate de vorm van 
een stad zich begon te vertoonen. 
n 1908 reeds begon men zich rekenschap te geven van 

de vele voordeden, die deze stad boven een gewone, 
langzaam in den loop der  tijden gegroeide stad hebben 
zou. 

t is nu een aangename, prettige stad, rui m en luchtig; 
overal treedt zonneschijn ongehinderd binnen. t is 
er  blijkens de statistieken dan ook buitengewoon gezond 
wonen, het maatschappelijk leven heeft er  zich tevens 
in dien korten tij d op uitstekende wijze ontwikkeld. 

h heeft reeds een bijzondere plaats ingeno-
men als een sociaal en industrieel centrum in het 
distric t en is prachtig gelegen voor  de verbindingen 
met , Cambridge en het Noorden. e opper-
vlakte is 4.500 acres. 
Ongeveer twee derde is als een open gordel om de stad 
heen gereserveerd voor  boerderijen, speelterreinen enz. 
Sommige boerderijen zijn ingericht op de melkproduc-
tie. t centrum van de stad bezit nu verscheidene 
belangrijk e winkels, openbare zalen, banken etc. en een 
gedeelte van het terrein is voor  industriëele doeleinden 

bestemd zooals boven reeds werd gememoreerd. Er  zijn 
prachtige villa' s ver  verwijder d van het geraas of de 
rook der  fabrieken, en de arbeiderswoningen zijn zoo 
gelegen, dat ze betrekkelij k dicht bij  de fabrieken zijn, 
terwij l zij  deze toch niet altij d voor  den neus hebben. 
Er zijn thans 1748 huizen, twee Angelicaansche, een 

h e en verscheidene Nonconformist 
kerken, openbare zalen, een cinema, politieke en sociale 
clubs, een zweminrichting, openbare- en bijzondere 
scholen enz. enz. 
First Garden City d is geen maatschappij  om 
huizen te bouwen of te bezitten. Ze heeft het geheele 
plan opgezet en bouwerij  van allerlei soort aangemoe-
digd, maar  het eigenlijke bouwen is ter  hand genomen 
door  individueele of coöperatieve ondernemingen. 
Wel houdt de stichtende maatschappij  toezicht op de 
verschillende bouwvereenigingen, die er  werkzaam zijn. 

h is gemakkelijk te bereiken met dri e ver-
schillende spoorlijnen, terwij l men in een uur  i n n 
kan zijn. 
Terrei n voor  fabrieken is er  te huur  tegen 15 a 25 pond 
per jaar  per  acre, terwij l erfpacht gegeven wordt tot 
999 jaar  op buitengewoon voordeelige voorwaarden. 

e fabrieken kan men zelf bouwen of door  de maat-
schappij  doen bouwen. Ook zijn voor  kleinere indu-
strieën gedeeltelijke fabrieksruimten te huur  in een 
groot gebouw, reeds door  de maatschappij  met dat doel 
gesticht. 
Bijzondere zorg wordt voor  den huizenbouw gedragen 
en verschillende maatschappijen of vereenigingen wer-

Afb . 13. . Binnenhuis h . 

ken hier  onder  toezicht van de groote maatschappij, die 
de stad stichtte in verschillende richting . 
n afwijkin g van de co-partnership maatschappijen is 

het om in h te bouwen of te wonen niet nood-
zakelijk lid of aandeelhouder  van dergelijke vereeniging 
te zijn. 

e bouwmaatschappij  (er  zijn er  verschillende in -
worth) bouwt huizen naar  de eischen der  cliënten, en 
voor  hen die niet wenschen te bouwen hebben de make-
laars lijsten van gemeubileerde en ongemeubileerde 
villa's, welke voor  langer  of korter  tij d te huur  zijn. Er 
wordt op gerekend dat de stad ten slotte ongeveer 
35000 inwoners zal tellen. 

t denkbeeld van de tuinstad heeft zich snel over  En-
geland ontwikkeld en op verschillende wijzen wordt het 
in toepassing gebracht. Bijna alle zijn echter  gebaseerd 
op de ontwikkeling der  voorsteden. Als geheel nieuwe 
stad op zichzelf is h een unicum. 

e is bewezen dat het niet alleen mogelijk is 
hygiënisch en esthetisch in elk opzicht aan de hoogste 
eischen beantwoordend een stad te bouwen, doch dat 
dit ook uit commercieel oogpunt rendabel is. 

t sociale leven is reeds goed georganiseerd en elke 
winter  wordt grooter  activiteit op religieus en intellec-
tueel gebied ten toon gespreid, terwij l aan muziek en 
de andere schoone kunsten bijzondere zorg wordt be-
steed. e tuinstad heeft aangetoond dat het leven 
voor  den werkman en kleinen burger  even goed verzorgd 
kan wezen als dat van de klasse der  meergegoeden. En 
om een denkbeeld te krijgen van den gezondheidstoe-

stand vergelijke men de cijfers betrekking hebbend op 
de kindersterfte. 

h heeft dan op de 1000 geboorten 50.6, -
den 101, l 125. t sterftecijfer  in het algemeen 
geeft voor  deze dri e steden 6.1, 13.6, 18.1. 

h niet alleen gezond en frisch is het er, doch het is 
er  ook mooi, zeer  mooi zelfs, zooals wij  dien Vrijda g 
gelegenheid hadden te constateeren. 

(Slot volgt). 

E E TEN E 
VA N  EN N T E -

Omtrent den verdienstelijken arbeid dezer  Commissie, die krach-
tig medewerkt om de crisis in de nijverheid en de bedrijven te 
Amsterdam te bestrijden, hebben wij  reeds het een en ander 
medegedeeld in B. Weekblad 1914, no. 35, 36 en 37. 
Wij  maken van deze gelegenheid gebruik voor  een rectificatie ; 
op blz. 441, werd door  ons vermeld de krachtige actie in deze 
Commissie door  den heer r  van Gemeente werken te 
Amsterdam. t moet zijn de heer r  van Bouw-en Wo-
ningtoezicht aldaar, lid dezer  Commissie. 

e commissie bericht ons het volgende. 

Bij t van 9 September  j.1. is een krediet van ten 
hoogste ƒ 1.000.000 toegestaan voor  de instandhouding van te 
Amsterdam gevestigde industriëele ondernemingen en de vol-
tooiing van te Amsterdam aangevangen bouwwerken. 
Personen of vennootschappen, die voor  het verkrijgen van een 
krediet in aanmerking wenschen te komen, gelieven zich schrif-
telij k aan te melden ten kantore der  Credietvereeniging, -
zersgracht 277. 
Gegadigden worden opmerkzaam gemaakt, dat voor  het ont-
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vangen van een krediet alleen zoodanige ondernemingen in 
aanmerking komen, welke, na een onderzoek door  deskundigen, 
zullen blijken : 
a. op solide basis te berusten; 
6. levensvatbaar  te zijn (waarmede bedoeld wordt, dat haar  af-
zet door  den oorlogstoestand niet dreigt te worden vernietigd); 
c. aan een groot aantal werklieden een bestaan te verzekeren; 
d. bereid en in staat zijn nog eenige zekerheid te verschaffen, 
bijv . in den vorm van hypotheek, door  cessie van vorderingen 
op binnen- of buitenland, als anderszins. 
Voorts zullen, wat de bouwwerken betreft, vooralsnog enkel kre-
dieten worden verleend voor  de voltooiing van bouwwerken, 
welke voor  een belangrijk deel reeds met eigen geld zijn opge-
trokken. 

Ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden, verbon-
den aan het verleenen van kredieten, wordt door  de Commissie 
met den burgemeester  overleg gepleegd over  uitbreidin g der 
Commissie met vertegenwoordigers van de industriëele en de 
bouwnij  verheid. 

e verbetering in den toestand der  bouwbedrijven hield aan, 
zooals uit onderstaande opgave kan blijken . 

A a n t a l pe rcee len waarvan de bouw is gestaakt. 
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10 Augustus . 81 10 114 225 1968 
17 92 11 11 114 2101 
24 96 8 7 111 2496 
31 100 8 6 114 2594 
7 September 83 3 11 97 2673 

e pogingen, zoowel door e als doorleveranciers 
ingesteld, om op den n n aangehouden scheepsladin-
gen portlandcement de reis naar  Amsterdam te doen hervatten, 
hadden nog geen volkomen bevredigend resultaat. Besprekingen 
door  leveranciers den 9 September  aan het t des 

n te Berlij n gehouden, geven echter  gegronde hoop, dat 
bedoeld resultaat eerlang verkregen zal worden. 

e Commissie heeft besloten verschillende klachten over  prijs -
verhoogingen van bouwmaterialen door  een sub-commissie te 
laten onderzoeken. Voor  het ontvangen van gegevens te dezer 
zake houdt hij  zich aanbevolen. 

m . M 
Weltevreden, 3 Aug. 1914. 

Geachte Heer

Zeer  zult U mij  verplichten met de plaatsing van 't volgende 
verzoek om inlichtin g aan den r  C. J. : 
n No. 27 van het B. W. zag ik de plattegronden der  openbare 
leeszalen te Franeker  en te Bussum. t trof mij , dat bij  geen 
van beide de ruimt e binnen de tafel voor  't uitgeven van boeken 
in onmiddellijk e verbinding staat met de boekerij. Aangezien bij 
onmiddellijk e verbinding wellicht wel bij  de Bussumsche p.g., 
doch niet bij  die van Franeker, een eenigszins minder  vloeiende 
verkeersregeling langs de tafel zou kunnen ontstaan, zij  't mij 
vergund den r g te vragen, welke gronden tot de 
gekozen plaatsing hebben geleid. t er  goede redenen voor 
moeten geweest zijn. kan ik moeilijk betwijfelen, gezien de door 
den heer . geraadpleegde personen, welke, is mij  echter  nog 
niet duidelijk . 

Bij  voorbaat dank, zoowel voor  plaatsing als voor  inlichting . 
Achtend, 

C. . 

E . 
, 14 September  1914. 

t groote voldoening constateeren wij , dat dank zij  het goede 
voorbeeld der , het aantal aanbestedingen weder toe-
neemt. 

Gemeente Besturen, die aanbestedingen wegens de omstandig-
heden hadden uitgesteld, komen op hun besluit terug en laten 
werken uitvoeren, die anders eerst voor  het volgend jaar  op het 
programma stonden. 

t is o.i. in het belang der  Gemeenschap, omdat menschen, die 
anders aan de liefdadigheid zouden zijn overgeleverd, nu hun 
eigen brood kunnen verdienen; doch het is ook in het belang 
der Gemeenschap, omdat deze menschen ondersteuning zouden 
krijgen , waar  nu werk voor  geleverd wordt. 

e g is voorgegaan, de Gemeentebesturen zijn gevolgd, 
doch er  zijn nog velen, die kunnen volgen. e Spoorweg -
schappijen hebben groote plannen in portefeuille voor  nieuwe 
stations, particulieren, g , enz. 
hebben bestekken en teekeningen klaar  liggen, doch wachten op 
betere omstandigheden. 
Echter  zijn er  betere omstandigheden denkbaar  dan de huidige, 
waar  de beste krachten zich aanbieden voor  minimum ver-
dienste ? 
Bij deze aanbestedingen is er  een ding, waarvan men zich o. i. 
rekenschap moet geven. 
Wanneer  nu deze werken worden uitbesteed, dat men dan lette 
op eigen Nijverheid. t is zeer  zeker  niet de bedoeling van de 
uitbesteders, dat werk naar  het Buitenland gaat, wat in ons land 
kan gemaakt worden. 
n dezen tij d is het ongetwijfeld geboden het geld niet naar  het 
Buitenland te zenden, als men het hier  zelf kan behouden. 
Onze eigen Nijverheid heeft steeds groote energie noodig gehad 
om tegen het Buitenland te kunnen concurreeren. Zij  heeft 
steeds den steun ontbeerd van haar  landgenooten Zij heeft moe-
ten vechten tegen het vooroordeel, dat wat in Nederland ge-
maakt werd, minderwaardig was. t zijn juist de fabrikanten 
geweest, die den vrijhandel hebben voorgestaan en die zich 
hebben ontwikkeld, niettegenstaande de tegenwerking van hen, 
die hun hadden moeten steunen. 

h nu die Nijverheid is aangewezen op haar  eigen land, ïiu 
haar  werklieden werk noodig hebben en anders komen ten laste 
der liefdadigheid, nu is het o.i. ieders plicht, alvorens zijn bestel-
lingen te doen, zich te vergewissen, of hij  werk krijg t uit eigen 
Nijverheid. 

e ontwikkeling onzer  Nijverheid zal daarvan het ge-
volg zijn. t ieder  daaraan medewerke. 

e Nederlandsche Glasfabriek J. J. B. J. B OUVY . 

2$ .
m van d te . n het m 

van d te m wordt eene tentoonstelling ge-
houden van afbeeldingen, betrekking hebbende op de bouw-
kunst en de toegepaste kunst in België. 
Gegeven wordt een algemeen overzicht der  juweeltjes van oude 
architectuur  en van de menigte kunstwerken, die in de verschil-
lende steden als , , , , Brussel, , 

e en andere plaatsen verspreid zijn en die op dit 
oogenblik aan de verwoestingen van den oorlog worden prijs -
gegeven. 
Werkeloosheid Opzichters en Teekenaars. Volgens mede-
deelingen in de Bondsstem is de Ned. Opz en Teek. Bond bezig 
een onderzoek in te stellen naar  het aantal onder  de wapenen 
geroepen leden, den omvang van de ingetreden werkeloosheid 
en naar  de maatregelen, die getroffen zijn tot verkortin g van 
den arbeidsduur, zoowel op de bouwwerken en fabrieken als op 
de bureaux. 

Tevens heeft de Bond ingesteld een fonds ten bate van de On-
dersteunings- en Weerstandskas, en worden de leden krachtig 
opgewekt om vrijwillig e bijdragen te schenken. 
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 : . e crisis en de architecten. 
. e Tour  door  Engeland met de 

Garden-Cities Association, door  Jan Stuyt. Slot. . 
e l van s ernstig beschadigd, door  J. Gratama. 

Staat de Verbetering der  Volkshuisvesting stil ? 

E 

e crisis en de architecten. Zooals reeds is medegedeeld, 
heeft de Enquête-Commissie, bestaande uit Voorzitter s en 
Secretarissen der  4 bouwkundige Vereenigingen. een vragen-
lijst betreffende de werkzaamheid van den particulieren archi-
tect in verband met de crisis aan de architect-leden der 
4 vereenigingen ter  beantwoording toegezonden. Een groot ge-
deelte dezer  lijsten is ingevuld terug ontvangen en de Commis-
sie brengt bij  dezen haren dank voor  de betoonde medewer-
king. 

t is der  Commissie aangenaam te kunnen mededeelen, dat in 
het algemeen de toestand bevredigend is te noemen, hetgeen 
niet wegneemt, dat het zich laat aanzien, dat een enkel jong ar-
chitect, mocht de crisis nog eenigen tij d duren, in financieele 
moeilijkheden zal geraken. e Commissie beraamt maatregelen, 
om te trachten deze personen behulpzaam te zijn. 
Tevens bleek, dat sommige materialen niet of zeer  moeilijk en 
soms zeer  duur  te verkrijgen zijn. Ook ten opzichte hiervan zal 
de Commissie trachten te bevorderen, dat deze moeilijkheid 
zooveel mogelijk wordt opgeheven. 

Uit de enquête bemerkte de Commissie verder, dat van verschil-
lende zijden door  architecten geklaagd wordt over  het ongemo-
tiveerd opdrijven van prijzen van sommige materialen. e Com-
missie zou het zeer  betreuren, wanneer  door  leveranciers van 
de crisis gebruik werd gemaakt om extra winst te maken, en zij 
verzoekt in verband hiermede de architecten, die in dit opzicht 
feiten weten, hieromtrent nadere mededeelingen te willen doen 
aan de Commissie, met vermelding van den naam van den leve-
rancier. 

Voor de Enquête-Commissie, 

 Secretaris, 

J. A 

. 

E TOU
T E S 

. m 
door  J A N S T U Y T . 

(Vervolg van blz. 449. Slot.) 

|m acht uur  's morgens stonden de motor  cars 
tweer  voor  't hotel, en toen ieder  zijn plaats 
[had ingenomen klonk het sein tot vertrek. 
'Eerst door  de drukk e straten, langzamer-

hand op breeder  wegen,totdat wij  al meer  en meer  bui-
ten eigenlijk n ongemerkt in Epping Forest 
kwamen, een woud waaraan geen einde scheen te komen. 

t was opmerkelijk te zien hoe lang buiten n 
de wegen nog uitstekend verhard, tegen stof gevrij-
waard, van trottoir s en avondverlichting voorzien 
waren. 

t was een typische tocht, die kleine dorpjes met 
de s atmosfeer, waar  nog zooveel karakteris-
tieks zoo goed bewaard is gebleven. 

e verder  men van n kwam hoe minder  echter 
de wegen verzorging werd, zoodat wij  op het laatste ge-
deelte wel wat van de stof te lijden hadden. 

t kleine inconvenient was echter  spoedig vergeten 
toen wij tegen elf uur op het stationsplein te h 
uitstapten. 
Van af dat stationsplein, wat zoo ongeveer  midden in 
de stad ligt,is eenbreede weg,Broadway,geprojecteerd, 
die in de richtin g Noord-Zuid naar  de zuidelijke grens 
van de gemeente leidt waar  het woonkwartier  der  meer 
gegoeden is geprojecteerd. 

e Broadway is slechts voor  twee gedeelten uitge-
voerd, namelijk in dat zuidelijk woonkwartier en vlak 

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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bij  het station. n in dezen breeden verkeersweg 
is het groote Town Square ontworpen het Forum — 
waar  het stadhuis en andere openbare gebouwen zul-
len verrijzen. t grootsche plein vormt dan het mid-
denpunt van een prachtig ontworpen straten-net, dat 
echter  nog slechts gedeeltelijk in uitvoering is. 

e algemeene opzet is aldus: 

e spoorbaan snijdt in de richtin g Oost-West de stad 
in twee min of meer  gelijke deelen. m hetstation, 
dat midden in ligt, is het winkel- en zakenkwartier. n 
oostelijke richtin g beiderzijds van de spoorbaan zijn 
de terreinen voorde fabrieken gereserveerd, terwij l het 
deel ten noorden van de spoorbaan in hoofdzaak voor 
de arbeiderswoningen is bestemd en het zuidelijk deel 
voor  de meer gegoeden. e scheiding is echter  niet 
zoo absoluut en streng doorgevoerd, dat het arbeiders-
kwartier  het type van een achterbuurt of kolonie zou 
vertoonen of dat daar  tusschen de arbeiders geen meer 
gefortuneerden zouden wonen. Bovendien zijn de ar-
beiderswoningen ook alle door  kunstenaars ontworpen 
en toont de geheele stad, in welk kwartier  men zich be-
vindt , die weldoende atmosfeer  van goed geëquili-
breerde schoonheid waarvan wij  de groote waarde op 
onzen tocht zoo sterk hebben mogen ondervinden. 
Er zijn hier  en daar  grootere en kleinere parken ge-
spaard, terwij l natuurlij k in ruime mate allerwege voor 
speelterreinen is gezorgd. 

Nadat wij  in een openlucht meeting vanwege de Com-

Afb . 15. . Norton Way. 

mittee een globale explicatie hadden gekregen, reden 
wij  eerst naar h l , een oud kasteel 
dat thans als hotel is ingericht en waar  wij  in die tra-
ditioneele omgeving een gezellige lunch vonden aange-
richt . 

e namiddag was gewijd aan verder  gedetailleerd be-
zoek, waarbij  wij  weder  telkens door  nieuwe oplossin-
gen werden verrast. e wijze waarop fabrieken en 
scholen hier  tot sieraad voor  de omgeving zijn gewor-
den, de breede, flink e schaal waarop alles is ingericht, 
de prettige aangename toon die overal heerschte, het 
was voor  ons een feest zooals wij  zelden in ons leven 
nog hadden bijgewoond. 

Uit de hierbij  gevoegde afbeeldingen moge men zich 
eenigermate een denkbeeld vormen van het hooge peil 
waarop de architectuur  in deze sprookjesstad staat, 
van de schoonheid, die alom op gelijke wijze daar  wordt 
verzorgd en waartusschen wij  geen enkele wanklank 
vermochten te ontdekken. 

n den laten namiddag had de vierde zittin g van het 
congres plaats in de openlucht, waarbij  de sympathieke 

. Ebenezer d de sluitrede hield. 
t is mij  hier  thans een behoefte dankbaar  dri e man-

nen te gedenken, die de zoo moeilijke leiding van dezen 
heerlijken tocht op zoo buitengewoon sympathieke en 
zoo uitstekende wijze hebben gevoerd. 
Allen waren dan ook unaniem in geestdrift voor  wat 
ons in die tien dagen was geboden, en ik ben overtuigd 

Afb . 16. . 

dat bij  alle congressisten de namen van Ewart C. Culpin, 
F. d en d C. Taylor  voor  immer in dank-
bare herinnering zullen blijven. Ewart Culpin, de -
rar y Secretary, de eigenlijke organisator  van den tocht, 
F. d de penningmeester, wiens zin voor  gezonden 
humor altij d en overal ..la note gaye"  op den voorgrond 
bracht en d C. Taylor  de eigenlijke secretaris, die 
zijn lang niet altij d gemakkelijke taak wist te vervullen 
met een entrain, wat niet weinig tot het schitterend 
succes heeft bijgedragen. t waardige drietal onze 
erkentelijk e hulde! 

s avonds was er  officieele receptie bij  de l -
tute of Britis h Architects, waar  een kleine tentoonstel-
ling in verband met het congres werd gehouden op welke 
tentoonstelling ook d een plaats was ingeruimd. 
Was hiermede het officieel programma afgewerkt, ik 
zou in veel opzichten te kort komen indien ik hier  niet 
gewag maakte van ons wedervaren op Zaterdag 19 Juli . 
Zooals hiervoor  reeds werd gememoreerd hadden wij 
dien dag een uitnoodiging van . t d tot een 
bezoek aan zijn buitengoed in . Nu is het Graaf-
schap t rond heel de omgeving van n mis-
schien wel het meest schilderachtige, en waar  onze 
tocht werd begunstigd door  het prachtigste weer  was 
dat een van die gelukkige dagen in 's menschen leven 
die men, Goddank, niet spoedig vergeet. 
Wi j  hadden eerst gelegenheid eenige cottages te bezoe-
ken, die voor  de werklieden der  tot het buitengoed be-
hoorende boerderijen waren gebouwd. t leek mij  dat 
hier  werkelij k veel was bereikt. Voor  betrekkelij k ge-
ringen prij s waren hier  de huizen ingericht op alleszins 
bevredigende wijze, terwij l hier  de ruimt e der  vertrek-
ken ook aan alle eischen beantwoordde. 
Na die bescheiden woningen zouden wij  nu eens een 
op ruimer voet ingericht huis gaan zien. t bleek 

l . Sollershot West. 

een achttiende eeuwsche vill a met groote luxe ingericht. 
Wi j  werden dadelijk naar  het park verzocht, het park 
met het heerlijk tapij t van geschoren gras en de eeuwen-
oude reusachtige cederboomen. 

e mise en page was waarlij k volkomen in orde. Vrien -
den en vriendinnen van onzen beminnelijken gastheer 
wachtten ons reeds onder  het lommerrij k geboomte, 
een even sierlijk e als elegante stoffage van die prach-
tige natuur  opleverend. 
Onder  een groote tent werd ons een schitterende lunch 
aangeboden, waarbij  men gelegenheid had het amicale 
karakter  van de gasten van den r d hoogelijk 
te apprecieeren. 
Na de lunch werd een tocht gemaakt over  de Estate waar-
bij  ook een bezoek gebracht werd aan de boerderijen. 
Bij  onze terugkomst was het ons een ware verrassing in 
het park de geheele bevolking van het nabijgelegen 
dorp aan te treffen, die daardoor  onzen gastheer  werd 
onthaald op allerlei met kwistige hand geboden ver-
snaperingen, terwij l een muziekcorps de feestelijke 
stemming nog kwam verhoogen. e muziek werd afge-
wisseld met komische voordrachten door  de vrienden 
van . d ten beste gegeven. e slotheer  gaf een 
gardenparty, en liet het dorpsvolk mede profiteeren. 

t was alsof wij  in de middeneeuwen waren ver-
plaatst; maar  hoe dan ook, het was verrukkelij k en 
te vroeg sloeg het uur  waarop wij  weer  naar n 
zouden terugkeeren. 
Naar . k ben nog eenige dagen achter  gebleven, 
ik kon er  niet van scheiden. t is toch in veel op-
zichten zulk een prachtige stad. Wel het meest trof mij 
weer  het ensemble bij  the s of Parliament. e 
schikking der  gebouwen, de ligging van het Parlements-
gebouw op koninklijk e wijze langs de Theems, de Abdij -
kerk en de Westminster , het is alles van een fraaie 
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schilderachtigheid, die misschien nergens op deze schaal 
wordt aangetroffen het is geen klassieke schikking, het 
is geen moderne als men wil is het middeneeuwsch, 
maar  het is bovenalles mooi, het is sierlijk . Charles 
Barr y heeft zijn parlementsgebouw gothisch gemaakt, 
ouderwetsch dus, stijlnamaak enz., maar  hij  heefter  het 
nationale stempel op gedrukt, hij  heeft er  een typisch 
Engelsch gebouw van gemaakt; en wat is van meer betee-
kenis voor  een Parlementsgebouw dan dat het typisch 
kenmerkend nationaal zij ! Juist dat kenmerkend natio-
nale is door  heel Engeland zoo merkwaardig tot op den 
huidigen dag volgehouden; geen gevaar  dat het interna-
tionalisme in de architectuur  in Engeland nog voet zal 
krijgen . t dak met de knik in de knieën en het omge-
keerde ijzerenpot-motief als toren bekroning zullen 
voorloopig in Engeland hun bewonderaars en nabou-
wers moeten missen. Engeland, en dat is het verfris-
schende van een verblij f daar  te lande, blijf t vooreerst 
zijn nationaal karakter  in de bouwkunst bewaren. En 
ook om die reden is ons dat land zoo dierbaar. 
Amsterdam Sept. 1914. 

. 
r  J . . 

m 

E  VA N S G BE-

! Zoo is dan gebeurd, wat door 
allen, die belang in kunst en kuituu r  stellen, 
werd gevreesd: dat naast de diepe ellende 

van den oorlog, naast de verwoesting van levens, 
landstreken, steden 'en dorpen ook het onherstelbaar 
verlies van cultuur - en kunstschatten door  het oorlogs-
geweld te betreuren zou zijn. e gedeeltelijke verwoes-
ting o.a. van , , t en vooral van 

n had reeds een algemeenen kreet van veront-
waardiging van de beschaafde menschheid doen op-
gaan. r  men vreesde nog erger  vandalisme, toen 
de s in hun zegevierenden opmarsen België 
verlieten en het Noorden van Frankrij k binnen vielen, 
om te strijden in de streek waar  de schoonste schep-
pingen van de onovertroffen Fransche gothiek zich 
bevinden in de plaatsen , Amiens, Beauvais, 
Chartres, , e.a. 

n hield zijn hart vast bij  de berichten dat s het 
middelpunt werd van hevige gevechten; dat de stad 
gebombardeerd werd, dat de kathedraal beschoten 
was . . . . 
Een hartgrondige verwensching van dit e op-
treden was de eerste ontboezeming. r  al te grif 
sprak men van ongehoorde barbaarschheid, van niets 
ontzienende vernielzucht. t blijk t echter, volgens 

e berichten, dat de Franschen zelf grootendeels 
schuld hebben aan het bombardement; ten eerste heb-
ben zij  door  sterke verschansingen s tot het hoofd-
standpunt van hun verdediging gemaakt; en ten tweede 
hebben zij  artilleri e dicht bij  de kathedraal opgesteld, 
terwij l zij  verder  de torens als goede verkenningspun-
ten gebruikten. t is nu niet mogelijk billij k te oor-
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deelen; eerst wanneer  objectief alle feiten 
gegeven worden, zal kunnen blijken , aan 
wie de schuld ligt. 

r  daarom is onze verontwaardiging over 
deze vernieling niet minder. "Want het zijn 
in de eerste plaats niet de s of de 
Franschen, die hier  misdreven hebben, maar 
het is de oorlog zelf, de gevloekte brute 
macht, die dood en verderf strooit, duizende 
levens verwoest en overal hevige ellende 
verspreidt. 

e kathedraal van s bijna verwoest! 
Volgens de laatste berichten is de kerk als 
bouwkundig geheel vri j  wel nog intakt geble-
ven, staan de torens er  nog, is alleen veel van 
het beeldhouwwerk der  gevels vernield en is 
het interieur  grootendeels uitgebrand en hier 
en daar  verwoest tengevolge van het aan-
houdend bombardement. 

r  deze beschadiging is al zóó ernstig, dat, 
al zou alles weer  -gerestaureerd"  worden, 
een groot deel van het oorspronkelijke en 
echte, en daarmede van het belangrijke van 
de kerk onherroepelijk verloren is. 

e bouw der  geweldige baseliek is begon-
nen in 1212 naar  het ontwerp van t de 
Coucy en voltooid in 1430. e aanleg ver-
toont het Fransche type: schip en dwars-
schip zijn 3 beukig, het koor  is 5 beukig, ter-
wij l het koor  een omgang en een rijk e kapel-
lenkrans heeft. 

e totale lengte inwendig is 139 ; het schip 
is breed 30 , het dwarsschip lang 49 , 
terwij l de gewelfhoogte 38 . bedraagt. Bijzonder  mooi 
zijn de gevels, en inde eerste plaats de bekende West-
gevel, met zijn 3 machtige en overrijk e portalen, zijn 
groot roosvenster  en zijn rijzig e torens, die nu . hoog 
zijn, waar  voorop vroeger  slanke spitsen stonden, die 
echter  zijn afgebrand; daarenboven stonden 
oorspronkelijk naast de dwarsschipgevels 
nog 4 torens, en was boven de kruising van 
langs- en dwarsschip een hooge torenspits 
aangebracht; deze 5 zijn bij  een brand in 
1481 vrijwe l geheel vernield. 

e architectuur  der  gevels sluit goed bij 
elkaar  aan, hoofdzakelijk tengevolge van de 
doorgaande ri j  van conterforten, bekroond 
door  hooge baldakijnen, waardoor  een een-
heid en harmonie ontstaat die men veelal bij 
de andere Fransche n mist. r 
staat tegenover, dat de koorontwikkelin g 
van buiten wat verbrokkeld is, zooals 
ook de Notre e in Parij s dat heeft, 
en ten achter  staat bij  het fraaie koor  van 
Amiens. 

Treffend is de rijkdo m van de Noord-, 
West- en Zuidgevel, die ondanks hun vele 
details (niet minder  dan 2300 beelden 
van engelen, heiligen, menschen en dieren 

e l van . 

versieren de gevels) toch harmonisch gecomponeerd zijn. 
t inwendig is grootsch en stemmend, zooals alle 

Fransche kathedralen zijn; een bijzonder  element, dat 
men vorstelijk zou kunnen noemen in tegenstelling met 
het sprookjesachtige van de kathedraal van Chartres, 

Beelden uit het linkerportaa l in den Westgevel van de l van . 
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geeft aan de geweldige, indrukwekkende ruimt e en zijn 

plechtige zuilen een bijzondere waarde. Zeer  jammer is 

het, dat de ramen in de zijbeuken geen gekleurd glas 

hebben; daar de ramen van het middenschip dit wel 

hebben, wordt de blik te veel naar de zijbeuken, dus in 

horizontalen zin getrokken, waardoor  het middenschip 

zijn overwegende, verheffende beteekenis eenigszins 

verliest. , 

n de kerk zelf bevindt zich een schat van kunstvoor-

werpen, beeldhouwwerk, snijwerk, glas in lood, enz. 

Vooral beroemd zijn eenige groote gobelins, die geluk-

kig gered blijken te zijn. 

Bovenstaande korte mededeelingen kunnen misschien 

vaag een beeld geven van de grootheid en de rijkdo m 

van deze e des Cathedrales", maar  zij  kunnen niet 

iets weergeven van den geest en van de grootschheid 

van dit bouwwerk, dat een van de allergrootste en 

meest bijzondere kunstwerken der  wereld is. 

t is de geest van een verrukkelijk e en vorstelijke 

Gothiek, steen geworden apotheose der  gelukzalige en 

jubelende middeleeuwsche extase. 

"Wij , die ons modern levensinzicht hebben, dat in menig 

opzicht ver  van de middeleeuwsche geloovigheid ver-

wijder d is, wij  worden bij  de beschouwing dezer  kathe-

draal diep ontroerd door dit ontzaglijk geloofsmo-

nument. 

Zeker, wanneer  men dezen Westgevel nuchter, ja zelfs 

redelijk bekijkt , kan men niet nalaten haar  bedenkelijk 

te vinden; zij  vertoont geen echte bouwkunst, geen 

kunst van bouwen, van stapelen, van samenstellen; zij 

vertoont geen rustige en harmonische uitdrukkin g der 

zwaartekracht, geen klassiek evenwicht. , 

zij  vertoont a jour  bewerkte, soms hangende steen, ijle, 

te ijl e steenen zuilen, een geheel open gewerkten gevel, 

een negeeren van de zwaartekracht, een verontstoffe-

lijkin g van de steenmaterie, een uitschietend, harts-

tochtelijk verticalisme in de geheele compositie. 

Zoo, met koelen en kritischen blik bekeken kan men 

eenigszins begrijpen, dat de , de klas-

siek voelenden, deze kunst Gothisch, d.w.z. barbaarsch 

noemden. 

r  wanneer  wij , langzaam aan, ondanks onze kritiek , 

onze bewondering voelen groeien, wanneer  wij , dich-

ter  bij  het bouwwerk gekomen, gevangen worden in de 

aesthetische macht van dit enorm bouwwerk met zijn 

groote bezieling, dan komt de ontroering over  ons heen. 

n verdwijn t alle kritie k en alle moderniteit; dan 

worden wij  opgenomen in de verrukkelijk e verheffing; 

in dat grandioos, naieve geloof, dat absoluut en juichend 

is in zijn volledige overgave en zijn vast vertrouwen; in 

die sublieme middeleeuwsche gelukzaligheid, waarvan 

de diep-ontroerende uitdrukkin g haar  hoogtepunt vindt 

in den zachten glimlach der  heiligen, die hun martel-

werktuigen in hun handen houden 

e kathedraal is een hoogste uiting van de middel-

eeuwsche ziel, die al het aardsche opofferde voor  het 

hemelsche, zelfs zóó, dat zij  de bouwkunst materie-loos 

maakte en tot een hemelsch gedicht in steen. 

e middeleeuwsche kunst is voor  goed voorbij  en 

alles wat daarna gemaakt werd is van anderen aard, 

omdat de menschen geest meer of minder  veranderde. 

r  juist daarom is het een allereerste plicht der 

menschheid dit monument van extatisch geloof, deze 

mijlpaal in de geschiedenis der  menschheid, voor  immer 

te behouden. 

m is een vernieling een onherstelbaar, ontzag-

lij k verlies, en is een restauratie, vooral van het beeld-

houwwerk, een zwakke en daardoor  valsche namaak 

van het echte. 

STAAT E G -
G ? 

e redactie van t Volk"  heeft zich deze vraag gesteld en 
heeft te dezer  zake in Amsterdam een onderzoek ingesteld. Zij 
geeft de volgende mededeelingen: 
Uit de door ons verzamelde inlichtingen blijkt , dat van een 
stilliggen der  verbetering van] de volkshuisvesting voorshands 
geen sprake is. 
Om te beginnen, gaan de woningbouwvereenigingen voort met 
het zetten van nieuwe blokken huizen. Aan het bouwen zijn: 

, 2 blokken; Alg. Woningbouwvereniging, Amsterdam 
Zuid , . Schaepman, 2 blokken.; Patrimonium, Amsterdamsch 
Bouwfonds, t Oosten, Onderwijzers-bouwvereeniging en Ei-
gen . 

Zij  bouwen te zamen 1047 woningen en 492 arbeiders zijn er aan 
werkzaam. 
Voorts is bij  den d ingediend de gewijzigde voordracht, be-
treffende e Arbeiderswoning", waarvoor het k reeds het 
voorschot en de jaarlijksch e bijdrage voor  dekking van het te-
kort heeft toegezegd. Zoodra de gewijzigde voordracht door  den 

d is goedgekeurd en dat zal vermoedelijk binnen 14 dagen 
het geval zijn — wordt binnen zeer  korten tij d met den bouw 
begonnen, want alles is er  voor  gereed, tot de bestekken toe. 

n worden 542 woningen gezet voor  f 1.135.000. 
Voorts is reeds voor  het uitbreken van den oorlog door  den d 
besloten aan het k een voorschot te vragen van f 1.128.000 ten 
behoeve der  bouwvereenigingen t Oosten", t Westen"  en 
„Patrimonium" , voor  het zetten van 412 woningen. Zoodra de re-
geering deze voorschotten heeft verleend, kan het bouwen aan-
vangen. Van gemeentewege is reeds eenige weken geleden er  bij 
de g op aangedrongen, om met het oog op het belang 
van het scheppen dezer  volkomen produktieve werkgelegenheid 
in de bouwvakken, deze voorschotten - die gevraagd zijn toen 
de verhoogde rentestandaard nog niet gold te verleenen. 
Ten slotte is nog bij  het k aangevraagd uitbreidin g der  voor-
schotten aan -Eigen "  en de Algemeene Bouwvereeniging 
tot een totaal-bedrag van f 90.000. 

j  zal het wel niet blijven. Want als wij  wel zijn ingelicht, 
dan is het preae-advies op het voorstel der sociaal-democratische 

e tot het bouwen van 2000 woningen van gemeente-
wege gereed gekomen en door  Burgemeester  en Wethouders 
bereids principieel goedgekeurd. t adviseert tot het bouwen, 
meest van gemeentewege, van een groot aantal woningen die 
verhuurd zullen worden tegen prijzen die vallen binnen het be-
reik van arbeidersbeurzen. Naarmate die woningen gereed ko-
men, kunnen dan krottenbuurten worden ontruimd. t preae-
advies zal waarschijnlij k binnen een paar  weken bij  den d 
worden ingediend 
Wordt de voordracht ook door den d in principe goed-
gekeurd, dan kunnen voor  en na voorstellen worden gedaan tot 
broksgewijze uitvoering. Ook hier  zal veel afhangen van de hou-
ding die de regeering zal aannemen ten opzichte van de uitvoe-
rin g der  Woningwet. Blijf t zij  bij  haar  voornemen om die uitvoe-
rin g niet al te zeer  te remmen, dan zullen plan en verwezenlij-
king niet al te ver  van elkaar  verwijderd worden. 
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 : . e crisis en de particulier e 
architecten. . e Schweer bey der 
Becke Stichting te , architect C . B. Posthumus s 

e opleiding van den Architect behoort uitsluitend te ge-
schieden aan de Technische . 

. 

e crisis en de particulier e architecten. e 4 bouwkundige 
Vereenigingen hebben het volgende adres ingediend: 

Aan 
Hunne  de  van Binnenlandsche Zaken, 
Builenlandsche Zaken, Justitie, Waterstaat,
Handel en Nijverheid, Oorlog,

e vier  bouwkundige Vereenigingen, te weten: 
de j  tot Bevordering der  Bouwkunst, te Amsterdam, 
het Genootsehap „Architectur a et Amicitia" , te Amsterdam, 
de Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap", te m 
en de Bond van Nederlandsche Architecten, te Amsterdam, 
overwegende welke middelen kunnen worden aangewend tot 
het bevorderen van de bouwbedrij  vigheid in ons land onder de 
huidige omstandigheden, nemen de vrijhei d Uwe Excellentie er 
op te wijzen dat, waar de g en de Gemeente voorgaan 
in het daadwerkelijk bevorderen van die bouwbedrijvigheid 
door  verschillende middelen, — o.a. door het verleenen van 
bouwcredieten, middelen die den vakarbeiders zeer  ten goede 
zullen komen — ook de .belangen van de particulier e architecten 
in het oog dienen te worden gehouden, vooral daar  hiermede 
samenhangen de belangen van de groote groep medewerkers 
van den architect, de teekenaars en opzichters. 

e vier  bouwkundige Vereenigingen voornoemd meenen, dat de 
Overheid hierin zeer  veel kan medewerken door, waar  bij  haar 
het plan bestaat vele openbare werken te doen uitvoeren (zoo-
als bijv . aan de . waar s e Burger-
scholen, Ziekenhuizen. n enz. ten be-
drage van enkele millioenen worden aanbesteed) eenige dier 
openbare werken in opdracht te geven aan particulier e archi-
tecten, opdat niet al het werk zich in de x op-
hoopt, in verband waarmede uitbreidin g van het corps ambte-
naren wordt voorgesteld. 

! $ 
Buiten de huidige crisis om hebben reeds vroeger  de vier  bouw-
kundige Vereenigingen voornoemd in haar  adres van Juni 1912 
(waarvan hierbij  afschrift gaat) de wenschelijkheid betoogd, dat 
door de Overheid voor de belangrijke bouwwerken (gelijk in 
het buitenland meer en meer  regel wordt) gebruik worde ge-
maakt van de kennis en het talent der  ervaren particulier e bouw-
meesters, die bij  de weinige werkelij k monumentale bouwwer-
ken in ons land, niet in de gelegenheid worden gesteld hun kun-
nen in die mate te ontplooien als nuttig en noodig is voor de ver-
heffing der  achitectuur, een kunst die in waarheid de uitdruk -
king is van het gemeenschapsleven. 

e vier  bouwkundige Vereenigingen voornoemd verzoeken 
daarom Uwe Excellentie met verschuldigden eerbied, doch met 
ernst, een zoodanige beslissing te willen nemen, dat de particu-
liere architecten — en met hen hun personeel — deel kunnen 
hebben in de belangrijke bouwwerken, die van e 
tot stand komen. 

26 September  1914. t Welk doende, enz. 

Voor het Hoofdbestuur der  tot bevordering der 
Bouwkunst: 

A.  G.Bzn., Voorzitter. J. , Secretaris. 

Voor het Genootschap ..Architectura et Amicitia": 

P A U  J. E , Voorzitter. G. F . A , Waarn. 

Secretaris. 

Voorde Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap": 

P. G , Voorzitter. G . DlEHL , Secretaris. 

Voor den Bond van Nederlandsche Architecten : 

Jos Th. J. , Voorz. JA N E , Secretaris. 

. Afschrif t adres Juni 1912. 

Aan 

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. 

Hunne  de  van Binnenlandsche Zaken, 
Builenlandsche Zaken, Justitie, Waterstaat.  Han-
del en Nijverheid. Oorlog,

Geven met verschuldigden eerbied te kennen, 
de j  tot Bevordering der  Bouwkunst te Amsterdam, 
het Genootschap „Architectur a et Amicitia "  te Amsterdam, 
de Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap"  te , 
en de Bond van Nederlandsche Architecten te Amsterdam. 
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Schweer  bey der  Becke Stichting. Schaal 1 op 600. 

dat zij, in verband niet 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 archi-
tectonische 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 
meestal gelegen op voorname punten in stad of land, zijn zij  van 
overwegende 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 bouw-
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werken zal ontwerpen en de uitvoering ervan zal leiden, des te 
zwaarder  rust deze verplichting op de overheid, die in dezen 
werkelij k eene roeping te vervullen heeft en geen middelen on-
gebruikt 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 in hooge mate 
belemmerend voor  eene gezonde en alzijdige ontwikkeling van 
de Nederlandsche bouwkunst, dat voor  hare meest monumentale 
uitingen voortdurend en stelselmatig ongebruikt worden gelaten 
de vele niet ambtelijke architectonische krachten in den lande, 
wier  werken en streven getuigen, dat onder  hen gevonden wor-
den de dragers der  beginselen, die eene juiste en harmonische 
ontwikkelin g der  moderne bouwkunst kunnen waarborgen. 

ia ti TTT 
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Schweer  bey der  Becke Stichting. Gedeelten van de gevels. Schaal 1 op 300. Architect C. B. Posthumus . 

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 uitge-
schreven. 

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 g 
te Amsterdam, de Schouwburg te , het -
bouw te Berlijn , het Parlementsgebouw te , het Gebouw 
van de County Council te , het s van Weenen. 
het Parlementsgebouw te Buda-Pest, de n der  ver-
schillende Amerikaansche Staten, de Grand-Opéra te Parijs, de 
nieuwe Opera te Berlijn , Schouwburgen te Frankfort , Stuttgart, 

, . Academie van Beeldende  en k 
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Schweer bey der  Becke Stichting. Gedeelten van den Plattegrond. Schaal 1 op 300. Architect C. B. Posthumes . 

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 krachti g 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.  G.Bzn., 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. VA N , Secretaris. 

Amsterdam, 
d u a _ Juni 1912. , 

. 

E  BEY E 
B G TE ) £ 

p een terrein aan den landelijken weg, welke 

van het station n naar n 

leidt, is voor  de e der  Ned. -

de Gemeente van Amsterdam, ingevolge een 

*) Naar  aanleiding van de prijsvraag der  gemeente m 
voor een Verzorgingshuis aldaar, viel onze aandacht op boven-
genoemde stichting, gebouwd door den heer  C. B Posthumus 

, die zoo welwillend was, op ons verzoek, eene beschrij-
ving ervan met afbeeldingen ter  reproductie af te staan. e . 

erflatin g van het belangstellend Gemeentelid, wiens 

naam de Stichting draagt, een vriendelij k woningen-

complex voor  ouden van dagen gebouwd. 

Al s eischvoor  deze stichting was gesteld, dat zij  moest 

bestaan uit een vierkant gebouw, bevattende minstens 

30 afzonderlijke woningen voor  een echtpaar  zonder 

inwonende kinderen. 

e woning moest hebben: een zitkamer, een slaap-

kamer en een keukentje, en het gebouw moest verder 

bevatten: een kamer voor  het Bestuur  en een zaal voor 

de godsdienstoefeningen. 

r  de landelijke omgeving van het terrein het bou-

wen van een vierkant, gesloten gebouw ongewenscht 

maakte, is de eisch .een vierkant gebouw"  uitgewerkt 

in den vorm van een gebouw rondom een groot open 

plein. 

e woning is toegankelijk uitsluitend van af dit 

binnenplein, en dit plein zelf is met een hekwerk afge-

sloten van het open voorplein, zoodat het geheel thans 

een indru k van vriendelijkheid geeft, hetwelk nooit 

ware te bereiken geweest, indien de woningen in een 

vierkant , gesloten gebouw waren bijeengebracht. 

Al s centrum van de geheele stichting is het kerkzaaltj e 

in het hart van het terrein gelegen, en daarom heen 

zijn de woningen gegroepeerd. 

e indeeling van het geheel is overigens eenvoudig en 

uit de teekeningen voldoende te zien. Er is een ruimt e 

in den rechterhoek achter, inwendig nog niet voltooid, 

bestemd voor  een ziekenafdeeling. e zal later  wor-

den ingericht. 

n den linkerhoek achter  is een werkplaats en de ruimt e 

voor  de watervoorziening met motor  en pomp en lucht-
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ketels. e installatie is geleverd door  de firm a Pruij s 

te Apeldoorn en voorziet alle woningen en het terrein 

van water, terwij l op verschillende plaatsen brandkra -

nen zijn aangebracht. 

e verlichtin g geschiedt met gas, hetwelk geleverd 

wordt door  de gasfabriek van . 

e tuinaanleg, welke niet weinig bijdraagt tot verhoo-

ging van het aspect van de geheele stichting, is uitge-

voerd volgens de plannen en onder  leiding van den heer 

. Tersteeg, tuin-architect te Naarden. 

e bouw werd aangenomen door  den heer  J. Boerman, 

Aannemer te , die zich tot mijn volle tevreden-

heid van zijn taak kweet en het gebouw onder  de leiding 

van den heer  Ambagtsheer  als hoofdopzichter, degelijk 

en goed uitvoerde. 

e aanneemsom van het gebouw bedroeg ongeveer 

/ 120.000, waarin begrepen het geheele complex gereed 

afgewerkt, met een vri j  belangrijke ophooging van het 

bouwterrein, hetwelk ongeveer  1 . onder  en rondom 

het bebouwde, met inbegrip van het binnenplein en het 

geheele voorterrein, moest worden opgehoogd. 

Gas- en watervoorziening en tuinaanleg waren niet in 

de aanneemsom begrepen. S . 

E G VAN N T BE-
T  T E N 

AA N E E . 
, uitgesproken door  J. A. G. VA N  STEU  B. . bij  de aan-

vaarding van het ambt van Buitengewoon r aan de 
Technische l te t op 25 September  1914. 

 Heeren Curatoren.  en Assessoren, 
Hoogleeraren,  Assistenten en Studenten derTech-
nische Hoogeschool en gij allen.  en Heeren, die deze 
bijeenkomst wel met uwe tegenwoordigheid wilt vereeren. 

Zeer geachte toehoorderessen en toehoorders. 
Er is in de laatste jaren in ons land in enkele kringen een zekere 
tendenz merkbaar, om de studie van den aankomenden Neder-
landschen architect in andere banen te leiden, om die studie ge-
heel of gedeeltelijk te onttrekken aan de Technische -
school en ze op te nemen in het leerplan van een inrichtin g van 

r , die geen of weinig verband houdt met 
de techniek en die zich hoofdzakelijk richt naar  een opleiding 
in artistieken zien. 

s een enkele maal is in courant of tijdschrif t een lans voor 
deze richtin g gebroken en het schijnt dat er  in den lande velen 
zijn, die, om verschillende redenen, zich voelen aangetrokken 
tot het denkbeeld, om door  ingrijpende hervorming op het ge-
bied van het r , ook de opleiding van onze 
Nederlandsche architecten binnen dit gebied te trekken. 

n zal zeker  elke ernstige poging toejuichen om de oplei-
ding van den architect zoo goed mogelijk te doen zijn. het is 
echter  de vraag of een wijziging in de hierboven aangegeven 
richting , aan de Nederlandsche Bouwkunst in het algemeen en 
aan hare beoefenaren in het bijzonder, zoude ten goede komen. 
Voor  mij  staat het vast. dat deze stap een zoude zijn in vol-
komen verkeerde richting , omdat de opleiding van den archi-
tect in al zijn geledingen behoort te zijn aan de Technische 

. niet alleen uit traditie , maar  voornamelijk omdat 
de bouwkunst van onzen tij d zich beweegt langs ontwikkelings-
lijnen, die een andere opleiding ondenkbaar  maken. 
Elke opleiding toch, voor  welk vak ook. die niet gegrond is op 
den natuurlijken , zich in den loop der  jaren teekenenden ontwik-
kelingsgang van dat vak, is gedoemd te mislukken en vooral is dit 
het geval waar  het een vakgeldt.dat zoo diep ingrijp t in het maat-
schappelijk leven als de bouwkunst en dat van hare beoefenaren 
eischt, een zich volledig overgeven met hunne geheele persoon-
lijkheid , met al hun kennis en wetenschap, met al hun gevoel en 
met al hun kracht. 

Op breeden aesthetischen en technischen grondslag moet die 
opleiding worden opgebouwd, tweegrondslagenoogenschijnlijk 
zoo verschillend, maar  voor  hem die de stroomingen der  laatste 
jaren met eenige aandacht heeft gevolgd, toch zoo van denzelf-
den zin en onscheidbaar. Alleen de Technische l is 
in staat dien dubbelen grondslag tot een vast en ondeelbaar ge-
heel te maken en de opleiding van den Nederlandschen architect 
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daarop te bouwen als een monument van waarachtige waarde. 
Om U dit aan te toonen, moet ik trachten de oorzaken op te 
sporen, die geleid hebben tot de richting , waarin zich thans de 
Bouwkunst beweegt. 

..Baukunst ist erstarrte , die Stimmung die von der  Bau-
„kuns t ausgeht, komt dem Effect der k nahe". t bekende 
woord van Goethe brengt ons tot de waardeering van architec-
tuur  als van een bijzonderen vorm, in welken de rhythmus op 
ons inwerkt , van rhythmische harmonieën in een vast materiaal. 

e is zeker  het innerlij k wezen der  Bouwkunst het beste 
verklaard . Onbewust werkt de heilige macht van stemming en 
harmonie, die in de waarachtige monumenten onzer  Bouwkunst 
door  hare beoefenaren is neergelegd, op den mensch in en hare 
werking is daarom zoo sterk, omdat wij  die werking niet dadelijk 
kunnen verklaren. t is het diepe geheim der  Bouwkunst en 
slechts aan enkele bevoorrechten wordt dat diepe geheim ont-
sluierd. e is ook vastgesteld, dat Bouwkunst niet is een 
louter  willekeurig middel tot kunstgenot, maar  een machtige 
stuwkracht in de geheele cultuur , en in dat licht beschouwd kan 
er  liet genoeg gedaan worden om de Bouwkunst te verheffen 
en haar  weder  op de plaats te stellen, die haar  van rechtswege 
toekomt. 

Celui qui, le premier  dans 1'histoire, a tenté 
r  le granit dans la splendeur  des lignes 

Bien qu'inconnu de nous, est parmis les plus dignes 
e ceux. que le temps légue a 1'immortalit é ! 

t woord van Armand Sylvestre spreekt boekdeelen. 
Wanneer  wij  de geschiedenis der  Bouwkunst in haar  groote 
lijnen nagaan, blijk t telkens en telkens weder  van welken groo-
ten invloed die kunst op de j  is geweest en hoe om-
gekeerd de maatschappelijke, staatkundige en oeconomische 
verhoudingen hun invloed op de Bouwkunst hebben doen gel-
den, hoe de groote tijdperken van beschaving ook op de Bouw-
kunst hun stempel drukten, en hoe elke verandering in den toe-
stand der  volken zich in de Bouwkunst uitte, voor  het nageslacht 
een duidelijker  beeld van den tij d achterlatende dan welke 
andere kunst ook vermocht te geven. 

Elk bouwkundig monument toch vertegenwoordigt de grootste 
en belangrijkste poging van den mensch om iets te scheppen, 
onafhankelijk van eenig voorbeeld wat hem de omringende 
natuur  geeft en naarmate de stemming hooger  is, wordt een 
hooger  peil bereikt. 
Zoo vinden wij  in de monumenten der  Bouwkunst dri e groote 
vloedgolven van de beschaving opgeteekend, tijdperken , waarin 
de geestelijke strooming ook in de Bouwkunst tot sterke uiting 
kwam, waarin de behandeling van den vorm, de keuze en toe-
passing van het materiaal en de wijze van constructie tot een 
grootere volmaaktheid kwamen dan in eenig ander  tijdperk . 
n het eerste tijdperk , dat der  Grieken van omstreeks 500 j . v. C , 

vinden wij  een stelsel van de uiterste volkomenheid, geen detail 
wat niet medewerkt in verband met zijn functie en tevens tot 
bereiking van een groot en grootsch geheel. Alles wat aan deze 
periode voorafging, kan beschouwd worden als een voorberei-
ding tot de volmaakte Grieksche kunst. Zelfs de Egyptische tem-
pel, zooveel grooter  van afmeting en met zijn zuilenhallen en 
voorterreinen een omvangrijker  bouwwerk dan de Grieksche 
tempel, mist de verfijnin g en de juiste verhoudingen die de 
Grieksche tempel door  alle eeuwen heen tot een voorbeeld van 
welbegrepen, logische, eenvoudige en lijn e architectuur  heeft 
doen zijn. n het Parthenon is wel het hoogste bereikt, wat daar 
te geven was, hoewel tal van monumenten uit denzelfden tij d de 
illustrati e geven van eene hooge beschaving en in vele gevallen 
van niet veel minder  belang zijn te achten. 

t onnavolgbare meesterschap in ontwerp, materiaalbehande-
ling en uitvoering is hier  een systeem opgebouwd van volkomen 
harmonie en evenwicht, gebaseerd op de eenvoudigste van alle 
constructiemethodes, n.1. balken gedragen door  zuilen, waar-
door  elke moeilijkheid werd ondervangen en slechts een lood-
rechten druk werd verkregen. 

e tweede periode is in zijn besten vorm vertegenwoordigd 
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door  Aya Sofia te Constantinopel en wel hoofdzakelijk wat het 
interieur  betreft, zeker  één van de schitterendste uitingen der 
Bouwkunst. n tegenstelling met den Griekschen architraaf bouw 
is het geheele systeem gebaseerd op den centralen koepel en 
doorgevoerd tot zijn uiterste consequenties op een wijze als 
nóch daarvoor, nóch daarna ooit is gedaan. 
Wel hebben de n reeds den koepel gekend en zelfs in 
verschillende van hun bouwwerken met meesterschap toege-
past, maar  de e koepel is niet met den Byzantijnschen 
te vergelijken. Zij  gaan uit van verschillende beginselen. t 

e systeem is de koepel op een cirkelvormigen platte-
grond, de Byzantijnsche koepel overdekt een kwadraatvormige 
ruimte. n dit licht beschouwd krijgen de overblijfselen van de 
bouwkunst der  Sassanieden hun historische beteekenis. Niet in 

ë maar  in ë en Per  zië moeten wij  de voorloopers 
zoeken der  Byzantijnsche kunst die in de Aya Sofia tot zijn ge-
weldigste uiting kwam. 

t derde tijdper k is zonder  twijfe l dat van de Gothiek der  13e 
en 14e eeuw, een tijdper k van groote beroering op maatschap-
pelijk en geestelijk gebied door  geheel Westelijk Europa, waarin 
de Germaansche volken op het wereldtooneel de hoofdrol gingen 
spelen. Wij  kunnen niet één bepaald bouwwerk aanwijzen, dat 
in al zijn onderdeden een juiste en volkomen afspiegeling geeft 
van het tijdperk , de Gothische bouwkunst moet in haar  geheelen 
omvang en als één geheel worden beschouwd, elk monument is 
volkomen in één of meer  van zijn onderdeden, geen enkel is 
zonder  fout. e geest der  middeneeuwen was te rusteloos, de 
tij d te vol beroering dan dat eenig bouwmeester  zich kon zetten 
aan de volle bestudeering van het geheel en van elk zijner  deelen 
zooals de Grieken dat gedaan hebben, maar  het systeem van ge-
welven, hun zijdelingschen druk op de contraforten overbren-
gend, is van een uiterste volmaaktheid, waarbij  ten slotte alles 
is weggelaten wat niet behoorde of kon medewerken tot volma-
king van het systeem. John n zegt van de Gothiek onder 
meer: ..Er  is niet zulk een hoogmoedige bouwstijl, als die schijn-
„baar eenvoudige, die slechts door  weinige, duidelijke, forsche 
„lijne n wil behagen, waarmee hij  aanduiden wil , dat, nu hij  zoo 
„weini g geeft, al wat hij  geeft volmaakt is. j  versmaadt het. 
„zoowel door  de veelzijdigheid als door  de bekoorlijkheid zijner 
„vormen , ons oordeel moeilijk te maken of wel onzen smaak op 
„een dwaalspoor  te brengen,"  en van den Gothischen bouw-
meester  sprekende zegt hij : „E n zou hij , die een vlekkelooze 
„schoonheid over  het heelal, over  onmetelijke landouwen van 
„bloemen en bloesem voor  zich uitgespreid zag, kari g zijn met 
„eenige steenen, voor  zijn armzaligen en onvolmaakten arbeid 
„benoodigd? Zij n levensjaren hadden hunnen loop volbracht, 
„alvoren s zijn taak was vervuld, maar  het eene geslacht volgde 
„het andere op en iedere generatie was met nimmer kwijnende 
„geestdrif t bezield. e e vel was ten laatste bedolven onder 
„het weelderig sierwerk, als een rots te midden van het struik -
gewas en hoogopgaand geboomte van het woud." 

Wij  zien dus in den loop der  eeuwen dri e stelsels, den architraaf -
bouw der  Grieken, den centralen koepelbouw der  Byzantijnen 
en den gewelfbouw van de middeneeuwen zich ontwikkelen, in 
één of meerdere monumenten tot hun hoogste uiting komen en 
daarna weder  verdwijnen, echter  niet zonder  in meerdere of 
mindere mate hun spoor  achter  te laten en hun stempel te druk -
ken op de werken van na hen komende geslachten. 
En tusschen deze hoogstaande uitingen der  bouwkunst vinden 
wij  jaren, soms eeuwenlange tusschentijdperken van rust, van 
teruggang, van woeling en van strijd , van gebrek aan alle ele-
menten, die vorming kunnen geven aan de beoefening der  Bouw-
kunst, maar  daarnaast ook tijden van jeugdige frissche gedach-
ten, tijden van vooruitgang vol levenslust en levensvreugde, die 
de voorbereiding zijn van deze verheven scheppingen van den 
menschelijken geest. 

f Wordt vervolgd). 
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: . e crisis en de Bouwk. Op-
zichters en Teekenaars. . e oplei-
ding van den Architect behoort uitsluitend te geschieden aan de 
Technische , doorJ.A. G. van der  Steur. B. l. Ver-
volg. Boek- en Plaatwerken. . Berichten. 

. 
e crisis en de Bouwkundige Opzichters en Teekenaars. 

r  den Algeni. Ned. Opz. en Teek. Bond is het volgende adres 
ingediend: 

's-Gravenhage, 6 October  1914. 
Aan Hunne  de  van: Binnenlandsche Za-

ken ; Buitenlandse/ie Zaken; Justitie; Waterstaat;
Handel en Nijverheid; Oorlog;

Excellentie! 

Geven met verschuldigden eerbied te kennen, ondergeteeken-
den: . Vrijenhoek en C. W. J. de Jongh, respectievelijk waar-
nemend Voorzitter  enSecretaris van en handelende namens den 
Algemeenen Nederlandschen Opzichters- en Teekenaarsbond, 
laatstelijk goedgekeurd bij k Besluit van 7 Januari 1910, 
No. 46 en gevestigd te 's-Gravenhage ; 
dat zij. mede in aanmerking nemende de groote werkeloosheid 
onder  de bouwkundige opzichters en tuekenaars ten gevolge 
van den oorlogstoestand, hunne volle sympathie hechten aan 
het adres met bijlage d.d. 26 September  1914 aan Uwe Excellen-
tie gezonden door  de vier  bouwkundige vereenigingen te weten: 
de j  tot Bevordering der  Bouwkunst, te Amsterdam, 
het Genootschap „Architectur a et Amicitia" , te Amsterdam, 
de Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap", te m en 
den Bond van Nederlandsche Architecten, te Amsterdam, 
betreffende het bevorderen der  bouwbedrijvigheid onder  de 
huidige omstandigheden door  eenige der  openbare werken, 
waartoe de Overheid besloot te doen uitvoeren, in opdracht te 
geven aan particulier e Architecten; 
reilen waarom zij  Uwe Excellentie met verschuldigden eerbied, 
doch met den meesten aandrang verzoeken, eene beslissing te 
willen nemen overeenkomstig het verzoek der  bovengenoemde 
bouwkundige vereenigingen. 

k doende, enz. 
Namens den Alg. Nederl. Opzichters- en Teekenaarsbond : 

. , waarn. Voorzitter, 
C. J. W. E , Secretaris. 

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

. 
E G VA N N T BE-

T  T E N 
AA N E E . 

, uitgesproken door  J. A. G. VA N  STEU  B. . bij  de aan-
vaarding van het ambt van Buitengewoon r  aan de 
Technische l te t op 25 September  1914. 

(Vervolg van blz. 462.) 
at hebben ons nu de eeuwen na de 13e en 14e eeuw-
sche Gothiek gebracht ? Wat heeft na Amiens. Beau-
vais, , Chartres, Parijs, . om van de -
sche en Engelsch» Gothiek niet te spreken, de Bouw-

kunst ons als groote uiting gegeven welke, zij  het dan ook in 
anderen vorm, op ander  systeem gebouwd, zoowel in aestheti-
schen als in technischen zin is gelijkte stellen met de monumen-
ten die één der  dri e groote voorafgaande tijdperken ons hebben 
nagelaten ? 

En beschaamd moeten wij  erkennen dat dat kunstwerk nog 
moet worden geboren, dat wij  naast het Parthenon, naast Aya 
Sofia, naast de Fransche kathedralen geen bouwwerk kunnen 
stellen dat de resultante is van groote geweldige strconiingen in 
de gelederen der  beoefenaren van de bouwkunst. Een oogen-
blik scheen alsof, na den blakenden geloofsijver  waaraan de ge-
wijde kunst haar  scheppingskracht dankte, in de 15e eeuw in het 
Zuiden een nieuwe kunst zou worden geboren. n , dat 
nooit sterk onder  den invloed der  Gothiek heeft gestaan, her-
leefde de studie der  klassieken en het e doordrong 
alle geesten. Vorsten en edelen stelden er  hooge eer  in de lette-
ren, kunsten en wetenschappen onder  hunne machtige bescher-
ming te nemen en te toonen dat zij  door  fijn e beschaving de 
hooge plaats waardig waren die zij  in de maatschappij  bekleed-
den. Ook de vorsten der  kerk bevoordeelden de nieuwe richtin g 
in vele opzichten. Zoo kon de , onder  hooge en in-
vloedrijk e bescherming haar  intrede doen ook in de Bouwkunst, 
maar  tot eene nieuwe uiting van frissche beginselen kon zij  het 
niet brengen. 

t die e deed mede haar  intrede in de toenmalige 
maatschappij  eene neiging tot formuleeren en systematisceren. 
Welk veld van wetenschap ook werd betreden, overal stuitte 
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men op eene serie voorschriften waaraan de beoefenaar  zich 
had te onderwerpen. e verdienste van den geleerde of kunste-
naar  was des te grooter  naarmate hij  zich meer  uitsluitend aan 
die regelen had gehouden, het was alsof, zooals n het zoo 
juist zegt: ..de universeele geest der  wereld zich uitsluitend met 
..de studie der  verbodsbepalingen onledig hield. Van strand tot 
..strand vernam men het hameren eener  groote ketensmederij. 

e doctoren aller n en Wetenschappen waren dagelijks 
..in de weer  nieuwe soorten van kooien en boeien uit te denken ; 
..zij  droegen, instede van professorale toga's, pantserhemden, 
..die minder  ten doel hadden het wapen van den tegenstander 
..te doen afstuiten, dan wel den vrijen gang van den drager  te be-
„lemmeren. All e handelingen, gedachten en werken der  mensch-
..heid: dichtkunst, schilderkunst, architectuur  en wijsbegeerte 
..werden tot een soort van rammelende ketendans verlaagd". 
Wat het gevolg was laat zich lichtelij k vermoeden. 
Voor  de Bouwkunst worden met behulp van Vitruviu s „d e vij f 
bouworden"  vastgesteld; de recepten daarvan worden tot in 
onderdeden nauwkeurig beschreven en het ontwerpen wordt 
verlaagd tot de kennis van formules, die volkomen juist aan-
gaven wat ..schoon''  was, maar  met de grootsche scheppingen is 
het gedaan. 

k ben overtuigd, dat geen uwer  mij  zal verdenken dat ik de 
waarde en het gewicht van voorgeschreven regels onderschat, 
maar  wanneer  aan systeem, regel en voorschrift de grootste aan-
dacht wordt geschonken, wanneer deze hulpmiddelen als het 
eenig ware beginsel naar  den voorgrond worden geschoven, 
wordt de waarde van den ..kunstenaar  bij  de Gratie Gods"  mis-
kend, den kunstenaar  die uit innigen aandrang zijn kunstwerk 
opbouwt naar  zijn wil , en volgens de eeuwige wetten van den 
scheppenden geest, die voor  hem als vanzelf sprekend zijn, en 
niet behoeven te worden vastgelegd in een Vignole de poche 
centesimal, want het is de letter  die doodt en slechts de geest 
maakt levend. En zoo, niettegenstaande alle formules en alle 
recepten er  toch een Pieterskerk wordt gebouwd, zoo toch -
brandt zijn penseel in gloeiende kleurenpracht doopt om de 
Nachtwacht te schilderen, zoo niettegenstaande de wetten van 
het drama de literatuur  toch op tooneelwerken van den eersten 
rang kan bogen, dan bewijst dit alleen dat er  door  alle tijden 
heen kunstenaars zijn geweest bij  de Gratie Gods dat die kunste-
naars zich niet binden aan de doode letter, dat hun levende geest 
spot met afgepaste en systematisch gerangschikte elementen, dat 
geen formules en geen wil dan die hijzelf als de juiste erkent, 
hem in zijn scheppingskracht kan belemmeren. 

r  de groote drang kwam niet als bij  de Grieken, de Byzantij-
nen of de middeneeuwers uit een nieuw en groot beginsel, en zoo 
zijn al die kunstperioden, die wij  gewoonlijk betitelen als de -
naissance, de Barock, , . k XV  en Em-
pire, hoe decoratief en hoe vol vernuft en vinding zij  ook mogen 
zijn. hoezeer  hare werken zich onderscheiden door  rijkdo m van 
aanleg, materiaal en vergevorderde techniek, vastgelegd als zij 
zijn aan formule, systeem of mode, slechts te beschouwen als 
mijlpalen langs den weg, dien de Bouwkunst in den loop der 
eeuwen heeft afgelegd, niet als merksteenen, die den nieuw te 
volgen weg duidelij k en klaar  afbakenen. 

t is het e dat; 

e Geest, die 't brood dat zielen voedt, 
n steen of gif verandren doet. 

Wat moet uit dat alles worden ? s de tij d voor  een nieuwe vloed-
golf, die de Bouwkunst weder  tot groote hoogte zal opheffen, 
voorbij  ? Zij n wij  in een dalende lijnmet enkele verheffingen van 
weinig beteekenis voor  het algemeen verloop, of daagt in het ver-
schiet het licht van een nieuwen dag ? Om dit vast te stellen moe-
ten wij  teruggaan tot het einde der  18e eeuw en de ruim honderd 
jaren, die achter  ons liggen, met meerdere aandacht beschouwen. 

e zeventiende en achttiende eeuw was de glorietij d der  vor-
sten, de kunstenaars leefden bij  de gratie van hun landsheer  en 
de adel, opgevoed in de schaduw van het vorstelijk hof, volgde 
het voorbeeld van hun heerscher. Want heerschers warende 
toenmalige vorsten in den vollen zin van het woord toen na de 
vijftiend e eeuw de invloed der  kerk begon te verminderen en 

ook de steden die tot dien tij d met den vorst om de heerschappij 
hadden gestreden, hun macht zagen afnemen om plaats te maken 
voor  de absolute vorstenheerschappij. En om den persoon van 
den heerscher  vormde zich een prachtlievend gezelschap van 
hovelingen en beambten, dat er  steeds meer  en meer  op uit was, 
om naar  buiten te getuigen van de macht van den vorst, daar-
door  hun eigen aanzien verhoogende. Grooter  en monumentaler 
worden de bouwwerken, rijke r  en weelderiger  wordt de inrich -

ting van zalen en woonvertrekken, kostbaarder  wordt de klee-
ding, talrijke r  het aantal der  kunstvoorwerpen en met steeds 
meer  en verfijnder  luxe omgaven zich de grooten der  aarde. 

e behoefte aan meerdere vertrekken en zalen voor  ceremoniën 
en ontvangsten, leidde tot bouwwerken van zulk een omvang en 
zulk een pracht, dat ze alle vroegere perioden in de schaduw 
stelde en het Fransche koningshof, dat sedert het midden der 
16e eeuw een leidende plaats in de cultuurbeweging innam, heeft 
die plaats tot het einde der  18e eeuw weten te behouden en nog 
altij d is uit traditi e en mode, Fransche kunst gelijk gesteld met 
smaak, geest en verfijning . 

e geweldige beroering, die in het einde der  18e eeuw het ge-
heele beschaafde Europa op zijn grondvesten deed schudden, 
die in alle richtingen en in elk gebied, waar  de menschelijke 
geest zich had binnengedrongen, hare revolutionaire denkbeel-
den met ongekende kracht binnenslingerde, die de fundamen-
ten aantastte, waarop de geheele j  was gebouwd, 
verwoeste ook de absolute macht der  vorsten en de opgekomen 
derde stand nam de plaats in, die haar  door  den vorst en den 
adel te lang was onthouden. Nieuwe begrippen breken baan, een 
nieuw humanisme beheerscht de denkbeelden, de liefde tot de 
wetenschap, de drang naar  kennis, alles werkt samen tot één 
groot doel: de verheffing van het volk uit zijn slavernij. En in 
dezen tij d ontstaat tevens dien drang naar  onderzoek der  na-
tuurkrachte n die in de tweede helft der  negentiende eeuw heeft 
geleid tot de mogelijkheid om die natuurkrachten ondergeschikt 
te maken aan den menschelijkeu wil, tot de groote ontdekkingen 
en toepassingen daarvan op allerlei gebied, waarvan zelfs de 
stoutste verbeelding zich de mogelijkheid niet kon droomen. 
Zulk een verandering in denkwijze moest leiden tot een omver-
werping van de bestaande verhoudingen. Frankrijk , dat zoo 
lang den toon had aangegeven, gaf ook hier  het voorbeeld en 
wierp het gansche maatschappelijk stelsel omver. e oude 
verhouding tusschen adel en volk veranderde, de adel, die tot 
dusver  de draagster  was geweest van beschaving en kunstzin, die 
voor  zich het recht had opgeëischt als beschermer van de kunst 
en den kunstenaar  op te treden, had zijn bevoorrechte plaats 
verloren en terzelfder  tij d werd, met de opheffing van het gilde-
wezen, den laatsten stoot gegeven aan dat ingewikkeld samen-
stel, dat gedurende de geheele 17e en 18e eeuw het geheele leven 
van den burger  had beheerscht. 

e toenemende studie der  natuurwetenschappen, de vele proef-
nemingen die allerwegen werden gedaan, leidden als vanzelf 
tot toepassing van het gevondene in de nijverheid, en die nijver -
heid, niet meer  gekneld in het enge keurslij f der  stedelijke keu-
ren, de vrij e mededinging stellende tegenover  denvroegeren 
angst voor  mededinging, greep met beide handen naar  het nieuwe 
en de eerste schuchtere poging werd gedaan tot invoering van 
de machine. 
Welken invloed onderging de Bouwkunst van deze geweldige 
beweging ? e zin tot studie en onderzoek beheerschte ook haar 
beoefenaren en de studie der  antieken werd, evenals in de 
dagen der  opkomende e weder  beschouwd als de 
levensbron van alle kunsten, in het bijzonder  van de Bouwkunst. 
Zeker  droeg de ontdekking van m en Pompei tot deze 
herleefde belangstelling niet weinig bij . t grooten ijver  wer-
den allerwegen opgravingen gedaan, oude werken werden be-
studeerd, opgemeten, geteekend en naast ë werd ook weder 
Griekenland het ideaal, waarheen zich het oog van iederen 
kunstenaar  richtte, als naar  het eenig ware. 
Napoleons korte, doch zoo schitterende verschijning in het be-
staander  volkeren van Europa, zijn groote vereering voor  de oude 

e keizers en zijn triomftochten door ë en Egypte, 
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vanwaar  hij  zoo tallooze voorwerpen van oude e en 
Grieksche kunst naar  Frankrij k medebracht, gepaard aan zijn 
grooten zucht om zich als heerscher  over  millioenen te omgeven 
met al de praal en al de pracht van een n Caesar, 
heeft zeker  tot de studie der  klassieken het hare bijgedragen. Als 
gevolg van die studie zien wij  allerwegen den Griekschen en 

n tempel weder  verrijzen, nu eens als Godshuis, dan 
als schouwburg, paleis, hoofdwacht, beurs of raadhuis, en al 
moge in onze oogen het streven dier  mannen onjuist zijn ge-
weest, toch bewijzen de werken van een man als Schinkel, dat 
hun arbeid het resultaat was van ernstig willen en hooge idealen. 
Onjuist in zijn beginsel was die arbeid tot spoedigen ondergang 
gedoemd. Zuivere navolging, copie van het oude in zijn uiter-
lijke n vorm, zonder  de impuls die het oude deed groeien tot een 
levend organisme kan niet leiden tot kunst-zerken van blijvende 
waarde, tot een fundament voor  het werk van latere geslachten. 
Zoo gaat ook deze tijdelijk e opleving der  klassieke kunst te gron-
de, levenskracht en levensmoed ontbrak haar  ten eenenmale. 

n zie slechts wat omstreeks 1840 allerwegen en ook in ons land 
is gebouwd om de waarde van deze uitspraak te erkennen. 

Zoo eindigt dan de laatste opflikkerin g der e in een 
teringachtigen dood. e nuchterheid, het formeele, het systema-
tische had uitgediend en van uit Engeland komt eene nieuwe 
mode, de , die met de tuinbouwkunst begonnen, ook 
op de bouwkunst haar  invloed doet gelden. e architectonische 
tuinaanleg, de kunstmatige vormen, waarin boomen en planten 
werden gesnoeid, de dwang waaraan de natuur  zich had te on-
derwerpen als gevolg van de regelen en systemen die door  alle 
kunsten heen als het eenig ware beginsel waren gehuldigd, werd 
terzijd e gesteld. Verbreek alle kluisters, waarin de natuur  is 
gevangen gehouden, werd het wachtwoord, slechts de natuur 
zelve kan ons nog als voorbeeld dienen. t is de zuivere wet 
van actie en reactie, die ook in de kunst haar  macht doet gelden. 

s in het einde der  18e eeuw is in Engeland deze mode in 
haar  opkomst om eerst in den aanvang der  19e eeuw ook in het 
vasteland van Europa te worden overgenomen. 
k gebruik opzettelijk het woord ..mode", omdat toch van een 
..stijl"  in de ware beteekenis van het woord hier  niet mag wor-
den gesproken. e mode voerde tot het ontwerpen van weide 
eu bosch, van ruïnen en rotspartijen en de Bouwkunst werpt 
zich op de romantische overblijfselen der  13e, 14e en 15e eeuw 
om daaruit nieuwe vormen te putten voor  hare voortbrengselen. 
Nieuwe vormen want het blijf t bij  den vorm, het wezen dier 
kunst was haar  vreemd en moest haar  vreemd blijven, omdat 
het geheele maatschappelijke samenstel, de geheele cultuur  der 
18e en 19e eeuw vreemd was aan de beginselen, waaruit de 
Gothiek de kracht had geput voor  den bouw harer  monumenten. 
Een harlekijnspak van de meest bizarre vormen wordt der 
Bouwkunst omgehangen, de doode vorm moest tot leven wor-
den gewekt, maar  de geest die den vorm slechts levend kon ma-
ken ontbrak ten eenenmale. 

Als ridder s in eene oude roestige wapenrusting kampten de 
voorvechters der  klassieke enderromantische richtin g om hunne 
idealen, maar  de wapenen waren geroest, het hout der  speren 
was vermolmd en beiden bleven in het krij t liggen, uitgeput, 
ten doode vermoeid en niet meer  in staat zich te verheffen tot 
een nieuwen krij g voor  een verouderd ideaal. 
Zoo stond de Godin der  Bouwkunst in het midden der  19e eeuw 
in een onaanzienlijk gewaad, omgeven door  priesters, die geen 
begrip hadden van haar  volkomenheid, priesters die er  slechts 
op bedacht waren haar  aanzien te verhoogen door  haar  te om-
hangen met telkens weder  een ander  kleed, een kleed der  mode, 
nu eens Gothiek, dan h of , soms Egyptisch of 
Perzisch, de garderobe van de geheele wereld werd haar  aange-
past maar  niemand vond een kleed, dat haar  blijvend paste. 
En geen wonder, al die geleende kleedingstukken konden haar 
niet het aanzien geven, dat zij  als mededraagster  van de cultuur 
van haar  tij d behoefde. Zij  verlangde haar  eigen kleed, juist en 
passend voor  haar  gemaakt, uitdrukkin g gevend aan de hooge 
plaats, die zij  innam in de samenleving. 

e samenleving had zich intusschen in de tweede helft der  19e 
eeuw op merkwaardige wijze ontwikkeld, geen tijdper k van de 
beschaving kan op zulk een stuwkracht wijzen. 
Vooral de techniek verrichtt e wonderen en de eischen. die die 
techniek in steeds meerdere mate stelde, gaf aanleiding tot het 
doen van opdrachten, waarvan vorige geslachten niet konden 
hebben gedroomd. 

e ongekende uitbreidin g van het verkeer  met, als onmiddellij k 
gevolg daarvan, de groote vlucht van handel, nering en bedrijf , 
eischte de uitvoering van bouwwerken van allerlei aard. en van 
zoodanige samenstelling in aesthetischen en technischen zin. dat 
de architecten, overrompeld als zij  waren door  de geweldige 
snelheid, waarmede deze nieuwe eischen hen hadden verrast, 
niet ten volle in staat waren aan die eischen te voldoen. , 
glas, cement, beton waren de materialen, die tot op heden onge-
kende wijze werden verwerkt en die eene revolutie in de ge-
heele bouwtechniek teweegbrachten, spoorwegen, bruggen, 
stations, fabrieksgebouw, al die bouwwerken vielen buiten het 
arbeidsveld van den architect. e vooruitgang der  wetenschap 
op natuur- en wiskundig gebied opende telkens nieuwe gezichts-
punten en de technische vindingen, als onmiddellij k gevolg 
daarvan brachten het geheele menschdom in één doorgaande 
verbazing en bewondering. e ..ingenieur"  had het geheele veld 
der techniek met één slag veroverd en de architect bleef achter, 
zonder  in staat te zijn zich weder  te verheffen tot de hoogte, 
waarop hij  in vroegere eeuwen had gestaan. 

e snelheid, waarmede de ingenieur  zich zijn plaats had ver-
overd, had tot gevolg dat hij  zich op zuiver  technisch-weten-
schappelijk standpunt plaatste en plaatsen moest, dat niemand 
er  aan dacht van hein te eischen, dat hij  ook in aesthetischen zin 
leiding moest geven aan de groote beweging der  19e eeuw en de 
architect beschouwde zijn werk uit kuustoogpunt slechts met 
een medelijdend schouderophalen. Ook de ingenieur  voelde dat 
hem in aesthetischen zin iets ontbrak en riep de hulp van den 
architect in, wanneer  hij  voor  de oplossing stond van vraag-
stukken, die volgens hem of zijn lastgever  architectonische ver-
zorging behoefden Bruggehoofden en stations werden van bouw-
kundige toevoegsels voorzien, die in de meeste gevallen beter 
hadden kunnen achterwege blijven en slechts zinlooze aan-
hangsels waren aan den grooten arbeid van den ingenieur, zon-
der verband, zonder  samenhang niet dat werk, louter  beklee-
ding in één of anderen historischen stijl . n men zich denken 
dat in de 13e of 14e eeuw de bouwkunstenaar, die met dezelfde 
liefde en toewijding een verdedigbaren burcht als een cathe-
draal. een brug als een vorstelijk paleis bouwde, zijn tweeling-
broeder  zou hebben te hulp geroepen om zijn bouwwerk uit- en 
inwendig te omhangen met allerlei versieringen uit vroegere 
tijdperken ? j  was ingenieur  en architect tegelijk, de wereld 
kende nog niet het onderscheid tusschen den zuiver  technischen 
en den zuiver  aesthetischen bouwmeester, zooals die in onzen 
tij d door  de omstandigheden werd geboren. 

r  wat men ook niet kende en wat het gevolg is van het ont-
breken van een zich duidelij k afteekenenden weg, dat zijn die 
ver  doorgedreven aesthetische beschouwingen van onzen tijd , 
beschouwingen die ons moeten leeren wat ..schoon"  is en wat 
niet, die aan vaste regelen elk bouwwerk willen toetsen, die 
slechts na redeneering en toelichting tot de erkenning der  waar-
de kunnen komen. e tij d dat men met jeugdig vuur  eu liefde-
bezield voor  het vak zijner  keuze, kon waardeeren wat zijn 
broeder  met moeite en zorg had verricht , is voorbij , men moet 
redeneeren, philosopheeren. definieeren, men bouwt theorieën 
op om ze straks weder  te verwerpen, elk tracht zich een eigen 
krin g van aanhangers te vormen en wie daarbuiten staat is niet 
waardig de voetzolen van den meester  te kussen. 

t individualisme viert hoogtij  en nog altij d is waar  wat de 
leekedichter  schreef: 

Geloof niet op gezag. r  ! 
Onthou dit wel terdegen. 
Geloof alleen wat ik U leer, 
En spreek mij nimmer tegen. 

t dezelfde beslistheid, waarmede de één zijn theorieën en 
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profetieën verkondigt, komt ook de ander  ten tooneele om weder 
na eenigen tij d te worden verdrongen door  een derde, totdat 
weder  de eerste verschijnt om met dezelfde beslistheid van zoo-
even zijn eigen theorie omver  te werpen en een nieuwe op te 
bouwen, die de wereld zal beheerschen. 
s het dan wonder, dat niemand meer  den weg weet te vinden 

in dien chaos van theorieën en beschouwingen, dat, waar  zelfs 
onder  de architecten zulk een verdeeldheid heerscht, het pu-
bliek beu wordt van al dien strij d en na de mislukte pogingen, 
die met h en Gothiek, met k en Neo Grec, met 
modern en hypermodern zijn beproefd, zich afwendt van alles 
wat „kunst "  moet heeten en zich wendt tot het zuiver  technische 
het voor  hen begrijpelijke , tot het bouwwerk dat zonder  eenige 
aesthetische aanmatiging uitsluitend voldoet aan nuttigheids-
eischen, dat door  juiste afmeting en toepassing van de gebruikte 
materialen, door  logische aanwending van statische beginselen, 
zonder  eenige versiering, spreekt tot het nuchtere verstand van 
den modernen mensch. die door  zijn vele beslommeringen geen 
tij d en ookgeen lust heeft zich in theoretisch aesthetische vraag-
stukken te verdiepen. 

Nog is er  een oorzaak waardoor  de scheiding tusschen den inge-
nieur  en den architect zoo scherp is gesteld geworden. 

(Wordt vervolgd). 

- EN . 
ij  den uitgever  ten Brin k le l is verschenen : 
Architectonische Samenstellingen, beknopt leerboek 

"  ten dienste van middelbare technici, door H. J.
Architect , r  aan de r  Technische 
School te Utrecht. 

Gaarne vestigen wij  de aandacht op dit werk. dat bestaat uit een 
atlas met 31 goed geteekende. groote platen met tal van afbeel-
dingen, en uit een begeleidende tekst in boekvorm. e uitgaaf 
herinnert ons aan de bekende : Architectonische Vormleer, van 
Prof. E. Gugel. t uitvoerige werk van Gugel was in zijn tij d 
zeer  goed en werd veel gebruikt als studieboek. t is nu echter 
verouderd ; niet alleen omdat het in zijn architectonische opvat-
tingen geheel stond op de basis van de stijlnamaak, maar  ook 
omdat sinds dien de bouwkunstopvattingen in het algemeen, zoo 
wat betreft de uit- en inwendige architectuur' , de behandeling 
van trappen, betimmeringen, profielen, materiaal-behandeling, 
enz. op vele punten belangrijkgewijzigd zijn. 

t is daarom zeer  juist gezien van den r . dit voor  de 
opleiding van den architect zoo belangrijke onderwerp te be-
handelen meerovereenkomstig den eisch van onzen tijd . waarbij 
tevens als deugd genoemd mag worden, dat de auteur  de materie 
beknopt behandeld heeft, en dat hij  goed in het oog heeft gehou-
den een werk over  architectonische samenstellingen te schrijven 
en te teekenen voor  middelbare technici. t werk van Prof. 
Gugel gaat verder  dan dat van den heer  t ; in wiens werk 
de eerste schreden op het eigenlijk gebied van den architect 
slechts worden gedaan in de laatste bladen, waar  voorbeelden 
gegeven worden van plattegronden van heerenhuizen, werk-
manswoningen, kleine landhuizen, winkelhuizen enz. met enkele 
geveloplossingen erbij . r  sluit de heele behandeling aan 
bij  den cursus van de . T. School te Utrecht, terwij l zij  tevens 
ook dienstig kan zijn voor  zelfstudie. 

Terecht heeft de r k begrepen, dat het geven van slechte 
voorbeelden naast goede zeer  nuttig is. Zoo laat hij  zien tegen-
over  goede voorbeelden van deurpaneelverdeeling, lateien, 
trappalen. platte gronden bij  hoekoplossingen, ontwerpen van 
eenvoudige woningen, enz. ook de gebruikelijk e slechte voor-
beelden. Bijgaande afbeeldingen, genomen naar  de origineelen, 
die ruim dubbel zoo groot zijn, geven een denkbeeld van de pla-
ten van den atlas ; op blad 25 zijn typische voorbeelden en tegen-
voorbeelden geteekend. 

e afgebeelde architectonische samenstellingen zijn over  het 
algemeen goed, d. w. z. juist en eenvoudig. Een enkele keer  is 
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misschien te veel versiering aangebracht, zoo in de hal op blad 
12. Studeerenden moeten voor  alles eenvoudige voorbeelden 
hebben en daaraan gewennen, want zij  lijden bijna alle aan een 
onrijp e versieringszucht. 

e stof is systematisch en overzichtelijk behandeld in een Eerste 
gedeelte: Situatie, Bouwverordening en rooilijn , Plattegronden, 
Verdiepingen en vertrekken van bizondere ligging of bestem-
ming, n en gevels. Tweede gedeelte : Vertrekken, Toe-
gangen, Verlichting , e en Centrale verwarming, Ventilatie, 
Omsluiting der  ruimte, Trappen. e gedeelte: Platte gron-
den, g en afwatering van omliggend terrein, Gas- en 
waterleidingen en geleidingen voor  electrischen strocm, Alge-
meene beschouwing over  architectuur, Gevels. 
Bij  de algemeene beschouwingen over  architectuur  behandelt de 
schrijver  de hoofdfactoren: waarheid, orde en regelmaat, mas-
saverdeeling en versiering, Voorbeelden van onwaarheid (looze 
topgevels en daken) zijn afgebeeld in figuur  1 3 op blad 25, 
hierbi j  afgebeeld, waarop tevens een te veel versierd huis, 
figuur  9, te zien is. 

Wij  twijfelen niet, of het degelijk werk zal bij  de studie voldoen 
en werkelij k bijdragen tot bevordering der  bouwkunst, zooals 
de auteur  in de inleiding hoopt, en wel voornamelijk van de 
bouwkunst der  eenvoudige woningen, die verbetering ook juist 
het meest noodig hebben. J. G. 

. 
Bussum, 29 September  1914. 

Geachte

n antwoord op de door  den r  C. Swartbol gestelde vragen 
voorkomende in Nummer 38 van het Bouwkundig Weekblad 
diene het volgende: 

e grondslag, waarvan is uitgegaan, is deze : den bezoekers van 
de l moet, indien maar eenigszins mogelijk, vri j  toegang 
tot de boeken zelf worden toegestaan, wat te Bussum in navolging 
van m geschiedt. Te m leerde de praktij k (sinds 
1910) dat dit door  de bezoekers op zeer  hoogen prij s wordt ge-
steld; het geeft wel, vooral den eersten tijd , eenige moeilijkheden 
doch deze wegen niet op tegen de zeer  groote voordeelen, dat 
de bezoekers rustig, zonder  een der  assistenten te moeten lastig 
vallen, zelf kunnen uitzoeken wat zij  wenschen. 
Van dit standpunt uitgaande is het zaak om wèl op de boekerij 
toezicht te hebben, doch is het gewenscht de uitleentafel te zet-
ten niet vóór doch wel tegenover  de boekerij. 
Stond de tafel vóór de boekerij, dan zou de met de uitgift e be-
laste assistente met den rug naar  de boekerij  staan; dat ware in 
het geheel niet juist. Bij  de tegenwoordige plaatsing is het toe-
zicht (een der  hoofdeischen) bizonder  gemakkelijk, in kosten, 
tot het minimum beperkt en voldoende. Op zeer  drukk e avonden 
is in de boekerij  een tijdelijk e hulp voor  advies en toezicht. 

t te eeniger  tij d blijken , dat van een „vrij e toegang"  geen 
goed gebruik wordt gemaakt, dan is met zeer  weinig moeite te 
Franeker  de uitleeutafel om te zetten naar  den langen wand der 
boekerij  en te Bussum worden dan als uitleentafel ingericht de 
lage kastjes, die uitleenruimte van boekerij  afscheiden. 

t vriendelijk e groeten 
. 

ft . B 
Prijsvragen „Bouwkuns t en Vriendschap" . t Bestuur  van 
„Bouwkunst en Vriendschap"  deelt mede, dat de gewone jaar-
lijksche prijsvragen van hare vereeniging dit jaar  niet zullen 
worden uitgeschreven. 
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: . Proeven met betonpalen 
„Systeem Wilhelmi "  — " -

. e opleiding van den Architect behoort 
uitsluitend te geschieden aan de Technische , 
door  J. A. G. van der  Steur. B. l . Slot e Academie van 
Beeldende  en Technische Wetenschappen te -
dam. — Berichten. 

. 
Proeven met beton palen, Systeem Wilhelmi . t merk-
waardigen karakteristieke van deze nieuwe beton palen bestaat 
in het aanbrengen van een voetverbreeding van beton gedu-
rende het maken der  palen, waardoor  de palen op tamelijk 
slappen grond toch een groot draagvermogen hebben. t draag-
vermogen kan niet alleen door  deze voetverbreeding vergroot 
worden, maar  ook door  verdikkingen van de paalschacht op een 
of meer  plaatsen. 

e voetverbreeding of deze verdikkingen worden in gronden 
zonder  grondwater  verkregen met behulp van explosiestof; in 
gronden met grondwater  met behulp van het heiblok. 

e heer  Egon , , bezitter  van het Octrooirecht voor 
Nederland en n van de betonpalen „Systeem Wilhelmi " 
der . Siegwartbalken Gesellschaft te , noodigt hel 
Hoofdbestuur en de leden der  tot Bevordering dei-
Bouwkunst uit om tegenwoordig te zijn bij de demonstratie van 
het aanbrengen van proef palen op het terrein van de fabriek u 
Croo en Brauns aan de overkant van het Y te Amsterdam, op 
Woensdag 21 October a.s. ten 2 uur namiddags. 
Plaats van samenkomst is: de , Y-veer. 

e demonstratie zal geleid worden door  den r 
van de Siegwartbalken Gesellschaft. 

g op g 20 October  ten 
10 '/-  ur e v. m. in het Gebouw der . Op de 
Agenda komt voor  o.a.: Benoeming van 2 leden in de Commissie 
van Onderwij s wegens bedanken van de heeren . Bletz en 
J. Gratama. Bespreking van het t der  Commissie tot 

g van Statuten en Alg. . , en vaststel-
ling van het prae-advies van het r  hierover, over-
eenkomstig art. 29 der  Statuten en art. 36 van het Alg. . 

t Algemeene Najaarsvergadering de herziening 
van de m Tabel. 

. 
E G VA N N T BE-

T  T E N 
AA N E E . 

, uitgesproken door  J. A. G. VA N  STEU  B. . bij  de aan-
vaarding van het ambt van Buitengewoon r  aan de 
Technische l te t op 25 September  1914. 

(Vervolg van blz. 468. Slot.) 
e Bouwkunst is conventioneel, de beoefenaar  dier 
kunst, die zich gedurende zijn geheele leven heeft 
verdiept in de studie van de werken van zijn voor-
gangers, die heeft leeren te waardeeren waarom de 

een of andere vorm, de een of andere conceptie van grooter  of-
geringer  waarde is, die de kleinste en onmerkbaarste verschil-
len in de verschillende stijlperioden kent, kan zich niet dadelijk 
indenken in de aesthetische gevolgen van een werk dat ontstaan 
is uit louterpractisch-technische overwegingen, dat met passer 
en liniaal, met formule en logarithmentafel tot een bouwwerk 
wordt gemaakt. 

Architectuur  was geworden oefening in bouwstijlkennis, was 
niet duidelij k de historische stij  1 vorm in een bouwwerk terug te 
vinden, dan behoorde dat bouwwerk niet tot de voortbreng-
selen der  Bouwkunst. Uit dien tij d dateert ook de scheiding in 
burgerlijk e en schoone Bouwkunst, alsof de schoonheid van een 
gebouw een aanhangsel is. waarmede men de burgerlijkhei d 
kan bedekken, alsof de schoonheid niet tot haar  innerlij k wezen 
zelf behoort. 

Van een ander  standpunt dan de architect ging de ingenieur  uit. 
3ij  hem geen traditi e of conventie, nieuwe vraagstukken die 
nooit te voren in eenig brein waren opgerezen, vroegen zijn aan-
dacht en zijn ijdelheid ging niet verder  dan tot de onberispelijke 
technische uitvoering van datgene wat hij  langs theoretischen 
weg had vastgesteld. Elke neiging tot „kunst "  was hem vreemd 
en zijn bouwwerk dat slechts moest voldoen aan nuttigheids-
eischen had met kunst niets te maken. 
Zoo meende hij  en het publiek, getroffen door  de steeds stouter 
en grooter  wordende ingenieurswerken, meende hetzelfde en 
scheidde den architect steeds meer  van den ingenieur  als twee 
heterogene elementen. 

n het Gebouw van de j  tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst, Amsterdam, , 
is gevestigd een Permanente Tentoonstelling van 
Bouwartikelen, dagelijks kosteloos te bezichtigen. 
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e ver  was men ten slotte van de waarheid. 
n eiken mensch ligt. bewust of onbewust een sprank van het 

goddelijke vuur  der  kunst, bij  velen smeulende, bij  anderen 
hoog oplaaiende, maar  bij  niemand uitgedoofd et, zoo ook schiep 
de ingenieur  in zijn zuiveren nuttigheidsarbeid bouwwerken 
waarin een gevoel voor  fraaie lijnen niet kan en mag worden 
ontzegd, waarvan voor  hem wiens statisch gevoel eenigszins 
ontwikkeld is, een groote bekoring uitgaat door  de zoo juiste 
toepassing van het materiaal. Voor  hem is in een ingenieurswerk 
evengoed ..kunst"  te zien als in den Griekschen tempel, de koe-
pels der  Aya Sofia of de Gothische kathedraal. 

r  wij  moeten ons zien los te maken van traditi e en conventie 
in dien zin dat wij  onzen steen- en houtbouw leeren vergeten bij 
de beoordeeling van deze hypermoderne werken, wij  moeten 
leeren een nieuw kunstelement te zien in de slankheid en door-
zichtigheid van een ijzerconstructie. Gewoonte heeft er  ons toe 
gebracht van een bouwwerk een zekere zichtbare stabiliteit te 
eischen in de zwaarte van het te bezigen materiaal, door  lang-
duri g gebruik van verschillentfe materialen hebben wij  een 
zeker  gevoel gekregen van de zwaarte, die noodig is voor  een 
steenen peiler  of een houten latei. r  voor  ijzer  ontbreekt ons 
dat gevoel nog ten deele en voor  gewapend beton ontbreekt dat 
ten eenenmale. En toch assimileert het menschelijk oog betrek-
kelij k spoedig aan al deze wonderlijk e afmetingen en zijn wij 
reeds zoover  dat wij  een watertoren van gewapend beton op 
uiterst dunne steunpunten niet meer  statisch onaangenaam 
voelen. 

Naast de zelfstandige verschijning van den ingenieur  is er  eene 
tweede omstandigheid, die, uit andere oorzaken ontstaan, een 
sterken invloed op de Bouwkunst heeft gehad. e kunstnijver -
heid begon in het laatst van de eerste helft der  19e eeuw de aan-
dacht te trekken. Van de groote kunstvaardigheid der  oude 
gildebroeders was weinig overgebleven, het handwerk, in het 
bijzonder  het kunsthandwerk, was in een moeras verzeild ge-
raakt, waaruit het niet meer  scheen te kunnen worden gered. e 
tentoonstelling die in 1851 in n werd gehouden, vestigde 
de aandacht in sterke mate op dit verval en als gevolg daarvan 
werden allerwegen pogingen aangewend om het kunsthandwerk 
weder  tot bloei te brengen. Scholen werden opgericht, oude 
gildevormen weder  tot nieuw leven opgewekt, in de algemeene 
opleving deelt ook de kunstnijverheid Aanvankelijk bestudeert 
men oude voorbeelden en copiëert die, daarmede de oude tech-
niek weder  invoerende. r  de tijdgeest zelf corrigeerde de 
fout. die daardoor  werd gemaakt, de machine, dus ook hier  weder 
indirect de ingenieur, sprak haar  machtig woord mede en lang-
zamerhand ontstaat eene nieuwe beweging in de kunstnijver -
heid, die het directe gevolg is van de machinale productie en die 
haar  invloed op de Bouwkunst in sterke mate doel gelden. Wat 
toch is het geval? e oude gildebroeder  die zijn handwerk met 
toewijding uitoefent, die het werkstuk onder  zijne handen ziet 
groeien en het vol liefde versiert met allerhande motieven die 
hem onder  den arbeid als vanzelf voor  den geest komen en die 
zijn persoonlijkheid, zijn bekwaamheid, heel zijnkennen enkun-
nen in zijn werkstuk neerlegt, is iets anders dan de machine, die 
zonder  bewustzijn, telkens met één slag als het ware het stuk te 
voorschijn brengt. r  komt geen versiering, gevolg van eene 
individueele neiging, te pas, daar  eischt de techniek een vol-
komen gaaf. gelijkvormi g stuk werk. dat goed kan zijn van vorm, 
van zwaarte, van materiaal en van afwerking maar  dat niet is 
versierd, een stuk dat de karakteristieke eigenschappen heeft 
van de machinale bewerking. 

e machine maakte zich meester  van bijna elk gedied der  tech-
niek en de Bouwkunst was verplicht van haar  voortbrengselen 
een ruim gebruikte maken. Zij  deed het gaarne om velerlei rede-
nen, wel voornamelijk omdat de machine haar  arbeid verlichtte 
en minder  kostbaar  maakte maar  het gaf tevens aanleiding 
dat het onversierde, verzorgde uiterlij k van tfe voortbrengselen 
der machine werd nagevolgd op ander  gebied. Zoo zien wij  om-
streeks 1880 zelfs elke versiering verwerpen, wat niet recht en 
slecht was. was kunsteloos. 
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e richtin g gaat samen met eene andere, die haar  oorsprong 
voor  een groot deel in Engeland heeft gevonden. Voor  het eerst 
werd daar  weder  de stoot gegeven aan den bouw van het Woon-
huis. e practische zin van den Engelschman eischte voor  zijne 
woning geen praal en pronkzalen, maar  een eenvoudige, degelijke, 
solide en verzorgde inrichting , ook wat het meubilair  betreft. 
Zij n zin voor  sport en verpleging van het lichaam, deed de hy-
giënische verzorging van het huis als een eersten eisch stel-
len en zoo is de bouw van het Engelsche huis geworden tot een 
modern probleem, omdat het geheel uitging van moderne eischen. 

t die moderne, eischen, die tot groote hoogte, tevens zijn hy-
giënische eischen gaat ook weder  gepaard een neiging tot ver-
eenvoudiging van meubilair  en huisraad, die geheel in de lij n 
lag van den modernen tij d en die bovendien werd gesteunddoor 
nieuwere sociale begrippen, die het verschil in stand en maat-
schappelijke welvaart tracht te nivelleeren. Ook op elk ander 
gebied zien wij  die neiging tot vereenvoudiging, tot het doen 
verdwijnen van alle overtollige versiering, tot het zuiver  nuttige. 
n de kleeding is een eenvoud en zakelijkheid gekomen, die 

vroegere geslachten zich niet konden denken. Vergelijk t men de 
heerenkleeding der  18e eeuw, den kostbaren geborduurden 
heerenrok met kanten jabots en de gepoederde prui k met onzen 
zwarten heerenrok. die zelfs in de vorstelijke vertrekken als 
galakleeding wordt gezien, dan zal men moeten erkennen, dat 
de eenvoud hier  wel zeer  sterk zich uit. e zuiver  zakelijke 
Browning-revolver  is niet te vergelijken met de met goud en 
zilver  beslagen oude ruiterpistolen, onze schepen, onze rijtui -
gen, onze machines, alles wijst op een drang naar  zakelijkheid 
en eenvoud En ons nieuwste vervoermiddel, de auto, welk een 
samenstel van gcbruikselementen en toch welk een oogbeko-
rend geheel, hier  is weder  „kunst "  te zien in den meest moder-
nen zin van het woord. 

r  wat zien wij  tevens gebeuren? Sinds allerlei invloeden ons 
dreven naar  het weglaten van elke versiering, drijf t de natuur-
lijke , eiken mensch aangeboren versieringszin ons tot een smart-
kreet naar  „kunst "  tot een zoeken en tasten en woelen in alle 
richtingen om het verloren gegane terug te vinden, de natuur-
lijk e reactie van een toestand van wetenschappelijke overheer-
sching en overmacht. Aan dezen toestand paste de kunst zich 
niet aan omdat zij  de groote technische beweging niet of niet 
voldoende had doorvoeld. 

t zal en dat moet evenwel veranderen. Voor  de jongeren is de 
eervolle en schoone taak weggelegd ons weder  kunst te geven in 
modernen zin, kunst die gegrond is op. die zich aanpast en die 
leiding geeft aan de groote technische en aesthetische beginselen, 
die in den vooruitgang van de laatste vijfti g jaren hun oorsprong 
vinden. Op dezen nieuwen grondslag van onzen tij d moet wor-
den voortgebouwd, op dezen grondslag kan eene nieuwe bouw-
kunst ontstaan, niet uit vormen die eene doode kunst toebehoo-
ren, het stelselloos overnemen van die vormen heeft ons te lang 
op verkeerde paden gehouden, maar  zij  moet het gevolg zijn van 
eene zorgvuldig, met liefde opgebouwde, nieuwe traditie , die 
niet streeft naar  artistieke uitingen van het individ u maar  naar 
den grondvorm van een nieuw type. Als dit is bereikt, zal de 
bouwkunst weder  de plaats innemen, die haar  toekomt. Nog zijn 
wij  niet zoover, maar  zeker  zijn wij  op den goeden weg, de 
nieuwe kunst is nog in haar  prill e jeugd en aan de jeugd is de 
toekomst. 

k heb getracht u aan te toonen, dat in de laatste vijfti g jaren de 
ingenieur  het geheele veld der  techniek beheerscht en dat ook 
zijn invloed zich indirect in sterke mate op de bouwkunst deed 
gevoelen. t volgt dat, zooals de toestanden nu zijn, de 
bouwkunst zich niet zelfstandig meer  kan gaan ontwikkelen, dat 
de architect, wil hij  ten slotte niet geheel worden uitgeschakeld, 
zich tot den ingenieur  moet wenden, dat hij  zich aan de moderne 
techniek moet aanpassen om de juiste begrippen van zijn kunst 
deelachtig te worden. j  zal de man moeten zijn, die aesthetisch 
de voorwaarden zal hebben te bepalen waaraan de moderne 
techniek zich zal hebben te onderwerpen, wil ook zij  zich blijven 
verheugen in waardeering, ook in aesthetischen zin. Om dat te 

kunnen doen zal de architect zich met zijn geheele liefde en toe-
wijdin g in de techniek moeten inleven, om geheel doordrongen 
te worden van de nieuwe eischen, die worden gesteld. e oplei-
ding, die daarvoor  noodig is, is niet anders te verkrijgendan aan 
een inrichtin g van hooger  onderwijs als de Technische -
school, waarvan mag verondersteld worden, dat zij, in den meest 
modernen zin, juiste begrippen aan hare studeerenden geeft. 
Geen inrichtin g die buiten verband met de techniek staat, mag 
in dezen tij d de opleiding van den architect geheel of gedeeltelijk 
tot zich trekken. 

n heb ik in hetgeen voorafging wat te veel den nadruk 
gelegd op het zuiver  technische, ik heb gemeend dat te moeten 
doen, omdat ik duidelij k heb willen doen uitkomen in welke 
richtin g onze tij d ons voert. r  men zoude mij  kunnen misver-
staan en denken dat ik, om de boomen het bosch niet ziende, de 
kunstopleiding van den architect zoude willen buitensluiten. t 
kan mijne bedoeling niet zijn, integendeel, de studie van vooraf-
gaande kunsttijdperken is en moet blijven een zeerintegreerend 
deel van die opleiding. Slecht door  intensieve bestudeering van 
de oude kunstperioden kan de aanstaande bouwkunstenaar 
doordringen tot de diepere beginselen van de bouwkunst en 
kan hij  een nieuwe impuls vinden voor  de schoone taak die hem 
wacht. 
Wat ik heb trachten te betoogen is, dat opvoeding, uitsluitend in 
aesthetischen zin, leidt tot dood formalisme, niet tot een krachtig, 
levend en zich ontwikkelend organisme. 

Ten slotte zij  het mij  vergund U . . Curatoren openlijk 
dank te zeggen voor  de waardeerende wijze waarop U mij , bij 
mijne beëediging in mijn nieuwen werkkrin g hebt ingeleid, ik 
breng ook dien dank aan U . . r s en Profes-
soren der  Technische , van wie velen Uwer mij  bij 
herhaling vriendschappelijk in dezen tij d zijn tegemoet gekomen. 
n het bijzonder  richt ik deze woorden tot de leden der  bouw-

kundige afdeeling, die mij  naast hun belangstelling menig blij k 
van vriendschap gaven. t hen te mogen samenwerken, van 
hun hulpvaardigheid en vriendschap te mogen blijven genieten, 
zal mij  van grooten steun zijn bij  de taak, die mij  wacht. 
k ontveins mij  de moeilijkheden van die taak niet. t werk, dat 

door  mijn onvergetelijken leermeester  Gugel in zoovele jaren 
van moeizamen arbeid is opgebouwd, waarin hij  zijne geheele 
persoonlijkheid heeft neergelegd en dat daarna door  collega 
Evers is voortgezet, moet door  mij  tijdelij k worden vervolgd en 
collega Evers heeft het recht te verwachten dat de vruchten van 
mij n arbeid even rij p en even gaaf zullen zijn als hijzelf ze zoo-
vele jaren heeft geoogst. k reken daarbij  op zijn steun en zijn 
groote ervaring en leg gaarne de plechtige belofte af dat ik mij 
bij  de vervullin g van mijn taak zal laten leiden door  dezelfde 
toewijding, dezelfde hooge plichtsbetrachting, die hem altij d 
hebben gekenmerkt, opdat ik, na het einde van mij n taak hem 
het mij  toevertrouwde werk van zijn geest ongeschonden weder 
kan ter  hand stellen. 

Tot U . . Studenten, in het bijzonder  die der  bouwkundige 
afdeeling, wensch ik nog dit te zeggen : 

t is slechts een deel van uwe opleiding, die ik zal ter  hand 
nemen; het is dat gedeelte, dat U allen het meest in ons vak aan-
trekt , gij  hebt allen hèt voornemen iets hoogs te bereiken, gij 
hebt de idealen die eigen zijn aan de jeugd en gij  zijt nog niet ont-
nuchterd door  de vele verdrietelijkheden, die ook u ongetwijfeld 
later  zullen wachten. 
Tracht Uwe idealen te behouden en laat U niet ontmoedigen als 
ge niet onmiddellij k slaagt in wat ge U hebt gedroomd. t vak 
dat gij  U hebt gekozen, is heerlijk , maar  moeilijk . 

k omdat het U de gelegenheid geeft tot scheppen, om-
dat het U de mogelijkheid opent Uw volle gemoedsleven in Uw 
werk neer  te leggen, omdat juist in dezen tij d voor  Uwe kunst 
nieuwe vergezichten zijn geopend die U gelegenheid geven al 
Uwe talenten en al Uwe gaven te besteden aan de oplossing van 
de vraagstukken van dezen tij d en een steentje mede bij  te dra-
gen tot den opbouw van den tempel, waarin de Godin der  bouw-
kunst weder  na eeuwen een harer  waardige woning kan vinden. 

k omdat het tevens van U vraagt technische en prac-
tische kennis op wetenschappelijken grondslag, een eisch in 
onzen tij d sterker  gevoeld dan in welken anderen tij d ook. Ver-
waarloos om het voor  U misschien thans aantrekkelij k deel 
dezen laatsten eisch niet, zoo gij  dien verwaarloost zal het u te 
laat berouwen en zult gij  uzelf veel teleurstellingen berokkenen. 
Zorg er  voor  dat, als gij  zijt aan het einde van uw studie, gij  in 
Uw persoon hebt vereenigd de eigenschappen die in onzen tij d 
nog worden gehecht èn aan het woord architect èn aan het 
woord ingenieur, dan eerst kunt ge waardig zijn den titel te 
dragen van die twee-eenheid, den , in 
welken titel de wetgever  van 1861, onbewust vermoedelijk, 
heeft neergelegd alles wat de moderne architect moet zijn. 
Wij  zullen elkaar  in de komende tijden veel ontmoeten en wij 
zullen veel met elkander  omgaan. Van mijne zijde, ik geef U 
daarvan de verzekering, zal die omgang zijn van vriendschap-
pelijken aard, en zal ik trachten, elke goede gedachte die uit uw 
werk spreekt, te waardeeren, ik zal trachten in mijn kritie k op-
bouwend te zijn en uw vertrouwen te winnen, dan zal ons samen-
werken vruchten dragen, voor  U en ook voor  mij . 

s en , ik ben gekomen aan het einde van de taak, 
die ik mij  dezen middag had opgelegd. Voor  uw tegenwoordig-
heid op deze plaats en voor  de aandacht, waarmede gij  mij  hebt 
willen aanhooren, betuig ik U mijn dank. 

 heb gezegd. 

E E VOO E -
STEN EN E N 
T E . 

ezer  dagen is verschenen een brochure, getiteld t 
Onderwij s aan de Academie voor  Beeldende -
sten en Technische Wetenschappen te m in 
1913". t boekje, dat goed verzorgd is uitgegeven 

door  W. . &  J. Brusse's Uitgevers , welke j reeds 
meer  smaak- en stijlvol drukwerk uitgaf, bevat een korte inlei-
ding van de hand van den nu afgetreden directeur, den heer 
Nolen, en een overzicht van het onderwijs, gegeven in de 4 af-
deelingen, geschreven door  de desbetreffende , 
terwij l aan het slot afbeeldingen van teekeningen der  leerlingen 
zijn gepubliceerd. 

e 4 afdeelingen omvatten: Schilder- en Beeldhouwkunst. 
: Ferd. G. W. Oldewelt; Bouwkunst. -

leeraar: W. t Czn.; Werktuigkunde, : 
Prof. A. . F. W. ; e n en -
nijverheid , : b . 
Waarschijnlij k zal den lezers van het B. Weekblad het meest de 
Afdeeling Bouwkunst interesseeren, en zullen zij  benieuwd zijn, 
kennis te nemen van wat , die behalve een begaafd 
architect ook een goed docent is, in het bouwkundig onderwijs 
aan de academie van B. . en T. W. tracht te bereiken. 
k geloof dat deze nieuwsgierigheid niet beter  bevredigd wordt, 

dan door  hieronder  de toelichting te laten volgen, die t 
zelf in de brochure geschreven heeft, en eenige afbeeldingen aan 
het boekje te ontleenen ; van de laatste worden in dit no. van het 
B. Weekblad er  2 geplaatst en in het volgend no. zullen wij  nog 
2 geven. 

. 

t Onderwij s wordt gegeven : 
lo. Aan een Avondcursus van 1 September  31 t des avonds 
van 6—10 uur. 
2o. Aan een s van 1 September  15 Juli des v.m. van 
9—12 uur. 

Om tot de eerste klasse van den avondcursus te worden toege-
laten, moet een bewijs worden overgelegd, dat met vrucht het 
onderwijs is gevolgd der  ambachtsschool te dezer  stede, of van 
een der  voorbereidende vakteekenscholen of van de burger-
avondschool. 

471 



Afd . Bouwkunst der  Academie v. B. . en T. W. te . Voortgezette klasse. 

n dit bewijs niet worden overgelegd, dan moet de candi-
daat zich onderwerpen aan een examen, waarbij  gevraagd 
wordt : 
het zonder  hinderlijk e fouten maken van een opstel in de Neder-
landsche taal; 
de hoofdzaken der  vlakke meetkunde ; 
de hoofdbewerkingen der  stelkunde, alsmede het oplossen van 
vergelijkingen van den eersten graad met twee onbekenden en 
van vergelijkingen van den tweeden graad met één onbekende ; 
het rekenen: de hoofdbewerkingen met gewone en tiendeelige 
breuken, het metrieke stelsel, de beginselen der  interestreke-
ning, het worteltrekken en de evenredigheden ; 
voldoende bedrevenheid in handteekeneu naar  eenvoudig 
pleisterornament; 
het vakteekenen, tot en met eenvoudige kappen en trappen. 
n de Eerste e ontvangen de leerlingen aanvullend onder-

wij s in kappen en trappen. 
e e e is geheel gewijd aan het onderricht in verschil-

lende constructies. e uitgebreidheid van het programma voor 
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deze klasse is doorgaans oorzaak, dat de leerling er  twee jaren 
over  doet, n.1. in het eerste jaar  de metselverbanden en wat 
daarmede in betrekking staat als: uitmetselingen, ezelsruggen, 
vertandingen etc, voorts diverse fundeeringen en enkele riolec-
ringen. n het tweede jaar  dezer  klasse een bak- en natuur-
steencursus, om te leeren, wat met deze materialen gedaan kan 
worden Behandeld worden achtereenvolgens diverse penanten, 
pijlers, bogen, ge wel ven, afsluitingen, balkons, erkers, overgangs-
en beëindigings vormen, etc, kortom die samenstellingen en con-
structies in bak- en natuursteen, waarbij  aan het constructieve 
element reeds het esthetische deel verwant is. n de studie van 
dit jaar  is ook opgenomen de steensnede, zijnde het maken van 
uitslagen voor  den steenhouwer. t vertrouwd geraken met de 
materialen, waarmede in volgende jaren de architectuur-samen-
stellingen gemaakt moeten worden, is in deze klasse derhalve 
het voornaamste doel. 

t teekenen der  orders en de schaduwbepaling zijn bij  de 
theoretische vakken ondergebracht, de eerste als onderdeel der 
kunstgeschiedenis en daarvan dezelfde plaats erlangende als de 

Afd . Bouwkunst der  Academie v. B. . en T. W. te . . 

kennis van andere historische vormen, de laatste als onderdeel 
van toegepaste projectie en perspectief. 

e opvolging in de geleidelijk opklimmende studie, die een 
samengaan van constructie en esthetiek beoogt, zou willekeuri g 
verbroken worden, indien voortgegaan werd met de methode 
om een esthetisch-tendentieuzen cursus zonder  eenig construc-
tief verband met den stijl waartoe deze vormen behooren zulk 
een afzonderlijke plaats in te ruimen, ten koste van den leergang 
in constructie, welke daardoor  aanzienlijk be perkt moest worden. 

e aard der  opgaven kan een zoodanige zijn, dat in de construc-
tie reeds de schoone vorm schuilt en omgekeerd. Aan het geleide-
lij k aan wakker  maken der  sluimerende schoonheidsinzichten 
van den leerling wordt derhalve reeds in deze tweede klasse 
begonnen zonder  de steeds noodwendig geachte hulp der  z,g. or-
ders, die, doorgaans onbegrepen gecopiëerd een uiterst vluchtig 
vernisje achterlieten eener  goedbedoelde klassieke geschoold-
heid, welke echter  niet op deze wijze te bereiken is,doch slechts 
de vrucht kan zijn van een diepgaande studie in later  jaren, als 
de persoonlijke aspiraties van den leerling daarheen getrokken 
worden. 

Schoonheid kan worden geleerd echter  niet door  het kweeken 
eener  vooringenomenheid, die bestemd is later  elke breede, 
opene waardeering tegen te werken. n kan schoonheid leeren 
door  uit het algemeene het abstracte af te leiden. - door  uit de 
schoonhkid van een architectonisch geheel, die der  onderdeden 
na te sporen en vast te stellen. Ook kan men het onderdeel als 
uitgangspunt nemen om, al samenstellende het schoone geheel 
te verkrijgen . Bij  leerlingen van om en bij  de 16 jaren zal de 
laatste methode de meest vruchtdragende blijken , wij l reeds 
uit de noodzakelijkheid eener  aangroeiende, constructief-esthe-

tische kennis om tot samenstellingen te komen, de studie van 
het onderdeel de onmisbare schakel vormt. t gevreesd 
worden, dat het vele goede eener  wellicht eerbiedwaardige tra-
ditie, zooals het ordeteekenen was. hierdoor  te zeer  veronacht-
zaamd wordt, dan zij  tot geruststelling verzekerd, dat het essen-
tiecle dier  traditi e doorgaans in den r  aanwezig is, zoodat 
hij  al doceerende. dat onbewust geeft. Zij n electische aanleg, om 
uit de traditi e het modern bruikbar e te voorschijn te brengen — 
indien noodig komt hem hierbij  uitnemend te stade. 
n het algemeen kan niet genoegzaam vastgesteld worden, dat 

alle onderwijs in bouwkunde van het schoonheidsbeginsel moet 
doortrokken zijn. 

t profiel van den wel- en wisseldorpel, van het kalf, de hard-
steenen of zandsteendorpel, de eenvoudige en meer  ingewik-
kelde gootlijsten. de doorsnede eener  vrije - en muurleuning, 
kortom alles wat in het bouwkundig vak als detail voorkomt, 
mag nimmer worden veronachtzaamd wil men niet later  even-
veel tij d moeten besteden om het verkeerd geleerde er  uit te 
werken en door  beter  te vervangen. 
n de e klasse maakt de leering kennis met het werk van 
moderne architecten in Nederland. e hierbij  gevoegde afbeel-
dingen doen zien, dat reeds getracht werd in het bezit te komen 
van teekeningen met details en doorsneden, teneinde den leer-
ling een goed beeld te g«;ven van het uitgevoerde werk. 

t hierbij  in tegenstelling met vroeger  vermeden wordt het 
werk van buitenlandsche architecten te geven, is noodig om het 
verwarrend resultaat te ontgaan, dat het gevolg kon zijn van de 
studie naar  werken eener  doorgaans gansch andere esthetiek. 

t gevaar  is niet denkbeeldig, gelet op den tijd , die reeds noo 
dig is om de leerlingen eenigszins eigen te maken met de sa-
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menstellingen. waartoe ons h materiaal bij  uitnemend-
heid — de baksteen - zich leent. Ook zijn zij  immers bestemd 
deel uit te maken onzer e architectenbureaux, of 
mede te werken aan de uitvoering onzer e gebouwen, 
waarvoor  het in de allereerste plaats wel noodig zal zijn met 

e materialen en hun samenstellingen vertrouwd te 
raken. 
Na aldus eenige vastheid in constructie en vorm gekregen te 
hebben, vangt hij  in de e klasse aan met het ontwerpen van 
eenvoudige woningen, kleine landhuizen, stadswoningen, kan-
toren, winkelgebouwen en dergelijken. 
Bij  een goed gevolgde studie, waarbij  met het bouwkunst-onder-
richt parallelgaand ornament-studie noodzakelijk is, benevens 
die der  theoretische vakken wiskunde, stelkunde, beschrijvende 
meetkunde, natuur- en scheikunde, staathuishoudkunde, trigo-
nometrie, stereometrie, werktuigkunde, statica, perspectief en 
kunstgeschiedenis — wordt aan den leerling, die deze klasse met 
goed gevolg doorloopen heeft, het diploma der  Academie uit-
gereikt. 

e Voortgezette . Sedert eenige jaren bestaat een voort-
gezette klasse in bouwkunst, die de leerlingen in de gelegenheid 
stelt een cursus voor  monumentale architectuur  te volgen. Aan 
dezen cursus is verbonden een ornament-compositieklasse, eene 
van voortgezette statica en eene van toegepaste kunstgeschiede-
nis. Van de honderder. leerlingen van het eerste studiejaar  zijn 
voor  het vierde doorgaans vij f en twinti g a dertig overgebleven, 
waarvan in het afgeloopen jaar  een twintigta l dezen cursus 
volgden. 

n eene groote stad als , waar  meer  en meer  vraag zal 
komen naar  krachten, in staat mede te werken aan de ontwerpen 
voor  groote gebouwen, moet uit den aard aan eene inrichtin g als 
de Academie gelegenheid bestaan zich daartoe voor  te bereiden. 
Werd voorheen nagenoeg uitsluitend op den dagcursus hierin 
voorzien de overweging dat ook hun. die wegens financieele om-
standigheded overdag in een betrekking werkzaam zijn, deze 
gelegenheid 's avonds moet worden geboden, was beslissend 
voor  het in het leven roepen van dezen voortgezetten cursus. 

t onderwijs in ..toegep iste kunstgeschiedenis"  wordt in deze 
voortgezette klasse als volgt gegeven. 

Behalve de behandeling van de bouwstijlen in het Oosten wor-
den enkele belangrijke, historische bouwwerken nader  ontleed 
en besproken, terwij l aan de hand van historische voorbeelden 
de eischen worden opgespoord, waaraan het bouwkundig onder-
deel te beantwoorden heeft. Zuilen, basementen, kapiteelen, 
overkragingen. bogen, gewelven, lijntegenstelliugen, verhoudin-
gen, etc, zijn de hierbij  meest voorkomende onderwerpen. 

e . Onder  leiding van leeraren, wier  opvat-
tingen omtrent het ornament zich volkomen bij  de moderne 
bouwkunst aansluiten, bestudeeren de leerlingen vanaf de eerste 
klasse het bouwkunstig ornament. 
Beginnende met een eenvoudig geometrisch gegeven, ontwikkelt 
zich daaruit de ornamenteele lijn , iets later  het ornament door 
de samenwerking van lij n en kleur. Ornamenten voor  vlak-be-
schildering, glas in lood, tegelvloeren, balkversieringen, op-
schriften, ijzeren hekken, sierankers. tegelwanden, zinken-en 
loodenontvangers en dergelijke zijn de gegevens, die zich als van 
zelf opdringen voor  de twee lagere klassen gevolgd door  ont-
werpen voor  schoorsteenmantels, puiafscheidingen, trapbalus-
ters, leuningen, enz., waarbij  de noodige aandacht geschonken 
wordt aan het ornament in koper, brons, hout en steen, voor  de 
hoogere klassen. t behoeft geen afzonderlijke vermelding, 
dat hierbij  het ontwerpen z.g. ,.in stijl "  vermeden wordt, daar 
dit geheel vallen zou buiten de lij n der  opleiding, die den leerlin-
gen in de bouwkunst thans aan de Academie gegeven wordt. t 
ornament-onderricht sluit zich geheel als hooldvak aan bij  het 
bouwkunst-onderricht, waarvan het de aanvulling en de vol-
tooiing tevens is. 

a volgt een opgave der  theoretische vakken in de 4 klassen, 
die omvatten : Natuurkunde, Scheikunde, Stelkunde, Stereome-
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trie, Trigonometrie, Werktuigkunde, Beschrijvende , 
Schaduwbepaling en perspectief, Staathuishoudkunde, Theorie 
der  bouwconstructies. 
Behalve de avondlessen geeft de Academie ook daglessen voor 
bouwkundigen. Geheel onafhankelijk zijn die lessen niet, omdat 
meestal alle leerlingen ook 's avonds ter  Academie gaan. e 
lessen nemen doorgaans slechts halve dagen in beslag, aangezien 
de meeste leerlingen nog op een bureau of werk bezig zijn, een 
dagverdeeling, die door  de Academie eer  begunstigd dan tegen-
gewerkt wordt om het gelijktijdi g werken in de praktij k te be-
vorderen. Architecten weten al te goed, hoezeer  de leerlingen 
van inrichtingen met compleet dag-onderricht geruimen tij d van 
aanpassing noodig hebben om op bureau of werk op dreef te 
komen. e jongelui der  Academie bezitten gewoonlijk deze aan-
passing reeds, daar  hun opleiding op een gelijktijdige n prakti -
schen en theoretischen werkkrin g is ingericht. 
Aan dezen dagcursus kunnen zij  deelnemen, die het tweede stu-
diejaar  van den avondcursus met succes gevolgd hebben of van 
een andere inrichtin g komend, gelijksoortig onderwijs gehad 
hebben. e lessen sluiten zich bij  het avondwerk aan, waardoor 
de leerstof van een jaar  uitgebreider  kan worden behandeld, de 
leerlingen met meer  zekerheid naar  een volgende klasse over-
gaan en in gelukkige gevallen met een of meer  jaren hunne studie 
bekorten kunnen. 

Aan dezen cursus is eveneets een ornament-klasse verbonden 
onder  dezelfde leiding als die van den avondcursus. 

. 
e l van s en de toren van Antwerpen. Be-

treffende de beschadiging van de l van s deelt 
het Alg . . mede: 
..Bij  het eerste bericht nopens de beschieting van s heeft 
de Fransche regeering een commissie ingesteld tot het vaststel-
len van den omvang der  schade. e commissie heeft thans 
haar  rapport uitgebracht. 
All e woningen, leest men daarin, in de omgeving (der  kathe-
draal), zijn vernield en verbrand, de kathedraal is getroffen 
door  een dertigtal projectielen, die door  hun geweld en hun ont-
ploffing, den steen hebben verbrijzeld , de vensters verwoest en 
in brand gestoken al wat branden kon. 

e projectielen, troffen voornamelijk het bovendeel van den 
noordelijken toren, verbrijzelend den hoek van een bijtoren en 
den torenmuur  doorborend. 

t rapport gaat dan voort de aangegeven schade in details te 
beschrijven en sluit aldus : 
Samenvattend, de kathedraal is verminkt in haar  hoofdlijnen en 
in de details harer  versiering; men zal nimmer in staat zijn 
haar  heerlijke sculptures te herstellen, en zij  zal in eeuwigheid 
het merk dragen van een vandalisme dat de verbeelding over-
treft" . 
Een goed beeld van de beschadigingen geeft t "  van 
6 Oct. j.1. t linkerportaa l is voornamelijk gehavend, een viertal 
beelden zijn onthoofd, terwij l alle beelden en baldakijnen, het 
lofwerk, ja de geheele sculptuur  aldaar  min of meer  ernstig ge-
leden heeft. e buitengewoon fraaie beelden van de rechterzijde 
van het linkerportaal , waarvan wij  een afbeelding gegeven heb-
hen in het B. Weekblad van 26 Sept. j.1. schijnen gelukkig weinig 
geleden te hebben. 

e kathedraal wordt met een tweede bombardement ernstig 
bedreigd. 
Volgens h bericht is geconstateerd, dat dicht bij  de kathe-
draal weer  zware Fransche batterijen zijn opgesteld. 
Verder  werden lichtsignalen van een der  torens van de kathe-
draal opgemerkt. ..Natuurlij k zegt het bericht zullen al onze 
troepen bij  dergelijke maatregelen van den vijand optreden 
zonder  de kathedraal te sparen. e Franschen dragen dus zoo-
wel thans als vroeger  zelf de schuld als het kerkgebouw verder 
het offer  van den oorlog wordt." 
Gelukkig is de toren van Antwerpen bij  het bombardement vrij -
wel onbeschadigd gebleven. 

^ ^ ~ ^ ' . e . J . f l ^ G . 2 ? ^ C T ; ! 9 , 1 , 4 " , N , 3 ; 

BOUWKUNDIG' 
WEEKBLA D 
0R6AAN%r vIAArSCHAPP n 

TbTBE.V0RDERIN6DERB0UUJKUr.S T 
Commissie van : . B. N. ; 
W. J. E ; A .  G . B . Z N .. : : :: :: :: 

. :: :: :: :: :: :: :: :: :: 

Bureau van : t 402, A'dam. 
Bureau van Administr . : . 5, n . 
Uitgevers: N &  CO. :: :: :: n . 

: voor  Nederland fr . p. p. ƒ7.50 's jaars, voor ë en het Buitenland (bij  vooruitbetaling) ƒ9.50. 
Afz. nummers ƒ 0.15. fr . p.p. ƒ 0 . 1 6- 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 advertentiën tegen belangrijk verminderde prijzen. 

: . Ontvangen Boek-en Plaat-
werken. . , door  J. Gratama, 
Bouwschappen door . J. t de Jonge. Academie 
van Beeldende n en Technische Wetenschappen te 

. — Verslag der  Bouwbedrijven over  1913. Th. G. 
Schill. e berichten. Officieel Gedeelte. 

E 

Ontvangen Boek- en Plaatwerken. Zaanlandsche Oudheid-
kundige Verzameling.. Jacob g Jansz.Jr.", JaarlijkschVerslag 
over  1912-13; Uitgaven van het Centraal bureau voor  Sociale 
Adviezen, g voor  Woningbouwvereenigingen, be-
werkt door . . g en . C. A. y ; de Erven J. J. Tijl , 
Zwolle; . Techn. e zu , Programm 
fii r  das Stüdienjahr 1914-15; — t onderwijs aan de Academie 
voor  beeldende n en Technische Wetenschappen te 

m in 1913; W. . J. Brusse's Uitgeversmaatschappij  te 
; Centraal Bureau voor  de Statistiek. -

schrift . Afl . 7. 8 en 9; E. W. s en . Sluyterman, Nederl. 
n en hun . Afl .  en . j 

..Elsevier", Amsterdam; . Bibliotheek, Verslag over 
1913; F. J. Belinfante,'s Gravenhage ; . van der  Veen, -
constructies; . J. Veen. Amsterdam ; — Schoonheids-commissie 
voor  de gemeente 's Gravenhage. Jaarverslag over  1913; 
Tweede t Conferentie, Verslag; r  en van 
Seldam, Amsterdam ; . J. t de Jonge, Bouwschappen ; 
Technische Boekhandel en j  J. Waltman Jr.. ; 

. N. d , Brieven over  de Tentoonstelling van den 
n Werkbund te ; W. . en J. Brusse's Uitge-

, m ; Brandweer  der  Gemeente Am-
sterdam, Jaarverslag overl913. Afdeeling l v h. , 
van , N. en , Verslag omtrent , Nijverheid en Scheep-
vaart van Nederland gedurende 1913; — . „Art i et Amicitiae" , 
Verslag en Naamlijst der n over  1913; P. van Vugt Jr., 
Wiskundig k v,d. Examens der . t. B. ct. B., v. Opz. 

. W. enz.,  E. . ; - e Bibliotheek, 
n voor  de Economische Crisis van Nederland in Oor-

logsgevaar  Afl . 1, 2 en 3. 

. 

m . 
r  J. . 

. . J. T E 

JONGE, G . Voor  mij 

ligt een lijvi g boekdeel, getiteld: Bouwschap-
pen, publiek-rechterlijk e organisaties van 

eigenaars van bouwterrein. Proeve tot oplossing van 
het stedelijk grond- en woningvraagstuk, door . J. 

t de Jonge, b. i. voorafgegaan door  een voorrede 
van Prof. . J. . Valckenier , en uitgegeven door 
de technische boekhandel en drukkeri j  J. Waltman, te 

. t de titel reeds aan, dat hier  een ook voorde 
architecten belangrijk onderwerp wordt behandeld, 
onze belangstelling wordt in niet geringe mate ver-
hoogd, als wij  in de Voorrede van prof. Valckenier 

s lezen, dat deze studie als proefschrift ter  ver-
krijgin g van den graad van r  in de Technische 
Wetenschappen had moeten dienen; principieele be-
zwaren van de Afdeeling Bouwkunde der  T. . School 
hebben dit echter  belet. p kom ik aanstonds nog 
terug. Wij  maken dus kennis met de allereerste proeve 
van een academisch proefschrift (want dat is het werk 
toch in zijn wezen) van een Bouwkundig , i. c. 
van den voor  enkele jaren afgestudeerden heer t 
de Jonge. 

t ruim 400 bladzijden dikk e werk heb ik nog niet 
doorgestudeerd, wel doorgebladerd en hier  en daar 
gelezen. k kan er  dus geen oordeel over  vellen; trou-
wens het onderwerp zelf vraagt een speciale kennis 
van zaken; en het verheugt mij  daarom te kunnen 
mededeelen, dat een meer  deskundige dan ik, zijn oor-
deel van het werk in ons Weekblad zal publiceeren. 

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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Academie van Beeldende  en Technische Wetenschappen te . Afdeeling Bouwkunst. Ornamentklasse. 
r  W. t Czn. (Zie het artikel in het vorig no. van het B. Weekblad). 

Wel meen ik te mogen opmerken, dat de schrijver  hoogst 
serieus zijn taak heeft opgevat en dat hij  overal blijken 
geeft, een zeer  uitvoerige bronnenstudie te hebben ge-
maakt en toch zijn onderwerp blijf t beheerschen. -
schien wordt de inhoud van het boek het best samen-
gevat in de door  den auteur  zelf aangegeven verkorte 
inhoudsopgaaf van de inleiding, die luidt als volgt: 

s wordt het onderwerp van volkshuisvesting 
in de Pers behandeld. t geldt een cultuurbelang. — 
Van de omvorming van akkerland in bouwterrein tot 
verkoop van het huis, is alles speculatie. Een derde 
der woonhuur  is grondhuur. — Tuberculose en wo-
ningnood. Woningtoestanden in Nederland. e 
wet van Schwabe. — Geen eenzijdige beoordeeling. — 
Woningwet ontoereikend. — Geen oplossing maken, 
doch deze aan de verkeersontwikkeling ontleènen. — 
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e functioneele opvatting van het maatschappelijk ver-
keer. Elk verdrongen complex daarin ontleden. — 

a het normaliseeren, vrij , binnen dwingend ge-
stelde grenzen. e vormen worden tot rechtsvormen. 
— e Staat handhaaft de verkeersfunctie waar  zij  ver-
drongen wordt. — Volgens deze methode hier  de bij -
zondere factoren te beschrijven, waarin het complex 
der volkshuisvesting ontbonden kan worden. Als 
terrein van onderzoek veelal d gekozen. — 
n de voorrede zwaait Prof. Valckenier , -

leeraar  in het Administratie f recht aan de T. . S. te 
, den auteur  grooten lof toe. j  acht het woord 

niet van onpas: .coup d'essai, coup de maitre" , en ver-
volgt o. a.: Naarmate de ontwikkeling van Uw werk 
voortschreed, zijn mijn waardeering en hoogachting 
voor  Uwe bijzondere begaafdheid voortdurend geste-

Academie van Beeldende n en Technische Wetenschappen te . Afdeeling Bouwkunst. Ornamentklassc. 
r  W. t Czn. (Zie het artikel in het vorig no. van het B. Weekblad). 

gen. t Uw scherpzinnig kritisc h vermogen en Uw 
koene, vooruitziende, maar steeds op solide basis ge-
fundeerde synthese, tezamen en in onderlinge wissel-
werking, hebt gij  een juridisch-oeconomische construc-
tie van den stedenbouw ontworpen, waaraan de 
verwezenlijking, zoover  ik zien kan, een zegen voor  de 
bevolking zou zijn, de ontwikkeling harer  welvaart zou 
vrijmake n van parasitaire woekeringen, haar  rechtsle-
ven in nieuwe, vitale vormen zou doen groeien, haar 
cultuur  zou verheffen". „Niemand zal U kunnen ontne-
men den rijkdo m van vruchtbare gedachten en haar 
zorgvuldige stelselmatige uitwerking , waarmede gij 
door  een geniale vondst, een weg tot oplossing der  wo-
ningmoeilijkheden onzer  huidige tijden hebt aange-
wezen." 

„Bijzonde r heeft mij  Uw beheersching, na zoo korte 
voorbereiding, van moeilijk juridisch e en oeconomische 
vraagstukken getroffen. Gij  hebt in het essentieele van 
veel omstreden kwesties een inzicht getoond, dat me-
nig juris t van professie U mag benijden. Gedachten 
van mij  overnemende, hebt gij  ze op menig punt aange-
vuld en verbeterd." 

„Naar mijne meening zou, van wege de juridisch e facul-
teit eener  Universiteit, Uw arbeid U den graad van 
doctor  met lof hebben doen verwerven". 

Tot zoover  Prof. V . . 
Geachte heer t de Jonge, mijn hartelijk e geluk-
wensch met dezen lof van bevoegde zijde over  het resul-
taat van Uwen belangrijken en grooten arbeid ! 

n zal met mij  verwonderd zijn, dat deze Bouw-
kundig , die blijkbaa r  een zeer  goed acade-
misch proefschrift heeft geschreven, toch hiermede 
niet den s titel aan de l te t kon 
behalen. t antwoord geeft Prof. V. . in zijn voor-
rede, waar  hij  mededeelt: e Afd . Bouwkunde der 
Techn. l leidt uit het . Besluit, rege-
lende de examens en promoties aan deze
af, dat de doctorstitel niet is een graad, onmiddellij k 
naast het ingenieurs-diploma, en te behalen zonder 
practische werkzaamheid na het verkrijgen van den 
ingenieurstitel, doch als hoogere onderscheiding is be-
doeld, alleen bereikbaar  voor  die ingenieurs, die in 
practisch-wetenschappelijk artistiek of technisch op-
zicht bewijzen van buitengewone bekwaamheid hebben 
gegeven. Zij  acht het haar  taak er  voor  te waken, dat 
de doctorstitel slechts worde toegekend aan hen, die 
door  practische werkzaamheid daarop aanspraak kun-
nen doen gelden". 

t andere woorden", zegt prof. V. . „d e Afd . der 
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Concertzaal van de Sociëteit e "  te Groningen. Architecten Schill en . 

Bouwkunde ziet in den graad van r  in de Tech-
nische Wetenschap een door  de T. . School uitgereikt 
getuignis van meer  dan gewone bekwaamheid als prac-
tisch ingenieur, eene opvatting, die aan de hand van 
Wet en . Besluit verdedigbaar  is en waarin door 
het College van r s en Assessoren,' 
waartoe Gij  U gewend hebt om toekenning van een 
promotor , werd gedeeld." 
Blijkbaa r  is de heer t de Jonge gedupeerd in zijn 
verwachting, dat zijn studie de mogelijkheid tot het 
verkrijge n van den doctorstitel zou openen; en uit den 
toon van de woorden van Prof. V . . meen ik te mogen 
opmaken, dat ook hij  niet geheel en al de opvatting van 
de Afd . Bouwkunde der  T. . School deelt. 

t komt mij  voor, dat hier  zeker  wel de vraag gesteld 
mag worden, of genoemde Afd . Bouwkunde niet te 
exclusief is in haar  opvatting, (alleen aan . Ph. J. Cuy-
pers is door  de T. . S. de doctorstitel en wel honoris 
causa toegekend). 

e Polytechnische School te t is voor  enkele jaren 
bevorderd tot . n lag ten grondslag 
de erkenning, dat het uitgebreide en diepgaande onder-
wij s aan de P. S. recht had r  onderwijs genoemd 
en als zoodanig erkend te worden. r  hield het niet 
tevens terecht de erkenning in, dat dit onderwijs ruimer 
en algemeener  zijn vleugels kon uitslaan, dat het .uni-
versitair "  werd betreffende het groote gebied van de 
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techniek en alles, wat in den meest ruimsten zin van het 
woord daarmede verband houdt? e e School 
werd geplaatst in de ri j  der  Universiteiten. 

s om deze reden zou er  gereede en toe te juichen 
aanleiding zijn, goed te keuren dat zij, die in het bezit 
zijn van het ingenieurs-diploma kunnen promoveeren 
niet alleen op een uitmuntende practische prestatie, 
maar  ook op een onderwerp, dat niet uitsluitend en 
eng begrensd „practisch "  is, maar  van meer algemee-
nen bijv . socialen of artistieken aard kan zijn. 
Prof. V . . zegt, dat de opvatting van de Afd . Bouw-
kunde aan de hand van Wet en k Besluit ver-
dedigbaar  is. r  houden deze woorden ook niet in 
de erkenning, dat een andere opvatting ook verdedig-
baar  is? k behoef dit trouwens niet zoo vragender 
wij s te stellen: is niet in 1911 de civiel-ingenieur 
Th . van der  Waerden gepromoveerd op een proef-
schrift , getiteld: Geschooldheiden Techniek;Onderzoek 
naar  den invloed van Arbeidssplitsing en e 
op de mate van vereischte Oefening en Bekwaamheid 
der Arbeiders" , een onderwerp dus, dat van algemeen-
theoretischen en socialen aard is, en niet een zuiver-
technische ingenieurs arbeid is. 

n betreft het hier  niet alleen een ideaal 
belang van de T. . School; ook praktische belangen 
van den bouwkundig ingenieur  zijn erbij  in het spel. 

, die de ontwikkeling der  samenleving in de laatste 

jaren heeft gevolgd, weet, dat de goed on-
derlegde, de gestudeerde architect, de bouw-
kundig ingenieur, niet steeds een werkkrin g 
van zuiver  practischen aardheeft; maar  dat 
zijn veelzijdige opleiding terecht, en geluk-
kig, hem in staat stelt een werkkrin g te 
vinden van meer  socialen aard, bijv . als -
recteur  van bouw- en woningtoezicht, of als 

r  der  Volksgezondheid; of een 
ander  meer  technisch- en administratieven 
kant uit te gaan als r  van Publieke 
werken. Verder  kan de opleiding voor  B. . 
den gediplomeerde geschikt doen zijn, indien 
zijn aanleg hiertoe aanwezig is, voor  onder-
wijs, voor  kunstcriticus, voor  journalist . Ge-
zwegen nog van het groote theoretische ge-
bied van den stedenbouw. 

e Afd . Bouwkunde der  T. . S. is daarom 
m. i. niet van beperkende eenzijdigheid vri j 
te pleiten, wanneer  zij  volgens haar  wil de 
mogelijkheid tot promoveeren uitsluitend 
openstelt voor  begaafde practische archi-
tecten, wanneer  zij  dus in den B. . uitslui-
tend wil zien den architect, in begrensden 
zin genomen. Wordt hiermede het hooge 
niveau, dat de Afd . Bouwkunde kan zijn, 
niet wat noodeloos verlaagd? 

Voor eenigen tij d is opgericht een Vereeni-
ging van e Bouwkundige . 
Zou het niet op den weg dezer  Vereeniging 
liggen, dit voor  haar  zeer  belangrijke vak-
belang te bestudeeren, en eventueel daarna 
overleg te plegen met de Afd . Bouwkunde 
der  T. . S.? 

G -
N 1913. 

venals in voorafgaande jaren heeft Af-
deeling l van het t t Geb 
van , Nijverheid l dit sterdam, 
jaar  uitgegeven een Verslag omtrent de 

dri e onderwerpen van haar  departement betreffende 1913. 
Uit het boek, dat eerst onlangs verschenen is, ontleenen wij 
onderstaande mededeelingen omtrent de bouwvakken. Ge-
lij k reeds vroeger  is medegedeeld, wordt telken jare, door 
het r  der j  tot Bevordering der 
Bouwkunst op verzoek van genoemde Afdeeling l een 
rapport der  bouwbedrijven opgesteld, voor  zoover  deze de 
werkzaamheid van den architect betreft, welk rapport door  Afd. 

l in haar  verslag wordt benut, gelijk ook in onderstaand 
verslag wederom is geschied. Ten slotte zij  nog medegedeeld 
dat het verslag verkrijgbaar  is voor  f 1.— bij  genoemd -
ment, e t 36 den . 

Uit den aard der  zaak loopen de meeningen omtrent den gang 
van zaken in de bouwvakken in verschillende plaatsen en in ver-
schillende kringen vaak vri j  veel uiteen, daar  grootere of min-
dere bedrijvigheid op dit gebied zeer  veel met plaatselijke toe-
standen verband houdt. 
Bepaald gunstig was de gang van zaken in de bouwbedrijven te 
Amsterdam. n allerlei vormen kwamen opdrachten tot nieuw-
en verbouw bij  het Bouw- en Woningtoezicht in. Speciaal moet 

ouw der j  tot Bevordering der  Bouwkunst, te Am-
Architecten Schill en . 

genoemd worden de bouw van groote werken, als banken, 
magazijnen en winkels. Ook op industrieel gebied werd veel ge-
bouwd, zoowel nieuw-bouw als vergrootingen. n het najaar  ver-
minderde het aantal opdrachten aanmerkelijk. 
Ook te 's-Gravenhage was in 1913 de toestand gunstig. r  wer-
den vooral opdrachten gegeven voor  heerenhuizen (in verband 
met de openstelling van het park „Zorgvliet') , terwij l ookaldaar 
bouw van arbeiderswoningen van eenige beteekenis plaats vond. 
Ook hier  verminderden in het laatst des jaars de opdrachten, 
vermoedelijk als een gevolg van de duurte van het geld. 
Groote bouwbedrij  vigheid heerschte voorts te Breda, Bussum, 
Bergen-op-Zoom (winkels, arbeiderswoningen, villa's), Yinui -
den, n (arbeiderswoningen, fabrieken, speculatie-
bouw), Groningen (winkels, fabrieken en speculatiebouw), Alk -
maar  (villa' s arbeiderswoningen en speculatiebouw). Vlaardiu -
gen (arbeiders woningen, fabrieken). Goes (hier  heerschte groote 
drukt e wegens den bouw van een landbouwschool, een rijksbe-
lastingsgebouw en het maken eener  waterleiding. Almelo, Apel-
doorn, , Enkhuizen. 

n de k werden zeer  veel arbeiderswoningen aange-
bouwd, in verband met den aldaar  steeds toenemenden bloei 
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der locale industrie, als scheepswerven, machine-, beton-, pan-
nen-, steen- en kalkfabrieken. Ook in West-Friesland werden 
veel arbeiderswoningen gebouwd. 
n andere plaatsen, zooals Arnhem, , , 

, , , Sneek, , , 
Breukelen, , Tiel, de Zaanstreek en Gouda was het 
aantal bouwopdrachten vrijwe l gelijk aan dat in 1912. 

r  opdrachten daarentegen werden verstrekt te -
daal, Zuid-Beveland (met uitzondering van Goes), , Nijme-
gen (uitgezonderd fabrieksgebouwen), , , 
Zutphen (deze plaats gaat zeer  weinig vooruit) en Tilbur g (specu-
latiebouw kwam bijna niet voor, als gevolg van de hooge 
eischen. gesteld door  de bouwverordening; wel werden hier 
nogal eens arbeiderswoningen aangebouwd voor  geldbelegging), 

, n (met uitzondering van villabouw), Enschede 
(met uitzondering van den bouw van arbeiderswoningen voor 
rekening van vereenigingen tot verbetering der  volkshuisvesting 
of van fabrikanten) en n . 

Bepaald ongunstig was de toestand te Winterswijk , Wormerveer, 
Vlissingen en , waar  groote slapte heerschte. Als 
oorzaken hiervan werden genoemd te Vlissingen de duurte van 
het geld, zoomede de vrees voor  verplaatsing van het Belgische 
loodswezen; te g de achteruitgang van het aantal 
inwoners. 

(Wordt vervolgd). 

. G. . t gg 

n den ouderdom van 62 jaar  is te s ter 

e (Utrecht) den 15denOctober  overleden 

de r  Th. G. Schill, in leven civiel en bouw-

kundig r  te Amsterdam. 

e heer  Schill had zijn opleiding genoten aan de toen-

malige Polytechnische School te , waar  hij  zoowel 

het diploma voor  civiel ingenieur  als voor  bouwkundig 

ingenieur  verwierf. Aldus degelijk voorbereid, werkte 

hij  eenigen tij d op architecten-bureaux in Weenen, 

waarna hij  al spoedig in Nederland terugkeerde en zich 

associeerde met den heer . . , die prac-

tisch onderlegd was, en die hij  had leeren kennen toen 

zij  beiden werkzaam waren op het bureau van den heer 

Ph. J. Cuypers tijdens den bouw van het . 

Vele zijn de werken, gebouwd door  de architecten 

Schill en , die hun bureau te Amsterdam 

gevestigd hadden. Wij  noemen slechts: het Gebouw 

van de j  tot Bevordering der  Bouwkunst, 

waarvoor  1 November  1883 een prijsvraag onder  de 

leden werd uitgeschreven. Twee ontwerpen werden 

met een e der j  bekroond; het eene 

was van de heeren Schill en , het andere 

van den heer  Jurriaa n . 

t eerste werd voor  ui-tvoer  aangewezen; 8 i 1884 

werd de eerste steen gelegd en i 1885 werdhetge-

bouw feestelijk geopend. Wi j  geven hierbij  een afbeel-

ding van het k gebouw, zooals het oor-

spronkelijk was. e ramen op den beganen grond ter 

verlichtin g van de Permanente Tentoonstelling van 

Bouwmaterialen zijn later, ten einde een meer  ruime 

verlichtin g te verkrijgen , vergroot; evenzoo het linksche 

dakraam, waardoor  de woonkamer  er  achter  beter 

bewoonbaar  werd. 

Verder  moeten genoemd worden: het bekende -

rant van r  in de t (1889), het gebouw 

van de Verzekeringsbank "  aan het -

plein te Amsterdam (1890). Ook de Sociëteit „d e -

monie"  te Groningen is van hun hand; in de in 1884 

uitgeschreven prijsvraag werden zij  met den eersten 

prij s bekroond. Eerst in 1889 werd tot den bouw over-

gaan, en werd ingevolge de gewijzigde zienswijze, een 

geheel nieuw plan door  hen ontworpen en uitgevoerd 

(1891). j  geven wij  een afbeelding van het inte-

rieur  der  Concertzaal van .de , ontleend aan 

B. Weekblad van 26 t 1892. 

Een hunner meest bekende bouwwerken is het -

station te Vlissingen (1894). e , hetzij  de 

, de Franscheof de , werd door 

beide architecten zeer  bewonderd, en in het meerendeel 

van hun werken tot voorbeeld genomen. 

Wi j  vermelden verder  nog: Tabakskantoren aan het 

n en in de Nes te Amsterdam, het s 

aan de Sarphatistraat aldaar, en idem te Wij k aan Zee. 

Verder vele villa' s te , Baarn, Naarden; de 

vill a van den heer  Wurfbai n aan de van Eeghenstraat 

en de vill a van den heer  van m aan het -

plein, beide te Amsterdam, enz. Ten slotte zij  nog ge-

noemd het zoo goed als voltooide gebouw van de groote 

Club aan den m te Amsterdam, waarvan echter  het 

gevelontwerp is van den heer . F. Slothouwer, B. . 

e heer  Schill, die sinds jaren lid was van de -

schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst, heeft van 1887 

tot 1892 zitting gehad in het r  van deze 

; geruimen tij d was hij  tevens Voorzitter 

van de Afdeeling Amsterdam der genoemde -

schappij. Verliest deze  in hem een zeer 

gewaardeerd en bekwaam lid , ook andere instellingen 

zullen het verscheiden van den geachten collega ten 

zeerste betreuren; zoo o.a. de Vereeniging .Quellinus", 

die de bekende l in stand houdt 

en waarvan de overledene sedert geruimen tij d Voor-

zitter  was. e malen heeft de heer  Schill ver-

der  zitting gehad in de Commissie ter  beoordeeling van 

het werk der  candidaten voor  de Prix de -

kunde, terwij l van de vele andere functies, door  hem 

bekleed, nog genoemd zij  die van li d der  Gemeentelijke 

Commissie voor  Schoolbouw te Amsterdam, waarbij 

hij  o. a. advies uitbracht over  de voorgelegde projecten 

voor  scholen. J. G. 

E . 

. 
Afdeeling Amsterdam der j  tot Bevordering 
der Bouwkunst. Vergadering op Woensdag 28 October  a.s., 
des avonds te 8 uur, in het Gebouw der , -
straat 402, tot het aanwijzen van een lid der  Commissie van 
advies bij  de beoordeeling van bouwontwerpen, ingeleverd bij 
aanvraag voor  erfpacht of koop van Gemeenteterreinen (Schoon-
heidscommissie), ter  vervullin g der  vacature, ontstaan door  de 
periodieke aftreding op 1 November  a.s. van den heer  A. W. 
Weissman. 

e Secretaris, 
. E. . P. . 
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. Stedenschoon en Woningbouw met 
steun volgens de Woningwet, door  J. . Schaad. t 
der Bouwbedrijven in 1913. Slot. Berichten. 

. 

Nieuwe leden. Gehoord de Commissie van onderzoek, is door 
het r  aangenomen als , de heer  A. . 
Wegerif Gzn., architect te Apeldoorn, die was voorgesteld door 
de heeren A. Salm G.B.zn. en J. Gratama. 
Verder heeft het r  toegelaten als Buitengewoon 

d de heeren : A. . van , Student aan de Academie 
van Beeldende n te 's-Gravenhage; C. van , Gedi-
plomeerd Bouwkundig Opzichter  te Amsterdam ; . . Bijtelaar , 
Bouwkundig Teekenaar  te Amsterdam; . O. r  Jr., 
Bouwkundig Teekenaar  te 's-Gravenhage. 
Bureau . t Bestuur  van den Bond van Neder-
landsche Architecten verzocht het volgende te willen opnemen: 

Het speciaal-bnreau
 voor architecten. 

e door  dit bureau gevolgde handelwijze druischt recht in tegen 
het goede streven van den Bond van Ned. Architecten. 

e Bond stelt zich op het juiste standpunt (belichaamd in zijn 
„eerecode"), dat de architect zich uithoofde van zij  n vertrouwens-
positie, niet mag plaatsen op het standpunt van den zakenman, 
n. m. 1. wat betreft de concurrentie van de collega's onderling. 
n welken vorm ook, is het verkrijgen van werk ten koste van 

zijne collega's een der  minderwaardigste handelingen, die de 
architect kan doen. 

En juist dit is het, wat het bureau "  beoogt, waar  het, 
bij  het op geheime wijze mededeelen van op komst, of pas in 
eersten opzet zijnde werken mededeelt, wie de architect zal zijn. 

m alleen is deze handelwijze van de "  reeds ten 
strengste te veroordeelen 
En ook de mededeelingen, waarbij  de naam vanden, vermoede-
lij k met het werk te belasten architect nog niet is bekend, zijn 
als minderwaardig te kenmerken. Zij  verleiden de zwakkeren 
onder  de niet georganiseerde architecten er  toe bij  den betrok-
ken bouwheer  pogingen aan te wenden aan een van hen het werk 
te zien opgedragen; somwijlen met gebruikmaking van den ar-
chitect onwaardige middelen. 
Een der  middelen, gebezigd door  de n 

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. 

zoo snel en zoo juist mogelijk te verkrijgen , geeft de beste getui-
genis van het immoreele karakter  van dit bureau. Zij  hebben, 
zooals zij  in hun circulair e mededeelen „een beslist energiek en 
systematisch werkend en over  het geheele land vertakt consor-
tium vakkundig acquisiteurs". 

n ligt een stille aanklacht besloten tegen het personeel van 
den architect: dat zij  voor  geld worden overgehaald onbeschei-
denheden te plegen, waarvan het directe gevolg zal zijn, het ver-
nietigen van alle goede vaktraditiën . 
Waar wij  er  verzekerd van zijn, dat geen Bondslid of een der 
andere georganiseerde architecten een handelwijze als door 
bovengenoemd bureau wordt gepropageerd, zal steunen, be-
hoefden wij  er  feitelijk geen acht op te slaan, ware het niet, dat 
ernstige moreele schade dreigt, en daarom, als verantwoorde-
lij k voor  het stellen en handhaven van deugdelijke vakgewoon-
ten, ons streng afkeurend oordeel moeten uitspreken over  de on-
waardige handelingen van het speciaal-bureau . 

t r  besloot aan het verzoek van het Bondsbestuur 
te voldoen, hoewel het overtuigd is dat een dergelijke publicatie 
weinig nut zal geven. t r  had reeds vroeger, in 
zijn vergadering van 14 Juli jl. . genoemd bureau "  ter 
sprake gebracht, en het was tot dezelfde conclusie gekomen als 
de Bond, namelijk, dat het de handelswijze van dit bureau ten 
zeerste afkeurde. Waar het r  van meening was, dat 
tegende handelingen van een dergelijk bures u weinig of niets te 
doen zoude zijn, achtte het het weinig nuttig, in het B. Week-
blad de aandacht op dit bureau te vestigen. 

Verslag van de g op g 
20 October  in het Gebouw der . 
Aanwezig waren de heeren: A. Salm GBzn. Voorzitter ; S. de 
Clercq. A. W. C. . J. W. . J. B. van , F. W. 

. Poggenbeek. benevens de Alg. Secretaris J. Gratama. 
Om 2 uur  kwam de heer  B. J. Ouëndag ter  vergadering. 

. G. . e Voorzitter  bracht in herinnering, dat den 
15den October  jl . overleed de heer  Th. G. Schill, in leven Civiel 
en Bouwkundig . Spreker  was overtuigd namens 
het geheele r  te spreken, wanneer  hij  het verschij-
den van dezen bekwamen en algemeen geachten collega ten 
zeerste betreurde. Jaren lang is de overledene lid geweest van 
de ; eenige jaren heeft hij  zitting gehad in het . Bestuur, 
terwij l hij  tevens geruimen tij d Voorzitter  was van de Afd . Am-
sterdam der . Besloten werd, dat het r  een brief 
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Fig. l a en 16. 

van rouwbeklag zou zenden aan de familie Schill. en dat in het 
B. Weekblad het een en ander  zou worden medegedeeld over 
de werkzaamheid van den overledene, toegelicht met enkele 
afbeeldingen van zijn werk. 

E . Van de Commissie 

van advies bij  de beoordeeling van bouwontwerpen, ingeleverd 
bij  aanvraag of koop van gemeenteterreinen te Amsterdam was 
mededeeling ontvangen, dat volgens rooster  den 1 November 
a.s. moet altreden de heer  B. J. Ouëndag, die door  het -
stuur  als li d der  Commissie was aangewezen. 

e heer  Ouëndag was niet direct herkiesbaar; in zijn plaats 
werd benoemd de heer  F. W. . Poggenbeek, die de benoeming 
aanvaardde. 

G VA N STATUTE N EN . . . e 

Commissie tot g van Statuten en Alg. . -
ment had haar t aan het r  opgezonden. 
n verband hiermede werd door  de aanwezigen dit t uit-

voerig besproken waarbij  enkele wijzigingen en aanvullingen 
wenschelijk werden geacht. Besloten werd deze ter  kennis te 
brengen van genoemde Commissie, en haar  te verzoeken, haar 
oordeel hierover  te mogen vernemen. 

a zal het eventueel gewijzigd t der  Commissie met 
het advies van het r  gepubliceerd worden in het 
Bouwkundig Weekblad. 

E . Art . 29 van de Statuten be-

paalt: e Voorstellen tot Statuten-wijziging worden met de 
toelichting zoo spoedig mogelijk in handen gesteld van de te 
benoemen Commissie tot Statuten-herziening en een maand 
vóór de Algemeene Vergadering, waarop zij  zullen worden be-
sproken, in het Orgaan der j  gepubliceerd". 

e datum van de Algemeene najaarsvergadering, (op welke 
vergadering de herziening van Statuten en Alg. . -
ment behandeld moet worden) zal dus vastgesteld kunnen wor-
den, zoo spoedig de voorstellen tot herziening der  Statuten en 
Alg. . t in het B. Weekblad zullen zijn gepubliceerd. 

ENQUÊT E E N  VA N E S OP E -

 VA N N T EN N . e Voorzitter 

deelde mede. dat op de vergadering van de besturen der  4 bouw-
kundige Vereenigingen, gehouden 10 September  jl . door  de aan-

482 

wezige leden van het r  ter  sprake 
is gebracht de vraag, wat in de huidige om-
standigheden gedaan zou kunnen worden 
om de werkzaamheid van den architect en 
van zijn personeel te verbeteren. d het 

r  aanvankelijk gemeend maatre-
gelen te moeten beramen ten bate van de Ar -

n der . t. bev. der  Bouwkunst, 
bij  de bespreking der  besturen van de 4 
bouwkundige vereenigingen bleek het wen-
schelijk, het onderwerp ruimer op te vatten 
en gezamenlijk te trachten den toestand te 
verbeteren en eventueel hulp en steun te ver-
leenen aan alle Architect-leden der  4 Vereeni-
gingen. Algemeen werd de wenschelijkheid 
gevoeld dit punt nader  onder  oogen te zien, 
waartoe in de eerste plaats het noodig zou zijn 
een enquête betreffende den huidigen toestand 
in te stellen. e werd benoemd een com-
missie bestaande uit 8 personen, zijnde de 
voorzitters en secretarissen der 4 bouwkun-
dige Vereenigingen. e commissie heeft een 
vragenlijst opgesteld en aan al de Architect-
leden der 4 bouwkundige vereenigingen toe-
gezonden. Tevens heeft de Enquête-Commis-
sie het wenschelijk geacht, gezien de mogelijk-
heid dat de oorlog nog lang kan duren, dat een 
Voorschotfonds voor  Architecten door  de col-
lega's zou worden samengebracht. Verdere, 
medegedeelde bijzonderheden kunnen hier 

niet worden gepubliceerd; binnenkort zal de Enquête-com-
missie een volledig rapport uitbrengen. 

n herinnering werd gebracht, dat door  de 4 bouwkundige Ver-
eenigingen 26 Sept. 1914 een adres is gericht tot de verschillende 

, waarin, in aansluiting aan het adres der  4 bouwk. Ver-
eenigingen Juni 1912, verzocht werd, dat de particulier e archi 
tecten en met hen hun personeel, deel kunnen hebben in de be-
langrijk e bouwwerken, die van e tot stand komen. 
n aansluiting hiermede werd, ingevolge het voorstel van de 

zijde van den Bond v. Ned. Architecten, door  de Enquête-Com-
missie besloten een deputatie af te vaardigen naar  den -
president, ten einde de bedoeling van het adres nader toe te 
lichten. 

 VA N E E N E 

. n verband met het overlijden van den heer  Th. 
G. Schill werd de aandacht er  op gevestigd, dat een compleet 
overzicht van de bouwwerken, door de Nederlandsche archi-
tecten gebouwd, nog ontbreekt. Waar de wenschelijkheid van 
een dergelijk overzicht meer  dan eens blijkt , o.a. voor  de ge-
schiedenis der  Nederlandsche bouwkunst, werd besloten te 
trachten, wanneer  de tijdsomstandigheden hiertoe meer  gunstig 
zijn, tot het samenstellen van een goed register  over  te gaan. 

U , N T VOO . 

Van het Bestuur  van den Bond van Nederlandsche Architecten 
was het verzoek ontvangen, een protest van den Bond tegen het 
„Speciaal-bureau , inlichtingendienst voor  Architecten" 
in het B. Weekblad te willen opnemen. t r  besloot 
aan het verzoek van den Bond te voldoen. Zie de publicatie op 
blz. 481 en het onderschrift van het . 

t overig behandelde is niet voor  publicatie geschikt. 

 Alg. Secretaris, 
J. . 

Fig. 2. 
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j ^ j j n de Economist van Augustus 
komt voor  een artikel van 

den heer  mr. dr. . van Groe-
nendael, griffie r  der  Staten 

van Overijssel, getiteld; Verbetering van 
volkshuisvesting en woningwet. 

t bevat o. m. een opsomming van de 
moeielijkheden, waarmede vereenigin-
gen, „toegelaten"  in den zin der  Woningwet, te kam-
pen hebben, alvorens tot de uitvoering hunner  bouw-
plannen te kunnen overgaan. 

Tot die moeielijkheden rekent de schrijver ook het 
groote aantal personen, dat over  zoo'n plan moet wor-
den gehoord. 
Acht hij  „het op zich zelf al bedenkelijk, dat de zaak 
daardoor  noodeloos gecompliceerd wordt gemaakt, 
erger  wordt het, wanneer  deze autoriteiten niet alleen 
willen oordeelen over de nauwkeurige naleving der 
wettelijke voorschriften en den financieelen opzet . . . , 
maar  bovendien zich ook gaan begeven op het gebied 
der aesthetica en persoonlijke liefhebberijen op 
woningbouwgebied willen doordrijven." 
Wel geeft de schrijver toe ..dat het ongetwijfeld een 
algemeen belang is, dat onze steden en dorpen niet 
worden verleelijkt door  den bouw van hopeloos mono-
tone rijen van arbeiderswoningen", maar  de overheid 
in dit opzicht eenigen plicht op te leggen of zelfs maar 
een bevoegdheid toe te kennen, acht hij  zeer  verkeerd, 
want „het is er  verre vandaan, dat er  eenstemmigheid 
zoude bestaan over de vraag wat mooi, wat leelijk is 
op architectonisch gebied. e een bewondert wat de 
ander  onvoorwaardelijk veroordeelt. En waar  nu de 
woningwet van de gedachte uitgaat, dat het particulier 
initiatie f moet voorgaan bij  den woningbouw, schijnt 
het in den geest der wet wel het meest te passen, dat 
men den vorm en de aesthetiek aan de beoordeeling der 
ondernemers overlate". 

k heeft de schrijver  tot heden niets in dit 
opzicht geleerd uit alle plannen, die sinds de inwer-
kingtredin g der  Woningwet zijn uitgevoerd en acht hij 
onze steden en dorpen door  den bouw van met rijks -
steun gebouwde woningen niet veelvuldig ontsierd. 

t is niet te verwonderen, waar hij  de uiterlijk e 
schoonheid van een gebouw als iets op zich zelf, iets 
toegevoegds opvat, dat men naar  verkiezing kan aan-
brengen of weren; hij  spreekt toch van woningen, waar-
van alle uiterlijke schoonheid zorgvuldig is geweerd. 

n maakt eerst een ontwerp voor  het gebouw, en naar-
mate de beurs dit toelaat — want ten slotte is het hoofd-
argument het noodeloos kostbaarder  maken van de 
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gebouwen — gaat men dit meer  of minder  aan het ver-
sieren. Zoo opgevat is alle versiering niet alleen nutte-
loos, maar  onlogisch en altij d te duur. 

t bouwkunst is ruimtekunst, een kunst van goede 
verhoudingen, is nog niet tot het begrip van den schrij-
ver, die als medeoprichter  en bestuurder  van den Natio-
nalen Woningraad een zeer  bijzondere positie inneemt, 
doorgedrongen. 

r  zelfs al had de schrijver  zelf hier  het juiste in-
zicht, dan zou de beslissing wat mooi, wat leelijk is op 
architectonisch gebied, wel allerminst kunnen worden 
overgelaten aan de ondernemers, de leden eener  wo-
ningbouwvereeniging. r  zou de kans, dat onze 
steden en dorpen worden verleelijkt , oneindig groot 
worden, en het ergste is, dat dit zou geschieden met 
steun uit de kas der  overheid. 

e schrijver  steunt zijn oordeel op, of staaft dit door 
het volgende voorbeeld, waaruit wij  datgene, wat op 
de inrichtin g der  woningen betrekking heeft, tot goed 
begrip van de zaak niet kunnen weglaten; dit gedeelte 
is kleiner  gedrukt. 
Een woningbouwvereeniging had door  haar  architect, 
na overleg met bestuur en ledenvergadering, de plan-
nen voor  een aantal werkmanswoningen laten gereed 
maken. Om latere officieele aanmerkingen en vertra-
ging te voorkomen werd den architect opgedragen, eerst 
daarover  den betrokken inspecteur en het gemeentelijk 
woningtoezicht te raadplegen. e inspecteur  maakte be-
zwaar tegen de ontworpen closets, welke binnenshuis, naast den 
ingaiig, aan de straat ontworpen waren, zooals ter  plaatse in be-
tere woningen zeergebruikelijk was (closets met waterspoeling 
met afvoer op het riool). Ook wenschte hij . op economischen 
grond, bedsteden (alcoven) aangebracht te zien, welke de ver-
eeniging, uit hygiënische overwegingen, niet begeerde. 
Nieuwe plannen werden derhalve ontworpen, met bedsteden en 
verplaatsing der  privaten naar  achteren, thans met loozing op 
beerputten, welke wijzigingen in het oog der  vereeniging zelve 
allerminst verbeteringen waren. t gemeentelijk woning-
toezicht wenschte op de kroonlijs t der  platte daken aan 
de straatzijde eenige versieringen aangebracht te zien : 
balustrades, looze geveltjes enz. Nadat de teekeningen 
aldus waren gewijzigd weer met tegenzin van het 
bestuur, dat de wijziging noodeloos kostbaar  en archi-
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Fig. 3. 

tectonisch zeer  leelijk vond eischte het woningtoe-
zicht, dat het dak aan de straatzijde niet plat, maar 
afgeschuind moest zijn. Nadat ook hieraan was voldaan, 
volgde een nieuwe eisch om, ter  verbreking van de een-
tonigheid eener  doorloopende ri j  huizen, een paar  gan-
getjes daartusschen open te laten: één meter  breede 
doorgangen naar  de tuintjes. Vooral deze laatste wijzi -
ging een stelsel, dat in menige verordening opzettelijk 
verboden wordt als vochtaanbrengend en gevaar  ople-
verend voor  verontreiniging vond bij  het bestuur  der 
vereeniging tegenkanting, mede wegens de daardoor 
veroorzaakte noodelooze kosten en grondverlies. Om het 
noodige voorschot te krijgen moest de vereeniging ech-
ter  ten slotte wel toegeven. Zoodat door  haar  thans, na 
jaren wachtens, huizen zullen worden gebouwd, die niet 
beantwoorden aan haar verlangens, fa die zij nauwelijks 
nog een verbetering der volkshuisvesting durft noemen." 

t men dit goed na, dan heeft dus het gemeentelijk 
woningtoezicht 3 maal de bouwplannen laten om-
werken. 

Wanneer  de feiten zich werkelij k aldus en niet anders 
hebben voorgedaan en de aesthetische bokkesprongen 
als van balustrades en looze geveltjes werkelij k door 
den ambtenaar, met het woningtoezicht belast, zouden 
zijn uitgevonden niet alleen, maar  door  hem steeds 
weer  nieuwe vondsten zouden zijn gedaan, die hij  door 
de betrokken vereeniging zou willen doen verwerke-
lijken , dan zou hij  daarmede den hoog noodigen woning-
bouw langdurig hebben vertraagd. Bovendien zou dan 
nu een plan tot uitvoering komen, dat blijkens de gecur-
siveerde uitlatin g een ramp voor  de betrokken gemeente 
zou kunnen worden. 

Nu worden in het bovenstaande geen namen genoemd, 
doch de schrijver  is woonachtig te Zwolle, is aldaar 
president-commissaris van de woningbouwvereeniging 
„Providentia" , die langdurig met haar  bouwplannen 
heeft gesukkeld, en in de gegeven beschrijving komen 
meer  (schijnbare) overeenkomstigheden voor, zoodat, 
wie geen vreemdeling in dit Jeruzalem is, denamen van 
plaats en vereeniging en van de verder  daarbij  betrok-
ken personen desverkiezend zou kunnen invullen. 

r  gelijksoortige grieven meer  worden gehoord, is 
het een algemeen bouwkunstig belang er  het juiste licht 
op te doen vallen. 

Ter plaatse bekenden meenden er  de plannen van de 
bouwvereeniging „Providentia "  in te herkennen. n een 
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polemiek, die zich over  deze voorstelling van zaken in 
een plaatselijk dagblad ontspon, beweerde de schrijver 
echter  slechts in het algemeen gesproken te hebben. 

t plan van genoemde vereeniging kan niettemin 
dienen om de geuitte grieven op haar  juiste waarde te 
schatten. 

Zooals dit bij  het gemeentebestuur  inkwam, betrof het 
35 perceelen, bevattende 40 woningen, waarvan de 
vleugels liggen aan 2 hoofdwegen, de rest aan een 
secundaire straat; (fig. la); onderscheidenlijk 2 en 3 
huizen aan de hoofdwegen bevatten elk een beneden-
en bovenwoning, de overige zijn geheele huisjes. e de 
architect de gevelpartij  had opgelost is te zien in fig. 2. 

t verschil in karakter  der  huizen met 2 woningen (die 
veel grooter  van oppervlak zijn) is zelfs in het geheel 
niet tot uitdrukkin g gekomen. 

ïn dit plan komen waarlij k al de looze geveltjes en balus-
trades op de daklijst voor, waarvan de schrijver  in de 
Economist voorgeeft zoo afkeerig te zijn. 

t recht begreep ondergeteekende, en het dagelijksch 
bestuur  van Zwolle was het daarin met hem eens, „het 
algemeen belang, dat onze steden en dorpen niet wor-
den verleelijkt door  den bouw van hopeloos monotone 
rije n van arbeiderswoningen". 

Al s eisch werd door  de gemeente gesteld: Zichtbar e 
dakvlakken. Van zelf zou daardoor  het verschil in 
karakter  tusschen de gebouwen aan de verkeersstraten 
en de woonstraat uitkomen. Ter  verduidelijkin g der 
correspondentie daarover  met een bestuur  van leeken 
op bouwkunstig gebied, werd van gemeentewege een 
schets voor  een gevelontwerp bijgevoegd, waarvan fig. 
3 een gedeelte, de halve straat, weergeeft. 

e 30 woningen in de straat zijn gegroepeerd tot 3 blok-
ken van 10, en los gehouden van de hoogere eindblok-
ken. r  krijg t het gezicht in de straat eenige rust-
punten en ontstonden 4 open gangen van 1 meter  breedte (de 

minimummaat in de verordening), die het voordeel hebben, dat 

aan- en afvoer  van brandstoffen, vuilni s e.d. niet door  de wonin-

gen behoeft te geschieden. Over  het geheel stellen de bewoners 

daar  prij s op. Ook voor  brandblussching hebben zij  veelwaarde. 

Tegen verontreiniging er  van kan het woonreglement zorgen. 

Zi j  worden voldoende door  lucht doorstroomd, om niet vocht-

aanbrengend te zijn; grondverlies is uitgesloten, want het aantal 

woningen bleef onveranderd. 

Volgens schrijvers stelregel had deze dus, vooral wat de 
balustrades betreft, met de inmenging van het woning-
toezicht zeer  ingenomen moeten zijn. 

l voornemens in hoofdzaak over  de schoonheid 
te spreken, kan het technische gedeelte niet geheel stil-
zwijgend worden voorbijgegaan. 
e closets naast den ingang der  woningen bestonden niet op het 

plan, dat de gemeente te zien kreeg. 
t was onjuist te meenen, dat de privaten rechtstreeks op 

riolen zouden mogen loozen en de afvoer  op beerputten met 
overvloeiing (regel volgens de bouwverordening) nu eens extra 
voor  de vereeniging was verzonnen. 
n het oorspronkelijke plan was gerekend op privaten, ingericht 

tot tonnenstelsel, die toen reeds op allen bouw, waarbij  de ge-
meente meer  bevoegdheid bezat dan volgens de bouwverorde-
ning, en sindsdien algemeen zijn verboden. 
Ten slotte de bedsteden en alcoven. n het overgelegde plan 
kwamen deze voor. e alcoven, hoewel niet in de bouwverorde-
ning absoluut verboden en daardoor  wel toegepast, zijn onmid-
dellij k geweigerd. k ligt de slaapruimte op de zol-
derverdieping. e bedsteden werden in een woonvertrek als 
door  de toekomstige bewoners gewenscht voorgesteld, opdat bij 
ziekte der  huismoeder deze nog eenigszins op haar  gezin zou 
kunnen toezien, of bij  ziekte van een der  andere huisgenooten 
helpen en verplegen mogelijk zou zijn, terwij l de vrouw haar 
bezigheden verricht . Ze zijn getolereerd, d.i. verre van geëischt 
of aanbevolen. Ware het oordeel over  bedsteden, zooals de 
schrijver  in de Economist dit voorstelt, dan had hier  de gele-
genheid geweest ze te doen verdwijnen. 

Ter weerlegging van de meening, die wellicht ontstaan 
kan, dat in de woningen van fig. 3 minder  ruimt e op de 
zolderverdieping zal zijn dan in die van het oorspron-
kelij k ontwerp, diene dat in dit aan den achtergevel een 
schuin dakvlak was aangebracht en in dezen gevel niet 
recht was opgetrokken is; de zolderruimte is derhalve 
in beide ontwerpen even groot. 

Al s hierbij  ook nog enkele plattegronden der  woningen 
worden afgedrukt, Fig. lb, dan is dit niet om daarmede 
de woningen als een model voor  te stellen, dan wel om 
te doen zien, dat de gecursiveerde uitdrukking , dat de 
vereeniging ze nog nauwelijks een verbetering der volks-
huisvesting durf t noemen, louter  is een schermen met 
groote woorden. 

e benedenwoningen hebben de halve, door  een afzon-
derlijk e trap te bereiken zolderverdieping, waarop 1 
kamertje; de heele huisjes hebben alle op dezolderver-
dieping 2 slaapvertrekken. 
Zooals reeds vermeld is, ontlokte het artikel uit de 
Economist een polemiek, waarin de heer  Van Groenen-
dael zijn meening over  schoonheid en welstand van 
bouwwerken verdedigt, en aldus eindigt. 

r  . . . ik wil over  aestetica niet twisten. e gevoe-
lens zijn immers op dit gebied zoo subjectief in onzen 
tijd , dat er  nauwelijks nog een houvast schijnt te be-
staan. t men zelfs niet hooren beweren (al heb ik 
moeite om het te gelooven), dat wel eens iemand de 
Amsterdamsche beurs mooi had gevonden ?" 

t is toch te merkwaardig om niet in een vakblad te 
worden vastgelegd. 

Ware de onhoudbaarheid der  stelling, dat men de vorm 
en de aesthetiek aan de ondernemers moet overlaten, 
al niet afdoende weerlegd door  het bouwplan op fig. 2, 
dan zou het boven uitgesproken oordeel daaraan wel 
allen twijfe l ontnemen. 

Wi j  meenen dan ook, gelet op het uiterlij k van vele 
met n uitgevoerde bouwplannen en op het 

hier  behandelde geval, gerust als tegenstelling te mogen 
plaatsen, dat de overheid niet mag toelaten, dat onze 
steden en dorpen worden verleelijkt door  met haar 
steun te stichten woningen, maar  de plicht heeft te 
letten op den uiterlijke n welstand dier  gebouwen, zoo-
wel op zich zelf als in verband met de omgeving, en 
desnoods haar  medewerking moet weigeren, indien de 
ondernemers niet aan haar  bezwaren, uit een oogpunt 
van welstand gesteld, willen tegemoet komen. 
Zwolle Oct. 1914. J. . . 

G  BOUW
N 1913. 

(Vervolg van blz. 480. Slot.) 
e berichten uit de onderscheidene plaatsen tezamen nemend 

blijf t als eindindruk , dat in het algemeen meer  opdrachten wer-
den gegeven voor  villabouw en heerenhuizen, dat regelmatig be-
hoefte bestond aan nieuw- en verbouw van winkels, dat specu-
latiebouw weinig plaats vond. in tegenstelling met fabrieksbouw 
en dat arbeiderswoningen in sommige plaatsen minder  enin 
andere meer  werden gehouwddan in 1912. Opgemerkt kan nog 
worden, dat enkele architecten opdracht kregen voor  het maken 
van stedelijke uitbreidingsplannen, doch dat hiermede in de 
groote behoefte naar  goede vastgestelde uitbreidingsplannen 
nog niet voldoende voorzien is. 

Op bijna alle plaatsen bewogen de prijzen van materialen zich 
in stijgende richtin g evenals de loonen van de arbeiders. Van de 
materialen moeten in dit opzicht genoemd worden : hout, steen-
kolen, ijzer  en cement. e belangrijkste prijsverhoogingen be-
troffen steen en hout. Een gevolg van deze prijsstijgin g van ma-
terialen en grondstoffen is. dat slechts in de meest noodzakelijke 
gevallen geboviwd wordt en zoo min mogelijk luxe bij  den bouw 
wordt betracht. 
Wat de invloed van de stijging der  loonen betreft, deze doet zich 
meer  gevoelen in de groote plaatsen dan in de kleinere. 
Evenals vorige jaren was ook ditmaal de invloed van kartels bij 
den prij s van grondstoffen eenigermate merkbaar. t name het 
Nederlandsch Cementsyndicaat trachtte den prij s van cement 
hoog te houden. Opgemerkt werd echter, dat zij  daarin slechts 
ten deele slaagde, dank zij  de concurrentie van niet bij  het Syn-
dicaat aangesloten leveranciers. Voorts is door  het Syndicaat 
der kalkbranders, dat de geheele markt voor  kalk beheerscht. 
de prij s van dit artikel met 5 pCt verhoogd. Op de staal- en ijzer-
markt bleef men geheel afhankelijk van het „Stahlwerksver-
band"  en in Nederland van de Vereeniging van handelaars in -
en U-ijzer, zoowel ten aanzien van den prij s als van de leverings-
voorwaarden. n verband hiermede werd ook nu weergeklaagd 
over  de dikwijl s groote vertraging in de aflevering van partijen 
balk-ijzer . Ook inzake beton en steen schijnen kartels gevormd 
te zijn. die den prij s voor  deze artikelen opdrijven. Eveneens 
zou de handel in gefoeliedspiegelglas dooreen kartel beheerscht 
worden. 

Een noodzakelijk gevolg van een en ander  is de mindere vrijhei d 
van den kooper  in de keuze van den leverancier, daar  het kartel 
aanwijst, welke leverancier  en welke fabriek een bepaalde 
levering zal uitvoeren. 
Evenals vorige jaren kwamen ook ditmaal geen bepaald nieuwe 
materialen in gebruik ; wel werden de nieuwere van den laatsten 
tij d meer  en meer toegepast. n de eerste plaats het gewapend 
beton, dat zich langzamerhand inburgert en vooral bij  de groo-
tere bouwwerken en belangrijke constructies een hoofdrol gaat 
spelen, tengevolge van de veelzijdige bruikbaarheid van dit 
materiaal. Voorts werd in plaats van natuursteen herhaaldelijk 
kunstbrandsteen gebruikt, wat door  sommige architecten als een 
achteruitgang wordt beschouwd. Bij  villabouw werd meer  en 
meer  handvorm steen gebruikt, terwij l verglaasde steenen 
nageperste steen in diverse kleuren vooral bij  speculatiebouw 
toepassing vonden. r  toepassing vonden voorts picus-, eter-
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niet- en triplexplaten voor  paneelwerk; plafondplaten ..novum", 
asbest en normaalprofielbetonvloeren, verder  balken van ge-
wapend beton, diez. g. holle vloeren vormen, ben evens steengaas. 
Over  de kwaliteiten van de materialen werd niet geklaagd ; al-
leen werd opgemerkt, dat de tegenwoordige Waalsteen spoedig 
groen wordt hetwelk toegeschreven wordt aan het gebruiken 
van te veel zand bij  de bereiding en dat de deugdelijkheid 
van het timmerhout achteruit gaat, vermoedelijk tengevolge van 
niet voldoende waterenen machinaal drogen. 
Opnieuw werd door  architecten melding gemaakt, dat enkele 
malen gevelontwerpen of andere bouwkundige teekeningen 
werden nagebootst, vooral in kleinere plaatsen. l wen-
schelijk, is het moeilijk hiertegen maatregelen te nemen, daar 
dikwijl s de nabootsing zeer  bezwaarlijk te bewijzen valt. 
Ook ditmaal was de verhouding tusschen architecten (directie) 
en aannemers gunstig. Pogingen zijn in het werk gesteld tot het 
verkrijge n van gewijzigde en verbeterde algemeene administra-
tieve voorschriften voor  het uitvoeren en onderhouden van 
werken ten behoeve van besturen en particulieren. 
n het algemeen neemt de ondershandsche aanbesteding steeds 
meer  de plaats in van de publieke. e architect en geven de voor-
keur  aan de eerste. Partieele aanbesteding kwam weinig voor. 
Slechts bij  enkele bouwwerken, o. a. bij  den bouw van de nieuwe 
Effectenbeurs te Amsterdam, is zij  toegepast. n het algemeen 
zijn architecten tegen partieele aanbesteding. Slechts enkelen 
verdedigen het stelsel, mits de werken niet te veel in elkaar 
grijpen en de tij d van bouwen niet te kort is. Ook de meeste aan-
nemers trachten zooveel mogelijk splitsing van bestekken te 
weren. Vri j  algemeen werd partieele aanbesteding toegepast 
ten aanzien van het verf werk, bene vens speciale onderdeden, 
als verlichting, verwarming, warmwatervoorziening, electrische 
installaties, telefoon-schellen en soms ook behangers- en lood-
gieterswerk. 

Werkstakingen kwamen in 1913 weining voor, alleen te Breda 
brak eene staking onder  de steenhouwers uit, die een maand 
duurde, doch betrekkelij k weinig stagnatie in den voortgang 
der  werken veroorzaakte, daar  de patroons het steenhouwers-
werk klaar  uit de carrières konden betrekken. Te m 
kwam een 5 weken durende staking voor  onder  de schilders, 
welke door eene uitsluitin g gevolgd werd en bij  enkele bouw-
werken eenige stagnatie heeft veroorzaakt. Eene staking onder 
de grondwerkers te 's Gravenhage gedurende 9 weken heeft 
aldaar  den Speculatiebouw zeer  gedrukt. Ten slotte kwamen 
nog stakingen voor  te Eindhoven en in de Zaanstreek van metse-
laars en opperlieden, welke stakingen van niet veel beteekenis 
waren. 

Over  het geheel waren werkkrachten in voldoende mate beschik-
baar. Bekwame arbeiders waren daarentegen schaarsch. Te 
Tilburg . , . Enschedé. , t en -
den, . de k en te Gouda was aan bekwame 
werkkrachten doorloopend of tijdelij k gebrek. Als oorzaak daar-
van werd genoemd de geringe ambitie der  werklieden hun vak 
goed te leeren en de zucht om spoedig een hoog loon te verdie-
nen, in verband waarmede vele werklieden zich vestigen in de 
groote steden, waar  de hoogste loonen worden betaald. Bepaald 
gebrek aan werkkrachten bestond te Enschedé, m en 

, met name in de zomermaanden. n verband met een te 
Tilbur g gehouden tentoonstelling was aldaar  tijdelij k groot ge-
brek aan timmerlieden ; te Groningen, ten gevolge van de groote 
drukt e in het bedrijf , aan grondwerkers en metse aars. 
Over  het geheel werd nogal over  de bekwaamheid der  arbeiders 
geklaagd. 

Slechts uit eene enkele plaats Wormerveer  werd hunne 
bekwaamheid geroemd. 
Afgezien van de gewone seizoenswerkloosheid kwam bepaalde 
werkeloosheid van eenige beteekenis nergens voor. 
Ook architecten konden over  het geheel in ruime mate over 
hulppersoneel beschikken. l onder  dit personeel eenige 
werkloosheid voorkwam, kon echter  aan de vraag naar  geschikte 
en bekwame arbeidskrachten niet altij d voldaan worden. -
reden dier  niet immer voldoenile bekwaamheid is gelegen in de 
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gebrekkige opleiding. Opgemerkt werd echter, dat gaandeweg 
de ontwikkeling der  opzichters en teekenaars beter  wordt, dank 
zij  het onderwijs aan enkele middelbare scholen, de Academie 
van Beeldende  en Technische Wetenschappen te -
terdam, de Academie a te Groningen, enkele privaatcur -
sussen en dergelijke. Voorts hebben de examens, door  de -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst ingesteld ter  verkrij -
ging van het diploma voor  bouwkundig opzichter  en bouwkundig 
teekenaar, een gunstigen invloed op de betere opleiding dier 
technici, aangezien deze examens een goeden leiddraad voor  de 
opleiding geven. 

Op te merken viel nog, dat de opzichters en teekenaars zich meer 
en meer  aaneensluiten tot het verkrijgen van eene vaste regeling 
betreffende arbeidsduur, bezoldiging en vacantie. 

e verhouding tusschen architecten en hulppersoneel was over 
het geheel zeer  bevredigend. 
Wederom werd van verschillende zijden bericht, dat crediet 
voor  bouwondernemers moeilijk te verkrijgen was. 
Slechts in enkele plaatsen, als Eindhoven, was ditmaal crediet 
op vri j  voordeelige voorwaarden te verkrijgen van de daar  ter 
plaatse gevestigde . 

e wenschelijkheid werd dan ook bepleit, dat door  de -
rin g middelen zouden worden beraamd, waardoor  ook de niet-

e aannemers over  bouwkapitaal zouden kunnen 
beschikken. 
Speciaal de speculatiebouw. die op zichzelf den laatsten tij d 
steeds minder  loonend wordt tengevolge van de overmatig hooge 
eischen van verschillende bouwverordeningen en het daarbij 
uitsluiten van bepaalde materialen, verkeerde door  de moeilijk -
heid om crediet te verkrijgen in ongunstige omstandigheden, 
mede ook, doordien tal van vereenigingen tot verbetering van 
volkshuisvesting wier  werking overigens valt toe te juichen, met 
financieele hulp van het k arbeiderswoningen aanbouwen en 
zoodoende de werkingsfeer  der  eigenbouwers verkleinen. 

j  doen enkele gemeenten o. a. dezen bouw onder  eigen 
beheer  uitvoeren, waarvan het aannemersbedrijf eveneens na-
deel ondervindt. 

Opgemerkt werd, dat het instituut der  collectieve arbeidsover-
eenkomsten, waarin de werkgevers een middel zien om conflic-
ten met de werklieden te voorkomen en den rustigen gang van 
zaken in het bedrij f voor  langeren of korteren tij d te verzekeren, 
meer  en meer  toepassing vindt. 

t erkentelijkheid werd bericht, dat bij  het publiek meer  be-
langstelling voor  goede architectuur  ontwaakt. Toch is deze be-
langstelling nog gering en wordt de beteekenis van de werk-
zaamheid van de architecten nog veel te weinig begrepen. Ge-
volg van een en ander  is. dat nog veel opdrachten gegeven wor-
den aan aannemers en ambachtsbazen, waardoor  ernstiggevaar 
ontstaat voor  het stedelijk en landelijk schoon. n verband hier-
mede werd er  opnieuw op aangedrongen, dat de architectentitel 
wettelijk beschermd zal worden. 
Ten slotte werd vermeld, dat door  het r  der -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst bij  de g is 
aangedrongen op de stichting van een leerstoel in stedenbouw 
aan de Technische l te , zulks op grond der 
omstandigheid, dat bijna alle gemeenten staan voor  het vraag-
stuk harer  uitbreidin g en de beschikbare krachten voor  het ont-
werpen van deugdelijke uitbreidingsplannen welker  prac-
tisch en aesthetisch belang door  de overheid in den laatsten tij d 
veel meer beseft wordt in het algemeen nog niet voldoende 
onderlegd zijn, mede ook hierom, wij l in Nederland geen vol-
doende onderwijsgelegenheid bestaat zich daarin voldoende te 
bekwamen. 

^ . ^ 
d . Opening der  tentoonstelling van inge-

zonden modellen in het stadhuis te m Zaterdag 31 October, 
3 uur. a blijf t de tentoonstelling geopend gedurende ver-
moedelijk 10 dagen van 10 4 uur. 
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: . , door  J. 
Coenraad . e e ..Werkbund"  tentoonstel-
ling te , door  J. Gratama. (Vervolg). e Schoon-
heidscommissie te 's Gravenhage. e prijsstijgin g der  bouw-
materialen een noodzakelijk gevolg? — e Waterbouwkunde 
in verband met g en Plaatsbescherming. 

. Prijsvragen. 

. 

. 

m 
e hier  afgebeelde schetsen zijn eenige van een 

serie, gemaakt gedurende een studiereis door 

de bouwkundige studenten der . -

akademie, onder  leiding van Prof. Jan , 

van uit Praag naar ë ondernomen. 

r  jaar  worden zulke excursies georganiseerd, meest-

al het eene jaar  in eigen land om de mooie bouwwerken 

en aanleg van Boheemsche steden te bestudeeren, ter-

wij l men het andere weer  een grootere naar  het buiten-

land maakt. 

e kosten worden, voor  zoover  deze de studenten be-

treffen, ten deele door  henzelf bestreden en de verder 

benoodigde gelden door  de daarvoor  bestemde fondsen 

der akademie verstrekt. Ook particulieren geven blij k 

van medeleven door  het schenken van giften voor  dit 

doel. Verder  worden door  de Staatsspoor- en Scheep-

vaartmaatschappijen alle mogelijke kortingen toege-

staan, wat enkele uitgaven tot de helft vermindert. 

e tij d voor  deze reizen is geregeld na het gewone 

cursusprogrammawerk en vóór  den aanvang van de 

examenwerkstukken, wat een zeer  goede indeeling is, 

omdat zij  op het juiste oogenblik voor  een noodige en 

tevens zeer  nuttige ontspanning zorgt, waar  nog bij -

komt dat dit ongeveer  in het voorjaar  valt, wat wel de 

meest ideale tij d om te reizen is. 

Nadruk dient gelegd op de leerrijk e zijde van deze ex-

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. 

: * 

cursies: het verwijden van den architectonischen ge-

zichtskring en het verruimen van den architectonischen 

gedachtengang — noodig bij  het uitwerken van groote 

projekten. 

, Aug. '14. J. , 

E E -
T E N T O G T E 
ü . m 

door  J. . 

. (Vervolg van blz. 419). 

ij  het bezoeken dezer  tentoonstelling wordt 

men voortdurende getroffen door  de moderne, 

practische en vruchtbar e opvatting, die de 

meest voortuitstrevende e kunste-

naars, de . Werkbündler  ", hebben van de verhouding 

tusschen samenleving en kunst. "Wi j  hebben van de kunst 

een eerbiedwaardig, degelijk idee; van geslacht op 

geslacht stellen wij  schilderijen ten toon. e schilder-

kunst staat nog steeds inde algemeene appreciatie veel 

hooger  aangeschreven dan de bouwkunst of de kunstnij -

verheid. n de laatste jaren echter  is het deze beide 

kunsten ongeveer  gelukt iets te verkrijgen , dat min of 

meer  op een zelfstandige-kunsterkenning lijkt . 

Velen denken, dat een architect een soort timmerman-

aannemer  en dat een kunstnijveraar  een gewone 

meubelmaker  of drukker  is. e vreemd moeten deze 

dan niet opzien, als zij  op de Werkbund tentoonstelling 

een winkelstraat als een object voor  kunst zien aange-

duid! 

e Werkbund gaat uit van de zeer  juiste gedachte, dat 

de winkel en zijn etalage een belangrijke rol speelt in 

de schoonheid van onze straten. e reclame eischt een 
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. San Vitale. 

e Winkelstraat. 

zoo rui m mogelijk toonen der  voorwerpen aan de voor-
bijgangers. Vandaar  dat de ruiten steeds grooter  wer-
den, zoodat het moderne type van winkel op den be-
ganen grond eigenlijk niets anders dan groote spiegel-
ruiten vertoont. 

e uitstallin g echter  moet niet alleen zeer  groot zijn, zij 
moet ook de aandacht trekken. j  kan de moderne 
kunstenaar  hulp bieden. "Want werd vroeger  de etalage 
slordig of grilli g en in het algemeen niet karakteristiek , 
en daarom ook niet voldoende doeltreffend behandeld, 
omdat wel een zakenman maar geen man van smaak, 
geen .decoratief"  kunstenaar  aan het woord was, nu 
wordt langzamerhand begrepen, dat door  een fraaie 
reclame, die geenszins pikanteri e uitsluit , niet alleen 
een voornamer, maar  ook een degelijker  en vaak ster-
ker  indruk gewekt wordt bij  het koopend publiek. 

t is zeer  kenmerkend voor , dat daar 
deze gedachte werd uitgewerkt en tot daden kwam, niet 
alleen door  etalagewedstrijden, maar  ook door  het 
stichten, op initiatie f van den Werkbund, van een 
school voor  etalage-kunst. 
Zoo komt ook hier  weer  de echte moderniteit van den 
Werkbund tot uiting; de kunst, wil zij  werkelij k 
vruchtbaar  zijn voor  .de menschen, moet in het da-
gelijksch leven worden ingevoerd; zij  moet samen-
gaan met de machtige factoren, die het huidige leven 
beheerschen, waartoe o. a. behooren industri e en 
handel. 
Vraagt het nog een betoog, te bewijzen dat het etalee-
ren een kunst kan zijn ? All e verkoopbare waren, hetzij 
kleedingstoffen, linten, garnituren, horloges, schoenen, 
kruidenierswaren, sigaren, confiseurswaren, enz., enz., 
ja, zelfs vleesch en visch kunnen door  arrangement en 
kleur-tegenstellingen dusdanig worden tentoongesteld, 
dat zij  niet alleen een genot voor  het oog vormen, maar 

ook de uitgestalde waar  zoo best en aangenaam moge-
lij k doen spreken. 

e is iemand noodig, die een uitmuntend begrip 
heeft van de waar, die tentoongeseld moet worden, 
en die tevens decoratief talent heeft, een kunste-
naar  dus. 
Waar juist de winkelstraten bij  voorkeur  door  het 
groote stadspubliek worden bezocht, is het een eisch 
van onze cultuur , dat deze straten, en dus de winkels, 
aestetisch verzorgd worden, en haar  eigen schoonheid 
verkrijgen . Een goede behandeling van dit alledaagsche 
onderwerp zal, juist omdat het „alledaagsch"  is, meer 
medewerken tot de algemeene, aesthetische opvoe-
ding van de samenleving dan menige tentoonstelling, 
hoe interessant zij  ook moge zijn. 

s nu is het wandelen in de avondstraten met hun 
rije n licht-stralende winkels vaak een groot genoegen. 
k denk hierbij  in de eerste plaats aan de mode-maga-

zijnen, waar  de uitgehangen stoffen in de prachtigste 
kleuren en patroons, diep-donker  broeien of vroolij k 
schitteren in het electrische licht ; aan de juweliers-
winkels, de meubelmagazijnen, de plaatwinkels, aan 
bloemenwinkels, aan sommige groente-en fruitwinkel s 
en aan enkele genoeglijke kruidenierswinkels. 

t gij, dat de architect hiermede niets te maken 
heeft? Zoo ja, dan ben ik het volkomen met U oneens. 

e architect moet niet alleen de man zijn van de bouw-
kunde, de vakman, hij  moet ook zijn de mensch, die het 
stadsleven wil begrijpen en in zijn karakteristiek , in 
schoonheid aanvoelen. 
Zoo heeft ook de Werkbund het begrepen in zijn -
denstrasse", waarvan hierbij  een afbeelding gegeven 
wordt . Begrijpende, dat in onze groote straten het tel-
kens ongelijke der  winkels, vooral wat de hoogte der 
spiegelruiten betreft, hinderlij k is, dat eenheid en zekere 
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regelmaat eerste voorwaarden zijn voordegroot-steed-
sche aesthetiek, heeft de ontwerper, Prof. l 
te n een rechte straat aangelegd, aan weerszij-
den waarvan een reeks van vrijwe l dezelfde winkel-
ruimten zijn gebouwd, en waarvóór een arcade is aan-
gebracht. 

e arcade is gelukkig van werking, want zij  geeft een 
behaaglijke bescherming voor  wind, regen, zon of te 
schel licht, waardoor  de gezelligheid van het., winkelen" 
verhoogd wordt. n geeft zij, voor  het ge-
voel, bescherming aan de groote, klare spiegelruiten 
der winkels, die daardoor  hun inhoud niet zoo-in-eens 
in het daglicht brengen. 

Aan den anderen kant is het de vraag, of door  de arcade 
de verlichting der  winkels over  dag niet te veel geschaad 
wordt . Achter  de ruiten zag men verscheidene zeer  ge-
slaagde etalages, die zich kenmerkten door  wel-over-
wogenheid, met aangename en levendige accenten van 
sterke kleuren hier  en daar. 

Overigens moet deze winkelstraat geheel als een proef 
beschouwd worden. Terecht wordt in de officieele kata-
logus er  op gewezen, dat .een volledige winkel-kuituu r 
niet uit den grond gestampt kan worden, maar  alleen 
door  het samenwerken van kunstenaars, handelswereld 
en publiek in jaren, misschien in tientallen van jaren 
bereikt kan worden." t neemt niet weg, dat de archi-
tectuur  van deze winkelstraat beter  had kunnen zijn. 
Niet alleen dat haar  bouwvormen van heel weinig vin-
dingrijkhei d getuigden, en dat zij  deden denken aan het 
magere, om niet te zeggen afgewaterde klassicisme, dat 
wij  in de architectuur  van meer  dan een gebouw op 
deze tentoonstelling aantroffen en dat een gevolg is 
èn van artistiek onvermogen èn van slordige en haastige 
behandeling van het gegeven maar, en dit is nog erger 
verwijt , de verhoudingen der  architectuur  van deze 
straat en arcade waren weinig gelukkig, terwij l daaren-
boven de decoratie der  plafonds, bestaande uit ge-
schilderde, naargeestige cassetten, bijzonder  armoedig 
was. 

Toch behoorde deze winkelstraat, ondanks zijn architec-
tonische gebreken, door  zijn kern-gedachte tot het meest 
typische van deze tentoonstelling. 

(Wordt vervolgd.) 

E E 
. 

T E 

enigen tij d geleden is verschenen het Jaarverslag van 
de Schoonheids commissie van de gemeente 's-Gra-
venhage over  1913 Plaatsgebrek was oorzaak, dat wij 
hiervan niet eerder  mededeeling hebben gedaan; wij 

meenen echter, dat het wel wenschelijk is, alsnog het een en 
ander  er  aan te ontleenen. e commissie bestaat uit de heeren : 
W. van Boven, voorzitter; J. Springer, S. de Clercq, P. . . 
Sluyterman, A. Broese van Groenou, b.i, terwij l aan de com-
missie als secretaris is toegevoegd de heer  P. Bakker  Schut, c.i. 

j  zij  opgemerkt dat de heer  S. de Clercq is aangewezen 
door  het r  der j  tot Bevordering der 
Bouwkunst, en de heer  A. Broese van Groenou door  de Afdeeling 
's-Gravenhage dier . 
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r  de commissie werden in het verslagjaar  41 vergaderingen 
gehouden. 
Omtrent 70 aangelegenheden werd het advies der  commissie 
ingewonnen; omtrent 68 zaken werd door  haar  advies uitge-
bracht. 2 zaken waren aan het eind van het verslagjaar  nog in 
behandeling. 
Ook in dit verslagjaar  heeft de commissie, waar  noodig en 
mogelijk, overleg gepleegd met de betrokken architecten en 
bouwkundigen over  de aan haar  oordeel onderworpen bouw-
plannen, die tot eenigerlei bedenking aanleiding gaven. r  en 
meer  wordt het gewoonte, dat de belanghebbenden vooraf de 
commissie raadplegen omtrent plannen, waarvan zij  kunnen 
vermoeden, dat haar  oordeel door  Burgemeester  en Wethouders 
zal worden gevraagd. t leidt tot bespoediging en heeft voorde 
ontwerpers het groote voordeel, dat de plannen voorloopig 
in schetsvorm aan het oordeel der  commissie kunnen worden 
onderworpen om in definitieven vorm bij  het Gemeentebestuur 
te worden ingediend, nadat het overleg met de commissie heeft 
plaats gehad. 
n eenige gevallen, dat zeer  onbeholpen en in geenen deele voor 

goedkeuring vatbare ontwerpen aan haar  oordeel werden onder-
worpen, heeft de commissie aan de betrokken bouwers een 
schets verstrekt voor  een verbeterde oplossing aangezien af-
keuring zonder  meer  ten gevolge zou hebben, dat opnieuw een 
absoluut onvoldoend ontwerp zou worden ingediend. e com-
missie meent hierdoor  eenigszins te werken in de richtin g van 
een ..Bauberatungsstelle"  gelijk die in d in verschil-
lende plaatsen reeds bestaan. e inrichtin g van zulk een bouw-
kundig advies-bureau zal op den duur  ook hier  terstede noodig 
zijn. indien men voldoende nuttig effect wil verkrijgen van een 
van Gemeentewege uitgeoefend, preventief aesthetisch toezicht. 
Tot de zaken, welke in het verslagjaar  door  de commissie werden 
behandeld behoort ook de bouw van eenige huizen aan den 
Schuitenweg. Aan de gevelteekeningen van deze huizen was in 
1912 conform het advies der  commissie door  Burgemeester  en 
Wethouders de goedkeuring onthouden. e 
waren de gevels naar  de niet goedgekeurde teekening opge-
trokken. Nadat door  Burgemeester  en Wethouders een voorstel 
bij  den d aanhangig was gemaakt om tegen den eigenaar 
dezer  panden tot afbraak te procedeeren, werd door  dezen op-
nieuw een teekening ter  goedkeuring ingediend. e kon, aan-
gezien zij  nagenoeg geheel met den uitgevoerden afgekeurden 
toestand overeenkwam, voor  goedkeuring niet in aanmerking 
komen. p werd ten verzoeke van B. en W. door  de com-
missie een teekening ingezonden, aangevende met welke wij -
zigingen als minimum naar  hare meening genoegen zou kunnen 
worden genomen. Burgemeester  en Wethouders, zich daarmede 
vereenigend, hebben den eigenaar  doen weten, dat hunnerzijds 
met de aangegeven wijzigingen genoegen genomen zou worden1). 
Een belangrijk gedeelte der  uitgebrachte adviezen betrof ook 
in dit jaar  villa' s in het „Par k Zorgvliet" . e commissie kan zich 
niet ontveinzen, dat een alleszins aesthetisch bevredigend ge-
heel hier  tot dusverre niet is verkregen en zij  vreest, dat zulks 
op den duur  in nog mindere mate het geval zal blijken . Zij  meent 
dit in hoofdzaak aan tweeërlei oorzaak te moeten toeschrijven. 
Ten eerste zijn de terreinen feitelij k te klein voor  de gebouwen 
die er  op zijn geplaatst; men heeft zich voor  het meerendeel 
angstvallig gehouden aan de minimum maten, welke van Ge-
meentewege zijn voorgeschreven en heeft anderzijds over  het 
algemeen zeer  massale „villa's "  gebouwd, die de terreinen nog 
kleiner  doen schijnen dan ze werkelij k reeds zijn waardoor  een 
opeenstapeling van groote gebouwen wordt verkregen, zoodat, 
wanneer  het „Villa-park "  geheel bebouwd zal zijn dit een weinig 
park-achtigen indru k zal maken, terwij l de gebouwen door  de 
geringe onderlinge afstanden niet den indruk van villa' s zullen 
maken. j  voegt zich als tweede bezwaar  een ver  doorge-
voerd individualisme. Behoudens enkele uitzonderingen, die de 
commissie hebben doen zien dat zij  bij  hare critiek nog strenger 

' t den ombouw volgens ditgewijigd project is in t 1913 aangevangen. 

zal moeten zijn dan tot dusverre, voldoen de gestichte gebouwen 
elk voor  zich wel aan niet te hoog gestelde aesthetische eischen. 
wat betreft vorm en verhoudingen, maar  elk architect bouwt 
naar  eigen inzicht en volgens eigen opvattingen; een ontwerp, 
dat op zich zelf goed is, kan bezwaarlijk worden geweigerd, 
zoolang niet bepaald is, dat de bebouwing van een bepaald 
karakter  moet worden gehouden, Zoodoende ontstaat een zeer 
heterogeen complex, waarin niet zelden het eene gebouw zeer 
weinig met het naastgelegen harmonieert. 
n den loop van het verslagjaar  heeft de-commissie eenige ver-
gaderingen gewijd aan de bespreking van de vraag op welke 
wijze het doel, dat bij  instelling van het instituut der  schoon-
heids-commissie heeft voorgezeten, beter  tot zijn recht kan 
komen. e besprekingen hebben geleid tot uitvoerig gemo-
tiveerde voorstellen, niet alleen betreffende reorganisatie van 
haren werkkrin g en wijziging harer  instructie, maar  ook ten aan-
zien van andere maatregelen, welke op den duur  kunnen leiden 
tot het verkrijgen van een beter  stadsbeeld, tot minder  ontsie-
rin g en meer  wat werkelijken schoonheidszin bevredigt. 

e commissie heeft deze voorstellen, welke d.d. 24 Juli 1913 bij 
Burgemeester  en Wethouders zijn ingediend, na het optreden 
van den heer  J. Jurriaan k als Wethouder  voor  de Openbare 
Werken en Eigendommen, door  dezen welwillend in gehoor 
ontvangen, nader  mondeling toegelicht. Zij  vertrouwt , dat het 
Gemeentebestuur  evenzeer  overtuigd van de noodzakelijkheid 
om het mogelijke in het werk te stellen de aantrekkelijkheid van 
's-Gravenhage als woonstad te verhoogen, aan deze voorstellen 
hare bijzondere aandacht zal willen wijden. 

a volgt een tabel, overzicht gevend van de behandelde 
zaken en de daaromtrent uitgebrachte adviezen, 

E G -
N EEN * 

at door  de heerschende omstandigheden de van uit 
j  het buitenland ingevoerde grondstoffen en materia-
len aan eene prijsstijgin g onderhevig zijn, is begrijpe-
lijk . Vooral ondervindt men in het bouwvak daarvan 

de schadelijke gevolgen, aangezien schier  alle materialen, als 
cement, kalk, zink, lood, ijzer  en hout, belangrijk in prij s zijn ge-
stegen. t deze prijsverhooging van materialen lang niet be-
vorderlij k is aan de oplevering der  bouwnijverheid ligt voor  de 
hand. 't s niet alleen de speculatiebouw, die. behalve dan door 
de schaarschte van het geld, daardoor  in groote ongelegenheid 
is geraakt, ook de uitvoering van bouwwerken door s 
zullen, in afwachting op betere tijden, vertraging ondervinden. 
Van de zijde der  architecten en andere belanghebbenden — wij 
wijzen op de Gemeentelijke Commissie ten dienste van Nijver -
heid en Bedrijven te Amsterdam en op het Comité te Utrecht, 
waarbij  ook onze Bondsafdeeling is betrokken — wordt alles in 
het werk gesteld de noodige gegevens hieromtrent te verzame-
len, opdat de oorzaken en eventueel te treffen maatregelen hier-
tegen, aan de Overheid kunnen worden medegedeeld. 
n hoeverre door  onze g dienaangaande handelend kan 
worden opgetreden, zal de tij d moeten leeren; anders is het ge-
steld met de materialen, die in ons land worden geproduceerd 
en niet van de buitenlandsche markt afhankelijk zijn. 
Onze baksteen b.v., een materiaal dat voor  de bouwnijverheid 
van onschatbare beteekenis is, behoeft niet in de algemeene 
prijsverhooging te deelen; aangezien de benoodigde grondstof-
fen althans voor  de veldovens, die het talrijks t zijn in 
voldoende mate in ons land aanwezig zijn en naar  behoeften 
kunnen worden aangevuld. 

Bekend is, dat de Vereeniging van Nederlandsche -
steenfabrikanten besloten heeft de vóór 1 Augustus gesloten 
contracten geleidelijk na te komen, naar  gelang de op de fabrie-

) e interessante beschouwing, voorkomende in e Bondsstem van 23 Oc-
tober  jl . konden wij  wegens plaatsgebrek niet eerder  opnemen. 

ken aanwezige voorraad dit mogelijk maakt. Voorts is besloten 
voor  nieuwe contracten de prij s te verhoogen. hetgeen door  het 
rijzen van de prijzen der  grondstoffen noodzakelijk is gebleken. 

e techniek der  kalkzandsteenfabricatie is van dien aard. dat 
groote voorraden bijna nooit op de fabrieken worden aangetrof-
fen, zoodat al zeer  spoedig de duurdere grondstoffen het mate-
riaal in prij s zullen doen stijgen. Anders is het gesteld met de 
grondstoffen voor  de baksteenfabrikatie. e baksteenfabrikan-
ten hebben dan ook tot op heden de geldende prijzen gehand-
haafd, ofschoon natuurlij k niet met zekerheid is te zeggen, dat 
dit standpunt door  de fabrikanten zal worden volgehouden. 

e zaak is voor  velen van zeer  groot gewicht en verdient 
daarom aller  belangstelling. 
n verband hiermede herinneren wij  ons de actie, die door  som-

mige baksteenfabrikanten is gevoerd tegen den invoer  van Bel-
gisch fabrikaat . , dat de Tariefwet van het vorige mi-
nisterie zoovele gemoederen in beweging bracht, bleken ook de 
baksteenfabrikanten heftige voorstanders voor  het heffen van 
invoerrechtop Belgische steen te zijn, hetgeen zij  op de volgende 
wijze demonstreerden : 

, zoo redeneerden zij.in Nederland de tweehonderd mil-
lioen steenen werden geproduceerd, welke nu uit België wor-
den ingevoerd, zal Nederland ten goede komen : 
1°. arbeidsloon van 200.000.000 steenen a ƒ3.50 per 

duizend ƒ 700.000 
2°. de helft der  benoodigde brandstoffen aan tur f 

a ƒ1.50 „  300 000 
(waarvan 1 3 voor  den turfboer , 1 :i voor  scheeps-
vrachten en ' a voor  arbeidsloon in het turfveld.) 

3°. de helft der  benoodigde brandstoffen aan steen-
kolen,voorscheepsvrachtzijnde30.000tona/0.80 „  24.000 

4°. arbeidsloon kolen lossen 30.000 ton a ƒ0.60 18 000 
5°. scheeps vracht der 200.000.000steenendoorNeder-

landa/1.50 per  duizend 300.000 
6°. onderhoud op de fabrieken als reparatiën en ver-

nieuwing materieel, waarvan alle ambachtslieden 
profiteeren, te rekenen op ƒ 1.00 per  duizend . . .. 200.000 

te zamen . ƒ 1.542.000 

n Nederland, zoo vervolgen zij, worden nu geproduceerd dui-
zend millioen steenen. waarbij  de invoer  uit België, groot twee 
honderd millioen zal komen, waardoor  een quantum van twaalf 
honderd millioen steenen wordt verkregen. r  de invoering 
eener  belasting van ƒ 1.00 per  1000 . op de steen, zal de 
meerdere winst worden geraamd op ƒ1.00 per  1000. dus totaal 
ƒ1.200.000. 
n Nederland zal daardoor  meer  worden verdiend : 

a. aan arbeidsloonen. scheepsvrachten enz. . . . ƒ 1.542.000 
6. aan meerdere opbrengst steenen . . . . . ƒ 1.200.000 

totaal . . . ƒ 2.742.000 
Opgemerkt wordt nog. dat door  het heffen van invoerrecht, 
groot ƒ 1.00 per  1000 . steen, dit voor  1000 steenen ƒ 2.00 
zal bedragen ; waaruit dan volgt, dat de prijzen der  steenen met 
ƒ 1.00 per  duizend kunnen worden verhoogd. 
Tot zoover  het rekensommetje, dat door  zijne eenzijdige samen-
stelling wel eenige stof tot bespreking oplevert. t ligt evenwel 
niet in onze bedoeling ons daaraan te bezondigen ; alleen hebben 
wij  willen aantoonen. dat de baksteenfabrikanten zich met hand 
en tand tegen den invoer  uit België hebben verzet. 

t kan zeer  nuttig zijn deze houding te toetsen aan den loop 
der gebeurtenissen. 

e toestand in ons land is thans zóó. dat van invoer  uit België 
geen sprake kan zijnen alle concurrentievrees uitgesloten is. e 
export naar  België (klinkers), d en ë heeft 
niet plaats. Bovendien is thans een overvloedige voorraad bak-
steen aanwezig. Al deze factoren te zamen genomen, wijzen er 
op. dat eene prijsverhooging geen reden van bestaan heeft, ja 
zelfs, gezien de overproductie in dezen tijd , een verlaging van 
prij s niet ondenkbaar  geacht kan worden. 

e corporaties, die zich bezighouden met het onderzoek naar 
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de stijging van verschillende materialen, kunnen niet genoeg aan 
deze, voor de bouwnijverheid hoogst belangrijke zaak. hunne 
aandacht wijden. h ook de g waarvan bekend is. 
dat zij  aan de bevordering van den bouw van arbeiderswoningen 
hare medewerking zal verleenen, mag hiervan niet onkundig 
blijven. 
Voor de vereenigingen van architecten en andere belangheb-
bende organisaties is een dankbaar  arbeidsveld geopend. t 
spreekt vanzelf, dat wij  niets liever  zien, dan dat onze waarschu-
wende stem weerklank moge vinden bij  allen, die de heerschen-
de malaise in het bouwvak het hoofd bieden. 

E E N
T G EN 

. 
ver dit onderwerp heeft de heer  Schaumann uit 
Frankfor t a. d. . op de j.1. gehouden -
getag te n gesproken. n het elfde Jaarverslag 
van de e voor  de n van Ge-
schiedenis en t geeft de heer  F. A. r  een 

verslag, waaraan wij  het volgende ontleenen : 
Spreker  begon zijn voordracht met er  op te wijzen, dat het water 
in vroegere dagen ten deele het land teweeggebracht had.dat wij 
heden als ons vaderland bestempelen. n den nieuweren tij d 
wordt echter  aan het water een andere rol toegedacht. e 
scheepvaart stelt eischen en de kracht van het water  maakt men 
zich hoe langer  hoe meer  ten nutte. t gaat niet meer  aan hier-
tegenover met over  elkander  gekruiste armen te blij  ven staan. 

t de monumentenzorg komt de waterstaat al zeer  licht in 
botsing en wel: 

1". bij  zijn bovengrondsche werken; 
2". bij  zijn bruggenbouw ; 
3r. bij  de oeververdediging en 
4". bij  de veranderingen in hoogte en breedte van den water-
spiegel. 
Wat punt 1 betreft betoogde spreker, dat dergelijke werken niet 
aan den ingenieur  moeten worden toevertrouwd, maar  aan den 
architect. 
Bij  punt 2 merkte hij  op, dat ijzer  en staal de gevaarlijkste vijan-
den van stadsgezichten zijn. 

r  zijne voorschriften omtrent door  vaartsbreedte, door  vaarts-
hoogte, plaatsbepaling der  pijlers, hoogte van den weg en derge-
lijk e reeksen van getallen, bepaalt de waterbouwkundige meestal 
niet alleen de afmetingen, maar  dikwijl s zelf het karakter  der 
brug e afmetingen van de brug komen meestal in botsing met 
de omgeving en bederven het stadsgezicht, zooals spreker  aan 
de nieuwe bruggen te n aantoonde. 
Wij  kunnen onze oude stadsgezichten bewaren, wanneer  niet de 
technicus met zijne eenzijdige eischen alleen aan het woord is. 
maar in de eerste plaats de kunstenaar. Eerst nadat hij  gespro-
ken heeft, mag de technicus met zijne eischen komen. n dezen 
gedachtengang wees spreker op de Friedric h Augustbrug te 

n en op de oude g te Frankfor t a. d. . Vele oude 
bruggen voeren een zwaren strij d om het bestaan tegen de mo-
derne eischen. e strij d is voor  hen des te zwaarder, daar  zij 
niet zoo treffend als de techniek met getallen hun recht van be-
staan kunnen staven. 

Een goeden raad prente men zich diep in het geheugen: Breekt 
geen oude brug af, alvorens alle middelen tot haar  behoud zijn 
uitgeput. 
Nog veel gevaarlijker  voor  stadsgzichten en bouwwerken zijn 
de veranderingen in waterhoogte, kanaliseering en wijzigingen 
der oevers. 
n hun eenzijdigheid verbreken de ingenieurs van den water-
staat dikwijl s de harmonie tusschen stad en rivier . e ingenieur 
beroept zich hierbij  op de noodzakelijkheid maatregelen te 
nemen tegen hoog water, maar  de vraag blijf t open, of men niet, 
door  afwijkin g van een reglement, het fraaie stadsgezicht kan 

492 

behouden, zelfs al loopt dan eens in de tien jaren een stadsge-
deelte onder. 
Nooit mag en kan toegelaten worden, dat een eenzijdige beschou-
wing de belangen van monumentenzorg kwetse. t met ge-
brui k van gezond verstand, met natuurlij k gevoel en vooral met 
een warm hart voor  de monumenten, veel bereikt kan worden, 
dat wordt bewezen in Frankfor t a;d , waar het gelukt is de 
oude brug door  een steenen te vervangen, die niet met de omge-
ving vloekt 
n verband hiermede komt het spreker  wenschelijk voor  voor-

al met het oog op Pruisen en Saksen — alle ontwerpen van den 
waterstaat aan het oordeel van de organen voor  monumenten-
zorg te onderwerpen. t heeft alleen in Beieren plaats. 
n Pruisen reppen de waterstaatswetten niet van monumenten-

zorg, in n bezit men in de monumentenwet een uitstekend 
middel tegen schendingen door  den waterstaat. 

r  niet alleen bij  de beoordeeling van de ontwerpen is het 
zaak toezicht te houden, dit geldt niet minder  bij  de uitvoering, 
omdat men hierbij  voor  onvoorziene omstandigheden staat en 
dus een eenzijdige beslissing voorkomen moet worden. e monu-
mentenzorg moet een plaats naast de techniek innemen, ziedaar 
het standpunt. 

e voordracht werd besloten met te wijzen op de eenzijdige ont-
wikkelin g van de technici op de hoogescholen. Alleen van den 
ingenieur, wiens blik verruimd is, die oog voor  schoonheid heeft, 
kan men gevoel voor  monumenten verwachten. 

r  omgekeerd moet de man, die zich de monumenten aantrekt, 
niet eenzijdig zijn. Binnen het bereik van den gezichtseinder  van 
beiden zal dan gemakkelijker  een vereenigingspunt gevonden 
worden tot heil van het land. dat toch beiden willen dienen. 

. Cassimir  uit n sloot zich bij  de gehouden beschouwin-
gen aan. j  wenschte er  nog een woord aan toe te voegen in ver-
band met de normaliseering der  rivieren en het gebruik maken 
van de kracht van het water. Wat de normaliseering betreft, 
wijst hij  er  op, dat het kunstmatige zich toch altij d wreekt. -
toe haalt hij  aan het standpunt, dat men in Beieren in 1850 innam 
en dat, hetwelk men nu inneemt. Toen heeft men met groote kos-
ten de normaliseering door  gedreven, en thans poogt men niet 
meer  met passer  en liniaal den stroom zijn bed te wijzen 

. 
e firm a . van Wij k te , Nieuwe n 98, zendt ons 

ter  beoordeeling een monster  handvormsteen (gevelsteen) waar-
van in dezelfde kwaliteit ook rijn , vechtmaat, reuzenmoppen en 
profielsteen geleverd worden. 

e handvormsteen is leverbaar  in alle jaargetijden, bij  kleine 
partije n direct uit voorraad en bij  groote partijen vij f tot zes 
weken na opdracht. 

e goede eigenschappen zijn: kloek gehandvormd, klinker -
hardheid, dus bijna geen wateropname, stemmige nuanceering 
door  grove bezanding ; rondom schoon, waardoor  steens- en half-
steens muren aan beide zijden schoon gewerkt kunnen worden. 

e monsters zijn voor  belangstellende collega's te zien in de 
kamer, bevattende de studie-collectie vanbouwmaterialeninhet 
Gebouw der j  tot Bevordering der  Bouwkunst, -
nixstraat 402, Amsterdam. 

m . Q 
G S T E 

. 
Vragen aan de juryleden gesteld kunnen conform artikel 12 der 
prijsvraa g niet persoonlijk worden beantwoord. 

e datum van 3 r 1914 als tij d van inlevering wordt 
opnieuw verdaagd. e jur y is in overleg getreden met de Per-
manente Prijsvraagcommissie op welke wijze de afwerking 
dezer  zaak behoort te worden geregeld. 
Zoo spoedig mogelijk zal de te nemen beslissing in de in voor-
noemd artikel aangegeven bladen worden medegedeeld. 
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J. . Schaad. . Berichten. Officieel gedeelte. 

. 

T . G. . 

et r  der j  tot Bevor-
dering der  Bouwkunst heeft van den heer 

. Vreede, zwager  en executeur-testamentair 
van wijlen den heer  Th. G. Schill de mede-

deeling ontvangen, dat de heer  Schill bij  testamentaire 
beschikking al zijn boekwerken over  kunst vermaakt 
heeft aan de j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst. t r  heeft met groote erkentelijk -
heid van deze mededeeling kennisgenomen en het 
legaat dankbaar  aanvaard. Weemoedig stemt het, te 
beseffen, dat de milde schenker  den dank der -
schappij  niet meer  in ontvangst kan nemen voor  dit zijn 
laatste blij k van sympathie voor de j en 
haar  streven, voor  deze daad, waarmede hij  de biblio-
theek der j  met vele belangrijke, fraaie 
en kostbare werken verrijkt , en waardoor de naam 
van Th. G. Schill voor  goed en op vruchtbar e wijze 
aan de bibliotheek verbonden wordt. 
Verder is het r  ook gaarne ingegaan op 
het voorstel van den heer . . , een keuze 
te doen uit de bestekken en teekeningen, aanwezig in 
het archief der  heeren Schill en , welke ge-
voegd zullen worden bij  de collecties der . 
Binnenkort zal nader  medegedeeld worden, welke boe-
ken, platen en teekeningen in het bezit der -
schappij  zijn gekomen. 

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 E S EN E E 
. 

N EN E . 
Zooals in het Bouwkundig Weekblad en in ..Architectura"  is ge-
publiceerd, hebben de vier  bouwkundige Vereenigingen den 
26 September  1914 aan alle s een adres gericht, waarin 
zij . in aansluiting aan haar  adres van Juni 1912. en overeenkom-
stig de motie van den Bond van Ned. Architecten 1909. de 
wenschelijkheid betoogen. dat de particulier e architecten en 
met hen hun personeel deel kunnen hebben in de belangrijke 
bouwwerken, die van e tot stand komen. 
n aansluiting hieraan zij  medegedeeld, dat een deputatie uit ge-
noemde vier  besturen op een audiëntie bij  den -
dent de strekking van dit adres nader  heeft toegelicht e afge-
vaardigden kregen den indruk , dat de r welwillend te-
genover het verlangde stond ; echter  werd door  zijne Excellen-
tie gewezen op moeilijkheden, die bij  de uitvoering van het 
denkbeeld zich zouden kunnen voordoen, daarbij  echter  een 
weg wijzend, die misschien een juiste on^ossing zou kunnen 
geven; waarna Z. Exc. verzocht spoedig een nadere schriftelijk e 
uiteenzetting van het verlangde, en de wijze waarop dit prak-
tisch verwezenlijkt zou kunnen worden, te mogen ontvangen. 

t het oog op de urgentie van het onderwerp hebben Voor-
zitters en Secretarissen der  vier  Bouwkundige Vereenigingen 
de vrijhei d genomen, overeenkomstig de meening van den -
nister  middelen te beramen om een juist en vruchtbaar  contact 
te verkrijgen tusschen de g en de particulier e architec-
ten, waarna zij  Z. Exc. uitvoerig nader  hebben ingelicht en des-
betreffende voorstellen hebben gedaan. 

Zoo spoedig de onderhandelingen eenigen vasten vorm hebben 

gekregen, zullen nadere bijzonderheden worden medegedeeld. 

Voor de Besturen der vier Bouwkundige Vereenigingen te weten. 
de j  tot Be vordering der  Bouwkunst, 
het Genootschap Architectur a et Amicitia . 
de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap, 
de Bond van Nederlandsche Architecten. 

J. . 
Secretaris 

T S . 
e Enquête Commissie acht het wenschelijk de volgende rectifi -

catie te geven betreffende hare samenstelling: 
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J . Thorn Prikker . e Aanbidding der . 

e Commissie had h#ar  stukken tot nog toe onderteekend als be-
staande uit Voorzitters en Secretarissen der  vier  bouwkundige 
Vereenigingen. t blijk t haar  echter, dat dit onjuist is geweest, 
omdat zij  niet door  de Vereenigingen, en ook niet door  de be-
sturen der  Vereenigingen is gekozen. 
Op de vergadering der  besturen der  4 bouwkundige Vereenigin-
gen op 10 September  j.1. werd het wenschelijk geacht een en-
quête-commissie in te stellen, en werden de Voorzitters en Secre-
tarissen der  Vereenigingen verzocht in deze Commissie zitting 
te willen nemen. Waar echter  de aanwezige besturen niet vol-
talli g waren, de aanwezigen geen mandaat hadden voor  een der-
gelijke benoeming, noch namens hun bestuur, noch namens hun 
Vereeniging. is het juister  deze Enquête-Commissie te beschou-
wen als een college van 8 architecten, die maatregelen nemen 
ter  voorziening in den nood van de professie. 

e Enquête Commissie heeft in het midden der  vorige maand 
aan al de , zooals deze door  de desbetreffende 
besturen der  4 bouwkundige Vereenigingen waren opgegeven, 
een circulair e toegezonden met verzoek een of meer  kwart of 
heele aandeelen te willen nemen in het Voorschotfonds der Ar-
chitecten. 

t verheugt der  Commissie te kunnen inededeelen, dat menig 
architect hieraan gevolg heeft gegeven, zoodat een goed begin 
van het Fonds is gemaakt. 

r  ook niet meer  dan een goed begin is verkregen. 
Vele collega's hebben nog niet geantwoord. En hoewel 
de Commissie begrijpt , dat niet iedereen in deze dagen 
van malaise in staat is, hoe gaarne hij  ook zou willen, fi-
nantieel het Fonds te steunen, toch is de Commissie over-
tuigd, dat er  nog velen zullen zijn, die bij  nadere be-
schouwing van hun geldmiddelen in staat zijn, de een 
meer, de ander  minder, bij  te dragen tot het goede doel. 
Op hen doet de Commissie een krachtig beroep. 

t fonds moet nog aanzienlijk grooter  worden, wil het 
inderdaad in de naaste toekomst collega's steun van 
eenige beteekenis kunnen verschaffen. 

e Commissie heeft getracht die architecten, welke vol-
gens hun invullingen derEnquete-lijsthet meest enhet 
eerst steun noodig hadden, een werkkrin g te verschaf-
fen, waardoor  zij  voldoende in hun onderhoud kunnen 
voorzien; en het laat zich aanzien, datzij  hiermedeeenig 
resultaat zal bereiken. r  het is begrijpelij k dat op 
deze wijze niet al die architecten geholpen kunnen wor-
den, wier  toestand meer  en meer  nijpend begint te wor-
den. Voor  hen wordt het Voorschotfonds bijeen ge-
bracht. 

Wanneer  de oorlog nog lang en dus de crisis nog langer 
zal duren, zal menig architect in moeilijke omstandighe-
den gaan verkeeren. t is een eerste plicht van de 
solidariteit der  collega's, het uiterste te doen om hierbij 
hulp te verleenen. 

: laat ieder  architect, gevoelend zijn plicht in 
deze, bijdragen naar  vermogen in het Steunfonds, dat 
in onze troebele tijden niet alleen een uitkomst kan 
zijn voor  enkelen, maar  dat tevens beschouwd moet 
worden als een uiting van de samenhoorigheid en de 
offervaardigheid der  Nederlandsche architecten. 

n herinnering zij  gebracht, dat men aandeelen van 
honderd gulden en van vij f en twinti g gulden kan nemen, 
en dat het de bedoeling is, in moeilijkheden geraakte 
collega's in verhouding tot de grootte van het Fonds, 
rentelooze voorschotten te verschaffen, die eventueel op 
langen termij n afbetaalbaar  zullen zijn. 
Ten slctte zij  nog medegedeeld, dat inschrijvingen op 
het Fonds opgezonden moeten worden aan het Secre-
tariaat der  Enquête Commissie. t 402, Am-
sterdam, alwaar  ook belanghebbenden nadere inlich-
tingen omtrent het Fonds kunnen verkrijgen . 

e Enquête Commissie: 

A. . P. . 

J . . J. N E . 

P A U  J. E . Jos. . J. . 

C. F. A . JAN E . 

. 

E E -
T E N T O G T E 

.
door  J. . 

. (Vervolg van blz. 490). 

echts van .Farben schau bevindt zich de Ver-
keershal,een gebouw van ongeveer  175 . leng-
te en ontworpen door  Prof. o Eberhardt, 

n wordt het streven getoond, de moder-
ne verkeersmiddelen door  de medewerking der  kunste-
naars en met behoud van de sterk-volgehouden tech-

J. Thorn Prikker . Venster  in de groote hal van het station te n (W. F.) 

nische eischen, den juisten en schoonen vorm te geven. 
Ook hiermede betreedt de Werkbund een vruchtbaar 
terrein, dat vrijwe l nog geheel onontgonnen is. Zooveel 
te meer  respect moet men hebben voor  deze moderne 

, die methodisch en energiek voortwerkenom 
onze nieuwe cultuur  ook aesthetisch te ontwikkelen. 
n het midden gedeelte van de hal zijn een locomotief en 

verschillende spoorwagens tentoongesteld; aan de loco-
motief heeft als kunstenaar  medegewerkt -
baumeister . Stirn ; terwij l de verschillende slaap- en 
restauratie wagens uit- en inwendig verzorgd zijn door 
Walter  Gropius, Oswin , August Endelle. a. t 
het hier  niet alleen gaat om tentoonstellings-voorwer-
pen, maar ook om toepassingen in de praktijk , blijk t 
uit de mededeeling, dat de Pruisische . de 
locomotief met wagens na afloop der  tentoonstelling 
voor  den dienst zal overnemen. 
n het algemeen lijken deze wagens heel veel op de be-

staande ; alleen in onderdeden, enkele verhoudingen, 
stoffen en kleuren onderscheiden zij  zich gunstig en kan 
men zien dat een bekwaam en beschaafd kunstenaar 
aan het woord is. t zou ook volkomen onjuist zijn, nu 
geheel andere vormen te verwachten; de praktij k en 
de techniek hebben ten slotte de meest bruikbar e 
vormen geschapen, en het is nu de opgaaf voor  den 
kunstenaar, in het -wezen dezer  vormen geheel door 
te dringen, en daarna de kern-vormen te behouden en 
te veredelen, d.w.z karakteristiek te doen spreken. Een 
prachtig veld ligt hier  open voor  het samengaan van 
ingenieur  en kunstenaar  ten einde te verkrijgen , wat 
onzen tij d van utilitei t en rationalisme nog grootendeels 
ontbreekt: utilitair e schoonheid. 
n het rechtsche gedeelte van de hal zijn een 3-tal vlieg-

machines tentoongesteld, een oud, een nieuw en een 
nieuwste type. t is het hierbij  na te gaan, hoe 
ook deze machines, gelijk de automobielen, in een snel 
tempo zich in vorm-schoonheid ontwikkelen; het on-

zekere en tastende van den oudsten vorm is bij  het 
laatste type al grootendeels verdwenen. 
n het linkergedeelte staan verschillende automobielen, 

waarbij  uitstekende typen zijn, zoowel lastwagens 
als luxe-auto's. Wij  leven snel. Wie herinnert zich niet 
de gebrekkige vorm der  eerste auto's, die wagens-zon-
der-paard? En nu reeds heeft de auto een eigen vorm 
en daarmede een eigen schoonheid verkregen. n deze 
tentoonstelling zijn enkele wagens, die met hun gesloten 
torpedo-achtige vormen, hun vlekkeloos-glad opper-
vlak, hun horizontale gerektheid en hunne rechte lijnen 
bij  weinig hoogte, uitmuntend het idee: snelheid door 
zuivere, krachtige en toch geruischloos werkende, 
mechaniek vertolken. Artisten als de architect Gropius 
en de schilder  Neumann hebben hierin medegewerkt. 
Ten slotte is het nog interessant te zien, hoe de officiers-
hut voor  een kruiser, ontwerp Gropius, is behandeld. 

s dergelijks, maar  rijker , vindt men in het Paviljoen 
van de , waar  de keizerhutten 
voor  de schepen van het , ontworpen 
door , tentoongesteld zijn. e interieur -
kunst, hoewel hier  en daar  smakelijk opgevat, staan 
eerder  beneden dan boven hetgeen goede e 
kunstnijveren er  van zouden maken. 
Achter  de Verkeershal heeft in een apart, hoog pavil-
joen van de hand van Alfre d Fischer  de bekende glas-
schildersfirma Gottfrie d f haar  werk ten-
toongesteld, waartoe in de eerste plaats behooren de 
beroemde, of zoo men wil beruchte 9 groote kerkven-
sters, door  Johan Thorn Prikker , r  van ge-
boorte, voor  de in 1910 gebouwde n kerk 
te Neuss ontworpen. 
Zooals de lezers zich zullen herinneren, waren de ven-
sters besteld door  den kunstzinnigen rector  van de 

n kerk, maar weigerde de kardinaal de 
plaatsing van de glazen. t verwekte groote verbazing 
en verontwaardiging onder  de kunstminnaars, toen 
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gedeelten der  glazen hier  en daar  ten toon werden ge-

steld, en deze algemeen werden geroemd. Een ver-

eeniging van vrienden der  glasschilderkunst heeft hier-

op gelden bijeengebracht, ten einde op de - Werkbund" 

tentoonstelling de glazen in vollen luister  te kunnen 

vertoonen. 

t paviljoen voldoet uitstekend aan zijn doel. Wan-

neer  men het entreebiljet genomen heeft, komt men 

door  een niet-hooge opening, afgesloten door  een gor-

dijn , in eens in de hooge hal, die overal egaal diep-

donker-blauw beschilderd of behangen is, en in welks 

dri e wanden de statige glazen in heerlijk-sterke kleuren 

staan te gloeien en te fonkelen. t groote raam voor 

het koor, dat niet minder  dan 12 . hoog is, is verdeeld 

in 6 verticale banden, elk breed 1.20 ; rechts en links 

zijn de ramen voor  het dwarsschip aangebracht, elk 

bestaande uit 2 ramen, hoog 7 . en breed 2 . Onge-

veer  135 2 . bedraagt het totaal oppervlak van deze 

vensters. 

e indruk van deze schitterende pracht in hun geheim-

zinnig, duister-broeiende omgeving is een heel bijzon-

dere. Voor alles treffen ons de rijkdo m en kracht der 

kleuren. Thorn Prikker  gebruikt sterke middelen, niet 

alleen in zijn kleur-tegenstellingen, maar  ook in zijn 

techniek. 

Allerle i soorten van glas, dik en dun, zelfs heele brok-

stukken met schitter-facetten als lichtuitstralende, ge-

slepen edelgesteenten, vindt men er  in. Zij n werk is dan 

ookgeenszins „vlak" , zoowel in letterlijke n als figuurlij -

ken zin. e wordt het gebrandschilderde glas, zooals 

wij  dat gewoonlijk in Nederland zien, hierbij  in gedach-

ten vergeleken, mat, tam en glansloos, en van die be-

schaaf de zwakte, die op degrens van het levenlooze staat. 

Uitbundi g is dit werk van Thorn Prikker , hartstocht-

vol, van groote houding en daarbij  vol van een sterk-

gespannen, fij n en hevig modern sentiment. k bedoel 

hiermede, dat, wanneer  men naast dit werk denkt aan 

de beste uitingen der  glasschilder-

kunst, bijv . aan de glazen in de cathedraal van Chartres, 

men in dit werk van Prikker  eennervure, een scherpte 

en een rusteloosheid speurt, die wel iets geheel anders 

is dan de klaarheid van den groot-eenvoudige, geloovige 

middeleeuwer. Prikker' s kunst is vol beweging, vol 

spanning. r  daarbij  is het uitmuntend gestyleerd. 

t is cubistisch in den goeden zin van het woord; en 

hier  leent zich de techniek van het glas in lood uitste-

kend tot het „cubiseeren"  in den zin van in groote 

eenvoudige gesloten lijnen de hoofdvormen opbouwen. 

Wi j  geven hierbij  het tafereel van de aanbidding der  dri e 

koningen uit het groote raam, dat gewijd is aan de 

jeugd-, lijdens- en opstandings-verhalen van Christus, 

elk in 12 tafereelen. 

j  moet men wel bedenken, dat de kleuren niet 

alleen niet-weergegeven worden,maar zelfs in het zwart-

en-wit verkeerd. Zoo is al het donkerblauw, o.a. de 

geheele mantel van , licht geworden; de bran-

dend roode mantel van den grooten koning in het mid-

den, die zoo plechtig zijn handen als een beschutting bo-

ven het hoofd van a vouwt, is veel te donker  overge-
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komen. Wel kan men uit de reproductie goed zien, hoe 

juist het wezen van het glas in lood is aangehouden, 

hoe alles is samengesteld uit kleine stukken, waarbij  de 

loodlijnen als markante lijnen, dikke en dunne, van de 

teekeningen zijn benut. En tevens kan men er  het groot-

styleeren uit zien. Zie bijv . de omtrek van de -

figuur , en de groote vlucht in den mantel-omtrek van 

den middelsten koning. 

En door  dé goede decoratieve verhouding der  kleuren, 

èn door  de, ondanks alle beweeglijkheid, krasse omlij -

ning van de figuren en van de hoofdzaken is het Prikker 

gelukt een groot geheel te maken, dat in de eerste plaats 

door  zijn hevige kleur-weelde ons gemoed in vervoering 

brengt; waarna wij , van uit die stemming, dieper  kijken 

en langzaam in een geheimzinnige, schoone en onstof-

felijk e wereld, de droom-beelden zien oprijzen, die 

Prikke r  in groote lijnen vol fantasie, vol suggestie in 

hartstochtelijken scheppingsdrang heeft weergegeven. 

t werk is beter, wij l krachtiger  en grootscher, dan het 

bekende glas in de groote hal van het station te , 

voorstellende de arbeid en het verkeer  in verschillende 

uitingen, een glas, dat zeer  zeker  ook groote kwali -

teiten bezit wat stijleeren betreft, maar  dat veel matter 

van kleur  is. (Wordt vervolgd.) 

E E VA N  VA N . 
i n de nummers 40, 41 en 42 van dit Weekblad werd af-

t de zooveel besprokene, doch tot heden on-
 weersprokene rede, waarmede Prof. J. A. G. van der 

r  b.i. het Buitengewoon p aan 
de Technische l aanving. 

r  onweersproken te noemen is in zooverre te sterk uitge-
drukt , daar  in de Vergadering van den Bond van Ned. Architec-
ten afkeuring is uitgesproken over  de rede ; terwij  look in de ver-
gadering van het genootschap Architectur a et Amiciti a het een-
zijdige was gewraakt, doch verder  heeft ook het orgaan van dat 
genootschap er  het zwijgen toegedaan. 

Bij  oppervlakkig nadenken lijk t het vreemd, dat, zelfs na de op-
wekking daartoe van Prof. e in de Groene, de architect zoek 
bleef. 
Toch zijn hiervoor  goede redenen aan te voeren. 
Een er  van kan zijn, dat de architecten, de wenk van prof. v. d. 
Steur  opvolgend, nu eens hun geredeneer  hebben gestaakt, om 
door  hun werken te toonen, dat ook buiten de T. . opleiding, 
degelijke architectuur, voor  den tijd , waarin wij  leven, kan wor-
den voortgebracht. 

t feit van de opname in extenso in dit blad maakt het noodig. 
dat er  althans eenige woorden aan worden gewijd. 
Wie zich daartoe wil zetten, zou een zeer  gemakkelijke taak 
kunnen hebben. Zonder  groote moeite toch kan men door  ver-
wisseling van de begrippen „kunst "  en „techniek"  de rede laten 
strekken tot pleidooi voor  een opleiding tot architect uitsluitend 
aan een kunstacademie, wnar  ook de techniek van het bouwvak 
in de perfectie wordt geleerd, of beter  nog waar  men niet tot het 
kunstonderwijs wordt toegelaten zonder de noodige technische 
propaedeuse. 

t zou te veel plaats innemen, hier  dit variant af te drukken. 
Wie het onbevooroordeeld probeert, zal er  ook in slagen. 
Zoo exclusief zijn echter  de voorstanders van de opleiding aan 
een kunstinstituut nooit geweest, daar  huldigt men de breedere 
opvatting, dat beide opleidingen naast elkaar  bestaanbaar  zijn, 
dat de architectuur  zooveel „geledingen"  bezit, dat differentiati e 
al in de opleiding noodig is. 
Waar in ons land 4 gelegenheden bestaan om tot arts en wel 5 of 
6 om tot predikant te worden opgeleid, zou er  dan geen plaats 

zijn voor  2 of 3 opleidingsinrichtingen voor  den architect. En in-
dien er  meer  dan een zou zijn. is het dan niet wenschelijk ze naar 
verschillend schema in te richten. Er zijn meer wegen, die naar 

e voeren. 
n moet toch het natuurlij k verband der  dingen geweld aan-

doen om te kunnen volhouden, dat aan de hoogste opleiding van 
beeldende kunstenaren de architectuur  gemist zou kunnen wor-
den. Zelfs al werd er  geen enkele architect opgeleid, dan zou toch 
de bouw-beeldhouwer in architectuur  moeten worden ingewijd, 
evenals de architect in de bouw-beeldhouwkunst. 

t schrappen van de architectuur  uit het programma dei-
e strijd t zoo tegen elke logica, dat wel allerminst 

iemand, die juist krachtens aanleg en opleiding het exacte voor-
staat, in die fout mag vervallen. 
Van een academisch gevormd beeldend kunstenaar  zou men 
eerder  uitsluitin g van de technische hoogeschoolopleidingkun-
nen verwachten en billijke n dan van een wiskundig aangelegde 
de andere. 

e groote middenmoot van de rede, in hoofdtrekken een histo-
risch overzicht van de ontwikkeling der  hoofdelementen inde 
groote stijlen, kan bij  een beschouwing worden overgeslagen, 
omdat zij  zonder  eenige wijziging in een quidproquo kan worden 
opgenomen. 
Wij  hebben voor  een zooveel mogelijk categorische weerlegging 
enkel met den kop en de staart van doen. 
Beginnen wij  dus niet het begin. 
Prof. v. d. St. constateert, „i n de laatste jaren in ons land in 
enkele kringen een zekere tendenz, om de studie van den aan-
komenden Nederlandschen Architect in andere banen te leiden, 
om die studie geheel of gedeeltelijk te onttrekken aan de T. . 
en ze op te nemen in het leerplan van een inrichtin g van r 

. 
r  gaat hij  derhalve uit van de onderstelling, dat tot heden de 

Nederlandsche Architect alleen en uitsluitend wordt opgeleid aan 
. en al onze bouwmeesters, hetzij  van een der  Academie's, 

hetzij  door een ander  in de practij k opgeleid, zich ten onrechte 
architect noemen. Een e Academie, waarvan nog 
betrekkelij k kort geleden een leerling de Prix de e voor 
bouwkunst verwierf, om maar  een voorbeeld te noemen, bestaat 
niet voor  prof. v. d. Steur. t overgrootste deel der  thans leven-
de architecten, w. o. aan wiens technische bekwaamheid wel 
niet getwijfeld behoeft te worden, heeft de . nooit bezocht. 
Wij  zouden hier  eerder  kunnen spreken van een tendenz om 
deze studie te voeren uitsluitend naar de . 
„E n ze op te noemen in het leerplan van een inrichtin g voor 

r , die geen of weinig verband hoadt met de 
techniek en die zich hoofdzakelijk richt naar een opleiding in artis-
tieken zin", d.i. dus een soort instituut , waar  de kunst in het afge-
trokkene wordt beschouwd. Als erin zekere kringen een tendenz 
merkbaar  was om architecten op te leiden louter  met kunstbegrip 
zonder  techniek, dan zou dat zeer  verkeerd zijn. maar  dan was 
het niet noodig, dat van af de professorale katheder  daartegen 
te velde wordt getrokken, dat zou zijn strijden tegen windmolens. 
Even verder  corrigeert de inaugurale redenaar  zich door  althans 
toe te geven, dat zijn tegenstanders dat r s 
een ingrijpende hei vorming willen doen ondergaan. En zoo is 
het; dat onderwijs moef in overeenstemming worden gebracht 
met de werkelijkheid op papier. Was Architectuur  geen vak van 
dat onderwijs, dan behoorde het aan de series lexionem te 
worden toegevoegd. Zoo ingrijpend behoeft die hervorming niet 
te zijn, men behoeft slechts de noodige uitbreidin g te geven aan 
wat bestaat. 

(Wordt vervolgd). J . . . 

m . 
G S T E 

. 
Tot onze groote verwondering, vernamen wij  uit het bouwkun 
dig weekblad van Zaterdag 7 Nov.; dat de termij n van inzen 

ding voor  deze prijsvraag wederom uitgesteld zal worden; 
waardoor de belangen der  mededingende architecten, volgens 
ons inzien, ten zeerste worden geschaad. 
Verschillende architecten, welke toch in dezen tij d niet veel 
werk hebben, wat tot uitvoering kan komen, hebben zeker 
enkele maanden aan het plan gewerkt, en zoo als wij  het geheele 
plan kant en klaar, zoodat het ons onverklaarbaar  is, waarom 
in de eerste plaats de verschillende vragen niet beantwoord 
zijn. en in de tweede plaats wat de reden is, waarom de 
termij n van inzending wederom uitgesteld wordt, daar  het be-
stuur  van het Verzorgingshuis meer  dan genoeg ontwerpen op 
31 r  ontvangen zal. 
Verwachtende dat vele mededingers met bovenstaande rege-
len accoord gaan, is het onze wensch, dat de P. P. C. in zijn ad-
vies de termij n van inzending bepaald zal houden op 31 . 
1914 en dat de verschillende vragen ten spoedigste beant-
woord zullen worden. 
U beleefd dankende verblijven wij , 

, 
 der  en mededingers. 

g§? .
Voordrachten Berlage. Naar  men ons bericht, zal . . Ber-
lage voor de Amsterdamsche Studenten Vereeniging v. Sociale 

n 2 voordrachten met lichtbeelden houden over
 op 20 en 27 Nov. a.s. in het Gebouw van de . t. 

Nut van 't Algemeen, N. Z. Voorburgwal 212; het entree zal 25 
cent bedragen per  voordracht. Namens het Bestuur  v. S. . 

. J . v. N . . P., Secretaris. 
Proeven met betonpalen, systeem ..Wilhelmi' . n Bouwk. 
Weekblad 1914 no. 42 zijn het r  en de leden der 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst uitgenoodigd om 
tegenwoordig te zijn bij  de demonstratie van het aanbrengen 
van proefpalen, systeem „Wilhelmi "  op het terrein van de fa-
briek u Croo en Braums aan de overkant van het Y te Amster-
dam op 21 October  jl . Voor  enkele nadere bijzonderheden, zie 
genoemd no. van het Bouwkundig Weekblad. 
n tegenwoordigheid van vele belangstellenden werd een proef-

paal geslagen. Wij  vernemen dat daarna nog eenige palen gesla-
gen zijn. 

e proef belasting zal plaats hebben g 19 Nov. ten 2 uur 
n.m. op het terrein bovengenoemd, waartoe wederom het -
bestuur  en de leden der j  t. bev. der  Bouwkunst zijn 
uitgenoodigd tegenwoordig te zijn. 
Prijsvraa g t e tentoonstelling van 
de ingezonden teekeningen en modellen van deze prijsvraag in 
het stadhuis te m blijf t geopend tot en met Zondag 15No-
vember van 10 4 uur. Entree 10 ets. 

n en Particulier e Architecten. r  het 
 VA N E -

, bestaande uit de Vereenigingen: 
T P A ET . E -

G  ET , E BON  VAN E -

TECTEN , T P VAN E , 

E E . J TOT G

, E E , A , 

T P , E G „ST . -

CAS" , E E , 

E E N A G , 

E E N . E -

E G VOO - EN , 

E G TOT G E , E 

G VA N , 

is een adres gericht tot alle , waarin het mededeelt: 
„da t het met volle instemming heeft kennis genomen van het 
adres der  vier  bouwkundige vereenigingen. aan Uwe Excellentie 
gericht den 26en September 1914. in welk adres er  op gewezen 
wordt, dat, waar de Overheid het voornemen heeft, in verband 
met de crisis, vele openbare bouwwerken te doen uitvoeren, het 
niet wenschelijk is,dat al het werk zich ophoopt in de -
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bureaux; het verdient integendeel aanbeveling „dat door de 
Overheid voor de belangrijke bouwwerken (gelijk „i n het bui-
tenland meer en meer  regel wordt) gebruik worde gemaakt 
„va n de kennis en het talent der  ervaren particulier e bouwmees-
ters, die bij  de weinigewerkelijk monumentale bouwwerken in 
..ons land, niet in de gelegenheid worden gesteld hun kunnen 
„i n die mate te ontplooien als nuttig en noodig is voor  de ver-
„heffin g der  architectuur, een kunst die in waarheid de uitdruk -
„kin g is van het gemeenschapsleven." 
Tevens neemt het Verbond voornoemd de vrijheid , Uwe Ex-
cellentie ook te wijzen op de Nederlandsche sier- en nijver -
heidskunstenaars, welke ernstig door  de crisis worden getroffen. 
Volgens dezelfde motieven, welke in het adres der  vier  bouw-
kundige Vereenigingen worden aangevoerd, is het eveneens ten 
zeerste wenschelijk, dat opdrachten voor de behandeling der 
belangrijk e interieurs en meubileeringen in de n 
aan de sier- en nijverheidskunstenaars worden gegeven. 

, waarom het Verbond van Nederlandsche -
naarsvereenigingen tot Uwe Excellentie met verschuldigden 
eerbied het dringend verzoek richt , te willen bevorderen, dat de 
particulier e architecten en met hen hun personeel deel 
kunnen hebben in de belangrijke , en dat de 
sier- eu nijverheidskunstenaars betrokken worden bij  de belang-
rijk e interieurs en meubeleering der  gebouwen, die van -
ringswege tot stand komen en zich hiertoe eigenen, 
't Welk doende, enz. Voor het Verbond voornoemd, 

Y , Voorzitter . JAN , Secretaris. 

12 November  1914. 
Bouwbedrijven te Utrecht. r  het Comité tot bev. der  nor-
maliseering der  bouwbedrijven te Utrecht is aan B. en W. van 
Utrecht het volgende adres verzonden: 

EdelAchtbare ! 
t belangstelling nam het Centraal-Comité tot bevordering der 

normaliseering der  bouwbedrijven kennis van het adres, waar-
van wij  hierbij  een afschrift overleggen, dat door  de vier  bouw-
kundige Vereenigingen, te weten: 
de j  tot Bevordering der  Bouwkunst te Amsterdam ; 
het Genootschap „Architectur a et Amicitia "  te Amsterdam; 
de Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap"  te m ; 
en de Bond van Nederlandsche Architecten te Amsterdam ; 
tot de s van Binnenlandsche Zaken, Buitenlandsche 
Zaken. Justitie, Waterstaat, , l en Nijverheid, 
Oorlog, , Financiën, , gericht is. 
n verband met den wensch, welke daarin uitgesproken wordt, 

n.1., dat niet al het werk zich in de x zal op-
hopen en waarbij  de raad wordt gegeven, het corps ambtenaren 
uit te breiden, verzoekt het Comité hiervoor  genoemd, indien 
bij  Uwe Gemeente hetzelfde bezwaar  zoude bestaan, tijdelij k 
bouwkundige krachten, als : architecten, teekenaars en opzich-
ters in Uw dienst te nemen, of wél, eenige der  openbare werken 
in opdracht aan particulier e architecten te geven, opdat hier-
door de plannen tot spoedige uitvoering gebracht kunnen wor-
den en waardoor  ontegenzeggelijk de werkloosheid door de 
crisis ontstaan, zal verminderen, 
't Welk doende : enz. 

n verband hiermede heeft de g Utrecht van den Bond 
van Ned. Architecten besloten, een adres aan B. en W. der 
Gem. Utrecht te richten en daarin te wijzen, dat het aanbeveling 
verdient de ontwerpen en uitvoering van nieuwe bouwwerken 
aan particulier e architecten op te dragen, aangezien, zoodra het 
werk van den particulieren architect afgeloopen is, tevens de 
finantieele verbintenis met hem geëindigd is, wat niet het geval 
is bij  den ambtenaar-architect, wat voor  de Gemeente doorgaans 
schadelijk uitkomt . 

. e beteekenis van den zin op blz. 485, lste kolom 
in het midden is door  wegvalling van een paar  woorden niet 
duidelijk . n regel 31 32 moet staan, dat in het oorspronkelijke 
plan de voorgevel, in het gewijzigde plan de achtergevel recht 
opgetrokken was, waaruit het even groot zijn der  zolderruimten 
in beide plannen volgt. 
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Examens voor  B o u w k u n d i g Opzichter, Bonwknndig Tee-
kenaar en Uitvoerder  van burger l i jk e bouwwerken (On-
derbaas) af te nemen in 1915. 

t r  der j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst deelt belanghebbenden mede, dat. wanneer  de algemeene 
toestand in Nederland niet ernstig verandert, bet vrijwe l zeker 
is, dat in het voorjaar  van 1915 wederom door  genoemde -
schappij  de examens voor  Bouwkundig Opzichter  en voor 
Bouwkundig Teekenaar  zullen worden afgenomen. Nader  wordt 
overwogen, of dit ook het geval zal zijn met het examen voor 
Uitvoerder  van Burgerlijk e Bouwwerken (Onderbaas). 

j  zij  in herinnering gebracht, dat de Programma's van 
Eischen voor  bovengenoemde drie examens, bevattende de 
laatste wijzigingen (van 17 September 1913) kosteloos op aan-
vraag verkrijgbaar  zijn bij  het Bureau der , -
nixstraat 402, Amsterdam. 

Eveneens zijn aldaar  verkrijgbaar de navolgende Examen-
vragen : 
Bouwkundig Opzichter  1914 a f 0.55; 1913 a f l . ; 1912,1911 a 
f 0.85. 
Bouwkundig Teekenaar 1914,1911,1910 a f 0,55 
Uitvoerder van Burgerlijk e Bouwwerken (Onderbaas) 1914, 
1913,1912,1911 a f 0,85. 

t bedrag moet vooruit per  postwissel overgemaakt worden 
aan het Bureau der , t 402, Amsterdam. 

Waar de bepaling in de programma's, dat een candidaat niet 
meer  dan dri e keer aan hetzelfde examen mag deelnemen, 
tot eenige verwarrin g heeft aanleiding gegeven, heeft de Com-
missie van Onderwijs, die de leiding over  de Examens der -
schappij  heeft, besloten deze bepaling als volgt te lezen: 
.. Ten einde deze bepaling niet van terugwerkende kracht te doen 
zijn, is vastgesteld, dat aan het examen, af te nemen in 1915, nog 
kunnen deelnemen zij, die reeds drie of meer keer het examen 
hebben gedaan, en verder voldoen aan de eischen van dit pro-
gramma; tot de daaropvolgende examens zullen echter niet meer 
toegelaten worden zij, die reeds drie of meer keer het examen 
hebben gedaan." 

Ten opzichte van den eisch Practische Bekwaamheid (art. 16 
van het Programma van Eischen voor het examen van Bouw-
kundig Opzichter) brengt de Commissie van Onderwijs in herin-
nering, dat zij, die in 1915 examen wenschen te doen vóór  1 t 
1915 gedurende minstens één jaar  bij  bouwwerken opzicht moe-
ten hebben gehouden; de wijze, waarop dit heeft plaats gehad 
wordt nader  beoordeeld door de Commissie van Onderwijs. 

e Commissie heeft besloten in 1915 toe te laten zij. die gedu-
rende minstens één jaar  werkzaam zijn geweest als
of  van het Bouw- en Woningtoezicht, of als 
Onderbaas op bouwwerken. 

Verder  wordt er  aan herinnerd, betreffende Bekwaamheid in 
een der  voornaamste Bouwambachten (art. 15 van het Pro-
gramma van Eischen voor  het Examen van Bouwkundig Opzich-
ter) dat voor het examen af te nemen in 1915 van kracht is de 
bepaling: Uitsluitend bekwaamheid in het timmervak wordt 
vereischt, waarvan getuigschriften zijn over te leggen, gewaar-
merkt door  leermeester  of patroon. 

t van studiewerken, welke bennt kannen worden voor 
de opleiding voor de examens, ingesteld door de -
schappij  tot Bevordering der  Bonwknnst. fn verband met 
de gebleken wenschelijkheid, de bestaande lijst van studie-
boeken te herzien, richt de Commissie van Onderwijs het beleefd 
verzoek tot alle Uitgevers van technische werken, een cata-
logus van de door hen uitgegeven werken te willen opzenden 
aan den Secretaris der  Commissie, den heer  J. Gratama, -
straat 402, Amsterdam. 
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: . e a. s. Algemeene Verga-
dering. - g op 1 . a. s. — Examens 
der . — g van Statuten en Alg. . . 

. . 

. 

e a. s. Algemeene Vergadering. n verband met de bepa-
lingen in art. 29 der  Statuten en art. 36 van het Alg. . -
ment, dat de voorstellen tot wij  ziging der  Statuten en Alg. . 

t met de toelichting zoo spoedig mogelijk in handen 
worden gesteld van de te benoemen Commissie tot herziening 
van Statuten en Alg. . t en eene maand vóór de 
Alg. Vergadering, waarop zij  zullen worden besproken, in het 
Orgaan der j  zullen worden gepubliceerd, publi-
ceert het r  hieronder de voorstellen tot wijziging 
der  Statuten en Alg. . , ingediend door  de Com-
missie tot herziening van Stat. en Alg. . , en is de 
datum der  Alg. Vergadering voorloopig bepaald op g 
22 r  a. s. 

g op g 1 r ten 
10'  ure v. m. in het Gebonw der . 
Op de Agenda komt voor  o.a. n stukken; -
en van den Voorzitter ; t der  Commissie tot g 
van Statuten en Alg. . ; e a.s. Algemeene Ver-
gadering ; Prae-advies der  Commissie van Onderwijs in zake de 
reorganisatie van de Cursus Voortgezet en r  Bouwkunst 
Onderricht van A. et A.; Voorstel der  Ned. Vereeniging voor 
Centrale Verwarmings e tot het aanstellen van een Sur-
veyor. 

Examens voor  Bouwknndig Opzichter, Bonwknndig Tee-
kenaar en Uitvoerder  van burgerlijk e bonwwerken (On-
derbaas) af te nemen in 1915. 

t r  der j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst deelt belanghebbenden mede, dat wanneer  de algemeene 
toestand in Nederland niet ernstig verandert, het vrijwe l zeker 
is, dat in het voorjaar  van 1915 wederom door  genoemde -
schappij  de examens voor  Bouwkundig Opzichter  en voor 
Bouwkundig Teekenaar  zullen worden afgenomen. Nader  wordt 
overwogen, of dit ook het geval zal zijn met het examen voor 
Uitvoerder  van Burgerlijk e Bouwwerken (Onderbaas). 

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. 

U $ 

j  zij  in herinnering gebracht, dat de Programma's van 
Eischen voor  bovengenoemde drie examens, bevattende de 
laatste wijzigingen (van 17 September 1913) kosteloos op aan-
vraag verkrijgbaar  zijn bij  het Bureau der , -
nixstraat 402, Amsterdam. 

Eveneens zijn aldaar  verkrijgbaar de navolgende Examen-
vragen : 
Bouwkundig Opzichter  1914 a f 0.55; 1913 a f l . ; 1912,1911 a 
f 0.85. 
Bouwkundig Teekenaar 1914,1911,1910 a f 0,55 
Uitvoerder van Burgerlijk e Bouwwerken (Onderbaas) 1914, 
1913,1912,1911 a f 0,85. 

t bedrag moet vooruit per  postwissel overgemaakt worden 
aan het Bureau der , t 402, Amsterdam. 

Waar de bepaling in de programma's, dat een candidaat niet 
meer  dan dri e keer aan hetzelfde examen mag deelnemen, 
tot eenige verwarrin g heeft aanleiding gegeven, heeft de Com-
missie van Onderwijs, die de leiding over  de Examens der -
schappij  heeft, besloten deze bepaling als volgt te lezen : 
,. Ten einde deze bepaling niet van terugwerkende kracht te doen 
zijn, is vastgesteld, dat aan het examen, af te nemen in 1915, nog 
kunnen deelnemen zij, die reeds drie of meer keer het examen 
hebben gedaan, en verder voldoen aan de eischen van dit pro-
gramma ; tot de daaropvolgende examens zullen echter niet meer 
toegelaten worden zij, die reeds drie of meer keer het examen 
hebben gedaan." 

Ten opzichte van den eisch Practische Bekwaamheid (art. 16 
van het Programma van Eischen voor het examen van Bouw-
kundig Opzichter) brengt de Commissie van Onderwijs in herin-
nering, dat zij, die in 1915 examen wenschen te doen, vóór  1 t 
1915 gedurende minstens één jaar  bij  bouwwerken opzicht moe-
ten hebben gehouden; de wijze, waarop dit heeft plaats gehad 
wordt nader  beoordeeld door  de Commissie van Onderwijs. 

e Commissie heeft besloten in 1915 toe te laten zij, die gedu-
rende minstens één jaar  werkzaam zijn geweest als
of  van het Bouw- en Woningtoezicht, of als 
Onderbaas op bouwwerken. 

Verder  wordt er  aan herinnerd, betreffende Bekwaamheid in 
een der  voornaamste Bouwambachten (art. 15 van het Pro-
gramma van Eischen voor  het Examen van Bouwkundig Opzich-
ter) dat voor het examen af te nemen in 1915 van kracht is de 
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bepaling: Uitsluitend bekwaamheid in het timmervak wordt 
vereischt, waarvan getuigschriften zijn over  te leggen, gewaar-
merkt door  leermeester  of patroon. 

t van studiewerken, welke benut kunnen worden voor 
de opleiding voor  de examens, ingesteld door  de -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst. n verband met 
de gebleken wenschelijkheid, de bestaande lijst van studie-
boeken te herzien, richt de Commissie van Onderwijs het beleefd 
verzoek tot alle Uitgevers van technische werken, een cata-
logus van de door  hen uitgegeven werken te willen opzenden 
aan den Secretaris der  Commissie, den heer  J. Gratama, -
straat 402, Amsterdam. 

G VA N S T A T U T E N EN N 
. 

t r  der j  tot bevordering der  Bouw-
kunst ontving van de Commissie tot g van Statuten en 
Alg. . t onderstaande t van Wijzigingen in 
de Concept-Statuten en Alg. . t der  Fusie-Com-
missie, zoodat deze kunnen worden de Statuten en Alg. 

. t voor  de gereorganiseerde j  ; deze 
lijst is dezelfde als de in B. Weekblad van 18 Juli 1914 gepubli-
ceerde, vermeerderd metde aanvullingen, die alsnogwenschelijk 
bleken, benevens een t der  Commissie, waarin worden 
aangegeven de wijzigingen, die de ledenlijst der j 
zal ondergaan bij  aanneming van genoemde Statuten en Alg. 

. . 

j  brengt het r  in herinnering het volgende, 
overgenomen uit het schrijven der  Commissie, dat gepubliceerd 
is in B. Weekblad van 18 Juli 1914: 

t de Commissie allegrondslagen(van de Concept-Statuten en 
Alg. . t der  Fusie-Commissie) zooveel mogelijk 
wenschte te behouden vindt naast de erkenning er  van in de 
ledenvergadering, een hoofdreden hierin: dat deze ook in bree-
der  kringen naast onze j  als de beste basis voor  een 
ruimgedachte vakvereeniging van onze dagen kan worden be-
schouwd, zoodat het beter  is thans deze meer-algemeene strek-
king niet te wijzigen. t opnemen toch van een groote meer-
derheid van aan de opgestelde normen voldoende vakgenooten. 
en van een groot aantal ongeorganiseerden kan leiden tot een 
krachtige, homogeene actie naar  buiten, en tevens tot een sterke, 
sympathieke uiting van het vereenigingsleven in den boezem 
der j  zelve. 

e algemeene sympathie zal de , volgens het 
oordeel onzer  Commissie, verbeuren indien de principieele 
denkbeelden zouden worden verlaten, hier  en daar  deze begin-
selen zouden worden verzwakt of vertroebeld, en de mogelijk-
heid tot allerlei amendeering zou worden opengesteld. Tactisch 
zou dan het werk der  Fusie-Commissie weer  ongedaan worden 
gemaakt, terwij l juist door  het behouden en volgen er  van een-
heid in onze organisatie zal kunnen worden bereikt. 
Onze Commissie is er  dus in groote meerderheid vóór, die Fusie-
Statuten en Alg. . , gewijzigd volgens het pread-
vies van het r  (uitgebracht nadat de fusie door  den 
Bond van Nederlandsche Architecten was verworpen) aan te 
nemen, onveranderd. 

e enkele wijzigingen, die zij  voorstelt, betreffen in hoofdzaak 
redactiewijzigingen nude fusie tot een herziening moest worden 
omgewerkt; zij  kwamen aan den dag bij  de artikelsgewij  ze be-
handeling der  stukken." 

t r  vergadert g 1 r  a.s.; het 
t der  Commissie zal dan behandeld worden, waarna 

het r  zijn praeadvies hierover  zal publiceeren. 

T V A N N N E CONCEPT STA-
T U T E N EN . . T E 

) T E N N 
E S T A T U T E N EN . . T 

VOO E E . 
Statuten. 

Art . 1 § 1 te lezen:  Vereeniging draagt den naam
schappij tot Bevordering der Bouwkunst, Vakvereeniging van 
Nederlandsche Architecten. 

 is opgericht in 1842, en is gevestigd te Amster-
dam,  402. 
Zij  stelt zich ten doel: 

e behartiging van de vakbelangen, enz. 

Art . 3 § 4. Na de 2de alinea in voegen: Zij mogen geen lid zijn van 
een andere vakvereeniging van Nederlandsche architecten. 
Art . 3 §4. Aan de 4de alinea toe voegen :  kunnen blijven zij, 
die geen praktijk meer uitoefenen en geen andere maatschappe-
lijke functie of betrekking bekleeden. 

Art . 4. §8 Aan de lste alinea toevoegen :bij  den Algemeen Secre-
taris. 
Art . 5, § 12. Tusschen de woorden „vereeniging"  en „vervallen " 
invoegen de woorden: geschorst of. 

Ar t 7 § 16. e 3de alinea te lezen: Wanneer een  tegelijker-
tijd lid wenscht te zijn, moet hij voldoen aan de voorwaarden van 
het lidmaatschap, genoemd in art. 4 der Statuten, zoodat hij de-
zelfde rechten en verplichtingen krijgt als de leden. 
Art . 7 § 16 e 6de alinea te lezen: e medewerkers hebben 
recht van toegang tot de algemeene vergaderingen, de bibliotheek, 
de tentoonstellingen, enz. 

Art . 7, § 16. e laatste alinea te lezen: Alleen leden hebben het 
recht achter  hunne namen de letter  V.A. te zetten. 
Art . 8, § 18, te lezen: e contributi e der  leden en aspirant-leden 
bedraagt ƒ 20.— per jaar, eventueel vermeerderd met, enz. 
Art . 9. § 19. te lezen: Het Bestuur der Vakvereeniging bestaat uit 
een Voorzitter, een Onder-Voorzitter en vijf leden zonder  be-
paalde functie. 
n de 3e alinea de woorden : en de Secretaris schrappen. 

Art . 9. § 20 te lezen: e functies van Voorzitter  en Onder-Voor-
zitter zijn onvereenigbaar  enz. 

Art . 10 § 23. Na de 2e alinea invoegen:  Algemeen Secretaris 
moet wonen te Amsterdam, of aldaar een domicilie hebben. 
Schrappen de zin: e functies van Secretaris en Ambtelij k 
Secretaris of r  zijn onvereenigbaar". 

r  in de plaats zetten:  functies van Algemeen Secretaris 
en  zijn vereenigbaar. 

Art . 12 § 25. t artikel te brengen onder  Art . 13. 
n de lste alinea te lezen: e aftredende(n) wordt (worden) ieder 

jaar, enz. 

Art . 13. te noemen Commissiën en niet „Verschillend e Commis-
siën". 

Ar t 17, § 33 te lezen: e vaste periodieken en uitgaven der  Vak-
vereeniging zijn: 
a. een vakblad, Orgaan der  Vakvereeniging, te scheiden in een 
officieel en een redactioneel gedeelte, met af zonderlij ke bij lage, be-
vattende uitsluitend de verslagen der vergaderingen en verder 
die officieele stukken, welke door het Bestuur hiervoor worden 
aangewezen. 

Art . 20 § 36, te lezen t vereenigingsjaarkbegint den lsten
en eindigt den 30sten April. 

Art . 23, § 39. e Statuten treden in werking op 1  1915. 
Art . 24. Overgangsbepalingen. e moeten vervallen; en hier-
voor  in de plaats te lezen: 

 Buitengewone  die in het bezit zijn van het diploma voor 

Bouwkundig Opzichter, ingesteld door de  van het 
diploma voor Bouwkundig Teekenaar, ingesteld door de
schappij, of van het diploma voor Uitvoerder van Burgerlijke 
Bouwwerken (Onderbaas), ingesteld door de  die 
onafgebroken lid der  zijn geweest en met 1
1915 zich abonneeren op de periodieken, kunnen, wanneer zij onaf-
gebroken geabonneerd blijven, tot hun 30ste iaar de periodieken 
verkrijgen tegen een verminderden prijs, vastgesteld in het Alg. 
Huish.  Art. 11. 

 leden, in 1912 overgebracht bij de groep
teurs, die een bijdrage van vijf  gulden betalen, worden met 1
1915 overgebracht naar de abonnés, blijven vijf gulden bijdragen 
en ontvangen daarvoor de aflevering(en) van het Ttjdschi iff,  door 
het Bestuur daartoe aangewezen. 

 huidige  Buitenlandsche
Buitengewone  en Buitenlandsche Buitengewone
zullen, aangezien het Vereenigingsjaar volgens deze nieuwe Statu-
ten begint den lsten  voor het tijdvak van 1 Januari 1915— 
1  1915 een contributie betalen gelijk aan een derde der be-
staande desbetreffende contributie.  zullen de abonnés op 
de periodieken voor dit tijdvak een derde van het bestaande abon-
nement betalen. 

Bij  de inwerkingtreding van deze Statuten en Algemeen Huishou-
delijk  vastgesteld ter Algemeene Vergadering op .... 

 1914, treedt het tegenwoordig Hoofdbestuur, zijnde niet 
uilsluitend gekozen door de nieuwe groep leden, collectief af, maar 
het blijft  in functie tot het nieuw benoemde Bestuur is geïnstal-
leerd. 

Als slot aan de Statuten toevoegen: 
Aldus vastgesteldop de Algemeene Vergadering der
tot Bevordering der Bouwkunst van 18 September 1908 en herzien 
in de Algemeene Vergaderingen van genoemde  op 
8  1911. 20 September 1912 en  1914. 

t Bestuur  der j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst, Vakvereeniging van Nederlandsche Architecten 

(volgen de namen) 

*) e Concept-Statuten en Alg. . t zijn den Architect n 
der j  toegezonden 13 t 1914. 

Algemeen k . 

Art . 1 § 6. e woorden: hem en laten vervallen. 

Art . 3 § 10 te lezen : . . . het lidmaatschap of als medewerker  enz. 
En verder: Zij, die tusschentijds als lid, aspirantlid of mede-
werker toetreden betalen voor den termijn, vallende tusschen den 
datum van toetreden en den eerstvolgenden betalingstermijn een 
contributie, die aan dezen termijn evenredig is, 

Art . 3 § 11, te lezen: e vaste contributië n van leden en aspirant 
leden en die der  medewerkers moeten op eene door het gedele-
geerd lid der Commissie voor de  onderteekende kwi-
tantie, enz. 

Art . 4§14. 7de alinea : te lezen: zij  leveren dit iu behoorlijk ge-
sloten omslagin bij  den Algemeen Secretaris der Vakvereeniging, 
minstens enz. 

, 9de alinea te lezen:  Algemeen Secretaris stelt deze bil -
jetten, enz. 

, 11de alinea te lezen: e Voorzitter  wordt telkenjare ge-
kozen door  de Algemeene Vergadering uit het voltalli g Bestuur 
en is driemaal direct herkiesbaar. 

Art . 4 § 16. 2e alinea te lezen: t Bureau, bestaande uit Voor-
zitter  en Onder-Voorzitter  en twee Amsterdamsche leden van het 
Bestuur, is belast met de dagelijksche leiding van zaken. 

Art . 4 § 17. 3de alinea te lezen : Aan die Bestuursleden, die niet 
ter  plaatse wonen waar  de vergadering gehouden wordt, wor-
den de reis- en verblijfkosten vergoed, nl de reiskosten volgens 
de  logies, inclusief eerste ontbijt a f2,50: tweede ont-
bijt af 1,— en het middagmaal a f 2,50. 

Art . 4 § 18. 2 alinea te lezen: e Algemeen Secretaris woont alle 
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vergaderingen van het Bestuur  e/i van het Bureau, genoemd in 
Art. 4 § 16 ambtshalve bij  en heeft een adviseerende stem. 

Art . 7. t artikel in zijn geheel brengen „onder  Art . 8. en dit 
laatste niet noemen „Verschillend e Commissiën", maar  „Co;/i -
missiën". 

Art . 7. § 29. Aan de lste alinea toevoegen, mits zij hiermede 
niet in strijd komt met de Statuten en Algemeen Huishoudelijk 

 der Vakvereeniging. 

Art . 7. §33. 3de alinea, betreffende candidaten met het diploma 
van , over  brengen bij  de Statuten Art . 
12 (Commissie van Onderzoek). 

Art . 8. § 37, te lezen : e Commissie voor  de Financiën bestaat 
uit 3 leden, onder  welk één lid van het Bestuur, ende Algemeen 
Secretaris, die ambtshalve Secretaris der  Commissie is. Enz. 

Art . 8. § 39. n de lste alinea te lezen : Aan de Commissie is de 
 ambtshalve als Secretaris toegevoegd. 

Art . 8. § 46. Aan de voorlaatste alinea toevoegen: haar  jaar-
verslag, dat vóór 1  van elk jaar bij het Bestuur moet zijn inge-
diend. 

Art . 9 §50 te lezen : . . . door den Voorzitter of zijn plaatsvervanger 
en den Algemeen Secretaris onderteekend. 

Art . 9 § 54, sub 8 te lezen : Uitloting van aandeelen in de geldlee-
ningen der

Art . 11 § 59 moet worden § 60, en § 60 moet worden § 59. 

Aan 59 (oud) toevoegen : 
Studeerenden voor architect of Bouwkundig  Bouwkun-
digen, Bouwkundig Opzichter of Teekenaars en Uitvoerders van 
Burgerlijke Bouwwerken (Onderbaas) kunnen, wanneer zij hun 
26ste jaar nog niet zijn ingetreden de periodieken ontvangen tegen 
een verminderdenprijs, door het Bestuur vast te stellen. 
Bouwkundige Opzichters, Bouwkundige Teekenaars en Uitvoer-
ders van Burgerlijke bouwwerken (Onderbaas) in bezit van de 
respectieve diploma's, ingesteld door de  tot Bevor-
dering der Bouwkunst, kunnen, wanneer zij onafgebroken abonné 
zijn geweest, tot hun 30ste jaar van bovenstaande uitzonderingsbe-
paling gebruik maken. 

Art . 11 §63 te lezen: e Nederlandsche Eereleden,de leden, de 
aspirantleden en de medewerkers ontvangen, enz. t woord 
correspondenten moet vervallen). 

Art . 11 §63, 2de alinea te lezen : e vergadering bepaalt welke 
andere uitgaven gratis aan de leden, aspirantleden of medewer-
kers zullen worden verstrekt, enz. 

Art . 14 te lezen: t Algemeen k t treedt 
in werking op 1  1915. 

Als slot toevoegen: 
Aldus vastgesteld op de Algemeene Vergadering der
tot Bevordering der Bouwkunst van 15 Sejitember 1908. en herzien 
op de Algemeene Vergaderingen van genoemde  op 
5  1910, 20September 1912en . .  1914. 

t Bestuur  van de j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst. Vakvereeniging van Nederlandsche Architecten. 

(volgen de namen.) 

Overeenkomstig het praeadvies van het r  over  de 
Fusie-Statuten, Sept. 1913, zou de Commissie ook nu weer  willen 
voorstellen, dat voor  de eindredactie der  definitieve Statuten en 
Algemeen k t een aparte Commissie, bij -
gestaan door  een jurist , wordt ingesteld. 

Ten slotte wijst de Commissie op de volgende kleine -
wijzigingen in de Concept-Statuten en Alg. h . 

Overal het woord Vereeniging vervangen, niet door -
schappij, maar  door  Vakvereeniging. 

Overal voorSecretaris of Ambtelij k Secretaris lezen: Algemeen 
Secretaris. 
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Statuten: 
Art . 3 § 5: overigens voldoen aan de in § 6 genoemde voorwaar-
den, enz., moet zijn : § 4 enz. 

Art . 4 § 11, aan het slot schrappen de woorden: hij  als medewer-
ker beschouwd worden, wat blijkbaa r  een zetfout is. 
Art . 5 § 12, vóórlaatste alinea in plaats van ..geschorst"  te zetten: 
buiten werking gesteld. t is iets duidelijker , omdat in de vooraf-
gaande alinea ook gesproken wordt van schorsen, echter  in een 
andere beteekenis van het woord. 

Art . 5, § 13 te lezen: n een medewerker  opgenomen wenscht 
te worden in de groep van leden of aspirant leden, moet enz. t is 
iets duidelijker , omdat een medewerker  reeds is aangenomen, 
namelijk als medewerker. 

Art . 17, § 33. n te lezen: a een Vakblad, Orgaan ene. een 
Jaarboekje, enz. 

Algemeen k . 
Art . 3 § 10. 2de alinea: na den len Juli, veranderen in: naden 
len November. 

m § 11, veranderen 15en Februari in 15en Juli en 15en Au-
gustus in  Januari. 

m § 12, veranderen 15en Februari in 15en Juli  en 15en Au-
gustus in  Januari. 

Art . 11 § 60 (oud): in plaats van sub a het vakblad, enz. een vak-
blad enz. 

Art . 11 § 64, veranderen: 1 Januari in 1  en 1 Juli in 1 No-
vember. 
Verder  nog enkele zetfoutjes, hoofdletters, komma's enz. 

. 

e lijst der n kan ongewijzigd worden overgenomen; 
de beide Eere-Correspondentenworden tot d bevorderd, 
daar  de rubriek Eere-Correspondenten volgens de Concept-
Statuten komt te vei vallen. 

Hoofdbestuur. 

t r  treedt af na de aanneming van de Concept-
Statuten en blijf t aan gedurende nog 2 maanden als Bestuur ad 
interim of zooveel langer  als noodig is, totdat het nieuwe bestuur 
volgens artikel 4 van het Concept Algemeen k -
ment is verkozen en de taak van het thans zittend r 
heeft overgenomen. 

Besturen der Af deelingen. 

r  na de reorganisatie de Afdeelingen, als zoodanig, zullen op-
houden te bestaan, zullen voor  de besturen der  Afdeelingen in de 
plaats treden de bureaux van de plaatselijke Commissien vol-
gens artikel 6 § 20 van het Algemeen k . 

Aan de hand van artikel 3 van de Concept-Statuten is nagegaan, 
welke  geacht kunnen worden te voldoen aan de 
eischen, die te stellen zijn voor  de leden van de gereorganiseerde 

. 
Algemeen was de meening van de leden van beide Commissien 
dat, waar  volgens de thans nog geldende Statuten de Architect-

n voldoen aan de voorwaarde, dat zij  deugdelijk werk in het 
architectenvak hebben tot stand gebracht, het niet aangaat alsnog 
een onderzoek in te stellen, in hoeverre voldaan wordt aan de in 
§ 4 van artikel 3 der  Concept-Statuten gestelde eisch, dat de welge-
slaagde uitkomsten aan de Commissie van Onderzoek moeten zijn 
gebleken. Zoo uitvoerig mogelijk is echter  nagegaan welke Archi -

n voldoen aan de eischen, die aan de leden gesteld zul-
len worden indien de Concept-Statuten en Algemeen -
delijk t van kracht zullen zijn. 
n de eerste plaats heeft dit onderzoek aangetoond — zooals 

') e vaststelling van dit gedeelte van het rapport is geschied in 
overleg met de Commissie van Onderzoek. 

trouwens wel te voorzien was — dat verscheidene zeer  bekwa-
me vakgenooten het architectenvak niet meer  uitoefenen, door-
dat zij  in een anderen werkkring , b. v. het onderwijs zijn over-
gegaan. Vele n zullen uit dien hoofde niet in aan-
merking kunnen komen op de nieuwe ledenlijst te worden over-
gebracht. Vertrouw d mag worden, dat deze ex-vakgenooten 
hierin niet zullen zien eene miskenning van hun talenten op ar-
chitectonisch gebied, maar  alleen het constateeren van het feit, 
dat zij  niet meer  geacht kunnen worden het architectenvak uit 
te oefenen volgens de daaraan in de Statuten gestelde norm. 

e namen van deze n zijn overgebracht naar  de 
lijst der  medewerkers. 

n de tweede plaats verzetten de Concept-Statuten zich tegen de 
toelating als lid van verschillende , die niet meer 
geacht kunnen worden het beroep van architect uit te oefenen, 
maar  wier  tegenwoordige werkzaamheden hun toch in zeer 
nauw contact doen blijven inet de architecten, omdat zij  in hun 
ambtelijk e functie veel werk verrichten, dat des architects is. 

e behooren b. v. de dri e s van de Volksgezond-
heid, die, juist omdat zij  architect waren, voor  eene benoeming 
in hun tegenwoordige werkkrin g in aanmerking kwamen. 

t dergelijke A. . niet als li d van de gereorganiseerde . be-
houden kunnen blijven, is te meer  te betreuren omdat hun 
economische positie niet in zich sluit een tegenstrijdigheid van 
belangen met de uitvoering van de architecten-professie. 
Ook deze zijn overgebracht naar  de groep medewerkers. 

n de derde plaats bevinden zich onder  de n ver-
scheidene gemeente-ambtenaren, n van Gemeente-
werken, Gemeente-Architecten e. d. die in kleinere gemeenten 
den titel van Gemeente-Bouwmeester  hebben, een werkkring , 
die inden regel echter  weinig omvat van het gebied.dat des archi-
tects is. m wordt voorgesteld deze n alleen 
dan in de gelegenheid te moeten stellen lid te worden van de 
gereorganiseerde , indien zij  voldoen aan de voor-
waarden, die gesteld worden voor  de toelating tot de jaarli j  ksche 
bijeenkomsten van n van Gemeentewerken e. d., nl. 
een dergelijke betrekking bekleeden in gemeenten boven de 
10.000 inwoners. 

Ook van n van groote gemeenten kan kwalij k gezegd 
worden, dat zij  het architecten-beroep uitoefenen; hun werkkrin g 
omvat daartoe te veel, dat niets met architectuur  te maken heefl, 
hetgeen blijk t uit de aanstelling van speciale ambtenaar-archi-
tecten. 

e hoofden van de gemeentedienst in de gelegenheid te stel-
len lid te worden van de gereorganiseerde j  kan ook 
niet geacht worden vereenigbaar  te zijn met de bevordering van 
de belangen die zij, als vakvereeniging, zich nog meer  dan tot nu 
toe ten doel zal hebben te stellen. 
Alleen n van Gemeentewerken en Gemeente-Archi-
tecten van gemeenten boven 10000 inwoners, mits kunnende 
wijzen op de welgeslaagde uitkomsten op bouwkundig gebied, 
zullen als li d kunnen worden aangenomen, indien hun werk-
krin g tij d overlaat voor  de beoefening van het architecten-vak; 
evenzoo ambtenaar-architecten in gemeenten onder de 10000 in-
woners indien zij op welgeslaagde uitkomsten op bouwkundig 
gebied kunnen wijzen. 

n de vierde plaats dient iets gezegd te worden omtrent de 
e de praktij k niet meer  uitoefenen, zonder dat 

zij een anderen werkkring gekozen hebben; indien deze ex-
vakgenooten verkiezen lid te blijven van hun vakvereeniging, 
dan is er  geen enkele reden om hiertegen bezwaar  te maken. 

t is niet te ontkennen, dat de prikke l om de vakbelangen voor 
te staan, bij  deze groep opdenduur  minder  sterk zal blijken ; hier-
tegenover  staat, dat de verhooging, die de contributi e zal onder-
gaan, van zeiven een schifting onder  deze leden zal houden. 
Zoolang de rustend-vakgenooten de lasten van het lidmaatschap 
wenschen te dragen, moet men hen de gelegenheid, zich te blij -
ven bewegen in den krin g der  collega's, niet onthouden. 

e arbeid van de Commissies zal, hiervan zijn zij  zich bewust, 
aanleiding geven tot teleurstelling en critiek ; daarom stellen zij 
er  prij s op, dat de . vernemen, welk standpunt zij  gemeend 
hebben te moeten innemen. 

e Commissie wenscht nog eens uitdrukkelij k erop te wijzen, 
dat zij  met de afwijzing van verschillende der  tegenwoordige 

. allerminst bedoelen het constateeren van een gemis of een 
te kort aan artistieke of technische ontwikkeling. e , die 
niet geacht kunnen worden in aanmerking te komen voor  het 
lidmaatschap van eene zuivere architecten-vereeniging volgens 
de eischen, zooals die zijn omschreven in artikel 3 § 4 v a n de 
Concept-Statuten, kunnen, als eenmaal tot de reorganisatie be-
sloten wordt, daarvan geen lid blijven. 

l verplichting de . ook moge hebben tegenover  ver-
schillende verdienstelijke , die in de termen vallen van in de 
groep der  medewerkers geplaatst te worden, toch hebben de 
Commissies gemeend deze consequentie te moeten aanvaarden. 
Waar deze leden zooveel bewijzen hebben gegeven van groote 
toewijding voor  de , mag gehoopt worden, dat deze 

. ook na de reorganisatie in de groep der  medewerkers met 
de Vakvereeniging zullen willen blijven meeleven. Er  zijn er 
onder, die noode gemist kunnen worden ; in het raderwerk der 

j  vervulden zij  een zóó belangrijke functie, dat het 
de vraag wettigt of er  onder  de overblijvende . personen 
zullen te vinden zijn, die hen kunnen vervangen. 

t resultaat van de schifting is verder  geweest, dat weer  andere 
A. . b. v. in de provincie, die wel het architecten-vak beoefenen, 
doch door  het daarbij  gelijktijdi g blijven uitoefenen van niet 
toegelaten beroepen door  economische omstandigheden, in de 
noodzakelijkheid verkeeren het lidmaatschap van de vakver-
eeniging prij s te geven. 

Tegenover  de , op bouwkunstig gebied een reputatie be-
zittend en toch niet kunnend voldoen aan de normen, gesteld in 
de Concept-Statuten, staan andere , behoorend tot de min-
der bekende vakgenooten, die het vak op eene zoodanige wijze 
uitoefenen, dat zij  zeer  zeker  wel als leden van eene zuivere 
vakvereeniging kunnen worden toegelaten. 
En dit te kunnen constateeren acht de Commissie een verheu-
gend verschijnsel, omdat het verkrijgen van practische resultaten 
op het gebied van het vakvereenigingsleven alleen mogelijk kan 
zijn bij ruime toetreding van zooveel mogelijk beoefenaars van het 
architectenvak, waarvan de economische belangen zooveel moge-
lijk  gelijk zijn. Van een klein select kringetje, een j 
van crème de la crème architecten, kan geen krachtige vak-actie 
verwacht worden; eer  is te voorzien, dat het weinig zou kunnen 
bereiken, onvruchtbaar  zou blijken door  de ongezonde verhou-
ding, die het gevolg is van te groote onderlinge bewondering. 

t opbloeiende Vakvereenigingswezen in Nederland kan reeds 
op resultaten wijzen; richten de architecten zich naar  de ge-
woonten en gebruiken, die bij  goed georganiseerde vakvereeni-
gingen gelden, dan is er  geen enkele reden over  om niet te ver-
wachten, dat ook de Nederlandsche Architecten-Vakvereeni-
ging zich zal ontwikkelen. 
All e Nederlandsche vakvereenigingen staan open voor  de bona 
fide beoefenaars van het vak. Zoo behoort het ook bij  die der 
architecten te gaan: geen streven naar eene artistieke selectie; 
ieder  eerlijk en bekwaam architect behoort zich bij  een vakver-
eeniging te kunnen aansluiten. 

Bij  de Schifting is als volgt te werk gegaan : 
Nadat geschrapt waren de namen der  A. . waarvan bekend 
was, dat zij  niet aan de te stellen voorwaarden voldoen, bleven 
-buiten hen, die zonder  verder  onderzoek toegelaten werden 

— nog 49 . over, waaromtrent meer  licht wenschelijk bleek. 
n vielen 14 af, grootendeels op eigen aangifte, terwij l 31 

. bleken alsnog voor  de gereorganiseerde j  als 
li d te kunnen worden behouden. 
Slechts een 4-tal A. . bleef in gebreke na 3 aanschrijvingen 
de gevraagde inlichtingen te verschaffen; deze hebben dus ge-

toond al zeer  weinig prij s er  op te stellen lid te worden van de 
architecten-vakvereeniging, weshalve de Commissie meende 
hun namen te moeten voegen bij  die der , die niet in een der 
groepen te plaatsen zijn. 

Wat betreft de 31 e schriftelij k hebben geantwoord en op 
grond van hetgeen die antwoorden bevatten alsnog gebracht zijn 
op de lijst der  leden, wil de Commissie het navolgende opmerken. 
Een nader  onderzoek naar  deze verklaringen is niet ingesteld ; 
ook de Commissie van Onderzoek was de meening toegedaan, dat 
men de inhoud van deze verklaringen behoorde te beschouwen 
als een gegeven Eerewoord. t later  na de reorganisatie toch 
blijken , dat onder  de toegelaten leden er  zijn, die handelen in 
strij d met de Statuten en , dan moeten die leden de ge-
volgen van hunne handelingen weten te dragen. 

Al s gevolg van de aanneming van de motie Bremer c.s. hebben 
bedankt: 9 . 
Bedankt als lid (tijdens het onderzoek van de Commissie) 4 „ 
Niet geantwoord 4 ., 
Naar  den groep der  aspirant-leden zijn (als Chef de 
bureau) overgebracht 3 ., 
Naar  den groep der  medewerkers 44 .. 
Terwij l uit hoofde van de Statuaire bepalingen geen 
plaats in de gereorganiseerde maatschappij  zullen kun-
nen vinden 29 .. 

Samen . . 93 . 

t resultaat der  schifting is nog al meegevallen; van de 281 A . 
blijven na aftrek van de 93 A.  nog over  188 , 

Buitengewone  en Buitenlandsche Buitengewone

Volgens de Concept-Statuten vervallen deze beide groepen der 
Buitengewone n ; verwacht mag worden, dat deze ook na de-
reorganisatie geabonneerd zullen blijven op de periodieken van 
de . 

t dit zoo zijn, dan blijf t na de reorganisatie, wat deze groep 
betreft, alles bij  het oude, daar  de Buitengewone n feitelij k 
nooit meer  dan abonné's op de periodieken geweest zijn. 

n is het opgevallen, dat de naamlijst der  Buitengewo-
wone n de namen bevat van 15 personen, die ingedeeld 
kunnen worden bij  de , terwij l 14 . inde termen 
vallen van aspirant-lid. 
Alleen door  een uitvoerig en zeer  tijdroovend onderzoek is met 
juistheid uit te maken hoeveel n en -
kers schuilen onder  de 340 . n zijn er  zelfs verschil-
lende . die in de termen vallen van d te kunnen worden ; 
jongere vakgenooten, die de vereischte 3 jaren praktij k reeds 
achter  den rug hebben, zullen bij  nader  onderzoek toegelaten 
kunnen worden. 

e Commissies achten het echter  een juister  gang van zaken, 
hier  niet op vooruit te loopen, maar  adviseert om te wachten 
tot na de reorganisatie; waarschijnlij k zullen dan de jongere 
vakgenooten onder  de . zich wel als lid of aspirant-lid van de 
Vakvereeniging opgeven; desgelijks ongeorganiseerden, waar-
van bekend is, dat er  verschillende wachten met zich aan te 
sluiten bij  de vakvereeniging hunner  keuze, tot bekend zal zijn 
de uitslag van de huidige reorganisatie-voorstellen. 

Voor  de finantieele berekening is rekening gehouden met de-
genoemde 15 medewerkers en 14 aspirant-leden. 

 en Buitenlandsche
Ook deze groepen komen bij  de reorganisatie te vervallen. 
Besloten is voorloopig te adviseeren er  op te rekenen, dat de 

s geabonneerd blijven op de periodieken van de Vak-
vereeniging. 

Namen van verschillende architectenkringen, bekende per-
soonlijkheden komen in deze groep voor; na de reorganisatie 
zullen uit deze groep, evenals van de B. , verschillende per-
sonen als medewerkers voor  de j  behouden kunnen 
blijven. 
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Builenlandsche 1) 

e groep komt na de reorganisatie te vervallen; voor  zoo-
ver  deze A. . Nederlanders zijn, kunnen zij  lid blijven, uitge-
nomen 3 leden, waarvan de werkkrin g niet vereenigbaar  is met 
liet lidmaatschap van de gereorganiseerde . 

Contributie. 

e contributi e voor  leden en aspirantleden blijf t gelijk aan wat 
de Architect n nu betalen, zijnde f20, eventueel vermeerderd 
met een jaarlijk s vast te stellen hoofdelijken omslag, e Contri -
butie der  medewerkers blijf t vastgesteld op f. 15. 

 gevolgen van de reorganisatie. 
e ontvangsten van contributies en abonnementen zijn op grond 

van bovenstaande conclusies te ramen als volgt ; 

Contributi e van 188 leden a f20.— f 3760. 
.. 11 .. in het buitenland .. ..20. .. 220. 

„  .. 17 aspirant-leden, 3 uit 
de . en 14 uit de B.  „20. .. 340. 

Contributi e van 59 medewerkers, 44 uit de 
. en 15 uit de B.  15. „  885. 

Contributi e van 315 abonné's, waarvan 29 
uit de . 15. „  4725.— 

Contributi e van 240 abonné's 7.50 .. 1800. 
. . 42 5. .. 210. 

Samen f11940. 

r  staat een bedrag van f 12215. dat de -
pij  thans ontvangt in den vorm van contributies en donaties. 
Als de reorganisatie tot stand' komt en de splitsing geschiedt 
volgens het gegeven advies, en aannemende dat alle , die 
overgaan naar  de groepen der  medewerkers of aspirant-leden 
behouden blijven voor  de Vakvereeniging, dan zal het nadeelig 
verschil, groot f 300. gevonden moeten worden in de opbrengst 
van den hoofdelijken omslag, die van de leden jaarlijk s geheven 
zal worden. 

t komt der  Commissie billij k en ook om practische redcnenge-
wenscht voor, deze omslag niet te heffen van de Nederlandsche 
Architecten in het buitenland, terwij l ook daarvan om practische 
redenen zijn vri j  te stellen de leden die het vak niet meerbe-
oefenen. maar  toch er  prij s op stellen als oud-collega's in de 
vakvereeniging te blijven. 

Bij  182 leden zal het geraamd tekort van f 300. tengevolge heb-
ben, dat de gemiddelde toeslag voor  elk lid zal bedragen f 2.—, 
dit bedrag is niet van dien aard, dat daarop de reorganisatie zal 
behoeven te stranden. 

e betrekkelij k lage toeslag zal in de toekomst, als het vakver-
eenigingsleven grootere uitgaven zal ten gevolgen hebben, ge-
makkelij k kunnen worden verhoogd zonder  te vervallen in een 
contributie, die de finantieele draagkracht der  leden te boven 
za] gaan. 

c contributies van de reeds bestaande vakvereenigingen zijn 
gemiddeld veel hooger  dan de contributies,die onze Vakvereeni-
ging na <le reorganisatie van hare leden zal hef f en, zoodat in finan-
cieel opzicht vooreerst geen bezwaren bestaan om een krachtig 
vereenigingsleven van de Nederlandsche architecten tegenmoet 
te zien. 

e Commmissie tot herziening van Statuten en Algemeen -
houdelijk t en de Commissie van Onderzoek zijn hier-
mede aan het eind gekomen van de opdracht, in de -
rin g aan haar  uitgereikt. 

t is voorde beide Commissies aangenaam te kunnen verklaren, 
dat de resultaten van hun arbeid vastgesteld zijn kunnen wor-
den met algemeene stemmen; waar  de Commissies geacht kunnen 
worden vrijwe l eene afspiegeling te zijn van de stroomingen, die 
onder de A. . zijn waar te nemen, zoo vertrouwen zij  dat na 
een gunstig advies van het r  door  de a.s. Alge-

') e vaststelling van dit gedeelte van het rapport is geschied in 
overleg met de Commissie van Onderzoek. 
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meene Vergadering tot de reorganisatie van de j 
zal kunnen worden besloten. 

e Commissie stelt zich alsnog mocht het noodig zijn — gaarne 
beschikbaar  tot het geven van nadere inlichtingen. 

Voor  de Commissie van de Wetsherziening 
S. E , Voorzitter, 
G. , Secretaris. 

. 
. 

G S T E . 

Ook wij  zijn eveneens verwonderd, niet om het begrijpelijk e uit-
stel van de termij n van inzending van b. g. prijsvraag, doch over 
de inzenders van het ingezonden stuk in dit blad van Zaterdag 
14 Nov. 1.1. 

e inzenders verklaren n 1. hun plan kant en klaar  te hebben, 
doch verlangen intusschen nog vragen beantwoord te zien. -
bendeze s hun plan welausérierux 
genomen ? Een allereerste opzet toch kan, wanneer  men op vra-
gen stuit, niet worden doorgezet,omdat al betreffen deze vragen 
soms kleine zaken, deze dikwerf op het geheele plan van invloed 
kunnen zijn. 
Zooals gezegd, begrijpelij k is een uitstel van den termij n van in-
zending en naar  onze wensch zal de P. P. C. het uitstel nood-
zakelijk vinden, omdat de gestelde vragen nog niet beantwoord 
zijn. Andere architecten en mededingers. 

Naar aanleiding van het ingezonden stukje onder het zelfde 
hoofd, voorkomende in het ..B. W."  van Zaterdag 14 Nov. j.1. van 
eenige n der . en mededingers, zou ik hierover 
gaarne het volgende willen opmerken. 
k kan het n.1. met de zienswijze van bovengenoemde heeren 
niet geheel eens zijn, waar  zij  willen dat de datum van inleve-
rin g op 31 . e k. gehandhaafd zou blijven. 

, hoe zou zulks kunnen, waar de diverse vragen nog 
steeds onbeantwoord bleven ? e menige mededinger  zal hier-
door  verhinderd zijn geworden zijn plan te voltooien! Terwij l 
„zoo men nu in het e.v. „B.W. "  de vragen beantwoordde"  de tij d 
die nog rest tot 31 . onvoldoende zal zijn, voor  een verzorg-
de afwerking van zulk een groot plan. 

Ook moeten meer genoemde heeren niet uit het oog verliezen 
dat er  ook nog wel mededingers zullen zijn, die niet over  zulk 
een hoeveelheid tij d te beschikken hebben gehad als zij, b.v. zij 
die in hun avonduren alleen hieraan hebben kunnen werken; 
in. i. moet er  met dergelijke mededingers ook rekening gehou-
den worden opdat ook zij  hierdoor eens hun kunnen tot uiting 
mogen brengen. 

k vertrouw dat de P. P. C. ook met het bovenstaande wel reke-
ning zal houden! 

t vriendelijken dank voor  de plaatsruimte, hoogachtend, 
 andere mededinger. 

r  de . 
Bij  het lezen van de mededeeling in no. 45 van het B. W., meende 
ik mij  zeker te herinneren dat de datum van inzending 31 . 
was en niet 3 , zooals nu aangegeven was. 
Nu schrijven „Eenige n der . en mededingers, 
bij  wiens opvattingen ik me geheel aansluit, ook van 31 . 
Welke datum is nu de juiste ? . i. zou '1 onbillij k tegenover  de 
mededingers zijn, die hun werkzaamheden er  naar  verdeeld 
hebben, de oorspronkelijk opgegeven datum te doen vervangen 
door  dien van 3 . n vertrouwen dat deze onjuistheid spoe-
dig moge worden opgehelderd, en met beleefden dank voor  op-
name dezes verblijv e hoogachtend, 

e Jury noemt in haar  schrijven, gepubliceerd in B. W. No. 45 
als datum 3 . t is fout en moet 31 . zijn. . 
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 : . e a. s. Algemeene Verga-
dering. Voorstellen voor de Algemeene Vergadering. 

g op g 1 r  a. s. ten 
lO'/a ure v.m. - Afd.'s-Gravenhage. Vergadering op 3 -
ber  a. s. ten 8 ure n. m in Zuid . koffiehuis. — Afd . Utrecht. 
Adres in zake bouw Postkantoor te Utrecht. Adres van 
adhaesie van de Club van Utrechtsche leden van A. et A. — 

. n van J. Coenraad 
. — Woningbouw van gemeentewege te Amsterdam, 

door J. . Schaad. e e van Prof. van der  Steur. — 
Berichten. 

. 
e a. s. Algemeene Vergadering. n verband met de bepa-

lingen in art. 29 der  Statuten en art. 36 van het Alg. . -
ment, dat de voorstellen tot wijziging der  Statuten en Alg. . 

t met de toelichting zoo spoedig mogelijk in handen 
\ orden gesteld van de te benoemen Commissie tot herziening 
'\ .m Statuten en Alg. . t en eene maand voor  de 
Alg Vergadering, waarop zij  zullen worden besproken, in het 
Orgaan der j  zullen worden gepubliceerd, heeft 
het  ofdbestuur de voorstellen tot wijziging der  Statuten en 
Alg. . , ingediend door  de Commissie tot herzie-
ning van Stat. en Alg. . , in het vorig Weekblad 
gepubliceerd, en is de datum der  Alg. Vergadering voorloopig 
bepaald op g 22 r  a. s. 

Voorstellen voor de Algemeene Vergadering, n herinne-
rin g zij  gebracht, dat Art . 31 van het Alg. . t der 

. bepaalt: „Geen voorstel wordt ter  Algemeene -
rin g behandeld, dat niet schriftelij k behoorlijk toegelicht en 
door  minstens 10 n of een Afdeelingsbestuur 
onderteekend, 6 weken vóór die vergadering is ingekomen bij 
het . 
Voor de overige vergaderingen is deze termij n acht dagen met 
handhaving der  overige vereischten van indiening. 
Echter  kan in dringende gevallen over  voorstellen worden be-
slist, zonder  dat deze binnen den bepaalden termij n bekend zijn 
gemaakt, mits zoowel het r  als twee derden der 
aanwezige stemgerechtigde leden er  voor  zijn om een besluit te 
nemen. t r  kan een dusdanig voorstel van mon-
deling praeadvies doen vergezellen, terwij l in het algemeen de 
voorstellen, die op de vergaderingen zullen worden behandeld, 
met de toelichting en, zoo noodig, een praeadvies 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. 

, in het Orgaan der j  worden bekend 
gemaakt". 

g op g 1 r ten 
10 ure v. m. in het Gebouw der . 
Op de Agenda komt voor o.a. n stukken; -
lingen van den Voorzitter ; t der  Commissie tot -
ning van Statuten en Alg. . ; e a. s. Algemeene 
Vergadering; Prae-advies der  Commissie van Onderwij s in zake 
de reorganisatie van den Cursus Voortgezet en r  Bouw-
kunst Onderricht van A. et A.; Voorstel der  Ned. Vereeniging 
voor  Centrale Verwarmings-industri e tot het aanstellen van een 
Surveyor. 

Afd . 's-Gravenhage van de j  tot Bevordering 
der  Bouwkunst. 
Vergadering op  1914 te 8uur 's avonds in 
zaal V van het Zuid. . s (Groenmarkt). 
Agenda: 1. n van het Bestuur. 2. g van den 
heer  J . Gratama, B. . te Amsterdam over  : t . Analy-
tische beschouwing over  bovenlicht, staand licht, harmonische 
vorm, indeeling en versiering, verduidelijk t door  lichtbeelden. 
3. Toelichting door  een tweetal n bij  tentoonge-
stelde teekeningen en foto's van eenig door  hen uitgevoerd werk 

e introducti e is ruim opengesteld. 
 1ste Secretaris: 

. G. S 

A i deeling Utrecht der j  tot Bevordering der 
Bouwkunst. r  deze Afdeeling is het volgende adi es inge-
diend : 

Aan 
Zijne  den  van Waterstaat, den Haag. 

Ondergeteekenden, namens het Bestuur  der  Afdeeling Utrecht 
van de j tot Bevordering der  Bouwkunst, nota ge-
nomen hebbende van een bericht in het Utrechtsch Provinciaal 
en Stedelijk dagblad d.d. 29 October  j.1. inhoudende de mede-
deeling, dat het voor  den bouw van het Postkantoor te Utrecht 
uitgetrokken bedrag ad ƒ125003 is teruggenomen, in verband 
met de onzekerheid of in 1915 nog tot den bouw zal worden over-
gegaan: 
eerbiedigende Uw besluit, 
meenen Uwe Excellentie met verschuldigden eerbied in over-
weging te moeten geven, in verband met de heerschende werk-
loosheid hier  ter  stede, Uw besluit alsnog zoodanig te wijzigen 
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en een post te stellen voor  het sloopen der  bestaande gebouwen 
en daarna de verdere werkzaamheden partieel te doen uit-
voeren. 

't welk doende 
A. W. C. , Voorzitter. 

. E. , Secretaris. 

e Club van Utrechtsche n van het Genootschap 
Architectur a et Amiciti a heeft het volgende adres van adhae-
sie verzonden: 

Aan Zijne  den  van Waterstaat. 
e betuigen ondergeteekenden, namens de Club v. Utr . 

leden van het Gen. „Architectur a et Amicitia" , adhaesie met het 
adres, hetwelk door  het Bestuur  van de j  tot bevor-
dering der  Bouwkunst, Afd . Utrecht, tot Uwe Excellentie ge-
richt is, en waarin in overweging gegeven wordt, in verband met 
de heerschende werkeloosheid hier  ter  stede, Uw besluit, inzake 
het afvoeren van de post ƒ 125.000 voor  den bouw van het Post-
kantoor  te Utrecht, van de begrooting 1915, alsnog te wijzigen. 

19 Nov. 1914. 
't Welk doende 

de Voorzitter 

(w.g.) P.

de Secretaris 
(w.g.) C. J. E . 

. 

W VA N -
ST TEWEG E TE

door  J. .

en voorstel en een rapport betrekkelij k de 
Volkshuisvesting, die in belangrijkheid hun 
wedergade nog moeten vinden, is 2 October 
jl . door  Burgemeester  en "Wethouders van 

Amsterdam aan den d der  gemeente ter  overwe-
ging aangeboden. 
Ter overweging voorloopig, omdat de onderhandelin-
gen t. d. o. met het k nog niet zijn geëindigd, en op 't 
oogenblik niet wel vooruitgezien kan worden, waartoe 
de t bereid zal zijn. 

t voorstel bedoelt niets minder  te brengen dan de 
oplossing van het steeds brandender  wordende vraag-
stuk der  huisvesting in die gemeente. 
Na van alle zijden het vraagstuk bekeken te hebben, zijn 
B. en "W. het eens geworden met de opvattingen van 
den r  van het Bouw- en "Woningtoezicht, dat 
alleen woningbouw door  de gemeente en verhuring 
voor  een prijs , die de draagkracht der  bewoners niet te 
boven gaat, deze oplossing kunnen brengen. 
n het rapport dan van dien r  lezen wij , dat ook 

hij  de nog voor  eenige jaren gekoesterde hoop, dat de 
opschuiving op woninggebied, tengevolge van den bouw 
door  toegelaten vereenigingen voldoende uitkomst zou 
geven, heeft moeten laten varen. 

t opschuivingsstelsel wijd t hij  een afzonderlijke para-
graaf. Uit de verslagen van den dienst van het woning-
toezicht blijkt , dat er  wel ter  dege een sterke opschui-
ving kan worden waargenomen. Een zeer  verontrustend 
verschijnsel daarbij  vormen echter  de geconstateerde 
huurwijzigingen, welke alle huurverhoogingen en dus 

opschuivingen van woningen zijn, wijzend op een groot 
gebrek aan woningen in de huurklasse, waarin de 
woningen opgeslagen worden. 

e geldelijke opoffering gaat in dat geval niet gepaard 
met een verbetering van den woningtoestand van het 
gezin. 

t is bij  mij" , zegt de , niet meer  aan twijfe l 
onderhevig, dat men er  met het opschuivingsstelsel 
alleen niet komt, doch dat de afdoende verbetering van 
den woningvoorraad moet worden verkregen door  aan-
vullin g zoowel van onderen als van boven." 
Elders becijfert hij  de huurprij s van een minimumwoning 
en toont aan dat voor  de laagste loonen, die huur  veel 
en veel te hoog is. -Voorde meermalen geuite bewering, 
dat het woningvraagstuk niet alleen, zelfs niet in de 
eerste plaats een grondprijsvraagstuk, of een bouw-
kostenvraagstuk, doch vooral eenloonvraagstuk is, valt 
dan ook veel te zeggen", 
Aan de hand van velerlei in tabellen vereenigde gege-
vens, die een overzicht geven van de geheele woning-
voorraad en de mutaties van 1909 t;'m 1913, komt de 
rapporteur  tot zijn voorstel, dat niets minder  omvat 
dan gemeentelijken aanbouw, vooreerst om in het tegen-
woordige groote tekort te voorzien en vervolgens om 
het daarmede bereikte te behouden. 

e woningen worden voor  het overzicht verdeeld in 5 
klassen: weekwoningen, a beneden f2.50;ftvanf2.50 
f 3.00; c van f 3.00 f 5.00; d maandwoningen (te Am-
sterdam huren van f 260 f 450 p. jr. ) en e jaarwoningen 
(boven f 450 p. jr.) ; en van elke woningklasse wordt nu 
nagegaan het te kort op dit oogenblik, de behoefte in 
toekomst, de oorzaken van het te kort en de mogelijk-
heden of de middelen ter  voorziening daarin. 
Uit de zeer  gedocumenteerde gegevens blijk t dan, dat 
voor  de door  hun maatschappelijken welstand op klas-
sen a en b aangewezen bewoners, door  toegelaten ver-
eenigingen niet kan gebouwd worden zonder  aanzien-
lijk e bijdragen in de annuïteit, waarom het in dat geval 
beter  is voor  deze klassen van gemeentewege te bouwen. 
Voor  de klasse c Jcunnen in hoofdzaak dan de toegela-
ten vereenigingen bouwen; zonder  gttondige voorziening 
in het hypotheekwezen is voor  particulier e bouwers 
hier  geen werk. 
Alleen de klassen d e ne kunnen in hoofdzaak aan het 
particulie r  initiatie f worden overgelaten. 

e klassen a en ft zijn die van de groote tekorten. n de 
eerste stonden in 1909 op een totaal van 34.230 wonin-
gen 6.52 "  o leeg en in 1913 nog 0.46 o o of 84 stuks ; door 
onbewoonbaarverklaring vervielen 1780, door  cityvor-
ming 2109 woningen, waartegen slechts een vermeerde-
rin g door  her- en verbouw van 153. n klasse ft nam het 
leegstaand percentage van 2.68 o/o in 1909 af tot 0.46 °/o 
in 1913, wat thans beteekent 88 stuks onbewoonde op 
de 19.216. r  heeft, zij  het in te geringe mate, eenigen 
aanbouw plaats gehad, door  in hoofdzaak vereenigings-
bouw. e woningvoorraad is ook in deze klasse vrijwe l 
uitgeput. n beide een sterke vermeerdering van huur-
prijzen, alleen door  krachtigen aanbouw tegen te gaan. 

t bijzondere zorg is vervolgens opgezet een bereke-
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ning van het aantal te bouwen woningen en van de 
reserve. 
Aan deze berekening is ook een afzonderlijke bijlage ge-
wijd , waarbij  gebruik is gemaakt van de gegevens in een 
2 jaar  geleden verschenen brochure van het Statistisch 
Bureau van e a.S. 

t blijkt , dat de veel gevolgde 3''/o regel voor  de 
woningreserve afkomstig is van den vroegeren directeur 
van het statistische Amt van g Prof. dr. , en 
voor  het eerst genoemd in 1893. e regel wordt voor 
Amsterdamsche toestanden getoetst en blijk t tamelijk 
goed bruikbaar  te zijn. Nog van meer  belang is de be-
rekening van het aantal noodige nieuwe woningen uit 
de toename der  bevolking. Te Amsterdam is in de ver-
slagen van het woningtoezicht tot heden aangehouden 
de bewoningsdichtheid bij  de laatste volkstelling. e 
berekening houdt geen verband met de wijziging in de 
samenstelling der  bevolking. Vandaar  dat de werke-
lijkhei d geheele andere uitkomsten geeft. Volgens 
dezen regel zou b.v. in 1914 een overschot van 352 
woningen moeten bestaan, terwij l een te kort van 3997 
was bevonden, een verschil dus van 4349. Een betere 
uitkomst geeft een regel van het Bureau voor  statistiek 
te , waarbij  de wijziging in den samenstelling der 
bevolking onder  een formule is gebracht, volgens welke 
formule, na een kleine wijziging voor  Amsterdam een 
te kort van 4477 wordt berekend, dat slechts 480 ver-
schil geeft met de tellingsuitkomsten. t die kleine 
wijzigin g acht de directeur  deze e formule voor 
Amsterdam geschikt. 
Een berekening van te kort aangebouwde woningen 
over  het tijdvak t 1909. Januari 1914 ziet er  nu uit 
als volgt: 

Vereischte nieuwe woningen. 
1. door  wijziging in de samenstelling der 
bevolking 11849 
2. ter  vervanging van onbewoonbaar  ver-
klaarde woningen 2031 
3. ter  vervanging van woningen vervallen 
door  cityvormin g 4017 

Totaal 17894 
Vermeerdering door  aanbouw . . . . 13417 
Overschot aan onbewoonde woningen 
in 1909 1866 

Te zamen — — 15283 

Te kort aangebouwde woningen 2611 
e berekening wordt ook voor  elke huurklasse nog 

eens afzonderlijk opgezet. 
Om den woningvoorraad dan op peil te houden zal per 
jaar  worden bijgebouwd 400 woningen, ter  vervanging 
van onbewoonbaar  verklaarde (gemiddeld cijfer  per 
jaar  over  10 jaar  370) en eveneens 400 ter  opheffing van 
de gevolgen van city vorming (gemiddeld cijfer  410), dus 
totaal 800 woningen. 

n ronde cijfers geeft dit aan te bouwen, tot en met 1915, 
3500 woningen en voorts per  jaar  nog 800. 

e kosten van den eersten aanbouw, met alle bijko -
mende kosten zijn te stellen op rui m 7 millioen gulden. 

e huren kunnen de kosten niet dekken; gerekend wordt 
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op een jaarlijk s te kort van f 244.000, aangroeiend tot 
f 610.000 in 1922. n zitten echter  groote bedragen 
voor  aanbouw ten laste van de onteigeningsplannen 
Uilenburg en Jordaan en ter  voorziening aan voor  scho-
lenbouw opgeruimde woningen. 
Gerekend wordt nu, dat het k de helft van het verlies 
zal dragen. e lasten voor  de gemeentebegrooting zul-
len in 1921 dan zijn f 349.000; op het eerste gezicht een 
zeer  groot cijfer . Ter  vergelijking worden eenige cijfers 
gegeven van de kosten van andere diensten in 1903, 
1912 en 1921 (in de onderstelling van gelijke toename). 

t blijk t dat de politi e in 1921 zal kosten f 1.872.900, 
de straatverlichting f 721.000, het armwezen f3.922.000, 
de gezondheidspolitief 1.589.000, de brandweerf 567.000 
en het bouw- en woningtoezicht f 156.000. e uitgaven 
voor  de volkshuisvesting zouden dan in 1921 nog f 18.000 
lager  zijn dan de uitgaven voor  de brandweer  in 1903. 
Ter vergelijking wordt nog gewezen op de post zieken-
huizen. 

, opgenomen onder  Armwezen, beloopen thans 
reeds f 1.000,000. En op welke wijze de thans hangende 
ziekenhuiskwestie ook zal worden opgelost, vast staat in 
elk geval dat een verhooging van eenige tonnen gouds 
niet zal kunnen uitblijven . e stijging wordt als de 
natuurlijkst e zaak ter  wereld beschouwd. -Toch mag de 
vraag wel eens onder  de oogen gezien worden of een 
krachti g aanpakken van de verbetering der  volkshuis-
vesting op de wijze als uiteengezet, op den duur  niet 
remmend zou kunnen werken op de stijging van de 
uitgaven voor  de ziekenhuizen. h afgezien daarvan 
moeten uitgaven ter  verbetering der  volkshuisvesting 
voor  Amsterdam rijk e vruchten dragen in den vorm 
van verhooging van het weerstandsvermogen van het 
grootste gedeelte der  bevolking." 

e gebouwde woningen moeten vervolgens ook worden 
geëxploiteerd. Ook hiervoor  worden goede redenen 
aangevoerd, die tot exploitatie door  de gemeente 
voeren. Echter  ook vereenigingen kunnen hierbij  goede 
diensten bewijzen. 

s in den aanhef is er  op gewezen, dat dit alles nog 
slechts een voorbereiding is. Burgemeester  en Wethou-
ders kondigen nog nadere voorstellen aan, die ter 
completeering van dit geheel zullen moeten dienen. 
Zoo wordt niet onmogelijk geacht de medewerking 
van bouwmaatschappijen, die zonder  andere winst 
dan een matige rente van haar  kapitalen, goede wo-
ningen van een soort voor  welke rijksvoorschotten niet 
kunnen worden verkregen, wenschen te bouwen. 
Zoo stellen B. en W. ook tot later  uit iedere beschou-
wing over  den invloed, dien een ander  dan de tot nu 
toe gevoerde grondpolitiek op de verbetering der 
volkshuisvesting het begrip opgevat in den ruimsten 
zin — zou kunnen hebben. 
Verder  stellen zij  in uitzicht het stichten van een 
Woningbeurs, terwij l ten slotte nog maatregelen be-
raamd moeten worden betrekkelij k het onder  dak 
brengen van in de woningen ontoelaatbare gezinnen, 
waarover  wel enkele beschouwingen gegeven worden, 
doch nog geen beslist voorstel kan worden gedaan. n 

het rapport vinden wij  daaromtrent lezenswaardige 
gegevens uit enkele groote buitenlandsche en een paar 
kleinere Nederlandsche steden, waar  reeds in dezen 
geest handelend is opgetreden. 
B. en W. koesteren voorts goede verwachting van een 
commissie uit.de ingezetenen, zoo noodig gesplitst in 
sub-commissiën voor  de verschillende deelen der  stad, 
die hun in het beheer  der  woningen behulpzaam kan 
zijn. 

E E VA N  VA N . 
(Vervolg van blz. 497). 

en lette nog even op het merkwaardige, dat de en-
kele kringen uit de le zinsnede, in de 2e al tot velen 
zijn aangegroeid, die om verschillende redenen dien 
snooden aanslag op het uitsluitend recht der . 
beramen. Een opsomming en weerlegging van die 

verschillende redenen waren hier  het bewijs geweest, waar-
mede de spreker  zijn stelling behoorde aannemelijk te doen zijn. 
Verr e echter  daarvan komt hij  nu al spoedig op het uitgangspunt 
terug en gaan wij  ons in het bekende cirkeltj e bewegen : de op-
leiding van den architect behoort uitsluitend te geschieden aan 
de technische hoogeschool, omdat, voor  mij  vast staat, dat de 
opleiding van den architect in al zijn geleidingen behoort te zijn 
aan de technische hoogeschool"  0\ e. d. 

e opleiding moet worden gebouwd, op breeden aesthetischen 
en technischen grondslag . .. Alleen de . is in staat dien dubbe-
len grondslag tot een vast en ondeelbaar  geheel te maken". Ook 
hier  zijn wij  het cirkeltj e nog niet uit. Waarom, zoo vragen wij , 
kan dan de techniek niet evengoed worden gebracht tot den 

, die zich tot de Academie voelt aangetrokken, als 
de kunst tot den technicus, wiens wiskundig gevoel hem naar  de 

. dreef. 
e rede vervolgende schijnt nu toch het bewijs te komen op-

dagen, en staat: ..om U dit aan te toonen, moet ik trachten de 
oorzaken op te sporen, die geleid hebben tot de richting , waarin 
zich thans de bouwkunst beweegt". Wat hierop volgt is de boven 
reeds aangeduide neutrale middenmoot, die voor  het bewijs 
voor  de opgeworpen stelling zonder  waarde is, en die wij  stil-
zwijgend willen voorbijgaan. 
Alleen zij  hier  gewezen op een paar  tegenstrijdigheden, die een 
staal zijn van de verwarring , die hier  en daar  merkbaar  is. Wij 
lezen toch b.v. (bladz. 462, 2e kolom 18 e.v. regel), dat de Gothiek, 
een der  3 groote bouwstelsels vertegenwoordigend, ontstond en 
bloeide in een tijdper k van groote beroering, terwij l elders (blz. 
464, 2e kolom 19 e. v. regel) een groote beroering oorzaak was, 
dat geen bouwstijl kon worden geboren. 

Na den ondergang der , na alle daaropvolgende 
moden, stond daar  dan in het midden der  19e eeuw „d e Godin 
derBouwkunst in een onaanzienlijk ge waad, omgeven door  pries-
ters (zonder . opleiding!) die geen begrip hadden van haar 
volkomenheid, die er  slechts op bedacht waren haar  aanzien te 
verhoogen door  haar  te omhangen met telkens weder  een ander 
kleed, een kleed der  mode, nu eens Gothiek, dan h of 

, soms Egyptisch of Perzisch, de garderobe van de ge-
heele wereld werd haar  aangepast, maar  niemand vond een 
kleed, dat haar  blijvend paste." 

En dit zal nu anders worden, nu de ingenieur  ook op het gebied 
der bouwkunst de leiding neemt. 
Er zou om dit aannemelijk te maken niet zooveel af te dingen 
moeten zij  n op het kleed van een Vredespaleis, van een -
damsch s om in te zien, dat de wiskundige, officieele 
T. . Bouwkunst ook in het begin der  20e eeuw, dat passend 
kleed niet gevonden heeft, terwij l toch daarbuiten heldhaftige 
pogingen in die richtin g al in het laatst der  vorige eeuw waren 
gewaagd. 

t spreekt toch wel van zelf, dat de architect niet de oplossing 
kan brengen van de eischen, die de techniek stelde, nl. het bou-
wen van spoorwegen en bruggen, objecten, die buiten zijn ge-
bied lagen en nog liggen, maar evengoed ook buiten dat van den 
bouwkundig ingenieur. Juist ih de speciale ingenieurswerken, de 
gewaagde spoorwegbruggen, de gewapend betonconstructies, 
kwam de „lijn "  toen men er  niet naar  zocht en louter  de statica 
liet spreken. r  dat men met becijfering tot een goed station, 
ziekeninrichting, fabriekencomplex komt, wil er  bij  mij  niet in. 

t logarithmentafel en rekenliniaal bouwt men nu eenmaal 
geen monumentaal raadhuis, bibliotheek, kurhaus. 

t de bruggenbouwende ingenieurs den verkeerden weg in-
sloegen toen zij  de architecten poortgebouwen voor  hun bruggen 
lieten zetten, zinlooze aanhangsels aan den ingenieuzen arbeid, 
wordt thans zoo algemeen beaamd, dat het is water  naar  de zee 
dragen, zulke gemeenplaatsen voor  zoon hooggeleerd gezel-
schap te debiteeren En die fouten var. het verleden aan te wen-
den om de e te fnuiken, is toch al te gezocht. t is 
overigens nog zeer  de vraag of de stoot naar  het zoeken van een 
rationeele architectuur  is uitgegaan van de bouwkundige facul-
teit der , of dat zij  daarbuiten is gegeven, mede onder  invloed 
der andere kunsten. 

Wat verder  het, te recht afgekeurde, gefilosofeer  over  kunst te 
maken heeft met de te bewijzen stelling is weer  een raadsel. 
Al s men aan een kunst-academie praat in stede van werkt, komt 
er  even weinig van de opleiding te recht als wanneer  men dit aan 
de . doet. 
Een . waar  gewerkt wordt is beter  dan een academie waar  ge-
praat wordt en omgekeerd, hoewel men toch ook aan de . 
redeneeren. filosofeeren en definieeren niet zal kunnen ontgaan. 

r  op bldz 468 treft ons een anachronisme dat verbazen doet 
Professor  zegt daar, dat de moderne mensen alleen voelt voor 
wat spreekt tot het nuchtere verstand; maar  dat was immers zoo. 
de menschheid zucht onder  den last van die nuchtere-verstands-
opvatting, zij  zou zoo gaarne weer  tot idealen worden opgeheven. 

t standpunt dat Prof. v. d. S. hier  inneemt schijnt werkelij k 
voorbij . e officieele bouwkunst is bij  haar  tij d ten achter, is 
conventioneel, te conventioneel zelfs. Ware de opvatting van 
Prof. v. d St. hier  de ware, dan zou de kunst de menschelijke be-
hoeften op een laag plan bevredigen. 

Twee tegenstellingen worden ons geschetst: een architect die 
zweert bij  bouwstijlkennis d.i. de opgeleide buiten de T . en een 
ander, de opgeleide aan de . die slechts steunt op de passer 
en liniaal, met formule en logarithmentafel r  beiden zijn niet 
de rechte beoefenaren der  bouwkunst; het zijn beide zeer  een-
zijdige architectjes geworden. 
Zoomin een die zich louter  met stijlstudie heeft bezig gehouden 
als een die in de formules zijn hoogste heil ziet kan leidsman 
wezen. 
„Architectuur" , zegt de spreker, „wa s geworden oefening in 
bouwstijlkennis; was niet duidelij k de historische stijlvor m in 
een bouwwerk terug te vinden, dan behoorde dat bouwwerk 
niet tot de voortbrengselen der  Bouwkunst" . r  dit is toch 
weer  een ook door  elk niet techuisch-hoogescholig-opgeleid ar-
chitect verlaten standpunt, dat niets bewijst voor  of tegen Aca-
demie of . geen academie zal meer  in die fout vervallen. 
Nu bouwde de ingenieur  niet zonder  „kunst "  zij  het dan onbe-
wust, „hi j  schiep in zijn zuiveren nuttigheidsarbeid bouwwer-
ken, waarvan voor  hem wiens statisch gevoel eenigszins ont-
wikkel d is. een groote bekoring uitgaat." r  staat het duide-
lijk : de ingenieurskunst is alleen kunst voor  hem. wiens 
statisch gevoel eenigszins ontwikkeld is. d. i. in dit verband voor 
den ingenieur. t is hier  en zeer  juist geen 
kunst voor  het groote publiek genoemd. t publiek ziet alleen 
het nut, hoogstens de overwinning van het verstand op de stof. 
het kunstelement is alleen voor  de statisch ingewijden. t 
groote publiek komt niet onder  de fijner e bekoring van het zui-
ver  statisch verdeelde. 

e inleider  zegt dit ook zelf „wi j  dat is het gehoor  van a. s. 
technici moeten leeren een nieuw kunstelement te zien in de 
slankheid en doorzichtigheid van een ijzerconstructie." 
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r  die ijzerconstructie een spoorwegbrug, een perronkap, 
een Eif eltoren — is geen arbeid voor  den architect, en in de wer-
ken van den architect moet meer  tot uiting komen dan een zui-
vere statische bepaaldheid. 
Verder  lezen wij  dat gewoonte ons er  toe bracht van een bouw-
werk een zekere stabiliteit te eischen in de zwaarte van het te 
bezigen materiaal, dat wij  door  langdurig gebruik van verschil-
lende materialen een zeker  gevoel gekregen hebben van de 
zwaarte, die noodig is voor  een steenen peiler  of een houten 
latei. t ware te wenschen dat dit zoo was, wij  — d. i. hier  het 
groote publiek en vele technici met hen — slikken zonder  stati-
sche onpasselijkheid veel te smalle peilers en veel te lichte la-
teien, en gelijk wij  moeten leeren te wennen aan het ijl e van een 
ijzerconstructie, en het slanke van gewapend beton, moeten wij 
ook nog leeren het massieve van steenen peilers, en het zware 
van lateien. Wij  waren juist alle gevoel voor  verhoudingen kwijt , 
gelukkig dat dit terug begint te komen. 

Als modern probleem wordt gewezen op het Engelsche woon-
huis en de vereenvoudiging van meubilair  en huisraad, de ver-
eenvoudiging der  kleeding en meer  dergelijke als symptomen 
van den nieuwen stijl , maar  mag gevraagd worden, wat heeft dit 
te maken met de keuze T. . of academie. t Engelsche woon-
huis is toch niet een bij  uitstek wiskunstig probleem. 
Aan het slot treft nog eens de verwarrin g van versiering met 
kunst, „door het weglaten van elke versiering, drijf t de natuur-
lijk e versieringszin ons tot een smartkreet naar  „kunst"" . 

t kwam minder  door  het weglaten der  versiering, als wel omdat 
onder  die versiering de kunstvolle vorm ontbrak, niet de natuur-
lijk e versieringszin, maar  de aangeboren zin naar  goede verhou-
dingen riep om logischen opbouw van al onze benoodigdheden. 

t weglaten der  versiering was onderdeel van het proces, dat 
ons onder  de versiering al de slechte vormen deed vermoeden, 
wij  dachten toen echter  dat de versiering het was, die ons hin-
derde. e aandrang naar  nieuwe kunst kwam niet toen de ver-
siering uitbleef, maar  ondanks de versiering. 
„Aa n dezen toestand paste de kunst zich niet aan omdat zij  de 
groote technische beweging niet of niet voldoende had door-
voeld". e is het mogelijk in 1914 zich aldus over  kunst uit te 
laten. e groote technische beweging stond toch niet op zich 
zelf, het was een onderdeel van een cultuurbeweging, en die zou-
den de verschillende kunstenaars onberoerd over  zich heen heb-
ben laten gaan. 

En „dat zal nu evenwel veranderen", nu de ingenieur  de man 
moet zijn, „di e aesthetisch de voorwaarden zal hebben te bepa-
len, waaraan de moderne techniek zich zal hebben te onder-
werpen". 
Wij  zijn het cirkeltj e blijkbaar  nog niet uit: de opleiding van den 
architect moet zijn aan de T. , omdat de ingenieur  alleen de 
kunst kan beheerschen, ende kunstenaar  niet de techniek. 
Wij  zouden het nog korter  en voor  het e auditorium nog 
meer  afdoende kunnen zeggen n. 1.: wij  hebben hier  te lande een 
T. , waar  de opleiding tot bouwkundig ingenieur  of architect 
kan worden gevonden, ergo moet de architect worden opgeleid 
aan onze T. . 
Niemand zal tegenspreken, dat de architect zich „met liefde en 
toewijding in de techniek moet inleven", maar  dat dit weer  niet 
anders mogelijk is dan aan een inrichtin g van hooger  onderwijs 
als de T. , zie dat wacht hier, bijna aan het slot der voordracht, 
nog steeds op bewijs. n zou bij  het lezen van de professorale 
rede geneigd zij  n te vragen of de bouwkundige faculteit der  T. . 
wellicht ook eenigen invloed heeft gehad in de keuze van het 
onderwerp, ma. w. of hier  van de zijde dier  faculteit van eeni-
gen tendenz moet gesproken worden. 

t heeft er  veel van alsof men van overheidswege terugschrikt 
voor  de ko sten, verbonden aan het in overeenstemming brengen 
met den logischen toestand van de e van Beel-
de. de n te Amsterdam. 
Wij  hebben nu eenmaal, schijnt men te redeneeren, een volle-
dige technische uitrustin g te , waarom zouden wij  er  nog 
eens een te Amsterdam maken. 

Wi l men toch de techniek voor  den architect volledig aan de 
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e bijbrengen, dan is daar  nog veel noodig, doch 
hierbi j  kan ook veel gebruikt worden van hetgeen de hoofdstad 
van particulier e zijde reeds bezit (proefstation voor  bouwmate-
rialen b.v.). 
Prof. v.d. Steur  spreekt van „een kunstenaar  bij  de gratie Gods", 
maar  is de . vóóropleiding nu wel juist die, welke deze 
kunstenaar  in aanleg als strookend met zijn aanleg en tempera-
ment zal kiezen, brengen de toelatingseischen voor  de . hier 
de gewenschte selectie te weeg ? 
Vooral als die a.s. kunstenaar  dan weet, dat hij  eerst vergelij-
kingen met twee-en-twintig onbekenden moet leeren oplossen. 

e van Prof. Biezeno). 
Zoo de a.s. bouwkunstenaar  een goed begrip van de Grieksche 
en e bouwstijlen wil verkrijgen , die ook Prof. v. d. St. 
hem wil bijbrengen, zou dan niet een goed begrip van den tijd , 
waarin de stijlen ontstonden moeten voorafgaan. 
Als hij  de stijlen ziet als onderdeel van een cultuur , hoe eerder 
zal hij  voor  onze cultuur  den stijl benaderen. En zou hier  dan een 
gymnasiale opleiding niet verkieslijk zijn, en de wiskunde van 
een gymnasium niet voldoende propaedeuse voor  de studie tot 
architect. 

Zou ten slotte de architect voor  zijn vak niet meer  hebben aan 
een aanraking in zijn studietijd met a.s. beeldhouwers, nijver -
heidskunstenaars dan met mijn - en scheepsbouwers. 
Bovendienheeft de opleiding in een universiteitstad nog dit voor, 
dat lessen aan die universiteit gevolgd kunnen worden, dat ka-
meraadschappelijke aanraking met a.s. rechterlijk e en admini-
stratieve ambtenaren, met geneeskundigen en met meer  perso-
nen met wien de architect of bouwkundig ingenieur  later  veel 
meer  moet samenwerken dan met de technische hoogeschool 
vrienden van andere afdeelingen, wordt verkregen. 

J. . . 

«3 .
d van Arbitrag e voor  de Bouwbedrijven. t bestuur 

van den d van Arbitrag e voor  de Bouwbedrijven in Neder-
land is thans samengesteld als volgt: A. g a c i., oud-
hoofdingenieur  van den Provincialen Waterstaat van Overijsel, 
te 's-Gravenhage, voorzitter; J. N. , aannemer van pu-
blieke werken, Amsterdam, onder-voorzitter  ; J. van t c.i„ 
oud-directeur  van Publieke Werken der  gemeente Amsterdam, 
te ; C. B. Posthumus , architect-lid der -
schappij  tot Bev. derBouwkunst, te Amsterdam W. de Vlugt, aan-
nemer  van publieke werken, te Amsterdam; . . A. van Booven 
te Amsterdam, t 349, secretaris-penningmeester. 
Belangstellenden, die wenschen te weten, wie de 3 X 15 leden 
van den d zijn, respectievelijk aangewezen door  de Vereeni-
ging van e , door  de j  tot Bevor-
dering der  Bouwkunst en door  den Ned. Aannemersbond, kun-
nen deze lijst ter  inzage krijgen op het bureau der . t. bev. d. 
Bouwk. t 402, Amsterdam. 

Centraal verkoopburean der  Ned. Baksteenfabrikanten. 
e vergadering van baksteenfabrikanten, op 12 November  te 

Utrecht gehouden, vertegenwoordigende een productie van on-
geveer  500 millioen steenen, heeft met algemeene stemmen, daar-
toe genoodzaakt door  de ernstige tijdsomstandigheden, die een 
zeer  verminderden afzet van het product meebrengen, besloten 
tot het nemen van maatregelen om den verkoop van de metsel-
steenen in één hand te brengen, door  zoo mogelijk het oprichten 
van een verkoopbureau in het leven te roepen. Opdracht werd 
gegeven aan het bestuur  der  Vereeniging van Nederlandsche 
Baksteenfabrikanten, om de noodige voorbereidingen daartoe 
te treffen en zoo spoedig mogelijk met nadere voorstellen te 
komen. 

Exploitati e . e "  te Wassenaar. e architect Joh. 
s Jr. te 's-Gravenhage zal zich met i a.s. metterwoon 

vestigen te Wassenaar  ten einde als directeur  van de Exploitatie-
j e "  op de terreinen dier  maatschappij  al-

daar, groot 47 , volgens zijn plannen en onder  zijne leiding, 
een tuinstad te doen bouwen. 

— 
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: . t nieuwe gebouw 
Peek en Cloppenburg te Amsterdam, Arch. Ant. J. Joling. 
Bouwkunst-Tentoonstelling, door  Jan Stuyt. — Stedenschoon 
en Woningbouw met steun volgens de Woningwet, door . 

. i van Groenendaal. - Beproeving van een beton-
paal volgens systeem „Wilhelmi" . Berichten.

. t W. . — e a. s Alg. Vergadering. 

. 

m T E GEBOUW g 
„PEE  EN " 

 TE . 0 
Ontworpen door  den architect ANT . J. . 

li t gebouw beslaat, na aftrek van het aan de 

Gemeente afgestane terrein, hetwelk aan de 

vergrooting van het n ten goede komt, 

' ongeveer  1000 2 . in oppervlakte. t is 

bijn a geheel vrijstaand, omdat alleen de zijgevel in de 

t aan een onmiddellij k belendend perceel 

grenst, terwij l de hoofdgevels komen te staan aan de 

, den , het n en de m Elle-

boogsteeg. 

E r ontstaan derhalve dri e frontgevels met een gezamen-

lijk e lengte van 92 , waarvan 85 r  zullen 

worden ingenomen door  winkelkasten, alle voor  de 

firm a Peek en Cloppenburg. 

t gebouw zal voor  twee hoofddoeleinden dienen; 

voor  den dienst van bovengenoemde magazijnen, waar-

voor  het geheele sousterrein, de gelijkstraatsche en de 

eerste verdieping worden ingericht, terwij l de dri e nog 

daarboven gelegen verdiepingen als kantoorlokalen 

worden verhuurd. 

e hoofdingang met portiekuitstallingen voor  de maga-

zijnen is aan den m en de toegang tot de kantoorver-

diepingen op den hoek van het n bij  de m Elle-

boogsteeg. 

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 hoofdconstructie van steunpunten, balken en vloeren 

benevens van de kap wordt in gewapend beton uitge-

voerd, terwij l de frontgevels geheel uit graniet en 

andere natuursteen zullen worden samengesteld. 

"Wanneer  de nu reeds onderhanden zijnde slooping der 

oude gebouwen zal zijn voltooid, zal terstond met den 

opbouw worden begonnen en met zooveel kracht wor-

den voortgezet, dat, behoudens onvoorziene omstandig-

heden, de opening van de magazijnen Peek en Cloppen-

burg in de lente van 1916 zal kunnen plaats hebben. 

-
, m 

et gaat de Bouwkunst in het algemeen heden 

ten dage niet naar  den vleeze. Toen eenigen 

tij d geleden door  den heer  Bolderman gecon-

stateerd kon worden, dat nog geen 25"  u van 

al wat er  in Amsterdam werd gebouwd in handen van 

architecten was, zal menig bouwmeester  zich afge-

vraagd hebben of er  in denabnormalen en ongewensch-

ten toestand geen verbetering ware te brengen. 

Een krachti g vereenigingsleven kan veel bijdragen tot 

verbetering der vaktoestanden, en een woord van lof 

mag niet onthouden worden aan hen, die tij d en werk-

kracht beschikbaar  stellen voor  de dikwijl s ondank-

bare taak van Bestuurderen der  Bouwkundige Vereeni-

gingen, het zij  dan Vakvereeniging als anderszins. 

En toch, er  zouden een reeks van feiten te memoreeren 

zijn, waaruit blijkt , dat ondanks alle Vereenigingen en 

ondanks alle vergaderingen, de Bouwkunst nog niet in 

de algemeene opinie van ons volk de plaats inneemt 

die haar  toekomt. 

Wi j  herinneren hier  in dit verband alleen aan de Bouw-

kunst en de laatste Vierjaarlijksche . 

Edoch, afgescheiden van de daaruit blijkende eigen-
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aardige waardeering van Architectuur  tegen-
over  de andere beeldende kunsten, is er  plaats 
voor  de overweging, dat der  Bouwkunst geen 
dienst zou zijn bewezen haar  naast Schilder-
en Beeldhouwkunst ten toon te stellen. 

s Bouwkunst leent zich al bijzonder 
slecht tot exposeeren. Wat moet men tentoon-
stellen ? e gebouwen zelve zijn ten slotte 
eigenlijk pas de objecten der  Architectuur , en 
in die gedachtengang is dan de straat, het 
plein, het bosch en veld de eigenlijke tentoon-
stellingszaal. t voor  een leek zoo onwer-
kelijk e van een bouwkundige teekening is 
zeker  niet in staat hem nader  tot de Bouw-
kunst te brengen, en toch moet een der  be-
staansredenen van Bouwkunst-tentoonstellin-
gen in deze toenadering tusschen vakman en 
leek worden gezocht. En verder  is toch weer 
een Bouwkunst-tentoonstelling zonder  bouw-
kundige teekeningen moeielijk denkbaar. 
Erger  dan de kwaal wordt echter  hier  het 
middel, indien men bouwkundige teekenin-
gen ter  zelfder  tij d en plaats met schilderijen 
gaat exposeeren. t omgekeerde van wat 
men verwachtte gaat dan geschieden en in 
plaats van het publiek nader  te brengen tot 
onzeschoone kunst, wordt het hoe langer  hoe 
meer  daarvan vervreemd. 

n men zich dus heimelijk er  min of meer 
over  verheugen, dat de Bouwkunst op de 
laatste Vierjaarlijksch e niet verscheen, er 
was toen grond om te verwachten dat met Ge-
meente-hulp men een aparte tentoonstelling 
uitsluitend aan Architectuur  gewijd, zou kun-
nen tot stand brengen. 
Zulk een tentoonstelling had voor  Amsterdam 
heel belangrijk kunnen worden, te meer  daar 
het de opzet was daarvan een internationale 
te maken, waardoor  onze vakgenooten hier  te 
lande tot vruchtbare vergelijking in staat zouden zijn. 
Een tentoonstelling dus, die zoowel voor  vakman als 
leek van groot belang kon worden geacht, en het was 
met voldoening dat de Commissie ad hoe mocht consta-
teeren, dat de Gemeente op breede wijze hare werk-
zaamheid zou steunen. 
Edoch, de rampzalige oorlog heeft ook deze schoone 
plannen en vooruitzichten verstoord. Van de -
tionale Bouwkunst-tentoonstelling in 1915 zal niets 
komen. 

t nu getracht worden alsnog een plaatsje voor  de 
Bouwkunst ingeruimd te krijgen op de aanstaande Vier -
jaarlijksch e ? n verband met het bovenstaande zouden 
wij  zoodanige actie ten zeerste betreuren. e Bouw-
kunst wordt hiermede niet alleen geen dienst gedaan, 
integendeel haar  zou door  zulk een tentoonstelling niet 
anders dan schade berokkend kunnen worden. 

t dan het tentoonstellen van architectuur  geheel 
achterwege blijven, en dit zoo krachtige propaganda-
middel worden verwaarloosd? 

t nieuwe gebouw „Peek en Cloppenburg"  aan den m te Amsterdam. 
Plan Begane grond en plan . Schaal 1 op 500. 

Wij  gelooven van niet. , wanneer  de teeke-
nen ons niet bedriegen is er  thans gelegenheid met eenig 
overleg in deze véél te bereiken. 

e Gemeente heeft blij k gegeven het denkbeeld gunstig 
gestemd te zijn. Welnu, men profiteere van deze gestel-
tenis en vrage de medewerking der  Gemeente door  het 
ter  beschikking stellen der  betreffende zalen in het 
Suasso m voor  het houden van partieele Bouw-
kunst-tentoonstellingen op de wijze, zooals de schilders 
twee aan twee in de gelegenheid zijn gesteld geweest 
hun werk te exposeeren. 

t wil mij  voorkomen, indien wij  aldus in een reeks 
van composities eens nader  kennis konden maken met 
het werk en het streven onzer  architecten, dat daarmede 
èn het publiek èn de vakgenooten zouden zijn gebaat. 
Een tentoonstelling, waarin dan naast de photo's van 
het uitgevoerde werk de schetsprojecten en de ontwerp-
teekeningen konden worden tentoongesteld, waarnaast 
de tot stand gekomen ook de niet tot uitvoering ge-
brachte bouwkundige scheppingen een plaats konden 
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vinden, waarin men van denzelfden architect eens bij 
elkaar  kon zien zijn opvatting omtrent denburgerbouw 
enden monumentaal-bouw, zijn inzichten in constructie 
en decoratie werkelijk , ik geloof dat het aantrekke-
lijk e tentoonstellingen konden worden. En waar  zoo dik-
wijl s de schilderkunst deze gelegenheid werd geboden, 
waarom zou men het thans der  bouwkunst weigeren? 

t ons hopen, dat wij  in die richtin g spoedig iets van 
de besturen der  bouwkundige vereenigingen mogen 
vernemen! 
Nov. 1914. J A N S T U Y T . 

N EN W T 
STEUN S E . 

n het redactioneel gedeelte van dit weekblad van 
31 October  11., no. 44, komt onder  bovenstaanden 

^ titel een artikel voor  van de hand des heeren J. . 
^jjSchaad, chef van het gemeentelijk bouw- en woning-

toezicht te Zwolle, waarin aanstoot wordt genomen aan eene 
passage uit mijne bijdrage „Verbeterin g van volkshuisvesting 
en woningwet,"  in de Augustusaflevering van de
Wij l hierbij  geheel onjuiste voorstellingen worden gegeven, zij 
het mij  geoorloofd, de geheele geïncrimineerde passage hier  te 
laten volgen, te meer, wij l die ook voor  de lezers van dit Week-
blad ongetwijfeld van belang is. Na een uiteenzetting van den 
omvang der  werkzaamheid tot verbetering der  volkshuisves-
ting, voornamelijk door  de „toegelaten"  woningbouwlichamen 
ontwikkeld, wees ik op onderscheidene bezwaren, welke nog 
steeds deze werkzaamheid belemmeren. Een eerste hindernis 
ontwikkelde ik aldus: 

„Een eerste bezwaar  is de inertie der  personen en organen, wier 
medewerking tot het verkrijgen van een rijksvoorschot vereischt 
wordt. s de gemeenteraad moet het voorschot verleenen. 
En nu is menige gemeenteraad ten deze meer  dan bedachtzaam 
om op zulk eene aanvraag in te gaan. Onbekendheid met dit in-
stituut en met de betreffende wettelijke bepalingen, overdreven 
bezorgdheid voor  de gemeentelijke financiën, soms ook persoon-
lijk e ijverzucht, in een enkel geval misschien zelfs eigenbelang 
van particulier e bouwondernemers of grondspeculanten, tevens 
raadsleden, het zijn alle zoovele motieven, die maar  al te vaak 
de beslissing op gedane aanvragen telkens kunnen doen verda-
gen, ja zelfs de gevraagde voorschotten doen weigeren. 

t eindeloos traineeren met de te nemen beslissing is voorde 
woningbouw-corporaties inderdaad nog meer  ontmoedigend dan 
het weigeren van het gevraagde voorschot. Zoo is mij  eene bouw-
vereeniging bekend, die na van den gemeenteraad in principe 
de toezegging te hebben gekregen dat zij  op een voldoend voor-
schot kon rekenen om een bepaald aangewezen terrein te be-
bouwen, nu reeds meer  dan dr i e ja re n tevergeefs op de defi-
nitieve toekenning van het voorschot wacht, terwij l zij  inmid-
dels het bouwterrein heeft moeten koopen en dit aldus enkele 
jaren renteloos heeft moeten laten liggen. 

t is daarom eene zeer  gelukkige gedachte geweest dat bij  de 
thans aanhangige wijzigingder  woningwet in art. 30,erniet alleen 
appèl wordt toegekend van een weigerend besluit van den ge-
meenteraad, maar  ook tegen het niet nemen van een beslissing 
binnen zes maanden na de aanvraag. 
Een ander  bezwaar  is gelegen in de omslachtigheid, aan het ver-
krijge n van een voorschot verbonden. r  toch is de goed-
keuring noodig van het gemeentebestuur  in de eerste plaats 

dat beteekent dus practisch de goedkeuring van burgemeester 
en wethouders en van den raad, in grootere gemeenten boven-
dien van den diensttak „bouw- en woningtoezicht"  en van een 
of meer  raadcommissies vervolgens van gedeputeerde staten 
en den woninginspecteur  en eindelijk van de ministers van bin-
nenlandsche zaken en van financiën en van het woningcollege. 

n het geheel dus niet minder  dan 8 of 9 autoriteiten, die hun 
oordeel over  elke aanvraag moeten uitspreken, nadat zij  door 
32 a 73 personen is onderzocht! 
Eerst wanneer  al deze autoriteiten daarmede accoord gaan, kan 
de voorgenomen bouw worden ter  hand genomen. t alles 
in aanmerking genomen moet men zeggen dat er  in den regel met 
groote voortvarendheid wordt gewerkt; immers de toezegging 
van het voorschot door  de regeeringpleegt binnen 3 a 4 maanden 
te volgen op die door  den gemeenteraad. 
s het op zich zelf al bedenkelijk dat de zaak noodeloos gecom-

pliceerd wordt gemaakt door  zoovele personen over  éénzelfde 
kwestie te laten beslissen, erger  wordt het, wanneer  deze auto-
riteiten niet alleen willen oordeelen over  de nauwkeurige nale-
ving der  wettelijke voorschriften en den financieelen opzet, de 
economische vragen of daar  ter  plaatse behoefte is aan de ont-
worpen soort van woningen, en of de bouw derzelve inderdaad 
kan geacht worden ter  plaatse eene verbetering der  volkshuis-
vesting te beteekenen, maar  bovendien zich ook gaan begeven 
op het gebied der  aesthetica en persoonlijke lief hebberijen op 
woningbouwgebied willen doordrijven . 

Ongetwijfeld is het ook een algemeen belang dat onze steden en 
dorpen niet worden verleelijkt door  den bouw van hopeloos 
monotone rijen van arbeiderswoningen, waarvan alle uiterlijk e 
schoonheid zorgvuldig is ge weerd. Edoch het is er  verre van-
daan dat er  eenstemmigheid zoude bestaan over  de vraag wat 
mooi. wat leelijk is op architectonisch gebied. e een bewondert 
wat de ander  onvoorwaardelijk veroordeelt. En waar  nu de 
woningwet van de gedachte uitgaat dat het particulier  initiatie f 
moet voorgaan bij  den woningbouw, schijnt het in den geest der 
wet wel het meest te passen dat men den vorm en de aesthetiek 
aan de beoordeeling der  ondernemers overlate, zoolang slechts 
de grootte en de inrichtin g der  ontworpen woningen haar  blij -
ven stempelen tot eene verbetering der  volkshuisvesting. 

e doodend deze bemoeienis kan werken op het initiatie f der 
ondernemers moge uit een voorbeeld blijken . Eene woning-
bouwvereeniging had door  haren architect, na overleg met be-
stuur  en ledenvergadering, de plannen voor  een aantal werk-
manswoningen laten gereed maken. Om latere officiëeele aan-
merkingen en vertraging te voorkomen werd den architect op-
gedragen, eerst daarover  den betrokken inspecteur  en het ge-
meentelijk woningtoezicht te raadplegen. e inspecteur  maakte 
bezwaar tegen de ontworpen closets, welke binnenshuis, naast 
den ingang, aan de straat ontworpen waren zooals ter  plaatse 
in betere woningen zeer  gebruikelij k was (closets met water-
spoeling met afvoer  op het riool). Ook wenschte hij , op econo-
mischen grond, bedsteden (alcoven) aangebracht te zien, welke 
de vereeniging, uit hygiënische overwegingen, niet begeerde. 
Nieuwe plannen werden derhalve ontworpen, met bedsteden 
en verplaatsing der  privaten naar  achteren, thans met loozing 
op beerputten, welke wijzigingen in oog der  vereeniging zelve 
allerminst verbeteringen waren. t gemeentelijk woning-
toezicht wenschte op de kroonlijs t der  platte daken aan de 
straatzijde eenige versieringen aangebracht te zien: balustrades, 
looze geveltjes enz. Nadat de teekeningen aldus waren gewij-
zigd weer  met tegenzin van het bestuur, dat de wijziging noo-
deloos kostbaar  en architectonisch zeer  leelijk vond eischte 
het woningtoezicht dat het dak aan de straatzijde niet plat, maar 
afgeschuind moest zijn. Nadat ook hieraan was voldaan, volgde 
een nieuwe eisch om, ter  verbreking van de eentonigheid eener 
doorloopende ri j  huizen, een paar  gangetjes daartusschen open 
te laten: één meter  breede doorgangen naar  de tuintjes. Vooral 
deze laatste wijziging een stelsel, dat in menige verordening 
opzettelijk verboden wordt, als vochtaanbrengend en gevaar 
opleverend voor  verontreiniging vond bij  het bestuur  der  ver-
eeniging tegenkanting, mede wegens de daardoor  veroorzaakte 
noodelooze kosten en grondverlies. Om het noodige voorschot te 
krijge n moest de vereeniging echter  ten slotte wel toegeven. 
Zoodat door  haar  thans, na jaren wachtens, huizen zullen ge-
bouwd worden, die niet beantwoorden aan hare verlangens, ja 
die zij  nauwelijks nog eene verbetering der  volkshuisvesting 
durf t noemen. 

Elders werd door  een gemeenteraad aan eene vereeniging, die 
reeds een belangrijk stamkapitaal had samengebracht en een 
groot voorschot had ontvangen — na een politieke wijziging in 
de samenstelling van den rand als voorwaarde van een klein 
volgend voorschot de eisch gesteld dat voortaan de meerderheid 
der bestuursleden niet langer  door  de leden gekozen, maar  door 
den gemeenteraad benoemd moest worden ! 

t „particulie r  „initiatief, "  waarvan in waarheid bij  deze prac-
tijke n (die nu, gelukkig! wel een uitzondering zullen zijn) zoowat 
niets overblijft , zal op deze wijze zeker  niet tot verder  voort-
werken worden aangezet. 

t is te hopen dat, wanneer  straks van 's raads beslissingen 
appèl zal bestaan, de administratieve rechter  naar  Fransche 
methode besluiten zal weten te casseeren, die berusten op over-
wegingen vreemd aan het belang, ter  welks bewaking de beslis-
sing in handen der  administratieve autoriteit is gesteld." 

Gelijk men ziet werd hier  alleen een stelselgecritiseerd en werd 
ook bij  de gestelde voorbeelden geen enkele naam genoemd. 

e heer  Schaad, die in de aangehaalde voorbeelden de weder-
waardigheden der  bouwvereeuiging Providentia te Zwolle ziet, 
meent zich niettemin dezen schoen te moeten aantrekken. Een 
schoen, die hem dau toch zeker  veel te groot is. Want vóór zijne 
in functie-treding te Zwolle waren de plannen dezer  vereeni°ing. 
op verlangen der  betrokken adviseurs, reeds bij  herhaling ge-
wijzigd. 

Nu wil ik evenmin hier  als elders met den heer  Schaad in pole-
miek treden, noch zelfs de door  hem neergeschreven feitelijk e 
onjuistheden rectificeeren. Evenmin zal ik reageeren op zijne 
ongevraagde les in bouwkunde (hij  houde mij  ten goede dat ik, 
hoewel slechts een „leek" , meene op dit gebied meer  geautori-
seerde leermeesters te hebben gehad). 

r  wel wil ik gaarne deze gelegenheid aangrijpen om op te 
komen tegen het, blijkbaar  ook door  den heer  S. geproneerde 
stelsel, dat de kunst tot een regeeringstaak zoude willen maken 
in dien zin, dat van overheidswege zoude worden uitgemaakt 
wat al of niet, uit een oogpunt van stijl , door  den beugel kan. Een 
soort van mandarijnen-stelsel, waarin alleen zij, die erin geslaagd 
zijn, hoe dan ook, van overheidswege met het gele vest omkleed 
te worden, bevoegdheid zouden hebben, hunne opvattingen 
practisch te verwezenlijken. — t is ongetwijfeld een verstan-
dige maatregel dat voorde beoefening van sommige takken van 
wetenschap een examen wordt vereischt en het ware misschien 
wel ernstige overweging waard, ook voor  architecten, die hun 
diensten aan het publiek aanbieden, zulk een diploma, als mini-
mum eisch van bekwaamheid voor  te schrijven, als waarborg 
voor  hun kennis van technische wetenschap. — r de kunst in 

een officieel keurslij f te steken zulk een bestaan zoude 
ongetwijfeld deze edele e jammerlij k doen verkwijnen in 
hare enge gevangenschap. 
Voor wie met eenig kunstgevoel en met eenige kunstkennis is 
behept doet eene wandeling door  menige nieuw gebouwde 
stadswijk allesbehalve aangenaam aan. g niet overal heeft 
het vrij e initiatie f eene smaakvolle samenvoeging van goed ge-
proportioneerde gebouwen doen ontstaan. En ook het doorbla-
deren van het album der  met rijksgeld gebouwde werkmanswo-
ningen wekt geenszins den indruk dat hierbij  schoonheidsover-
wegingen een belangrijken invloed hebben gehad, hetgeen 
nog geenszins wil zeggen dat het meerendeel dezer  gebouwen 
niet gunstig afsteekt bij  hunne omgeving 

r  stellig zoude het er  niet beter  op worden, indien de voor-
gevels van alle gebouwen door  een gemeentelijk ambtenaar 
moesten worden geteekend, en alwie bouwen wilde eenvoudig 
het prentje van zulk een officieelen „kunstenaar"  had uit te voe-
ren. En zulks te meer  waar  alle waarborg ontbreekt dat zulk een 
ambtenaar  nu ook inderdaad de noodige kennisbezit zoowel om 
de practische uitvoerbaarheid als de uiterlijk e schoonheid tot 
haar  recht te doen komen. En dan het gevaar  der  eentonigheid ! 
Een enkel leelijk gebouw in eene omgeving kan soms misschien 
nog het voordeel bieden dat het de andere des te beter  laat uit-
komen. r  men stelle zich eens voor  dat een geheele buurt 

zoude „gesierd"  worden met éénzelfde genre van gebouwen, 
van overheidswege geëischt, van dea zeer  betwistbaren smaak 
als b.v. van de soort als pag. 484 van dit Weekblad te zien geeft. 

e ontwerper  vindt dit plan natuurlij k mooi, maar  dit belet niet 
dat menig ander, niet minder  bevoegde, het smakeloos en zelfs 
leelijk zal noemen. En zou nu de gemeentelijke overheid moeten 
zijn aangewezen om te beslissen, in welken stijl in eene gemeente 
gebouwd zal worden? 

Ook uit een schoonheidsoogpunt is het maar  gelukkig dat onze 
woningwet uitgaat van het beginsel dat het particulier  initiatie f 
moet voorgaan en dat de gemeente zich slechts dan den bouw 
van arbeiderswoningen zelfstandig heeft aan te trekken, wan-
neer  het particulier  ondernemen, de bouw vereenigingen daar-
onder  begrepen, te kort schiet. r  hiermede is dan ook vol-
strekt onvereenigbaar  dat van gemeentewege aan de particulier e 
bouwondernemers het plan van den te bouwen voorgevel een-
voudig wordt thuisgestuurd. 

Ten slotte moge ik. als president-commissaris der  bouwver-
eeniging Providentia hier  eene opmerking maken, welke onge-
twijfel d ook menig lezer  van dit blad belang zal inboezemen. 
Zonder  hare voorkennis en zonder  hare toestemming ziet de 
bouwvereeniging plotseling hare plannen in dit Weekblad ge-
publiceerd.- e plannen, die aan het gemeentebestuur  zijn 
ingezonden ter  behandeling, niet ter  publicatie. En nu zien wij 
den ambtenaar, die deze behandeling moest bevorderen, in de 
plaats daarvan, zich de vrijhei d veroorloven, de hem alleen in 
zijne kwaliteit van ambtenaar  toevertrouwde plannen op eigen 
gelegenheid te publiceeren. 

t zal wel geen betoog behoeven dat deze inbreuk op het 
auteursrecht evenmin vereenigbaar  is met eene consciëntieuze 
opvatting van de ambtenaarstaak als met een juist begrip van 
het mijn en dij n op het stuk van den intellectueelen eigendom. 

Zwolle, 7 November  1914. 
. .  VA N . 

G VA N EEN BETONPAA -
GENS T SYSTEE . 
Op 21 October  j.1. werd op het terrein van de constructiewerk-
plaats van de Firm a du Croo en Brauns aan de overzijde van 
het J te Amsterdam in tegenwoordigheid van vele belangstel-
lenden, daartoe uitgenoodigd door  den r  E. , ing., een 
proefpaal volgens bovengenoemd systeem geslagen. 
Als heimachine werd een gewone machine met een blokgewicht 
van 865 . gebruikt, terwij l verder  een ijzeren buis met een 
inwendige middellij n van 38 c  en een wanddikte van 10 . 
werd gebezigd. e buis was aan den onderkant wigvormig uit-
gesneden. 

Allereerst werd een gat gegraven van ongeveer  50 . diepte, 
hetwelk met beton werd gevuld. Vervolgens werd hierop de 
buis gesteld, deze met beton volgegoten en daarna de slaghoed 
hierop geplaatst, en welzoodanig.dat deze de buis onder  het 
heien niet raakte. t gereed zijnde, werd niet het inheien aan-
gevangen, waarbij  de valhoogte 2.00 . a 2.50 . bedroeg. Nadat 
de buis 5 . was ingeheid, werd zij  ongeveer  1 . opgetrokken, 
weder  met beton bijgevuld en daarna ingeheid. e manipulatie 
werd nog tweemaal herhaald. Bij  de laatste slagen kon bijna 
geen zakking meer  geconstateerd worden. 

e paal heeft men trachten uit te graven, maar  dit is niet gelukt. 
n heeft toen een tweede paal geslagen, waarbij  volgens op-

gave van den r l het volgende is waargenomen. 
Voor het inheien van de buis waren 52 slagen noodig. 

e buis werd daarna 1 . opgetrokken, waarbij  een zakking van 
het beton van 1.10 . werd gemeten. e buis werd vervolgens 
weer  met beton bijgevuld en na 15 slagen vertoonde zij  een zak-
king van 0,85 . 

Voor  de tweede maal bedroegen deze cijfers : 
optrekken van de buis 1.50 . 
betonzakking 1.85 . 
zakking bij  het naheien 1 35 . waarvoor  noodig 35 slagen. 
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en voor  de derde maal: 
optrekken van de buis 1.35 . 
betonzakking 1.76 . 
zakking bij  het naheien 1.20 , waarvoor  noodig 50 slagen. 

e valhoogte bedroeg gemiddeld 2.60 . a 3.00 . 
Bij  de laatste slagen moet de zakking van de paal slechts 5 tot 
10 . hebben bedragen, terwij l bij  de laatste dri e slagen geen 
zakking meer moet geconstateerd zijn, zoodat van een verder 
naheien werd afgezien. 
Op 23 November  j.1. werd de proefbelasting van deze paal ge-
toond. e paal was belast met ijzeren rails, waarvan het gezame-
lij k gewicht volgens opgave 40.000 . bedroeg, terwij l de zak-
king, die hierbij  werd waargenomen, 3'^ . moet hebben be-
dragen. 
Verder  kan nog worden opgemerkt, dat bij  het vervaardigen van 
deze paal gebruik is gemaakt van een zoogenaamde voetring, dat 
is een ring van rond ijzer  om de voet van de buis, welke ring bij 
het optrekken in den bodem achterblijft ; hierdoor  wordt het 
optrekken van de buis vergemakkelijkt. 
Zooals uit het bovenstaande blijkt , moet men bij  deze beproeving 
geheel afgaan op de gegevens, verstrekt door  den r , 
dus op gegevens verstrekt door  een belanghebbende, terwij l 
deze gegevens niet gecontroleerd zijn door  niet-belanghebben-
den. e juistheid der  gegevens behoeft men natuurlij k niet in 
twijfe l te trekken, maar  toch kan gezegd worden,dathetjammer 
is, dat deze beproeving n<et van het begin tot het einde is gevolgd 
door  geheel onpartijdig e menschen. 

e r l deelde mij  nog mede, dat deze beproeving alleen 
geschied was om de mogelijkheid van toepassing van dit systeem 
in onzen bodem aan te toonen en men geen gevolgtrekking om-
trent het draagvermogen van dergelijke palen daaruit moest 
maken, aangezien het blok gewicht van 865 . te klein was en 
dit bij  definitieve uitvoering veel grooter  zou moeten zijn. 
Een oordeel wil ik dan ook geenszins uitspreken en verder  een 
afwachtende houding aannemen. 
Amsterdam. . . 

. B 
m te Bergen . n zal zich herinneren, dat er 

langen tij d heel wat te doen is geweest over  het bouwvallig 
huisje met zijn verzakten middeneeuwschen gevel, gelegen 
achter  de mooie, met klimop begroeide kerkruïh e alhier. 
Toen het op 't punt van ineenstorten stond, was het de hier  ge-
vestigde kunstminnaar  Sterken, die, ten einde afbraak te voor-
komen, aan het gemeentebestuur  voorsloeg, het op zijn kosten 
geheel te doen restaureeren. 

t dit aanbod dankbaar  aanvaard werd, spreekt vanzelf, en 
thans heeft de heer  Sterken het gerestaureerde gebouwtje — 
waarbij  de heeren J. G. Veldheer  en de architect s Plate 
van advies dienden ter  beschikking van het gemeentebestuur 
gesteld, ten einde er  het museum in onder  dak te brengen, dat 
veel waardevolle herinneringen uit Bergens' verleden bevat, en 
tot nog toe in het raadhuis was gevestigd. Alg. H.

. 

m T W. . ffi 
t r  der j  tot Bevordering 

der Bouwkunst heeft van de excecuteurs-testamentairs 
der nalatenschap van wijlen den heer  "W. r  de 
mededeeling ontvangen, dat de overledene bij  uiterste 
wilsbeschikking aan de j  tot Bevordering 
der Bouwkunst vermaakt heeft de 17 aandeelen in de 
4°/3 hypothecaire leening der , welke in 
zijn bezit waren. 

t r  heeft namens de j  na-
tuurlij k dankbaar  dit legaat aanvaard, en het meent 
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namens alle leden der j  te spreken, wan-
neer  het een woord van hulde brengt voor  dezen daad 
van den heer , die jaren lang li d der -
pij  was, die haar  steeds een goed hart toedroeg, en die 
nu, als laatste uiting, krachtige steun verleent aan de 
financiën der . 

e heer  W. heeft in B. "Weekblad van 20 Sept. 1913 den 
heer r  terecht geteekend als een beminnelijk, be-
scheiden man, als een architect van den ouden stempel, 
die zijn vak met ernst en liefde beoefende. 

r  dit legaat is de naam "W. r  voor  immer aan 
de j  tot Bevordering der  Bouwkunst ver-
bonden. 

Algemeene Vergadering. e a.s. Algemeene Vergadering is 
finitie f vastgesteld op g 22 r  ten 10 nr e v.m. 
i n het Gebonw der ,  402, A'dam. 

Voorloopige Agenda: 

1. Verkiezing van de Commissie tot het nazien van de -
ning en Verantwoording (zie Alg. . , art. 13). 

2. Verkiezing van de Commissie van f temopneming (zie Alg. 
. , art. 13). 

Bespreking van de voorstellen : 

3. Voorstel van het , gehoord de Commissie van 
Onderwijs, met het oog op de mobilisatie, waardoor  verschil-
lende personen verhinderd zijn aan het examen voor  Uitvoerder 
van Burgerlijk e Bouwwerken (Onderbaas) in 1915 deel te nemen, 
zoodat de kosten per  candidaat zeer  hoog zouden worden, en in 
verband met de omstandigheid, dat aan het verzoek der . om 
verhooging der e door  de g vanwege de 
tijdsomstandigheden geen gevolg kan worden gegeven, het 
Examen voor  Onderbaas in 1915 niet te doen plaats hebben, 
maar  wel de Examens voor  Bouwkundig Opzichter  en voor 
Bouwkundig Teekenaar  in 1915 te laten doorgaan. 

4. Voorstel van het , gehoord de Commissie van 
Onderwijs, in het Programma van Eischen voor  het Examen 
voor  Bouwkundig Opzichter, idem voor  Bouwkundig Teekenaar 
en idem voor  Uitvoerder  voor  Burgerlijke  Bouwwerken (Onder-
baas) aan de bestaande bepalingen omtrent vrijstellin g van vak-
ken bij  het examen toe te voegen de bepaling, dat hij , die het 
desbetreffende examen voorde 2de of 3de maal doet, vrijstellin g 
heeft van elk vak, waarvoor  hij  bij  het vroeger  afgelegd examen 
het waardecijfer  voor  „goed"  vastgesteld (5) heeft behaald. 

5. Voorstel van het , gehoord de Commissie van 
Onderwijs, te besluiten, dat de overgangsbepaling, vermeld in 
art. 16 van het Progamma van Eischen voor  het Examen voor 
Bouwkundig Opzichter, af te nemen in 1915, luidende: e candi-
daat moet de schriftelijk e bewijzen leveren, dat hij  vóór  1 t 
1915 gedurende minstens één jaar  opzicht heeft gehouden", ver-
valt, hierbij  overwegende dat door  de mobilisatie verschillende 
personen verhinderd zijn geworden aan deze overgangsbepaling 
te voldoen. 

n verband hiermede wordt weer  van kracht de oude bepaling, 
luidende : e Candidaat moet de schriftelijk e bewijzen leveren, 
dat hij  gedurende minstens 2 jaar  met vrucht op bouwwerken 
practisch werkzaam is geweest." 
Zoo spoedig de algemeene toestand weer  gunstiger  zal zijn, zal 
nader  overwogen moeten worden of genoemde eisch van 1 jaar 
opzicht te hebben gehouden, in werking zal treden voor  het 
examen, af te nemen in 1916. 
6. Behandeling van de t van Wijzigingen in de Concept-Sta-
tuten en Alg. . t der  Fusie-Commissie, zoodat 
deze kunnen worden de Statuten en Alg. . t voor 
de gereorganiseerde , met de bijbehoorende schif-
ting der  leden, ingediend door  de desbetreffende herzienings 
Commissie, en gepubliceerd in B. Weekblad van 21 Nov. 1914. 

 Alg. Secretaris 
J. . 
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Algemeene Vergadering op g 22 r  ten lO'/ j 
nr e v.m. in het Gebonw der , t 
402, Amsterdam. 
Voorloopige Agenda: 

1. Verkiezing van de Commissie tot het nazien van de -
ning en Verantwoording (zie Alg. . , art. 13). 

2. Verkiezing van de Commissie van Stemopneming (zie Alg. 
. , art. 13). 

Bespreking van de voorstellen: 

3. Voorstel van het , gehoord de Commissie van 
Onderwijs, met het oog op de mobilisatie, waardoor  verschil-
lende personen verhinderd zijn aan het examen voor  Uitvoerder 
van Burgerlijk e Bouwwerken (Onderbaas) in 1915 deel te nemen, 
zoodat de kosten per  candidaat zeer  hoog zouden worden, en in 
verband met de omstandigheid, dat aan het verzoek der . om 
verhooging der e door  de g vanwege de 
tijdsomstandigheden geen gevolg kan worden gegeven, het 
Examen voor  Onderbaas in 1915 niet te doen plaats hebben, 
maar  wel de Examens voor  Bouwkundig Opzichter  en voor 
Bouwkundig Teekenaar  in 1915 te laten doorgaan. 

4. Voorstel van de Commissie van Onderwijs, in het Programma 
van Eischen voor  het Examen voor  Bouwkundig Opzichter, 
idem voor  Bouwkundig Teekenaar  en idem voor  Uitvoerder  voor 
Burgerlijke  Bouwwerken (Onderbaas) aan de bestaande bepa-
lingen omtrent vrijstellin g van vakken bij  het examen toe te 
voegen de bepaling, dat hij , die het desbetreffende examen voor 
de 2de of 3de maal doet, vrijstellin g heeft van elk vak, waarvoor 
hij  bij  het vroeger  afgelegd examen het waardecijfer  voor  „goed" 
vastgesteld (5) heeft behaald. 

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. 

5. Voorstel van het , gehoord de Commissie van 
Onderwijs, te besluiten, dat de overgangsbepaling, vermeld in 
art. 16 van het Progamma van Eischen voor  het Examen voor 
Bouwkundig Opzichter, af te nemen in 1915, luidende: e candi-
daat moet de schriftelijk e bewijzen leveren, dat hij  vóór  1 t 
1915 gedurende minstens één jaar  opzicht heeft gehouden", ver-
valt, hierbij  overwegende dat door  de mobilisatie verschillende 
personen verhinderd zijn geworden aan deze overgangsbepaling 
te voldoen. 

n verband hiermede wordt weer  van kracht de oude bepaling, 
luidende: e Candidaat moet de schriftelijkebewijzen leveren, 
dat hij  gedurende minstens 2 jaar  met vrucht op bouwwerken 
practisch werkzaam is geweest." 
Zoo spoedig de algemeene toestand weer  gunstiger  zal zijn. zal 
nader  overwogen moeten worden of genoemde eisch van 1 jaar 
opzicht te hebben gehouden, in werking zal treden voor  het 
examen, af te nemen in 1916. 

6. Behandeling van de t van Wijzigingen in de Concept-Sta-
tuten en Alg. . t der  Fusie-Commissie, zoodat 
deze kunnen worden de Statuten en Alg. . t voor 
de gereorganiseerde , met de bijbehoorende schif-
ting der  leden, ingediend door  de desbetreffende herzienings 
Commissie, en gepubliceerd in B. Weekblad van 21 Nov. 1914. 

7. g der m n en Tabel. 
 Alg. Secretaris 

J. . 

E G VA N STATUTE N EN . 
. 

t r  brengt in herinnering, dat de Commissie tot 
g van Statuten en Alg. . t hare voor-

stellen gepubliceerd heeft in B. Weekblad van 21 Nov. 1914. 
Overeenkomstig Statuten Art . 29 en Alg. . t Art . 
36, waarin bepaald wordt dat het r  eventueel een 
advies over  de herzienings voorstellen uitbrengt, deelt het -
bestuur  hierbij  mede. dat het zich geheel en tot in alle onderdeelen 
met de voorgestelde wijzigingen vereenigt. 

Waar de voorgestelde wijzigingen, gepubliceerd in B. Weekblad 
van 21 Nov. 1914 verwijzen naar  de Concept-Statuten en Alg. 

. , opgesteld door  de Fusie-Commissie, welke 
den n 13 t 1914 zijn toegezonden, meent, 
het r  den leden een dienst te bewijzen door  hieron-
der  te doen afdrukken de volledige nieuwe Statuten en Alg. 
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. t voor  de j  tot bev. der  Bouwkunst, 
Vakvereeniging van Nederlandsche Architecten, zooals deze 
nu door  de e worden voorgesteld en 
waarmede het r  zich geheel kan vereenigen. 

e nieuwe Statuten en Alg. . t zijn dezelfde als 
de Statuten en Alg. . t der  Fusie-Commissie, ge-
wijzigd volgens het praeadvies van het r  (uitge-
bracht nadat de fusie door  den Bond van Nederl. Architecten 
was verworpen). 
Opdat de leden gemakkelijk kunnen nagaan, dat inderdaad aan 
het principe der  Fusie Statuten en Alg. . t niet is 
getornd, wordt hieronder  achter  elk artikel , het oorspronkelijk 
artikel der  Stat. en A. H.  cursief gedrukt overgenomen, 
wanneer  dit afwijk t van het voorgestelde artikel . 

STATUTE N V A N E J T O T BE-
G . 

G VA N E -
. 

Art . 1. Naam, zetel en doel. 

§1. e Vereeniging draagt den naam : j  tot Bevor-
dering der  Bouwkunst. Vakvereeniging van Nederlandsche 
Architecten. e j  is opgericht in 1842. en is geves-
tigd te Amsterdam, t 402. 
Zi j  stelt zich ten doel: e behartiging van de Vakbelangen van 
den architect en van alles, wat tot bevordering der  bouwkunst 
en de belangen harer  beoefenaars in 't algemeen kan strekken. 

(Fusie-Statuten.) 

§ 1.  Vereeniging is een architecten-vakvereeniging en draagt 
den naam van  tot Bevordering der Bouwkunst, 
Bond van Nederlandsche Architecten". 
Zij  bestaat uit: 

 tot Bevordering der Bouwkunst, opgericht in 
1842, waartoe in 1913 zijn toegetreden de leden van den Bond van 
Nederlandsche Architecten, opgericht in 1908, beide le Amsterdam. 
Zij  is gevestigd te Amsterdam en stelt zich ten doel: 

 behartiging van de vakbelangen van den architect en van alles 
wat tot bevordering der bouwkunst en de belangen harer beoefe-
naars in 'i  algemeen kan strekken.) 
Art . 2. . 

§2. Zij  tracht dit doel te bereiken door: 
1". het vaststellen van goede beginselen en het instellen, ver-
beteren en handhaven van daarop gegronde regelen en gebrui-
ken voor  het architectenberoep, en voor  goede arbeidsverhou-
dingen bij  de uitoefening van het vak; 
2". het bestudeeren van de vraagstukken, die zich op het gebied 
der Bouwkunst en aanverwante beeldende  en tech-
nische Wetenschappen, in den meest uitgebreidenzin, voordoen, 
en het geven van leiding bij  de oplossing en afwikkeling dier 
vraagstukken, door  het verstrekken van inlichtingen en advie-
zen aan bestuurslichamen, het publiek en de vakgenooten; 
3". het houden van vergaderingen. 
4'. het uitgeven of doen uitgeven van een Vakblad, tevens Or-
gaan der  Vereeniging; 
5". het uitgeven of 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; 
7<'. het houden van tentoonstellingen ; 
8'. het uitschrijven van prijsvragen; 
9'. het bevorderen van het onderwijs in de bouwkunst en de op-
leiding in«4echnischen en artistieken zin van vakbeoefenaars; 
10". het samenwerken met andere vereenigingen, die gelijksoor-
tige doeleinden beoogen. 

(Fusie Statuten. Hierin is dit artikel geheel hetzelfde). 

Ar t . 3. Groepsverdeeling. 

§ 3. e Vakvereeniging bestaat uit: 
a. : 
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b. Aspirantleden; 
Bovendien kunnen worden benoemd  en kunnen 
worden toegelaten
§ 4. Als leden kunnen worden aangenomen Nederlandsche 
architecten, die, 't zij  als particulier , 't zij  als ambtenaar,bij  door 
hen geleide werken, den opdrachtgever  vertegenwoordigend, 
zijne belangen behartigen. 
Zi j  mogen geen aannemer, vakpatroon, handelaar, fabrikan t of 
makelaar  zijn. 
Zi j  mogen ook geen lid van of beheerend vennoot zijn in eene 
firma , die als zoodanig optreedt. 
Evenmin mogen zij  optreden als kunstindustrieel, tenzij  de 
wijze waarop en de mate waarin dit geschiedt geacht kan wor-
den nietin strij d te zijn metden aard ende waardigheid van het 
architectenberoep ter  beoordeeling van de Commissie van 
Onderzoek. 
Zi j  mogen geen lid zijn van een andere vakvereeniging van 
Nederlandsche architecten. 
Zi j  moeten den leeftijd van 27 jaar  bereikt hebben en ten minste 
dri e achtereenvolgende jaren hun beroep zelfstandig hebben 
uitgeoefend, waarvan de welgeslaagde uitkomsten aan de hier-
na te noemen Co i missie van Onderzoek moeten zijn gebleken. 

e Commissie heeft tevens te beoordeelen. in hoeverre niet-
hoofdambtenaren toch voldoende zelfstandigen arbeid leveren, 
om toegelaten te worden als lid . 

d kunnen blijven zij, die geen praktij k meer  uitoefenen en 
geen andere maatschappelijke functie of betrekking bekleeden. 
§ 5. Als aspirantleden kunnen worden aangenomen: 
1°. Nederlandsche architecten die den leeftijd van 24 jarenbe-
reikt hebbende, overigens voldoen aan de in § 4 genoemde voor-
waarden, doch nog niet gedurende 3 achtereenvolgende jaren 
hun beroep zelfstandig hebben uitgeoefend. 
2". Zij  die den leeftijd van 24 jaren bereikt hebbende, in parti -
culiere of ambtelijke dienstbetrekking belast zijn met het ont-
werpen en leiden der  uitvoering van bouwwerken onder  hoofd-
leiding van aan den lastgever  verantwoordelijke architecten of 
ambtenaar-architecten, mits zij  zelve en zij,bi j  wien zij  in dienst-
betrekking zijn, niet tevens optreden in eenige kwaliteit , waar-
door  zij  niet als lid der  Vereeniging zouden kunnen worden 
aangenomen. 

e persoonlijke arbeid dezer  aspirantleden moet door  de Com-
missie van Onderzoek van genoegzame waarde worden geacht. 
§ 6. Als Eereleden kunnen in aanmerking komen personen in of 
buiten Nederland woonachtig, die de bouwkunst bevorderen 
of zich jegens de Vereeniging bizonder  verdienstelijk hebben 
gemaakt. 
§7. s kunnen zijn zij, die voor  zich in priv é of als 
besturend of verantwoordelijk hoofd een technisch, kunst-
industrieel of kunstvak uitoefenen of een zoodanig ambt ver-
vullen; ook zij. die zich bewegen op het gebied der  archaelogie 
of van het technisch of kunstonderwijs en die, naar  het oordeel 
van het Bestuur, eene zoodanige positie bekleeden of eene 
functie uitoefenen, dat hun arbeid van beteekenend belang voor 
den architect en zijn kunst of beroep kan geacht worden te zijn. 
Zi j  mogen echter  niet het architectenberoep uitoefenen. 

(Fusie-Statuten. Hierin is dit artikel geheel hetzelfde; alleen 
zijn bij § 4niet opgenomen de bepalingen : „Zij  mogen geen lid zijn 
van een andere Vakvereeniging van Nederl. Architecten"; en: 

 kunnen blijven zij, die, enz.) 

Art . 4. Verkrijgin g en opzegging van het lidmaatschap en 
aanneming en uittredin g van medewerkers. 

§ 8. Zij , die lid of aspirantlid van de Vereeniging willen worden, 
melden zich aan bij  het Bestuur, volgens een daartoe bij  den 
Algemeen Secretaris verkrijgbaa r  formulier . 

t Bestuur  stelt de aanvrage, met de daarbij  bijhoorende be-
scheiden, in handen der  na te noemen Commissie van Onder-
zoek, die haar  onderzoek van den candidaat, volgens de bij  huis-
houdelijk reglement bepaalde wijze instelt, en aan het Bestuur 
adviseert. 

Wanneer  de Commissie, na het resultaat van haar  onderzoek ter 
kennis van het Bestuur  te hebben gebracht, tot aanneming advi-
seert, en het Bestuur  zich daarmede vereenigt, dan wordt het 
lidmaatschap verleend, op de voorwaarden in het huishoudelijk 
reglement omschreven. 
Wanneer  het Bestuur  zich niet met het advies der  Commissie 
vereenigt. dan doet het op de eerstvolgende ledenvergadering 
eene Commissie ad hoe benoemen, die met de Commissie van 
Onderzoek gezamenlijk een nieuw rapport uitbrengt, dat be-
slissend is. 

e Commissie ad hoe bestaat uit 5 leden, waaronder  geen be-
stuursleden mogen zijn. 

n de Commissie van onderzoek tot het niet aannemen van 
den candidaat adviseert en het Bestuur  zich met het advies der 
Commissie vereenigt, dan is de candidaat afgewezen en kan zich 
in hetzelfde of het daaropvolgende vereenigingsjaar  niet op-
nieuw candidaat stellen. 

n het Bestuur  zich niet kan vereenigen met het afwijzend 
advies der  Commissie, dan wordt in de eerstvolgende ledenver-
gadering eene Commissie ad hoe benoemd als boven omschre-
ven, die met de Commissie van Onderzoek een nieuw rapport 
uitbrengt, dat beslissend is. 

§9. Eereleden kunnen worden benoemd door  de Algemeene 
Vergadering op voorstel van het Bestuur  of van 25 leden. 

§10. s worden voorgesteld door  twee leden aan 
het Bestuur, dat naam en kwaliteit van candidaten en voorstel-
lers, ter  kennis van de leden brengt. 
Op de eerstvolgende ledenvergadering worden de betrokkenen 
geballoteerd. Voor  aanneming zijn ten minste */j  van het aantal 
uitgebrachte geldige stemmen vereischt. 

§ 11. t lidmaatschap eindigt, behalve wanneer  dat geschiedt in 
de gevallen als in § 12 bedoeld, door  opzegging, welke vóór den 
lsten r  van elk jaar  bij  aangeteekend schrijven aan het 
Bestuur  moet geschieden, bij  gebreke waarvan hetlidmaatschap 
voor  het volgende jaar  doorgaat. 

, die als zoodanig wenschen te bedanken, moeten 
daarvan eveneens vóór den lsten r  van elk jaar  bij 
aangeteekend schrijven aan het bestuur  kennis geven. 

(Fusie Statuten. Hierin is dit artikel geheel hetzelfde: alleen zijn 
in de 1ste alinea van § 8 niet opgenomen de woorden : bij den Alge-
meen Secretaris.) 

Art . 5. Verlies van het lidmaatschap en royement van 
medewerkers. 

S 12. Wanneer  een lid of aspirantlid zich schuldij  maakt aan 
handelingen in strij d met de waardigheid van den architecten-
stand of met de regelen door  de Vereeniging voor  de leden bin-
dend verklaard, kan het als lid worden geschorst of van het lid-
maatschap van de Vereeniging vervallen worden verklaard. 
Wanneer  een lid van meening is, dat er  termen aanwezig zijn 
om iemand als lid te schorsen of van het lidmaatschap van de 
vereeniging vervallen te verklaren, dan kan hij  schriftelijk , on-
der duidelijk e vermelding der  feiten, dit ter  kennis van het be-
stuur  brengen. 

e schriftelijk e mededeeling wordt door  het bestuur  aan de 
Commissie van Onderzoek gezonden. 
s deze Commissie van oordeel, dat het aangevoerde grondige 

redenen bevat, om schorsing of vervallen-verklarin g van het lid-
maatschap van de vereeniging voor  te stellen, dan zendt zij  bij 
aangeteekenden brief een afschrift, met weglating der  onder-
teekening, van wat aangevoerd is tegen het lid, wiens schorsing 
of vervallen-verklarin g beoogd wordt. Bij  dezen brief wordt 
eene uitnoodiging aan het lid gevoegd om op een door  de Com-
missie bepaalden datum door  haar  te worden gehoord. 
Verschijnt het lid op dien datum niet. wordt zulk een brief niet 
binnen 14 dagen beantwoord, acht de Commissie het mondeling 
of schriftelij k ter  rechtvaardiging aangevoerde onbevredigend 
en meent zij  schorsing of vervallen-verklarin g van het lidmaat-
schap te moeten voorstellen, dan zendt zij  dit voorstel aan het 

bestuur, hetwelk in zijn eerstvolgende vergadering daaromtrent 
beslist.Besluit het bestuur, het lid te schorsen of hem van zijn lid-
maatschap vervallen te verklaren, dan wordt hem van dit be-
sluit bij  aangeteekenden brief door  het bestuur  kennis gegeven. 
Bij  ziekte of afwezigheid van het lid worden de hierboven ge-
noemde maatregelen buiten werkinggesteld totdat hij  hersteld 
of teruggekeerd is. 
n het k t van de vakvereeniging wordt 

nader  omschreven, wanneer, afgescheiden van de in alinea 1 
dezer  § bedoelde gevallen, de omstandigheden aanwezig geacht 
worden te zijn, wanneer  schorsing of vervallen-verklarin g van 
het lidmaatschap moet volgen, of wanneer  een medewerker  zal 
worden geroyeerd. 

(Fusie Statuten. Hierin is dit artikel geheel hetzelfde; alleen is 
er niet in opgenomen de mogelijkheid om als lid te worden ge-
schorst). 

Art . 6. Overschrijving . 

§ 13. Een lid. wiens werkkrin g zich zoodanig wijzigt , dat hij . naar 
het oordeel van het Bestuur, niet meer  voldoet aan de voorwaar-
den in § 5 genoemd, zal worden overgeschreven als aspirantlid 
of medewerker. 

t verzoek daartoe kan van den betrokkene zelf uitgaan of het 
Bestuur  kan daartoe het initiatie f nemen; in beide gevallen 
vraagt het aan de Commissie van Onderzoek om advies, omtrent 
de categorie waarin de betrokkene behoort overgeschreven te 
worden. Vereenigt het Bestuur  zich met dit advies, dan geeft het 
hem van den uitslag daarvan kennis. 
Vereenigt het Bestuur  zich niet met dit advies of neemt de be-
trokkene geen genoegen met de overschrijving, dan wordt op de 
eerstvolgende vergadering eene Commissie ad hoe, als in § 8 is 
bedoeld, benoemd, welker  uitspraak bindend zal zijn. 

n de betrokkene zich ook niet bij  die uitspraak neerleggen, 
dan is hij  van het lidmaatschap vervallen verklaard. 

§ 14. Zoodra een aspirantlid, genoemd in § 5 sub 1", den 27-jari-
gen leeftijd bereikt en dan tevens gedurende 3 achtereenvol-
gende jaren zelfstandig zijn vak heeft uitgeoefend, is hij  van zelf 
candidaat voor  het lidmaatschap en wordl als zoodanig weder 
onderworpen aan het onderzoek der  desbetreffende Commissie, 
tenzij  de betrokkene aspirantlid wenscht te blijven. 

n hij  genoemden leeftijd bereikt, doch nog niet gedurende 
3 achtereenvolgende jaren zelfstandig zijn beroep heeft uitge-
oefend, heeft dat onderzoek plaats nadat ook die voorwaarde 
is vervuld. 

n een aspirantlid, genoemd in § 6 sub 2". lid wenscht te wor-
den, geeft hij  daarvan kennis aan het Bestuur  en wordt opnieuw 
aan het onderzoek derdesbetreffende Commissie onderworpen. 

S 15. n een medewerker  opgenomen wenscht te worden in 
de groep van leden of aspirantleden, moet hij  de formaliteiten 
vervullen voor  elk niet-lid voorgeschreven. 

(Fusie Statuten. Hierin is dit artikel geheel hetzelfde.). 

Art . 7. n en verplichtingen der  leden en medewer-
kers. 

§ 16. e leden zijn bevoegd tot het uitoefenen van stemrecht, het 
zittin g hebben in het Bestuur  en de verschillende Commissien, 
zij  hebben toegang tot de vergaderingen, de tentoonstellingen, 
de bibliotheek en de excursiën. 

e eereleden hebben dezelfde rechten als de leden, met uitzon-
dering der  bevoegdheid in het Bestuur  zitting te hebben en van 
het stemrecht. 
Wanneer  een Eerelid tegelijkertij d lid wenscht te zijn, moet hij 
voldoen aan de voorwaarden van het lidmaatschap, genoemd in 
art . 4 der  Statuten, zoodat hij  dezelfde rechten en verplichtingen 
krijg t als de leden. 

e aspiranlleden hebben dezelfde rechten als de leden, met uit-
zondering van het stemrecht en de bevoegdheid inliet Bestuur 
en de Commissie van Onderzoek, van Financiën en voor  de Sta-
tuten- en g zitting te hebben. 
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e medewerkers hebben recht van toegang tot de algemeene 
vergaderingen, de bibliotheek, de tentoonstellingen, voor  zoover 
deze niet op de gewone ledenvergaderingen gehouden worden, 
en de excursiën. 
All e leden, aspirantleden en medewerkers ontvangen de perio-
dieken en andere uitgaven der  Vereeniging, zooals bij  huishou-
delijk reglement nader  is bepaald. 
Alléén leden hebben het recht achter  hunne naam de letters . 
B. V. A. te voegen. 

§ 17. All e leden en aspirantleden zijn door  het aanvaarden van 
het lidmaatschap verplicht de bepalingen van de statuten en het 
huishoudelijk reglement na te leven en zijn gehouden zich te 
gedragen naar  de regelingen, die door  de vergaderingen vastge-
steld en door  een referendum voor  de leden bindend verklaard 
zijn. 

(Fusie Statuten. Hierin is dit artikel hetzelfde; de 3de alinea 
heeft een andere redactie, die echter vrijwel hetzelfde beteekent; 
zij luidt:.. Wanneer een  wordt benoemd, blijft  hij de rech-
ten en verplichtingen als lid. voor zoover daarvan niet door statu-
ten of reglemenien vrijgesteld, behouden. 
Verder is in de 5de alinea niet vermeld (verzuimd?) dat de
werkers recht van toegang hebben tot de bibli Aheek. 

 de laatste alinea zijn de initialen niet  B. V. A. maar B.N.A.) 

Art . 8. Cont r ibu t iën . 

§ 18. e contributi e der  leden en aspirantleden bedraagt ƒ 20. 
per  jaar, eventueel vermeerderd met een telken jare door  de 
Algemeene vergadering vast te stellen noordelijken omslag, be-
rekend naar  de beroepsinkomsten. 
Eereleden betalen geen contributie. 

s betalen eene jaarlijksch e contributi e van ƒ15.—. 

(Fusie Statuten. Hierin is dit artikel hetzelfde; alleen de eerste 
zin luidt;  contributie der leden en aspirant-leden bedraagt 
f 15.— per jaar, vermeerderd, enz.) 

Art . 9. Bestuur. 

§ 19. t bestuur  der  Vakvereeniging bestaat uit: een Voorzitter , 
en vij f leden zonder  bepaalde functies. 

n eener  firma , bloed- of aanverwanten tot in den derden 
graad, mogen niet tegelijkertij d in het Bestuur  zitting hebben. 

e Voorzitter  of Onder-Voorzitter  moeten te Amsterdam wonen 
of daar  een domicilie hebben. 
n totaal mogen niet meer  dan dri e leden van het Bestuur  in 

Amsterdam wonen of daar  een domicilie hebben en van de ove-
rige Bestuursleden mogen er  niet meer  dan twee in éénzelfde 
gemeente wonen. 
Niet meer  dan twee Bestuursleden mogen eene ambtelijke func-
tie bekleeden. 

§ 20. e functies van Voorzitter  en Onder-Voorzitter  zijn onver-
eenigbaar  met het zetelen in het Bestuur  van eene Bouwkundige 
Vereeniging en kunnen niet door  een ambtenaar-architect be-
kleed worden 

§ 21. t bestuur  zetelt te Amsterdam en vertegenwoordigt de 
Vereeniging in en buiten rechten, heeft de dagelijksche leiding 
van zaken en het beheer  over  de geldmiddelen en verdere 
eigendommen der  Vereeniging. 

§22. Benoeming, aftreding en bevoegdheid van het Bestuur 
worden geregeld bij  huishoudelijk reglement. 
(Fusie Statuten. Hierin verschilt dit artikel van het nieuwe, in 
zooverre dat in het eerste wordt gesproken van een Secretaris en 
een  de voorgestelde nieuwe Statuten zijn de 
functiën van Bestuurs-Secretaris en Be.
vervallen, overeenkomstig het prae-advies van het Hoofdbestuur. 

 de  luidt §20:  functies van Voorzitter en 
Secretaris zijn onvereenigbaar. enz.") 
Art . 10. Algemeen Secretaris en beambten. 
§23. t Bestuur  wordt bijgestaan door  een Algemeen Secre-
taris, een redacteur  en, zoo noodig. door  een of meer  beambten. 

e functie van Algemeen Secretaris is vereenigbaar  met het lid-
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maatschap der  Vereeniging; zijne functie kan ook met die van 
redacteur  vereenigd worden e Algemeen Secretaris moet wo-
nen te Amsterdam, of aldaar  een domicilie hebben. 
Benoeming, ontslag, salaris, instructies, enz. voor  den Algemeen 
Secretaris, den redacteur  en de beambten, worden nader  bij 
huishoudelijk reglement geregeld. 

(Fusie-Statuten. Hierin is dit artikel hetzelfde; alleen wordt er 
niet gesproken van Algemeen Secretaris maar van Ambtelijk Sec-
retaris. 
Aan de 2de alinea is toegevoegd :  functies van Secretaris en 
Ambtelijk Secretaris of redacteur zijn onvereenigbaar", terwijl 
niet is opgenomen de bepaling, dat de Alg. Secretaris moet wonen 
ts Amsterdam of aldaar een domicilie moet hebben.) 

Ar t . 11. Plaatselijke Commiss iën. 
§ 24. e leden en aspirantleden der  Vereeniging, welke in een-
zelfde gemeente wonen, vormen een plaatselijke Commissie, 
welke in de eerste plaats is aangewezen, het Bestuur  voor  te 
lichten en terzijd e te staan bij  het optreden in' t openbaar  voor 
plaatselijke aangelegenheden. 

e leden en aspirantleden, welke in verschillende gemeenten 
wonen, kunnen gezamenlijk eene plaatselijke Commissie vor-
men, welke zetelt in de grootste der  aangesloten gemeenten. 

e regeling dezer  aangelegenheid geschiedt door  het Bestuur 
in overleg met de betrokken plaatselijke Commissiën. 

e algemeene verplichtingen en rechten dezer  Commissie tegen-
over  de Vereeniging en haar  onkosten, worden bij  huishoudelijk 
reglement geregeld. 

e regeling der  werkzaamheden van de Commissie wordt door 
haarzelve bepaald, doch mag niet in strij d zijn met de statuten 
of het huishoudelijk reglement der  Vereeniging en moet door 
het Bestuur  zijn goedgekeurd om geldig te zijn. 

(Fusie Statuten. Hierin is dit artikel geheel hetzelfde.) 

Art . 12. Commiss iën. 
§25. e Commissie van Onderzoek bestaat uit vij f leden van de 
Vereeniging, die den leeftijd van 35 jaren bereikt hebben. e 
aftredenden worden ieder  jaar  door  de Algemeene Vergadering 
gekozen uit een door  het Bestuur  opgemaakte groslijst, bevat-
tende een dubbel zoo groot aantal namen als dat der  te kiezen 
leden. 
Wanneer eene plaatselijke Commissie of ten minste tien leden 
een lid schriftelij k aan het Bestuur  voor  deze groslijst aanwijzen, 
dan moet de naam van dat lid aan deze lijst worden toegevoegd. 
n deze Commissie kunnen Bestuursleden van de Vereeniging 

geen zitting hebben. Niet meer  dan twee leden dezer  Commissie 
mogen in ééne gemeente wonen. 

n een candidaat-lid het a van Bouwkundig -
nieur  bezit, dan zullen alleen de dri e achtereenvolgende jaren 
praktij k ter  beoordeeling van de Commissie van Onderzoek 
vallen. 
Behalve de bij  § 24 genoemde Commissie, worden nog als vaste 
Commissiën ingesteld: 
a. de Commissie van Onderzoek; 
6. de Commissie voor  de Financiën; 
c. de Commissie van e ; 
d. de Commissie voor  de Onderwij  sbelangen; 
e. de Commissie van Geschillen, tusschen leden en hunne werk-

gevers en werknemers; 
ƒ. de Commissie voor  de Bibliotheek en de verzamelingen; 
en als periodieke Commissiën : 
de Commissie voor  stemopneming bij  de verkiezing van Be-
stuursleden ; 
de Commissie voor  het nazien der g en Verantwoording 
van het Bestuur; 
de Commissie voor  de herziening der  Statuten en . 

e verkiezing, aftreding, werkzaamheden en bevoegdheden 
van deze Commissiën worden nader  bij  huishoudelijk regle-
ment vastgesteld. 

(Fusie Statuten. Hierin is dit artikel geheel hetzelfde; alleen is 

de Commissie van Onderzoek geplaatst in een apart artikel, en 
is niet hierin, maar in Alg. Huish.  art. 7§33. opgenomen de 
bepaling, betreffende de Candidaat-leden die het  voor 

 bezitten.) 

Art . 13. Vergaderingen. 

§ 26. r  jaar  zullen minstens 5 gewone vergaderingen en één 
algemeene vergadering door  de Vereeniging worden gehouden. 

e algemeene vergadering zal in i te Amsterdam gehouden 
worden. 

e plaats der  gewone vergaderingen wordt door  het Bestuur 
bepaald, met dien verstande, dat die plaats niet buiten Neder-
land en met gepaste afwisseling zal worden gekozen. 

§ 27. t Bestuur  heeft de bevoegdheid buitengewone vergade-
ringen te beleggen. Op voorstel van 20 leden is het Bestuur  ver-
plicht eveneens eene buitengewone vergadering uit te schrijven. 
n dit voorstel moet het doel der  vergadering omschreven zijn. 

Aan zulk een voorstel geeft het Bestuur  binnen dri e weken ge-
volg. 

§28. e vergaderingen zijn in het algemeen niet openbaar, be-
halve een door  het Bestuur  te bepalen gedeelte van de alge-
meene vergadering. 
Op verzoek van den Voorzitter  of van vij f aanwezige leden kan 
in openbare zitting vergaderd worden. 

§ 29. n de algemeene vergadering brengt het Bestuur  verslag 
uit omtrent hetgeen door  de Vereeniging in het afgeloopen jaar 
is verricht en omtrent den financieelen toestand. 
n deze vergadering wordt de begrooting voor  het volgende jaar 

behandeld, vinden de verkiezingen voor  Bestuurs- en Commis-
sieleden plaats en brengt de in een vorige vergadering benoemde 
Commissie tot nazien van de rekening en verantwoording van 
het Bestuur  verslag uit. 

(Fusie Statuten. Hierin is dit artikel geheel hetzelfde.) 

Art . 14. Besluiten, stemmingen en referendum. 

§ 30. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid 
van de uitgebrachte geldige stemmen; blanco stemmen worden 
als ongeldig beschouwd. 
Stemmen over  personen geschiedt met gesloten briefjes, die over 
zaken mondeling. 
Bij  staking van stemmen wordt een tweede vrij e stemming ge-
houden. Bij  herhaalde staking van stemmen over  personen be-
slist het lot, bij  die over  zaken is het voorstel verworpen. 
Besluiten omtrent beroepsaangelegenheden, die voor  de leden 
bindend worden verklaard, moeten, om geldig te zijn, door  een 
referendum worden bekrachtigd. 

(Fusie Statuten. Hierin is dit artikel geheel hetzelfde). 

Art . 15. Prijsvragen. 

§ 31. Jaarlijk s worden één of meer  prijsvragen uitgeschreven, 
volgens de bepalingen van het huishoudelijk reglement. 

(Fusie Statuten. Hierin is dit artikel geheel hetzelfde). 

Art . 16. Periodieken en werken door  de Vereeniging uit te 
geven. 

§ 32. e vaste periodieken en uitgaven der  Vereeniging zijn: 
a. een vakblad: Orgaan der  Vereeniging, te scheiden in een 
officieel en een redactioneel gedeelte, met afzonderlijke bijlage, 
bevattende uitsluitend de verslagen der  vergaderingen en ver-
der  die officieele stukken, welke door  het Bestuur  hiervoor  wor-
den aangewezen. 
6. een geïllustreerd tijdschrift , 
c. een jaarboekje. 

e strekking, inhoud en de wijze van uitgave worden geregeld 
bij k . 

(Fusie Statuten. Hierin is dit artikel hetzelfde; alleen zonder 
de toevoeging: ..te scheiden in een officieel en een redactioneel ge-
deelte met, enz.") 

Art . 17. Tentoonstellingen. 

§ 33. r  jaar  wordt ten minste één tentoonstelling van bouw-
kunstigen of bouwkundigen aard gehouden. 
Overigens zullen op de Vergaderingen zooveel mogelijk tentoon-
stellingen van het persoonlijk werk der  leden gehouden worden. 

(Fusie Statuten. Hierin is dit artikel geheel hetzelfde). 

Art . 18. Bibliotheek en verzamelingen. 

§ 34. Voor  de aanvulling en instandhouding der  Bibliotheek en 
de verzameling van bouwkundige voorwerpen zal een jaarlijk s 
bij  de begrooting vast te stellen bedrag, ter  beschikking van het 
Bestuur  gesteld worden. 

t beheer  van Bibliotheek en verzameling is opgedragen aan 
het Bestuur, dat daartoe wordt bijgestaan door  de bibliotheek-
commissie, en wordt bij  huishoudelijk reglement geregeld. 

(Fusie Statuten. Hierin is dit artikel geheel hetzelfde). 

Art . 19. Vereenigingsjaar. 

§ 35. t Vereenigingsjaar  begint den lsten i en eindigt den 
30sten April . 

(Fusie Statuten. Hierin slaat respectievelijk 1 Januari en 31
cember.) 
Art . 20. Statutenwijziging en herziezing. 

§ 36 Om de 5 jaar  heeft eene herziening der  Statuten plaats. 
Voorstellen tot tusschentijdsche Statuten-wijziging worden of 
door  het Bestuur  of door  ten minste 25 gewone leden schriftelij k 
en van eene toelichting voorzien, ingediend. Wanneer  zij  niet 
van het Bestuur  uitgaan, moeten zij  minstens twee maanden 
vóór hunne behandeling ter  vergadering, bij  het Bestuur  zijn in-
gekomen. 

e voorstellen tot Statuten wijziging worden met de toelichting 
zoo spoedig mogelijk in handen gesteld van de te benoemen 
Commissie tot Statuten-herziening en eene maand vóór de alge-
meene vergadering, waarop zij  zullen worden besproken, in het 
orgaan der  Vereeniging worden gepubliceerd. 
Ook het rapport der  Commissie met eventueel een advies 
en nadere voorstellen van het Bestuur, worden zoo spoedig mo-
gelijk, maar  in ieder  geval een week vóór de algemeene vergade-
ring, op dezelfde wijze bekend gemaakt. 
Bij  de beraadslagingen over  deze voorgestelde veranderingen 
kunnen nadere wijzigingen, die met de reeds aangekondigde in 
verband staan, worden voorgesteld, welke alsdan onmiddellij k 
onderwerp van beraadslaging uitmaken. 
Bij  verschil van meening. of er  al dan niet zoodanig verband be-
staat, beslist de vergadering bij  meertferheid van stemmen. 

e voorgestelde veranderingen moeten met tenminste 2':ider 
uitgebrachte geldige stemmen zijn goedgekeurd, waarbij  blanco 
stemmen als ongeldig worden beschouwd, en moeten, om geldig 
te zijn. door  een referendum worden bekrachtigd. 
(Fusie Statuten Hierin is dit artikel geheel hetzelfde). 
Art . 21 Ontbinding . 

§ 37. e Vereeniging kan niet ontbonden worden, dan na een 
besluit van eene met dat doel belegde algemeene vergadering. 
Op het voorstel tot ontbinding is het vorig artikel toepasselijk, 
met dien verstande, dat een in handen stellen van de Commissie 
tot Statuten-herziening onnoodig. een advies van het Bestuur  en 
eene meerderheid van r van het aantal uitgebrachte stemmen 
daarentegen verplichtend zijn. 
Wanneer  tot ontbinding besloten is. wordt bij  gewone meerder-
heid omtrent de bezittingen der  Vereeniging een besluit geno-
men, met inachtneming van art. 1702 Burgerlij k Wetboek. n ge-
val van ontbinding der  Vereeniging kunnen de bezittingen ver-
deeld worden onder  de leden. 

(Fusie Statuten Hierin is dit artikel geheel hetzelfde). 

Art . 22. g der  Statuten. 

§ 39. e Statuten treden in werking op 1 i 1914. 

(Fusie Statuten. Hierin was bij dit artikel de datum opengelaten.) 
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Art . 23. Overgangsbepalingen. 

§ 39. e Buitengewone , die in het bezit zijn van het -
ma voor  Bouwkundig Opzichter, ingesteld door de j 
van het diploma voor  Bouwkundig Teekenaar, ingesteld door 
de , of van het diploma voor  Uitvoerder  van Bur-
gerlijk e Bouwwerken (Onderbaas), ingesteld door de -
schappij, die onafgebroken lid der j  zijn geweest en 
met 1 i 1915 zich abonneeren op de periodieken, kunnen wan-
neer  zij  onafgebroken geabonneerd blijven, tot hun 30ste jaar  de 
periodieken verkrijgen tegen een verminderden prijs , vastge-
steld in het Alg. . , Art . 11. 

e e leden, in 1912overgebracht bij  de groep -
teurs, die een bijdrage van vij f gulden betalen, wordenmet 1 i 
1915 overgebracht naar de abonnés, blij  ven vij f gulden bijdragen 
en ontvangen daarvoor de afleveringen) van het Tijdschrift , 
door  het Bestuur  daartoe aangewezen. 

§ 40. e huidige . Buitenlandsche Architect-
, Buitengewone n en Buitenlandsche Buitengewone 
, zullen, aangezien het Vereenigingsjaar  volgens deze 

nieuwe Statuten begint den lsten , voor  het tijdvak van 
1 Januari 1915-1 i 1915 een contributi e betalen gelijk aan een 
derde der  bestaande desbetreffende contributie. Evenzoo zullen 
de abonnés op de periodieken voor dit tijdvak een derde van 
het bestaande abonnement betalen. 

S 41. Bij  de inwerkingtredin g van deze Statuten en Algemeen 
k , vastgesteld ter  Algemeene Vergade-

rin g op 22 r 1914, treedt het tegenwoordig -
stuur, zijnde niet uitsluitend gekozen door de nieuwe groep 
leden, collectief af, maar het blijf t in functie tot het nieuw be-
noemde Bestuur  is geïnstalleerd. 

Aldus vastgesteld op de Algemeene Vergadering der -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst van 18 September  1908 
en herzien in de Algemeene Vergaderingen van genoemde -
schappij  op 8 Februari 1911, 20 September  1912 en 22 r 
1914. 

t Bestuur  der j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst, Vakvereeniging van Nederlandsche Architecten 

(volgen de namen). 
(Fnsie Statnten  overgangsbepalingen hierin luiden : 
§ 39. ..Nadat deze Statuten zullen zijn aangenomen door de
schappij tot bevordering der Bouwkunsten den Bond van Neder-
landsche Architecten, zal. vóórdat de definitieve fusie plaats 
vindt, eene Commissie van Onderzoek worden benoemd, bestaande 
uit 7 leden, waarvan door elk der Vereenigingen 3 leden worden 
gekozen, terwijl het zevende lid door de 6 gekozenen zal worden 
aangewezen. 

 Commissie benoemt uit haar midden een Voorzitter. 
Wanneer bij twee vrije stemmingen voor de keuze van den Voor-
zitter de stemmen staken zal het lot beslissen. 

 deze Commissie van Onderzoek mogen geen zitting hebben, 
leden die dan leeftijd van 35 jaar nog niet bereikt hebben. 

 Commissie zal de schifting de tegenwoordige leden van 
beide vereenigingen in leden, aspirantleden en medewerkers 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 vereenigingen, welke eerst daarna al of niet het 
definitieve besluit tot fusie zullen nemen. 
Aan de bovenbedoelde ledenlijst zal door da besturen der beide 
vereenigingen worden toegevoegd een staat van baten en lasten 
der vereenigingen, op het oogenblik der eventueele fusie.") 

N T 
VA N E J TOT -

G . 
G VA N E -

. 
A r t i . Verkrijgin g en opzegging van het lidmaatschap en 
aanneming en uittredin g van medewerkers. 
§ 1. , die lid of aspirantlid der  Vereeniging wenscht te wor-
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den, moet het in § 8 der  Statuten vermelde formulier  invullen en 
bij  het bestuur  inzenden. 
Bij  dit formulier  moeten worden gevoegd schriftelijk e inlichtin -
gen omtrent opleiding, bouwkundige loopbaan, uitgevoerde wer-
ken van den candidaat, benevens eigenhandige teekeningen en 
zoo mogelijk fotografieën als anderszins van vorenbedoelde 
werken, in voldoenden getale, om de Commissie van Onderzoek 
tot een oordeel over  de kwaliteiten van den candidaat in staat te 
stellen. 

S 2. fndien na gehouden onderzoek de candidaat tot lid is aange-
nomen, wordt hem daarvan kennis gegeven door het bestuur, 
onder  terugzending van de door  hem overgelegde bescheiden, 
uitgezonderd het bovengenoemde formulier . 
Bij  die kennisgeving worden gevoegd exemplaren van de Statu-
ten, het Algemeen k t met de daarbij  be-
hoorende sub-reglementen en bijlagen, de ledenlijst, honora-
riumtabel , bibliotheekcatalogus en eventueel verdere beschei-
den de organisatie der  Vereeniging betreffende, benevens een 
formulier  voor  de aanvaarding van het lidmaatschap, hetwelk 
door het lid onderteekend en bij  het bestuur  ingezonden moet 
worden. 

t formulier  blijf t in het archief der  Vereeniging, ook al mocht 
het lidmaatschap van den betrokkene op eenigerlei wijze eindi-
gen, waarvan dan op het formulier  de desbetreffende aanteeke-
ning wordt gemaakt. 

S3. n de candidaat niet als lid wordt aangenomen, wordt 
hem hiervan eveneens kennis gegeven door het bestuur, onder 
terugzending van alle door hem ingezonden bescheiden, met 
inbegrip van het aanvrage-formulier. 

§ 4. Voor  toelating als medewerker  moet een door  den candidaat 
ingevuld en door  hem en twee leden-voorstellers onderteekend 
formulier  bij  het bestuur  worden ingezonden, dat daarna, inge-
volge § 10 der  Statuten, naam en kwaliteit van candidaat en 
voorstellers, vertrouwelijk den leden ter  kennis brengt en de 
ballotage van den candidaat in de eerstvolgende ledenverga-
dering aan de orde stelt. 
§ 5. n de candidaat als medewerker  wordt aangenomen, 
ontvangt hij  daarvan eene kennisgeving vau het Bestuur, waar-
aan worden toegevoegd dezelfde bescheiden als die den leden 
bij  de aanvaarding van het lidmaatschap worden toegezonden, 
uitgezonderd het formulier  daarbij  genoemd, terwij l den voor-
stellers kennis wordt gegeven van de toelating van den candi-
daat. 

§6. n de candidaat niet als medewerker  wordt aangeno-
men, wordt den voorstellers daarvan eveneens kennis gegeven. 

§ 7. t bedanken voor het lidmaatschap of als medewerker  ge-
schiedt als in art. 4, § 11 der  Statuten is bepaald. 

(Fusie Alg. . . Hierin is dit artikel geheel hetzelfde; alleen 
in § 6 staat:. . . . wordt hem en den voorstellers, enz.) 

Art . 2. Verlies van het lidmaatschap en royement van 
medewerkers. 

§ 8. Behalve in de gevallen, voortvloeiende uit het bepaalde bij 
art. 5, § 12. alinea 1 der  Statuten, zal vervallen-verklarin g van 
het lidmaatschap kunnen volgen, als het lid niet op.den gestel-
den tij d en na tweemaal, met tusschenpoozen van een maand, 
aangemaand te zijn de contributi e heeft voldaan, behalve wan-
neer  zijn nalatigheid onafhankelijk van zijn wil mocht zijn ge-
weest. 
n dit geval kan echter  het lid door  onmiddellijk e aanzuivering 

van het achterstallige zijne vervallen-verklarin g voorkomen. 
§ 9 , die niet op den gestelden tij d en na tweemaal, 
met tusschenpoozen van een maand, aangemaand te zijn, de 
door hen verschuldigde contributië n hebben voldaan, zullen 
worden geroyeerd, behalve wanneer de nalatigheid onafhanke-
lij k van hun wil mocht zijn geweest, in welk geval door  onmid-
dellijk e aanzuivering van het achterstallige, het royement kan 
worden voorkomen. 

(Fnsie Alg. . l Hierin is dit artikel geheel hetzelfde.) 

Art . 3. Contributie . 

§ 10. e contributiën , bij  § 18 der  Statuten vastgesteld, zijn voor 
het geheele vereenigingsjaar  verschuldigd, onverschillig wan-
neer het bedanken voor het lidmaatschap of als medewerker  in 
den loop van het jaar  plaats heeft. 
Zij , die tusschentijds als lid , aspirantlid of medewerker  toetre-
den, betalen voor den termijn , vallende tusschen den datum 
van toetreden en den eerstvolgenden betalingstermijn een con-
tributie , die aan dezen termij n evenredig is. 

§ 11. e vaste contributiën van leden en aspirantleden en die 
der  medewerkers moeten op eene door het gedelegeerd lid der 
Commissie voor  de financiën onderteekende kwitanti e worden 
voldaan, met dien verstande, dat die der  leden en adspirant-
leden in één termij n vóór den 15den Juli en die der  mede-
werkers in twee gelijke termijnen, telkens vóór den 15den 
Juli en den 15denJanuari van het loopende jaar  moeten worden 
voldaan 

§ 12. e inning der  bedragen van den hoofdelijken omslag zal 
geschieden door een door het Bestuur  daartoe aan te wijzen ac-
countant, die de desbetreffende kwitanties onderteekent. e 
bedragen zullen telkens voor de helft vóór den 15d en Juli en 
vóór den 15d en Januari moeten worden voldaan. 
Voor de vaststelling der  bedragen zijn de leden verplicht het 
biljet der  belasting op bedrijfs- en andere inkomsten van het 
jaar  voorafgaande aan dat. waarvoor de contributi e geldt, aan 
den accountant op diens eerste aanvrage toe te zenden, die ver-
plicht is daaromtrent de stipste geheimhouding in acht te ne-
men, en telken half jare slechts het totaal bedrag der  door  hem 
geïnde contributiën . aan den penningmeester  en de Commissie 
voor  de financiën afdraagt, met eene door  hem onderteekende 
verklarin g omtrent de hoegrootheid van het geïnde bedrag en 
de namen der  leden, die eventueel in gebreke bleven hunne 
contributi e te voldoen. 

§ 13. n in den loop van het vereenigingsjaar  overschrijving 
van leden of aspirantleden in een der  categorieën van mede-
werkers of het omgekeerde plaats heeft, dan wordt voor  den 
betrokkene de contributie, van de categorie, waarin hij  werd 
overgeschreven van kracht, met dien verstande, dat zij  intreedt 
voor  het halfjaar  volgende op dat, waarin de overschrijving 
plaats had. 

t de betrokkene als lid of als aspirantlid reeds de volle vaste 
jaarcontributi e betaald, en heeft de overschrijving als mede-
werker  in het eerste halfjaar  plaats, dan wordt bij  de beschik-
king over  den tweeden halfjaarlijkschen termij n de helft van 
gezegde vaste contributi e op het verschuldigde in mindering 
gebracht. 

(Fusie Alg . . . Hierin is dit artikel hetzelfde ; alleen de 
alinea van § 10 luidt anders, namelijk : „Zij,  die echter na den 
Juli  als lid, aspirantlid of medewerker toetreden, betalen slechts 
de voor het tweede halfjaar verschuldigde contributie." 

 § 11 staat: . . . . op eene door den penningmeester en een lid 
der Commissie voor de financiën onderteekende, enz.) 

Art . 4. Verkiezing, aftreding, bevoegdheid en verplichtin g 
van het Bestuur. 

§ 14. Verkiezing.  verkiezing van Bestuursleden geschiedt bij 
geheime stemming door de leden der  Vereeniging. na candi-
daatstelling. 
Eene vergadering der  Plaatselijke Commissie voor  dat doel bij -
eengeroepen of tien leden der  Vereeniging, kunnen voor  elk der 
te vervullen plaatsen in het Bestuur  een candidaat aanwijzen. 

t tijdsti p der  verkiezing wordt vastgesteld door het Bestuur 
en ten minste twee maanden daarvóór bekend gemaakt in het 
Orgaan der  Vereeniging. 

e namen der  candidaatgestelden worden opgenomen in het. na 
het eindigen van den termij n voor  de candidaatstelling bepaald, 
eerst verschijnend nummer van het Orgaan der  Vereeniging. 

e namen der  candidaatgestelden. die binnen een week na deze 
publicatie niet schriftelij k aan het Bestuur  hebben te kennen ge-
geven, dat zij  geen candidaat wenschen te zijn. worden opgeno-
men in een lijst van candidaten. die bekend gemaakt wordt in 
het nummer van het Orgaan der  Vereeniging. dat verschijnt twee 
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. 
Zij n er  niet meer  candidaten dan er  open plaatsen zijn, dan zijn 
zij  gekozen. s dit geval niet aanwezig, dan wordt aan deleden 
uiterlij k 14 dagen voor den dag der  verkiezing een stembiljet 
gezonden, zij  leveren dit in behoorlijk gesloten omslag in bij  het 
Bestuur  der  Vereeniging. minstens een week voor  de Algemeene 
Vergadering. 

e omslag behoeft niet verzegeld te worden, maar  mag niet 
van eenig herkenningsteeken voorzien zijn. 

t Bestuur  stelt deze stembiljetten ongeopend in handen der 
Commissie van Stemopneming bij  het verkiezen van leden voor 
het Bestuur, welke Commissie over  den uitslag der  stemming 
verslag uitbrengt op de Algemeene Vergadering. t verslag 
wordt door  het Bestuur  bekend gemaakt in het Orgaan der 
Vereeniging. 

t inachtneming van het bepaalde bij  $ 19der  Statuten omtrent 
de woonplaats der  Bestuursleden, worden uit hen, die de meeste 
stemmen op zich vereenigd hebben, de gekozenen aangewezen. 
Bij  gelijk aantal stemmen beslist het lot. 

e Voorzitter  wordt telken jare gekozen door de Algemeene 
Vergadering uit het voltalli g Bestuur. : het Bestuur  niet vol-
tallig , dan kan. zoo noodig, een tijdelij k Voorzitter  aangewezen 
worden. 

§ 15. Aftreding en vacature. Telken jare treden op den dag der 
Algemeene Vergadering drie. respectievelijk twee Bestuursle-
den volgens rooster  af. en zijn slechts voor  de eerste maal her-
kiesbaar. 
Wanneer een tusschentijdsche vacature ontstaat, heeft de ver-
kiezing van een nieuw Bestuurslid plaats binnen twee maanden 
en op de bovenomschreven wijze. 

e nieuwe functionaris treedt in den rooster  op de plaats van 
zijn voorganger. 

§ 16. Bevoegdheid en verplichting van het Bestuur. t Bestuur 
regelt en verdeeld de werkzaamheden onderling, volgens een 
Sub-reglement door  het Bestuur  zelve vastgesteld. 

t Bureau bestaande uit Voorzitter  of Vice-Voorzitter, entwee 
Anisterdamsche leden van het Bestuur, is belast met de dage-
lijksche leiding van zaken. 

t Bestuur  zorgt voor  de uitvoering der  besluiten van de ver-
gadering, bereidt alle handelingen der  Vereeniging en de in de 
vergaderingen te behandelen onderwerpen vóór. zorgt voor 
eene richtige uitgave der  periodieken der  Vereeniging, en is in 't 
algemeen voor  al zijn handelingen als zoodanig rekenschap ver-
schuldigd aan de vergadering. 
n spoedeischende gevallen kan het optreden namens de Ver-

eeniging onder  nadere goedkeuring der  vergadering. 
t is verantwoordelijk voor  eene juiste administratie en voor 

eenrichtig beheer  over  de gelden en eige idommen der  Vereeni-
ging waarbij  het zich in' t algemeen zal richten naar de door de 
vergadering goedgekeurde begrooting. 
Tot uitgaven, niet bij  de begrooting toegestaan, noch tot over-
schrijdin g van eenige post der  begrooting wordt overgegaan, 
dan na ingewonnen advies der  Commissie van Financien, van 
welke Commissie ook advies wordt ingewonnen, alvorens over-
eenkomsten worden gesloten, waaraan eenigszins belangrijke 
geldelijke gevolgen voor  de Vereeniging gebonden zijn ; een en 
ander  onder  nadere goedkeuring der  vergadering. 

t geeft jaarlijk s in de Algemeene Vergadering een beknopt 
verslag, omtrent den toestand der  Vereeniging. geeft rekening 
en verantwoording over  zijn financieel beheer, en dient eene 
begrooting in voor  het volgende vereenigingsjaar. 
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§ 17. t Bestuur  vergadert in den regel éénmaal per  maand, 
ter  plaatse waar  het dit wenschelijk acht. 

Voor  het nemen van besluiten moeten ten minste vier  Bestuurs-
leden ter  vergadering aanwezig zijn. 
Aan die Bestuursleden die niet ter  plaatse wonen waar  de ver-
gadering gehouden wordt, worden de reis- en verblijfkosten 
vergoed, n.1. de reiskosten volgens de Eerste klasse, logies, 
inclusief eerste ontbij t a ƒ2.50; het tweede ontbij t a ƒ1.— en het 
middagmaal a ƒ 2.50. 

§ 18. Van het verhandelde in de Bestuursvergaderingen wordt 
aanteekening gehouden door  den Algemeen Secretaris, en voor 
zoover  daartoe geschikt, wordt een beknopt uittreksel daarvan 
in het eerstvolgend nummer van het Orgaan der  Vereeniging 
gepubliceerd, met vermelding der  na i i ie i i van de Bestuursleden, 
die de betreffende vergadering bijwoonden en medewerkten 
tot de genomen besluiten. 

e Algemeen Secretaris woont alle vergaderingen van het Be-
stuur  en van het Bureau, genoemd in Art . 4 § 16. ambtshalve bij 
en heeft een adviseerende stem. 

(Fusie Alg. . . Hierin is dit artikel hetzelfde. Alleen luidt 
de 2de alinea van § 16: „Het Bureau, bestaande uit Voorzitter of 
Vice- Voorzitter. Secretaris en  is betast met de 
dagelijksche leiding van zaken". 

 de laatste alinea van § 18 staan niet vermeld de woorden : en 
van het Bureau, genoemd in Art. 4, § 16.) 

Art . 5. Ambtelij k Secretaris, r  en beambten. 

§ 19. e Algemeen Secretaris en de r  worden benoemd 
en ontslagen door  de Algemeene Vergadering. e benoeming 
geschiedt op voordracht van het Bestuur. -

t Bestuur  is bevoegd deze ambtenaren te schorsen en brengt 
zulk eene schorsing zoo spoedig mogelijk ter  kennis van de ver-
gadering. 

t Bestuur  is bevoegd de beambten aan te stellen en te ont-
slaan. Bij  ontslag hebben die beambten evenwel beroep op de 
vergadering. 

t Bestuur  bepaalt met welke werkzaamheden de Algemeen 
Secretaris, de r  en de beambten zullen worden belast 
en draagt voor  de juiste uitvoering daarvan de verantwoorde-
lijkheid . 

e instructies voor  den Algemeen Secretaris, den r  en 
de beambten zijn bij  afzonderlijk , door  het Bestuur 
vastgesteld, geregeld. 

t salaris der  ambtenaren en beambten wordt ieder  jaar  in de 
begrooting genoemd en is verbindend. 

(Fusie Alg. . . Hierin is dit artikel geheel hetzelfde, alleen 
staat voor Algemeen Secretaris. Ambtelijk Secretaris). 

Ar t 6. Plaatselijke Commiss iën. 
§20. e in § 24 der  Statuten bedoelde Plaatselijke Commissiën 
hebben tot taak het Bestuur  voor  te lichten en ter  zijde te staan 
bij  het optreden in het openbaar  voor  plaatselijke aangelegen-
heden. 

e voorlichting kan uit het initiatie f der  Commissie zelf voort-
komen, of kan door  het Bestuur  gevraagd worden, in welk laat-
ste geval de Commissie verplicht is het gevraagde advies te 
geven binnen zoodanigen tij d dat redelijker  wijze verwacht 
kan worden, dat het ter  zake dienende kan zijn. 

t Bestuur  brengt in ieder  geval het van de Plaatselijke Com-
miss-ie ontvangen advies ter  kennis der  vergadering en zal, in-
dien het advies door  het Bestuur  is gevraagd, alleen na een 
nader  met de Plaatselijke Commissie gehouden overleg van dat 
advies kunnen afwijken en dat in een zelfstandig advies moti-
veeren. 

§ 21. e Commissiën mogen niet zonder  sanctie van het Bestuur 
zelfstandig op eenigerlei wijze in 'topenbaar  namens de Vereeni-
ging optreden of handelen. 

§22. e Commissiën mogen niet het karakter  van Plaatselijke 
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vereenigingen aannemen, geen andere leden dan die lid der  Ver-
eeniging zijn aannemen en geen contributiën heffen. 

§ 23 Ter  bestrijding der  onkosten door  de Commissiën te ma-
ken, zal jaarlijk s een crediet op de begrooting der  Vereeniging 
worden uitgetrokken. 
Wanneer  dit crediet voor  bepaalde Commissiën niet voldoende 
blijk t te zijn kan, op daartoe door  de Commissie gedaan gemoti-
veerd verzoek door  de vergadering eene verhooging worden 
toegestaan. 

§ 24. e Commissie kiest een bureau, doet van de samenstelling 
daarvan en van het domicilie der  Commissie mededeeling aan 
het Bestuur  en regelt overigens hare werkzaamheden, bij  een 
door  haar  zelve vast te stellen reglement, waarvan de bepa-
lingen niet in strij d mogen zijn met die der  Statuten en het alge-
meen k t derVereeniging, en dat de goed-
keuring van het Bestuur  behoeft om geldig te kunnen zijn. 

§ 25. Zij  geeft jaarlijk s voor  de Algemeene Vergadering een be-
knopt verslag van hare werkzaamheden en doet rekening en 
verantwoording van hare uitgaven aan het Bestuur. 

(Fusie Alg. . l Hierin is dit artikel geheel hetzelfde.) 

Art . 7. Commiss iën. 

§ 26. Commissie van onderzoek. e leden der  in art. 12, § 25 der 
Statuten bedoelde Commissie van Onderzoek, worden door  de 
Algemeene Vergadering gekozen, uit een daartoe door  het Be-
stuur  opgemaakte groslijst, bevattende een dubbel zoo groot 
aantal namen van leden als dat der  te kiezen Commissieleden. 
Een plaatselijke Commissie of ten minste 10 leden der  Vereeni-
ging kunnen één of meer  leden schriftelij k aan het Bestuur  als 
candidaat voor  de Commissie van Onderzoek aanbevelen. e 
namen dezer  aanbevolenen worden aan de groslijst, door  het 
Bestuur  opgemaakt, toegevoegd. 

e keuze door  de Algemeene Vergadering uit deze groslijst ge-
schiedt met inachtneming van het §25, alinea 3 der  Statuten be-
paalde. 

§ 27. Elk jaar  treedt op den dag der  Algemeene Vergadering één 
li d der  Commissie volgens rooster  af en is niet onmiddellij k her-
kiekiesbaar. 
Bij  tusschentijdsche vacture wordt daarin in de eerstvolgende 
ledenvergadering voorzien, op de wijze als in § 26 van het regle-
ment is aangegeven. 
Elk lid behoudt zijne functie totdat zijn opvolger  heeft zitting 
genomen. 
§ 28. n tegen een der  leden van de Commissie van Onder-
zoek bij  het Bestuur  een klacht, als bedoeld bij  § 12 der  Statuten, 
is ingediend, zal het bedoeld lid , voor  zoover  betreft de behan-
deling der  zaak zijn persoon rakende, tijdelij k vervangen wor-
den door  een door  het Bestuur  aan te wijzen lid van de Ver-
eeniging. 

§ 29. e Commissie benoemt uit haar  midden een Voorzitter  en 
een Secretaris-Penningmeester  en regelt overigens hare werk-
zaamheden naar  eigen goedvinden, mits zij  hiermede niet in 
strij d komt met de Statuten en Alg. . t der  Vak-
vereeniging. 

e Voorzitter  leidt de vergaderingen en wordt bij  afwezigheid 
vervangen door  het oudste lid in jaren. 

e Secretaris houdt aanteekening vau het in de vergadering ver-
handelde en voert in overleg met den Voorzitter  de correspon-
dentie. j  bewaart zorgvuldig de door  het Bestuur  aan de Com-
missie verzonden stukken, die elk jaar  tot een dossier  vereenigd, 
in het Archief van de Vereeniging worden gedeponeerd. 
§ 30. e Commissie vergadert zoo dikwijl s zij  dit noodig oor-
deelt en geeft jaarlijk s vóór de Algemeene Vergadering verslag 
van hare werkzaamheden. 
Voor  het nemen van besluiten, die bij  volstrekte meerderheid 
genomen worden en waarbij  geen blanco stemmen mogen wor-
den uitgebracht, moet de Commissie voltalli g vergaderen. 
§ 31. e onkosten op het in § 32 van dit reglement bedoelde 
onderzoek van candidaten vallende en de reis- en verblijfkosten 

op den voet van het in § 17 bepaalde, komen ten laste der  Ver-
eeniging. 

§ 32. e werkzaamheden der  Commissie van onderzoek be-
staan in: 

1°. het onderzoek der  candidaten voor  het lidmaatschap en het 
aspirantlidmaatschap; 

2°. het onderzoek van eventueele voorstellen tot vervallen-ver-
klarin g van het lidmaatschap, bedoeld in § 12 der  Statuten, waar-
bij  de Eere-code den grondslag voor  de beoordeeling vormt; 
3". het onderzoek omtrent eventueele overschrijving van een 
li d of aspirantlid in een andere groep of omgekeerd; 
4». het geven van advies aan het Bestuur  in al die aangelegenhe-
den, waarin dit door  het Bestuur  gewenscht wordt geacht. 
§ 33. Wanneer  bij  de Commissie door  het Bestuur  de bescheiden 
zijn ingezonden betrekkelij k een als li d of als aspirantlid van de 
Vereeniging voorgestelden candidaat, stelt de Commissie naar 
aanleiding daarvan een onderzoek in, naar  de waarde van zijn 
arbeid als architect en naar  de wijze waarop hij  het beroep in 
verband met eer  en goeden naam uitoefent; zoo noodig stelt zij 
ook een plaatselijk onderzoek in naar  de werken door  den can-
didaat uitgevoerd. 

Bij  dit onderzoek zal de Commissie, die den candidaat in de 
gelegenheid stelt, haar  mondeling inlichtingen te geven, zoo 
mogelijk ten minste twee leden der  Vereeniging. respectieve-
lij k de Plaatselijke Commissie, hooren uit de plaats van inwo-
ning van den candidaat. 
Zi j  maakt van hare bevindingen omtrent een en ander  een rap-
port op, dat, met een daaruit afgeleid advies omtrent al of niet 
toelating als lid van den candidaat, aan het Bestuur  wordt 
ingezonden. 

t bestuur  en de Commissie zijn in deze tot geheimhouding 
verplicht . 
§ 34. l eenig voorstel tot vervallenverklarin g van het 
lidmaatschap van een lid van de Vereeniging bij  de Commissie 
van Onderzoek is aanhangig gemaakt, handelt zij  als in § 12 der 
Statuten is omschreven. 
§ 35. e leden der  Vereeniging. die door  de Commissie van 
Onderzoek worden verzocht inlichtingen te geven omtrent een 
candidaat voor  het lidmaatschap, of omtrent elke andere zaak, 
die tot de bevoegdheid der  Commissie behoort zijn verplicht die 
inlichtingen naar  hun beste weten te verstrekken. 

e Commissie is echter  in deze verplicht tot geheimhouding. 
§ 36. t bestuur  wordt bijgestaan door  de verschillende Com-
missiën in art. 13. § 26 der  Statuten genoemd, welker  samenstel-
ling, benoeming, aftreding, bevoegdheden en verplichtingen in 
de hier  volgende §§ zijn omschreven. 

§ 37. e Commissie voor de  bestaat uit 3 leden, onder 
welke één lid van het Bestuur, die tevens Voorzitter  en de Alge-
meen Secretaris, die ambtshalve Secretaris der  Commissie is. 
Om de twee jaar  treedt op den dag der  Algemeene Vergadering 
een lid der  Commissie volgens rooster  af. doch is niet direct her-
kiesbaar. 

§ 38. Zij  adviseert het Bestuur  omtrent het financieel beheer  der 
Vereeniging, beheert namens het Bestuur  de gelden of draagt 
dit beheer, voor  zoover  zij  dit wenschelijk acht. en onder  hare 
controle en verantwoordelijkheid aan den Algemeen-Secretaris 
over. e Commissie vergadert maandelijks. 

§ 39. e Commissie van  bestaat uit 3 leden, onder  welke 
een Bestuurslid en ten hoogste één aspirantlid. Aan de Com-
missie is de r  ambtshalve als Secretaris 
toegevoegd. 
Elk jaar  treedt op den dag der  Algemeene Vergadering één lid 
af en is niet direct herkiesbaar. 
Zi j  regelt met den r  de uitgave der  perio-
dieken van de Vereeniging. 

e Commissie vergadert in den regel wekelijks. 

§40. e Commissie voor het Onderwijs bestaat uit 5 leden of 
aspirantleden, onder  welke 2 Bestuursleden. 
Elk jaar  treden op den dag der  Algemeene Vergadering twee 

leden af en zijn niet herkiesbaar e Commissie regelt de actie 
der Vereeniging ter  zake van het onderwijs, in den ruimsten zin 
van het woord. 

§ 41. e Commissie voor Geschillen tusschen leden en hunne 
werkgevers en werknemers bestaat uit 6 leden en treedt om de 
dri e jaar  op den dag der  Algemeene Vergadering in haar  geheel 
af, doch is herkiesbaar. 
Zi j  heeft tot taak de beslechting van gerezen geschillen tusschen 
den architect en zijn opdrachtgevers of zijn werknemers, hun 
erfgenamen of reclil verkrijgenden. welke taak nader  is omschre-
ven in de regelen voor  berekening en uitbetaling van honora-
riu m van architecten. 
Zi j  vergadert zoo dikwijl s zij  dat noodig oordeelt. 

§ 42. e Commissie voor de Bibliotheek, enz. bestaat uit 3 leden 
of aspirantleden. e Ambtelij k Secretaris is ambtshalve lid en 
Secretaris der  Commissie. Er treedt om de 2 jaar  op den dag der 
Algemeene Vergadering één lid af, dat niet dadelijk herkies-
baar  is. 

e Commissie adviseert het Bestuur  omtrent het beheer  der  Bi-
bliotheeken omtrent het aanschaffen van nieuwe boek- en plaat-
werken, en verleent hare medewerking bij  de inrichtin g der  bi-
bliotheek en de verzamelingen. 
Zi j  houdt nauwkeurig de catalogus der  Bibliotheek bij . 

e boekwerken der  Bibliotheek kunnen aan de leden worden 
uitgeleend, volgens een speciaal reglement, door  het Bestuur  in 
overleg met de Bibliotheek-Commissie opgemaakt en door  de 
Vergadering goedgekeurd. 

§ 43. e Commissie v.-or stemopneming bij de verkiezing van 
Bestuursleden bestaat uit 3 leden of aspirantleden en wordt 
telkenjare voor  eenmaal benoemd. 
Zij  heeft één dag vóór de verkiezing der  Bestuursleden zitting 
tot het tellen der  op de verschillende candidaten uitgebrachte 
stemmen, en geeft van hare bevinding schriftelij k verslag aan 
het Bestuur. 

§ 44. e Commissie voor het nazien der rekening en verantwoor-
ding van het Bestuur bestaat uit 3 leden of aspirantleden en 
wordt telken jare voor  éénmaal benoemd, op de vergadering 
voorafgaande aan de Algemeene Vergadering. 
Zi j  vergadert zoo tijdig , dat haar  verslag, dat schriftelij k wordt 
uitgebracht, ter  tafel kan komen in de Algemeene Vergadering. 

§ 45. e Commissie voor de herziening der Statuten en het alge-
meen Huishoudelijk  bestaat uit 5 leden en wordt be-
noemd telkenmale, dat eene herziening van Statuten of -
ment aan de orde wordt gesteld. e Ambtelij k Secretaris is 
ambtshalve Secretaris der  Commissie. 

§ 46. e benoeming der  leden van deinde §§ 36 tot 45 genoemde 
Commissiën heeft plaats in ae Algemeene Vergadering, bij  vrij e 
stemming, respectievelijk herstemming, der  leden. 

e aftreding wordt voor  elke Commissie afzonderlijk geregeld 
bij  roosters, voor  de eerste maal door  loting vast te stellen. 

n in eenige Commissie een Bestuurslid ambtshalve zitting 
heeft, dan treedt dit lid uit de Commissie, wanneer  zijne be-
stuursfunctie eindigt, ook al zou het volgens den rooster  der 
desbetreffende Commissie niet aan de beurt van aftreding zijn. 
Bij  tusschentijdsche vacatures wordt in de eersvolgende leden-
vergadering een plaatsvervanger  gekozen. 

All e Commissieleden blijven in functie totdat hun opvolgers 
zittin g hebben genomen. 
Elk e Commissie benoemt uit haar  midden een Voorzitter  en een 
Secretaris. Zij  houdt aanteekening van het in hare vergaderin-
gen behandelde en geeft jaarlijk s vóór de Algemeene Vergade-
rin g aan het Bestuur  een beknopt verslag van hare werkzaam-
heden, dat vóór 1 i van elk jaar  bij  het Bestuur  moet zijn in-
gediend. Overigens regelt zij  hare werkzaamheden naar  eigen 
goedvinden. 
Voor  zoover  niet anders is bepaald, vergadert elke Commissie 
zoo dikwijl s als zij  dit noodig acht, doch ten minste éénmaal in 
het jaar  voor  de vaststelling van haar  jaarverslag. 
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e reis- en verblijfkosten der  Commissies komen ten laste der 
Vereeniging en worden berekend naar  den maatstaf in § 17 van 
dit reglement aangegeven. 

(Fusie Alg. . . Hierin is dit artikel ondergebracht in twee 
artikelen, art. 7 en art. 8. Overigens is de inhoud hetzelfde; 
alleen is aan § 29, lste alinea niet toegevoegd:  zij hier-
mede niet in strijd komt met de Statuten en Alg. H.  der Vak-
vereeniging." 
Verder staat de bepaling betreffende candidaten met het
van Bouwk.  hier by § 34. en niet bij Statuten Art. 12 
zooals dit bij de voorgestelde nieuwe Statuten het geval is. 
§ 37 luidt:  Commissie voor de  bestaat uit 3 leden, 
onder welke de  uit het Bestuur, die tevens Voor-
zitter en de Ambtelijk Secretaris, die ambtshalve Secretaris der 
Commissie is.

 §39. lste alinea staat vermeld : -Aan de Commissie is de Amb-
telijke Secretaris ambtshalve als Secretaris toegevoegd.
Aan § 46. 6de alinea, is niet toegevoegd de bepaling, dal het jaar-
verslag vóór 1  van elk jaar bij het Bestuur moet zijn inge-
diend.) 

Art . 8. Vergaderingen en introductie . 

§47 e vergaderingen, bedoeld in art. 14, § 27. der  Statuten, 
worden gehouden in Januari, . . Juli , September  en 
November, omstreeks het midden van de maand. 

e g is de Algemeene Vergadering. 
e vergaderingen zijn bestemd voor  de behandeling van vraag-

stukken, die in den ruimsten zin, de vakbelangen der  bouwkunst 
of aanverwante vakken en hunne beoefenaars betreffen, tot het 
afdoen van huishoudelijke aangelegenheden en tot het houden 
van voordrachten. 

§ 48. Tot het houden van voordrachten of het doen van mede-
deelingen. wordt in de eerste plaats aan hen het woord ver-
leend, die vooraf aan den Voorzitter  het voornemen daartoe te 
kennen gaven en wel naar  orde van den tij d der  kennisgeving. 

e Voorzitter  heeft echter  het recht deze orde te wijzigen en 
ook de voordrachten en mededeelingen. zoo de vergadering er 
te zeer  door  verlengd zou worden, met goedkeuring van de 
meerderheid der  aanwezigen, uit te stellen tot de eerstvolgende 
vergadering of daarvoor  een buitengewone vergadering te be-
leggen. 

§ 49. Geen voorstel kan ter  vergadering worden behandeld, 
wanneer  het niet op de agenda der  vergadering is vermeld. 
Een voorstel, van een plaatselijke Commissie of van ten minste 
10 leden uitgaande, wordt op de agenda geplaatst, mits het be-
hoorlij k schriftelij k toegelicht en onderteekend, 4 weken vóór de 
vergadering bij  het Bestuur  is ingediend. 
Voorstellen omtrent beroepsaangelegenheden, die voor  hunne 
bindend-verklarin g voor  de leden een referendum behoeven, 
moeten ten minste 4 weken vóór de behandeling in de vergade-
rin g ter  kennis van de leden zijn gebracht. 
Echter  kan in dringende gevallen over  voorstellen worden be-
slist, zonder  dat deze op de agenda zijn geplaatst of binnen den 
bepaalden termij n bekend zijn gemaakt, mits, zoowel het Bestuur 
als twee derden der  aanwezige leden er  voor  zijn, om een be-
sluit te nemen. 
n het algemeen zullen de voorstellen, die op de vergaderingen 

zullen worden behandeld, eventueel met toelichting of met 
preadvies van het Bestuur, in het Orgaan der  Vereeniging wor-
den bekend gemaakt, tegelijk met of vóór de oproeping der 
leden tot de vergadering, die met de mededeeling der  agenda 
ten minste twee weken vóór het tijdsti p der  vergadering in het 
Orgaan der  Vereeniging plaats heeft en ten minste één week 
voor  dat tijdsti p herhaald wordt. 

§ 50. n elke vergadering worden, na de opening, de notulen der 
vorige vergadering gelezen en na goedkeuring door  den Voor-
zitter  of zijn plaatsvervanger  en den Algemeen Secretaris onder-
teekend. 
§ 51. r  lid, dat de vergadering komt bijwonen, zet zijn hand-
teekening in een register. 
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§52. Wanneer  minder  dan 25 leden, Bestuursleden medege-
rekend. ter  vergadering aanwezig zijn, kan door  de vergadering 
het nemen van een besluit over  eenig voorstel worden verdaagd 
of tot het houden van een referendum daarover  besloten 
worden. 

§53. Wanneer  het nemen van een besluit over  eenig voorstel 
wegens de in de § 52 vermelde reden verdaagd is, kan in de 
nieuwe vergadering daarover  een geldig besluit genomen wor-
den, onverschillig hoe groot het aantal opgekomen leden is, 
§ 54. n de Algemeene Vergadering wordt de volgende volgorde 
in acht genomen. 
1. g der  notulen van de vorige vergadering. 
2. Verslag van het Bestuur  omtrent al wat in het afgeloopen jaar 
in en met de Vereeniging is voorgevallen, met eventueele be-
bespreking van dit verslag en die der  Commissiën. 
3. g van den uitslag der  verkiezing van Bestuurs-
leden. 
4. Benoeming door  den Voorzitter  van eene Commissie voor 
stemopneming Stembureau van drie leden of aspirantleden 
ter  vergadering aanwezig. 
5. Verkiezing van een Voorzitter . 
6. t van de Commissie tot nazien der  rekening en verant-
woording over  het afgeloopen jaar. 
7. Verslag van de Commissie voor  Financiën over  den finan-
cieelen toestand der  Vereeniging. 
8. Uitlotin g van aandeelen in degeldleeningen der . 
9. Behandeling en vaststelling van de begrooting over  het 
loopende jaar  en vaststelling van het te heffen percentage van 
de bedrijfsbelasting voor  het surplus der  contributie. 
10. Verkiezing van leden in de verschillende Commissiën. 
11. g der  conclusiën van de rapporten der  beoor-
deelaars van prijsvragen. 
12. Uitreiken der  prijzen aan de bekroonden in de prijsvragen. 
13. Bespreking van en stemming over  ingekomen voorstellen. 
14! Bespreking van hetgeen verder  op de agenda mocht voor-
komen of ter  tafel zal worden gebracht door  Bestuur  of leden. 
§55. t Bestuur  kan in bijzondere gevallen niet-leden van de 
Vereeniging ter  vergadering toelaten. 
Van een en ander  wordt aanteekening gehouden in een intro -
ductieboek. 
(Fusie Alg. . . Hierin is dit artikel geheel het-
zelfde ; alleen staat in § 50 vermeld:.... na goedkeuring door den 
Voorzitter en den Secretaris of hunne plaatsvervangers onder-
teekend.) 

Art . 9. Prijsvragen. 
§56. Voor  de in art 16. § 32 der  Statuten bedoelde prijsvragen 
worden de onderwerpen door  de Algemeene Vergadering ge-
kozen uit de onderwerpen door  het Bestuur  of de leden opge-
geven' 

t Bestuur  stelt, eventueel in overleg met de voorstellers der 
onderwerpen, de programma's vast. benoemt de Jury en bepaalt 
welke prijzen zullen worden uitgeloofd, binnen de grenzen der 
op de begrooting daarvoor  aangewezen gelden. 
§57. Behalve medailles van goud, verguld-zilver  of brons kun-
nen bedragen in geld als prijzen worden uitgeloofd. 
Bij  eiken prij s wordt een getuigschrift door  de Vereeniging uit-
gereikt. 

§58. e reis- en verblij f kosteii der  Jury-leden komen ten laste 
der Vereeniging. 

(Fusie Alg. . . Hierin is dit artikel geheet hetzelfde.) 
Art . 10. Periodieken en werkendoor  de Vereeniging uit 
te geven. 

§ 59. e periodieke uitgaven der  Vakvereeniging zijn: 
a. een vakblad : Orgaan der  Vereeniging; 
6. een geïllustreerd tijdschrift ; 
c. een jaarboekje. 

t onder  a genoemde, tevens Orgaan der  Vereeniging, is be-
bestemd om de vrij e uiting van gedachten te bevorderen over 
de vakbelangen van den architect, en over  alle onderwerpen, 

die kunst en technische wetenschappen, zoomede de techniek 
en oeconomie van het bouwvak en de maatschappelijke belan-
gen van zijn beoefenaren raken en dient voorts ter  publicatie 
van alle officieele mededeelingen, aankondigingen, verslagen, 
enz., betreffende de Vereeniging, hare Commissiën, Correspon-
dentschappen, enz. 

t onder  b genoemde Tijdschrif t is bestemd voor  verhandelin-
gen van meer  blijvende waarde dan het sub a genoemde Vak-
blad bevat, zoowei op aestetisch als technisch gebied. 

t onder  c genoemde jaarboekje zal in beknopten vorm alles, 
betreffende de Vereeniging bevatten, wat voor  de leden en as-
pirantleden van belang kan worden geacht. 

§ 60. e periodieke uitgaven der  Vereeniging worden geredi-
geerd door  den , onder  toezicht en medewerking der 
Commissie van . 
u overleg met en onder  goedkeuring van het bestuur  kunnen 

door  de Commissie van e correspondentschappen wor-
den ingesteld. 

e wijze van uitgave der  periodieken wordt op voorstel van het 
bestuur  door  de vergadering bepaald. 
Studeerenden voor  Architect of Bouwkundig . Bouw-
kundigen, Bouwkundig Opzichter  of Teekenaars en Uitvoerders 
van Burgerlijk e Bouwwerken (Onderbaas) kunnen, wanneer  zij 
hun 26ste jaar  nog niet zijn ingetreden de periodieken ontvangen 
tegen een verminderden prijs , door  de vergadering op voorstel 
van het bestuur  vast te stellen. 
Bouwkundige Opzichters, Bouwkundige Teekenaars en Uitvoer-
ders van burgerlijk e bouwwerken (Onderbaas) in bezit van de 
respectieve diploma's, ingesteld door  de j  tot be-
vordering der  Bouwkunst, kunnen, wanneer  zij  onafgebroken 
abonné zijn geweest, tot hun 30ste jaar  van bovenstaande uit-
zonderingsbepaling gebruik maken. 
Buiten de Vereeniging staanden kunnen zich op de periodieken 
der Vereeniging abonneeren. op voorwaarden, door  de verga-
dering op voorstel van het bestuur  vast te stellen. 
§ 61. e geleverde bijdragen voor  de periodieke uitgaven wor-
den gehonoreerd volgens een honorariumtabel door  het bestuur 
opgemaakt en door  de vergadering goedgekeurd. 
§62. e Vereeniging kan bovendien andere werken van bouw-
kunstigen of bouwkundigen aard uitgeven of doen uitgeven. 
§63. e Nederlandsche Eereleden, de leden, de aspirantleden 
en de medewerkers ontvangen de sub a, b en c §59 genoemde 
periodieken. 

e vergadering bepaalt, welke andere uitgaven gratis aan de 
leden, aspirantleden of mede werkers, zullen worden verstrekt, 
en bepaalt den prij s der  niet gratis te verstrekken uitgaven. 
§64. n of aspirantleden die tusschen 1 i en 1 November 
li d worden, ontvangan de in dat jaar  vóór het tijdsti p hunner 
toetreding reeds verschenen nummers der  periodieken gratis. 
Van leden die na 1 Juli toetreden, zullen de in dat jaar  voor  het 
tijdsti p hunner  toetreding reeds verschenen nummers der  perio-
dieken, voor  zoover  de voorraad strekt, verkrijgbaar  zijn tegen 
een door  het Bestuur  te bepalen prijs . 

(Fusie Alg . . . Hierin is dit artikel hetzelfde A Heen zijn § 59 
en 60 omgewisseld van plaats en is aan § 603de alinea niet toege-
voegd de bepaling : „Studeerenden voor Architect of Bouwkundig 

 Bouwkundigen, enz.. . .gebruik maken". 
 § 63 staat per abuis correspondenten in plaats van medewer-

kers, terwijl in de laatste zin van § 63 de medewerkers niet ge-
noemd zijn). 

Art . 12. Tentoonstellingen. 
§65. e regeling der  tentoonstellingen berust bij  het Bestuur, 
met inachtneming van het omtrent de kosten bij  de begrooting 
bepaalde. 
Elk lid of aspirantlid is bij  zij  n toetreding verplicht, op eene der 
eerstvolgende vergaderingen, door  het Bestuur  aan te wijzen, 
zijn persoonlijken bouwkundigen arbeid ten toon te stellen. Op 
ééne vergadering kan gelijktijdi g het werk van meerdere leden 
geëxposeerd worden. 

(Fusie Alg. . . Hierin is dit artikel geheel hetzelfde). 

Art . 13. . 
§ 66. Op herziening van het Algemeen k t 
is art. 21 der  Statuten van toepassing met dien verstande, dat in 
plaats van „Commissie tot Statutenherziening"  gelezen wordt : 
„Commissie tot herziening van het algemeen k 

, en dat voor  aanneming van wijzigingen de gewone 
meerderheid voldoende is. 
Om de vij f jaar  wordt in eene vergadering van het Bestuur  ex-
presselijk de vraag overwogen, of er  reden is een herziening van 
het algemeen k t voor  te stellen. 
(Fusie Alg . . . Hierin is dit artikel geheel hetzelfde). 

Art . 14. n werkin g treding. 
§67. t algemeen k t treedt in werking 
op 1 i 1915. 

(Fusie Alg. . . Hierin is dit artikel geheel hetzelfde, alleen 
wordt geen datum genoemd.) 

Aldus vastgesteld op de Algemeene Vergadering der -
schappij  tot Bevordering van Bouwkunst vanl5 September  1908, 
en herzien op de Algemeene Vergaderingen van genoemde 

j  op 5 Februari 1910, 20 September  1912 en 22 -
cember  1914. 

t Bestuur  van de j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst, Vakvereeniging van Nederlandsche Architecten. 

(volgen de namen.) 

. 
e architect is een beoefenaar  der  bouwkunst, die gebouwen cn 

andere werken op het gebied der  bouwkunst ontwerpt, de uit-
voering daarvan leidt en de kosten regelt en controleert. 
Zij n beroep is onvereenigbaar  met dat van aannemer of han-
delaar. 

j  stelt ten dienste van zijn principaal, zonder  eenig voorbe-
houd, al zijn kennis en ervaring bij  de uitvoering van de hem 
opgedragen taak. 

j  ontvangt als belooning voor  zijn arbeid het honorarium vol-
gens door  de Vereeniging erkende honorarium-regelingen. j 
ontvangt dus geenerlei provisiën, percentages of andere beloo-
ningen of voordeelen, direct of indirect in betrekking tot de on-
der zijn directie in uitvoering zijnde werken, de mogelijk daar-
voor  door  hem gedane bestellingen, of tot de uitvoering van zijn 
mandaat staande. 
Zelfs wanneer  de belooning ten slotte bij  afrekening ten laste 
van derden komt, zoo wordt hem het honorarium door  zijn prin -
cipaal betaald. 

j  belast zich niet met betalingen, tenzij  hij  een speciale op-
dracht ontvangt van zijn principaal. 

j  onthoudt zich in 't algemeen van elke onderneming waaraan 
kortin g of commissieloon verbonden is. 

j  onthoudt zich ook om voor  zichzelf advertenties ter  aanbe-
veling te plaatsen, reclame te maken, dienst-aanbiedingen te 
doen door  middel van nieuwsbladen, aanplakbiljetten, uithan g-
borden, prospecti of andere wijze van bekendmaking in gebruik 
bij  den handel. 

j  ontzegt zich werk of clientèle te zoeken door  het doen van 
concessies, het toestaan van kortin g op zijn honorarium, of het 
geven van provisiën of andere belooningen aan derden. 

j  zal niet toestaan, dat door  hem ontworpen werk ten name 
van een ander  wordt uitgevoerd, evenmin zal hij  eens anders 
ontwerp ten zijnen name nemen. 

j  onthoudt zich van plagiaat en zal in 't algemeen het vak eer-
lij k uitoefenend, den arbeid zijner  kunstbroeders respecteei en, 
en zich onthouden van elke handeling, die hen financieel of in 
hun goeden naam kan schaden. 

j  leent zich niet tot handelingen, die de rechten of den goeden 
naam van derden zouden kunnen schaden en onthoudt zich ver-
der van elke handeling, die voor  zijn principaal of het publiek 
niet oirbaar  is. 

j  waarschuwt zijn principaal, wanneer  deze zich door  wijzi -
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gingen in de voorgestelde werken blootstelt aan meerdere uit-
gaven of schade. 

j  neemt geen benoeming aan als expert in eene zaak waarbij 
een zijner  principalen betrokken is en waarin hij  reeds als ver-
tegenwoordiger  van dien principaal optrad of waarvoor  hij  reeds 
advies heeft uitgebracht. 

j  wendt zijn zedelijk overwicht aan, ten einde aan allen, die bij 
het onder  zijn beheer  staande werk arbeiden, de uitoefening van 
hun taak zoo min bezwarend mogelijk te doen zijn en te bevor-
deren, dat er  een goede verstandhouding bestaat tusschen alle 
personen die op zijn werk werkzaam zijn. 

e Eere-code zal elke vij f jaar  herzien worden. 

Verslag van de g op g 
1 r  ten 101 a uur  v.m. in het Gebouw der . 

Aanwezig waren de heeren: S. de Clercq, J. W. . J. B. 
van , F. W. . Poggenbeek en J. . de s benevens de 
Alg. Secretaris J. Gratama. 

e heer  A. Salm G.Bzn. had bericht gezonden, dat hij  tot zijn 
leedwezen wegens ongesteldheid verhinderd was de vergade-
rin g bij  te wonen; eveneens hadden de heeren A W. C. s 
en B. J. Ouëndag bericht van verhindering gezonden. 

. Tot Vice-Voorzitter  van het r 
werd gekozen de heer S. de Clercq, die hierop de leiding der 
vergadering in handen nam. 

T . G.  EN T W. . e Voorzitter 

bracht in herinnering, dat wijlen de heer  Th. G. Schill bij  uiterste 
wilsbeschikking zijn boeken over  kunst, waaronder  voorname-
lij k boeken over  bouwkunst, had vermaakt aan de . t. bev. d. 
Bouwkunst. Spreker  bracht, onder  instemming van de aanwezi-
gen, een woord van hulde voor  deze schenking, waaruit duidelij k 
bleek.dat de heer  Schill de . zeer  genegen was. e bibliotheek 
van den overledene bevat vele fraaie en kostbare werken; zij 
vormen een groote en belangrijke aanwinst voor  de bibliotheek 
der . 
Tevens deelde de Voorzitter  mede. dat wijlen de heer  W , 
aan de . heeft vermaakt de 17 aandeelen in de 4"  o hypothe-
caire leening der , welke in zijn bezit waren. Ook dit legaat 
was in grooten dank aanvaard, en de Voorzitter  meende namens 
het r  en namens alle leden . tespreken, wan-
neer  hij  met diepgevoelde erkentelijkheid dit laatste blij k van 
sympathie van den heer r  herdacht. 

E . Besloten werd de Algemeene Ver-
gadering definitief te houden op g 22 r  ten 11 uur 
v.m. in het gebouw der . e Agenda dezer  vergadering werd 
vastgesteld. Zie het bericht op blz. 517. 

G V,\N STATUTE N EN . . . Bespro-

ken werden de voorstellen tot wijziging van de Statuten en Alg. 
. t der , ingediend door de desbetreffende 

Commissie, en de daarbij  behoorende voorstellen tot schifting 
der  leden, opgesteld dooi' deze Commissie in overleg met de 
Commissie van Onderzoek, een en ander  volgens opdracht 
van de gehouden Algemeene . 

t r  kon zich ten slotte geheel met deze voorstel-
len vereenigen, zoodat het geen enkel amendement hierop voor-
stelde. 

e Voorzitter  wees op het verheugend resultaat, dat de -
nings Commissie en het r  betreffende dit zoo be-
langrijk e punt, reorganisatie der , volkomen accoord gaan. 

a werd hulde gebracht aan de s Commissie 
voor  hare veelomvattende, en betreffende de voorstellen tot 
schifting der  leden zoo delicate taak. een en ander  in een wel-
verzorgd resultaat vastgelegd. 
Besloten werd elk Architect d persoonlijk vertrouwelij k mede 
te deelen of door de s Commissies wordt voorgesteld 
dat hij  blijf t gehandhaald als lid dan wel dat hij  overgaat naar 
de groep s of Abonnés, waarbij  tevens gewezen zal 
worden op de instelling van een Commissie voor p 
in deze. 
Ten einde den leden duidelij k te laten zien, dat bij  de voorge-
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stelde reorganisatie inderdaad principieel is vastgehouden aan 
de bepalingen van de Statuten en Alg. . , opge-
steld door de Fusie-Commissie, werd het wenschelijk geacht in 
het B. Weekblad de voorgestelde nieuwe Statuten en Alg. . 

t in hun geheel op te nemen en dan na ieder  artikel te 
vermelden het desbetreffend artikel van de Fusie Statuten en 
Alg. . . (Zie blz. 517 e. v ) 

E S . t r  keurde de volgende 
voorstellen van de Commissie van Onderwijs goed: 
1) t het oog op de mobilisatie, waardoor  verschillende per-
sonen verhinderd zijn aan het examen voor  Onderbaas in 1915 
deel te nemen, zoodat de kosten per  candidaat zeer  hoog zouden 
worden, en in verband met de onhandigheid, dat geen verhoo-
ging der e is verkregen, het Examen voor  Onder baas 
in 1905 niet te doen plaats hebben, maar  wel de examens voor 
Bouwk. Opzichter  en voor  Bouwk. Teekenaar te laten doorgaan. 
2) e overgangsbepaling, vermeld in art. 16 van het Programma 
van Eischen voor het Examen voor  Bouwk. Opzichter, af te 
nemen in 1915, luidende: e candidaat moet de schriftelijk e 
bewijzen leveren, dat hij  vóór 1 t 1915 gedurende minstens 
één jaar  opzicht heeft gehouden, te laten vervallen, omdat door 
de mobilisatie verschillende personen verhinderd zijn geworden 
aan deze overgangsbepaling te voldoen. 

t 3de voorstel der  Commissie van Onderwijs, in de bestaande 
programma's voor het examen voor  B. Opzichter, idem voor  B. 
Teekenaar en idem voor  Onderbaas aan de bestaande bepalin-
gen omtrent vrijstellin g van vakken toe te voegen de bepaling, 
dat vrijstellin g verleend wordt voor  elk vak, waarvoor  de can-
didaat bij  een vroeger  examen reeds het waardecijfer  voor 
..goed"  vastgesteld (5) heeft behaald, gaf aanleiding tot nadere 
bespreking. Er  bleken ter  vergadering vóór- en tegenstanders 
van dit stelsel van vrijstellin g geven te zijn. Besloten werd geen 
stemming hierover te houden, en zich niet voor of tegen de be-
paling te verklaren, overwegende datdeCommissie van Onder-
wij s volkomen competent te dezer  zake is en de verantwoorde-
lijkhei d van dit voorstel draagt. 

. . Van den Ned. Aannemersbond was een 
schrijven ontvangen, waarin medegedeeld werd. dat op de 
algem. vergadering van den Bond op 15 en 16 Juli 1914 een voor-
stel is aangenomen, krachtens hetwelk de leden van den Bond, 
met ingang van 1 Januari 1915. verplicht zullen zijn zich te ont-
houden van inschrijvin g naar  werken voor  rekening van parti -
culieren, waarop niet van toepassing zijn de bepalingen, dat: 
1. All e geschillen zullen worden beslecht door  arbitrage; 2 Werk-
staking en uitsluitin g zullen worden beschouwd als overmacht 
en recht geven op verlenging van den opleveringstermijn. 

t r  werd verzocht, dit ter  kennis van de leden 
der . te willen brengen, terwij l verder  een beroep werd ge-
daan op de medewerking van het r  om te bevorde-
ren, dat de desbetreffende clausules over  arbitrage, werkstaking 
en uitsluitin g in de bestekken der  architecten worden opge-
nomen. 

Alvorens dit verzoek nader te behandelen achtten de aanwezi-
gen het wenschelijk, dat eerst het advies over  dit onderwerp 
gevraagd zou worden van de afgevaardigden der . inde 
Commissie tot g der  A. A. V. e personen toch zijn 
geheel doorkneed in het onderwerp en dus alleszins competent 
tot oordeelen. terwij l tevens van hen vernomen kan worden, of 
deze bindende bepalingen van den Ned. Aannemersbond al of 
niet strijdi g zijn met de nieuwe A. A. V. 
Waar de A. A. V. worden herzien en spoedig een definitief resul-
taat mag worden verwacht, en waar ook de Ned. Aannemers-
bond in deze s Commissie vertegenwoordigd is, daar 
werd het door  enkelen vreemd geacht, dat. vóór dat de herzie-
ning haar  beslag heeft gekregen, de Ned. Aannemersbond nu 
reeds een paar  bepalingen, die betrekking hebben op belang-
rijk e punten van de A. A. V.. bindend verklaart voor  zijn leden. 

t overig behandelde is niet voor  publicatie geschikt. 

 Alg. Secretaris, J. . 

. 

G -
m T A B E  '). Q 

Aan de Commissie tot herziening van 

de honorariumtabel. 

WelEd. geb. . 

ag ik zoo vri j  zijn enkele opmerkingen te maken 

naar  aanleiding van Uw voorstel tot herzie-

ning der  honorariumtabel, en U deze vóór of 

bij  de behandeling van dat voorstel in de ver-

gadering van de j  in welwillende over-

weging geven? 

le t woord „bouwheer" dat zoo herhaaldelijk in het 

stuk voorkomt en geen aangename klank heeft, zou ik 

gaarne vervangen zien door: „last- of opdrachtgever" 

(geefster). 

Waar de architect zeer  dikwijl s een opdracht ontvangt 

van een firma , een vennootschap, of een ander  lichaam 

komt mij  het woord: „bouwheer" minder  juist dan het 

door  mij  voorgestelde voor, 

2e. n art. 4 alinea 5 zou ik de woorden: al of niet opge-

nomen in de aannemingssom" willen laten vervallen in 

verband met de in datzelfde artikel onder  / . tusschen 

haakjes geplaatste bepaling „(en wordt door dezen maan-

delijks betaald)". 

e laatste bepaling sluit van zelf het opnemen in de 

aannemingssom van het salaris van den opzichter  uit 

en dat is ook juist, waar  van het beginsel wordt uitge-

gaan dat de lastgever  den opzichter  betaalt. 

3e Art . 5e. n dit artikel is de bepaling omtrent de z.g.n.: 

„algemeene details", en de „werkteekeningen enz." en 

daarmede het wijfelende dat in die bepaling zit, uit de 

bestaande tabel overgenomen. 

e indru k dien deze bepaling altij d op mij  heeft ge-

maakt is, dat men de kosten der  detailteekeningen ten 

laste van den opdrachtgever  wil brengen maar  er  eigen-

lij k niet heelemaal rond voor  uit wil komen en ze hem 

daarom over  den aannemer heen in rekening brengt. 

n de bepaling wordt erkend dat de architect niet klaar 

is wanneer  hij  de bestekteekeningen c. a. heeft geleverd, 

doch dat hij  verplicht is nader  zijne bedoeling in details 

toe te lichten; doch waar  ligt nu de grens tusschen die 

z.g. algemeene details en de z.g. werkteekeningen, wat is 

het speciale kenmerk van beide, en waarom behooren 

de eerstgenoemde wel en de laatsten niet tot zijne ver-

plichting . 

Waar dit voor  de architecten zelve niet duidelij k is, 

hoe moet dan bij  eventueel geschil met een lastgever 

over  dit punt, deze zaak tot klaarheid gebracht worden? 

t zal dunkt mij  nutti g zijn dit punt principieel eens 

nader  te bezien en te trachten het zoo te regelen dat er 

niet zoo gemakkelijk verschil van opvatting kan ont-

') t artikel was reeds ontvangen Juni 1914; met het oog op de 
bespreking van de hernieuwing der l op 22 

. a. s. drukken wij  het nu af. E . 

staan omtrent wat de architect verplicht is te leveren. 

j  komt het rationeel en ook principieel juist voor  dat 

de architect alle details voor  zijn werk levert, en dat hij 

het personeel dat daarmede belast is, geheel als zijn 

eigen personeel beschouwt en als zoodanig betaalt. 

En niet alleen principieel, doch ook practisch is deze 

regeling juist. 

n de eerste plaats zou daardoor  het lastige onderscheid 

tusschen z.g. algemeene details en werkteekeningen ver-

vallen. 

2e zou de architect de hulp van zijn personeel kunnen 

gebruiken zooals dat voor  de bij  hem onderhanden 

werken het meest nutti g zou zijn, zonder  er  op te be-

hoeven te letten dat teekenaar  a voor  het werk van 

mijnheer  A en teekenaar  b voor  het werk van mijnheer 

B is aangesteld. 

3e zou het geen vraag zijn of er  voor  een bepaald werk 

al dan niet een teekenaar  voor  rekening van den last-

gever  moet worden aangesteld. 

4e zou de salarieering van dat personeel niet door  tus-

schenkomst van den aannemer (c.q. lastgever) behoe-

ven plaats te hebben. 

5e. Zou een toestand in 't leven geroepen worden geheel 

analoog aan die in andere beroepen waar  de gevor-

derde bedienden-dienst door  den patroon wordt geho-

noreerd. 

6e. Zou alle gelegenheid tot het plegen van onregelma-

tigheden met het door  den aannemer in zijne bouwsom 

opgenomen bedrag van zelve opgeheven zijn. 

n nu de geldende en de ontworpen honorarium-

tabel niet toelaat dat de kosten der  door  mij  aangegeven 

regeling door  den architect gedragen worden, dan zou 

het logisch gevolg daarvan zijn dat het voor  dit onder-

deel van het honorarium bepaalde percentage verhoogd 

werd. 

t men de splitsing in algemeene details en werktee-

keningen willen blijven behouden, wat misschien ge-

wenscht kan zijn met het oog op de honorariumbepaling 

in geval een werk waarvoor  reeds eenige details zijn 

gemaakt, niet tot uitvoering komt, dan zou een afzon-

derlij k percentage voor  elk der  beide rubrieken moeten 

worden opgenomen en gestreefd moeten worden naar 

een duidelijk e omschrijving der  beide categorieën van 

details. 

Wanneer  men niet tot de door  mij  voorgestelde regeling 

wenscht over  te gaan, en het beter  blijf t achten de kosten 

der  werkteekeningen afzonderlijk door  den lastgever  te 

doen bekostigen, dan is het toch gewenscht dit even 

rondui t te verklaren als dit ten aanzien van het opzich-

terssalaris het geval is en te bepalen dat het salaris van 

den teekenaar  maandelijks door  den lastgever  betaald 

moet worden. 

n verband daarmede dient dan eveneens een duidelijk e 

onderscheiding tusschen algemeene details en werk-

teekeningen te worden ontworpen. 

Al s proeve geef ik ingeval de oude regeling behouden 

blijf t onderstaande redactie voor  Art . 5e de Algemeene 

details. 

(Onder algemeene details worden verstaan, de vóór de 
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aanbesteding gemaakte teekeningen op grooter  schaal 

dan de bestekteekeningen, waaruit een algemeen over-

zicht van den aard van het werk en van de uitvoering 

daarvan kan verkregen worden, en waarnaar  onder 

leiding en toezicht van den architect de nadere details 

(werkteekeningen en uitslagen op ware grootte) kunnen 

gemaakt worden. 

e nadere details kunnen geheel of ten deele ver-

vaardigd worden op het bureau van den architect, op 

het werk of elders. 

e kosten vallende op het maken dezer  nadere details 

zijn voor  rekening van den opdrachtgever  (geefster) die 

maandelijks het salaris van den daarmede belasten tee-

kenaar  (o) betaalt. 

Bij  weinig omvangrijke werken kan dit teekenwerk 

ter  beoordeeling van den architect door  den op-

zichter  belast met het dagelijksch toezicht verricht 

worden. 

4e Art . 7. Bestedingskosten. t deze bepaling wordt 

heel veel gesold. 

Vaak komt in bestekken de bepaling voor  dat de aan-

bestedingskosten bedragen een of ander  willekeuri g 

gekozen percentage van de aannemingssom dat bij  de 

gunning in handen van de e wordt gestort. 

t is een navolging van art. 450 der  A.V . 

Waar echter  deze bepaling bij  de uitvoering van open-

bare werken, om administratieve redenen zeer  op haar 

plaats is, heeft zij  geen zin in de bestekken van particu-

liere werken. s zoo goed als nooit komt het voor 

dat bestek en teekeningen voor  particulier e werken 

worden gezegeld en in zoo goed als alle gevallen ver-

tegenwoordigt dan ook het in particulier e bestekken 

genoemde percentage een veel hoogere som dan de wer-

kelijk e bestedingskosten bedragen. 

Soms wordt wel bepaald dat het in 't bestek genoemde 

bedrag later  wordt verrekend doch veelal ontbreekt 

die bepaling en in het laatste geval eigent zich de -

rectie (architect) een door  niets gemotiveerd overschot 

op de aanbestedingskosten toe, zonder  daarvoor  eenige 

verantwoording aan zijn lastgever  te doen. 

t is een zeer  ongezonde toestand, die nog ongezonder 

wordt doordat de e de bedoelde z. g. n. aanbe-

stedingskosten uit handen van den aannemer ontvangt 

en die aannemer zeer  goed weet dat er  van die posteen 

belangrijk bedrag niet voor  bestedingskosten wordt 

gebruikt . 

Waar de lastgever  de aanbestedingskosten moet dragen 

is er  geen enkele reden om hem dit langs een omweg 

over  den aannemer heen in rekening te brengen en is het 

in 't belang van een gezonderen toestand dat die omweg 

verboden wordt. 

Aan art. 7 zou daartoe de bepaling kunnen worden toe-

gevoegd dat de aanbestedingskosten niet in een percen-

tage uitgedrukt in de aannemingssom worden opgeno-

men doch dat het juiste bedrag direct den aanbesteder 

in rekening wordt gebracht. 

t kan geen bezwaar  zijn daar  die kosten in ieder  ge-

val voor  de aanbesteding volkomen bekend kunnen zijn 
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en de lastgever  er  dus evenals met het opzichters even-

tueel teekenaarssalaris, en het architectshonorarium 

rekening mede kan houden bij  het bepalen der totaal kos-

ten van zijn bouw. , Uw dw. 

C. N, VA N . 

E . 
e Vereeniging van ter  Amsterdamsche Beurze Ver-
tegenwoordigde Brand-Assuradeuren heeft de vol-
gende circulair e gezonden aan alle gemeentebesturen 
in Nederland: 

 Heeren. 

n onze Vereeniging is de vraag besproken, of er  geen maatrege-
len te nemen zijn tegen de roekeloosheid van loodgieters, aan 

r  onvoorzichtigheid reeds zooveel branden van kerken en 
torens zijn te wijten. Alleen in Amsterdam is het reeds viermaal 
gebeurd, dat een kerk een prooi der  vlammen werd tengevolge 
van achteloosheid van loodgieters ; dit jaar  is op 6 i de -
vormde kerk te Streefkerk door  dezelfde oorzaak afgebrand, en 
op 2 October 1.1. is de toren van de St. Vituskerk te m 
ernstig beschadigd door  brand, weer  als gevolg van onvoorzich-
tigheid van een loodgieter. Wij  zouden deze lijst met veel andere 
voorbeelden kunnen vermeerderen. 

t is inderdaad hoog tijd , dat op krachtiger  wijze dan tot dus-
ver  worde opgetreden tegen deze roekeloosheid, waaraan reeds 
zooveel gebouwen van historisch en architectonisch belang zijn 
ten offer  gevallen. Wij  hebben daarom gemeend, ook Uw College 
opmerkzaam te moeten maken op dit gevaar, dat wegens de 
moeilijkheid van blussching tengevolge van de groote hoogte 
waarop dergelijke branden ontstaan, bijzondere voorzorgen 
noodig maakt. Wij  nemen alzoo de vrijhei d Uwe aandacht te ves-
tigen op de maatregelen die van overheidswege in de hoofdstad 
worden genomen ter  voorkoming van brand bij  werkzaamheden 
aan torens en aan daken van kerken of andere hooge gebouwen 
waarbij  vuur  of blaasvlammen worden verbruikt . Volgens art. 
249 der  Amsterdamsche Politieverordening zijn deze werkzaam-
heden slechts geoorloofd, indien het schriftelij k bewijs kan wor-
den overlegd, dat van het verrichten der  werkzaamheden ken-
nis is gegeven aan den Commandant der  brandweer  en de veilig-
heidsvoorschriften worden nagekomen, welke daarbij  doordien 
Commandant zijn aangegeven. e voorschriften zijn de na-
volgende : 

1. e werkzaamheden mogen niet plaats hebben bij  harden wind; 
2. Nabij  de plaats, waar de werkzaamheden verricht worden, 
moeten tijdens soldeerwerkzaamheden twee met water  gevulde 
emmers elk inhoudende ten minste tien liter , en tijdens mastiek-
werk een hoeveelheid van ten minste 50 liter  zand, met eene 
zandschop, aanwezig zijn; 
3. Van het tijdstip , waarop de werkzaamheden iederen dag zul-
len aanvangen, moet telkens vooraf kennis worden gegeven aan 
de brandweer. e bedoeling daarvan is, dat de werkzaamheden 
dan door de brandweer  worden gecontroleerd. Bij  werkzaam-
heden aan torens bestaat die controle in een voortdurende be-
waking door  de brandweer. 

e voorschriften sub 2 zullen in vele gevallen bij  werkzaam-
heden aan torens niet uitvoerbaar  zijn, en dan is een behoorlijk 
toezicht nog meer  vereischt. Ofschoon in de meeste gemeenten 
geen beroepsbrandweer bestaat, zijn er  toch altij d wel personen 
te vinden aan wie dit toezicht kan worden opgedragen. 
Aangenaam zou het ons zijn van U te mogen vernemen, of deze 
zaak ten Uwent alreeds bij  Politieverordening is geregeld. Wan-
neer  dit het geval is, zoudt U ons zeer  verplichten met vermel-
ding van den inhoud der  daarop betrekking hebbende artikelen, 
waarvoor  wij  de vrijhei d nemen, een couvert met postzegel in te 
sluiten. 

t nog geenerlei regeling bestaan, dan bevelen wij  boven-
genoemde voorschriften aan en zouden wij  gaarne vernemen of 
het in Uw voornemen ligt, tot invoering daarvan het initiatie f te 
nemen." 
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Algemeene Vergadering op g 22 r  ten lO'/o 
nr e v.m. in het Gebonw der , t 
402, Amsterdam. 
Voorloopige Agenda: 

1. Verkiezing van de Commissie tot het nazien van de -
ning en Verantwoording (zie Alg. . , art. 13). 

2. Verkiezing van de Commissie van Stemopneming (zie Alg. 
. , art. 13). 

Bespreking van de voorstellen: 
3. Voorstel van het , gehoord de Commissie van 
Onderwijs, met het oog op de mobilisatie, waardoor  verschil-
lende personen verhinderd zijn aan het examen voor  Uitvoerder 
van Burgerlijk e Bouwwerken (Onderbaas) in 1915 deel te nemen, 
zoodat de kosten per  candidaat zeer  hoog zouden worden, en in 
verband met de omstandigheid, dat aan het verzoek der . om 
verhooging der e door de g vanwege de 
tijdsomstandigheden geen gevolg kan worden gegeven, het 
Examen voor  Onderbaas in 1915 niet te doen plaats hebben, 
maar wel de Examens voor  Bouwkundig Opzichter  en voor 
Bouwkundig Teekenaar  in 1915 te laten doorgaan. 

4. Voorstel van de Commissie van Onderwijs, in het Programma 
van Eischen voor het Examen voor  Bouwkundig Opzichter, 
idem voor  Bouwkundig Teekenaar  en idem voor  Uitvoerder  voor 
Burgerlijk e Bouwwerken (Onderbaas) aan de bestaande bepa-
lingen omtrent vrijstellin g van vakken bij  het examen toe te 
voegen de bepaling, dat hij , die het desbetreffende examen voor 
de 2de of 3de maal doet, vrijstellin g heeft van elk vak, waarvoor 
hij  bij  het vroeger  afgelegd examen het waardecijfer  voor  „goed" 
vastgesteld (5) heeft behaald. 
5. Voorstel van het , gehoord de Commissie van 
Onderwijs, te besluiten, dat de overgangsbepaling, vermeld in 
art. 16 van het Programma van Eischen voor het Examen 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. 

Bouwkundig Opzichter, af te nemen in 1915, luidende: e candi-
daat moet de schriftelijk e bewijzen leveren, dat hij  vóór  1 t 
1915 gedurende minstens één jaar  opzicht heeft gehouden", ver-
valt, hierbij  overwegende dat door  de mobilisatie verschillende 
personen verhinderd zijn geworden aan deze overgangsbepaling 
te voldoen. 
n verband hiermede wordt weer  van kracht de oude bepaling, 

luidende: e Candidaat moet de schriftelijkebewijzen leveren, 
dat hij  gedurende minstens 2 jaar  met vrucht op bouwwerken 
practisch werkzaam is geweest." 
Zoo spoedig de algemeene toestand weer  gunstiger  zal zijn. zal 
nader  overwogen moeten worden of genoemde eisch van 1 jaar 
opzicht te hebben gehouden, in werking zal treden voor het 
examen, af te nemen in 1916. 

6. Behandeling van de t van Wijzigingen in de Concept-Sta-
tuten en Alg. . t der  Fusie-Commissie, zoodat 
deze kunnen worden de Statuten en Alg. . t voor 
de gereorganiseerde , met de bijbehoorende schif-
ting der  leden, ingediend door de desbetreffende herzienings 
Commissie, en gepubliceerd in B. Weekblad van 21 Nov. 1914. 

7. g der m n en Tabel. 
 Alg. Secretaris 

J. . 

Uitgave van het Bonwknndig Weekblad in 1915. 
e Commissie van Financiën heeft aan het r  der 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst medegedeeld, 
dat h. i. de financiën der j  het zullen toelaten het 
Bouwkundig Weekblad weder uit te breiden, zoodat zij  voor-
stelt met 1 Januari 1915 het B. Weekblad weer  op den ouden 
voet, namelijk met 12 pagina's tekst te doen verschijnen t 

r  zal in zijne eerstvolgende vergadering dit voorstel 
bespreken. 

Afdeeling 's Gravenhage van de j  tot Bevor-
dering der  Bonwknnst. 

G van de vergadering op g 3 r  1914. 

e Voorzitter , de heer  Broese van Groenou, opent de vergade-
rin g en deelt mede, dat de keuze van het Bestuur, inzake een 
door de Afdeeling uit te schrijven gevelwedstrijd of prijsvraag, 
op de laatste gevallen is, en een programma samengesteld is 
voor een overdekte Volks Zwem- tevens Badinrichting , welk 
programma binnenkort gepubliceerd zal worden in het Bouw-
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kundig Weekblad en verkrijgbaar  zal zijn voor  alle in den g 
woonachtige bouwkundigen, voor  welke categorie de deelname 
aan deze prijsvraag alleen opengesteld zal worden. 

a geelt de Voorzitter  het woord aan den r  J. Gratama, 
den spreker  voor  dezen avond. e heer  Gratama vangt aan met 
de opmerking, dat het onderwerp van zijn lezing, of juister: 
causerie, minder  zwaarwichtig bedoeld is dan de betiteling 
daarvan ') op het convocatiebiljet voor  deze vergadering moge-
lij k deed vermoeden. — e functie, die het raam te vervullen 
heeft in de muren van het huis, - de muren, die met het dak de 
door  den mensch tegen weersinvloeden gezochte beschutting 
vormen , wil spreker  duidelij k in het licht stellen; een functie, 
waarin de architecten zich nog steeds niet alleen in voldoende 
mate verdiepen. Wat is het raam? t raam is feitelijk een 
dualisme; de strij d tusschen openheid en geslotenheid. e be-
beschutting, de geslotenheid wordt gezocht, terwij l de open-
heid, het licht, niet gemist kan worden. e mate van die open-
heid en van die lichttoetreding is het waar  't eigenlijk om gaat. 

e mensch zoekt het licht, zoekt ook het kontakt met het buitene, 
en is zeer  gevoelig tevens voor  de wijze waarop en de mate 
waarin het licht toetreedt in de ruimte, waarin hij  zich bevindt. 

t moeilijk probleem van de wijze waarop het bovenlicht aan-
gebracht moet worden, zonder  een gat in het beschuttend dak 
te vormen, stelt spr. in het licht en vertoont daarbij  een reeks 
van lichtbeelden van z.i. al dan niet geslaagde oplossingen. -
na gaat hij  over  tot het staand licht, het venster, dat van binnen 
bekeken, om zijne belangrijkheid in mystiek van lichtwerping 
ook het hoofdonderwerp is geworden van zoo menige schilderij 
van onze oude e meesters, waarvan reproducties op 
het doek vertoond worden. 

Vervolgens maakt spreker  aan de hand van een reeks van his-
torische en moderne gebouwen duidelijk , hetgeen hij  bedoeld 
heeft met „harmonische vorm" , nl. de harmonie in den gevel ver-
kregen door  de wijze waarop de ramen, in grootte en in vorm. 
aangebracht zijn. 
Ook de indeeling van het venster  (door  glas-in-lood, houten glas-
roeden, of groote spiegelruiten) speelt een heel belangrijke rol . 

e indeeling houdt nauw verband in de eerste plaats met de 
mate van intimiteit , die men achter  de ramen wenscht, in de 
tweede plaats met de het raam omringende architectuur  van den 
gevel: een kwestie van schaal t is geenszins goed modern om 
zijn keus te bepalen op groote spiegelruiten omdat de moderne 
techniek deze leveren kan, en het glas-in-lood zoogenaamd niet 
meer  thuishoort in de 20ste eeuw. t is wel goed modern om 
zich rekenschap ervan te geven, dat men b.v. in een café niet de 
zelfde intimitei t verlangt als in zijn woning in de stad of op het 
land, en dat men dit uit de raamverdeeling door  meerdere of 
mindere openheid doet blijken . 

Ten slotte wijd t spreker  nog eenige opmerkingen aan de raam-
versiering, die het raam voor  het oog nóg belangrijker  maakt, 
doch niet overdadig mag zijn. 
Applaus volgde op de pittig-voorgedragen denkbeelden, bene-
vens dank van den voorzitter  namens de vergadering. 

a gaven de architecten-leden, de heeren Joh. s Jr. 
en A. Broese van Groenou, B. , uitleg bij , langs de wanden ge-
exposeerde, teekeningen en foto's van eenig door  hen uitgevoerd 
werk, en oogstten daarbij  veel appreciatie en dank, waarop de 
vergadering gesloten werd. 

e 1ste Secretaris, 
. G. . 

') t convocatiebiljet vermeldde n.1. een lezing over  i t , analytische be-
schouwingover  bovenlicht, staand licht, harmonische vorm, indeelingenversiering. 
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$ T E GEBOUW & 
V A N E E "  T E 

. m 
an het dezer  dagen voltooide nieuwe gebouw 
van „d e Groote Club"  te Amsterdam, gelegen 
aan Paleisstraat, e Am-

! sterdam geven wij  hierbij  eenige afbeeldingen. 
t gebouw is ontworpen door  de heeren Th. G. Schill 

C. B. . en . . , terwij l de gevels ontwor-
pen zijn door  den heer . F. Slothouwer, B. . Zooals 
reeds is medegedeeld, overleed de heer  Schill den 15en 
October  j.1. zoodat hij  helaas de voltooiing van een 
zijner  belangrijkste bouwwerken niet meer  heeftmogen 
beleven. 
Ter  toelichting van bijgaande afbeeldingen diene het 

volgende: 
n het sousterrain, dat geheel van gewapend beton is 

opgetrokken, bevinden zich: de ruimten voor  de instal-
laties der  centrale verwarming, der  ventilatie, en van 
de stofzuigmachine; bier- en wijnkelders, dri e winkel-
kelders ; barbierssalon; spreek- en kleedkamers; werk-
plaats voor  den machinist; bergruimten en W. Cs. 
Op den beganen grond treffen wij  aan als hoofdruimten: 
de hal, de conversatiezaal en de biljardzaal , die onder-
ling goed gegroepeerd zijn. n moet hierbij  bedenken, 
dat de l ook gebruikt wordt als een gezellige ruimt e 
om te zitten ; hij  is helder  verlicht door  bovenlicht en 
een groot raam, glas in lood, voorstellend een park 
met bank. 

t laatste is ontworpen en uitgevoerd door  de fa. Jan 
Schouten te . n de l is een marmeren vloer, 
een kleurige marmeren lambrizeering, terwij l twee 
marmeren zuilen de ommegang op de verdieping dragen. 

e belangrijkste zaal is de conversatiezaal met het be-
kende fraaie uitzicht op den . e plattegrond van 
de zaal bestaat uit twee flink e rechthoeken, die lood-
recht op elkaar  geplaatst zijn; op de scheiding der 
ruimten zijn een tweetal marmeren zuilen geplaatst. 

r  hun forschheid wordt de gezelligheid der  zaal 
eenigszins geschaad terwij l ook niet voldoende afschei-
ding der  twee ruimten bereikt wordt. 
Overigens is het den ontwerpers wel gelukt een socie-
teits-zaal te maken, en geen café-zaal. 

r  de zaal enkele groote ramen te geven, zoodat daar-
tusschen flink e muurdammen overblijven, wordt de af-
geslotenheid, de gezelligheid verkregen, die wij  in een 
societeitszaal verwachten. n een café zijn de wanden 
veel meer  met ramen doorbroken, heerscht het idee 
openheid; het is een min of meer  publieke ruimte. e 
societeitszaal daarentegen is van meer  intiemen aard, 
en het is zeer  zeker  een verdienste van de ontwerpers, 
dat zij  aan de heerschende algemeene zucht tot veel 
licht en veel glas in dit geval niet te veel hebben toe-
gegeven. 

Opmerkelij k is de wandbehandeling, namelijk een stof-

bespuiting op de natte verf, in bepaal; 
de patronen, waardoor  het warme 
en rull e van doekbespanning wordt 
verkregen. 

e Billardzaal heeft een eikenhouten 
gesneden lambrizeering met pilasters, 
waarboven een groot fries van ver-
guld Japansch papier  zeer  goed van 
werking is. 
Verder  bevinden zich op den beganen 
grond dri e winkels. Op de 1ste ver-
dieping zijn de hoofdruimten: een 
leeszaal, die zeer  rustig en stemmig 
is, van donker  mahoniehout, be-
schaafd en aangenaam van ontwerp; 
een speel- en conversatiezaal, en een 
groote billard - en eetzaal. e laat-
ste met wit stuc-werk, is ontworpen 
en uitgevoerd door  de Engelsche firm a 
Warin g en Gillow. t Bestuur  der 
Groote Club meende, dat deze firma , 
die reeds meerdere s ge-
decoreerd en gemeubeld had, het al-
lerbeste zou kunnen leveren. Achter-
af zal zij  het nu wel ingezien hebben, 
dat de overige interieurs, die alle van 

e afkomst zijn, zeker  beter 
zijn dan dit Engelsche. 
Op de 1ste verdieping zijn onderge-
bracht 17 logeerkamers en 4 badka-
mers, benevens ontbijtkamer , buffet-
ten, enz. e wordt het ideaal 
van het sociëteitsleven ongeveer  be-
reikt ; eenvoudige, maar gezellige ka-
mertjes maken van deze sociteit ook 
een klein maar  genoegelijk hotel voor 
de leden. Een lid woont reeds per-
manent op twee kamers! Op de 3de 
verdieping bevindt zich de groote 
keuken met bij - en spoelkeuken, welke 
volgens de laatste eischen zijn inge-
richt . e sociëteit begrijpt , dat een 
goede keuken een hoogst belangrijke 
factor  voor  haar  is; tevens begrijpt 
zij  ook, dat keukenlucht in het 
gebouw onaangenaam is. Van daar 
dat de keukens zoo hoog geplaatst 
zijn ; door  telefoon, en liften wordt 
de bediening niet bezwaarlijk. Verder 
zijn op die verdieping ondergebracht : 
woning van den kastelein, slaapka-
mers voor  het personeel, archief, 
bergplaatsen, enz. 
Bij  de distributi e der  ruimten in het 
gebouw is er  met succes voor  gezorgd, 
dat overal goed het licht toetreedt. 

t werkt in niet geringe mate mede, 
om dit e aangenaam en 
geriefelijk te doen zijn. 

t=J 
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Ten slotte nog enkele bijzonderheden: 
n 22 i 1912 werd begonnen met de slooping van 

het oude gebouw; 28 Nov. 1914 werd het nieuwe ge-
bouw voltooid opgeleverd. t is het eerste gebouw in 
Nederland, dat electrisch beheid werd. 
Chef van de bouwleiding was de heer  J. P. W. Bieling, 
terwij l hoofdaannemers waren de heeren s en 
v. 't Ende. 

T = , gg 
rchitect = , op architectonisch 
gebied, zoo behoort het te wezen. 

e meeste architecten zullen dit onderschrij-
ven, maar tevens zullen verscheidene van 

hen, hetzij  uit gewoonte, te goeder  trouw of onnaden-
kend, zich niet uitsluitend hiertoe bepalen. 
Wel zijn de vakvereenigingen bezig alles in het werk te 
stellen, om hen, die niet uitsluitend architect zijn, uit 
hare gelederen te verbannen, maar deze actie is niet 
voldoende. t feit, dat onze wetten eigenlijk geen ar-
chitect kennen, zooals dit behoorde, en dat tevens de 
publieke opinie omtrent een architect en zijn werk nog 
zeer  onzuiver is, nopen ons te blijven aansturen naar 
wettelijk e regelingen, te blijven hameren op het zuive-
ren van ons beroep. Wettelijk e regeling verkrijgen 
wij  niet door  adressen, maar  door het optreden der 
architecten zelf, waardoor de publieke opinie zich 
vormt en wijzigt , zoodat aldus vanzelf een ongeschre-
ven wet ontstaat. Zij n wij  zóóver, dan is een officieele 
wet niet meer  van direkt belang, doch kan deze alleen 
dienen, om in tijden van wanbegrip weder  in het rechte 
spoor  te geraken. 

Wat is nu de reden, dat de publieke opinie niet onver-
deeld gunstig is over  architecten? 
n de eerste plaats, omdat het kaf in ruime mate tus-

schen het koren verscholen is. r  de minder  kundi-
gen in den regel niet kunnen bestaan van de baten, uit 
het zuiver  architectenberoep voortgekomen, worden 
zij  verleid andere werkzaamheden te verrichten, die het 
beroep vertroebelen en meer den koopman dan den 
raadsman naar  voren brengen. e krachtiger  derhalve 
de vakopleiding wordt ter  hand genomen, hoe meer  kans 
er  bestaat, dat de architect zich uitsluitend tot zijn vak 
zal willen bepalen. n verdwijn t van lieverlede de 
zich architect noemende beunhaas, die de publieke 
opinie vertroebelt. Toch is de architect, die open en 
duidelij k omschreven .beunhaast"  niet de gevaarlijk-
ste, daar  hij  gaarne toegeeft, dat hij  eigenlijk geen archi-
tect is, hoewel zijn huisdeur  het wel vermeldt,alleen om-
dat de beunhaas zichzelf toch een naam moest geven. 

t type, waarvan ik kort geleden nog een waardig ver-
tegenwoordiger  ontmoette, die mij  mededeelde, dat hij 
niet graag bouwde, maar  liever  bouwgrond verkocht, 
daar dat meer  gaf, zondigt meerendeels uit onwetend-
heid en is tenminste direct aanvechtbaar. 
Gevaarlijker  voor  het zuivere architectenberoep zijn de-
genen, die voorgeven uitsluitend architect te zijn, maar 
die ten slotte, als ze zichzelf eens den biecht afnemen, 
tot het besluit zullen komen, dat ze wel eens afdwalen. 

t afdwalen schijnt zeer  onschuldig, maar is in zijn 
wezen verkeerd, en mag dan ook nooit door  een ernstig 
willend architect vergoelijkt worden. 

t ware wenschelijk, dat de n voor  de bereke-
ning en uitbetaling van het honorarium van architec-
ten", in korte trekken behelsden, wat des architects is 

T E GEBOUW VA N E E "  T E . 
Architecten . G . . en . . . 

Conversatiezaal op den Beganen grond. 

. 
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en wat niet. Een deel der  eerecode behoorde in die 
regelen thuis. t woord .bemoeiingen", in die regelen 
voorkomend, is niet allen om wee te worden bij  het 
indenken in het begrip van het woord, maar  het is ook 
een woord, dat als een achterdeurtje werkt. r 
dat achterdeurtje komt o. a. bij  den architect binnen 
iemand, die hem een bouwterreintj e in handen geef t, des-
noods niet met de bedoeling daarvoor  bij  verkoop provi -
sie te geven, waar  b.v. met een stilzwijgend wenkje, dat 
daaruit weieens een bouwwerkje zou kunnen groeien. 
Of er  stapt een ander  door  dat achterdeurtje, die graag 
zijn huis wil verkoopen en dit onder  vriendelijk e belof-
ten aan den architect meedeelt. Zoodra de architect 
zich maar  in het minst dergelijke opdrachten laat geven, 
in plaats van ze met een zekere waardigheid van zich af 
te slaan met verwijzing naar  daartoe aangewezen adres, 
is hij  medeplichtig aan de bestendiging van onjuiste be-
grippen omtrent het architectenberoep. Wi l men blij -
ven kool en geit sparen, dan zullen wij  dit tot onze 
eigen schade ondervinden, en zullen wij  nooit de 
plaats innemen, waarop wij  door  onzen schoonen werk-
krin g recht hebben. Wi l men echter  het beroep zuiver 
maken, zoodat langzamerhand het begrip omtrent ons 
werk algemeen eigendom kan worden, dan moeten de 
achterdeurtjes voorgoed gesloten worden en moeten de 
„bemoeiingen"  voorgoed uit het woordenboek van den 
architect verdwijnen. 
Nog een andere voorkomende gewoonte maakt, dat de 
architect en de koopman veel verwantschap vertoonen, 
althans voor  het publiek. 

t geldt voor  hen, die hun onkosten opnemen in het 
honorariumpercentage of die klungelen met bestedings-
kosten. n ligt hiervan de schuld bij  de princi -
palen, die liever  willen weten, waarmee zij  ineens van 
alles af zijn. 

h er  moet ernstig tegen opgetreden worden. e 
architect maakt zichzelf hierdoor, wellicht tegen eigen 
bedoeling in, tot een koopman, die al was het slechts 
uit eigen behoud, geen slechte zaak zal maken. e veel 
gehoorde opmerking, dat de architect hier  of daarmee 
wel niet slecht gevaren zal zijn, is, hoewel zeer  dikwijl s 
uit onwetendheid geuit, nadeelig voor  de reputatie van 
het vak, en moet met den wortel uitgerukt worden. Een 
raadsman, die in eenzelfde zaak als koopman optreedt, 
verliest hierdoor zijn onbevangen oordeel, en dit merkt 
het publiek, dat uit den aard in beginsel wantrouwend 
is, terstond. t daarentegen het publiek de overtui-
ging, dat de raad van den architect zuiver  is, zonder 
eenige vertroebeling, dan ontstaat vertrouwen in plaats 
van onzekerheid. n wenscht vleesch, wanneer  men 
vleesch bestelt, zelfs hij , die vergoelijkend en tevreden 
kijkt , als er  visch komt, als het dan ten minste filet van 
tong is. 
Een rechtskwestie, die ik had, heeft mij  zeer  duidelij k 
doen zien, dat advocaten en rechters eigenlijk ook niet 
weten, hoe en onder  welke rubriek zij  een architect moe-
ten plaatsen, en daaraan zijn wij  zelf schuld. Wij  moeten 
onze "  maken tot ons eigen wetboek, want er 
wordt rekening met deze regelen gehouden. Buiten die 
regelen heerscht een grenzenlooze begripsverwarring. 
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Wanneer de architect in princip e op één lij n met b. v. 
den arts werd gesteld, zouden vele verkeerde begrip-
pen verdwijnen. Evenmin als men een arts herhaaldelijk 
ontbiedt en hem over  zijn lichaam spreekt, om hem, 
als het niet tot een operatie komt, zonder  vergoeding 
voor  zijn gegeven kennis en tijd , te laten gaan, evenmin 
behoort een architect, die zijn kennis en tij d geeft als 
raadsman op architectonisch gebied, zonder  vergoe-
ding daarvoor  te blijven. En toch bleek mij , dat de 
rechtbank dit standpunt kan innemen. t komt 
voort uit het feit, dat het niet als vanzelf sprekend 
wordt beschouwd, dat een architect door  het feit alleen, 
dat hij  kennis en tij d heeft gegeven, vergoeding behoort 
te ontvangen, al geven de regelen dit ook aan. Bij  een 
arts zou daaromtrent nooit kwestie rijzen, daar  a pri -
ori wordt aangenomen, dat een arts komt, als men zijn 
diensten noodig heeft. t schijnt echter  helaas, dat een 
architect dikwijl s ongevraagd diensten aanbiedt, waar-
uit weder  volgt, dat het voor  dengeen, die een oordeel 
heeft uit te spreken, moeilijk wordt zuiver  te onder-
scheiden, of de diensten gevraagd of ongevraagd zijn 
verricht . Zoo maken de architecten hun eigen zwakke 
wetten. 
s het niet absurd, dat er  twijfe l kan ontstaan, of een 

raadsman zijn raad opgedrongen heeft, of dat de raad 
gevraagd is? Wij  hebben dien twijfe l zelf geschapen. 
Aanvankelijk heb ik tot mijn verbazing ervaren, dat 
een rechtbank elke eisch ontzegt, waar  niet bewezen is, 
of gevraagd of aangeboden is. Nu begrijp ik het stand-
punt, althans het is te verklaren uit de veelal geldende 
opvattingen van architecten. l de tegenpartij  er-
kende, dat de diensten waren bewezen, berekeningen 
en adviezen waren gegeven, was de verklaring , dat de 
diensten niet gevraagd waren, voldoende voor  de 
rechtbank. Terrein opname in tegenwoordigheid van 
den lastgever  had plaats gehad, de begrooting was ge-
maakt, diverse besprekingen hadden plaats gehad en 
aanwijzingen gegeven, zoodat de lastgever, die de voor-
loopige schetsen zelf wenschte te maken (hij  was zelf 
ingenieur, evenwel ter  geruststelling van de collega's 
niet uit ) daartoe ook door  mijn aanwijzingen in 
staat werd gesteld. 
Ten slotte was de opdracht tot bouwen gegeven, echter 
na dri e dagen „to t grootenspijt"  weer  ingetrokken, daar 
het terrein niet was te krijgen of althans tegen een zeer 
gekken prijs , zoodat de bouw moest afspringen. Te goe-
der trouw werd door  mij  een lage rekening ingezonden, 
daar  ik uit .force majeur' '  geen munt wenschte te slaan. 

r  vernam ik, dat er  geen kwestie van was, dat het 
terrein niet was te krijgen en dat deprijstotdelaagsten 
in die omgeving behoorde. Ook werd de bouw aan een 
ander  architect opgedragen, die echter  pas veel later 
van mij  hoorde, dat ik daarmee reeds was belast. -
schen wacht deze architect nog steeds op afrekening 
van den laatsten termijn , doch hij  heeft dien maar afge-
schreven, omdat hij  tegen onze vlugge rechtspraak 
opziet. 
Nu spreekt het vanzelf, dat men in elk beroep de dupe 
kan worden van -slimme"  menschen; maar waar  het, 

naar  ik meen, op aankomt, is het feit, dat een rechtbank 
(het kantongerecht had de eisch van  f 200 op enkele 
guldens na toegezegd) de belooning van vij f gulden, die 
de lastgever  wilde betalen voor  een werk van f 25.000, 
zelfs nog te hoog achtte en bij  gebrek aan bewijs elke 
vordering ontzegde, niettegenstaande de beëedigde 
deskundige de vordering als juist had beoordeeld. 
Nu is voor  een architect het bewijsmateriaal in het 
eerste stadium van zijn werk, uit den aard zeer  gering. 
Besprekingen, ideeën, aanwijzingen voor  oriënteering 
van het gebouw, het zich inwerken in iemands levens-
wijze en gewoonten, zijn geen concrete zaken en dus 
niet tastbaar  of aantoonbaar. Ze zijn eveneens niet con-
tractueel vast te leggen, evenmin als de huisbezoeken 
van den arts of mondelinge adviezen van een advocaat 
contractueel zijn vast te leggen. 

t verwerken der  ideeën na de opdracht voor  den 
bouw, vóór dat een ontwerp zich klaar  op papier  ver-
toont, is ook niet concreet en aan te toonen, zoodat bij 
een opdracht, die na dri e dagen weer  wordt ingetrok-
ken, zooals in mijn geval, de kans zeer  groot is, dat aan 
het papier  nog te weinig is toevertrouwd, dat als bewijs 
kan gelden. 
E r resteerde dan ook aan positief bewijsmateriaal niets 
anders dan de niet ontkende opdracht van den last-
gever  om op te geven, hoeveel een vill a per . kost, 
en deze beantwoording was volgens den lastgever  met 
vij f gulden rui m betaald. 

t de begrooting veel tij d gevorderd had, daar  het 
bouwen er  al of niet van zou afhangen, werd ontkend, 
dus kwam in het geheel niet in aanmerking). 

e rechtbank echter  ontzegde ook die vij f gulden daar 
in de regelen staat: „voorloopi g ontwerp al of niet met 
globale begrooting, waaruit volgt, dat de globale be-
grooting geen waarde vertegenwoordigt. Voorloopig 
ontwerp was niet gemaakt, want dat had de lastgever 
zelf gedaan (met welke gegevens werd niet van belangge-
acht, daar  toch de lastgever  als ingenieur  dit zelf wel 
kon). t geven van de opdracht werd door  den last-
gever  ontkend, terwij l alle besprekingen en bezoeken 
volgens lastgever  op mijn uitdrukkelij k verlangen had-
den plaats gehad, let wel tegen diens wil , omdat ik toch 
niets te doen had (welke goede sukkel zou, wanneer 
iemand hem de opdracht tot een werk komt geven, ver-
zekeren, dat hij  onmogelijk tij d had zelfs de wenschen 
aan te hooren!) 
Ergo, er  waren geen gevraagde diensten verricht . e 
rechtbank ontzegt elke vordering, daar  slechts aan mij 
zou gevraagd zijn, hoeveel een vill a per : '  kan kosten, 
en dit behoeft volgens de regelen niet betaald te wor-
den. Eischer  zal verder  betalen alle kosten, zoowel in 
eerste als tweede instantie. 

t feit, dat er  een vri j  uitgebreide correspondentie be-
staat tusschen mij  en mijn lastgever  over  allerlei betrek-
kelij k onbelangrijke zaken, doch ook over  terreinbezoek, 
over  een aan mij  gericht verzoek, om op het kadaster  in-
formaties aangaande terreinen te willen inwinnen, ver-
der een brief, waarin mijn lastgever  zijn leedwezen uit-
spreekt over  het feit, dat zijn plannen niet meer  in ver-

vullin g kunnen komen door  gebrek aan terrein, en te-
vens een verzoek, om mijn nota te willen inleveren voor 
het maken der  globale begrooting en voorzoover  de tij d 
was in beslag genomen, dit alles bleek voor  de recht-
bank geen bewijsmateriaal, hoewel dit toch oogen-
schijnlij k meer  aanduidt dan het beantwoorden van de 
vraag, hoeveel een vill a per 3 . kost. * En toch is mij 
langzamerhand de houding van de rechtbank duidelij k 
geworden. 

e heeft naar  ik vermoed de zaak niet aangedurfd, 
omdat gemist wordt het begrip over  het architectenbe-
roep. r  schuilt „des Pudels . t begrip be-
staat niet, en vóórdat wij  daartoe krachti g meewerken, 
zal het blijven ontbreken. e schuld ligt bij  ons zeiven. 
Zoolang wij  geen kleur  bekennen, zoolang wij  niet ten 
allen tijd e de positie van raadsman en niet die van 
koopman innemen, zal er  geen rechtszekerheid ont-
staan. All e wetten zijn uit gebruiken voortgekomen. 
Zooals het gebruik wil , dat men een dokter  of advokaat 
om raad vraagt en niemand daaraan twijfelt , zoo moet 
het gebruik willen, dat er  a prior i geen twijfe l bestaat 
of de diensten van den architect gevraagd zijn of aan-
geboden. Als de diensten gegeven zijn, dan zijn ze ook 
gevraagd, maar  vóórdat dit algemeen erkend zal wor-
den, moet het beroep van den architect zich zuiveren 
en veredelen. 

J . B. V A N  B .

E . **) 
n 26sten October  zond de Nationale Woningraad een adres 

aan den r  van Binnenlandsche Zaken, waarin geargu-
menteerd werd verzocht zoodanige maatregelen te nemen, dat 
de annuïteit van voorschotten, verleend overeenkomstig de Wo-
ningwet, in afwijkin g van het in zwang zijnde stelsel, voorloopig 
zal worden berekend naar  de laatste in de Staatscourant gepu-
bliceerde noteering van voor  den oorlog (prijscourant van 27 Juli 
j.1.) van de 3 pCt. obligation der  Nationale Schuld, zijnde 77'
pCt. wat een annuïteit van 4.556 pet. zou beteekenen. 
Zeer  tot onze voldoening hebben de s van Binrtenland-
sche Zaken en Financiën bij  een beschikking van 1117 dezer  be-
paald, dat zoolang de beurs van Amsterdam zal zijn gesloten, 
bovenbedoelde koers inderdaad als grondslag voor  de bepaling 
van den rentevoet dier  voorschotten zal worden aangenomen. 
Al s gevolg van dezen maatregel zal een rente van 3'/h pCt. en 
dus een annuïteit van 4.556 pCt. in rekening worden gebracht, 
een cijfer  wel is waar  hoog, maar niet zoo hoog, dat tengevolge 
daarvan van den bouw van arbeiderswoningen zou moeten 
worden afgezien. 
Nu dit bezwaar  op gelukkige wijze is uit den weg geruimd, neemt 
het bestuur  de vrijhei d Uw aandacht te vestigen op het belang 
om ook onder  de tegenwoordige tijdsomstandigheden den bouw 
*) Niet ter  zake dienende, maar  uit humoristisch oogpunt is merk-
waardig een schrijven van mijn lastgever, waarin hij  meedeelt, 
dat hij  ten mijnen huize door  mijn moeder  onthaald is geworden 
op port en sigaren en zoolang vastgehouden, let wel vastge-
houden, totdat hij  zijn trein gemist had en daardoor  extra kosten 
had moeten maken voor  een diner  buitenshuis. Een dergelijke 
brief van een ingenieur  van middelbaren leeftijd, die veel gezien 
en gereisd heeft, mag wellicht voor  den rechter, die slechts ter 
zake kan oordeelen, zonder  invloed zijn, maar  is toch een eigen-
aardig staaltje tot bijdrage voor  de karakterbepaling van den 
persoon in kwestie. 

**) r  plaatsgebrek niet eerder  opgenomen. 

van arbeiderswoningen met overheidsgeld voort te zetten. t 
zou zeer  zijn te betreuren, zoo als gevolg van den oorlog een 
daling van den woningstandaard intrad , ten gevolge van onvol-
doenden aanbouw van woningen. Ook na den oorlog zal er  be-
hoefte aan woningen bestaan; er  is geen reden om aan te nemen 
dat de aanwas der  bevolking, zoolang althans de oorlog buiten 
ons land wordt gehouden, zou verminderen. 

e aanbouw van woningen heeft in deze tijden dubbele betee-
kenis. n vele plaatsen immers doet zich reeds een vermindering 
der  bouwbedrijvigheid, d.w.z. werkloosheid ender  de bouwvak-
arbeiders gevoelen. Er is geen voortreffelijke r  werkverschaffing 
dan het weder  doen aanvangen van den normalen bouw. Zulk 
een werkverschaffing is verre te verkiezen boven de eenigszins 
kunstmatige, die is gelegen in het laten uitvoeren van grondwer-
ken, wegaanleg, enz., die, hoe gerechtvaardigd ook, zeker  ook 
steeds haar  bedenkelijke zijden heeft. 

t zijn niet alleen de bouwvakarbeiders ter  plaatse, die door 
het bouwen worden geholpen. Waar een zoo overwegend deel 
der  bouwmaterialen van Nederlandschen oorsprong is, betee-
kent het aanvatten van bouwwerken het inblazen van gezond 
leven aan meerdere bedrijven. 

t bestuur  meent op grond van het bovenstaande U te mogen 
verzoeken de vraag onder  de oogen te zien. of er  te Uwent aan-
leiding bestaat tot het ontwerpen van nieuwe of het weder  op-
nemen of uitvoeren van bestaande plannen. 

t verzoekt U echter  uitdrukkelij k in het bovenstaande geen 
aansporing te zien om tot den bouw van arbeiderswoningen over 
te gaan, enkel oin op deze wijze werk te kunnen verschaffen. e 
bouw moet in de eerste plaats als maatregel tot verbetering der 
volkshuisvesting ten volle gemotiveerd zijn. 

t valt niet te ontkennen, dat er  in dit opzicht bizondere moei-
lijkheden aauwezig zijn. s de vraag of na afloop van de 
buitengewone tijden, die wij  thans doormaken, de huurkracht 
der  bevolking niet verminderd zal zijn, kan niet met zekerheid 
worden beantwoord. e hooge prijzen van belangrijke mate-
rialen, leveren ernstige bezwaren op. Toch meenen wij . dat deze 
niet als onoverkomelijk behoeven te worden beschouwd. 

t het te eeniger  plaatse, niettegenstaande en behoefte aan 
nieuwe woningen bestaat en de aanbouw daarvan bovendien 
als maatregel tot bestrijding der  werkloosheid van belang is. 
niet mogelijk zijn de exploitatierekening sluitend te maken we-
gens de abnormale bouwkosten, dan ware te overwegen, of niet 
de gemeente bij  wijze van werkverschaffing een gedeelte van 
die abnormale kosten voor  haar  rekening zou willen nemen. 

Namens het Bestuur 

Amsterdam, 21 November  1914. . C. A. , Voorzitter. 
t 444. . . wnm. Secretaris. 

. 
l van . r  de steendrukkerij  van de Ven 

in den g is een lithografi e vervaardigd van de voorgevel van 
de l van s welke zeer  goed deze prachtige 
architectuur  weergeeft. e prij s van deze aardige litho is f 1.—. 

E . 

. 
Programma voor  een Studie-Prijsvraag uit te schrijven 
door  de Afdeeling 's-Gravenhage van de j 
tot Bevordering der  Bouwkunst. 

Op den hoek van twee straten wordt gevraagd een ontwerp voor 
een overdekte Volks- Bad- en Zweminrichting. t terrein groot 
45 X 36 , wordt verondersteld aan twee zijden begrensd te 
zijn door  woonhuizen met blinde muren;  |„  van het terrein 
moet onbebouwd blijven (zie de situatie). 

t kan de hoek worden afgeschuind of afgerond. 
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t gebouw zal moeten bevatten: 
e entree met tochtvrij e vestibule, waarin cassaruimte en 

een ruimt e voor  uitgift e van handdoeken en badgoed, een ruime 
wachtkamer, een vertrek voor  het personeel, een of twee berg-
plaatsen, een administratielokaal en W. C. voor  personeel. 
Voorts een ruim bassin van + 10 Y 20 , op het diepste gedeelte 

 3 . en op het ondiepste gedeelte . diep. Om dit bassin 
een gangpad, waarop uitkomen een 80- a 90-tal kleedkamers, die 
gedeeltelijk op een gaanderij  of tusschenvefdieping kunnen ge-
legen zijn. Op deze gaanderij  een afzonderlijk gedeelte, verbon-
den door  een trap met de vestibule, te bestemmen voor  50 
toeschouwers. 

Aan het rondgaande gangpad moeten gelegen zijn een tweetal 
doucheruimten, ieder  met een 6-tal douches, benevens de noo-
dige urinoir s en W. C s en een lokaaltje voor  droog zwemonder-
richt . 
n den kelder of in een nevenaangebouwd gedeelte zal een 

ruimt e tot ketelhuis moeten worden ingericht met daarbij  be-
hoorende kolenbergplaats en werklokaaltj e voor  den machinist 
benevens een behoorlijke wasch- en drooginrichting . 

e kleedcellen moeten tevens door  een gang aan de achterzijde 
bereikt kunnen worden. 
Verder  in het gebouw onder  te brengen een 20-tal kuipbadcellen 
met afzonderlijken toegang voor  mannen en vrouwen van uit de 
vestibule, met 2 W. C s in de nabijheid. 
Een aan de zweminrichting grenzende afzonderlijke woning zal 
moeten worden ontworpen voor  den badmeester, bevattende 
een 4- of 5-tal kamers, keuken en zolder. e woning zal van af 
de straat een afzonderlijken ingang moeten hebben en door  mid-
del van een overdekte galerij  of gang met het hoofdgebouw in 
verbinding moeten staan. 
Bovendien zal het plan een groote, gemakkelijk te bereiken 
fietsenbergplaats moeten bevatten. 
Gevraagd worden: 

e noodige plannen op schaal 1 a 100. 
- en dwarsdoorsneden op schaal 1 a 100. 

2 Gevels op schaal 1 a 100. 
1 Perspectieftekening waarop beide gevels zichtbaar  zijn. 
1 Perspectiefteekening van de zwemhal. 

e behandeling der  teekeningen wordt vrijgelaten, echter  met 
dien verstande dat geen verschillende kleuren mogen gebezigd 
worden. 

e teekeningen mogen geen grooter  afmeting hebben dan 
1 X 0.70 . en moeten op karton zijn opgezet, doch niet in houten 
lijsten zijn gevat. Zij  mogen niet in kisten of op andere wijze in 
hout verpakt worden. 
Andere als bover.gevraagdeteekeniugen zullen worden ter  zijde 
gelegd. 
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Uitgeloofd wordt voor  het beste ontwerp een zilveren medaille 
benevens een bedrag van ƒ 8 0. —, terwij l aan de inzenders der 
vier  opvolgend beste ontwerpen verschillende bedragen zullen 
worden toegekend tot een totaal bedrag van ƒ 120.—. 
All e stukken ter  beantwoording dezer  prijsvraag worden vóór 
of op 15 t 1915 vrachtvri j  ingewacht aan het adres van den 
len Secretaris, Joh. G. , Belvedèreweg 5, te's-Graven-
hage. 

Ontwerpen na dien datum ontvangen blijven buiten beoordee-
ling, tenzij  op afdoende wijze kan worden aangetoond dat dit 
buiten inzender's schuld is geschied. 

e teekeningen moeten met een motto gemerkt zijn en vergezeld 
gaan van een gesloten brief waarin naam, kwaliteit en woon-
plaats van den ontwerper, en een tweeden brief waarin een cor-
respondentie-adres vermeld wordt. Op beide brieven en cou-
verts moet het motto van het ontwerp voorkomen. e ontwerper 
van eenig antwoord mag zich als zoodanig niet bekend maken 
vóór de uitspraak der  Jury heeft plaats gehad. 

n naar  het oordeel der  Jury aan geen der  ontwerpers de 
bovengenoemde medaille benevens/80. kan toegekend wor-
den, heeft zij  het recht het in totaal beschikbare bedrag op ande-
re wijze te verdeelen en daaromtrent nadere voorstellen aan het 
Bestuur  der  Afdeeling te doen. 

e Jury voor  deze prijsvraag bestaat uit de n : 

. P. Berlage Nzn., Architect te 's-Gravenhage. 
S. de Clercq, Architect te 's-Gravenhage. 

. van der t , Architect, r  aan de 
Academie van Beeldende  te 's-Gravenhage. 
A Broese van Groenou, B. , Bestuurslid der  Afdeeling. 
Joh. J. Gort Jr., Architect bij  de G. W., 

. Th. Teeuwisse, B , Plaatsvervangend Jurylid . 

t Bestuur  der  Afdeeling behoudt zich het recht voor, gedu-
rende 3 maanden na de publicatie van het Juryrappor t alle of 
een gedeelte der  antwoorden ter  expositie af te staan aan andere 
vereenigingen; gedurende dien tij d mag geen der  ontwerpen 
gereproduceerd worden zonder  toestemming van het Bestuur 
der  Afdeeling. 

t Bestuur  der  Afdeeling heeft echter  het recht de bekroonde 
antwoorden ter  reproductie aan te bieden aan de redactie van 
eenig plaatwerk of bouwkundig tijdschrift , zonder  dat zij  gehou-
den is den bekroonde eenig honorarium 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 
e dagbladen en de bouwkundige bladen bekend gemaakt 

en de antwoorden publiek tentoongesteld worden, nadat het 
Juryrappor t zal zijn gepubliceerd in de bouwkundige bladen. 

e uitreikin g der  bekroningen zal geschieden in de Aprilverga -
dering 1915 van de Afdeeling. 

e deelname aan de beantwoording dezer  prijsvraag is alleen 
voor e bouwkundigen opengesteld. 

n omtrent deze prijsvraag alsmede programma's wor-
den tot uiterlij k 14 dagen na de publicatie daarvan in de vakbla-
den verstrekt. 

Namens het Bestaur: 

A. E VA N , Voorzit/er. 

. G. , le Secretaris. 
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: . e Examens der -
schappij. Uitgave van het B. Weekblad. t verslag 
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Tentoonstelling te Amsterdam. . Ar -

chitectonische Teekeningen. — Nederl. Aannemersbond — 
Vergaderingen. - - . Berichten. 

. 

e Examens der , af te nemen in 1915. Op de 
Algemeene Vergadering der , gehouden g 
22 r  j.1..zijn de volgende 4 voorstellen aangenomen, 
waardoor  zij  van bindende kracht zijn voor  de examens ; 
af te nemen in 1915 : 

1. Voorstel van het , gehoord de Commissie van 
Onderwijs, met het oog op de mobilisatie, waardoor  verschil-
lende personen verhinderd zijn aan het examen voor  Uitvoerder 
van Burgerlijk e Bouwwerken (Onderbaas) in 1915deel te nemen, 
zoodat de kosten per  candidaat zeer  hoog zouden worden, en in 
verband met de omstandigheid, dat aan het verzoek der . om 
verhooging der e door de g vanwege de 
tijdsomstandigheden geen gevolg kan worden gegeven, het 
Examen voor  Onderbaas in 1915 niet te doen plaats hebben, 
maar wel de Examens voor  Bouwkundig Opzichter en voor 
Bouwkundig Teekenaar  in 1915 te laten doorgaan. 

2. Voorstel van de Commissie van Onderwijs, in het Programma 
van Eischen voor het Examen voor  Bouwkundig Opzichter, 
idem voor  Bouwkundig Teekenaar  en idem voor  Uitvoerder  voor 
Burgerlijk e Bouwwerken (Onderbaas,) aan de bestaande bepa-
lingen omtrent vrijstellin g van vakken bij  het examen toe te 
voegen de bepaling, dat hij , die het desbetreffende examen voor 
de 2de of 3de maal doet, vrijstellin g heeft van elk vak, waarvoor 
hij  bij  het vroeger  afgelegd examen het waardecijfer  voor  „goed" 
vastgesteld (5) heeft behaald. 

3. Voorstel van het , gehoord de Commissie van 
Onderwijs, te besluiten, dat de overgangsbepaling, vermeld in 
art . 16 van het Programma van Eischen voor  het Examen voor 
Bouwkundig Opzichter, af te nemen in 1915 luidende : e candi-
daat moet de schriftelijk e bewijzen leveren, dat hij  vóór  1 t 
1915 gedurende minstens één jaar  opzicht heeft gehouden", ver-

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. 

valt, hierbij  overwegende datdoor  de mobilisatie verschillende 
personen verhinderd zijn geworden aan deze overgangsbepaling 
te voldoen. 
4. Voorstel van de Commissie, in aansluiting aan voorstel 3 wat 
betreft de gevolgen der  mobilisatie, te bepalen, dat voorliet 
Examen van Bouwkundig Teekenaar. af te nemen in 1915. niet 
geeischt zal worden, dat de candidaat de volle twee jaar op 
teekenbureaux werkzaam moetzijn geweest; maar deze termij n 
te verminderen tot anderhalf jaar ; en idem. dat voor  het Exa-
men voor  Bouwkundig Opzichter, af te nemen in 1915, nietge-
eischt zal worden, dat de candidaat de volle twee jaar  op bouw-
werken praktisch werkzaam moet zijn geweest; maar deze ter-
mij n te verminderen tot anderhalf jaar . 

TentoonsteUing van boek- en plaatwerken uit het t 
Th . G. Schill e wordt gehouden in de Tentoonstellingszaal 
van het Gebouw der . t 402, Amsterdam. 

e tentoonstelling is tot en met Zondag 3 Januari a.s. dagelijks, 
ook Zondag's, kosteloos te bezichtigen van 10 4 uur. 

t Verslag der  Algemeene Vergadering der -
schappij  tot Bevordering der  Bonwknnst op g 
22 r  j . 1. Bij  het ter  perse gaan van dit nummer van 
het B. Weekblad kunnen wij  door  tijdsgebrek geen uitvoerig 
verslag meer geven van deze vergadering; dit zal opgenomen 
worden in het a.s. nummer. r  volgt een kort overzicht 
van het voornaamste van het behandelde. 
Vóór de vergadering bezichtigden de aanwezigen de fraaie en 
belangrijk e boek- en plaatwerken, door  wijlen den heer  Th. G. 
Schill aan de j  vermaakt, in de tentoonstellingszaal 
der . geëxposeerd. Uit de aan de wanden opgehangen platen 
der  prachtwerken over  de Sixtijnsche kapel, Barock- en -
architectuur en , benevens uit de vele interessante 
boeken bleek het den bezoekers duidelijk , welk een kostbare 
aanwinst voor  de bibliotheek der . dit legaat vormt. 

 tentoonstelling blijft  geopend tot en met Zondag 3 Januari a.s. 
 vergadering werd geleid door  den Voorzitter  der , den 

heer  A. Salm G.Bzn.. die na den leden het welkom te hebben 
toegeroepen, een woord van eerbiedige hulde bracht aan wijlen 
de heeren Th. G. Schill en W. , in leven n 
der . voor  hunne in grooten dank aanvaarde legaten. Zooals 
reeds in het B. Weekblad is medegedeeld, heeft de heer r 
aan de . nagelaten de 17 aandeelen in de hypothecaire leening 
der . welke in zijn bezit waren. 
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n de Commissie tot het nazien van de g en Verantwoor-
ding werden benoemd de heeren Posthumus , t 
en g en in de Commissie van Stemopneming werden be-
noemd de heeren n en Brouwer. Voor  zoover  aanwezig 
namen de heeren de benoeming aan. 

e door  het r  en de Commissie van Onderwijs inge-
diende voorstellen betreffende de Examens der j 
werden alle aangenomen. Zie het bericht betreffende de exa-
mens op blz. 539. 

a was aan de orde de behandeling van het belangrijke 
onderwerp : de t van Wijzigingen in de Concept-Statuten en 
Alg. . t der  Fusie-Commissie, zoodat deze kun-
nen worden de Statuten en Alg. . t voor  de ge-
reorganiseerde , met de bijbehoorende schifting 
der  leden, ingediend door  de desbetreffende -
missie, en gepubliceerd in B. Weekblad van 21 Nov. 1914. 
Wij  moeten hier  van een verslag van het gesprokene afzien, en 
vermelden alleen het eindresultaat, namelijk, dat met 29 stem-
men voor, 5 tegen besloten werd. alle de door  de -
Commissie ingediende voorstellen tot wijziging van Statuten en 
Alg. . t met de daarbij  behoorende voorstellen 
tot schifting der  leden aan te nemen, behoudens de artikelen, 
betrekking hebbende op de contributie-heffing, en de Eerecode, 
over  welke beide laatste punten ten spoedigste door  een refe-
rendum onder  de leden beslist zal worden. 

Tevens werd besloten de nu aangenomen nieuwe toestand niet 
in werking te doen treden op 1 i 1915 maar  op 1 Januari 1915. 

t het oog op die n welke in hooger  beroep zou-
den wenschen te gaaiïten opzichte van hun overbrenging bij  de 
groep s of Abonné's. werd goedgekeurd het voor-
stel van het , in te stellen een r  Beroep Com-
missie, bestaande uit de Commissie van Onderzoek en 4 leden, 
door  de Alg. Vergadering te benoemen. 
n de Commissie van Onderzoek hebben zitting de heeren -

rath, n en Posthumus s ; door  de vergadering wer-
den aangewezen de heeren Broese van Groenou, van , 
de s en Salm, welke de benoeming aanvaardden. 
n zake de Commissie, die tot taak heeft betreffende de redactie 

der  artikelen in Statuten en Alg. . . de puntjes op de i's 
te zetten met behulp van een jurist , werd het voorstel van het 

, voor  deze Commissie aan te wijzen de
nings-Commissie en r  Van Booven (die reeds bij  vorige reor-
ganisaties adviseerde) hieraan toe te voegen, goedgekeurd. 
Ten slotte werd tevens goedgekeurd het verzoek der  Commissie 
tot herziening der , haar  het rechttoe te ken-
nen zich leden temogen assumeeren in de Commissie, hetgeen 
wenschelijk bleek met het oog op een nadere bestudeering van 
het vraagstuk derhonoreering van bouwblokken. 

 A  Secretaris, 
J. . 

e Bon wkunst-Tentoonstelling. r  de Com-
missie van voorbereiding eener e Bouwkunst-Ten-
toonstelling te Amsterdam in 1915, is het volgende schrijven ge-
richt tot B. en W. van Amsterdam: 

Amsterdam, 15 r  1914. 

Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Amsterdam. 

 Achtbare Heeren, 

Namens de vier  Bouwkundige Vereenigingen te weten: de -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst te Amsterdam, het 
Genootschap Architectur a et Amiciti a te Amsterdam, de Ver-
eeniging Bouwkunst en Vriendschap te m en den Bond 
van Nederlandsche Architecten te Amsterdam, heeft de Com-
missie van Voorbereiding eener e Bouwkunst-
Tentoonstelling te Amsterdam in 1915 (bestaande uit de heeren 

C de Bazel. Voorzitter ; J. E. van der  Pek, Vice-Voorzitter; 
J. Gratama, Secretaris; Adr . . Penningmeester; P. G. 
Buskens. Paul J. de Jongh. Jan de , Alb , Otten, W. Penaat, 
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A. P. Smits en Jan Stuyt) de eer  U mede te deelen, dat genoemde 
Vereenigingen besloten hebben, 
gezien de oorlogstoestand, waardoor  het onmogelijk is, de mede-
werking van buitenlandsche architecten te verkrijgen , 
gezien de mededeeling van Uw College, dat de Gemeenteraad 
met het oog op de tegenwoordige omstandigheden geen termen 
heeft gevonden op het verzoek om subsidie in te gaan, 
van het houden eener  tentoonstelling in 1915 af te zien, 
waarbij  genoemde Vereenigingen echter  de verwachting uit-
spreken, dat op de eerstvolgende Vierjaarlijksch e Tentoonstel-
ling te Amsterdam de ..Bouwkunst met aanverwante toegepaste 
en decoratieve kunsten"  als volkomen gelijkberechtigd zal 
worden beschouwd met de andere exposeerende kunsten, ook 
wat de beschikking over  plaatsruimte betreft. 

t de meeste hoogachting 
Voor de Commissie van Voorbereiding eener
Bouwkunst Tentoonstelling te Amsterdam in 1915. 

. P. C. E , Voorzitter. 
J. , Secretaris. 

. 

U E W 
0 . ü 
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n den tegenwoordigen tij d der  photografie 
worden veel minder  dan vroeger  door  archi-
tecten en teekenaars oude, fraaie bouwwer-
ken geschetst. Toen in 1911 ..Bouwkunst"  een 

aflevering wijdde aan reisschetsen van architecten, 
waarbij  duidelij k bleek wat een knappe teekentalenten 
onder  de huidige architecten schuilen, werd uitvoerig 
door  den heer a gewezen op de voordeden, 
verbonden aan het teekenen boven het photografeeren. 
Voor eenigen tij d hebben wij  in het B. Weekblad aar-
dige, vlotte reisschetsen van den heer  J. Coenraad 

e opgenomen. Wi j  geven nu een afbeelding van 
een fraaie en zuivere teekening van den heer  J. B. van 
de r  Jr., voorstellende de Zuiderkerkstoren te 
Amsterdam. 

Wi j  hopen, dat dit mede een aansporing mag zijn voor 
meerdere bekwame teekenaars, om iets van hun werk 
voor  het B. Weekblad af te staan. 
Over deze Zuiderkerkstoren, gebouwd door k de 

, heeft de heer  A. W. Weissman in het jaar  1911, 
bij  gelegenheid van het 300 jari g bestaan dezer  Zuider-
kerk, in het B. Weekblad geschreven. 
Wi j  halen hieruit aan: 
n het bijzonder  is de toren al van ouds om zijn sierlijk -

heid beroemd. Of hij  reeds in 1603 ontworpen werd, 
weten wij  niet. r  echter  met de houten spits pas in 
1612 werd begonnen, heeft de bouwmeester  gelegen-
heid gehad, zijn oorspronkelijk ontwerp te herzien en 
te verbeteren. En daar  hem in 1606 het bouwen van 
twee spitsen op bestaande vestingtorens, den -
baans- en den , werd opgedragen, 
was hij  ook in staat het effect, dat de verschillende 
ontwerpen in werkelijkhei d maakten, te beoordeelen. 

e r  heeft bij  deze twee spitsen het stelsel gevolgd, 
dat Joost Jansz., gezegd Bilhamer had gekozen, toen hij 
in 1566 den toren der  Oude k te Amsterdam van 

een spits voorzag. e hoofdvorm is de piramide, zoodat 
de begrenzende lijnen niet loodrecht staan. 
Anders weder  was de in 1611 voltooide toren aan de 
zuidzijde van de Beurs. r  waren uitsluitend lood-
lijnen gebruikt, en bestond de spits uit naar  boven tel-
kens kleiner  wordende prismas, waarvan de onderste 
vierzijdig , de bovenste achtzijdig waren. t is dus het 
stelsel, waarvan de bouwmeesters der  middeneeuwen 
zich bediend hadden. 
Voor  den Zuiderkerkstoren is het laatste stelsel door 

e r  gevolgd. Op den massieven steenen onder-
bouw, die door  een forsche lijst is afgesloten, laat hij 
aanstonds een achtzijdig prisma van gehouwen steen 
beginnen, dat, door  een lijst gedekt, dien onderbouw 
bekroont. n vier  zijden van dit prisma zijn diepe nissen 
gemaakt, misschien voor  beelden bestemd, die echter 
nooit zijn uitgevoerd. Voor  de vier  andere zijden staan 
Jonische zuilen, die door  hoofdgestellen aan de lijst 
werden verbonden, en die door  vazen wordenbekroond. 

t motief, aan middeneeuwsche torens, bijvoorbeeld 
die der  Nieuwe k te , ontleend, is echter  op 
volkomen oorspronkelijke wijze uitgewerkt en van een 
even verrassend als gelukkig effect. 

e houten spits bestaat uit twee op elkander  geplaatste 
achtzijdige prisma's. t benedenste is door  een lage 
piramid e met den onderbouw verbonden. e als dak-
vensters uitgebouwde wijzerplaten, door  frontons be-
kroond, bedekken deze piramid e echter  grootendeels. 
Voorheen was de spits meer  doorluchtig dan thans. 

s in de vakken boven de wijzerplaten bevonden 
zich openingen, waarin klokken hingen. e openingen 
zijn dicht gemaakt in 1657, toen de toren van het tegen-
woordig klokkenspel werd voorzien. 

t ontwerp van e r geeft daar  geen klokken, 
zoodat het zich meer  doorluchtig voordoet. Bijzonder 
fraai is de overgang van de bovenste balustrade naar 
den toren, die door  kleine luchtbogen en fialen, doch 
geheel in den geest der , plaats vindt. 
Al s bekroning is de reeds door  de Gothiek gebruikte 
peer  gebogen. e r  heeft de peer  tweemaal boven 
elkander toegepast. e onderste, massief, is door  fialen, 
daaromheen geplaatst, versierd, zooals de spits van den 
toren der  kleine kerk te Edam ze vertoont. e bovenste 
is doorluchtig en draagt het torenkrui s met den haan. 

e Zuiderkerkstoren is een groot meesterstuk. e kerk 
zelve is belangrijk als de eerste, die na de g 
werd gebouwd. En zoo mogen dan de Nederlandsche 
bouwmeesters in 1911 den kunstenaar  gedenken, van 
wien Vondel zegt, als hij  Utrecht sprekende invoert: 

 op  prat en  prael, 
 van de kunst is uyt mijn schoot ghebooren", 

E . 
Aan H. H. Architecten en  in Nederland. *) 

e hebben wij  de eer  ter  uwer  kennis te brengen, dat in 
de op 15 en 16 Juli 1914 te Amsterdam gehouden algemeene ver-
gadering van den Nederlandschen Aannemersbo.id met over-
groote meerderheid van stemmen is aangenomen een voorstel 
van het , krachtens hetwelk de leden van den 

*) r  plaatsgebrek niet eerder  opgenomen. 

e Zuiderkerkstoren te Amsterdam. Naar eene teekening van 
J. B. van de r  Jr. 

Bond met ingang van 1 Januari 1915 verplicht zullen zijn 
zich te onthouden van inschrijvin g naar  werken voor  rekening 
van particulieren, waarop niet van toepassing zijn de bepalin-
gen dat: 

1. Alle geschillen zullen worden beslecht door arbitrage ; en 
2 werkstaking en uitsluiting zullen worden beschouwd als over-
macht en recht geven op verlenging van den opleveringstermijn **) 
Wij  verzoeken U beleefd van deze mededeeling goede nota te 
willen nemen en doen tevens voor  zoover  de uitvoering van 
bovenvermeld besluit betreft een beroep op uwe medewer-

**) j  zij  in herinnering gebracht, dat het r j  tot 
Bevordering der  Bouwkunst een advies over  deze onderwerpen voorbereidt. 
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king, waar  wij  U in overweging geven een der  hierbij  overge-
legde arbitrage-clausules zoomede die betreffende werkstaking 
en uitsluitin g in uwe bestekken op te nemen. 
Wij  doen dit beroep met te meer  vertrouwen, aangezien reeds 
nu vele directies — door  overeenkomstige bepalingen in de be-
stekken voor  te schrijven — het ten deze door  onzen Bond in-
genomen standpunt zonder  voorbehoud juist en billij k achten. 
Ten overvloede veroorloven wij  ons nog u te doen opmerken, 
dat de arbitrage-clausule, vervat in bijlage  ter  opneming in de 
bestekken wordt aanbevolen door  den d van Arbitrag e 
voor  de bouwbedrijven in Nederland", terwij l die, genoemd in 
bijlage  bedoelt te voorzien in die gevallen, waarin onver-
hoopt bezwaar  mocht bestaan tegen het inschakelen van ge-
noemden d en de voorkeur  zou worden gegeven aan eene 
vrij e keuze van arbiters. 

, Namens het : 
J. N. , Voorzitter . 
W E , Secretaris. 

3 Bijlagen. 

. Bepaling, aanbevolen ter  opneming in de bestekken. All e 
geschillen (daaronder  begrepen die, welke slechts door  een der 
partije n als zoodanig worden beschouwd), welke naar  aanleiding 
van de onderwerpelijke overeenkomst van aanbesteding en 
aanneming of van die, welke daarvan het uitvloeisel mochten 
zijn. tusschen den aanbesteder  of de namens hem met de leiding 
en het toezicht belaste personen (directie) en den aannemer 
mochten ontstaan, zullen alleen en uitsluitend worden onder-
worpen aan het oordeel van een scheidsgerecht, gekozen uit den 

 van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, over-
eenkomstig de bepalingen van de statuten van genoemden . 
Aanbesteder  en aannemer doen mitsdien afstand van hun recht 
tot het inroepen der  tusschenkomst van den gewonen rechter, 
die bij  gebreke van deze overeenkomst geroepen zoude zijn over 
een tusschen hen gerezen geschil uitspraak te doen. 

t scheidsgerecht oordeelt als goede mannen naar  billijkheid , 
en omtrent deze arbitrage gelden verder  de bepalingen, voor-
geschreven in de statuten van den d voornoemd. All e kosten 
ontstaan uit de arbitrage, het honorarium der arbiters daaronder 
begrepen, en ook de reis- en verblijfkosten, komen ten laste van 
de parti j  of van de partijen , welke daarvoor  door  het scheids-
gerecht wordt of worden aangewezen, en worden door  het 
scheidsgerecht bij  zijne beslissing bepaald. 

Gedurende de voorbereidende maatregelen tot benoeming van 
het scheidsgerecht uit den d en verder  gedurende de behan-
deling van het geschil, zullen de werkzaamheden door  den aan-
nemer inmiddels worden voortgezet, bij  gebreke waarvan daarin 
door  of vanwege den aanbesteder, na aanmaning, voor  rekening 
van den aannemer wordt voorzien, behoudens de verrekening, 
welke eventueel het gevolg zal zijn van de beslissing van het 
scheidsgerecht. Bericht per  telegraaf of bij  aangeteekenden brief 
geldt voor  behoorlijke aanmaning. 

e uitspraak van het scheidsgerecht geldt als een voor  partijen 
bindend advies en heeft de kracht van een tusschen hen geslo-
ten overeenkomst, ook wat de kosten betreft. 
n al die gevallen, waarin de wet zulks gedoogt, kan de eischende 

parti j  echter, in plaats van het uitbrengen van een bindend 
advies te vragen, of zelfs na het uitbrengen daarvan, de tus-
schenkomst van den d inroepen ter  verkrijgin g van eene uit-
spraak, een executorialen titel opleverend. 

. Bepaling, aanbevolen ter  opneming in de bestekken. 
All e geschillen,welke ook(daaronderbegrepen die,welke slechts 
door  een der  partijen als zoodanig worden beschouwd), welke 
naar  aanleiding van de onderwerpelijke overeenkomst van aan-
besteding en aanneming of van die, welke daarvan het uitvloeisel 
mochten zijn, tusschen den aanbesteder  of de namens hem met 
de leiding en het toezicht belaste personen (directie) en den aan-
nemer mochten ontstaan, zullen alleen en uitsluitend worden 
onderworpen aan het oordeel van drie deskundige scheidsman-
nen, waarvan één te benoemen door  elk der  parti j  en en de derde 
door  de beide door  partijen gekozenen. 
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Partijen doen mitsdien afstand van hun recht tot het inroepen 
der tusschenkomst van den gewonen rechter, die bij  gebreke 
van deze overeenkomst geroepen zoude zijn over  een tusschen 
hen gerezen geschil uitspraak te doen. 
Bij  het ontstaan van een geschil geeft hij , die eene scheidsrech-
terlijk e beslissing verlangt, daarvan kennis aan de wederpartij , 
met gelijktijdig e mededeeling van naam, beroep en woonplaats 
van den door  hem gekozen scheidsman. 

e wederpartij  is verplicht binnen 14 dagen na den dag dezer 
kennisgeving harerzijds aan parti j  mede te deelen wie door  haar 
als scheidsman is gekozen. 

e twee gekozenen benoemen, eveneens binnen 14 dagen, nadat 
hun daarvan door  hunne lastgevers mededeeling zal zijngedaan, 
den derden scheidsman. 

e mededeelingen moeten bij  aangeteekend schrijven ge-
schieden. 

n de wederpartij  nalatig blijf t binnen den gestelden termij n 
mededeeling te doen van den door  haar  gekozen scheidsman, of 
indien de beide gekozenen het binnen den gestelden termij n 
niet eens kunnen worden over  de benoeming van den derden 
scheidsman, zal in het eerste geval degene, die de scheidsrech-
terlijk e beslissing verlangt, en in het tweede geval de meest ge-
reede parti j  de benoeming der  overige scheidsmannen verzoe-
ken aan den bevoegden rechter. 

n een of meer  der  benoemde scheidsmannen de opdracht 
niet aanvaardt of aanvaarden, zal aan de partij , die in de benoe-
ming van een anderen scheidsman heeft te voorzien, opnieuw 
een termij n van 14 dagen worden verleend om tot eene nieuwe 
benoeming over  te gaan. 

t dan voor  de tweede maal de scheidsman de benoeming 
niet aanvaarden, dan zal aan den bevoegden rechter  worden 
verzocht ook dien scheidsman te benoemen. 

l van ontstentenis gedurende den loop der  arbitrage van 
een der  scheidsmannen, zal in de vacature worden voorzien als 
boven omschreven. 
Gedurende de voorbereidende maatregelen tot benoeming der 
scheidsmannen en verder  gedurende de behandeling van het 
geschil, zullen de werkzaamheden door  den aannemer inmiddels 
worden voortgezet, bij  gebreke waarvan daarin door  of vanwege 
den aanbesteder, na aanmaning, voor  rekening van den aan-
nemer wordt voorzien, behoudens de verrekening, welke even-
tueel het gevolg zal zijn van de beslissing van het scheidsgerecht. 
Bericht per  telegraaf of bij  aangeteekenden brief geldt voor  be-
hoorlijk e aanmaning. 

e scheidsmannen oordeelen als goede mannen naar  billijkheid , 
met inachtneming van den aard en de bestemming van het werk 
en met het bestek als leiddraad. All e kosten, ontstaan uit de 
arbitrage, het honorarium der  scheidsmannen zoomede de reis-
en verblijfkosten daaronder  begrepen, komen ten laste van de 
parti j  of van de partijen , welke daarvoor  door  scheidsmannen 
wordt of worden aangewezen, en worden door  hen bij  hunne be-
slissing bepaald. 
Bij  de behandeling der  geschillen behoeven geen wetsvoor-
schriften van formeel en materieel procesrecht in acht genomen 
te worden en wordt door  scheidsmannen uitspraak gedaan op 
ongezegeld papier  en niet geregistreerde stukken. 

e uitspraak der  scheidsmannen geldt als een voor  partijen 
bindend advies en heeft de kracht van een tusschen hen gesloten 
overeenkomst, ook wat de kosten betreft. 

. Bepaling, aanbevolen ter  opneming in de bestekken. 
Partiëele en algemeene werkstakingen en uitsluitingen, uitgaande 
van behoorlijk georganiseerde vakvereenigingen, zullen worden 
beschouwd als overmacht en geven recht op termijnsverlenging. 

m . R 
 VA N E 

. 
Op de dezer  dagengehouden Vergadering van het Algemeen Be-
stuur  van het Verbond voornoemd is o.a. het volgende behandeld. 

Gevolgen van het bombardement van de l van . 

Uitvoerig werd van gedachten gewisseld over  de vraag, wat in 
dezen crisis-tij d gedaan zou kunnen worden om steun te ver-
leenen aan de kunstenaars, welke in de eerste plaats door  den 
oorlogstoestand in hun bestaan ernstig getroffen worden. 

t ingenomenheid werd kennis genomen van de mededeelin-
gen van verschillende afgevaardigden, waaruit bleek, dat enkele 
vereenigingen maatregelen hebben genomen om een steunfonds 
te verkrijgen , of haar  bestaand fonds 1 e versterken. 
Waar echter  andere vereenigingen niet in een dergelijke min of 
meer  gunstige omstandigheid verkeeren, werd het wenschelijk 
geacht te trachten eenige centralisatie in deze steunbeweging te 
verkrijgen , vooral met het oog op de mogelijkheid, dat de oorlog 
nog geruimen tij d duurt . Besloten werd een bespreking te doen 
plaats hebben van het h Bestuur  van het Verbond met 
de Besturen der  Steunfondsen en met de Besturen van die 
Vereenigingen, welke geen fonds hebben. 

d werd, dat tengevolge van de crisis helaas de plan-
nen tot het verkrijgen van een "  voorloopig 
moesten worden opgegeven, zoodat in verband met den vastge-
stelden termij n van 1 Januari 1915 de desbetreffende garantie-
verklaringen voor  de leening zijn vervallen. 
Aan den anderen kant waren de afgevaardigden algemeen van 
meening, dat in dezen tij d van grof geweld, waarin menigeen het 
geloof aan de menschheid dreigt te verliezen, het juist noodig is 
de ideële waarde van het leven hoog te houden en dus ook de 
kunst. Besloten werd daarom het 2e s wel 
te doen plaats hebben in het najaar  van 1915, welk Congres er 
een zal zijn van studie en uitwisseling van gedachten over  de be-
langrijk e actueele kunstonderwerpen evenals het lste Congres 
dit was. 

t werd uitgebracht door  de Commissie voor t in Op-
voeding en Onderwijs, welke Commissie binnenkort hare voor-
stellen tot bevordering der  kunstontwikkeling bij  Opvoeding en 
Onderwij s zal indienen. e zullen dan, met het t der 
Commissie voor  het Tentoonstellingswezen behandeld worden 

op de eerstvolgende Algemeene Vergadering van het Verbond, 
te houden in het eind van dit jaar  of in het begin van het vol-
gende. e Tentoonstellings-Commissie heeft tot taakte onder-
zoeken, op welke wijze de huidige tentoonstellingen van alle 
desbetreffende kunstrubrieken, zoomede de algemeene tentoon-
stellingen en de Nederlandsche Afdeelingen op de e 
Tentoonstellingen zijn georganiseerd, en zoo noodig voorstellen 
tot wijziging of verbetering in te dienen. 
Ten einde een meer  juiste verhouding en meer  innige samenwer-
king te verkrijgen tusschen de aangesloten Vereenigingen en 
het Verbond, zijn door  het Algemeen Bestuur  de twee volgende 
Statutenwijzigingen aangenomen, welke nog de nadere goedkeu-
rin g noodig hebben van de Algemeene Vergadering : 
le. t s Bestuur  bestaat uit 7 leden en wordt als volgt 
gekozen: 

e Algemeene Vergadering kiest jaarlijk s uit haar  midden een 
Voorzitter . s dezegeen lid van het Algemeen Bestuur, dan wordt 
hij  aan het Algemeen Bestuur  toegevoegd. 

t Algemeen Bestuur  kiest op zijn eerstvolgende vergadering 
uit zijn midden 6 dubbeltallen, opgemaakt respectievelijk door 
de vertegenwoordigers van elke kunstgroep in het Algemeen 
Bestuur  : een Secretaris, een Penningmeester, een plaatsvervan-
gend Voorzitter , een tweede Secretaris-Penningmeester  en 2 
Commissarissen, met dien verstande, dat de kunstgroep, Waar-
toe de Voorzitter  behoort, geen dubbeltal opmaakt. 
2e. l een te behandelen zaak een speciaal vakkundige 
zijde heeft en een der  aanwezige leden ter  vergadering van het 
Algemeen Bestuur  nadere technische voorlichting wenscht. is 
het Algemeen Bestuur  verplicht een vergadering te beleggen van 
de vertegenwoordigers der  Verbonds-Vereenigingeu, wier vak 
bij  de zaak betrokken is. e vergadering zal worden geleid 
door  diengene van deze vertegenwoordigers, die in het -
lijksch Bestuur  zitting heeft. t verslag dezer  vergadering moet 
in de eerstvolgende Algemeene Bestuursvergadering worden 
uitgebracht. 
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e beroemde l te Yperen, door  het bombardement der s vrijwe l 
geheel vernield. 

f] . B 
G . 

r  de . 
t genoegen zullen velen vernomen hebben, dat de datum van 

inlevering der  teekeningen voor  de prijsvraag van het Verzor-
gingshuis te m voor  onbepaalden tij d is verdaagd. 
Wij  verwachten dan ook dat de Jury. wanneer  zij  deze zaak 
wederter  handzal nemen, een voldoenden tij d zal bepalen(nahet 
beantwoorden der  gestelde vragen) om de teekeningen gereed 
te maken. 

Een mededinger. 

. 
e Oorlog. g aan dag wordt de verwoesting grooter, die de 

oorlog aanricht onder  de prachtige monumenten van geschiede-
nis en kunst in België en N.Frankrijk . Waar moet ditnaar  toe ? 

e heerlijke kathedraal van , reeds ergerlij k beschadigd, 
zooals uit bijgaande fraaie afbeelding (ontleend aan ..The Archi -
tectural '  Nov. 1914) duidelij k is te zien, wordt volgens 
de laatste krantenberichten opnieuw hevig door  de e 
kanonnen geteisterd. Welk monument zal nog meer  vallen? 

n is door  de s ontruimd , nadat zij  het eerst grooten-
deels verwoest hadden. s hierbij  ook de interessante, fantasti-
sche kathedraal te gronde gegaan? Zij n ook al die schilderachtige 
hoekjes en oude gebouwen, die dit plaatsje zoo bijzonder  belang-
wekkend maken, vernietigd? t ergst wordt België getroffen 
en in den laatsten tij d vooral Yperen. Vele monumenten aldaar 
liggen in puin, en o.a. ook helaas de wereldberoemde trotsche 

, waarvan wij  hierboven een afbeelding geven vóór de 
verwoesting. 

Utrecht. r  het ..Centraal Comité tot bevordering der  nor-
maliseering van de Bouwbedrijven te Utrecht"  is het volgende 
adres verzonden: 

Aan de Curatoren der  Universiteit te Utrecht. 
Aan den heer Gemeente Archivaris te Utrecht. 

r  de moeilijke tijdsomstandigheden zijn op't oogenblik een 
aantal teekenaars hier  ter  stede, waarvan er  7 brj  de Stedelijke 
Arbeidsbeurs zijn ingeschreven, zonder  betrekking geraakt en 
is door  de Sub Commissie F. van het ..Centraal-Comité tot be-
vordering der  normaliseering van de bouwbedrijven te Utrecht" 
op haar  algemeene vergadering van 6 November  j.1. de vraag in 
behandeling genomen of ook voor  bovengenoemde teekenaars 
werk zou kunnen worden gevonden, dat ten nutte der  gemeen-
schap kan komen. 

t advies, dat wij  van deze commissie 
ontvingen, zijn wij  zoo vri j  onder  Uwe aan-
dacht te brengen, daarbij  den wensch uit-
sprekende dat U (Uw college) termen zal 
kunnen vinden om aan ons verzoek te vol-
doen. 
Ontegenzeggelijk is het voor  de wetenschap 
en studie van belang gebleken, dat van be-
staande gebouwen, die voor  de kunststudie 
van gewicht zijn en eveneens van kunst-
nijverheidsvoortbrengselen en gebruiks-
voorwerpen, teekeningen worden vervaar-
digd, die in archieven bewaard een basis 
kunnen vormen voor  het overzicht der  cul-
tuurontwikkeling . 
Naast een photographische opname heeft 
een teekening dat voor, dat ze steeds de 
juiste verhoudingen en de werkelijk e ma-
ten aangeeft en dus als studiemateriaal, 
zoowel voor  den aesthetiker  als den kunst-
historicus van zeer  groote waarde is. 
n Utrecht bestaan verschillende gebouwen, 
die voor  dusdanige opmetingin aanmerking 
komen. 
Nu in dezen tij d van crisis in de bouwvak-

ken dergelijk werk tegelijk een nuttig materieel effect kan 
hebben, omdat door  't verrichten van dit werk de werkloosheid 
onder  de teekenaars hier  ter  stede beperkt zal worden, hopen 
wij  dat U het groote belang van dit voorstel zult inzien. 
Wellicht kan de volgende wijze van werken, indien U (Uw col-
lege) gelden voor  het opmeten en in teekening brengen van ge-
bouwen, enz. beschikbaar  kan stellen, gevolgd worden. 

e teekenaars zouden b.v. b. onder  leiding van een paar  archi-
tecten verschillende gebouwen en voorwerpen, die door  Uw 
college worden aangewezen, kunnen opmeten en daarvan teeke-
ningen vervaardigen. Zij  ontvangen daarvoor  hun loon en blij -
ven de teekeningen eigendom van U (Uw college). t werken 
kan wellicht op een centraal bureau geschieden. 

Namens het Centraal-Comité, 
Hel Bestuur, 

(Volgen de namen). 
School voor . 
Gedurende het schooljaar  1914 werd genoemde school bezocht 
door  273 vrouwelijk e en mannelijke leerlingen, die over  de af-
deelingen, waaruit 't onderwijs is samengesteld, waren verdeeld 
en uit verschillende plaatsen van ons land afkomstig zijn. 

t bouwkundig onderwijs, alsmede de afdeeling voor  binnen-
architectuur  en meubelkunst, zijn thans zoo geregeld, dat ook 
meer  gevorderde leerlingen goede vruchten van het onderwijs 
kunnen plukken. 
Voor  de verschillende vakken, die met de kunstambachten in 
verband staan, werden practische werkplaatsen ingericht, zoo-
dat bij  het onderwijs theorie en praktij k hand aan hand gaan. 

e avondcursus is voornamelijk bestemd voor  het vakteekenen, 
het pleisterteekenen en het boetseeren. Bij  genoegzame deelne-
ming zal evenwel de cursus voor  het teekenen naar  het naaktmo-
del worden hervat, waarbij  gelegenheid tot vrij e studie bestaat. 

e Woensdag- en Zaterdagmiddag-cursus is speciaal ingericht 
voor  hen, die alleen deze middagen beschikbaar  hebben, om 
zich in de teekenkunst te oefenen. 

t leerplan wordt op aanvrage bij  den directeur  kosteloos 
toegezonden. 

. n het vorig no. van het B. Weekblad is bij  de be-
schrijvin g van het nieuwe gebouw van de Groote Club ver-
meld, dat het m ontworpen is door  de firm a Jan Schou-
ten te . t is onjuist, het ontwerp is van den den heer 
Schill zelf. 
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